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Afb. 1. B eel als jongem an, op middelbare leeftijd, als oudere man.

TER INLEIDING

Op 7 februari 1942 sch reef Beel, hoofdambtenaar op de gemeentesecretarie van
Eindhoven, aan de net benoemde NSB-burgemeester H.A. Pulles:
‘Uw streven als nationaal-socialist is gericht op verwezenlijking der nationaal-socialistische gedachten op elk terrein van het maatschappelijk leven.
Als katholiek is het mij onmogelijk, hieraan op welke wijze dan ook—hetzij
direct hetzij indirect—mede te werken.n
Tien dagen later ontving Beel als antwoord op zijn schrijven bericht van burge
meester en gemeentesecretaris dat hij p er 1 maart ontslagen was.2 Het ontslag van
Beel in 1942 zou na de bevrijding van Zuid-Nederland een beslissende wending
aan zijn leven geven.
B eels

le v e n slo o p

Louis Josef Maria Beel is op 12 april 1902 geboren in Roermond. In deze stad
is hij opgegroeid, ging hij school en aanvaardde hij in 1920 zijn eerste func
tie—die van volontair op de gemeentesecretarie. Enige jaren later werd hij
secretaris van de inspecteur van het rooms-katholiek lager onderwijs in het
bisdom Roermond mgr P.J.M. van Gils. Van Gils bracht zijn secretaris ertoe
aan de pas geopende RK Universiteit van Nijmegen rechten te gaan studeren;
in 1924 werd Beel spoorstudent. Na het kandidaatsexamen trad hij in dienst
van de provincie Overijssel, in de rang van adjunct-commies, en verhuisde in
1925 naar Zwolle. In de Zwolse periode trouwde Beel en werd zijn zoon
geboren. Naast provinciaal ambtenaar werd hij daar parttime docent aan de
Katholieke Leergangen (KL), publiceerde hij in Zwolle zijn eerste artikelen en
rondde hij er zijn rechtenstudie af. Nadat hij in 1928 het doctoraal rechten
had behaald, is Beel naarstig gaan solliciteren. Uiteindelijk kwam hij als com
mies op de gemeentesecretarie van Eindhoven, waarheen hij in 1929 verhuisde
en waar zijn gezin met drie dochters werd uitgebreid. Op grond van zijn
ambtelijke prestaties werd Beel in Eindhoven binnen een jaar hoofdcommies
en na twee jaar referendaris. Ook in Eindhoven leidde hij een werkzaam be
staan. Hij zette zijn docentschap aan de KL voort, publiceerde met enige re
gelmaat in vakbladen en schreef een dissertatie waarop hij in 1935 in Nijme
gen promoveerde.
Op het moment dat Beel ontslag nam als gemeenteambtenaar van Eind
hoven was hij hoofd van de afdeling Sociale Zaken en tevens loco-gemeentesecretaris. Om in het onderhoud van zijn gezin te voorzien begon hij na zijn
ontslag een juridisch adviesbureau. Om aan vervolging en gijzeling door de
bezetter te ontkomen moest hij van tijd tot tijd onderduiken. Eindhoven, gele
gen in de corridor van de geallieerde operatie Market Garden, werd op 18 sep
tember 1944 bevrijd. De illegalen die daarna tevoorschijn kwamen, beschouw
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den Beel als een der hunnen. Hij werd penvoerder van een groep van vooraan
staanden uit verzetskringen in Eindhoven, die afkerig waren van een herstel
van de partijpolitieke verhoudingen van voor de oorlog en dit kenbaar maak
ten in een Adres aan koningin Wilhelmina in Londen. Op aandrang van de
oud-illegalen werd hij adviseur van het Militair Gezag (MG) dat in het bevrij
de zuiden de lakens uitdeelde. In zijn hoedanigheid van adviseur van het MG
werd Beel eind 1944 naar Londen ontboden om de regering aldaar van advies
te dienen over het beleid voor oorlogsslachtoffers.
Tijdens zijn verblijf in Engeland werd Beel door koningin Wilhelmina
uitgenodigd op haar landgoed Mortimer nabij Londen. Dit bezoek op 10 ja
nuari 1945 heeft aan Beels leven een beslissende wending gegeven. Wilhelmi
na vond in de zuiderling die zich zo duidelijk van het nationaal-socialisme had
gedistantieerd, het type van de moedige vaderlander, de ‘vernieuwde’ Neder
lander ook en de katholiek, naar wie zij op zoek was voor de reconstructie van
het kabinet-Gerbrandy, waarvan de samenstelling haar niet meer beviel. In
februari 1945 werd Beel minister van Binnenlandse Zaken in het (derde) kabi
net-Gerbrandy. Onmiddellijk na de bevrijding stelde dit laatste oorlogskabinet
zijn portefeuilles ter beschikking om de weg vrij te maken voor de vorming
van een nieuw kabinet, dat kwam te staan onder de leiding van het duo W.
Schermerhom en W. Drees. De twee kabinetsformateurs drongen er bij Beel
op aan minister van Binnenlandse Zaken te blijven, omdat de kandidaat die zij
voor deze post op het oog hadden hun op het laatste nippertje was ontvallen.
Hij voldeed—naar eigen zeggen node—aan dit verzoek en verhuisde met zijn
gezin van Eindhoven naar Wassenaar. Toen eindelijk de eerste naoorlogse
Tweede-Kamerverkiezingen in zicht waren, wist Beel zich in april 1946 poli
tiek te profileren door uiting te geven aan het verzet dat onder katholieken
leefde tegen het plansocialisme waarop Schermerhorn en geestverwante mi
nisters in het kabinet-Schermerhorn-Drees leken aan te sturen. Bij de verkie
zingen van 17 mei 1946 kwam—anders dan verwacht—niet de socialistische
‘doorbraakpartij’, de Partij van de Arbeid, als overwinnaar uit de stembus,
maar de Katholieke Volkspartij. Beel werd formateur en vervolgens minister
president van een rooms-rood coalitiekabinet, dat hij presenteerde als het
Nieuwe Bestand. Dit eerste kabinet-Beel heeft onmiskenbaar zijn stempel ge
drukt op de politieke koers van ons land na de oorlog.
In 1948 noodzaakte de grondwetsherziening, die nodig leek ter oplossing
van de Indonesische kwestie, tot nieuwe Kamerverkiezingen. Wederom kwam
de KVP als overwinnaar naar voren en wederom werd Beel formateur en
beoogd minister-president. Hij slaagde er evenwel niet in het brede-basis-kabinet te formeren dat hij nodig achtte om de grondwetsherziening in tweede
lezing veilig te stellen. De KVP’er J.R.H. van Schaik, die de formatie van hem
overnam, slaagde daarin wel doordat hij de socialist Drees de leiding van het
kabinet kon aanbieden en zelf genoegen nam met de rol van vice-premier. Het
kabinet-Drees/Van Schaik benoemde Beel tot Hoge Vertegenwoordiger van
de Kroon (HVK) in Indonesië, als opvolger van luitenant gouvemeur-generaal
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H.J. van Mook. De regering probeerde tot overeenstemming te komen met de
door Soekamo uitgeroepen Republik Indonesia. Beel was hier afkerig van. Hij
vreesde dat de Republiek een federale opbouw van een onafhankelijk Indone
sië, waarvoor steeds was geijverd, niet zou aanvaarden—naar later bleek te
recht. Nadat onder auspiciën van de Veiligheidsraad en met instemming van
de regering de Nederlandse diplomaat J.H. van Roijen en de republikeinse on
derhandelaar Rum overeenkomst hadden bereikt over een Ronde Tafel Con
ferentie in Den Haag ter voorbereiding van de soevereiniteitsoverdracht, trad
Beel in mei 1949 af.
Terug in Nederland aanvaardde Beel een hoogleraarschap aan de universiteit van Nijmegen—een ambt dat al sedert zijn docentschap aan de KL tot
Beels ambities behoorde. Op 7 november 1951 kwam echter de minister van
Binnenlandse Zaken J.H. van Maarseveen plotseling te overlijden en deed
Drees op Beel een beroep de overledene op te volgen. Hij ging op dit verzoek
in—wederom node—en werd opnieuw minister. Hij continueerde zijn ambt in
het volgende kabinet-Drees dat in 1952 aantrad. In juli 1956 nam Beel ontslag
als minister van het (inmiddels demissionaire) kabinet om de leiding op zich te
nemen van een commissie van drie wijze mannen, aan wie door koningin
Juliana en prins Bemhard was verzocht de problematiek te helpen oplossen die
rond het Koninklijk Huis was ontstaan als gevolg van de zo genoemde Greet
Hofmans-affaire. De commissie bracht in augustus rapport uit; in november
werd Beel door het nieuwe en laatste kabinet-Drees benoemd tot minister van
Staat. Na een intermezzo van anderhalf jaar waarin hij geen staatsambt
vervulde, werd Beel in april 1958 benoemd tot lid van de Raad van State. Hij
onderbrak deze functie echter spoedig om het tweede kabinet-Beel te for
meren, een interim-kabinet (december 1958-mei 1959) dat de Kamer ontbond
en nieuwe verkiezingen uitschreef. Na de verkiezingen van 1959 hielp Beel de
KVP’er J.E. de Quay een confessioneel-liberaal kabinet formeren dat een
(voorlopig) einde maakte aan de rooms-rode regeringssamenwerking die Beel
in 1946 had ingeluid. In augustus 1959 benoemde het kabinet-De Quay Beel
tot vice-president van de Raad van State; hij zou dit ambt tot 1972 bekleden.
Terwijl andere politici die na de oorlog waren aangetreden successievelijk
van het toneel verdwenen en terwijl de door New Left gestuwde partidpatiedemocratie geheel nieuwe politieke leiders in ons land naar voren deed
komen, vond Beel in de luwte van de Raad van State een positie van waaruit
hij grote invloed kon blijven uitoefenen op de staatkundige ontwikkeling. Hij
dankte deze positie aan de wijze waarop hij inhoud gaf aan zijn ambt alsmede
aan zijn rol als vertrouwensman van het Koninklijk Huis bij de kwesties
waarmee dit Huis werd geconfronteerd. De zwijgzaamheid waarmee Beel als
vertrouwensman van het Koninklijk Huis optrad en de voorzichtige wijze
waarop hij als vice-president achter de schermen opereerde, gaven hem de
naam ‘een sfinx’ te zijn. De macht die hij aan beide posities ondeende, ver
schafte hem de bijnaam ‘onderkoning van Nederland’. Het gezag van Beel in
politieke kring en de invloed die hij daarin uitoefende traden naar buiten tij
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dens kabinetsformaties. In de loop van de dertien jaar dat hij vice-president is
geweest van de Raad van State en zelfs nog daarna heeft Beel in nagenoeg alle
kabinetsformaties en -crises een sturende hand gehad—tot en met de formatie
van het kabinet-Den Uyl.
Op 1 juli 1972 nam Beel (voortijdig) afscheid als vice-president van de Raad
van State. Zijn echtgenote was enige jaren daarvoor overleden. Hij trok zich
met zijn oudste dochter en haar verzorgster terug in Doorn. Beel overleed op
11 februari 1977 in het Academisch Ziekenhuis van Utrecht.
E en

b io g r a f ie

W e hebben eerst in grote trekken de levensloop van Beel geschetst opdat le
zers, voor wie Beel een onbekende is, zich een beeld kunnen vormen van de
man die het onderwerp is van deze biografie.
Als men Beel een staatsman mag noemen—een vraag die we in het slot
hoofdstuk onder ogen zullen zien—dan is dat in ieder geval niet omdat hij zich
als politiek leider heeft geprofileerd en nog minder als partijman. Beel, die op
vrij late leeftijd in de vaderlandse politiek is aangetreden met louter een
ambtelijke achtergrond, was vóór alles bestuurder. Weliswaar heeft hij zich
geleidelijk het politieke ambacht, de kunst van het haalbare, eigen gemaakt;
haalbaarheid vertaalde hij eerst en vooral in juridische, men kan zeggen amb
telijke, termen. W at bestuursrechtelijk in orde was, moest politiek kloppen,
was zijn opvatting. Beel was het type van een redderaar—zoals onder meer
mag blijken uit een uitdrukking die hem in de mond bestorven lag: ‘efkes
regelen’. Als bestuurder heeft Beel invloed uitgeoefend, maar evenzeer invloe
den ondergaan. Daarom zullen wij hem proberen te plaatsen als bestuurder in
zijn tijd. Weer te geven hoe een man de verschijnselen, ontwikkelingen, ge
beurtenissen van zijn tijd ondergaat respectievelijk beïnvloedt, is volgens Jan
Romein de belangrijkste taak van de biograaf.3 Beschrijving en analyse van
deze omgevingsfactoren zullen onze levensbeschrijving van tijd tot tijd doen
afdwalen van de figuur Beel. Telkens evenwel keren we bij hem terug; het is
en blijft een biografie.
Hella S. Haasse heeft gezegd: ‘Wie de biografie als werkterrein kiest, heeft
gekozen voor het schrijverschap. De biografie is een literair genre.’4 Deze
keuze, die we we verstaan als een keuze voor een verhalende trant en die ook
de onze is, staat op gespannen voet met opvattingen welke in de jaren zestig en
zeventig opgeld deden. In die jaren begon men in navolging van de Franse
historische Annales-school het literair gebruik der ‘evenementengeschiedenis’
radicaal af te wijzen en in het bijzonder de literaire geschiedschrijving ge
weven rond het leven van grote mannen. In ons land heeft K. Bertels dit aldus
verwoord:
‘Liever dan een hommage aan Kleio presentere de historicus een wetenschap
pelijk tekstboek, dat zoals een proeve van sociaal-empirisch onderzoek betaamt,
is toegelicht met tabellen, kaarten, berekeningen, tablo’s en diagrammen.’ 5
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Tegenwoordig, nu de narratieve geschiedschrijving de traditie weer heeft op
gepakt die vanaf klassieke historici als Thuddydes, Livius en Tacitus, ja eigen
lijk al sedert Homerus, de beoefening van de geschiedenis heeft beheerst,
wordt Bertels’ pleidooi met enige meewarigheid geciteerd. Toegegeven moet
worden dat diens pleidooi in de lijn ligt van de opdracht die de grondlegger
van de geschiedenis als wetenschap Leopold Ranke aan de adepten ervan heeft
meegegeven—de vaak geciteerde opdracht, vast te stellen ‘wie es eigentlich
gewesen’ is. Een andere Duitse historicus, J.G. Droysen, heeft een uitweg
gewezen die onderzoekers zowel als vertellers een werkterrein biedt in dienst
van Kleio: die van geschiedvorsing respectievelijk geschiedschrijving. Rankes
leerling Wilhelm Dilthey heeft beiden methoden aangereikt die elkaar aan
vullen. Met een parafrase van een van Diltheys uitspraken kan men zeggen:
historische data moet men verklaren (‘erJdaren’), het zieleleven moet men ver
staan (‘verstehen’). Dilthey zag het leven van het individu als de oercel van de
geschiedenis en gaf de biograaf tot taak van daaruit de ‘Zeitgeschichte’ te
beschrijven. Hij wees daarmee de biograaf een nog breder terrein toe dan
Romein. Volgens Dilthey kan men niet alleen het individu slechts begrijpen in
de bredere context van zijn tijd, de belevenissen (‘Erlebnisse’) van personen
die hun tijd hebben vormgegeven, leren ons pas die context verstaan.6
Huizinga heeft Diltheys vingerwijzingen puntig samengevat met: ‘Geschied
schrijving is niet fotograferen, maar beleven’. Beleving houdt onvermijdelijk
subjectiviteit in. Zo ontkomt de biograaf er niet aan (ook) autobiografisch
bezig te zijn: Jedes Du ist ein Alter Ego\ Dit geldt zeker voor een contemporaine
biografie als deze, die de Zeitgeschichte bestrijkt van de schrijver zelf. De sub
jectiviteit van een biografie komt in het bijzonder tot uiting in de selectie van
zijn materiaal. Van alle boeken, archieven en getuigen die licht zouden kun
nen werpen op de persoon van Beel en zijn functioneren in de ambten welke
hij heeft bekleed, hebben we in de vijf jaren die we met deze biografie zijn
bezig geweest slechts een moeilijk te schatten deel bestudeerd, doorvorst en
geïnterviewd. De excerpten uit literatuur, aantekeningen uit archieven en no
tities van gevoerde gesprekken bevatten op hun beurt slechts procenten van
hetgeen gelezen, gezien en gezegd is. Tenslotte, van dit in verscheidene ord
ners verzameld materiaal is hooguit vijf procent terug te vinden in dit boek.
Eenvoudige berekening leert dat slechts een fractie van potentieel relevante
informatie over de figuur Beel in deze biografie is terug te vinden. Van één
leven zijn honderden biografien te schrijven! De lezer die een klassiek werk als
Ulysses kent, was zich daarvan al bewust. In dit volumineuze werk heeft James
Joyce één dag beschreven uit het leven van Stephen Dedalus met Molly en
Leopold Bloom. Het leven van Beel bestrijkt ruim zevenentwintigduizend
dagen, waarin honderden personen op enigerlei wijze een rol hebben ge
speeld. Het is voor een biograaf onmogelijk objectief de selectie te verant
woorden die hij maakt uit zijn materiaal. Relevante gegevens van het levens
verhaal selecterend, moet de schrijver voortdurend rekening houden met
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compositie, stijl en, niet te vergeten, de omvang van zijn boek.
Deze biografie wil meer zijn dan alleen een politieke biografie. Zij tracht de
intrige in Beels levensverhaal te ontrafelen alsook de grote en kleine intriges
waarin hij in de loop van zijn leven is verwikkeld geweest. Persoonlijke achter
gronden van Beel schetsend, hebben we geprobeerd de gesloten persoon
lijkheid van de man, die zijn optreden naar buiten bij voorkeur hulde in een
waas van geheimzinnigheid, vooral langs de weg van oral history nader te
komen. We hebben het boek de ondertitel meegegeven, ‘Van vazal tot onder
koning’, want het gezag dat Beel gaandeweg verwierf en de invloed die hij
daarmee uitoefende, zijn gerijpt in de Oranjezon.
Beels

a r c h iv a l ia

Geschiedschrijving kan niet zonder geschiedvorsing. De gebruikte literatuur
en geraadpleegde archieven zijn in de bijlagen vermeld. Hier is enige toelich
ting op de stukken die Beel heeft nagelaten op haar plaats.
In de loop van 1966 is Beels vroegere politiek secretaris en vriend Hans
Hermans op verzoek van Beel begonnen diens papieren te ordenen. Nadat
Beel zich in Doom had teruggetrokken, heeft hij over dit archief beschikkin
gen getroffen. Een deel ervan is op aanwijzing van Beel vernietigd.7 Stukken
over kabinetsformaties heeft Beel ter beschikking gesteld van de directeur van
het Kabinet der Koningin; ze zijn inmiddels aan het Algemeen Rijksarchief
(ARA) overgedragen. Paperassen betreffende zijn optreden als vice-president
van de Raad van State zou Beel de beheerder van het archief van dit college
hebben ter hand gesteld.8 Het grootste deel van zijn papieren nalatenschap,
een groot aantal dozen en mappen, heeft Beel in de loop van 1975 aan het
Algemeen Rijksarchief gegeven. Tenslotte had Beel de stukken die hij bezat
over de Greet Hofmans-affaire al in 1957 gedeponeerd bij het Koninklijk
Huisarchief.
Beel was een man van horen-zien-en-zwijgen. Deze karaktertrek is tot na
zijn dood merkbaar. De dossiers die Beel aan het Kabinet der Koningin ter
beschikking had gesteld alsmede een groot deel van de archivalia die hij aan
het ARA had overgedragen, waren verzegeld en mochten eerst in 1985 worden
geopend. De verwachtingen waren hooggespannen. De dossiers die Beel aan
het Kabinet der Koningin had overgedragen bleken inderdaad interessant,
deels tot dan toe onbekend materiaal te bevatten, te weten Beels dagaantekeningen van de kabinetsformaties waarbij hij betrokken was geweest. In deze
‘formatiedagboeken’ toont Beel zich een lezenswaardig chroniqueur. De ver
zegelde ARA-dossiers bleken niet zoveel nieuws te bevatten. De correspon
dentie van Beel met politieke medespelers uit zijn tijd, die in 1985 openbaar
werd, was goeddeels al bekend uit archieven dergenen met wie Beel had
gecorrespondeerd. Verrassend is de openbaarmaking van Beels aan het ARA
overgedragen stukken wellicht geweest voor de directie van dit gerenommeerd
De bibliothecaris-archivaris van de Raad van State heeft Beels papieren daar evenwel niet
kunnen terugvinden.

INLEIDING

xm

nationaal instituut. Deze ontdekte dat zij tien jaren de zorgzame behoedster
was geweest van verzegelde mappen en dozen waarin stukken werden aange
troffen als: ‘Tekst van de radiorede van koningin Wilhelmina’, ‘Kranteartikelen en kranteknipsels 1948-1949’ en ‘Album met menu’s en tafelschikkingen
van officiële diners 1948-1949’9! Geheimzinniger nog is Beel omgesprongen
met het dossier over de Greet Hofmans-affaire uit 1956 dat hij als gezegd aan
het Koninklijk Huisarchief heeft overgedragen. Dit is tot op heden verzegeld
gebleven, zodat ook de beheerder van dit archief naar zijn zeggen de inhoud
ervan niet kent10.
Een deel van de door Hermans geordende stukken van Beel, een zestal map
pen en enveloppen, berustte nog bij Hermans, die ze ons ten behoeve van deze
biografie ter beschikking heeft gesteld met het verzoek ze na gebruik aan het
Algemeen Rijksarchief over te dragen. (We zullen naar deze archivalia verwij
zen met ‘Hermans, Beel-archief.) Dit deel van Beels papieren nalatenschap
bevat naast kranteknipsels en nota’s ook enkele stukken die men documents
humains zou kunnen noemen, zoals Beels diplomatieke paspoort, twee zak
agenda’s uit zijn Londense periode en enkele persoonlijke documenten uit de
oorlogstijd. Voorts troffen we er twee missing links in aan van Beels ‘formatiedagboeken’. De ene geeft de dagaantekeningen die Beel heeft gemaakt van de
formatie van het kabinet-Schermerhorn/Drees in 1945, waarbij hij in de laat
ste fase betrokken is geraakt, zoals we boven zagen. De tweede missing link
bestaat uit dagaantekeningen van de spannende periode in het NederlandsIndonesische conflict, augustus/september 1947, toen rond de vraag Opruk
ken naar Jogja? een kabinetscrisis uitbrak, die binnenskamers is gehouden.
Nadat Hermans de paperassen van Beel had geordend, heeft deze hem
gevraagd te helpen bij het schrijven van zijn memoires. Aanleiding hiertoe
vormde de publikatie in 1966 van de memoires van D.U. Stikker, die minister
van Buitenlandse Zaken was geweest in de tijd dat Beel als HVK in Indonesië
zat. Beel vond dat Stikker hem in diens boek geen recht had gedaan.11 De
Indonesische kwestie moet Beel hoog hebben gezeten. Van alle papieren die
hij van zijn werkzaam leven heeft bewaard, gaat circa driekwart over de Indo
nesische kwestie, terwijl de goed drie jaren die hij hierbij rechtstreeks
betrokken is geweest slechts ongeveer één tiende van zijn openbare leven uit
maken. Dit is mede de reden waarom wij in deze biografie aan de Indonesi
sche kwestie ruime aandacht hebben besteed—mede de reden: om Beels rol in
de Nederlands-Indonesische tragedie op zijn juiste waarde te schatten, hebben
we deze vanuit zowel het Nederlandse als het Indonesische standpunt belicht.
In de loop van 1967 is Hermans met de memoires begonnen. Hij schreef con
cepten die door Beel werden nagezien en daarna door Beels secretaresse wer
den uitgetypt. Drie episodes zijn op papier gezet: de kabinetsformatie van
1946, Beels eerste reis naar Indonesië in mei 1947 en de kabinetsformatie van
1948. (We zullen ernaar verwijzen met ‘memoires-46’, ‘memoires-47’, ‘memoires-48’.) Het project kwam spoedig tot een einde. Hermans schreef ons
hierover:
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‘Beel ging met mijn ontwerp [van genoemde drie episodes] accoord. Maar toen
ik daarna aan de Indische kwestie begon, stopte Beel ermee. Ik heb de indruk
dat hij niet de weg op wilde van vele anderen: eigen straatje schoon vegen. Hij
relativeerde altijd sterk zijn eigen optredens en was zich er wel van bewust dat
het Indische beleid dat hij had moeten voeren, geen onverdeeld succes mocht
[heten].’12

Ten slotte willen we hier nog één bron voor onze biografie noemen. Dit is het
dagboek van Hermans uit de periode 1945-1950—een periode waarin hij, zo
als zal blijken, veel contact met Beel heeft gehad. Hermans heeft het ons wel
willend ter lezing afgestaan. (We zullen ernaar verwijzen met ‘Hermans, dag
boek’.)
D an kw oord

In de eerste plaats ben ik Hermans veel dank verschuldigd voor de onschat
bare hulp die hij mij heeft geboden bij het schrijven van dit boek. Helaas heeft
hij de publikatie van de biografie van zijn vriend Louis Beel niet meer mogen
meemaken; Hermans is eind 1993 overleden. Dank ben ik ook verschuldigd
aan de talrijke archiefinstellingen waar ik mijn toevlucht heb gezocht. Hier wil
ik in het bijzonder noemen: directeur G. van Bree en diens medewerkers J.
Wolters en G. Naebers, die in het gastvrije gemeentearchief van Roermond,
waar voor de bezoeker steeds een kopje koffie klaar staat, mijn eerste, wankele
schreden hebben begeleid van de lange mars door het Nederlandse archief
wezen; J.J. Driessen, de zorgzame beheerder van het kleine archief van het
bisschoppelijk college in Roermond; L. van Gestel van de gemeentesecretarie
van Eindhoven, die het toen nog semi-statisch archief van de gemeente voor
mij toegankelijk heeft gemaakt en mij met woord en daad heeft geholpen bij
het reconstrueren van Beels carrière op de secretarie van Eindhoven; A, van
der Wiel, die mij de weg heeft gewezen in het archief van de Katholieke Leer
gangen; mevrouw N. Brandt van het Algemeen Rijksarchief, die mij in mijn
radeloosheid meermalen de oplossing gaf van wat ik als ARA-raadsels aanzag
en een uitweg bood wanneer zich reële problemen voordeden; het Katholiek
Documentatiecentrum tenslotte met zijn toegewijde directeur Jan Roes, een
archief met een uitzonderlijk aangename ambiance en tegelijkertijd zeer effi
ciënt.
Er zijn historische figuren wier openbare levens zichzelf schrijven, zoals dat
van een Michael Bakoenin, wiens door E.H. Carr geschreven biografie leest
als een avonturenroman13, of die in eigen geschriften hun levensverhaal goed
deels hebben ontvouwd, zoals in ons land W. Drees sr14. In zijn profielenschets van de Nederlandse minister-presidenten heeft G. Puchinger over Beel
geschreven dat al diens nagelaten schrifturen zo zakelijk zijn als ‘wetboeken’.
Vingerwijzingen van persoonlijke emoties en gevoelens treft men er niet in
aan, stelt Puchinger vast en zegt daarbij: ‘Mochten die alsnog gevonden worHet semi-statisch archief van de naoorlogse jaren is inmiddels overgedragen aan het Streek
archief Regio Eindhoven (SARE).
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den, dan mag men die als de politieke archiefvondst van Nederland van deze
eeuw beschouwen.’15 Deze archiefvondst-van-de-eeuw is door mij niet ge
daan. Ik heb weliswaar meerdere privé-brieven van Beel kunnen achterhalen,
ook deze brieven van persoonlijke aard geven zelden iets van emotie weer;
alsof Beel op het moment dat hij de pen ter hand nam zich in zakelijke proza
meende te moeten verschansen.
Omdat ik niettemin een beeld wilde krijgen van de man achter de func
tionaris heb ik verscheidenen geïnterviewd die Beel persoonlijk hebben ge
kend en/of in zijn ambtelijke en politieke functies hebben meegemaakt. Ik ben
de respondenten dankbaar dat zij mij hebben geholpen van Beel een man-vanvlees-en-bloed te maken. Zij zijn met de relatie die ze met Beel hadden in de
bijlagen vernoemd. Hier wil ik spedaal mijn dankbaarheid uiten jegens Beels
broer mgr Edmund Beel, jegens Beels jongste dochter Marijke Beel en jegens
Ria Ruyg die jarenlang het huishouden van Beel heeft bestierd. Zij hebben mij
niet alleen veel verteld over Beel, ze hebben ook waardevol materiaal voor de
biografie ter beschikking gesteld, zoals brieven en foto’s.
Een biografie als deze schrijf je niet alleen. Familie en vrienden die de afge
lopen jaren zo vaak Beel in de conversatie hoorden opduiken, ben ik dankbaar
dat zij steeds weer de vorderingen van de biografie hebben willen aanhoren.
Het zal hun wellicht enige voldoening schenken in dit boek sporen aan te tref
fen van hun reacties op mijn vertogen over Beel en zijn tijd. Lucie heeft al die
jaren het thuisfront bewaakt en op het eind het manuscript tot op de laatste
punten en komma’s gecorrigeerd. Ruth en Rob hebben hun hardhorende
vader in dat cruciale uur dat de bekroning van een promotiearbied is als
paranymf willen bijstaan en hebben ook het manuscript doorgenomen op
begrippen en personen die zonder toelichting voor hun academisch gevormde
generatie onbegrijpelijk zijn. Aan mijn begaafde zus Magda dank ik de fraaie
vormgeving van dit boek.
Veel dank ben ik verschuldigd aan de meelezers van de concepten van mijn
biografie; al draag ik uiteraard zelf de verantwoordelijkheid voor het eind
resultaat.
Daar is in de eerste plaats promotor Peter Maas. Nadat ik hem het concept
van het eerste hoofdstuk had toegezonden, schreef hij me onder meer: ‘Nog
tien van dergelijke zendingen en de biografie-Beel kan verschijnen.’ Kan men
als promovendus een stimulerendere beoordeling wensen van zijn eerste pennevrucht?—al zijn het een paar zendingen meer geworden dan tien. Bijzon
dere dank betuig ik Jan Kan, wiens ambtelijke carrière hem zo vele jaren zo
nauw met Beel verbond. Tijdens talrijke gesprekken in Kans gastvrije huis
kamer heb ik hoofdstuk na hoofdstuk met hem besproken, terwijl daarnaast
zijn talrijke brieven en telefoontjes mij aanvullend commentaar en verhel
derende informatie verschaften. Vanaf het eerste uur is Dick Dolman, met wie
ik me sedert mijn Kamertijd door vriendschap verbonden weet, een kritische
meelezer geweest. Hij heeft gewaakt voor zuiver taalgebruik, heeft me op
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leemten in het onderzoek gewezen en heeft hier en daar profielschetsen van
socialistische medespelers van Beel bijgeschaafd. Hans Gruyters, een stad
genoot van weleer die ik terugvond in het politiek bedrijf, heeft in de concept
teksten menige punaise gepoetst. De opmerkingen die hij onvermoeibaar in de
marge schreef waren niet alleen to-the-point maar vormden vaak ook geestrijke
glossen. Geert van der Linden, een verre vriend en hoog gestegen in de inter
nationale bankwereld, heeft met zijn scherpe analytische geest vooral de ratio
naliteit en consistentie van mijn verhaal bewaakt. Mijn erudiete broer Gerard
ten slotte, een ervaren leraar, heeft het rode potlood niet gespaard en onjuist
heden die aan mijn aandacht dreigden te ontsnappen gecorrigeerd.
Voorts ben ik dank verschuldigd aan hen die één of enkele concepthoofdstukken van commentaar hebben voorzien: D.J. Drooglever en mevrouw
M.J.B. Schouten van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, die de con
cepten over de Indonesische kwestie hebben doorgelezen en die mij op dat
moment nog ongepubliceerd materiaal van hun vermaarde Officiële Bescheiden
ter beschikking hebben gesteld; M. D. Boogaarts, kenner bij uitstek van het
eerste kabinet-Beel, die de twee hoofdstukken daaraan gewijd grondig met mij
heeft willen doornemen; A.J. Hagen, secretaris van de Raad van State ten tijde
van Beels vice-presidentschap, die het hoofdstuk over de Raad van State van
waardevol commentaar heeft voorzien. Ook wil ik hier bedanken: Dick Enge
len, de historicus van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, die mij zo ruimhartig
heeft laten kennisnemen van voor mij relevant materiaal van zijn aanstaande
dissertatie over de geschiedenis van de BVD; Jan Brabers die zich de moeite
heeft getroost mij uit zijn dissertatie over de geschiedenis van de Rechtenfa
culteit van onze Alma M ater gegevens aan te reiken over Beels professoraat en
curatorschap aan onze universiteit—waarvan de archieven tot de minst toe
gankelijke geschiedenisbronnen van Nederland behoren. Ten slotte hoort hier
Eric Elion van de AVRO genoemd, die mij heeft geholpen aan auditief en
visueel archiefmateriaal over Beel van het Nederlands Omroepproduktiebedrijf in Hilversum.
Heb ik boven Peter Maas al genoemd als stimulerend promotor, ik heb ook
veel aan hem te danken als directeur van het Centrum voor Parlementaire
Geschiedenis (CPG) van de KUN. Ik ben er trots op dat het stichtingsbestuur
van het Centrum heeft bewilligd in opneming van deze biografie in de pres
tigieuze uitgaven van het CPG; zij het dat natuurlijk niet het stichtingsbestuur
maar ik zelf volledig verantwoordelijk ben voor de inhoud van dit boek.
Zonder de hartelijke samenwerking met het CPG was deze biografie niet
totstandgekomen. John Clerx heeft de logistiek die publikatie van een boek nu
eenmaal met zich brengt goeddeels voor zijn rekening genomen en bovendien
mij de weg gewezen in subsidieland. Op het CPG vond ik ook de jonge his
toricus Ron Stevens, als weinigen thuis in de naoorlogse politieke geschiedenis
van Nederland. Hij kruiste mijn pad toen ik op het Kabinet der Koningin was
gestuit op Beels formatiedagboeken en Maas meteen inging op mijn suggestie
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deze te publiceren . Stevens werd belast met de bewerking van Beels dag
boeken en ontwikkelde zich tot een ware Beeloloog—welhaast een Beelomaan! Hij werd niet alleen kritisch meelezer van de concepthoofdstukken van
de Beel-biografie maar ook praatpaal en vraagbaak. Speurneus die hij is, heeft
Ron daarenboven heel wat materiaal boven water gebracht waarvan ik in mijn
biografie dankbaar gebruik heb kunnen maken. Als geschoold historicus heeft
hij mij, politicoloog en jurist van opleiding, ook de ambachtelijke kanten van
zijn vakgebied bijgebracht en me bijgestaan bij de Sisyphusarbeid van het
opmaken van notenapparaat en registers.
Niet zonder enige gestrengheid heeft Ron Stevens mij ten slotte diets pro
beren te maken dat de historicus niet alleen beschrijft en analyseert maar ook
concludeert. Vaker dan hem lief was heb ik evenwel weerstand geboden aan de
aandrang van de jonge historicus mijn oordeel te geven over het geïnven
tariseerde en geanalyseerde materiaal. Hier scheidde zich de weg van de
schrijver van die van de historicus. De biograaf, die verteller wil zijn, moet
naar mijn mening terughoudend zijn in het geven van eigen oordeel. Gelijk
een roman een gefantaseerde biografie is, zo is de biografie een gedocu
menteerde roman. En Harry Mulisch heeft met recht beweerd: het is niet de
schrijver maar de lezer die een roman voltooit.

Ze zijn in mei 1994 onder redactie van R.J.J. Stevens, P.F. Maas en de auteur door Sdu en
CPG gepubliceerd onder de titel: De formatiedagboeken van Beel 1945-1973. Handboek voor
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ROERMONDSE TIJD 1902-1925
Een mens wordt gevorm d door het genetisch materiaal dat hij bij de geboorte
meekrijgt en door de om geving waarin hij opgroeit. Wat nature en wat nurture
aan de persoonsvorming bijdragen is ongewis. De vooronders en ouders van Louis
Beel komen uit Duitsland en Noord-Limburg. Z elf is hij geboren in Roermond,
waar hij opgroeide in een wat gesloten gezin dat behoorde tot de gegoede burgerij,
waar hij het gymnasium bezocht van het gerenommeerde bisschoppelijk college en
waar hij op de gemeentesecretarie zijn eerste baan vond. Aanvankelijk zag het
ernaar uit dat Beels toekomst in Limburg lag. Toen hij tweeëntwintig was, ver
scheen echter een vaderlijke werkgever uit de plaatselijke clerus in zijn leven die
hem de w eg wees naar het academisch onderwijs en daarmee naar verder reiken
de perspectieven. Daarna heeft Beel zijn geboortestad de ru g toegekeerd.
De

h e r k o m st v a n

Beel

Wanneer men zoekt naar de herkomst van de Beels komt men niet uit bij een
stamvader maar bij een stammoeder: de ongehuwde moeder Catharina Beel,
geboren ‘ca. 1781’ in het Duitse plaatsje Siegen-Nassau. W e vinden haar later
terug als breister in Straelen, een plaatsje aan de Duits-Nederlandse grens bij
Venlo, waar op 11 februari 1810 haar zoon Michel Beel werd geboren1. Deze,
de overgrootvader van Louis Beel, trok in de jaren dertig van de vorige eeuw
met zijn bruid Anna Catharina Lücker, eveneens geboortig uit Straelen, naar
Venlo2—wij nemen aan om in de stad een levensbasis te zoeken die het dorp
niet meer bieden kon. Blijkens het gemeentearchief van Venlo vestigde overg
rootvader Beel zich als kuiper in de Gasthuisstraat. Daar werden het echtpaar
zes kinderen geboren; vijf zoons en een dochter.
De oudste zoon, Johannes Theodorus Hubert geboren in 1841, zou de
grootvader van Louis Beel worden. We treffen hem een twintigtal jaren later
op het ouderlijke adres aan als smid.3 Johan Beel vond zijn echtgenote in
Duitsland. In 1864 trouwde hij daar in Kempen met Anna Maria Sibilla Feld,
de grootmoeder van Beel. Na zijn huwelijk vestigde Johan Beel zich in Venlo
in de Maasstraat, nog steeds als smid. Later verhuisde het echtpaar naar De
Parade.4 Welk beroep Beels grootvader daar heeft uitgeoefend is niet helemaal
duidelijk. De kwartierstaat van Louis Beel geeft als beroep van de grootvader
‘tapper’. Volgens het gemeentearchief van Venlo oefende Johan Beel het wat
onbestemde beroep uit van ‘handelsagent’. De huwelijksakte van zijn zoon
tenslotte vermeldt over de vader: ‘van beroep restaurateur’.s Hoe het ook zij,
uit het woonadres aan de deftige Parade mogen we wellicht afleiden dat de
voormalige smid uit de Maasstraat economisch en maatschappelijk op een wat
hoger plan was gekomen.
De voormalige Hanzestad Venlo had in de loop van de achttiende eeuw haar
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vroegere betekenis als centrum van de Maashandel verloren, maar beleefde in
de tweede helft van de negentiende eeuw een nieuwe bloei. Gelegen op een
kruispunt van water-, land- en later ook spoorwegen, trok de stad opnieuw
verscheidene handelsfuncties aan, terwijl haar economie bovendien werd ver
sterkt door een gevarieerde industriële nijverheid. Het voorgeslacht van Louis
Beel heeft in het levendige stadje van de vorige eeuw geen sporen achtergela
ten die wijzen op betrokkenheid bij de ontplooiing van Venlo tot belangrijkste
verzorgings- en nijverheidscentrum van Noord-Limburg. Noch de naam van
de overgrootvader noch die van de grootvader en diens broers komen voor in
het veelzijdige economische, sociale en culturele organisatieleven van Venlo
waarvan de gemeentearchieven getuigen. Men zoekt hun namen ook tever
geefs onder bestuurlijke ambten of politieke functies in de stad—als een
mogelijke voorafschaduwing van de rol die hun nazaat in het openbare leven
zou spelen.
Uit het huwelijk van Johan Beel en Anna Feld werden acht kinderen
geboren. Zes van hen stierven op jeugdige leeftijd. Theodoor Anton Louis,
het derde kind en de vader van Louis Beel, geboren op 5 april 1867, was de
enige zoon. Grootmoeder Beel overleed in 1890 op eenenvijfügjarige leeftijd.
De weduwnaar bleef in Venlo achter met zijn ongehuwde dochter Bertha; de
zoon had het ouderlijke huis al verlaten.6 De contacten van het latere gezin
Beel te Roermond met grootvader Beel in Venlo zijn blijkbaar niet erg inten
sief geweest. In de herinnering van Edmund Beel—de jongere broer van
Louis—heeft de grootvader geen enkel spoor nagelaten. Deze stierf overigens
in 1913, toen Edmund nog pas drie was. Ook in de familie-annalen is niets
over de grootvader overgeleverd, zelfs niet over het feitelijke beroep dat hij
uitoefende of over de rol die hij in de Venlose gemeenschap speelde. Hoe dan
ook waren diens inkomen en maatschappelijke positie van dien aard dat hij zijn
zoon kon laten studeren; hetgeen in die tijd alleen voor kinderen van de
gegoede burgerij en hogere stand was weggelegd. Zijn dochter—voor de
kinderen Beel ‘tante Bertha’—die haar vader een tiental jaren overleefde,
bezocht het gezin wel eens in Roermond, herinnerde Edmund Beel zich.7
De vader van Louis Beel jr, die naar zijn derde doopnaam eveneens Louis
werd genoemd, volgde in Venlo de hbs, welke in die tijd nog slechts een drie
jarige cursus kende. Na voltooiing van deze opleiding deed hij in 1882 op vijf
tienjarige leeftijd met succes toelatingsexamen voor de Rijksveeartsenijschool
in Utrecht. Hij doorliep de school zonder te doubleren in vier jaren en kon
zich op de jeugdige leeftijd van negentien jaar gediplomeerd veearts noemen.8
Na het eindexamen is Louis Beel sr nog ongeveer een jaar in Utrecht geble
ven—we nemen aan om zich verder in zijn vak te bekwamen. Op 29 oktober
1887 vestigde Louis Beel sr zich als veearts in Venray.9
Uit het jaarlijkse Verslag van de toestand der gemeente Venray is men
geneigd op te maken dat de vestiging van de jonge veterinair een heilzame
invloed heeft gehad op de gezondheidstoestand van het plaatselijke vee. In de
jaren na de aankomst van Louis Beel sr meldde het gemeentelijke jaarverslag
Dit was een vierjarige beroepsopleiding met een erbij horend internaat, die toen nog geen
deel vormde van het wetenschappelijk onderwijs.
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onder het kopje ‘Over de veestapel’ steevast:
‘De toestand van de veestapel kan over het algemeen gunstig genoemd worden,
de gezondheidstoestand was zelfs uitmuntend; er kwamen geen veeziekten
voor’.10

Louis Beel sr was de eerste gediplomeerde veearts in Venray; zijn praktijk
strekte zich uit tot ver over de gemeentegrens. De jonge veearts is niet lang
geleden met ere herdacht in het streekblad Peel en Maas. Louis Beel sr was
voorzitter van het plaatselijk ‘landbouwcasino’. Dit was een door de Limburg
se Maatschappij van Landbouw, naar Duits voorbeeld opgerichte dorpsvereniging, ‘waarin door onderlinge contacten, discussies, lezingen en praatavonden getracht werd de situatie in de landbouw te verbeteren’, schrijft de auteur
van het artikel W.j.M. Willemsen, en vertelt daarbij dat veearts Beel in zijn
hoedanigheid van voorzitter allerlei landbouwcursussen gaf, zoals een cursus
hoefbeslag.11 In Venray vond Louis Beel sr zijn echtgenote, Allegonda Rutten.
Meer dan de Beels hebben de Ruttens een rol gespeeld in het leven van het
latere gezin te Roermond.
Louis Beels grootvader van moederszijde Pieter Johannes Rutten, geboren in
1832, was afkomstig uit Wansum, een dorp in Noord-Limburg niet ver van
Venray. Zijn echtgenote Maria Catharina Emons, geboren in 1835, was af
komstig uit Horst, eveneens in Noord-Limburg. Naast landbouwer was Rut
ten ‘schapenfokker en grootkoopman in schapen’12. Het gezin Rutten-Emons
dat men rond 1875 in het gemeentearchief van Wansum aantreft, was het type
van een extended fam ily. Naast de ouders en zeven kinderen maakten onge
huwde broers en zusters, meiden en knechten er deel van uit.13 De jongste
dochter Anna Maria Allegonda, de moeder van Beel, werd op 18 mei 1873 in
Wansum geboren. Zij werd naar haar derde doopnaam Allegonda genoemd.
In 1878 trok Pierre Rutten met zijn gezin naar Venray waar hij zich vestigde
als bierbrouwer. We vinden het gezin dan in bescheidener omvang terug, met
alleen de ouders, de zeven kinderen en een dienstmeid.14 De oudste zoon
Edmund zette nog enige tijd de schapenhandel van zijn vader voort. Omdat hij
daarmee de enige is uit het voorgeslacht van Louis Beel jr die zich een, zij het
bescheiden, plaats in de geschiedenis van Noord-Limburg heeft verworven,
willen we zijn rol niet onbesproken laten.
De heidegrond in en rond de gemeente Venray kenden van oudsher grote
schapenkuddes. Naast mest leverden schapen wol die geleverd werd aan wolweverijen in België. Ergens in de Franse Tijd ontdekten de schapenhouders
dat het vlees van het Venrayse heideschaap, dat in eigen streek nauwelijks in
trek was, in Frankrijk bijzonder goed in de smaak viel. En zo trokken Venrayse
schaapherders voortaan met hun kuddes naar de Parijse slachtbanken. Zij
verenigden zich in ‘compagnieën’. De compagnieën waren losse verbanden
van schapenfokkers, waarvan de deelnemers met een minimum aan boekhou
ding op basis van vertrouwen met elkaar samenwerkten en eenmaal per jaar bij
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een groots banket hun participaties verrekenden. Men ontdekte naast Parijs
Engeland als afzetgebied, waar op de Londense Smithfield Market wekelijks
zo’n tweeduizend schapen door Venrayse compagnieën werden aangevoerd.
De afzetmogelijkheden overtroffen weldra de produktie die men in eigen
streek kon leveren. De schapenfokkers werden daarom schapenhandelaars. Zij
trokken diep Duitsland in, ja zelfs naar Rusland, om schapen op te kopen die
ze per spoor en schip naar de gevonden afzetgebieden transporteerden. Ver
reweg de belangrijkste compagnie is geweest ‘De Grote Kompanij’, die ruim
honderd jaren heeft bestaan en waaraan vermaarde Noordlimburgse familie
namen verbonden zijn als Raedts en Poels. Het succesvolle voorbeeld van de
Grote Kompanij vond navolging in drie kleinere compagnieën. Eén hiervan
nu stond onder leiding van de oom van Louis Beel jr, Edmund Rutten.15 Een
trotse foto van een knaap van rond de achttien in het familie-album van de
Beels, genomen te Bremerhaven, getuigt van de ondernemingslust van de
jonge schapenhandelaar. De compagnie van Edmund Rutten heeft geen lang
leven gehad. Na de dood van zijn vader in 1896 trok Edmund zich uit de
schapenhandel terug en ging hij zich geheel wijden aan de brouwerij die zijn
vader had nagelaten. Alhoewel moeder Rutten nog in leven was, werd hij het
feitelijke hoofd van het gezin waarvan naast een zuster en een broer, die even
als Edmund ongetrouwd zouden blijven, Allegonda deel uitmaakte.
Brouwerij De Roos, waar in die tijd nog een bierhuis bij hoorde en een
kleine landbouwbedoening, was gevestigd op Het Eind—een straat achter het
voormalige nonnenklooster, tegenwoordig het gemeentehuis van Venray, die
toen nog de rand van het dorp vormde. In dezelfde straat had Louis Beel sr
zijn veeartsenpraktijk gevestigd. In het licht van zijn latere wederwaardighe
den is het niet ondenkbaar dat het bierhuis van de brouwerij Louis Beel sr tot
een frequente bezoeker maakte van het gastvrije gezin Rutten. We weten niet
vanaf wanneer zijn bezoeken ook—of vooral—de jongste dochter tot doel kre
gen. Zij was een meisje van veertien op het moment dat Louis Beel sr in Ven
ray arriveerde. Eerst elf jaar later, begin 1898, trouwden zij; de bruidegom was
bijna eenendertig, de bruid vierentwintig.16 Het echtpaar vestigde zich in de
Eindstraat bij de veeartsenpraktijk. Op 8 december 1898 werd daar de eerste
ling geboren, Theodoor Pieter Maria; een week later stierf het kind.17 Zich
voor te stellen welke consequenties dit vroege overlijden van de eerste zoon
heeft gehad voor het leven van de later geboren Louis Beel jr, vereist een spe
culatieve geest. Feit is dat deze daardoor zou opgroeien niet als tweede, maar
als de oudste zoon van het gezin.
Louis

B e e l s r d ir e c t e u r v a n h e t s la c h th u is t e R o e rm o n d

Een goed jaar na zijn huwelijk heeft Beels vader gesolliciteerd naar de functie
van directeur van het nieuwe gemeentelijk slachthuis in Roermond, dat na een
voorbereiding van vele jaren eindelijk in 1899 was totstandgekomen. Er had
den zich drie kandidaten gemeld voor de functie van directeur. Eén van hen
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voldeed niet aan de eis, gediplomeerd veearts te zijn. Ofschoon over de twee
overblijvende kandidaten Beel en J.W.H. Lemmens even gunstige inlichtingen
waren ontvangen, werd Beel door B&W als nummer één op de voordracht aan
de gemeenteraad geplaatst. De reden hiervan was dat hij met zijn eenendertig
jaren (op het moment dat hij solliciteerde) vijftien jaar jonger was dan de
andere kandidaat en de raad eerder, bij de behandeling van de pensioenverordening voor gemeenteambtenaren, de wens had uitgesproken ‘dat zoveel
mogelijk jonge ambtenaren werden benoemd’. Lemmens trok zich daarop
terug. De raad nam, ‘gehoord het voorstel van burgemeester en wethouders’,
tenslotte het besluit:
‘Te benoemen tot directeur van het stedelijk slacht- en koelhuis, met ingang van
den lsten mei 1899, den Heer Theodoor Antoon Louis Beel, wonende te Venray,
op eene jaarwedde van vijftien honderd gulden ( f1.500) benevens vrij woning.’ 18
Het uitvoerig bericht in De Nieuwe Koerier over de opening van het gemeen
telijke abattoir van Roermond op 18 december 1899 was blijkbaar zo waar
heidsgetrouw dat het integraal is overgenomen in het gemeentelijk jaarverslag
over 1899. De verslaggever vertelde dat het podium waarop de genodigden
waren gezeten, werd gedomineerd door het borstbeeld van koningin Wilhelmina en voegde eraan toe: ‘Met het rijkswapen tot achtergrond en door de
wapens van provincie en stad geflankeerd, kwam het beeld van onze geliefde
vorstin daar voortreffelijk uit.’19 Burgemeester G. Raup hield een openings
toespraak waarin hij gewaagde van de langdurige voorgeschiedenis van het
slachthuis, las een gelukstelegram voor van de (tevergeefs voor de plechtigheid
uitgenodigde) minister van Binnenlandse Zaken H. Goeman Borgesius en
droeg tenslotte het slachthuis over aan de nieuwe directeur Beel Deze
reageerde met een kort dankwoord, waarin trots doorklonk op het nieuwe
slachthuis dat met zijn koelhuis, ijsfabriek en sterilisatieapparatuur op dat
moment tot de meest moderne van Nederland behoorde—of, zoals Beel zelf
het formuleerde, ‘waarvan de weerga verre te zoeken is’20. Tenslotte werd niet
vergeten een danktelegram te versturen aan de koningin. Moge Roermond
aanvankelijk enige moeite hebben gehad zich te voegen in het Nederlandse
rijksverband, waarin de grillen van de geschiedenis haar had gedrongen, antimonarchaal is de stad nimmer geweest.
Louis Beel sr was net tweeëndertig toen hij de prestigieuze functie van
directeur van het Roermondse slachthuis verwierf. Hij behoorde met zijn
jaarsalaris van ƒ1.500 tot het corps van gemeentelijke topambtenaren als de
gemeentesecretaris, de commissaris van politie, de directeur van de gasfabriek,
die allen een ongeveer gelijk salaris verdienden. (Ter vergelijking: een onder
wijzer in gemeentedienst kreeg ƒ400 per jaar en een gemeentearbeider ƒ1 per
dag.21) De directeur van het slachthuis had bovendien een ambtswoning ter
beschikking, vrij van huur. Deze ambtswoning, het geboortehuis van Louis
Beel jr, was een statig, vrijstaand pand van drie verdiepingen onder een brede
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kap, waarvan de benedenverdieping gedeeltelijk als kantoor in gebruik was. De
ambtswoning maakte deel uit van het slachthuiscomplex, gelegen tussen het
Wilhelminaplein en de spoorlijn naar Nijmegen. Her en der op en in het
slachthuis waren vermanende spreuken te lezen, ontsproten aan het dichter
lijke brein van een onbekende bard. Zo prijkten boven de ingang van het
slachthuis respectievelijk in de varkensslagerij de vermaningen:

Wilt ge in uw vak bedreven zijn,
Slacht dan het vee met weinig pijn.
A l plengt ge hier nog zoveel bloed,
Uw taal blijf rein, uw inborst goed.
Gesterkt door deze vrome spreuken stortte vader Beel zich op zijn nieuwe taak
en installeerde moeder Beel zich in haar nieuwe woning.
Kort na de verhuizing naar Roermond was op 13 november 1899 de oudste
dochter geboren, Sibilla—Billie in de wandeling. Een goed jaar later werd de
tweede dochter Catharina geboren, Ine genaamd. Op zaterdag 12 april 1902
werd de man geboren wiens leven het onderwerp vormt van dit boek. Hij
kreeg de doopnamen Lodevicus, Joseph, Maria en werd evenals zijn vader met
Louis aangesproken. Een dochtertje dat na Louis kwam, stierf in 1905 op
tweejarige leeftijd; het meisje dat volgde kreeg dezelfde naam als het overleden
kind, Maria. In 1907 werd nog een dochter geboren, Bertha, die later Bep
werd genoemd. Het laatste kind, geboren in 1910, was Theodoor Dirk Beel,
die zich bij zijn derde doopnaam ‘Edmund’ noemt, naar oom Edmund Rutten
van de schaapscompagnie. Hij is de jongere broer van Louis, de latere wijbis
schop van Roermond en onze belangrijkste informatiebron over de jeugd van
Louis Beel.22
R oerm ond

i n h e t b e g in v a n d e z e e e u w

Roermond was in het begin van deze eeuw uitgegroeid tot een stad van rond
12.000 inwoners, maar als economisch centrum voorbijgestreefd door het
meer expansieve Venlo.23
Verreweg de grootste werkgever in Roermond was de rooms-katholieke
kerk met haar bisschopszetel, talrijke kloosters, scholen en enkele internaten.
Zelfs de ambachtelijke nijverheid was in belangrijke mate een religieuze
nijverheid. Een atelier voor kerkelijke kunst, dat in 1853 door de bekende
Roermondse bouwmeester Pierre Cuypers was opgericht en waarin leerlingen
en gezellen het kunstvaardig ambacht hadden geleerd, had de basis gevormd
voor een vijftiental werkplaatsen, waarin beeldhouwers, handwerksters, schrijn
werkers, glazeniers, kunstschilders werk vonden en die Roermond tot een cen
trum van religieuze kunstnijverheid hadden gemaakt. Ambachtelijk van aard
waren ook de meeste overige bedrijfjes als drukkerijen, brouwerijen, meubel
makerijen en dergelijke. De enige nijverheid met wat industriële allure
bestond uit enkele chemische fabriekjes voor de produktie van verfstoffen, ver-

Afb. 2. Louis Beel (rechts achter), ouders en vier zusjes, 1912.
nis en reukwerken, die in de loop van de negentiende eeuw door Duitse on
dernemers waren opgericht. Tenslotte boden de cavaleriekazerne en de recht
bank enige werkgelegenheid en verleenden tezamen met de bisschopszetel een
voornaamheid aan de stad die plaatsen als Venlo en Sittard misten.
Wanneer men zich met behulp van een bron als Roermond in oude ansichten24
een beeld tracht te vormen van het stadje in het begin van deze eeuw, valt
allereerst op hoeveel ‘landschap’ men in die tijd nog aantrof in het centrum
van een stad als Roermond. Het fotoboek geeft een beeld van lommerrijke
straten en lanen, van speels kronkelende riviertjes en van rijk begroeide singels
die aangenaam kleur en reliëf geven aan het stadslandschap. Eerst dan wordt
men zich ervan bewust dat het niet bouwkundige ingrepen zijn geweest die het
aanzien van steden als Roermond zo ingrijpend hebben veranderd maar civiel
technische werken. Monumenten, gevelwanden, rooilijnen zijn in het centrum
van Roermond, dat weinig van de oorlog heeft geleden, goeddeels nog steeds
dezelfde als die van het begin van deze eeuw. Het zijn evenwel de werken ten
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behoeve van het autoverkeer waarvoor natuurlijke wallen moesten worden ge
slecht, riviertakken gedempt en bomen gerooid en die het nagenoeg onmo
gelijk maken ons voor te stellen hoe de geasfalteerde ruimte die thans aan de
auto is uitgeleverd in de tijd van Louis Beels jeugdjaren nog het domein was
van de wandelaar en van de spelende jeugd—het domein van vader Beel, die
volgens zijn jongste zoon graag wandelde, en van de kinderen Beel met stel
ten, hoepel en springtouw, de meisjes in lange witte schorten, de jongens in
een soort pofbroek en met een pet op, zoals toen de mode was.
In de eerste helft van de negentiende eeuw had in Roermond een stille strijd
gewoed, die van tijd tot tijd ook in de openbaarheid trad—zoals in de contro
verse tussen bisschoppelijk college en rijks hbs—welke het beste valt te om
schrijven als een strijd van ultramontaans-katholiek versus vrijzinnig-katholiek. In het begin van de eeuw kwam dit antagonisme opnieuw naar boven.
Het vond een uidaatklep in de veelvuldige verkiezingscampagnes die de stad
kende. Ingevolge het toenmalige kiesstelsel trad om de twee jaar de helft van
de raad af en wanneer een lid door overlijden of anderszins de gemeenteraad
was ontvallen, moest voor de opengevallen plaats een tussentijdse verkiezing
worden gehouden—automatische opvolging op een kieslijst kende ons kies
stelsel toen nog niet. Wist een kandidaat bij de periodieke of incidentele ver
kiezingen geen absolute meerderheid te behalen in zijn district dan vond her
stemming plaats. Het betekende al met al dat in Roermond een welhaast
permanente verkiezingskoorts heerste.25
Het waren geen politieke partijen maar kiesverenigingen die destijds kandi
daten naar voren schoven en hen ondersteunden in de verkiezingsstrijd. In
Roermond waren dit de clericaal-katholieke en de liberaal-katholieke kies
vereniging. Soms voegde zich een derde kandidaat met aanhang in de strijd en
noemde zich ‘independent’. De kiesverenigingen bestookten elkaar met pam
fletten waarin opgekropte gevoelens vrij baan werden gelaten. Vaak ook wer
den in de verkiezingstijd gelegenheidsblaadjes uitgegeven. Zo stond in de hitte
van de verkiezingsstrijd een voormalig liberaal blad uit de vorige eeuw De
Roermondenaar bij tijd en wijle op uit zijn graf en kreeg lik op stuk van De
Opregte Roermondenaar, die op zijn beurt werd overschreeuwd door De Opregtste Roermondenaar\ De electorale strijdpunten waren deels van louter lokale
aard, zoals wanneer de liberale kandidaat bij de verkiezingen van 1901 in zijn
pamflet verklaarde het ‘grievend te achten, dat rustige burgers worden ver
volgd en gestraft, wanneer zij op een laat avonduur des Zondags of op een
werkdag in koffiehuis of herberg zitten, terwijl anderen vrij den geheelen
nacht in sociëteiten kunnen blijven zitten’. Bij voorkeur speelde men op de
man en over de band van het rooms-katholieke geloof. Zo waarschuwde de
orthodox-katholieke kandidaat van genoemd jaar zijn medeburgers aldus voor
zijn liberaal-katholieke mededinger:
‘Gelijk weleer zal dezer dagen een handlanger der loge met een handvol zilver
lingen, U KIEZERS, voor een judasloon, voor een ellendigen borrel o f een glas
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bier trachten over te halen, Uwe godsdienst, Uwe eer, Uw geweten, Uw goeden
naam overboord te werpen; teneinde U door iemand te laten vertegenwoordi
gen, waarvoor gij jarenlang het schaamrood op de kaken zult hebben.’26

Wanneer men een beetje door de electorale verbocratde heenkijkt, is daarin
wel enige structuur te ontwaren. De politiek-religieuze kamp van liberaalkatholiek versus clericaal-katholiek kan nauwelijks verhullen dat er een strijd
achter stak tussen wat men zou kunnen noemen twee ‘klassenzuilen’: aan de
ene kant de wijdvertakte clericale zuil, die trachtte de bevochten greep op de
lokale economie te behouden en uit te breiden; aan de andere kant de nietclericaal gebonden lokale economie, die deze machtspositie probeerde open te
breken en zich daarbij graag opwierp als beschermer van de openbare kas
tegen clericale claims. Een verkiezingsleus van de liberalen was bijvoorbeeld:
‘Gemeentelijke werken dienen publiek te worden aanbesteed’ Terwijl de
katholieke kiesvereniging—het is de tijd van de schoolstrijd—ruimere finan
ciële steun van de gemeente opeiste voor het rk lager onderwijs. De klassenverzuiling kwam ook tot uiting in de moeite die beide kampen zich gaven
arbeiderskandidaten in hun gelederen op te nemen. De liberale kiesvereniging
was daarvoor blijkbaar bereid een socialist als kandidaat te presenteren. Zulks
tot heilige verontwaardiging van de katholieke kiesvereniging, die als ant
woord hierop een arbeider van goedkatholieken huize naar voren schoof en in
een verkiezingspamflet in plaatselijk dialect de kiezers uitnodigde voor een
vrije consumptie in de tapperij waar de arbeiderskandidaat zijn verkiezingspro
gramma zou ontvouwen. Uiteindelijk zou rond 1917 ook de SDAP zich in de
Roermondse verkiezingen manifesteren en de lokale klassenstrijd in marxisti
sche banen trachten te leiden.
Met de tegenstelling liberaal-katholiek en clericaal-katholiek is de kleurrijke
Roermondse samenleving van die dagen geenszins volledig getekend. Roer
mond was ook ‘de stad van de zesendertig standen’ en dit standsbewustzijn
liep dwars door de zuilen heen. Het standsonderscheid luisterde nauw. Een
grove schets ervan levert de volgende sociale stratificatie op: de oude autoch
tone adel van grootgrondbezitters; de kapitaalkrachtigen onder de gezeten
burgerij; de allochtone upper ten van officieren van de cavaleriekazerne en ju
risten in en rond de rechtbank; de clergé met zijn eigen standen en klassen; de
neringdoende middenstand, die ook onderling nog subtiele standsverschillen
in acht nam zoals tussen winkeliers die hun woonhuis naast, achter of boven
de winkel hadden; een brede laag van knechten en meiden, die hun sport op
de maatschappelijke ladder afleidden van het standsniveau van de heren of
geestelijken die zij dienden; een kleine groep van bewuste arbeiders; tenslotte
een onderlaag van paupers geconcentreerd in de volkswijk Achter-Me-Gaard,
waaraan vrijzinnig- en orthodox-katholieken gelijkelijk hun caritas wijdden.
* Het is een sociale typering van Roermond die, voor zover bekend, nooit door sociologisch
onderzoek is getoetst, maar geldt als een gekende metafoor van de stad Roermond uit de
eerste helft van deze eeuw.
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H et

o u d e r l ijk h u is v a n

B eel

Hoe hebben vader en moeder Beel met hun gezin zich gevoegd in de Roermondse samenleving met haar talrijke voetangels en klemmen?
Men zou verwachten dat de lokale politiek Louis Beel sr niet onberoerd het.
Al kort na zijn aantreden kwam een item bij de gemeenteraadsverkiezingen
naar voren dat hem als directeur van het slachthuis direct aanging. De exploi
tatiekosten van het slachthuis mochten niet eenzijdig worden afgewenteld, zo
was de liberale eis, op de hoge slachttarieven van de slagers, die thans verplicht
waren van het abattoir gebruik te maken, maar moesten door de hele gemeen
te worden gedragen; want iedereen had baat bij een openbaar slachthuis. Het
punt zat de slagers kennelijk hoog; het zou enige jaren later zelfs een gelegenheidskiesvereniging van malcontente slagers opleveren.27 In zijn eerste, uit
voerige jaarverslag sprak de directeur weliswaar terloops zijn bezorgdheid uit
over ‘clandestiene slachtingen’ maar hield zich verder verre van het politiek
gekrakeel. Wanneer men diens jaarverslagen leest dan lijkt Beel sr helemaal te
zijn opgegaan in de technische en veterinaire kanten van zijn vak, waarover hij
naar zeggen van zijn jongste zoon veel las en soms ook publiceerde. De ver
houding tussen de directeur van het stedelijk slacht- en koelhuis en het ge
meentebestuur is van het begin af aan een ongemakkelijke geweest. Naar onze
indruk heeft Beel sr zelf daartoe wel enige aanleiding gegeven. Op 21 oktober
1900, een goed jaar na zijn aantreden, vroeg Beel een salarisverhoging van
ƒ500—een verhoging met 30% (!)—welk verzoek door B&W prompt werd
afgewezen.28 Begin 1901 zagen B&W zich gedwongen bij de directeur erop
aan te dringen zuinigheid te betrachten en geen begrotingsposten te over
schrijden.29 Een drietal jaren later moesten B&W de directeur van het slacht
huis eraan herinneren dat hij al vier maanden geen verslag had ingediend.30 In
1908 deelden B&W Beel mee dat de gemeenteraad ‘zijn ontevredenheid heeft
betuigd’ terzake van diens slordige administratie.31 Veel effect heeft deze re
primande kennelijk niet gehad, want eind van dat jaar besloten B&W in arren
moede een ambtenaar van de secretarie voortaan de boeken van het slachthuis
te laten bijhouden en Beel te ontheffen van zijn administratieve taken.32
Louis Beel sr was blijkens een foto uit die dagen een schriele man met een
dun sikje en terugwijkende oogopslag—niet iemand die een natuurlijk over
wicht uitstraalde. Men zoekt in de archieven van Roermond dan ook tever
geefs zijn naam onder de leden van instellingen als kerkbestuur, schoolbestu
ur, besturen van harmonie en fanfare, waarin men lokale leiders pleegt aan te
treffen. De vader van Beel lijkt ons een man te zijn geweest, die het Roermondse wereldje angstvallig een middenkoers aanhield. Werd de heer Beel
enerzijds in een van de verkiezingspamfletten afgeschilderd als een paladijn
van de katholieke voorman wethouder A.J.H. Drehmanns, die het slachthuis
in zijn portefeuille had, anderzijds was hij volgens zijn jongste zoon lid van de
Grote Sociëteit aan het Munsterplein, die als liberaal gold. Moeder Beel was
een kleine vrouw met een enigszins gedrongen figuur; te timide van aard om
Th. Beel schreef van tijd tot tijd artikelen in vakbladen en publiceerde in 1908 bij uitgever
Van de Sloot in Venlo het boekje Hoe wordt men hulpkeurmeester van vee en vleesch.

Afb. 3. Het geboortehuis van Beel naast bet slachthuis van Roermond.
haar man op te stuwen naar lokaal leiderschap, nog minder om zelf een sociale
rol in de plaatselijke gemeenschap te ambiëren. Al met al komen vader en
moeder Beel over als een echtpaar waarvan de man zich verschanste in zijn
werk, de vrouw in haar huishouden. Even onopvallend als de ouders zich
gedroegen lijken hun kinderen te zijn opgegroeid. In de herinnering van de
jongste zoon is geen enkele crisis, geen evenement, zelfs geen voorval bewaard
gebleven dat een beeld zou kunnen geven van de prille jeugd van Louis Beel
jr. De biograaf is aangewezen op eigen verbeeldingskracht.
J e u g d ja r e n

Bijzonder lijkt het ons voor een kind op te groeien bij een slachthuis waarvan
het complex het natuurlijke speelterrein vormt van zijn eerste jeugd. Volgens
monseigneur was hun als kinderen de toegang tot het abattoir ontzegd. Men
kan zich echter nauwelijks voorstellen dat een kind met een gezonde nieuws
gierigheid dit vaderlijk verbod nooit overtreedt en, eenmaal wat ouder, niet
eens een van de slagers, die het gebouw dagelijks in en uit lopen, vraagt hem
mee naar binnen te nemen. Voor een kind van een jaar of acht moet het een
schokkende ervaring zijn, lijkt ons, zo'n eerste keer dieren geslacht te zien
worden. Het ervaart nu pas welk lot de knorrende varkens, loeiende koeien en
blatende schapen, die dagelijks worden aangevoerd wacht, nadat ze zijn ver
dwenen door de sluis die naar de donkere, geheimzinnige slachtplaats voert en
ziet hoe de dieren na het schot met het schietmasker geschrobd, geslacht en
gestempeld uiteindelijk als dooie dingen in het koelhuis belanden. Wij veron
derstellen dat een jongen die in zijn dagelijks leven wordt geconfronteerd met
het bedrijfsmatig doden van dieren daaraan went en dat een evenwichtig mens
zulk een bloederige ervaring uit zijn jeugd integreert in zijn persoonsvorming.
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Blijvend is wellicht bij hem de notie hoe nauw de dood bij het leven hoort.
Een ander ervaringsterrein uit de jeugd van Beel voor het kennen waarvan
we goeddeels op verbeeldingskracht zijn aangewezen, is zijn lagere schooltijd.
De lagere school die Louis Beel jr bezocht heette ‘het klein college’. Het had
in de beginfase van het van 1851 daterend bisschoppelijk college bestaan uit
enkele voorbereidingsjaren van het gymnasium en ontleende daaraan zijn
naam. In de tijd dat Louis Beel er schoolging was het nog steeds de lagere
school waar vrijwel alleen kinderen heengingen die voorbestemd waren verder
voortgezet onderwijs te volgen—geen volksschool dus maar een school voor
de toekomstige intellectuele elite. Het onderwijzend personeel van de school
bestond hoofdzakelijk uit leken—zo was in de tijd dat Beel het klein college
bezocht de vader van de latere minister-president J. Cals er schoolhoofd. De
school lag midden in de stad, nabij het ‘groot college’ en op loopafstand van
de Slachthuisstraat waar de Beels woonden. Op weg erheen moest je, herin
nerde de jongste Beel zich, door de volksbuurt Begijnhof, welke met de volks
typen die daar huisden voor nette kinderen blijkbaar een enigszins griezelige
achterbuurt was.
De selectieve doeleinden van het klein college brachten met zich mee dat er
gedegen onderwijs werd gegeven, naar de profane eisen van de tijd. Wezenlijk
onderdeel van het onderricht op een rooms-katholieke lagere school vormde
echter de religieuze vorming. Deze werd aangereikt in de godsdienstlessen van
pater of kapelaan en in een vak als bijbelse geschiedenis. Godsdienstige vor
ming van de katholieke jeugd bestond in die tijd uit het inprenten van de
geloofswaarheden, uit vrome hagiografie en uit de voorbereiding op zulke ge
beurtenissen als de Eerste Heilige Communie. Voor zover de waarheden des
geloofs te hoog grepen voor het jeugdig brein werden zij er in een spel van
vraag en antwoord ingeprent. Zo leerde het kind opdreunen: ‘Waartoe zijn wij
op aarde?’—destijds de eerste vraag van de ‘kleine catechismus’—‘Om God te
dienen en daardoor in de hemel te komen’. Of de argeloze voorbijganger kon
op een warme zomerdag, als de ramen van de school openstonden, horen hoe
een koor van kinderstemmen zulke ondoorgrondelijke geloofswaarheden over
het schoolplein lieten schallen als: ‘Er is één God in drie Personen: God de
Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest’. Vroom als gezegd, maar soms
al even moeilijk te begrijpen waren de wetenswaardigheden die katholieke
kinderen over het leven der heiligen te horen kregen; zoals over de patroon
van de jeugd Aloysius van Gonzaga, van wie is overgeleverd dat hij als baby op
vrijdag (destijds een vleesloze dag voor katholieken) de moederborst weigerde!
Lessen over de geschiedenissen der heiligen leidden soms tot een ongemakke
lijke incompatibiliteit met die in de vaderlandse geschiedenis. Had het school
kind in de laatste de geuzen leren bewonderen als moedige vaderlanders die
ons hadden bevrijd van het Spaanse juk, in de eerste kon men er niet omheen
dezen aan te wijzen als de moordenaars van de Heilige Martelaren van Gorcum.
De voorbereiding op de feestelijkheden van de Eerste Heilige Communie
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betekende voor katholieke kinderen tegelijk de voorbereiding op het ook voor
volwassenen onoplosbaar mysterie van de transsubstantiatie: de verandering
van brood en wijn door de consecratie tijdens de H. Mis in het vlees en bloed
van de Verlosser. Het ontvankelijk gemoed van een kind aanvaardt echter
gemakkelijk metaforen van een geloofswereld die het dagelijks omringt en die
er nimmer enige twijfel over laat bestaan de waarheid in pacht te hebben.
Katholieke kinderen van die dagen adapteerden dan ook moeiteloos het Credo
van de dagelijkse mis, waarin de katholieke gelovige werd voorgehouden dat
zijn geloof is: imam, sanctam, catholicam et apostolicam—het enige ware geloof,
dat daarom ook niet geneigd was tot tolerantie ten opzichte van christenen van
een andere denominatie, laat staan ten opzichte van ongelovigen. En wanneer
de communicantjes in de sacramentsprocessie meetrokken door Limburgs
dreven achter de gouden monstrans aan met de getranssubstantieerde hostie,
zongen zij samen met de ouderen welgemoed het triomfalistische lied Christus
vindt, Christus regnat, Christus imperat (Christus overwint, Christus regeert,
Christus gebiedt.)
Ook Beel is in zijn jeugd het katholieke geloof aldus bijgebracht. Al is hij
volgens zijn broer nooit misdienaar of acoliet geweest, in het gezin waarin hij
opgroeide is dit geloof krachtig ondersteund met de dagelijkse heilige mis,
met bedevaarten in de Mariamaanden, met rozenhoedjes in de huiselijke
kring.33 Het katholiek triomfalisme heeft bij Beel niet, zoals bij velen van zijn
geloofs- en streekgenoten, geleid tot een onverdraagzame houding jegens an
dersdenkenden. Als politicus zou hij de man blijken van het compromis en een
bruggenbouwer tussen katholieken en niet-katholieken. Onmiskenbaar heeft
zijn geloofsbeleving evenwel steeds iets kinderlijks behouden, alsof deze nim
mer het piëtisme uit de tijd van het klein college is te boven gekomen.
H et

b is s c h o p p e l i jk c o l l e g e 34

Na de lagere school ging Louis Beel in 1914 naar het bisschoppelijk college.
Het bisschoppelijk college was in 1851 ontstaan dankzij de voortvarendheid
van de katholieke emancipator en eerste bisschop van Roermond mgr J.A.
Paredis, die de failliete boedel had weten over te nemen van het ‘koninklijk
kollegie’, een voormalige latijnse school die voor de gemeente veeleer een last
was geworden dan een koninklijke eer. Het college, dat gevestigd was in het
centrum van de stad aan het Munsterplein en dat een gymnasium en driejarige
handelsschool omvatte, vormde het bolwerk van het clericale voortgezet on
derwijs van de stad. Het had mede dankzij een gemeentelijke bouw- en ex
ploitatiesubsidie het hoofd weten te bieden aan de hbs, die op instigatie van
liberaal gezinden in 1864 met rijkssteun was opgericht. De gemeentelijke
exploitatiesubsidie die het college na overname van de latijnse school was
toegekend, was in 1873 onder luid protest van de katholieke fractie gehal
veerd. Niettemin had het college zich met eigen middelen voorspoedig ont
wikkeld. De nieuwe bisschop van Roermond Laurentius Schrijnen had de
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priesterleraren gestimuleerd een academische graad te halen. Op het eind van
de negentiende eeuw had het bisschoppelijk college een dusdanig peil bereikt
dat de jaarlijkse abituriënten meestal met succes staatsexamen gymnasium
deden. Wat het college evenwel nog ontbrak was het recht zelf eindexamen af
te nemen.
Onder de indruk van de moed en geschokt door de onderdrukking van onze
stamgenoten in Zuid-Afrika, die op het eind van de vorige eeuw in de Boe
renoorlogen een hopeloze strijd voerden tegen de Engelsen, had onze rege
ring aan Boerenabituriënten van middelbare scholen in Zuid-Afrika het recht
verleend zonder staats- of toelatingsexamen hun studie voort te zetten aan
Nederlandse universiteiten en hogescholen. Het Tweede-Kamerlid jhr A.F.
De Savomin Lohman greep dit precedent aan om een soortgelijk recht op te
eisen voor abituriënten van bijzondere gymnasia. Met een wijziging van de
wet op het hoger onderwijs van 9 juli 1900 werd bepaald dat bij Koninklijk
Besluit bijzondere gymnasia konden worden aangewezen waarvan de getuig
schriften met die van openbare gymnasia werden gelijkgesteld en die daarmee
toegang zouden geven tot het wetenschappelijk onderwijs. Bisschop Schrijnen
smeedde het ijzer toen het heet was en haastte zich in Den Haag het verzoek
in te dienen ook aan de einddiploma’s van het Roermondse gymnasium het
ejfectus civilis te verlenen. Een jaar later werd het verzoek bij KB van 7 juni
1901 (Stsbl. nr 43, 20 juni 1901) ingewilligd. De achterstand die het gymnasi
um nog had op de hbs was hiermee definitief ingelopen. Het Roermondse col
lege ontwikkelde zich daarna tot een gerenommeerde onderwijsinstelling, die
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de hbs verre in de schaduw stelde. De laatste gleed op den duur, net als ver
scheidene andere rijkshbs’en in het zuiden des lands, af naar het peil van een
tweederangs school. De toestroming van leerlingen noodzaakte het college
zijn accommodatie uit te breiden. Met enig tegensputteren van de liberalen
wist het daartoe in 1908 de belendende terreinen van een openbare lagere
school en van de brandweerkazerne te verwerven.
Van de 232 leerlingen van het bisschoppelijk college in het schooljaar
1914/1915, waarin Louis Beel zijn gyirinasiumstudie aanving, waren 140 in
tem en 92 extern. De laatsten woonden in Roermond of directe omgeving. De
meesten van hen volgden de driejarige handelsschool. Op het gymnasium
vormden externen als Louis Beel een minderheid. De intemaatsleerlingen van
het gymnasium kwamen merendeels uit Limburg, maar ook katholieke ouders
van elders vertrouwden in toenemende mate hun mannelijk kroost toe aan het
beschermend milieu en het degelijk onderwijs van het bisschoppelijk college
van Roermond. De gymnasiumleerlingen van het college waren in de tijd van
Louis Beel allen kinderen van bemiddelde ouders die zich het vrij hoge school
geld konden veroorloven dat het college voor zijn opleiding in rekening moest
brengen—financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder voortgezet on
derwijs bestond nog niet.
De start van het schooljaar 1914/1915 werd vertraagd door het uitbreken van
de Eerste Wereldoorlog. Men kan slechts gissen hoe de Roermondenaren
hebben gereageerd op het uitbreken van de oorlog tussen Frankrijk, waarmee
de francofielen onder hen zich cultureel verbonden voelden, en de buurman
Duitsland, waarmee velen economische en vaak ook familiale banden hadden.
We veronderstellen dat men in Roermond vooral onder de indruk was van de
militaire en economische macht van ‘den Pruus’, zoals de Duitser in de Lim
burgse gewesten placht te worden genoemd. Ook in het gezin Beel zal men
wel niet raar hebben opgekeken van de Bekanntmachung die de Duitse keizer
op 2 augustus 1914 in De Nieuwe Koerier het plaatsen en waarin ‘samdiche
wehrpflichtige Deutsche von 17 bis zum volendeten 44 Lebensjahre’ werden
opgeroepen zich onmiddellijk te melden bij het dichtstbijzijnde Hauptambt der
Bezirkskommandos—een inbreuk op onze neutraliteit zal men er in Roermond
wel niet in hebben gezien. De gevoelens ten opzichte van de strijdende partij
en werden echter overheerst door de bange vraag of het eigen gewest deel zou
worden van het strijdtoneel. Bisschop Schrijnen vertolkte deze angst in een
herderlijk schrijven dat het hoofdartikel vormde van De Nieuwe Koerier van 6
augustus 1914. Hij spoorde de gelovigen aan ‘om door gebeden en goede wer
ken, vooral door oefeningen van boetvaardigheid en door het veelvuldig ont
vangen der H. Sacramenten de barmhartigheid Gods af te smeken om den
straffenden arm van ons vaderland af te wenden’.
Inmiddels was de mobilisatie van Nederlandse militairen begonnen. Roer
mond was een van de mobilisatiecentra. Omdat de kazerne de toeloop niet
kon verwerken, werden de ernaast gelegen gebouwen van het bisschoppelijk
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college gevorderd. Luttele dagen na hun mobilisatie werden de militairen naar
hun stellingen in Brabant afgemarcheerd. Op 14 september waren de laatste
troepen vertrokken en kon het nieuwe schooljaar beginnen. Wanneer dui
delijk wordt dat Nederland aan het oorlogsgeweld is ontkomen en het strijd
toneel zich heeft verplaatst naar Noord-Frankrijk, verdwijnt het oorlogs
nieuws geleidelijk van de voorpagina en kan J.J. Zey sj zijn hoofdartikelen op
de voorpagina van De Nieuwe Koerier vervolgen over de klemmende vraag:
‘Bestaat de ziel reeds vóór het lichaam?’
Alhoewel extern op het college had Louis Beel zich te voegen naar het regime
van het internaat en was hij vanaf de vroegmis van 8 uur tot en met de ver
plichte studieuren ’s avonds onderworpen aan de discipline van het college,
met luttele tijd onderbreking voor de maaltijden thuis. Zelfs de zondag kende
een ruim aantal verplichtingen voor internen zowel als externen: eerst de stille
vroegmis; later op de ochtend de gezongen hoogmis, die de leerlingen bij
woonden in de kathedraal; dan een gezamenlijke maaltijd, tijdens welke
spreekvaardige leerlingen onder kritisch toehoren van medeleerlingen en on
derwijzend personeel een voordracht hielden; ’s middags eerst een uur studie
en bijbelse geschiedenis, daarna het lof; ’s avonds vaak nog een bijeenkomst
van de Mariacongregatie. Op het niet-nakomen van de talrijke verplichtingen
stond als sanctie strafstudie, welke de overtreder kon beroven van zijn vrije
dinsdag-, donderdag- of zaterdagmiddag.35 Louis voegde zich blijkbaar zonder
problemen in dit regime. De externen hadden hun eigen prefect, een priester
lijke ordebewaarder. In het boekje van de prefect uit Louis Beels tijd, dat be
waard is gebleven en waarin de pekelzonden van de externen zijn opgetekend,
staat achter de naam van Louis Beel geen enkele ongerechtigheid vermeld.
Het college trachtte de studiezin van de leerlingen te stimuleren door de studax allerlei prijzen in het vooruitzicht te stellen. Dit systeem is op de aan
komende gymnasiast Louis Beel niet zonder effect gebleven. Bij het overgangs
examen van het eerste naar het tweede schooljaar wist hij drie eerste prijzen,
twee tweede prijzen en een drietal eervolle vermeldingen in de wacht te
slepen.
Hoe moeten we Louis Beel als puber plaatsen? In zijn boek Levenstijdperken
van de man haalt de bekende Nederlandse psychiater H.C.Rümke met ken
nelijke instemming een typologische indeling aan die waarschijnlijk goed past
bij pubers uit die tijd, wier ideaal het was zo gauw mogelijk volwassen te zijn,
en van wie Rümke ‘het intellectuele type’ onder hen als volgt omschrijft:
‘Dit type is in hoofdzaak op het geestelijke leven gericht. De vertegenwoordigers
van dit type hebben een sterke behoefte aan intellectuele prikkels. Zij zijn
veelzijdig in hun belangstelling. Zij houden van werken en bespiegelen. Zij
hebben zin voor abstractie en synthese, een uitgesproken neiging voor psycholo
gie en filosofie. In bewuste zelftucht zoeken zij zich van stemmingen en affecten
te onthouden. Zij laten zich in hoofdzaak leiden door de drang naar vorming en
het vergaren van kennis. Al het opgenomene wordt nauwkeurig en systematisch
verwerkt en dikwijls met scheppend vermogen tot vorm gebracht.’36
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W e menen in dezè fenomenologische omschrijving wel enige trekken te
herkennen van dé gymnasiast Louis Beel. De lezer zal het type wat braafjes
vinden en wat ouwelijk voor een knaap die nog aan het begin van zijn leven
staat. Inderdaad is het bedd dat wij krijgen uit interviews met hen die Louis
Beel als gymnasiast hebben gekend, dat van een studieuze, serieuze en ambi
tieuze jongen; geen sporttype—hij kon niet zwemmen en zelfs schaatsen heeft
zijn jongste broer hem nooit zien doen—ook niet iemand voor wie de circu
laire bedoeld kan zijn geweest van de strenge directeur van het college J.W .
Peeters die de ouders waarschuwde voor de zedenbedervende invloed van
danslessen, waarmee een ondernemend echtpaar in Roermond was begonnen.
Rümke zelf waarschuwt zijn typologie met voorzichtigheid te hanteren en niet
te trachten de individuele puber in een sjabloon te vangen. Van het ‘schep
pend vermogen’ bijvoorbeeld, dat in de typologie de intellectuele puber wordt
toegedicht, hebben we in het archief van het bisschoppelijk college niets
aangetroffen: geen bijdragen aan toneel of muziekuitvoeringen op school,
geen initiatieven ook op literair gebied en nimmer heeft Louis Beel de meest
begeerde prijs welke het college kende—die voor voordracht—gekregen. Beel
was een goede, maar geen briljante leerling. Weliswaar heeft hij het gymnasi
um zonder te doubleren doorlopen, bij latere overgangsexamens was hij nog
maar zelden bij de prijswinnaars.
Het onderwijs dat het college bood was kwaliteitsonderwijs. Het wilde in de
nog steeds niet verflauwde strijd voor emancipatie een katholieke elite kwe
ken. Het college kende dan ook een scherpe selectie bij de toelating en bij
overgangsexamens en Het geen leerling tot het officiële eindexamen toe die
niet eerst was geslaagd voor een proefexamen. Dit betekende dat naarmate
leerling in de gymnasiumklassen vorderde tijd en aandacht steeds meer wer
den geconcentreerd op de eindexamenvakken: Latijn en Grieks uiteraard, Ne
derlands en de moderne talen, geschiedenis en de exacte vakken. Natuurlijk
werd daarnaast tot in de hoogste klassen godsdienstles gegeven, maar de bete
kenis hiervan werd marginaler naarmate men de eindstreep naderde. Gods
dienstlessen op katholieke middelbare school waren niet zo zeer gericht op
religieuze vorming, doch kregen veeleer het karakter van theologische hersen
gymnastiek. Zo kon de klas zich buigen over een breinbreker als: hoe konden
feilbare prelaten, in concilie bijeen—het Eerste Vaticaans concilie van 1869/
1870—van één uit hun midden, de paus, vaststellen dat deze onfeilbaar was?
Wellicht is dit apologetisch-intellectualistisch karakter van het godsdienston
derricht er de oorzaak van dat vele katholieke intellectuelen wat hun geloofs
beleving betreft niet verder lijken te zijn gekomen dan hetgeen hun op de
lagere school is bijgebracht.
Men zou kunnen verwachten dat in de geschiedenislessen op het bisschop
pelijk college de leerlingen zoiets als een katholieke ideologie en identiteit
werd bijgebracht. Een leerboekje als Geschiedenis des Vaderlands van de Maas
trichtse historicus Alfons Brouwer, dat Louis Beel in de lagere klassen heeft
moeten leren, geeft echter geenszins blijk van enig papisme en het regiona-
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lisme van het leerboekje beperkt zich tot een korte bijlage waarin de inge
wikkelde geschiedenis van Limburg is samengevat. Ook op het bisschoppelijk
college van Roermond gold als vaderlandse geschiedenis de geschiedenis van
de Zeven Provinciën, die in de Tachtigjarige Oorlog met succes het katholieke
Spanje bestreden, die strijd voerden tegen de zee, die verre gewesten verover
den en koloniseerden—hoe weinig ook het eigen Limburgse gewest aan al
deze lotgevallen had deel gehad. Slechts hier en daar, wanneer de auteur bij de
contemporaine Nederlandse geschiedenis komt, klinkt een eigen katholiek ge
luid door en laat Brouwer zich even gaan. Zoals wanneer hij spreekt van de
‘bare onzin’ van het liberale beginsel van het ‘neutrale, godsdienstloos’ onder
wijs.37
Het is nog interessant na te gaan hoe de latere Hoge Vertegenwoordiger van
de Kroon in Indonesië in de aardrijkskundeles van het bisschoppelijk college
zich een eerste beeld heeft gevormd van ‘Nederlandsch-Indië’. Evenals verschei
dene generaties landgenoten vóór en na hem leerde Beel in het Beknopt leerboek
der aardrijkskunde van P.R. Bos over de inheemsen van Indië het volgende:
‘De Maleier is in zich zelven gekeerd, weinig vatbaar voor levendige indrukken,
bedachtzaam en schroomvallig. In zijn spreken is hij langzaam en bedaard. Ie
mand voor de gek houden of te plagen is geheel in strijd met zijn geaardheid;
want hij is fijngevoelig op het punt van beleefde vormen. Toch kunnen al die
eigenschappen gepaard gaan met eene meedogenloze wreedheid en een verach
ting voor het leven, die de schaduwzijde van ’t karakter der Maleiers uitmaken.
Vooral wanneer 't fanatisme hem verblindt, kent hunne woestheid geen gren
zen (“amok maken”).’38
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Er is in de kennissen- of familiekring van de Beels geen missionaris, geen In
dische bestuursambtenaar, geen planter geweest die deze beeldvorming van de
gymnasiast heeft kunnen aanvullen of corrigeren, hebben we van monseigneur
Beel begrepen.
In 1920 deed Louis Beel eindexamen gymnasium fi. Zijn puntenlijst het voor
oude en moderne talen en voor de geschiedenisvakken overwegend ruim vol
doendes zien. Voor de exacte vakken had hij twee vijven en één vier (school
cijfers werden in die dagen geteld van één tot vijf). Hij behaalde hiermee een
uitstekend resultaat, maar de beste van de klas was hij niet. De eindexamenklas
waarvan Louis Beel deel uitmaakte was er een van plus-varianten. Het was een
van die klassen waarin men een weerspiegeling ziet van het hoge niveau dat
het Roermondse bisschoppelijk college had bereikt. Alle zeventien slaagden
voor het eindexamen; meerderen behaalden later een academische titel; twee
van hen werden hoogleraar en naast Louis Beel zou nog een van zijn klas
genoten, Frans Houben, een hoge positie in het landsbestuur gaan bekleden
(als gouverneur van Limburg).39
H et

g e z in

Beel

Naast de school oefent het gezin natuurlijk invloed uit op een opgroeiende
puber. We merkten eerder op dat vader en moeder Beel opgingen in het werk,
respectievelijk in het huishouden en dat geen van beiden opvallend partici
peerde in het maatschappelijke leven van Roermond. Wellicht zijn zij zich
vreemden blijven voelen in het stadje, dat naar onze indruk niet gemakkelijk
allochtonen opnam. Zo sprak men thuis, herinnert Beels broer zich, geen
Roermonds maar het dialect van Noord-Limburg waar beide ouders vandaan
kwamen. Speelde de geboorteplaats van vader Beel Venlo nauwelijks een rol in
het Roermondse gezin Beel, Venray is een blijvend toevluchtsoord voor de
kinderen geweest. ‘Daar ging je naartoe als je ziek was geweest’, was een herinneringsflits van de oudste zuster van Louis Beel uit schemerige beelden van
haar verre jeugd.40 Men kan zich voorstellen dat het landelijke dorp met zijn
gemoedelijke omgang, met de brouwerij en landbouwbedoening van de oom,
met de aandacht die de ongetrouwde tantes aan hen besteedden, grote aan
trekkingskracht had op de kinderen uit het wat kille stadje. Ze vonden er een
ambiance die ook op Louis Beel een bhjvende indruk heeft gemaakt. Zijn
leven lang bleef hij van tijd tot tijd het vakantieoord van zijn jeugd bezoeken.
Overigens is het beeld dat tijdgenoten hebben overgehouden van Beel als jon
gen in Venray niet anders dan dat de Roermondse tijdgenoten geven: dat van
een serieuze, studieuze knaap die liever een boek las dan mee op verkenning te
gaan naar de bossen en heidevelden achter Het Eind.41
Het gezin Beel lijkt al met al een rustig gezin waarin een welhaast dodelijke
braafheid heerste. De waarschuwing van college directeur Peeters voor de ze
denbedervende invloed van danslessen, waarvan we eerder gewag maakten,
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was naar het schijnt voor de ouders Beel een overbodige. Volgens monseig
neur was dansen toen nog taboe en met name voor de meisjes Beel. Het huis
aan de Slachthuisstraat zal niet druk zijn bezocht door vrijers, veronderstellen
we—feit is dat alle zussen van Louis Beel ongehuwd zijn gebleven en wat hem
zelf betreft, hebben we geen aanwijzingen gevonden dat enige liefdesrelatie in
zijn jonge jaren een rol heeft gespeeld, voordat hij in 1926 trouwde met de
vrouw die hij eerst op zijn drieëntwintigste leerde kennen. Beels moeder was
niet het type van een matrone, zoals we eerder opmerkten. In al haar bedeesd
heid was ze een bijzonder lieve vrouw, verzekert haar jongste zoon—‘tante
Gonneke’, zoals de nichtjes Rutten haar plachten te noemen.
Welke rol heeft de vader gespeeld in het gezin en in het leven van zijn zoon
Louis? Wellicht hebben de ogenschijnlijke rust alsmede het isolement waarin
het gezin leefde een tragiek willen afschermen naar buiten. In 1907 was een
pijnlijke slachthuiskwestie in de openbaarheid getreden, met als aanleiding de
beschuldiging dat op het slachthuis sprake was van drankmisbruik.42 Het
bracht de burgemeester ertoe een persoonlijke brief aan de directeur te schrij
ven waarin hij deze van de aantijging in kennis stelde en hem adviseerde:
‘Indien deze bewering bezijden de waarheid is, geef ik u in ernstige overwe
ging bij de gemeenteraad tegen de bewering te protesteren.’43 Beel sr heeft
inderdaad een protest laten horen, maar enige weken later boog de gemeen
teraad zich opnieuw over de aanklacht dat het slachthuis een soort dronkemanshol was geworden, waar aldus een van de woordvoerders ‘het bier er met
emmer en tuiten en de jenever met kruiken wordt ingebracht’.44 De verwijten
richtten zich tegen de directeur die tijdens nachtelijke uren onvoldoende con
trole zou hebben uitgeoefend op het gedrag van de exportslagers. Volgens de
notulen van de raadsvergadering merkte het jonge, liberale raadslid slager J.G.
Ronden op: ‘Een directeur moet voor alles directeur zijn!’45 en verweet Beel sr
dat deze al te vaak afwezig was. De kwestie gaf aanleiding tot de benoeming
van een commissie van onderzoek. De kritiek op de directeur bleef hangende
het onderzoek doorsudderen en vond enige maanden later een uidaatklep in
nogal incriminerende berichten in de weer eens herrezen De Roermondenaar.
In zijn uitgave van 27 juli 1907 berichtte het liberale blad dat de begroting van
het slachthuis ad ƒ11.000 met ƒ3.000 was overschreden en betrok naast de
politiek verantwoordelijke wethouder de directeur in de discussie. ‘Wij achten
het onze plicht’, schreef de redactie van het blad parmantig, ‘de commissie op
het hart te drukken te onderzoeken, alvorens De Heer Directeur de verhoging
van tractement wordt gegeven, of door B&W is nagegaan of de directeur in
alle opzichten zijn plicht deed.’ En voegde er verontwaardigd aan toe: ‘Er is in
die Augiasstal veel te reinigen.’46 De resultaten van de commissie van onder
zoek hebben we in het gemeentearchief niet kunnen achterhalen. Wel weten
we dat het onderzoek heeft geleid tot de instelling van een vaste commissie
van toezicht op het slachthuis, waarvan ook slager Ronden lid, later voorzitter
werd. Het kan zijn dat Louis Beel sr slachtoffer was van weer eens een contro
verse tussen liberaal- en clericaal-katholiek Roermond. Ongetwijfeld heeft de
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liberale fractie de affaire aangegrepen om de door haar gehate exponent van
de katholieke fractie, wethouder Drehmanns, de oren te wassen. Wilde men
evenwel in het drankmisbruik van de slagers op verhulde wijze de drankzucht
van de directeur aanklagen? Een tweetal van onze informanten hebben beves
tigd dat vader Beel kampte met een drankprobleem dat hem uiteindelijk tot
alcoholisme bracht.47
Naar de aetiologie van de drankzucht van Louis Beels vader kunnen we
slechts gissen. Volgens de psychiater P.C. Kuiper is het vrijwel altijd ‘het te
hoog gespannen ik-ideaal’ dat tot een verslaving als alcoholisme leidt.48 Voel
de vader Beel, die op zo jonge leeftijd veearts was geworden, die betrekkelijk
jong ook de prestigieuze functie van directeur van een van de modernste
slachthuizen van Nederland had verworven, die zoveel tijd had geïnvesteerd in
veterinaire studie en in publikaties op zijn vakgebied, dat hij met zijn ambities
was vastgelopen bij een werkgever die hem blameerde in plaats van lof toe te
zwaaien? En heeft hij voor zijn gefrustreerde ambities vertroosting gezocht in
de drank? Hoe een gezin reageert op het alcoholisme van de vader is waar
schijnlijk onvoorspelbaar. Het lijkt ons niet ondenkbaar dat in een gezin waar
de kinderen zo’n ernst uitstraalden als in het gezin Beel, de kinderen zich
scharen rond de kwetsbare moeder en dat zij het gezinsleven uit een gevoel
van schaamte afschermen voor de buitenwereld—Moeten we hier wellicht het
begin zoeken van de geslotenheid die Beel als staatsman later de bijnaam
‘sfinx’ zou geven?
De

w e r e l d g e b e u r t e n is s e n

Dit alles betekent intussen niet dat de jonge Louis Beel zonder contacten was.
Hij vond deze hoofdzakelijk onder Roermondse gymnasiumgenoten die even
als hij extern waren; de intemen vormden een hechte gemeenschap op zich.49
Eén van de vrienden uit zijn jeugd was de latere staatssecretaris voor onderwijs
en latere burgemeester van Roermond R. Höppener. W e mogen veronder
stellen dat de gymnasiasten niet onberoerd werden gelaten door de wereldge
beurtenissen van hun tijd. Men dient zich te realiseren dat deze nagenoeg
alleen via de krant tot hen kwamen; tv was er uiteraard nog niet en de radioomroep kwam pas na 1919 tot ontwikkeling. De krant die men las was de al
vaker genoemde De Nieuwe Koerier. Het was de enige krant die op het college
was toegelaten; het was ook de krant waarop de Beels waren geabonneerd.
De oorlog, waarvan de meesten tot dusver alleen Belgische vluchtelingen,
voedselschaarste en distributie hadden bemerkt, werd eind 1917 weer voor
paginanieuws toen berichten begonnen door te sijpelen over de gebeurtenis
sen in het verre Rusland. Aanvankelijk maakte De Nieuwe Koerier slechts mel
ding van ‘Onrust in St. Petersburg’ (10 november 1917). Enkele dagen later
bevatte zij een kort bericht over straatgevechten in Sint Petersburg. Weldra
werd ‘De revolutie in Rusland’ een vaste onderkop van het hoofdartikel gewijd
aan ‘De Wereldoorlog’. Toen geleidelijk de volle omvang van de omwenteling
Volgens Kuiper doet in de analytische psychologie dan ook het gezegde opgeld: ‘Het

Ueber-Ich is dat deel van de persoonlijkheid dat oplosbaar is in alcohol.’
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in het oude tsarenrijk begon door te dringen, wijdde De Nieuwe Koerier vooral
aandacht aan ‘Het financiële bankroet van Rusland’ en meer nog aan de reac
ties hierop van de kant van de Nederlandse socialisten. In een hoofdartikel van
13 december 1917, onder de titel ‘Russische staatsschuld’, werd met grote ver
ontrusting melding gemaakt dat het socialistische blad Het Volk blijkbaar
weinig moeite had met de annulering van de ‘kapitalistische schulden’ door de
bolsjewieken.
De verontrusting van De Nieuwe Koerier gold ook andere politieke verschijn
selen in het land. Tussen de berichtgeving over de revolutionaire verwikkelin
gen in Rusland door luidde de krant op 22 november 1917 de alarmklok over
het nieuwe kiesstelsel van de evenredige vertegenwoordiging dat ter vervan
ging van het bestaande districtenstelsel zou worden ingevoerd. Onder de alar
merende titel ‘De evenredige vertegenwoordiging een groot gevaar’ waar
schuwde de krant: ‘Men behoeft niet veel van de wereld te kennen om te
weten dat de socialisten, de liberalen en de christenen een van elkaar geheel
verschillende opvatting over het recht hebben’—welk verschil kennelijk bij de
lezers als bekend werd verondersteld. Waarschijnlijk was de bezorgdheid van
de krant over de bedreiging der christelijke rechtsopvatting een stuk minder
geweest als zij op dat moment had voorzien dat de eerste Tweede-Kamerverkiezing onder de evenredige vertegenwoordiging in 1918 een klinkende
overwinning voor de Rooms Katholieke Staatspartij zou brengen, en nog min
der wanneer zij had geweten dat deze overwinning zou leiden tot de eerste
katholieke minister-president in Nederland, jhr Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck—een man nog wel geboortig uit Roermond.
We weten niet welke invloed de berichtgeving over de machtsovername in
Rusland door de communistische moordenaars van de tsaar heeft gehad op de
Roermondse gymnasiasten. Feit is dat Beel als staatsman een al even grote
afkeer van het communisme heeft tentoongespreid als de meesten van zijn ka
tholieke generatiegenoten. Zo zal hij in 1947 wanneer hij met enige beroemd
heden van het bisschoppelijk college zijn oude school een bezoek brengt, de
gymnasiasten voorhouden:
‘Jongens wij leven in een zeer belangrijk tijdsgewricht. Veel wordt gevraagd van
hen die de hitte van de dag te dragen hebben. Steeds scherper treedt de tegen
stelling tussen christendom en heidens communisme naar voren.’50

We vermoeden dat de afkeer van Louis Beel jr van het revolutionair socialisme
mede is gevoed door de wijze waarop De Nieuwe Koerier een jaar later de drei
ging afschilderde van een socialistische revolutie in eigen land. Nadat de krant
begin november 1918 een zucht van verlichting had geslaakt, omdat de oorlog
voorbij was en Nederland kon demobiliseren, en nadat zij met onverholen
leedvermaak had bericht over de aankomst van de in ons land asiel zoekende
Duitse keizer—‘ijdelheid der ijdelheden’, zo commentarieerde zij de smadeDe krant kon al helemaal niet bevroeden dat iemand uit het gezin van een van zijn abon
nees, Louis Beel jr, dertien jaren na het derde kabinet-Ruys de Beerenbrouck de eerstvol
gende katholieke minister-president zou worden en een pas geboren kind uit het gezin van
een andere abonnee, de familie Cals, twintig jaren na Beel de derde katholieke, Roermondse
minister-president zou zijn.
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lijke vlucht—sloeg op 14 november de vlam in de pan: ‘Revolutiepoging van
Troelstra’. Ook bij deze dreigende ramp was het het episcopaat dat de kolommen
op de voorpagina van De Nieuwe Koerier vulde. Aartsbisschop en bisschoppen van
Nederland deden de gelovigen op 14 november via de krant weten:
‘Nu de storm der revolutie over Europa is losgebroken en ook in ons vaderland
de bevolking wordt opgehitst en aangezet om orde en rust te verstoren is het de
plicht voor alle gelovige partijen om op te komen voor het gezag dat wij erken
nen en eerbiedigen, als door God gewild en ingesteld, en niet als ontleend aan
de wil des volks.’

Euforie brak door toen enige dagen later bleek dat Troelstra’s halfslachtige
revolutiepoging een slag in de lucht was geweest. Deze ontlaadde zich in tri
omfalisme over de kracht van de katholieke reactie enerzijds, in verachting
voor de overmoedige socialistische leiders anderzijds. In De Nieuwe Koerier van
19 november 1918 heette het: ‘En met fierheid mogen we erkennen dat in het
hele land de katholieken het eerst op hun post waren en dat ons katholiek
georganiseerd leger van 100.000 arbeiders een front hebben gevormd, waarte
gen de horden van Troelstra en Wijnkoop hun kop gestoten hebben.’
Het koningschap werd weldra het symbool van het van God gegeven gezag,
waarvan de bisschoppen hadden gewaagd en waaromheen De Nieuwe Koerier
het weldenkend deel van de natie geschaard wilde zien. De krant van 21 no
vember gaf een geëxalteerd verslag van de demonstratie op het Malieveld in
Den Haag, waar de paarden van de calèche van de onthutste koningin Wilhelmina werden uitgespannen om haar en haar moeder met menskracht een
triomftocht door de enthousiaste menigte te bereiden. ‘Bij de Limburgse sol
daten aangekomen, het Hare Majesteit het rijtuig stil houden,’ vermeldde de
verslaggever er trots bij. Tenslotte verscheen nog in De Nieuwe Koerier van
zaterdag 23 november een oproep aan alle Roermondenaren deel te nemen
aan een Vaderlandsche Betooging’ die gehouden zou worden op het markt
plein en waarbij, aldus de krant, ‘een motie van trouw aan de koningin en van
dank aan de Regeering’ zou worden aangeboden. We kunnen ons nauwelijks
voorstellen dat Louis Beel jr niet aanwezig is geweest bij de ‘Vaderlandsche
Betooging’, nog minder dat hij tégen de motie heeft gestemd. Zijn in die
dagen, toen Limburg zo warm zijn trouw aan koningin en vaderland betuigde,
bij de jonge gymnasiast de bewondering en liefde voor het koningshuis ontlo
ken, waarvan hij in later jaren blijk zou geven?—En de vruchten plukken.
A m btenaar

t e r se c r e t a r ie

Beel was achttien toen hij in juni 1920 eindexamen gymnasium deed. Een foto
van omstreeks die tijd toont een ernstig kijkende jongeman met een smal
gezicht dat nauwelijk nog de trekken heeft van de man van later. Men zou
verwachten dat de afgestudeerde gymnasiast naar universiteit of hogeschool
zou gaan. De eindcijfers—met name in de exacte vakken—waren veelbelovend
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en de vader had zelf ook verder gestudeerd. Volgens Beels jongste broer ont
brak het geld om zijn broer te laten doorstuderen. Helemaal begrijpelijk is dit
niet. Vader Beel behoorde met een inkomen van inmiddels ƒ4.300 ’s jaars nog
steeds tot de hoogst betaalde functionarissen van de gemeente51 terwijl zijn
overige kinderen, van wie twee dochters al werkten, geen bijzondere kosten
post vormden. Was er wellicht een problematische verhouding gegroeid tus
sen vader en zoon, welke bij de laatste—geen ongewoon verschijnsel—de on
dernemingslust verlamde?
Louis zelf heeft blijkbaar al in een vroeg stadium het besluit genomen na het
behalen van zijn gymnasiumdiploma bij de gemeente te gaan werken en daar
een carrière op te bouwen. In april 1920, dus ruim vóór zijn eindexamen,
schreef hij op het ruitjespapier van de school een brief aan B&W Roermond
waarin hij ‘met verschuldigde eerbied’ te kennen gaf dat hij ‘zich na afgelegd
eindexamen Gymnasium gaarne geplaatst zag ter secretarie alhier, teneinde de
opleiding te kunnen ontvangen van den WelEdelGestrenge Heer Adriaanse
[de gemeentesecretaris] voor het examen candidaat-gemeentesecretaris’.52
Binnen luttele dagen kreeg Louis van B&W ten antwoord dat op zijn verzoek
welwillend was beschikt. Hij kon, zoals hij had verzocht, per 1 augustus als
volontair op de secretarie beginnen, maar op voorwaarde ‘dat U aan de toela
ting niet het recht ontlene b.v. op benoeming tot bezoldigd ambtenaar bij
eene eventuele vacature, noch op eene vergoeding van de door U verricht
wordende werkzaamheden’53. Te weten dat zijn verzoek onderwerp van be
raadslaging in een B&W vergadering was geweest en geleid had tot een for
meel besluit van dit college zal de gymnasiast met trots hebben vervuld.
Op 23 juni 1920 deed Louis Beel eindexamen gymnasium, op 1 augustus
werd hij volontair op het gemeentehuis van Roermond, dat evenals het college
op loopafstand lag van de ouderlijke woning. Niettegenstaande de condities
die B&W aan de aanstelling als volontair hadden verbonden, werd Louis Beel
na zeven maanden, op 1 april 1921, benoemd tot tijdelijk ambtenaar ter secre
tarie in de rang van schrijver.54 Hij zou deze functie drie jaren vervullen. Van
zijn werkzaamheden op de secretarie van Roermond heeft Louis Beel in een
later curriculum vitae van 1928 ten behoeve van een sollicitatie geschreven dat
deze vooral bestonden uit behartiging van het secretariaat van een drietal vaste
gemeentelijke commissies55—waaronder de slachthuiscommissie, waarvan ech
ter geen stukken zijn bewaard gebleven, Eén van deze commissies was de cen
trale commissie voor georganiseerd overleg.56 In deze commissie werd onder
voorzitterschap van de burgemeester door vertegenwoordigers van de rk amb
tenarenbonden St Paulus en St Michael overleg gevoerd over ambtenaren
zaken met de gemeentelijke werkgever, vertegenwoordigd door de gemeen
tesecretaris, de commissaris van politie, de directeur gemeentewerken en de
directeur van het gasbedrijf—dat de directeur van het gemeentelijk slachthuis
geen deel uitmaakte van de commissie lijkt wederom te wijzen op het zwakke
functioneren van Louis Beel sr. Vanaf de vergadering van 17 februari 1921,
waarop Louis Beel als secretaris aantrad, ziet men de notulen van de nog jonge
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commissie uitvoeriger worden. Beels welhaast woordelijk verslag was blijkbaar
zo’n getrouwe weergave van het besprokene dat de notulen vrijwel steeds zon
der wijzigingen werden vastgesteld. De zaken die in de maandelijkse ver
gaderingen van het Georganiseerd Overleg aan de orde kwamen waren niet
alle van even groot gewicht. Zo werd overlegd over een gratificatie die een
veldwachter claimde voor door hem gemaakte overuren of boog men zich over
een afvloeiingsregeling voor de lantaarnopstekers die wegens de automatiser
ing van het gaslichtnet moesten worden ontslagen. De commissie kreeg even
wel verstrekkendere maatregelen te behandelen toen zij in de loop van 1922 in
het kader van bezuinigingen, die de financiële commissie naar haar had door
geschoven, eerst een verlenging van de werkweek van de ambtenaren tot acht
enveertig uren en daarbovenop nog een salarisvermindering van 10% te
beoordelen kreeg. Het overleg in de centrale commissie over dit soort dra
conische maatregelen zal Beel hebben doen ontdekken hoe belangrijk het voor
een bestuurder is knopen te kunnen doorhakken.
Anders dan zijn vader heeft Louis Beel jr wel een (bescheiden) rol gespeeld
in het maatschappelijk leven van Roermond. Zo is hij op 16 juli 1920, kort na
zijn eindexamen, geïnstalleerd als ‘werkend lid’ van de Vincentiusvereniging
Sint Christoforus. De Vincentius was een parochieorganisatie voor de katho
lieke burgerij die charitatief werk verrichtte onder de armen en dezen daarbij
voor zover nodig tevens op het rechte pad probeerde te houden. Het hoofd
doel van de Vincentiusvereniging was echter, hield de voorzitter Beel bij zijn
installatie voor: ‘zelfheiliging’. Louis is tot zijn vertrek uit Roermond trouw lid
geweest en heeft zelden bij de wekelijkse bijeenkomsten verstek laten gaan.57
Een andere vereniging waarvan hij lid is geweest en enige tijd—een blijkbaar
actief—secretaris, was de ‘rooms-katholieke studentenclub’ van Roermond,
die eveneens onder de patronage stond van de heilige Christofoor. Het clublidmaatschap verleende studerende leden van de lokale jeunesse dorée allure en
bood hun tevens gelegenheid tot enige, niet al te studentikoze verpozing.S8
Wij hebben de indruk dat de ambities die Louis Beel in de eerste jaren na
zijn gymnasium koesterde niet verder reikten dan een gemeentelijke carrière.
Hij volgde op een dependance van de Katholieke Leergangen te Roermond de
cursus gemeenteadministratie en deed in juni 1923 met goed gevolg het examen
voor het diploma Gemeenteadministratie A Dit was het diploma dat diegenen
nastreefden die een ambtelijke carrière bij de gemeente ambieerden. Het bood
de gemeenteambtenaar als mogelijk eindperspectief de functie van gemeentese
cretaris of misschien dat van burgemeester in een kleine gemeente. We kunnen
niet anders concluderen dan dat de aspiraties van de jonge Beel in die tijd—
gezien in het licht van wat hij later zou bereiken—niet hooggespannen waren.
O v e r l ijd e n

van de ouders

In de tijd dat Louis jr zijn ambtelijke loopbaan begon op te bouwen sloeg in
het gezin Beel het noodlot toe. De moeder, die volgens haar jongste zoon
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ziekelijk van aard was, stierf op 29 januari 1922 aan een hartkwaal. Acht maan
den later diende Louis Beel sr bij de gemeenteraad het verzoek in ‘wegens
gezondheidsredenen’ hem met ingang van 1 januari 1923 ontslag te verle
nen.59 Op 16 oktober 1922 werd Beel sr op voorstel van B&W door de raad
eervol ontslag verleend met ingang van de datum die hij had voorgesteld.
Slager Ronden, die nog steeds in de raad zat, ‘drukt de hoop uit dat het de
Heer Beel moge gegeven zijn nog lange jaren van zijn pensioen te profiteren,’
zo vermelden de raadsnotulen. De kwelgeest van vroeger dagen voegde er nog
een vriendelijk woord aan toe. ‘Waar spreker 22 jaren met dezen scheidenden
hoofd-ambtenaar heeft samengewerkt, is het hem een behoefte hem een har
telijk vaarwel toe te roepen’60. Het gezin Beel verhuisde eind van het jaar naar
een huurpand aan de Willem II singel.61 De kwaal waaraan Louis Beel sr leed,
verergerde snel. Na nog enkele weken in het plaatselijk ziekenhuis te zijn op
genomen, overleed hij op 25 september 1923 thuis; als doodsoorzaak werd
opgegeven: carcinomia ventriculis.62
Het betrekkelijk vroege overlijden van beide ouders—de moeder was 49
toen zij stierf, de vader 56—kwam hard aan. Het zou spoedig leiden tot een
versplintering van het gezin Beel. Vooralsnog bleven de kinderen wonen op de
Willem II singel waar thans de oudste zoon Louis Beel als hoofd van het gezin
in het archief van de burgerlijke stand verschijnt.63 Na enige tijd trokken de
twee meisjes Maria en Bep, beiden apothekersassistente, naar elders; Maria
naar Valkenburg, Bep naar Den Bosch. Ine en het jongste kind Edmund gin
gen naar Venray, waar zij liefderijk werden opgenomen door de ongehuwde
oom en tantes. Ine werd verpleegkundige, Edmund, die priester wilde worden,
volgde eerst in Venray de eerste klassen van het gymnasium en ging daarna
naar het kleinseminarie Rolduc. De oudste dochter Billie en Louis Beel bleven
in Roermond en verhuisden naar kamers in de Schuitenbergstraat.64 In zijn
boek Beel in Batavia schrijft Ronald Gase dat Louis na het overlijden van zijn
vader is gaan werken om voor zijn broers en zusters te zorgen.65 Zoals boven
bleek, was hij op dat moment al drie jaar werkzaam. Overigens zou het salaris
van goed ƒ1000 dat hij per jaar verdiende66 ontoereikend zijn geweest om het
gezin te onderhouden. Waarschijnlijker is dat Beels zus Billie, die een baan had
als hoofdtelefoniste bij de PTT, de belangrijkste kostwinner werd. Wel mogen
we aannemen dat het ouderloze gezin economisch heeft ingeboet en dat het in
het standsgevoelige Roermond op een lagere sport van de maatschappelijke
ladder is geraakt—Misschien ligt hier een aanknopingspunt voor het verschijn
sel dat Beel, toen hij eenmaal een eigen gezin tot zijn verantwoording had, zich
steeds zo bezorgd heeft getoond over zijn materiële zekerheid.
Indien onze veronderstelling juist is dat de verhouding zoon-vader voor
Louis jr een problematische is geweest, dan heeft het vroege overlijden van de
vader wellicht een crisis veroorzaakt in het leven van de zoon. Wanneer een
kind een ouder die het niet bemint door de dood verliest, kan dit schuldgevoe
lens wekken, doordat het geen weg weet met de Trauerarbeit, zo noemt Freud
het, die je te verrichten hebt wanneer een naaste van je wordt weggerukt. Beel
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heeft zich na korte tijd herpakt en is—wat na een levenscrisis niet ongewoon
is—een nieuwe weg ingeslagen die hem binnen twee jaar na de dood van zijn
vader zou doen besluiten Roermond te verlaten.
Met ingang van 1 april 1924 nam Beel ontslag bij de gemeente Roermond. Hij
kon zijn eerste werkkring met opgeheven hoofd verlaten. Een maand na zijn
ontslag legden B&W aan de gemeenteraad het voorstel voor ‘om een bedrag
van ƒ500 beschikbaar te stellen als gratificatie aan den inmiddels eervol ontsla
gen ambtenaar ter secretarie, L. Beel’67. De gemeenteraad aanvaardde het
voorstel, nadat een enkel lid zijn verwondering erover had uitgesproken dat
men een blijkbaar zo goede kracht had laten gaan.68 De dankbetuigingen van
Louis Beel naar aanleiding van de gratificatie vormen een van de eerste schrif
telijke getuigenissen die we van hem hebben gevonden. Het zijn twee beleefde
briefjes, geschreven in een ambtelijke stijl die hem niet meer verlaten zou. Aan
B&W schreef hij:
‘Bij dezen heb ik de eer Uw College mijn oprechten dank te betuigen voor het
door U den Raad gedane—en door deze bereids aangenomen—voorstel tot het
mij toekennen eener gratificatie.
Met de meeste hoogachting, verblijf ik, Uw dienstwillige,
L.J.M.Beel’69

A f s c h e id

van

R oermond

Op 1 april 1924 werd Beel secretaris van de man die naar onze indruk de rol
van de overleden vader overnam en die hem nieuwe levenspectieven zou
wijzen. Deze man was monseigneur P.J.M. van Gils70—een man met sterke
overtuigingen, een geëngageerd man ook, die anders dan Beel sr een natuur
lijk gezag uitstraalde. Van Gils was een strijdvaardig ijveraar voor katholieke
emancipatie. Lijkt de emancipatoire gezindheid van katholieke voorvechters
uit de negentiende eeuw te zijn ingegeven door de overtuiging dat katholieken
niet de minderen behoefden te zijn, bij Van Gils krijgt men de indruk dat hij
het katholieke volksdeel van de natie eigenlijk als van hoger orde beschouwde.
Petrus Josephus Maria van Gils, Brabander van geboorte, was leraar klas
sieke talen geweest op het college van Rolduc en tegelijk informeel adviseur in
onderwijszaken van de bisschop van Roermond. Landelijk genoot hij enige
bekendheid als auteur van Graag-op-baantjes artikelen in De Tijd, waarin hij
opkwam voor het benoemen van katholieken in openbare functies. In 1917
riep bisschop Schrijnen van Gils naar Roermond en benoemde hem tot de
eerste bisschoppelijk inspecteur van het bijzonder, rooms-katholieke lager
onderwijs in Limburg—een functie waaraan blijkbaar de monseigneurstitel
was verbonden. Als voorvechter van het rooms-katholieke onderwijs was de
katholieke inspecteur geen gemakkelijk heer. Toen in 1919 jhr L.F. Michiels
van Kessenich, een voorman van de liberaal-katholieken te Roermond, af
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scheid nam als inspecteur van het openbaar onderwijs en de onderwijswereld
de tachtigjarige een afscheidshulde wilde bereiden, plaatste Van Gils een ad
vertentie in de plaatselijke krant waarin hij het katholieke onderwijspersoneel
met klem ontraadde deel te nemen aan de huldiging van de man, die—zo zei
hij in de advertentie—het bijzonder onderwijs ooit ‘de parasieten voor de
rijksbijdragen’ had genoemd. Twee nonnetjes, die door het verkapte verbod in
gewetensnood waren geraakt en die in brieven aan Van Gils smeekten tegen
over de oude baron naastenliefde boven gramschap te stellen, vermochten de
monseigneur niet te vermurwen.71
Van Gils heeft ervoor geijverd alle openbare scholen, die bij zijn aantreden
in Limburg bestonden, in katholieke handen te krijgen en in de loop van de
twintig jaren dat hij inspecteur was, is hij hierin nagenoeg volledig geslaagd.
De overneming van de scholen bracht talrijke juridische problemen met zich.
Het openbaar bestuur (meestal de gemeente) moest eerst de openbare school
opheffen; daarna diende een particuliere rechtspersoon een nieuwe school te
stichten; deze moest tenslotte via een ingewikkelde procedure eigenaar zien te
worden van de schoolgebouwen van de voormalige openbare school. We ne
men aan dat Van Gils de jonge ambtenaar Louis Beel met zijn diploma Ge
meenteadministratie A had aangetrokken om hem te helpen bij het oplossen
van deze juridische puzzels. Spoedig ontdekte de emancipator echter nog heel
andere mogelijkheden in de jongeman.
Na veel aarzeling en jarenlange voorbereiding was in Nijmegen de RK Universiteit totstandgekomen en op 17 oktober 1923 ingezegend.72 Deze nieuwe
telg der katholieke emancipatie was tot leven gewekt door de Sint-Radboudstichting (SRS), die al in 1905 voor dit doel was opgericht. De SRS diende
eigen financieringsbronnen te vinden, omdat een bijzondere universiteit toen
nog niet kon rekenen op subsidiëring door het rijk. Zij had daartoe diocesane
en parochiële comités van katholieke notabelen in het leven geroepen die de
gelovigen moesten warm maken voor financiële steun aan een op te richten
rooms-katholieke universiteit, maar deze leken volgens G. Brom veel op ‘eer
ste klas slaapwagons’73. Voorts had men de vrees te overwinnen—ook in eigen
kring—dat een rk universiteit een beschermende broeikas zou worden die haar
afgestudeerden onvoldoende voorbereidde op het volle leven, waarin de ka
tholieke academicus zich met andersdenkende collega’s zou moeten meten.
Door de opbrengst van jarenlange collectes en soms vorstelijke legaten was de
Sint-Radboudstichting na de Eerste Wereldoorlog goed bij kas geraakt en een
energiek drietal, H.E.J.M. van der Velden, J.H.E.J. Hoogveld en J.C.F.H.
Schrijnen, zette de schouders eronder. De briljante Utrechtse hoogleraar in de
cultuurgeschiedenis van de christelijke oudheid mgr Schrijnen (broer van de
Roermondse bisschop) ontpopte zich als de organisator van het drietal. Hij
had oog voor de gevaren van het broeikaseffect en meende daarom dat in ‘niet
Roomsche vitale vakken’ ook niet-katholieken als hoogleraar moesten kunnen
worden benoemd. Hij stelde voor de nieuwe instelling te dopen: ‘Keizer Karei
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Universiteit’. Samen met Hoogveld en Van de Velden wist Schrijnen inder
daad de universiteit van de grond te tillen, maar onder episcopale druk werd
de naam ‘Roomsch-Katholieke Universiteit Nijmegen’ en om onroomse in
vloeden op het onderricht te weren bepaalde artikel 2 van het reglement van
de nieuwe universiteit:
‘De R.K. Universiteit huldigt bij de beoefening en bevordering der wetenschap
als hoogste gezag de door God geopenbaarde waarheid, waarvan zij de
Roomsch-Katholieke Kerk als hoogste gezag belijdt.’74

De jonge universiteit startte met drie faculteiten: theologie, letteren en rech
ten. Aanvankelijk dreigde een tekort aan studenten. De clergé in den lande
werd daarom verzocht onder hun gelovigen klandizie te werven. Van Gils, die
zelf volop steun had gegeven aan de totstandkoming van de universiteit, rea
liseerde zich dat hij een uitermate geschikte kandidaat onder handbereik had
en spoorde zijn secretaris aan zich aan te melden. In het collegejaar 1924-1925
schreef Beel zich in als rechtenstudent in Nijmegen.
Schrijnen, die rector magnificus werd van de nieuwe universiteit, had in zijn
eerste diesrede gezegd ‘dat het aantal spoorstudenten billijkerwijze kon en
moest beperkt worden’ en had eraan toegevoegd: ‘wie door geen betrekking of
om redenen van financiële aard gebonden is, vestige zich in de universi
teitsstad’.75 We kunnen aannemen dat Van Gils zijn secretaris alle tijd liet te
studeren. Daarmee beschikte Louis echter nog niet over de financiële midde
len zich metterwoon in de universiteitsstad te vestigen. Hij werd spoorstudent.
Het studentenleven is daardoor goeddeels aan hem voorbijgegaan. Hij zal het
niet als een wezenlijk gemis hebben ervaren. W at Louis Beel zocht in Nij
megen was niet de studentenjool, welke onder invloed van gesjeesde Leienaren die door hun ouders naar de Keizer Karelstad waren gedirigeerd in
Nijmegen snel tot bloei kwam, maar academisch onderricht. Al op 12 maart
1925, nauwelijks zeven maanden na zijn inschrijving, slaagde de al niet meer
zo jonge student—Louis was nu bijna 23—voor het kandidaatsexamen rech
ten, met twee maal ‘voldoende’ en ‘goed’ voor het vak historische ontwikke
ling van het recht.76 Daarna besloot Louis Beel zijn geboortestad de rug toe te
keren—tweeënveertig jaren later zou hij er ereburger van worden. Enkele
maanden na het kandidaatsexamen vertrok Beel naar Zwolle waar hem een
betrekking wachtte bij de provinciale griffie van Overijssel.
Beel had alle reden zijn werkgever dankbaar te zijn. Mgr van Gils had hem
niet alleen tot de studie gebracht, hij heeft zijn secretaris ongetwijfeld ook
doen inzien dat deze zijn horizon diende te verruimen, wilde hij niet in Roer
mond vastroesten. In de eerste brief die Beel vanuit Zwolle naar zijn vaderlijke
leidsman stuurde, putte hij zich uit in dankbetuigingen aan zijn ‘voormalige
chef en raadsman en promotor’ en ondertekende met ‘Uw toegenegen Louis
Beel’.77

Afb. 6. Trouwfoto van Beel.
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AMBTENAAR IN ZWOLLE EN EINDHOVEN 1925-1944

Beels eerste ambtelijke rang was in 1922, schrijver op de secretarie van de
gem eente Roermond, zoals w e hebben gezien. Toen hij twintig jaren later ontslag
nam, had Beel als afdelingshoofd op de secretarie van Eindhoven de rang bereikt
van referendaris. Deze loopbaan m ag vandaag de dag bescheiden lijken, in die
tijd toen ook op secretarieën van grotere gemeenten referendaris veelal de hoogste
rang was, w erd een ambtelijke carrière als die van Beel als zeer geslaagd be
schouwd. Zij bood hem het reële uitzicht op de positie van gemeentesecretaris, die
hij al als plaatsvervanger vervulde. Het ontslag van de veertigjarige Beel tijdens
de oorlog zou het einde betekenen van zijn loopbaan als gemeenteambtenaar,
maar tevens de opstap naar een indrukwekkende staat van dienst als Nederlands
staatsman.
De

p r o v in c ia l e g r if f ie v a n

O v e r ijs s e l

De notulen van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 22
september 1925 vermeldden de benoeming van L.J.M. Beel tot ambtenaar op
de provinciale griffie.1 Uit het bedankbriefje dat Beel twee weken later schreef
blijkt dat hij per 15 oktober in dienst is getreden. Beel schreef dat hij zich ‘zal
beijveren steeds aan de door Uw College gestelde verwachtingen te beantwoor
den’2.
Het Zwolle waar Beel terecht kwam was een overwegend protestantse stad
van bijna 38.000 inwoners die ooit—in de dertiende en veertiende eeuw—
betekenis had gehad als lid van het machtig verbond van Hanzesteden. Op het
moment dat Beel zich er vestigde was de hoofdstad van Overijssel een wat
slaperige ambtenarenplaats met ook enkele nijverheidsbedrijven, waarvan de
centrale werkplaats van de spoorwegen verreweg de grootste werkgever was.
Daarnaast was Zwolle met zijn omvangrijke wekelijkse veemarkt koopcentrum
voor een wijd agrarisch achterland. Hilda Verwey-Jonker, die omstreeks de
zelfde tijd als Beel in Zwolle woonde, herinnert zich van die vrijdagse markt:
‘Grote kudden koeien werden dan naar de Veemarkt gedreven (buiten de
Kamperpoort) en de Grote Markt stond vol kramen. Niet zoals tegenwoordig
met artikelen van professionele marktkooplui: boeren uit de omgeving ver
kochten er hun eigen produkten (aardappelen, eieren, kippenvoer), anderzijds
bood men er de waren aan die de vrouwen nodig hadden, zoals stoffen, kno
pen en gereedschappen.’3 Misschien moet het stadje aan de IJssel zich geluk
kig prijzen dat het gezapigheid heeft gekend en een bescheiden economie.
Weinig provinciesteden in Nederland hebben hun historische binnenstad van
kronkelende straatjes, authentieke gevelwanden, historische gebouwen en
groene wallen zo gaaf weten te bewaren als Zwolle. Deze historische ambiance
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geeft het stadshart de sfeer van een gezellige geborgenheid die goed aansluit bij
de tekst boven het hoofdportaal van de trotse Michaeliskerk op de Grote Markt,
welke hen die zijn neergestreken op de lommerrijke terrassen rondom de kerk
vermaant tot gebed en waakzaamheid (‘Orate et VigilateT).
In de jaren twintig speelde het stadsleven zich nog goeddeels af binnen de
stadsgracht die rond de binnenstad stroomt. Beel woonde daar—eerst als com
mensaal in een wat somber ogend kosthuis op de Eekwal, later in het Ter
Pelkwijkpark, een deftig villawijkje gebouwd op een van de voormalige ravelij
nen van de oude vestingstad.4 Hij werkte er in het kloeke, maar weinig fraaie,
neo-klassieke provinciehuis aan de Diezestraat. En hij ging er ter kerke in de
Onze-Lieve-Vrouwekerk met zijn markante toren, die door Zwollenaren ‘de
peperbus’ wordt genoemd. Het was een rustig stadje, waar een beduidende
katholieke minderheid vreedzaam leefde naast een protestantse meerderheid—
zonder elkaar te bestoken, zonder zich ook veel met elkaar te bemoeien. Pro
testanten en liberalen verdeelden de bestuursfuncties in stad en provincie on
der elkaar en betrokken de katholieken daarbij, terwijl de socialisten voorlopig
nog op afstand werden gehouden.
In een brief aan Van Gils, enkele weken nadat hij met zijn werkzaamheden
was aangevangen, vertelde Beel in de ambtelijke stijl, die ook zijn particuliere
correspondentie kenmerkte, hoe het hem in Zwolle aan de griffie verging.
‘Hooggeachte Doctor,
(...) U vraagt mij te vertellen over mijn werkkring. Al eerder had ik zulks
moeten doen, doch ik wilde enige dagen laten voorbij gaan, opdat ik beter tot
oordelen in staat zij. Ik kan U dan ook thans mededelen dat deze werkkring mij
uitstekend bevalt.’*

Trots schreef Beel over de ‘audiëntie’ die hij had gehad bij ‘Z. Exc. de Heer
Commissaris’. Dit was de protestantse edelman graaf A.F.L. van Rechteren
Limpurg Almelo, die korte tijd later zou worden opgevolgd door de katholieke
baron A.E. van Voorst tot Voorst. De Commissaris van de Koningin felici
teerde Beel met zijn benoeming, maar maande hem ook het met zijn studie
wat kalmpjes aan te doen, want ‘ik had, aldus Z. Exc., op jongen leeftijd al veel
bereikt, doch moest ook om mijn gezondheid denken’. Beel had een vliegende
start in Overijssel, die bij zijn collega’s op de griffie wellicht enige jaloezie
heeft gewekt. In dezelfde brief aan Van Gils schreef hij nog: ‘Mijn collega’s
stonden verbaasd dat ik eerst 23 jaren was—’t geen volgens het reglement op
de ambtenaren der griffie de juiste leeftijd is, waarop men tot adjunct-commies der 2e klasse kan benoemd worden. Deze rang heb ik overgeslagen en
ben, zoals U weet, direct le klas geworden.’6 Adjunct-commies eerste klas
betekende op een griffie met een dertigtal man personeel, waar de hoogste
rang onder die van de griffier hoofdcommies was, inderdaad een vliegende
start voor een jonge candidatus juris. Het salaris van ƒ2.800 ’s jaars (met een
uitloop naar ƒ3.7007) was bovendien voor een drieëntwintig jarige een zeer re
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delijk inkomen—ongeveer gelijk aan dat van een burgemeester in een kleine
gemeente en bijna twee keer zoveel als op de griffie een schrijver-A verdiende.
De Tweede Afdeling waar Beel werd tewerkgesteld bestreek het brede ter
rein van provinciale controle der gemeenten: het toezicht op politie- en belastingverordeningen en het nazien van gemeentebegrotingen en -rekeningen.
Daarnaast was de afdeling belast met die taken uit onder meer de Armenwet,
Warenwet, Krankzinnigenwet, tot de uitvoering waarvan de provincie door de
rijkswetgever was geroepen.8 ‘Het is een zeer mooie werkkring’, zei Beel nog
eens in de brief aan zijn vaderlijke leidsman. ‘De 2e afdeling is de belangrijkste
afdeling en hetgeen mij is opgedragen heeft zeer vaak een juridische zijde
(wetsinterpretatie etc.).’ Het is ongetwijfeld op de Overijsselse griffie dat de
grondslag is gelegd voor de gedegen kennis van het binnenlands bestuur die
Beel als ambtenaar zou tentoonspreiden en die hem later als minister van Bin
nenlandse Zaken zou kenmerken.
Evenals bij de keuring in Roermond bleek Beel bij zijn keuring voor provincie-ambtenaar te Zwolle in uitstekende conditie te verkeren en geen enkele
fysieke of psychische afwijking te vertonen.9 Beel heeft zich zijn hele leven
verheugd in een goede gezondheid. Niet door sportbeoefening bleef Beel in
conditie maar door een sobere levenswijze van matig eten, een enkele keer een
sigaartje of sigaret, alleen bij gelegenheden een borrel of glas wijn en veel
wandelen en fietsen—een auto heeft Beel nooit gehad, evenmin een rijbewijs.
Deze levenswijze week niet af van die van velen in die schrale tijd. Beel heeft
echter ook later zijn leefwijze niet veel veranderd; hij was en bleef een matig
mens die met weinig comfort genoegen nam.
Was Beel een matig mens, hij was ook een workaholic. Beel moet in zijn
Zwolse jaren dag en nacht zijn bezig geweest. Overdag had hij een volle dag
taak—studieverlof werd in die tijd volgens een toenmalige collega van Beel op
de griffie niet gegeven10. Dit betekende dat hij de doctoraalstudie rechten in
zijn vrije tijd moest doen, zonder colleges te kunnen volgen. Daarnaast raakte
hij, zoals we nog zullen zien, als docent betrokken bij de Katholieke Leergan
gen. Bovendien begon Beel in Zwolle nog een andere vrijetijdsbesteding te
ontwikkelen: het schrijven van artikelen. In een brief van februari 1926 schreef
Beel aan Van Gils over zijn vele besognes: Vrijdagavond had ik mijn eerste
artikel in De Maasbode staan. Over “technische ondoordachte wetgeving”. Ik
had het maar eens gewaagd! In het maandblad voor praktische gemeentepoli
tiek plaatste ik op verzoek van burgemeester Derx “‘n kleine” bijdrage over
Overijssels nieuwen commissaris. Met de studie ben ik druk bezig. U begrijpt
dat de avonden bezet zijn.’11
Zijn artikel in De Maasbode moet Beel met trots hebben vervuld. Het was
niet verwezen naar de rubriek Ingezonden Brieven maar prijkte vrijdag 29 ja
nuari 1926 op de voorpagina van het avondblad. Het zal hem waarschijnlijk
wel hebben verwonderd dat de redactie de titel van zijn opstel gewijzigd had in
‘technisch doordachte wetgeving’; aan de lezer zal de bedoeling van de auteur
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echter niet zijn ontgaan. Het is waard deze eerste gepubliceerde pennevrucht
van Beel wat nader te bezien. Het onderwerp dat de jonge kandidaat-rechten
bij de kop had genomen, was niet mis. Hij laakte de slordige wetgeving in ons
land en richtte daarbij zijn kritiek op het gebrekkig functioneren van ons par
lementaire wetgevingssysteem.
‘De politieke constellatie van ons wetgevend lichaam werkt vaak zeer nadelig op
systeem en techniek eener wet, daar bij het ontwerpen zoveel mogelijk moet
worden gelet op en tegemoet gekomen aan uiteenloopende wenschen en ver
langens der verschillende partijen, in ieder geval—wil het onderwerp eenige
kans van slagen hebben—aan die der meerderheid.’

Beel gaf blijk weinig oog te hebben voor het moeizame proces waarmee in het
parlement vaak wordt gezocht naar wetsformuleringen die kans bieden op een
meerderheid. De aankomend jurist zag als hoofdbezwaar de ondoorzichtige
lappendeken die ontstaat als te elfder ure nog partijpolitieke voorstellen of
stokpaardjes van individuele Tweede-Kamerleden in het wetsontwerp moeten
worden ingeweven. Beel zou Beel niet zijn, als hij niet tegelijk met het euvel
een (begin van een) herstel had aangedragen. Zijn voorstel was de Tweede
Kamer alleen tijdens de schriftelijke voorbereiding amendementen op een
wetsontwerp te laten indienen en op voorwaarde dat deze wijzigingsvoor
stellen waren voorzien van een duidelijke toelichting, ‘zoodat de minister nog
voor de openbare behandeling deze kan toetsen en meer aanpassend maken
aan het bij het ontwerp gevolgde systeem’. Beel openbaarde zich in zijn kranteartdkel niet als een groot bewonderaar van de vergadertechniek in ons par
lement. Hij wraakte de ‘excessen van het interpelleren’ en verzuchtte: W an
neer verder afgevaardigden van meerdere partijen ertoe konden besluiten hun
redevoeringen meer zakelijk en beknopt te houden, voorzeker, veel tijd zou
zijn gewonnen, welke aan zuiver legislatieve arbeid kan ten goede komen.’
Voor de lezer, die Beel alleen kent als de voorzichtige staatsman die op kousevoeten door de porseleinkast van ons veelpartijenstelsel placht te lopen, is
het wellicht een verrassing dat hij in zijn jonge jaren er wel eens met de klom
pen doorheen is gegaan. Beels kritische houding tegenover de partijpolitiek zal
evenwel een constante blijken die, veelal verhuld, vaker zal opduiken.
H u w e l ijk

van

B eel

In de Zwolse periode is Beel in het huwelijk getreden. Wanneer en hoe Beel
precies op vrijersvoeten is geraakt, weten we niet met zekerheid. Aangezien
L.J.M. Beel veeleer kans maakt als staatsman dan als minnaar de geschiedenis
in te gaan, geloven we de lezer niet iets wezenlijks te onthouden wanneer we
over Beels amoureuze avonturen slechts summier kunnen zijn.
De echtgenote van Beel, Henrica Gerardina Maria Josepha van der Meulen,
was afkomstig uit Den Bosch, waar zij op 8 januari 1895 werd geboren12—
haar roepnaam was Jet. Zij was het vijfde kind uit een gezin van drie jongens
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en vier meisjes, van wie twee kinderen kort na hun geboorte waren over
leden.13 Een bewaard gebleven adresboek op het gemeentearchief van Den
Bosch uit 1899 laat zien dat vader P.J.A. van der Meulen in het hartje van de
stad op de Pensmarkt het bedrijf uitoefende van ‘behanger enz.’. Na de dood
van de vader in 1901 werd de zaak door het gezin voortgezet en ontwikkelde
zich tot een destijds bekende meubelzaak in Den Bosch. Blijkens het bevol
kingsregister is Jet in 1909, dus toen ze veertien was, vertrokken naar België;
naar familie, naar kostschool?—We weten het niet.
In 1924 verhuisde weduwe L.F.C.J. van der Meulen, geboren Halewijn, naar
Roermond waar kort tevoren haar zoon Willem zich aan de Willem II Singel
had gevestigd als ‘koopman in bouwmaterialen’. Beel heeft verteld dat hij de
weduwe Louisa van der Meulen heeft leren kennen, toen zij bij hem in de
buurt woonde in Roermond en dat hij meteen sympathie koesterde voor de
kordate zakenvrouw.14 Via de weduwe leerde Beel de dochter kennen, die het
kordate van haar moeder miste en veeleer een bedeesd type was als Beels
moeder was geweest. Jet was in die tijd verpleegster in het ziekenhuis van Den
Bosch en zal van tijd tot tijd het weekeinde hebben doorgebracht bij haar
moeder en broer in Roermond. Per 7 juli 1925 verhuisde zij naar Roermond
en trok in in het huis aan de Willem II Singel.15 Het zal in de korte periode
zijn geweest tussen juli en oktober 1925, toen Beel immers naar Zwolle ver
trok, dat Louis en Jet elkaar nader hebben leren kennen. Later heeft Beel
tegenover deze en gene te kennen gegeven dat hij niet zonder aarzeling het
huwelijk met Jet van der Meulen is aangegaan, omdat haar twee oudere zusters
zwakzinnige kinderen hadden en hij besefte dat zij de kans Hepen eveneens
geestelijk gehandicapte kinderen te krijgen. Naar het schijnt heeft Jets moeder
Louis over diens aarzelingen doen heenstappen. Het past lijkt ons bij een man
als Beel om, wanneer hij de vrouw van zijn keuze heeft gevonden, zijn trouw
belofte eerst gestand te doen nadat hij een baan had gevonden die het huweHjk
voldoende basis bood.
In de loop van 1926 keerde weduwe van der Meulen met haar dochter terug
naar Den Bosch, waar in de Sint Pieterskerk het kerkeHjk huwelijk werd
ingezegend; nadat op 21 september 1926 het wereldHjk huwelijk was voltrok
ken16. De bruidegom was vierentwintig, de bruid zeven jaren ouder. Een
trouwfoto van twee hoofden, innig tegen elkaar gevlijd, toont een ernstig kij
kende jongeman met een, gezien het vollemaansgelaat van Beel in later jaren,
opvallend smal gezicht, de schedel nog bedekt met dim blond haar; daarnaast
het beeld van een wat ouwelijk ogende vrouw met dichtgeknepen mond en
een onthutste blik. Het feit dat Beels jongste broer zich geen bijzonderheden
van de bruiloft herinnert doet vermoeden dat het een sober feest is geweest.
Wel is in de herinnering van monseigneur bewaard gebleven dat het jonge
paar de huweHjksreis heeft gemaakt naar Biarritz. Misschien heeft Beel zijn
bruid, wier zusters fabrikanten als huweHjkspartners hadden gevonden, met
deze chique Franse badplaats wiUen imponeren.
Het paar vestigde zich in ZwoUe in het Ter Pelkwijkpark in een ruime
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bovenwoning met aan de achterzijde een riant uitzicht over de stadsgracht. De
huur van ƒ800 per jaar was een beduidende aanslag op het gezinsbudget, maar
dat was de prijs die Beel er blijkbaar voor over had om te wonen op een stand
die paste bij een adjunct-commies der Eerste Klasse ter provinciale griffie.
Eerder vermelde toenmalige collega van Beel meent te weten dat deze na zijn
huwelijk moeite had de touwtjes aan elkaar te knopen. Het gezin dat hij tot
zijn verantwoordelijkheid kreeg breidde zich dan ook snel uit. In de loop van
1927 trok Beels schoonmoeder in bij het jonge paar. ‘Bonmama’, zoals zij
werd genoemd, bestierde in feite het huishouden en was meer dan haar
dochter Jet Beels gesprekspartner. Op 12 januari 1928 werd het eerste kind
geboren, een zoon die dezelfde namen kreeg als zijn vader, zij het in een
andere volgorde, Joseph Louis Maria, en Jos werd genoemd.17
H et

l e v e n in

Zw olle

Alhoewel met zijn vierentwintig jaar voor hedendaagse begrippen een nog
betrekkelijk jonge man—bovendien nog steeds student—was Beel een beza
digd huisvader. Dit is althans het beeld dat een enkele Zwolse tijdgenoot die
zich Beel nog herinnert ons van hem heeft geschetst: een man, ook op warme
dagen zelden zonder hoed, vaak een wandelstok in de hand, altijd met een
gezicht dat ernst en bezonnenheid toonde; wandelend langs de groene wallen
van het stadje met echtgenote en schoonmoeder of zich voortspoedend door
de smalle straten van de binnenstad op weg naar griffie, kerk of vergadering;
geen lid van een van de vier sociëteiten die de stad toen kende en waar de
Zwolse burgerij naar eigen rang en stand verpozing zocht.
Vanzelfsprekend werd Beel direct na zijn aankomst in Zwolle lid van de Sint
Vincentiusconferentie van zijn parochie. Op 11 november 1925 heette de
president van de conferentie de al aangekondigde Roermondse confrère met
een enkel woord welkom. Hij zei erop te vertrouwen ‘dat onzen conferentie in
den Heer Beel een goed en ijverig lid heeft gekregen’. Blijkens de notulen
ging de vergadering daarna zonder verdere plichtplegingen over tot de orde
van de dag. Voor het gezin van ‘D.’ werden vier paar kinderklompen bestemd
en voor het gezin ‘H.’ een mud aardappelen. Eén van de confrères sprak zijn
verontwaardiging uit over het feit dat een ‘stille arme’ aan wie de conferentie
financiële steun had verleend een ‘oplichter’ bleek te zijn. De president suste
de verontwaardigde jongeman en voerde de vergadering snel naar het vol
gende agendapunt: een aanvraag van de werkloze ‘H.’, die om aan werk te
komen vijftien gulden nodig had om zijn kunstbeen te laten repareren. De
confrères waren het met hun voorzitter eens dat de kas ad ƒ23,22 te beschei
den van omvang was om zulk een aanslag op de middelen te kunnen dragen.
De president zegde toe het stadsbestuur te benaderen met het verzoek H.’s
kunstbeen te financieren.18 Het was om deze en dergelijke beslommeringen
van het katholieke proletariaat te bespreken waarvoor sociaal voelende verte
genwoordigers van de katholieke, gezeten burgerij wekelijks bijeenkwamen.

Afb. 7. Beel alsjongem an in Zwolle.

Daarenboven ging het twintigtal confrères van de Onze Lieve Vrouwe paro
chie ook nog eens wekelijks op pad om hun arme geloofsgenoten thuis te
bezoeken. Bij dit huisbezoek gaven zij de bonnen af voor gevraagde artikelen
en. registreerden nieuwe aanvragen. Tevens werd cliënten gewezen op het be
lang van een regelmatige kerkgang, op de wenselijkheid van katholiek onder
richt voor hun kinderen en op de noodzaak van goed zedelijk gedrag. De con
frères deden de huisbezoeken paarsgewijs. H. Zunneveld herinnerde zich dat
Beel zich bij zijn vader placht te vervoegen om tezamen met de twee maal
oudere mede-confrère het wekelijks bezoek aan de hun toegewezen paupers
voor te bereiden.19 Inderdaad, caritas van de oude stempel, maar een zorg
voor de medemens die heel wat tijd en inzet vergde!
Zoals we eerder opmerkten was Beel een man die overliep van energie. Naast
zijn werk op de griffie, zijn rechtenstudie, het schrijven van artikelen en de
Vincentiusvereniging eiste nog een andere activiteit zijn aandacht op, het do
centschap aan de Katholieke Leergangen.20
De Katholieke Leergangen (KL) waren in 1912 door H. Moller in Amster
dam opgericht als een opleiding voor middelbare akten. Kort na haar oprich
ting werd de opleiding verplaatst naar Den Bosch en enige jaren later naar
Tilburg, alwaar zij tot grote bloei kwam. Na een conflict met het door hem
zelf in het leven geroepen bestuur van zijn ‘Mollerinstituut’—zoals de
Katholieke Leergangen in de wandeling werden genoemd—nam Moller
ontslag. Hij werd in 1920 opgevolgd door mgr Th.J.A.G. Goossens. Deze
katholieke emancipator en energieke organisator zag het gat in de markt dat
bestond uit katholieken die, opgeslorpt door hun dagelijkse beroepspraktijk,
geen gelegenheid hadden gehad na hun middelbare school verder te studeren.
De Katholieke Leergangen hebben dezen kansen gegeven die zij anders niet
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zouden hebben gehad en hebben daarmee een indrukwekkende bijdrage
geleverd aan de mobilisatie van het katholieke intellect, vooral in het zuiden
des lands. Onder Goossens leiding dijden de Leergangen uit tot een instelling
waar naast tientallen opleidingen voor middelbare en lagere akten allerlei vor
men van parttime onderwijs werden gegeven. Gesteund door het succes van
het instituut te Tilburg ging men ertoe over in andere plaatsen dependances te
stichten en bestaande parttime opleidingen over te nemen. Een lucratieve
overname bleek die van opleidingen voor Gemeenteadministratie. In de loop
van enkele jaren wist de voortvarende rector deze opleidingen onder de wijde
vleugelen van de Katholieke Leergangen te brengen. Zo zagen we eerder dat
Beel de opleiding Gemeenteadministratie had gevolgd op de KL-dependance
in Roermond. Kende Beel de Katholieke Leergangen derhalve al als student,
hij zou er als docent een jarenlange relatie mee opbouwen.
We weten niet van wie het initiatief is uitgegaan maar in de loop van 1926
had Beel een briefwisseling met rector Goossens over de mogelijkheid in
Twente te starten met een KL-opleiding Gemeenteadminstratie en tevens een
MO-opleiding staatsinrichting. Onder de aankondiging ‘Vertrouwelijk’ schreef
Beel op 6 september 1926 aan Goossens dat hij bezig was de burgemeester van
Losser, die particulier een opleiding Gemeenteadministratie was begonnen,
ertoe te bewegen samen met hem en gegadigden onder de burgemeesters en
gemeentesecretarissen van de streek een KL-opleiding te starten. ‘De burge
meester van Losser is zich wel bewust van het feit dat van zijn medewerking
veel afhangt’, waarschuwde Beel in zijn vertrouwelijk schrijven en haastte zich
eraan toe te voegen: ‘sub rosa’. Intussen had hij zelf al een viertal kandidaatleerlingen weten te vinden.21 Beels voorzichtige verkenningen bleken effectief
te zijn geweest. Een jaar later startten in Oldenzaal in het Carmelietencollege,
waar Beel ruimte had weten te huren, cursussen van de Katholieke Leergan
gen voor Gemeenteadministratie en voor MO-staatsinrichting. Beel zelf werd
‘buitengewoon docent’ voor beide cursussen.22 Het docentschap verschafte
hem de voldoening les te kunnen geven in het bestuurs- en het staatsrecht,
vakken die voor hem tot een hobby waren geworden. Het verschafte hem
tevens de komende jaren een niet onbelangrijke additionele bron van inkom
sten waarmee hij de financiële last van zijn gezin kon verlichten.
Intussen vroeg de rechtenstudie nog steeds tijd en aandacht. Blijkbaar had
Louis te veel hooi op de vork genomen. Wanneer hij op 2 mei 1928 opgaat
voor het doctoraal rechten wordt hij afgewezen.23 Aan zijn Roermondse leids
man schreef Beel:
‘Hooggeachte doctor,
Mijn doctoraal is voor wat strafrecht (prof. Pompe) betreft mislukt, in
zoverre dat ik drie maanden heb gekregen. De studie was niet bezonken
genoeg; gebrek aan eigen inzicht in de strafrechtsproblemen is de oorzaak van
De Nederlandse Bond van Gemeenteambtenaren was deze opleidingen in den lande
begonnen voor volontairs op gemeentesecretarieën ter voorbereiding op hun examen
Gemeenteadministratie.
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mijn niet-slagen. Het valt heusch niet mee naast alle werk en vooral het gemis
aan colleges wreekt zich.’24

Beel nam nu wat meer tijd. Op 9 oktober ging hij opnieuw op en slaagde, zij
het niet met eclatante cijfers. Zelfs in de vakken die zijn specialiteit waren,
staatsrecht en bestuursrecht, haalde hij slechts ‘voldoende’ respectievelijk
‘even voldoende’.25 Intussen heeft Beel wel in goed vier jaar tijd, naast zijn
baan en naast alle andere besognes, de rechtenstudie weten af te maken. In de
Zaolsche en Overijsselsche Courant van donderdag 11 oktober stond onder
‘Academie- en schoolnieuws’ vermeld: ‘R.K. Universiteit Nijmegen, geslaagd
voor het doctoraal ex. rechten: L.J.M. Beel, adj. commies le klasse aan de
provinciale griffie te Zwolle’. Het doctoraal van de adjunct-commies Eerste
Klasse is op de griffie op bescheiden wijze gevierd. Champagne kwam er niet
aan te pas. Een van Beels toenmalige collega’s herinnert zich dat de jonge
meester heeft getrakteerd op koffie met gebak en dat hij de koffie, ‘die je toen
nog zelf moest betalen’, eigenhandig heeft rondgebracht. De festiviteit be
perkte zich tot het griffiepersoneel; Commissaris van de Koningin, gedepu
teerden en griffier lieten zich niet zien. De afstand die het hogere kader
scheidde van het personeel van de griffie was daarvoor te groot. ‘J e leefde op
de griffie als lagere ambtenaren onder elkaar,’ herinnert zich onze zegsman;
‘Je kreeg je opdrachten van het afdelingshoofd, die de ontwerpbesluiten welke
je als ambtenaar maakte bij de griffier bezorgde, die ze op zijn beurt bij het
kabinet deponeerde.’26
S o l l ic it a t ie s

In de brief die Beel na het mislukte doctoraal aan Van Gils schreef, sneed hij
nog een ander onderwerp aan: ‘Doctor, ik heb gesolliciteerd naar de betrek
king van hoofdcommies-redacteur ter secretarie te Nijmegen. (...) Hoewel de
graad van Mr. in de rechten vereischt is, heb ik het toch gewaagd, omdat ik
toch aan het einde van mijn studie sta en vóór oktober de Mr. titel hoop te
hebben, D.V. [Deo volente, als het Gode welgevallig is]. Ik zou er graag zijn om
het contact met de universiteit voor proefschrift—enz.’27 De brief, waarin hij
Van Gils ook vroeg hem als referentie te mogen opgeven, gaf blijk dat Beel op
zijn functie aan de Overijsselse griffie was uitgekeken en dat hij hogerop wilde,
naar de rang van hoofdcommies—daarbij die van commies voorbijstrevend.
Hij wist wat hij waard was! De brief laat ook zien dat Beel begon te speculeren
over een geheel andere loopbaan: namelijk een universitaire. We proeven deze
aspiraties in de woorden ‘proefschrift—enz.’
Merkwaardigerwijs maakte Beel in de brief aan Van Gils geen gewag van een
heel andere sollicitatie die hij eind 1928 liet uitgaan, die naar het burge
meesterschap van de landelijke, Brabantse gemeente Boekel. Van deze sollici
tatie is de referentie bewaard gebleven die Beels toenmalige baas, de Commis
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saris van de Koningin in Overijssel heeft geschreven aan zijn ambtgenoot in
Noord-Brabant jhr A.B.G.M. van Rijckevorsel. De Overijsselse commissaris
gaf in zijn referentie een positief beeld van het functioneren van de jonge
griffieambtenaar, maar zaaide tevens enige twijfel over diens geschiktheid voor
het burgemeesterschap van Boekel alsmede over Beels stabiliteit. Aan zijn Bra
bantse collega schreef Van Voorst tot Voorst:
‘Thans overgaande tot de beantwoording van de vraag, of de heer Beel geacht
kan worden de geschiktheid te bezitten voor het burgemeestersambt, doe ik
UHoogEdelGestrenge als mijn zienswijze kennen, dat de heer Beel in het alge
meen geacht kan worden die geschiktheid te bezitten. Met deze verklaring
meen ik ten deze te moeten volstaan, daar het mij niet bekend is, welke eischen
gesteld moeten worden voor eene juiste vervulling van het burgemeesterschap
in de gemeente Boekel. Ik merk hierbij echter op, dat zijne enigszins weten
schappelijke aanleg en zijn belangstelling voor politieke en sociale vraagstukken
in het algemeen hem naar mijne mening niet de geschiktste candidaat doet zijn
voor gemeenten met een uitgesproken boerenbevolking.
Ik kan dus tenslotte alleen oordelen over zijne bekwaamheden; echter weet ik
niet of hij nu reeds de noodige tact en kundigheid heeft voor de practijk des le
vens.’^

Beel is kennelijk opgeroepen voor een gesprek in Den Bosch over zijn sollici
tatie. We maken dit op uit een korte handgeschreven notitie die nog van de
sollicitatie is bewaard gebleven en waarin staat: ‘Trekt sollicitatie in.’ Het ge
sprek moet voor Beel een traumatische ervaring zijn geweest. Blijkbaar heeft
Van Rijckevorsel Beel niet alleen geadviseerd zijn sollicitatie naar Boekel in te
trekken maar heeft hij hem tevens ontmoedigd in de toekomst een nieuwe
gooi naar een burgemeesterschap te doen. Later heeft Beel deze en gene van
zijn intimi verteld van de ironie dat hij als minister van Binnenlandse Zaken
degene die hem ooit ongeschikt had geacht voor burgemeester, ongeschikt
moest verklaren het ambt van Commissaris van de Koningin te continueren,
zoals nog zal blijken.
Met de sollicitatie naar de vacature in Nijmegen heeft Beel evenmin succes
gehad als met die naar het burgemeesterschap van Boekel. Eind maart 1929
deed zich echter een nieuwe kans voor in de gemeente Eindhoven. De functie
waarnaar hij nu solliciteerde was die van hoofd van een nieuw te vormen afde
ling Volkshuisvesting in de gemeente Eindhoven, waaraan evenals aan de
functie in Nijmegen de rang van hoofdcommies was verbonden. In de onder
danige stijl waarin men in die dagen sollicitatiebrieven schreef, gaf Beel te
kennen, dat hij met zijn diploma Gemeenteadministratie, met zijn doctoraal
rechten en met zijn ervaring op de Overijsselse griffie ‘het college eerbiedig
verzoekt hem in vorenbedoelde functie te benoemen’. In een bij de sollicitatie
gevoegde ‘staat van gegevens’ zei Beel nog, bezig te zijn ‘met een dissertatie
over de gemeentelijke financiën ex artikel 242c en 242d der gemeentewet’29—
Een leugentje om bestwil, om zijn kandidatuur op te poetsen? Zoals we nog
zullen zien, zou Beel op een heel ander onderwerp promoveren.
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In een korte referentie schreef mgr van Gils aan B&W Eindhoven dat hij
Beel kende als ‘degelijk en braaf. Hij prees een eigenschap van zijn vroegere
secretaris die deze eerst als ambtenaar later als bestuurder zou kenmerken:
diens vermogen snel een probleem te doorzien, alsmede de oplossing ervan zo
te kunnen presenteren dat degene die het probleem had voorgelegd, meende
zelf de oplossing te hebben gevonden. Van Gils formuleerde het, wat lapidair,
als volgt: ‘Hij begrijpt aanstonds iets en weet ’t goed terug te geven’.30
De sprong die Beel wilde maken bleek te groot. Met hem waren nog drieën
twintig andere kandidaten die naar de aantrekkelijke, nieuwe functie dongen,
vrijwel allen met eveneens een academische titel en de meesten van hen met
een ruimere ambtelijke ervaring dan Beel. Uiteindelijk werd een kandidaatnotaris tot hoofd van de Eindhovense afdeling Volkshuisvesting benoemd. Bij
het sollicitatiegesprek was Beel blijkbaar geattendeerd op een vrijkomende
functie op de secretarie met de rang van commies. Op 30 april 1929 deed Beel
een gooi naar déze functie. Na zijn eerdere sollicitatie naar een functie met de
rang van hoofdcommies kon hij zich niet te bescheiden opstellen. In de nieu
we sollicitatiebrief schreef Beel dat hij een aanvangssalaris wilde ‘gelijkstaande
met de aanvangswedde vermeerderd met 4 verhoogingen,’ maar voegde er
voorzichtigheidshalve aan toe dat hij, ‘indien zulks een onoverkomelijk be
zwaar zou uitmaken, hoewel noode, met drie verhoogingen genoegen wil ne
men’.31 Het werden er vier. Op 3 mei 1929 werd Beel benoemd tot commies
op de gemeentesecretarie van Eindhoven met een jaarsalaris van ƒ3.86032; op
15 juni trad hij in functie.
E in d h o v e n

i n d e ja r e n t w i n t i g 33

In de brief waarin Beel B&W bedankte voor zijn benoeming vroeg hij tevens
hem te helpen bij het zoeken naar een woning in Eindhoven. De gemeente
secretaris schreef daarop een brief aan de woningbouwvereniging RK Midden
stand met het verzoek ten behoeve van de nieuwe ambtenaar een woning
beschikbaar te stellen. Op 24 juli 1929 vestigde Beel zich met vrouw, kind en
schoonmoeder in de Jan van Schoonvorststraat nummer 19—in die tijd een
nette middenstandsbuurt in het centrum van de stad. Een maand later verhuis
den ze naar nummer 6.34
Het Eindhoven waar Beel arriveerde was ontstaan uit een samenvoeging van
de zes kleine gemeenten Eindhoven, Gestel, Stratum, Strijp, Tongelre en
Woensel, die in 1920 één gemeente waren geworden. Tezamen vormden de
zes plaatsen een stervormig conglomeraat van woonbuurten met daartussen
grote stukken landbouwgebied en met als middelpunt het plattelands stadje
Eindhoven. De van oorsprong Kempische kerkdorpen werden meegezogen in
de snelle expansie van Philips. Plaatselijke leiders poogden zich in de stroom
versnelling waarin ze waren terechtgekomen vergeefs vast te klampen aan hun
landelijke levensstijl en katholieke tradities. Een enkel cijfer om de storm
achtige groei van Eindhoven en Philips in die jaren te illustreren: bij de tot
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standkoming van de nieuwe gemeente Eindhoven in 1920 telde deze circa
47.000 inwoners; in 1930 was dit aantal gegroeid tot bijna 95.000—een ver
dubbeling in tien jaar tijd. In dezelfde periode nam het personeelsbestand van
het Eindhovense moederbedrijf van Philips toe van 6.700 tot 23.000 werkne
mers—meer dan een verdrievoudiging!
De stormachtige groei van het Philipsbedrijf onder directeur Anton Philips
was het resultaat van effectieve research op het terrein van nieuwe produkten
als lampen en radio’s enerzijds, van een stevige monopoliepositie in Nederland
alsmede een omvangrijke export anderzijds. De snelle verovering van afzet
markten steunde op een agressieve marktpolitiek, op wereldwijde patenten en
op een dwingende band van grossiers en detailhandel met het produktiebedrijf. Vermaard—of moeten we zeggen berucht?—was het Phoebus-contract
dat Philips in 1924 wist af te sluiten met tweeëndertig andere lampenfabrieken
in de wereld. Deze General Patent and Bussiness Development A greement was een
onderlinge afspraak tussen de deelnemers over contingenten, over prijzen en
over standaardisering—onder meer de afspraak de levensduur van gloeilampen
tot duizend branduren te beperken. Een jaar later volgde een licentie-overeenkomst ter ondersteuning van de fabricage van radio’s met een Amerikaanse
radiogroep (RCA, Westinghous en General Electric) en met de Duitse groep
Telefunken (AEG-Siemens), waardoor Philips in eigen land geen enkele con
currentie meer had te duchten en het zich op exportmarkten buiten Amerika
en Duitsland een sterke marktpositie kon verwerven. Tegelijk met deze be
scherming van zijn kemprodukten maakte het Philipsbedrijf zich meer en
meer onafhankelijk van toeleveranciers door zelf de produktie ter hand te ne
men van glas, papier en bakeliet.
De ontwikkeling in die hausse van de jaren twintig waaraan Philips zijn
steentje bijdroeg, was er een die Marx had voorspeld: het grootbedrijf werd
steeds groter en kleine bedrijven werden beconcurreerd totdat een faillisse
ment erop volgde. Wat Marx—mirabile dictu neef van de grondleggers van
Philips—niet had voorzien, was dat de multinational terwille van zijn expansie
een sociale gedaante zou aannemen. Met zijn relatief hoge loonniveau bracht
het Philipsbedrijf welvaart in stad en streek. Bovendien trok het zich meer en
meer de sociale voorzieningen van zijn werknemers en hun gezinnen aan, als
woningbouw, onderwijs, medische verzorging, sport en recreatie. Zou Marx
deze ontwikkeling wellicht hebben beschouwd als een sinistere samenzwering
tegen zijn V erelendung-theoiie, katholieke bestuurders en de clergé hadden
andere redenen zich over deze ontwikkeling te bekreunen. Anders dan de tra
ditionele textiel- en sigarenindustrie van de streek en de new-com er DAF was
Philips een on-Brabants bedrijf. De leiding was in handen van niet-katholieken die van elders kwamen, terwijl het merendeel van de werknemers
autochtone katholieken waren. Philips verstoorde met zijn dynamiek de geza
pige rust in de oude kerkdorpen en beconcurreerde als neutrale zuil het mo
nopolie dat de rk kerk op sociaal terrein bezat. Zo bedreigde het bijzonder
neutraal onderwijs, dat de steun van Philips genoot, het katholieke onderwijs
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waarvoor men zo lang had gestreden. En de sportbeoefening waartoe het
bedrijf ruime mogelijkheden bood, stond bij de kerk in de kwade geur het li
chamelijke te verheerlijken ten koste van het zieleheil . Was ook de vestiging
van Philips er niet de oorzaak van dat het katholieke aandeel in de bevolking
van de gemeente—in 1920 nog ruim 90%—in 1930 was gedaald tot 78,2% en
de stad daarom in zuidelijke kring de naam had gekregen ‘het zwakke punt in
het katholieke bastion’ te zijn?35 Het expansieve en dynamische Philipsconcem betekende kortom een vreemde macht op het vertrouwde erf—Wat je
niet kent, ga je vrezen en wat je vreest dat ga je haten.
De xenofobie van de voormalige dorpelingen richtte zich niet alleen tegen
de grootmacht Philips maar tegen alles en iedereen die van buiten kwamen.
Beel ondervond dit op de Eindhovense gemeentesecretarie. Bij de totstand
koming van de gemeente Eindhoven in 1920 waren de ambtelijke zowel als
bestuurlijke functies goeddeels door functionarissen van de zes opgeheven
gemeenten ingenomen. De snelle groei van de nieuwe gemeente noodzaakte
weldra tot uitbreiding maar vooral tot versterking van het ambtenarenappa
raat, waarvoor nu ook voor het eerst academici werden aangetrokken. De oude
garde zinde deze invasie van vreemde en geleerde krachten maar matig. Beel
was een van deze academisch gevormde concurrenten. Bij het college van
B&W voldeed Beel blijkbaar zo goed dat hij al zes maanden na zijn aanstelling
hoofd werd van een afdeling Arbeid, Maatschappelijke Steun en Voorzorg—
ook wel genoemd afdeling Sociale Zaken—terwijl hij bovendien werd belast
met personeelszaken.36 De nieuwe afdeling werd afgesplitst van de afdeling
Sociale Aangelegenheden, Onderwijs en Armenwezen, waarover de oud-gediende G.J. Delen de scepter zwaaide en waardoor deze zijn afdeling danig zag
uitgekleed.
Beels

a m b it ie s e n c a r r iè r e o p d e s e c r e t a r ie v a n

E in d h o v e n

De voorspoedige carrière op de Eindhovense secretarie heeft kennelijk Beels
ambities geprikkeld. Wellicht heeft hem ook verdroten dat hij met zijn pro
motie tot afdelingshoofd nog steeds niet de begeerde rang van hoofdcommies
had bereikt. Hoe het ook zij, in juni 1930 solliciteerde Beel naar de vacerende
functie van gemeentesecretaris in de gemeente Haarlemmermeer. Aan deze
functie was blijkens de vacaturemelding in het Weekblad voor Gemeentebe
langen een jaarwedde verbonden van ƒ5.800 tot ƒ7.000.37
De belangstelling voor de lucratieve baan in Haarlemmermeer was groot. Er
meldden zich vierenzestig sollicitanten. Eén van hen was Beels collega P. van
Vlijmen, tegenover wie Beel naar zijn zeggen had ontkend dat hij eveneens
had gesolliciteerd.38 Van de sollicitanten werden er vijf opgeroepen voor een
sollicitatiegesprek, onder wie ook Beel39—niet Van Vlijmen. Uit hen diende
ingevolge de gemeentewet een voordracht van twee kandidaten worden opge
maakt voor de raad. Alhoewel de burgemeester verklaarde dat ‘Mr. Beel op
hem de indruk heeft gemaakt geen sterke figuur te zijn’, werd Beel op aanZo werd nog in 1930 door het episcopaat een verbod afgekondigd voor meisjes en vrouwen,
deel te nemen aan sport en spel ‘waarbij een of beide benen horizontaal of hoger geheven
worden’! (Van Oorschot, pagina 939).
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drang van de wethouders niettemin gekozen als een van de twee.40 Het werd
een langdurige procedure—ook al doordat de kandidaten naar goed gebruik
eerst met alle zeventien gemeenteraadsleden moesten kennismaken. Pas in de
raadsvergadering van 13 november was men aan de benoeming toe van de
nieuwe gemeentesecretaris. Bij deze vergadering bereidde de voorzitter de
raad en met name het katholieke deel daarvan, dat zeer geporteerd was voor
de kandidatuur van de katholieke zuiderling, een onaangename verrassing.
Vrijdag 7 november was een telegram van Beel gekomen, ‘inhoudende dat hij
niet langer voor een benoeming in aanmerking wenscht te komen’. Ter beves
tiging van het telegram was zaterdags nog een brief van Beel ontvangen met
ingesloten een declaratie van door hem gemaakte kosten. In de brief gaf Beel
als reden voor het intrekken van zijn kandidatuur: ‘dat door het gemeente
bestuur met de belangen der sollicitanten vreemd is omgesprongen’. De bur
gemeester, die zich ook al ergerde aan ‘de vrijmoedigheid waarmee een decla
ratie wordt ingesloten om restitutie te verkrijgen wegens geheel vrijwillig
gedane uitgaven’, was niet rouwig om het ontijdig exit van kandidaat-Beel. De
raad toonde in meerderheid evenwel begrip voor Beels klacht omdat men
vond dat de kandidaten te lang aan het lijntje waren gehouden.41
Was het lange wachten op de benoeming inderdaad het motief waarom Beel
op het laatste nippertje zijn sollicitatie had ingetrokken? Wat Beel in zijn brief
niet vermeldde was dat hij op 7 november—dezelfde dag van zijn telegram
naar Haarlemmermeer—in Eindhoven was benoemd tot hoofdcommies, met
terugwerkende kracht tot 1 januari 1930 en met een salaris van ƒ5000.42
De snelle opmars in de ambtelijke hiërarchie van de new-comer Beel en diens
fikse sprong op de salarisschaal moesten wel de jaloezie wekken van de autoch
tone collega’s. Beel was zich hiervan blijkbaar terdege bewust. In een latere
brief aan de zoon van zijn oud-collega en vriend uit de Eindhovense tijd, Ph.
Wemer, antwoordde hij op het verzoek om gegevens over de vader voor een
speech op diens zilveren bruiloft:
‘Graag wil ik je iets schrijven over de Eindhovense tijd van Vader.
Vergis ik mij niet dan is hij begin 1931 bij mij op de afdeling Sociale Zaken
gekomen [het was 1930]. Het was in de periode dat het groeiende Eindhoven
grote problemen meebracht, ook op sociaal-economisch terrein. Daarom werd
uitgezien naar academisch gevormde krachten en zo werd ook Vader benoemd.
Er was bij de oude garde van ambtenaren wel verzet tegen al deze Mrs. in de
rechten en zo vormden zij een gilde, dat zich in zijn toekomstmogelijkheden
bedreigd zag, doordat deze juristen natuurlijk plaatsen gingen bezetten, waarop
de oude garde gerekend had.’43

Blijkens mededelingen van oud-collega’s van Beel was op de secretarie inder
daad sprake van ondermijnende acties tegen academisch gevormde nieuwko
mers—acties die zich met name richtten tegen de meest succesvolle van hen,
Beel. Eerder genoemde Van Vlijmen herinnert zich dat Beel hem eens over
twee mede-afdelingshoofden op de secretarie zei: Van Elk bestrijdt me als een
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leeuw, Delen als een hyena.’44 Terwijl de oudgedienden in de top van de se
cretarie tegen hem kuipten en hun medewerkers tegen hem opzetten, vermeed
Beel angstvallig enigerlei tegenactie. In deze periode moet Beel zijn natuur
lijke neiging van horen-zien-en-zwijgen tot een vermogen van hoge perfectie
hebben ontwikkeld.
Intussen wist Beel zich met zijn energie en deskundigheid geleidelijk onmis
baar te maken. Toen hij afdelingshoofd werd, was de voormalige burgemees
ter van Woensel, H. van Woerkom, wethouder van Sociale Zaken. In Beels
boven vermelde brief schreef hij over hem: ‘Samen met Vader hebben we ge
tracht onze wethouder, die heel moeizaam deze evolutie kon volgen—wethou
der van Woerkom—tot initiatieven te brengen, maar dit was te veel van deze
Woenselse oude baas. Dus gingen we onze eigen gang en hij vond alles
goed.’45 In 1931 werd Van Woerkom opgevolgd door F. Buskens. Deze zou
tot 1942 wethouder van Sociale Zaken blijven. Buskens was een goedaardig
man maar een zwak bestuurder, die eigenlijk alleen maar uit de verf kwam ‘als
voorzitter van de Eindhovense Bond van Harmonieën’.46 Bij de jaarlijkse
begrotingsbehandeling in de gemeenteraad kon Buskens telkenjare volstaan
met enkele zinnen van toelichting en repliek, omdat dankzij Beel bij hem alles
op rolletjes liep en ook de oppositie geen aanmerkingen op zijn afdeling kon
bedenken. Het zal dan ook geen verwondering wekken dat de onmisbare Beel
snel promotie maakte. Eén jaar na zijn benoeming tot hoofdcommies volgde
die tot referendaris, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1931.47
Al spoedig nadat Beel bij de gemeente Eindhoven in dienst was getreden werd
hij evenals hij dit bij de gemeente Roermond was geweest secretaris van het
Georganiseerd Overleg (GO). Eindhoven kende een centraal orgaan dat het
overleg over ambtenarenzaken van de verschillende gemeentelijke diensten en
afdelingen overkoepelde en dat onder de secretarie berustte. Het GO had kort
daarvoor de taak gekregen een nieuw ambtenarenreglement voor de gemeente
op te stellen ter uitvoering van de nieuwe Ambtenarenwet van 1929. Beel werd
penvoerder van de redactiecommissie die met deze taak werd belast. Beels
ontwerp kreeg dadelijk volle instemming van het ambtenarenoverleg, van
B&W en van de gemeenteraad. De raadsverordening waarin het nieuwe regle
ment werd vastgelegd kreeg evenwel niet het fiat van Binnenlandse Zaken.
Het departement liet de gemeente via de goedkeurende instantie Gedeputeer
de Staten weten dat de verordening in strijd was met de wettelijke delegatiebevoegdheid van de gemeenteraad. In Beels ontwerp was namelijk voor
zien dat de raad de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden voor de ambtena
ren volledig zou delegeren aan B&W, in feite aan het overleg in het GO
tussen gemeentebestuur en ambtenarenvakbonden. Volgens Binnenlandse
Zaken ging deze delegatie te ver. Het gemeentebestuur, gesterkt door het cre
atieve brein van zijn jonge ambtenaar, hield echter voet bij stuk. Er ontspon
zich een briefwisseling tussen gemeente en departement via de tussenschijf van
de provinciale griffie die zich negen jaren heeft voortgesleept! Het eind van
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deze hardnekkige correspondentie was een compromis dat goeddeels Beels
idee in stand liet: de delegatie werd gehandhaafd, maar onder toezicht gesteld
van een raadscommissie die de mogelijkheid kreeg zo nodig besluiten van het
Gemeenschappelijk Overleg over ambtelijke arbeidsvoorwaarden aan de vol
tallige raad voor te leggen.48 Omdat dit laatste zelden voorkwam, werden de
Eindhovense ambtenaren door hun collega’s in andere gemeenten, waar aan
passingen van hun rechtspositie vaak tot eindeloze raadsdebatten leidden, zeer
benijd.
In 1933 moest onder de afdelingshoofden van de secretarie een plaatsver
vanger van de gemeentesecretaris worden gevonden.49 Gemeentesecretaris
J.M. Sanders, overgenomen van de voormalige gemeente Eindhoven, die on
getwijfeld wist dat Beel de favoriete kandidaat van het college was, stelde maar
liefst vier plaatsvervangers voor; naast Beel drie oudgedienden Delen, P. van
Lith en B.J.M. van Elk. Bij B&W-besluit van 23 maart 1933 werd evenwel
alleen Beel als loco-gemeentesecretaris aangewezen. De oude garde kon niet
berusten in deze smadelijke nederlaag. Zij wist de gemeenteraad te bewegen
tot een wijziging van zijn Reglement van Orde als gevolg waarvan twee plaats
vervangende gemeentesecretarissen moesten worden aangewezen. Eind 1934
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besloot de raad naast Beel Van Elk tot loco-gemeentesecretaris te benoemen.
Deze was secretarieambtenaar geweest in de voormalige gemeente Eindhoven
en was op dat moment hoofd van de afdeling Algemene Zaken en van het Ka
binet van de Burgemeester—evenals Beel met de rang van referendaris.
Maakte Beel het de politieke bestuurders gemakkelijk, de ambtenaren op
zijn kleine afdeling—in de beginperiode 10 tot 15 man—maakte hij het niet
moeilijk. Zij waren ingenomen met hun hoofd—‘de beste chef die we ooit
hebben gehad,’ verzekerde een van hen. Deze herinnerde zich ook dat Beel
niet te beroerd was om, wanneer het werk zich opstapelde, zelf formulieren,
nota’s en dergelijke uit te typen.50
Beel was als secretarieambtenaar niet een man van de beleidsuitvoering maar
van de beleidsvorming die aan de uitvoering ten grondslag ligt. Hij was een
man die zich graag en gemakkelijk in organisatorische structuren verdiepte en
daarin mogelijkheden tot verbetering zocht—een organisatiedeskundige dus.
Onder de directieven van de secretarie-afdeling Sociale Zaken opereerde als
uitvoerende instantie de Sodale Dienst. Toen Beel in 1930 hoofd van de afde
ling Sociale Zaken werd, had deze dienst nog de traditionele taak van ‘armen
zorg’—gebaseerd op het toenmalige grondwetsartikel 196: ‘Het armbestuur is
voorwerp van aanhoudende zorg der regering’. Dit had, ingevolge de daarop
gebaseerde Armenwet van 1912, in Eindhoven evenals elders geleid tot de
oprichting van de gemeentelijke instelling ‘Burgerlijk Armbestuur’ (BA). Het
secretariaat van het BA in Eindhoven, dat onder toezicht stond van regenten
uit het economische, sociale en kerkelijke leven van de stad, berustte bij Beels
afdeling Sociale Zaken. Het BA-Eindhoven was evenals de burgerlijke arm
besturen in de voormalige zes gemeenten dat waren geweest een semi-gemeentelijke instelling. Het subsidieerde particulier-charitatieve, overwegend
kerkelijke instellingen en liet het aan deze over te bepalen hoe de gelden dien
den te worden besteed. Zo was het altijd geweest en zo wilde men het in Eind
hoven houden. In de woorden van de pastoor van Tongelre:
‘En eene meer dan twintigjarige ondervinding heeft mij geleerd dat ik door in
het verborgene te steunen, honderd maal meer teweeg breng dan door een pu
blieke bedeling en tevens ook dat de aalmoes veel beter daar terecht komt waar
zij thuis hoort.’51

In het jaar 1930 werden door het BA zo’n kwart miljoen gulden naar particu
liere charitatieve instellingen doorgesluisd, die uit eigen middelen niet meer
dan ƒ40.000 wisten op te brengen.52 Weldra zou de nood, waarin de stad werd
gedompeld, zo hoog stijgen dat deze niet meer met louter ‘aalmoezen’ was te
lenigen.
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Philips beleefde in 1929 met een jaarwinst van ƒ54 min—op een bedrijfskapi
taal van goed ƒ10 min!—een topjaar, maar na de beurskrach van november
1929 gingen in één jaar tijd tienduizend banen verloren. Het concern toonde
in dit stadium bepaald géén sociaal gezicht. Rücksichtslos probeerde de directie
het rendement van het bedrijf op peil te houden. Pendelaars die van buiten
Eindhoven (vooral uit België) kwamen en daardoor hogere loonkosten met
zich mee brachten, vlogen er het eerst uit. Spoedig werden ook gezinnen die
van elders afkomstig waren (vooral uit Drenthe) en die, gelokt door aantrekke
lijke voorwaarden, zich metterwoon in Eindhoven hadden gevestigd, gedwon
gen naar hun vroegere haardsteden terug te keren. In 1934 bereikte de werk
gelegenheid van Philips in Eindhoven een dieptepunt van nog maar 9.000
arbeidsplaatsen. Zolang onze gulden duur bleef, produceerde Philips zijn produkten liever in de afzetgebieden zelf. Zo werden tenslotte ook vele autoch
tone arbeiders bij Philips ontslagen. De textiel- en sigarenindustrie raakte zo
mogelijk nog meer in de versukkeling. Eind juli 1932 stonden er in Eindhoven
5.341 werklozen ingeschreven—voor het grootste deel kostwinners—op een
industriële beroepsbevolking van ca. 30.000.53 De werkloosheid zou op dit peil
blijven totdat Nederland in 1936 eindelijk de gouden standaard verliet en de
exportpositie van Philips-Nederland wat verbeterde.
Aanvankelijk ontvingen alleen georganiseerde werklozen eeïi uitkering, name
lijk uit de kas van hun vakbond*, zij het gedurende een beperkte periode. W a
ren zij ‘uitgetrokken’, zoals het heette, dan moesten ze de vernederende gang
maken naar het Burgerlijk Armbestuur, waar de niet-georganiseerde werk
lozen al eerder hadden moeten aankloppen. De werkloosheidskassen werden
echter met uitputting bedreigd en de gemeentelijke fondsen van het Burgerlijk
Armbestuur waren niet berekend op de grote toevloed van armlastigen. In
1931 kwam er een rijkssteunregeling voor werklozen die zich geleidelijk uit
strekte over alle werklozen, georganiseerde zowel als niet-georganiseerde.
Om de steunverlening te stroomlijnen ging in januari 1932 het Crisisbureau
functioneren, een gemeentelijk bureau dat de rijkssteunregeling uitvoerde. Dit
noodzaakte tot een taakverdeling tussen BA en Crisisbureau. Beel heeft met
Wemer, in die tijd zijn rechterhand, de reorganisatie ter hand genomen die
hiervoor noodzakelijk was en die in de loop van 1934 haar beslag kreeg. Het
Crisisbureau voerde de (rijks)steunregeling voor werklozen uit, werd daarnaast
verantwoordelijk voor de werkverschaffing en zorgde tenslotte voor de uit
keringen in natura, zoals goedkope margarine, kolentoewijzing, kerstpakket
ten, die in de loop van de crisistijd voor steuntrekkers beschikbaar kwamen.
Het BA kreeg de zorg voor alle armlastigen die niet voor steun van het Crisis
bureau in aanmerking kwamen: invaliden, ouden van dagen, bedelaars. Het
bestuur van het BA dat zich meer en meer los maakte van de particulier-charitatieve instellingen, werd herzien; in plaats van een particuliere regent werd
De vrijwillige werkloosheidsverzekering werd sedert 19 19 gesteund door subsidie van rijk en
gemeenten, die de eigen bijdrage van de werknemers aan de werkloosheidskas verdubbelden.
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een lid van het college van B&W voorzitter van het bestuur. De naam Burger
lijk Armbestuur werd gewijzigd in Gemeentelijke Instelling voor Maatschap
pelijke Steun. Volgens Wemer wilden Beel en hij met deze naamswijziging
duidelijk maken dat de hulp aan kansarmen geen caritas was maar een recht
waar dezen aanspraak op konden doen gelden.54 Het was in Zuid-Nederland
een progressieve navolging van Amsterdam, waar het gemeentebestuur al in
1923 de uitvoeringstaken van de armenzorg aan ach had getrokken en onder
gebracht in een bureau dat een soortgelijke naam voerde, Bureau voor Maat
schappelijke Steun, als de instelling in Eindhoven kreeg.S5
Evenals elders in Nederland zag men in Eindhoven de verpaupering om
zich heen grijpen. Dagelijks stonden rijen steuntrekkers gelaten te wachten bij
de lokalen waar zij drie maal daags moesten ‘stempelen’. Het gemeentebestuur
stond onder de druk van de schriele normen die het rijk voor de werklozen
steun hanteerde—tien gulden per gezin per week, plus ƒ1,35 per minderjarig
kind. Niettemin was het peil van de daadwerkelijke steun in Eindhoven, mede
dank zij het ijveren van Beel en de zijnen, gunstiger dan elders in het land.56
De Instelling voor Maatschappelijke Steun—MS in de wandeling—wrong zich
in alle bochten om de karige rijksuitkering voor werklozen die op het rijksbu
reau waren aangewezen te suppleren, terwijl zij de steunverlening aan haar
eigen klanten op een dusdanig peil trachtte te houden dat deze niet verpauper
den. Zo werd in 1934 met toepassing van artikel 29 van de Armenwet voor
ondersteunden van Maatschappelijke Steun de contraprestatie ingevoerd.
Deze gaf armlastigen de kans hun zelfrespect te herwinnen door hun aan
gepast werk te geven en diende tegelijkertijd als stok-achter-de-deur voor
werkschuwen die de werkverschaffing ontvluchtten. Daarnaast wisten Beel en
Wemer de oprichting te bewerkstelligen van de Gemeentelijke Herstelbank.
Deze bood kleine middenstanders die als gevolg van de crisis in financiële
nood waren geraakt (bescheiden) financieringsmiddelen ter instandhouding
van hun zaak.57 De afdeling Sociale Zaken van Beel is ten slotte erin geslaagd
de gehate rijksinspecteurs buiten de deur te houden, die niet schuwden bij bi
oscopen en cafés post te vatten om het bestedingspatroon van steuntrekkers te
controleren.58
Een van de instanties die de nood van de crisis heeft trachten te lenigen was
het Nationaal Crisiscomité, dat in 1931 werd opgericht.59 Koningin W ilhelmina was er beschermvrouwe van, oud-Commissaris van de Koningin in
Gelderland jhr S. Citters voorzitter en prinses Juliana erevoorzitster. Juliana,
voor wie dit erevoorzitterschap haar eerste officiële functie was, heeft er veel
tijd en aandacht aan besteed. Een schare van nationale notabelen stond haar
terzijde. Wellicht was het Nationaal Crisiscomité wat overgeorganiseerd: het
bestond uit een algemeen comité, een werkcomité met drie afdelingen en een
dagelijks bestuur. Het Nationaal Crisiscomité moest het hebben van de plaat
selijke comités, die de collectes hielden en die met de uitvoering van de steun
verlening waren belast. Beel was secretaris van het Eindhovense comité. Als
zodanig was hij een van de afgevaardigden van plaatselijke comités uit de
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provinciale hoofdsteden en gemeenten boven de 70.000 inwoners die van tijd
tot tijd in Den Haag in de Trêveszaal bijeenkwamen onder voorzitterschap
van Citters en onder het belangstellend oog van Juliana. Blijkens de notulen
van deze vergaderingen van afgevaardigden uit de provincie is Beel daarin
geen spraakmaker geweest. Een enkele keer heeft hij zijn stem laten horen,
bijvoorbeeld om aandacht te vragen voor het grote gezin dat volgens hem in
de rijksregelingen onvoldoende aan zijn trekken kwam. Voor het overige
beperkte Beel zich tot het geven van feitelijke informatie over het reilen en
zeilen in het crisiscomité van Eindhoven. In de vijf jaren dat het Nationaal
Crisiscomité actief is geweest, heeft het in de vorm van leningen en bonnen
voor voedsel en kleding totaal zeveneneenhalf miljoen gulden uitgekeerd—een
druppel op een gloeiende plaat. Op 2 mei 1936 hief het Nationaal Crisis
comité zich op ‘wegens moeheid bij de plaatselijke comités’. Aan het Eind
hovense comité van Beel kan het niet hebben gelegen; een overzicht van de
plaatselijke collectes in het diocees Den Bosch in 1932 laat zien dat de op
brengst daarvan in de meeste plaatsen niet boven de honderd gulden uitkwam;
in Eindhoven bedroeg deze echter ƒ1.350. Zoals we nog zullen zien heeft Beel
in de Trêveszaal de aandacht getrokken van prinses Juliana.
Naast de steunverlening gingen werkverschaffing en arbeidsbemiddeling aan
dacht van Beels afdeling opeisen. Aanvankelijk wist de gemeente te bewerk
stelligen dat door vervroegd uitvoeren van voorgenomen werken en aanvatten
van nieuwe, werklozen opnieuw aan de slag konden komen. Weldra bleek het
echter onmogelijk deze werkverruiming, zoals zij heette, waarbij normale caolonen werden betaald, nog langer te financieren. In 1931 zag men zich ge
noodzaakt over te schakelen op werkverschaffing, met gereduceerde lonen.
Projecten die daarvoor werden opgezet in het kader van de Rijkswerkverschaf
fing dwongen werklozen ver van huis te gaan werken; de gemeente nam daar
om zelf werkverschaffingsprojecten ter hand. De arbeidsbemiddeling berustte
aanvankelijk bij de gemeentelijke dienst Werkloosheidsverzekering en Ar
beidsbemiddeling—in de wandeling ‘de arbeidsbeurs’. Als gevolg van het dis
functioneren van de directeur, die met ziekteverlof moest worden gestuurd,
was de dienst ernstig in ongerede geraakt. Beel, inmiddels bij de gemeente een
algemeen erkende troubleshooter, werd in 1938 voor vier maanden benoemd
tot waarnemend directeur van de dienst—tot interim-manager zouden we van
daag zeggen. Beel kwam tot de conclusie dat een arbeidsbemiddelingsdienst
alleen kon functioneren als deze weet had van zowel de aanbodzijde, het werklozenbestand, als van de vraagzijde, de behoefte aan arbeidskrachten in de
regio. Dit inzicht bracht hem ertoe het gemeentebestuur voor te stellen een
sociaal-economische afdeling in het leven te roepen met daarbij een regionale
arbeidsbeurs. Beide voorstellen werden door B&W overgenomen en door de
raad gefiatteerd. Een nieuwe secretarieafdeling Sociaal-Economische Zaken
kreeg tot taak gegevens te verzamelen over de vraag naar arbeid van de diverse
bedrijfstakken in de regio. Een districtsarbeidsbeurs moest het aanbod van
Werkverschaffingsprojecten in Eindhoven uit de jaren dertig zijn onder meer geweest de
aanleg van het vliegveld Welschap, het graven van het Beatrixkanaal en het uitdiepen van
zwembad de Ijzeren Man.

51

AMBTENAAR ESTZWOLLE EN EINDHOVEN 1925-1944

arbeidskrachten registreren en aldus ervoor zorgen dat werklozen de weg kon
worden gewezen naar een potentiële werkgever. Werner werd hoofd van de
dienst en tevens directeur van de arbeidsbeurs. Het door Beel ontwikkelde
idee van regionalisering van de arbeidsbemiddeling heeft navolging gevonden
in de in 1941 in het leven geroepen Gewestelijke Arbeidsbureaus.60
H et

l e v e n in

E in d h o v e n

De voorspoedige carrière en de verbetering van de financiële positie die daar
mee gepaard ging, brachten Beel in juni 1932 ertoe te verhuizen naar de villa
wijk Den Elzent. In de rustige Ruusbroeclaan huurde hij op nummer 18 een
kleine villa van het type twee-onder-één-kap, die eigendom was van zijn nieu
we buren de dames Lindner—Voorzichtige mensen als Beel waren niet ge
neigd in die onzekere crisistijd, waarin de waarde van onroerend goed een
dalende lijn vertoonde, een huis te kopen, temeer omdat het niet moeilijk was
relatief goedkoop een huis te huren.
De tas in de hand, de paraplu over de arm, veelal een hoed op het nu kale
hoofd, maakte Beel zijn dagelijkse gang naar en van het gemeentehuis, dat op
loopafstand van zijn nieuwe woning lag. De secretarie was provisorisch ge
huisvest in het voormalige Ursulaklooster aan de rand van het stadspark . De
kapel van het oude klooster diende als raadzaal, het kloostergebouw zelf pro
beerde huisvesting te bieden aan het almaar uitdijende ambtenarenapparaat.
Wemer vertelde dat zij met hun afdeling Sociale Zaken op de zolderverdie
ping huisden, onder de hanebalken—zomers was het er te heet, ’s winters te
koud.
In de Ruusbroeclaan werden in 1929, 1933 respectievelijk 1936 drie doch
ters geboren.61 Zij werden gedoopt met namen uit de familie Beel en uit de
familie van der Meulen, met steeds als eerste, tweede, derde of vierde naam
‘Maria’; hun roepnamen werden: Wies, Margriet en Marijke. Na enige tijd
bleek dat de in Zwolle geboren zoon Jos en de oudste dochter Wies geestelijk
ernstig gehandicapt waren. Een kinderjuffrouw die intem was, zorgde voor
hen, terwijl in de beginjaren bonmama, die was meeverhuisd, ongetwijfeld
mede een oogje op de kinderen hield. Zij overleed in oktober 1936.62
Buren en kennissen van de Beels uit de Eindhovense jaren herinneren zich
het hoofd van het gezin als een integere, uiterst betrouwbare man; alhoewel
Limburger van geboorte, te serieus voor de Brabantse leut; een ernstig kij
kende man, bij wie de zware zorg voor zijn gezin van het gezicht te lezen was;
soms ook met de verstrooidheid van de bedaagde intellectueel—zo kon Beel,
overvallen door een regenbui, zich huiswaarts spoeden om thuisgekomen te
ontdekken dat de paraplu aan zijn arm bungelde. Gezegend met een scherp
intellect was Beel in praktische zaken wat onhandig; telkens stond echter wel
iemand klaar om karweitjes in huis en hof voor hem op te knappen. Zelf was
Beel een man die anderen graag hielp op hun levenspad. Zo besloot hij dat een
zoon van de overburen, die door de crisis hun winkelbedrijf steeds verder
* In 1930 werd besloten een prijsvraag uit te schrijven voor de bouw van een nieuw stadhuis.
Acht jaren later vond de prijsuitreiking plaats. Het bekroonde ontwerp van ir. J.A. van der
Laan is eerst lang na de oorlog (radicaal gewijzigd) uitgevoerd (Van Oorschot, pagina 519).
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achteruit zagen sukkelen, bij de gemeente in dienst moest komen en bezorgde
de jongeman een levenspositie op de secretarie; op soortgelijke wijze zorgde
hij ervoor dat de broer van een collega een plaatsje kreeg bij Publieke Wer
ken.63 De drang anderen te helpen bespeuren we ook in brieven van Beel aan
rector Goossens, waarin hij ambtelijke collega’s voordroeg voor de gezochte
deeltijdbaan bij de KL. Een hulpvaardig en rechtschapen man kortom, is het
beeld dat zijn Eindhovense tijdgenoten van Beel tekenen.
Hulpvaardigheid en rechtschapenheid maken iemand niet vanzelfsprekend
tot een gevierde gast bij feesten en partijen, deze eigenschappen maken een
man echter wel bij uitstek geschikt voor vertrouwensfuncties in de samenle
ving. Uiteraard werd Beel weer werkzaam lid van de Eindhovense Sint Vincentiusvereniging. Ook hier maakte hij promotie. Beel werd eerst secretaris,
later vice-president van de Bijzondere Raad die in Eindhoven de parochiële
conferenties overkoepelde. Als secretaris heeft Beel een reorganisatie van de
Eindhovense Vincentiusverenigingen voorbereid, waardoor de Bijzondere
Raad de centrale kas kreeg te beheren en voortaan gelden uit rijke conferen
ties ook arme parochies ten goede kon doen komen64. Naast Vincentiaan werd
Beel in de parochie Sint Joris waarin hij woonde lid van het kerkbestuur—een
functie die de parochiaan niet alleen het keurmerk gaf van godsdienstzin maar
hem ook maatschappelijk aanzien verschafte. In Eindhoven is Beel te eniger
tijd lid geworden van de Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP). Wanneer
precies is onbekend; het moet al vóór 1934 zijn geweest, vermoeden wij. In dat
jaar zien we Beel verschijnen als een van de vaste medewerkers van het tijd
schrift De Gemeenteraad, dat onder auspiciën van de RKSP werd uitgegeven.
Een actief partijlid is Beel in Eindhoven niet geweest. Bij een interview in de
jaren zeventig heeft hij verklaard: ‘Ik was van oordeel dat een man als zijnde in
gemeentedienst zich hiervan [aan politiek doen] beter kan onthouden’. Hij
vertelde erbij dat de RKSP hem had gevraagd voorzitter te worden van de
plaatselijke jongerengroep, ‘maar met het oog op mijn functie had ik daarop
zelfs neen gezegd’.65 Was Beel wellicht plaatselijk een gekend partijlid, hij
behoorde niet tot de circa honderd ‘vooraanstaande leden’ in den lande aan
wie door de voorzitter van de RKSP op 25 maart 1935 werd gevraagd hun
naam te verbinden aan een advertentie waarin katholiek Nederland werd op
gewekt op de RKSP te stemmen. Ook in een soortgelijk schrijven van de
RKSP-voorzitter van twee jaren later ontbreekt Beels naam.66
Beel had slechts weinig hobby’s. Zijn jongste dochter herinnert zich haar
vader vanaf haar vroegste jeugd niet anders dan tussen de boeken; die gelei
delijk aan een steeds groter deel van hun huis in beslag namen. Buiten zijn
vakliteratuur zocht Beel soms verstrooiing in detectives—de Maigrets van
Simenon waren bij hem favoriet—terwijl hij zich ook graag verdiepte in kruis
woordpuzzels en cryptogrammen. Soms liet hij zich door zijn echtgenote die
van films hield, meetronen naar een van de tien bioscopen welke Eindhoven
toen telde. Een zoon van de overburen, de familie Notten, met wie de Beels
* De advertenties hadden vooral tot doel katholieken ervan te weerhouden hun stem te geven
aan de NSB, die bij haar aantreden bij de provinciale verkiezingen van 1935 een veront
rustend groot aantal stemmen op zich verzamelde.
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nauwe contacten onderhielden, herinnerde zich dat Beel wel eens met zijn
ouders bridge speelde. Jet was daarbij Beels partner; met dien verstande dat
Beel haar zei wat ze moest bieden en welke kaart ze spelen moest en dat hij
haar kaarten ter hand nam als hij zelf de dummy was. Geleidelijk aan werd dui
delijk dat Beels echtgenote qua intellect verre de mindere was van haar man en
ver afstond van diens intellectuele interesses. In aanwezigheid van anderen
wist hij niet altijd zijn ergernis over de onnozelheid die zijn vrouw soms liet
blijken te onderdrukken. Alhoewel Beel zich geenszins onttrok aan de verant
woordelijkheid voor zijn gezin—een verantwoordelijkheid die hij primair in
financiële termen zag—bemoeide hij er zich niet erg intensief mee, omdat hij
de kinderen bij ‘ju f in goede handen wist. Zien wij het goed, dan zocht Beel
meer en meer een vlucht uit het gezinsleven in zijn dagelijkse werk en in de
vele studieuze activiteiten die hij daarnaast ontplooide.
L eraar

e n s c h r ijv e r

Beel zette in Eindhoven zijn werkzaamheden als docent van de Katholieke
Leergangen voort en begon onder auspiciën van de KL bij hem thuis een cur
sus MO-staatsinrichting. Deze opleiding genoot geen rijkssubsidie, zoals wel
het geval was met verscheidene andere KL-cursussen, die daarom ook onder
toezicht stonden van een rijksinspectie. De cursus staatsinrichting, waarmee de
Leergangen al in 1921 waren gestart, leidde een kwakkelend bestaan. Het
curatorium van de KL heeft enige malen overwogen ermee te stoppen, maar
onder docenten als Beel kreeg de cursus nieuwe levenskansen.67 Organisatie
en inrichting van niet-gesubsidieerde opleidingen buiten Tilburg het men
goeddeels over aan de docenten ter plaatse. In brieven aan rector Goossens
deed Beel getrouw verslag van de inhoud van zijn cursus, deelde hij mee welke
nieuwe studenten zich hadden aangemeld en berichtte over hun vorderingen.
Wegens de grote mate van zelfstandigheid van externe cursussen als die van
Beel was negentig procent van de cursusgelden bestemd voor honorarium van
de docent. Met het aantal cursisten dat hij had, dat varieerde van drie tot
zeven per cursus, had Beel zo een aardige bron van neveninkomsten. Over het
jaar 1936 bijvoorbeeld bedroeg zijn honorarium ƒ773,33.68
Op aandrang van Ruys de Beerenbrouck, die na zijn aftreden als minister
president (wederom) toetrad tot het curatorium van de Katholieke Leergan
gen, werd in 1929 een cursus gestart met, aldus J.A.Bomewasser, ‘de onuit
sprekelijke naam: voor Sumummerair der Directe Belastingen, Invoerrechten
en Accijnzen; en Sumummerair der Registratie en Domeinen’69. Ruys drong
hierop aan omdat op vacatures bij de rijksbelastingen zich blijkens zijn erva
ring zo weinig katholieke kandidaten meldden. Er ontstond in het curatorium
enige discussie over de kwestie wat er nu specifiek katholiek kon zijn aan de
leerstof van een sumummerair. Het voorstel van Ruys werd echter krachtig
ondersteund door rector Goossens. Deze meende dat met de KL-cursus het
traditioneel wantrouwen van de zuiderling jegens vreemde belastinggaarders
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uit de tijd dat het zuiden nog wingewest was, kon worden uitgebannen! Beel
werd in 1936 gevraagd of hij het docentschap voor de cursus surnummerair,
die in Tilburg werd gegeven, erbij kon nemen. In zijn antwoordbrief aan de
rector schreef Beel dat hij aan de uitnodiging ‘gaarne gevolg zal geven’. Maar
hij deed daarbij het wat vreemde verzoek: ‘Indien mogelijk, zal ik het op prijs
stellen, indien mijne benoeming niet in de pers wordt vermeld.’ Wat er achter
dit verzoek stak, is ons niet helemaal duidelijk. Het was blijkbaar niet om de
toestemming die ambtenaren voor nevenfuncties nodig hadden te ontduiken.
Want in dezelfde brief schreef Beel nog: ‘In overleg met de gemeentesecre
taris blijft deze cursus doorlopen op de vergunning welke ik destijds van Burg.
en Wethouders ontving, om als docent der Leergangen op te treden.’70 W el
licht begon Beel zich wat onbehaaglijk te voelen met al zijn bijbaantjes en
vreesde hij de achterklap van jaloerse collega’s. Behalve voor zijn lessen als do
cent van de Katholieke Leergangen had Beel ook al verlof gekregen lessen
staatsinrichting te geven voor het RK Werkliedenverbond en op een accountantsopleiding in Eindhoven, terwijl hij daarenboven in dat jaar al toestem
ming had moeten vragen voor ‘advies aan B&W Hilligersberg ten aanzien van
eventuele reorganisatie der burgerlijke armenzorg en aanverwante diensten ter
plaatse’ en voor zijn optreden als voorzitter van een arbitragecommissie.71
Beel werd een veel gevraagd man als schrijver, als docent, als adviseur—niet,
voor zover we hebben kunnen nagaan, als inleider of redenaar; een groot
spreker was hij niet. Beel ontleende zijn autoriteit ongetwijfeld mede aan zijn
promotie in de rechtsgeleerdheid op 6 november 1935 aan de RK Universiteit
van Nijmegen. Beels dissertatie, opgedragen ‘aan mijn overleden ouders, aan
mijn vrouw en kinderen’, had als titel ‘Zelfbestuur of afhankelijke decentrali
satie?’72 Het vraagteken in de titel was niet zonder betekenis. Beel probeerde
in zijn proefschrift duidelijk te maken dat in de ‘gedecentraliseerde eenheids
staat’, die Nederland constitutioneel is, de decentralisatie bedreigd werd door
het centralisme van de rijksoverheid. Hij adstrueerde dit aan de hand van het
begrip ‘zelfbestuur’. Zelfbestuur, ontleend aan het Engelse begrip selfgovemment, is een wat ongelukkig begrip omdat het autonoom handelen van de la
gere overheid suggereert, terwijl het in feite inhoudt: medewerking van de
lagere overheden aan uitvoering en nadere regeling van rijkswetten. In plaats
van zelfbestuur werd gewoonlijk het begrip medebewind gebruikt, dat beter de
erin begrepen ‘medewerking’ weergaf. Beel wilde in zijn dissertatie juist het
begrip medebewind oppoetsen en gebruikte daarom met opzet het (zwaardere)
begrip zelfbestuur. ‘Zelfbestuur is aanwezig,’ zei Beel,
‘telkens w anneer eene binnen h et staatsverband geordende corporatie zich een
deel van h et staatsbestuur ter zelfstandige behartiging ziet toevertrouw d.’73

In Beels dissertatie ligt het accent op ‘zelfstandige’ behartiging. Hij geeft in
zijn proefschrift een wijd en helder exposé van de constitutionele grondslag
van de staat der Nederlanden, zoals die in 1814 is totstandgekomen. De
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grondwet bedoelde weliswaar een eenheidsstaat te stichten, schrijft Beel, maar
dan wel een staat ‘met constitutioneel zelfbestuur der autonome gewestelijke
corporatiën’. De beoogde decentralisatie werd echter gefrustreerd doordat het
zelfbestuur in handen kwam te liggen van de Soevereine Vorst, stelde Beel, en
deze met zijn Koninklijke Besluiten weinig overliet aan de lagere overheid.
Het zelfbestuur was zijns inziens echter nieuw leven ingeblazen door nieuwe
wetgeving, waarin rijkstaken werden teruggespeeld naar de lagere overheid,
met name naar de gemeente. Beel gaf als voorbeeld de Woningwet van 1901,
die volkshuisvesting tot rijkstaak had verklaard, maar de uitvoering en nadere
regeling van de zorg daarvoor overliet aan gemeenten. De gemeenten stelden
(en stellen nog steeds) de plaatselijke bouwverordening vast die de wet eist en
voeren deze uit door de verlening of weigering van bouwvergunning en door
middel van hun bouwtoezicht. In de nieuwere wetgeving waren volgens Beel
meer van dergelijke rijkstaken aan te wijzen die afhankelijk waren van het zelf
bestuur van de lagere overheid.
Waar Beel zich in zijn dissertatie tegen verzette, was dat de hogere overheid
de gemeenten bij dit zelfbestuur (medebewind) te weinig vrijheid liet. Het rijk
probeerde volgens hem te veel buiten de wet om door middel van nadere
regelingen in Algemene Maatregelen van Bestuur en in ministeriële besluiten
zelf te bedisselen. Hierdoor, zei Beel, verwerd ‘zelfbestuur’ tot ‘afhankelijke
decentralisatie’—vandaar de titel van zijn proefschrift. Beel sloot zijn disser
tatie af met de stelling dat alleen de wet de grondslag mag zijn van zelfbestuur
van de lagere overheid—dus niet daarenboven nog Algemene Maatregelen van
Bestuur en ministeriële besluiten—en dat dit grondwettelijk diende te worden
vastgelegd. De lezer zal begrijpen dat Beels staatsrechtelijke pleidooi voor
meer bevoegdheid van de lagere overheid in gemeentekringen enthousiast
werd begroet. Aanvankelijk werd het proefschrift ook wel in de vakliteratuur
aangehaald, maar in latere bewerkingen daarvan verdween het nagenoeg uit
het zicht.74 Beels pleidooi is niet gevolgd. De Grondwet van 1983 zegt:
‘Regeling en bestuur kunnen van de besturen van provincie en gemeenten
worden gevorderd bij of krachtens de wet’ (artikel 124 lid 2). In een later
hoofdstuk zullen we nagaan of Beel als minister van Binnenlandse Zaken even
zeer voor de eigen bevoegdheden van gemeenten op de bres stond als hij dat
als gemeenteambtenaar in zijn proefschrift had gedaan.
Beel had veel energie gestoken in zijn dissertatie. In de tijd dat hij ermee
bezig was heeft hij zijn werkzaamheden voor de Katholieke Leergangen on
derbroken en heeft hij vrijwel niets gepubliceerd. Nadat hij eenmaal was ge
promoveerd, heeft Beel het docentschap weer opgenomen, heeft hij zich in
het advieswerk gestort, zoals we zagen, en is hij weer wat intensiever in tijd
schriften gaan publiceren. Ondertekende Beel zijn artikelen voorheen met ‘B.’,
voortaan luidde de trotse ondertekening: ‘Dr. L. Beel’—anders dan de meeste
gepromoveerde juristen, die zich ‘mr’ blijven noemen.
H et begrip ‘zelfbestuur’ is in de loop der tijd in de vergetelheid geraakt. De overheidszorg
is zich over zoveel terreinen gaan uitbreiden en is zo complex geworden dat men tegenwoor
dig spreekt van ‘complementair bestuur’, wanneer men de onderlinge vervlechting van rijks-,
provincie- en gemeentetaken wil aanduiden.
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Het tijdschrift waarin Beel regelmatig publiceerde en waarvan hij ook, zoals
we eerder opmerkten, vaste medewerker was, was het katholieke maandblad
De Gemeenteraad. Beels artikelen gingen over onderwerpen waarmee hij als
hoofd van de afdeling Sociale Zaken vertrouwd was: ‘Overheid en Armen
zorg’, ‘Verhaal van kosten van steunverlening’, ‘Maatschappelijk Hulpbe
toon’.75 Zo zette hij ook in een artikel ‘Arbeidsbemiddeling’ zijn reorganisatie
van de Eindhovense arbeidsbemiddeling, waarvan we eerder gewag maakten,
uiteen.76 Beels tijdschriftartikelen zijn gedegen en informatieve opstellen,
geschreven in een dorre taal zonder stijlbloempjes of humor. Steeds begint de
auteur met een grondige analyse van de historische context van zijn onderw
erp; liever dan eigen formuleringen te bedenken laat hij daarbij de bronnen
aan het woord. Aan het slot worden in voorzichtige bewoordingen enkele ver
helderende conclusies en verstandige raadgevingen geformuleerd. Hetgeen
Beel heeft gepubliceerd was nimmer grensverleggend, maar informatief en
leerzaam; zo zijn Beels schrifturen ook door vakgenoten gewaardeerd.
D e r o o m s - k a t h o l ie k e s o c ia l e l e e r

Beel was geen man van grootse concepties. Zijn collega en vriend Wemer
schetste hem als eerder een doener dan een denker. Niettemin was er een
bron van filosofische aard waaruit evenals andere katholieke auteurs en be
stuurders ook Beel putte. Dit was de sociale leer van de rooms-katholieke
kerk, zoals deze was ontvouwd in de pauselijke encyclieken Rerum Novarum en
Quadragesimo Anno?1 Begrippen uit deze encyclieken vinden we terug m Beels
geschriften, vormden een leidraad bij zijn ambtelijke werkzaamheden en heb
ben hem als staatsman tot inspiratie gediend; reden wat dieper op deze sociale
leer in te gaan. De encycliek Quadragesimo Anno van paus Pius XI (‘In het
veertigste jaar’) van 1931 ontleende haar naam aan de herdenking van de veer
tig jaar eerder verschenen encycliek Rerum Novarum van paus Leo XIII—die
op haar beurt een (verlate) reactie was op het vijftig jaren eerder verschenen
Communistisch Manifest. Pauselijke encyclieken zijn geschriften, geschreven in
zwaarwichtig latijn en liefst ook zo vertaald, die niet makkelijk tot lezen uitno
digen. Quadragesimo Anno en Rerum Novarum hebben met moeilijk toeganke
lijke geschriften van Marx als Das Kapital gemeen dat ze op ruime schaal zijn
verspreid en door weinigen gelezen , maar ook dat er kernbegrippen en leer
stukken aan zijn ontleend die voor velen gemeengoed zijn geworden. Wan
neer we de kernbegrippen en leerstukken uit de sociale leer van de rk kerk
willen kennen, kunnen we ons in hoofdzaak richten op Quadragesimo Anno, die
de gedachten van Rerum Novarum heeft geactualiseerd voor de jaren dertig
waarin Beel schreef en werkte.
Quadragesimo Anno begon met de lezer in te prenten dat Zijne Heiligheid wel
degelijk bevoegd was op het ogenschijnlijk zo wereldse terrein der sociologie
en economie zijn stem te laten horen en wel:
De publikatie van beide encyclieken in Nederland geschiedde in opdracht van het RoomsKatholieke Werkliedenverbond; ze beleefden verscheidene drukken.
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‘Krachtens het feit dat Ons door God de schat der waarheid is toevertrouwd, en
krachtens Onze strenge plicht, de zedenwet in volle omvang te verkondigen, te
verklaren, en—o f de mensen het bevalt of niet—op haar naleving aan te drin
gen, vallen niet alleen kwesties van sociale, maar zelfs van economische aard
onder Onze bevoegdheid en hebben W ij hierin in hoogste instantie uitspraak te
doen.’78

Mogen deze pauselijke pretenties andersdenkenden en wellicht ook deze en
gene katholieke socioloog en econoom hebben geïrriteerd, we kunnen aanne
men dat Beel de Heilige Vader diens sociologische en economische autoriteit
niet heeft ontzegd. In navolging van zijn voorganger Leo XIII bevestigde Pius
XI de op het aristotelisch-thomistische denken teruggrijpende kerkelijke leer
over de particuliere eigendom.
‘(...) is het steeds een eenparige uitspraak geweest, dat door de natuur of liever
door de Schepper zelf, aan den mens het recht op particulier bezit geschonken
is, opdat enerzijds eenieder zou kunnen zorgen voor zich zelf en zijn gezin, en
anderzijds, opdat door middel van deze instelling de goederen, door den Schep
per voor de gehele mensheid bestemd, ook aan deze bestemming zou beant
woorden.'79

De particuliere eigendom is dus van God gegeven, als individueel zowel als
sociaal goed. Met dit uitgangspunt probeerde de paus zich enerzijds het col
lectivisme van de socialist anderzijds het individualisme van de liberaal van het
lijf te houden. Eenmaal de individuele en sociale kant van de eigendom vast
gelegd, sprak de paus zich vervolgens uit over de verhouding tussen kapitaal
en arbeid. ‘Geen kapitaal zonder arbeid, geen arbeid zonder kapitaal’, her
haalde Pius XI een maxime uit Rerum Novarum. De conclusie die hijzelf
hieruit trok, was dat kapitaal en arbeid moesten samenwerken en dat noch de
kapitaalverschaffer noch de arbeider de opbrengst van deze samenwerking
voor zich mocht opeisen. Mèt de marxist moest de paus evenwel constateren:
‘(...) het feit alleen van die onafzienbare drommen proletariërs naast een kleine
kring van onmetelijk-rijken, is het meest onweerlegbare bewijs, dat de rijkdom
men, die onze tijd van “industrialisme” zo overvloedig heeft voortgebracht, vol
strekt niet behoorlijk verdeeld zijn en aan de verschillende klassen der
maatschappij ten goede gekomen.’80

‘De mens is geboren om te arbeiden, als de vogel om te vliegen’, zei de paus in
navolging van Thomas van Aquino. De arbeider diende evenwel voor zijn ar
beid een ‘rechtvaardig loon’ te ontvangen. Dit was een loon dat de arbeider in
staat stelde zijn gezin ordentelijk te onderhouden en bovendien een spaarcent
je opzij te leggen, zei de paus. Uit het begrip rechtvaardig loon destilleerde
Quadragesima Anno een drietal conclusies—conclusies die door politieke partij
en van katholieken huize, met name ook door de katholieke partij in Neder
land, met verve zijn verdedigd. In de eerste plaats diende de arbeider als hoofd
van het gezin zoveel te verdienen dat ziin vrouw niet werd gedwongen uit
werken te gaan. ‘De plaats van de gehuwde vrouw is in het huishouden,’ ver
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klaarde de paus. In de tweede plaats moest de arbeider met zijn spaarcentjes
een ‘bescheiden vermogen’ kunnen opbouwen. Want, had Rerum Novarum al
bedacht, als arbeiders tot enige bezitsvorming konden komen, zouden de
scherpe kanten van het antagonisme tussen kapitaal en arbeid afslijten. Ten
slotte waarschuwde Quadragesimo Anno arbeiders dat ‘buitensporige looneisen,
waaraan de onderneming op straffe van eigen ondergang en daaruit voort
vloeiende ellende harer arbeiders niet kan voldoen,’ onrechtvaardig waren.
Verzoening van kapitaal en arbeid vereiste van eenieder het bewustzijn dat
men—als patroon, als arbeider, als middenstander, als landbouwer—tot een
bepaalde stand behoorde. De ene stand was niet meer- of minderwaardig dan
de andere; standen onderscheidden zich evenwel van elkaar door verschillen in
innerlijke cultuur en beschaving, in levensbehoeften, in levensgewoonten en
omgangsvormen—door hun verschillende life-style zouden we vandaag zeggen.
Solidariteit van de standgenoten onderling alsmede wederzijdse erkenning van
ieders standsbewustzijn zouden volgens de katholieke sociale leer de maat
schappij enerzijds behoeden voor egostisch individualisme, anderzijds voor
een heilloze klassenstrijd. Om aan deze onderlinge solidariteit en wederzijdse
erkenning gestalte te geven bepleitte Quadragesimo Anno een corporatistische
samenwerking in beroeps- en bedrijfsschappen—een gedachte die later in
Nederland vorm zou krijgen in de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.
Een kernbegrip van Quadragesimo Anno tenslotte, dat tot op heden richt
snoer is gebleven voor het overheidshandelen en dat Beel in zijn geschriften
graag gebruikte, is het ‘subsidiariteitsbeginsel’. Het houdt in dat de hogere
gemeenschap lagere gemeenschappen moet laten doen wat deze beter zelf
kunnen doen en dat de hogere gemeenschap pas dan, aanvullend, dient op te
treden als de lagere gemeenschap blijkt te kort te schieten. Toegepast op de
verhouding staat-maatschappij betekende het subsidiariteitsbeginsel dat de
staat bijvoorbeeld sociale verzorging bij voorkeur moest overlaten aan het par
ticulier initiatief van maatschappelijke organisaties—zoals het ook gebeurde
op de Eindhovense afdeling Sociale Zaken van Beel. Toegepast op de werk
zaamheden van de staat zelf hield het beginsel der subsidiariteit (ook wel ‘zelf
bestuur’ genoemd) een pleidooi in voor decentralisatie van overheidstaken
naar de lagere overheid—als Beel in zijn proefschrift had bepleit.
De rooms-katholieke sociale leer die in de encyclieken Rerum Novarum en
Quadragesimo Anno was neergelegd, was er een die met zijn enerzijdsen en
anderzijdsen een middenkoers koos in de politieke verhouding rechts-Iinks—
zoals de katholieke leer van oudsher een heilig vertrouwen heeft gehad in de
via media, de middenweg. De radicaal van rechts en de linkse progressief zul
len er waarschijnlijk een halfslachtige compromissenpolitiek in zien; voor een
katholiek als Beel bezat het pauselijke woord evenwel het gezag van een groot
se synthese—een synthese die de katholieke politiek behulpzaam was bij het
positie kiezen tussen liberale politiek enerzijds socialistische anderzijds. Pius
XI heeft niet nagelaten katholieke politici de weg te wijzen tussen deze Scylla
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en Charibdis.
W at betreft het liberalisme constateerde Quadragesimo Anno dat de ‘econo
mische dictatuur’ in de plaats was getreden van de vrije concurrentie.
‘Deze concentratie van macht en invloed die als het ware het karakteristieke
kenmerk is van de economische ontwikkeling, is de natuurlijke vrucht van de
onbeperkte concurrentie-vrijheid, waarin alleen de sterksten overblijven of, wat
vaak hetzelfde is, degenen, die het felst van allen strijden, die zich het minst
bekommeren om hun geweten!’81

Aan de liberaal hield Quadragesimo Anno voor dat de onderlinge betrekkingen
tussen kapitaal en arbeid gereguleerd dienden te worden op voet van de ‘rui
lende rechtvaardigheid’. Dit hield in dat vrije concurrentie binnen redelijke
grenzen moest worden gehouden. De dreigende dictatuur van het grootkapi
taal kon slechts worden beteugeld door een krachtig staatsgezag, zei de paus,
en gaf hiermee een rechtvaardiging voor de uitgebreide economische wetge
ving waarmee een staat als Nederland bijvoorbeeld in Beels tijd zou gaan
ingrijpen in het vrije spel van economische krachten.
Zich buigend over de ontwikkeling die het socialisme sedert Rerum No
varum had doorgemaakt, bespeurde Pius XI dat ‘dit in twee hoofdgroepen is
afgesplitst, die meestal vijandig tegenover elkaar staan; het extreme socialisme
of Communisme en het gematigd socialisme’. Het communisme had aldus
Quadragesimo Anno twee uiterst verwerpelijke punten op zijn programma
staan: ‘de felste klassenstrijd en de algehele afschaffing van de privaat eigen
dom’. Daarenboven had het zijn ware, ‘monsterachtige’ gezicht laten zien in
het land waar het op zo bloeddorstige wijze de macht had veroverd, de SovjetUnie; waar het communisme blijk gaf zich te kanten ‘tegen de Kerk, ja zelfs
tegen God’. De Heilige Vader achtte het overbodig ‘de getrouwe zonen der
Kerk’ te waarschuwen voor het goddeloze communisme. Zoals we in het vori
ge hoofdstuk al zagen, was dit voor een getrouwe zoon als Beel inderdaad
overbodig. Milder gestemd toonde Quadragesimo Anno zich jegens het ‘gema
tigd socialisme’, dat geen geweld gebruikte en dat ten aanzien van klassenstrijd
en afschaffing van het privaat bezit een terughoudend standpunt innam. De
paus moest zelfs erkennen ‘dat hun wensen de rechtmatige eisen der christe
lijke maatschappijhervormers sterk nabij komen’ en gaf op deze verrassende
uitspraak als nadere toelichting:
‘Terecht immers wil men de eigendom van bepaalde soorten goederen aan de
gemeenschap voorbehouden, daar het overwicht, dat zij meebrengen, zo groot
is, dat het zonder gevaar voor de gemeenschap, aan particulieren niet kan wor
den toegestaan.’82

Hierop aansluitend stelde de paus de netelige vraag ‘of dit socialisme zodanig
van zijn valse leerstellingen is teruggekomen, dat het zonder opoffering van
welk christelijk beginsel ook, aanvaard en, zo te zeggen, gekerstend kan wor
den?’ Het antwoord daarop was: Neen! Waar het ging om de bestemming die
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ieder van beide de mens toekenden konden socialisme en christendom niet
met elkaar worden verzoend. De socialist, ‘die meent dat de menselijke samen
leving enkel en alleen is ingesteld voor tijdelijke belangen’, miskende dat de
mens volgens de christelijke leer op dit ondermaanse de opdracht had zijn ver
mogens ‘te ontwikkelen en te ontplooien tot eer en glorie van zijn Schepper’
—om hierdoor uiteindelijk de eeuwige gelukzaligheid te verwerven.
Quadragesimo Anno zei dat een katholiek geen socialist kon zijn, maar kon
een katholieke politieke partij met een socialistische samenwerken? De pause
lijke encycliek stelde deze vraag niet expliciet en gaf er dus ook geen recht
streeks antwoord op. Daar de paus evenwel wel zei dat christelijke en socialis
tische sociale desiderata elkaar zo dicht naderden, leek het niet verwerpelijk
dat katholieken onder bepaalde omstandigheden en voorwaarden in politicis
met socialisten een coalitie aangingen. Het is deze interpretatie van de pause
lijke leer die Beel later zou verwezenlijken in de naoorlogse rooms-rode coali
tie, zoals we zullen zien.
De

ja r e n d e r t i g in

E in d h o v e n

Terug naar het Eindhoven van de jaren dertig. De verhoudingen waren daar
nog allerminst rijp voor een rooms-rode coalitie. De RKSP had sedert de
gemeentelijke herindeling van 1920 weliswaar kwantitatief aan overwicht
ingeboet maar met 60 tot 65% van de zetels in de gemeenteraad bezat zij nog
steeds een machtspositie. De tweede partij, de Socialistisch-Democratische
Arbeiderspartij (SDAP), bezette in de jaren dertig zeven tot acht raadszetels
van de zevenendertig. Socialistische zowel als protestantse en liberale raadsle
den waren merendeels van elders afkomstig en werden door vele Eindhovenaren als indringers beschouwd. De RKSP’ers daarentegen waren vrijwel
alle autochtonen; verscheidenen van hen hadden al in de raad gezeten van hun
vroegere gemeente. Zelfovertuiging gemengd met xenofobie weerhielden de
RKSP ervan haar plaatselijke machtspositie met anderen te delen. Zij hield het
college van B&W stevig in handen en de politieke coryfeeën wisten vaak ja
renlang hun zetel vast te houden .
De katholieken in raad en college gaven blijk van hun intolerantie jegens an
dersdenkenden wanneer zij als zedenmeester optraden—zoals bij het verbod
op gemengd zwemmen of bij de instandhouding van een katholieke filmkeu
ring. Haar machtspositie in de raad deed de RKSP gelden wanneer het erom
ging katholieke organisaties die uit de overheidsruif aten te beschermen tegen
dreigende bemoeienis van de gemeentelijke overheid. Op het Philipsbedrijf
kreeg de xenofobe houding geen vat. Onderwerpen als prijsvorming en loonbeleid bepaalde de multinational uiteraard zelf. En wanneer Philips gronden
aankocht voor uitbreidingen van het bedrijf heten B&W en raad niet na daar
aan de vereiste industriële bestemming te geven. Zo nodig vonden personeels
leden van Philips in de gemeenteraad elkaar. Zoals toen in 1927 een beslissing
Recordhouder was wel de oud-burgemeester van Tongelre, J.L. van Engeland, die van 1920
tot 1942 wethouder was en na de oorlog nog enige jaren raadslid is geweest.
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moest worden genomen over de aanleg van het Beatrixkanaal en een lid van de
RKSP, directeur Sociale Zaken van Philips, een lid van de Vrijzinnig Demo
craten, ingenieur bij Philips, en een SDAP’er, die de bescheiden functie van
portier bij het bedrijf vervulde, hun fracties wisten over te halen voor het pro
ject te stemmen.83 Vond Philips de eisen van de gemeente Eindhoven te lastig,
zoals het geval was bij zijn woningbouw, dan week het bedrijf uit naar een
buurgemeente en bouwde daar. Het oordeel over het functioneren van de
Eindhovense gemeenteraad in die vooroorlogse jaren is niet onverdeeld gun
stig. J.AJVL Verboom spreekt laatdunkend over een uit voormalige dorpsvertegenwoordigers bestaande raad, die niet tegen zijn taak was opgewassen.84
Verwey-Jonker, die in 1935 raadslid werd voor de SDAP, zegt over de Eindhovens gemeenteraad van die tijd:
‘Er was een zo overweldigende meerderheid van leden van de R.K. Staatspartij,
dat discussies eigenlijk geen zin meer hadden, alles was toch al in hun fractie
vergadering beslist. De debatten stonden daardoor op een laag peil en argu
menten werden niet beantwoord.’85

Wij denken dat Beel dit oordeel deelde. Zijn negatieve oordeel over de Eind
hovense raad bracht hem later in een Adres aan de regering in Londen tot het
pleidooi de uitvoerende organen der gemeenten meer zeggenschap te geven
ten koste van de volksvertegenwoordiging—we komen hierover in het vol
gende hoofdstuk nog te spreken. Mevrouw Verwey-Jonker schrijft nog: ‘Alles
wat je kon doen was ondershands met een ambtenaar gaan praten als je eens
achter een individueel geval van nood of achterstelling kwam’.86 Een van die
ambtenaren die zij placht te benaderen was Beel. Anders dan de Eindhovense
bestuurders gaf Beel blijk niet te worden gedreven door enghartige katholieke
belangenbehartiging. Zo heeft hij eens voorzitter C.J. van Lienden van de
plaatselijke N W benaderd met de suggestie een socialistische maatschappe
lijke organisatie op te richten, die evenals bestaande katholieke en protestantse
organisaties deel zou kunnen hebben aan het gemeentelijke subsidiebeleid—
een suggestie die ook is verwezenlijkt.87 Dit initiatief van Beel laat zien dat hij
het subsidiariteitsbeginsel niet tot een subsidiemonopolie van confessionelen
wilde maken.
O o r l o g sd r e ig in g

De wereldgebeurtenissen van de jaren dertig die uiteindelijk hebben geleid tot
de wereldbrand zijn aan Beel uiteraard niet onopgemerkt voorbijgegaan. De
bronnen waaruit hij het nieuws kon putten waren naast de radio, die Hitlers
brallende redevoeringen tot in de Nederlandse huiskamers deed schallen, en
naast De Maasbode, die in het zuiden de toonaangevende, nationale krant voor
katholieken was, de plaatselijke pers. Eindhoven kende voor de oorlog twee
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dagbladen: De Eindhovensche en Meierijsche Courant (EMC) en het Eindhovensch
Dagblad (ED). De EMC voer onder leiding van zijn hoofdredacteur S.H.A.M.
Vervoort—die wel ‘de paus van Eindhoven’ werd genoemd—een orthodoxkatholieke koers. Het ED was, alhoewel eveneens van katholieken huize, vrij
zinniger van toon; het blad wilde ook andersdenkenden bereiken. Deze krant
werd geleid door hoofdredacteur A.J. Zoetmulder, ‘die zich binnen de smalle
marges van het katholieke uitgangspunt zo kritisch mogelijk opstelt’.88
De Eindhovense bladen besteedden naar verhouding vrij veel aandacht aan
de ontwikkeling in Italië. Op 11 februari 1929 werden daar de verdragen van
Lateranen tussen Vatdcaan en Mussolini gesloten, waarbij Vaticaanstad werd
gecreëerd en een wereldwijde jurisdictie van de paus in kerkelijke zaken er
kend. In navolging van Osservatore Romano brachten EMC en ED hulde aan de
Italiaanse dictator. Aan dit soort huldeblijken kan men bezwaarlijk de con
clusie verbinden dat er voor de oorlog in Nederland sprake zou zijn geweest
van zoiets als een ‘katholiek fascisme’—de wel erg zwaar aangezette titel van
een paragraaf in deel 1 van De Jongs geschiedschrijving over de Tweede
Wereldoorlog.89 De Jong zelf moet overigens erkennen dat ‘de enkele Neder
landse fascisten, Verviers, Lutkie, Michel, Kuyle, Van Sante en Voorhoeve,’
slechts katholieke randfiguren zijn geweest zonder wezenlijke invloed.90 Wan
neer Mussolini enkele jaren later zijn ware gezicht laat zien, met vliegtuigen
en tanks de met speren bewapende krijgers van keizer Haile Selassie overvalt
en Abessinië (het huidige Ethiopië) bezet, zijn ook de Eindhovense bladen van
afschuw vervuld. Fascistische groeperingen als Verdinaso en de Algemene
Nederlandsche Fascistenbond hebben in Eindhoven geen voet aan de grond
gekregen en Zwart Front van Amold Meijer—dat als verkiezingsstunt een
onderzoek liet doen naar de joodse afkomst van de familie Philips—heeft in
Eindhoven bij de Kamerverkiezingen van 1937 welgeteld 109 stemmen gekre
gen.91
Een katholiek blad als het Eindhovensch Dagblad zag in het Hitlerregime aan
vankelijk eerder een bolwerk tegen het goddeloze communisme in de SovjetUnie dan een bedreiging van Europa. Dit klonk bijvoorbeeld door in de be
richtgeving over de Rijksdagbrand die zonder aarzeling op het conto van de
communisten werd geschreven—‘een kaakslag aan de geordende samenleving’
(ED van 28 februari 1933). Na de ‘Nacht van de lange messen’, van 29 op 30
juni 1934, waarin Hitler met de SA afrekende, vleide men zich op het ED met
de gedachte ‘dat de Pruisische geest en het leger Hitler als werktuig hebben
gebruikt’ (ED van 2 juli 1934). Evenmin als elders in Nederland heeft men in
Eindhoven doorzien dat de Neurenberger rassenwetten van september 1935
de anti-semitische straatterreur van de SA kleedden in de toga van de wet—
voor zover ons bekend heeft geen krant of tijdschrift destijds melding ervan
gemaakt dat deze afschuwelijke anti-joodse Duitse wetgeving, die onder meer
huwelijken tussen joden en niet-joden verbood, zelfs een enkele maal in Ne
derland is toegepast, door Nederlandse rechters .
Wel aandacht kreeg de opkomst van het Nederlandse nationaal-sociahsme.
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De provinciale verkiezingen van 17 april 1935 werden gezien als een zorgwek
kende peiling van de kiezersaanhang van de NSB. Toen na de verkiezingsdag
de eerste uitkomsten binnenkwamen, stelde het ED vast dat weliswaar alle
partijen aan de NSB hadden moeten inleveren, ook de RKSP, maar dat deze
partij in Noord-Brabant en Limburg de rk-aanhang had weten vast te houden.
Niet zonder trots schreef het ED daags na de verkiezingen: ‘Het hechtste bol
werk voor de RKSP ligt nog steeds in deze gewesten’. Inderdaad was NoordBrabant met nog geen 3% NSB-stemmen ver onder het landelijke gemiddelde
gebleven, maar wat Limburg betreft was het ED te voorbarig. Deze provincie
bleek met 11,6% een trieste eerste plaats in te nemen. In Limburg had het
episcopale schrijven van 2 februari 1934 blijkbaar minder effect gesorteerd dan
in Brabant. De bisschoppen hadden onder meer verklaard:
‘W ie dan ook moedwillig de eenheid verbreekt, wie streeft naar een groot en
machtig maken van een fascistische of nationaal-sodalistische partij, hoe dan
ook gericht, wie zich bij die partij aansluit of propageert, is zijn heilige plicht
jegens het volksbelang niet bewust.’92

Het bisschoppelijk mandement had voor wie het horen wilde duidelijke taal
gesproken, lijkt ons. De historicus De Jong ging het evenwel niet ver genoeg,
want het mandement had geen absoluut verbod uitgevaardigd. Het was echter
hoe dan ook meer dan de protestantse kerken in dat stadium heten horen. In
het grootste kerkgenootschap, de Nederlands Hervormde Kerk, kwam het
aldus De Jong niet ‘tot een helder getuigen tegen de gevaren van het fascisme
en nationaal-sociahsme’ en de gereformeerde synode legde een grote lank
moedigheid aan de dag tegenover hen die naar de NSB waren afgedwaald.93
Nadat de strijdlustige Johannes de Jong in 1936 mgr J.H.G. Jansen als aarts
bisschop was opgevolgd, kregen katholieken inderdaad een absoluut verbod te
horen. In het bisschoppelijk mandement van 24 mei 1936 heette het ‘dat zij
die aan deze partij [de NSB] in belangrijke mate steun verlenen niet tot de H.
Sacramenten worden toegelaten’.94
Naarmate Hitler driester werd veranderde de toon van de Eindhovense
bladen en nam de verontrusting toe. Wanneer Hitler op 7 maart 1936 het ver
drag van Locamo opzegt en dezelfde dag het Rijnland bezet, klampt men zich
angstig vast aan de hoop dat de Volkenbond het gevaar zal keren en dat
Frankrijk Duitsland tot de orde zal roepen. Met toenemende bezorgdheid zag
men echter de gebeurtenissen op zich af komen: in maart 1938 de Anschlusz, in
september van dat jaar ‘München’, maart 1939 bezetting van Praag, vijf maan
* Zo bijvoorbeeld door de Arnhemse rechtbank in haar vonnis van 10 mei 1938, waarbij uit
spraak werd gedaan op het verzoek van de Duitse onderdanen Menkel en Muks om in Ne
derland een huwelijk te mogen aangaan dat hun in eigen land op grond van de Neurenberger
wetten was geweigerd. De Arnhemse rechter oordeelde, na eerst te hebben vastgesteld dat
‘de zoogenaamde Blutschutzgesetz derhalve exterritoriale werking heeft’, niet te kunnen on
derschrijven, ‘dat het beginsel der menschelijke gelijkwaardigheid een zoodanig essentieel
bestanddeel van ons recht en onze openbare orde zou uitmaken, dat Nederland ook aan
vreemdelingen, die zich gedurende kortere of langere tijd op ons grondgebied bevinden, die
menschelijke gelijkheid met betrekking tot de bevoegdheid om een huwelijk aan te gaan,
heeft te waarborgen’, (sic!)
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den later het Molotov-Ribbentroppact. Op 31 augustus 1939 prijkte op de
voorpagina van het Eindhovens Dagblad een statieportret van de jarige konin
gin Wilhelmina met daarnaast in een kadertje de mededeling dat op 1 en 2
september de Nederlandse Spoorwegen in verband met de troepenverplaatsin
gen van gemobiliseerde militairen geen civiele reizigers vervoerden. Een dich
terlijke ontboezeming op pagina drie van de krant liet zien hoe men zich in
deze angstige uren schaarde rond de koningin.
Geen feestklank geen trompetgeschal,
Geen opgewekte stemming;
De verjaardag van onze landsvrouwe kent
Een pijnlijke beklemming.

(...)

Maar nu, ju ist nu —Majesteit,
Beseffen w ij de banden,
Gevlochten tusschen Vorstenhuis
En 't volk der Nederlanden.

En dan op 1 september de kop OORLOG? met daaronder als commentaar:
‘Hitler verscheurt verdragen als een vodje papier’. Hoe heeft Beel de ontwik
kelingen in eigen land en in Europa ondergaan? Limburger van geboorte en
met Duitse voorouders, was Beel van huis uit niet antd-Duits; als jurist en
legalist moet hij echter hebben gegruwd van de wetteloosheid die het nationaal-socialistisch regime had gebracht in het land van Dichter und Denker. Beel
zal zich gelukkig hebben geprezen dat hij niet dienstplichtig was en daarom
niet werd gemobiliseerd maar zijn ambtelijke taak kon voortzetten en bij zijn
gezin kon blijven. Welke verwachtingen had Beel op die eerste september
1939 over de verdere ontwikkeling? Hij zal waarschijnlijk wel de politieke di
agnose hebben onderschreven van het Eindhovensch Dagblad van die dag:
‘Dantzig en de Poolsche Corridor mogen schijnbaar de inzet zijn, alles wijst
erop dat we de worsteling beleven tusschen twee ideologieën, de worsteling
tusschen de oude, maar geenszins afgeleefde democratie en het totalisme, dat de
wereldoorlog gebaard heeft.’

O o rlog

De hoop van allen en verwachting van velen dat Nederland evenals in de
Eerste Wereldoorlog buiten de krijgshandelingen zou blijven, werden op vrij
dag 10 mei 1940 de bodem ingeslagen. Wederom luidde op die dag de kop
van het Eindhovensch Dagblad-. OORLOG!—nu evenwel met een uitroepteken
in plaats van een vraagteken. En daaronder: ‘Zo is de gevreesde ramp dan toch
ook over ons land gekomen’. De Nederlandse grens die de Duitsers die nacht
waren overschreden, lag op slechts een zestigtal kilometer afstand van Eind
hoven, waar iedereen in angstige spanning de dingen afwachtte die komen
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gingen. ‘Een teken des tijds is het wel,’ zei het ED, dat de stemming in de stad
had gepeild, ‘dat vanochtend de kerken zoo veel voller dan op werkdagen
waren’.
We kunnen aannemen dat ook Beel en zijn gezin tot de kerkgangers be
hoorden. Terug van de mis zal Beel evenals andere huisvaders de ramen van
zijn huis met stroken plakband kruislings hebben afgeplakt, zoals via radio en
pers was aangeraden, om zodoende te voorkomen dat bij ontploffingen weg
springende glasscherven letsel zouden veroorzaken. Hij zal voorts de identiteitskaartjes in mica hoesjes die waren uitgereikt, hebben ingevuld en bij de
kinderen om de hals gehangen, opdat ze, wanneer men zou moeten vluchten
en het gezin uit elkaar zou raken, konden worden thuisgebracht. Ook voor het
gezin Beel moet het een uitzichtloze dag zijn geweest, die tiende mei 1940;
met bemoedigende, maar vaak ook verwarrende berichten over de radio en
met de wurgende onzekerheid hoe het verder zou gaan. Nadat de Duitsers in
de loop van de dag de Peelraamstelling in Oost-Brabant onder de voet hadden
gelopen en de volgende ochtend de zwakke verdediging langs de Zuid-Wïllemsvaart, waarop de uiteengeslagen Nederlandse troepen waren teruggetrok
ken, buiten gevecht hadden gesteld, lag de weg naar Brabant open. De
oprukkende Duitse troepen, waarvan de spits zaterdag 11 mei al de Moerdijkbruggen bereikte, heten Eindhoven aanvankelijk links liggen. De stad werd
eerst op zondag 12 mei Eerste Pinksterdag ingenomen.
Drie dagen later capituleerde Nederland. Het Duitse leger trok verder en
liet in Eindhoven een Ortskommandantur achter. Het leven in de stad leek zich
te herstellen. Beel had als een van de eersten zijn post op de secretarie weer in
genomen en werd al meteen geconfronteerd met wat bezetting inhield. De
Ortskommandant eiste dat de putringen die op het vliegveld Welschap waren
ingegraven om het landen van Duitse vliegtuigen te verhinderen, onmiddellijk
werden opgeruimd. Beel werd als beleidsverantwoordelijke afdelingshoofd
voor de werkverschaffing door de Duitse commandant ervoor aansprakelijk
gesteld dat voor dit karwei de nodige arbeiders werden gerecruteerd. Begrijpe
lijkerwijs heeft Beel aan de eis gehoor gegeven nu de strijd ten einde was.95
Vrijdag 17 mei verscheen het Eindhovensch Dagblad weer—na toestemming van
de Ortskommandant, vermeldde de redactie erbij. De krant bevatte de oproep
van de burgemeester: ‘Weest correct tegen het bezettingsleger’. De Duitse
‘bevelhebber van het bezettingsleger’ het de krant mededelen: ‘De staats- en
gemeentebesturen, politie en scholen zijn verplicht op normale wijze verder te
werken. De leiders dezer instellingen zijn voor loyale houding ten overstaan
van de bezettende macht verantwoordelijk.’
Het leven hernam inderdaad zijn gang, ook op het gemeentehuis. Wanneer
de gemeenteraad op 24 juni weer vergadert, opent burgemeester A. Verdijk de
vergadering met wat hij noemde ‘een sober woord’. Nadat hij de Eindhovense
gevallenen van de eerste oorlogsdagen had herdacht, maande Verdijk nog
maals tot een correcte houding jegens de bezetter en sprak de overtuiging uit
dat de Duitsers voor zulk een houding waardering zouden tonen. Blijkbaar zag
Winkeliers moesten hun winkels openen om de Duitse soldaten gelegenheid te geven met
de guldens die hun bij het begin van de veldtocht waren uitgereikt, inkopen te laten doen.
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de burgemeester in de nieuwe situatie nog wel een lichtpuntje. Appellerend
aan wat hij noemde ‘een nuchtere zin voor de werkelijkheid’, riep hij de raad
en het ambtenarencorps op de taken waarvoor de gemeente stond met voort
varendheid aan te pakken.
‘Ik denk hier aan het ontwerpen van nieuwe, aan de uitvoering van gepro
jecteerde en aan de voortzetting in snel tempo van aangevangen werken; en nu
eens liefst zonder de beklemmende bemoeiingen van talloze, niet altijd deskun
dige, noch immer werkelijk belangstelling tonende instanties.’96

Verdijk koesterde kennelijk de illusie dat met het verdwijnen van de regering
naar Londen aan het toezicht der rijksdepartementen een einde was gekomen!
Na een aan De Drie Musketiers herinnerende uitspraak ‘Allen voor één, één
voor allen!’ ging de burgervader over tot de orde van de dag en bracht het
voorstel in stemming ‘tot vergoeding ex art. 101 van de Lager Onderwijswet1920 aan de besturen der bijzondere scholen voor L.O. en U.L.O. over het
jaar 1937’.9?
Het leek voorwaar alsof het oude leven inderdaad zijn gang had hernomen.
Spoedig bemerkte men evenwel dat vóór-de-oorlog voorgoed voorbij was. Al
direct na de bezetting kwamen verscheidene artikelen voor eerste levensbe
hoeften op de bon—in augustus en september meel, boter, margarine, vlees en
eieren, eind van het jaar textiel, schoenen en brandstoffen. De gemeente kreeg
er als nieuwe taak bij de uitvoering van de distributiewetgeving. De beleids
aspecten daarvan kwamen onder verantwoordelijkheid van Beels afdeling So
ciale Zaken. Werner werd als hoofd van het distributiekantoor verantwoor
delijk voor de uitvoering (totdat hij in 1941 directeur werd van het gewestelijk
arbeidsbureau).
In de g reep v an de b ezetter

De bezetter mengde zich al spoedig in het personeelsbeleid van de gemeenten.
Op 3 oktober 1940 ontvingen deze een circulaire, ondertekend door de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken K J. Frederiks, die de verhullende aan
hef had: ‘Betreffende: Uitvoering van de Vierde Verordening betreffende bij
zondere maatregelen op administratief-rechtelijk gebied’. Achter deze krom
me, ambtelijke taal ging in feite de start schuil van de jodenvervolging. In de
circulaire verklaarde Frederiks dat hij in opdracht van Generalkommissar voor
Bestuur en Justitie F. Wimmer opgave wilde van ‘alle personen in dienst van
het Rijk, een provincie, een gemeente of een ander publiekrechtelijk lichaam,
die hetzij geheel of gedeeltelijk van joodschen bloede zijn, dan wel gehuwd
zijn met een persoon, die van joodschen bloede is’. Het rondschrijven van 3
oktober 1940 is het begin geweest van een serie circulaires waarin instructies
werden gegeven over de zo genoemde ‘Ariërverklaring’. Enkele maanden later
werd duidelijk wat de bezetter met de registratie van joodse ambtenaren
beoogde: zij werden uit de overheidsdienst ontslagen.
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Frederiks missives zijn uiteraard niet aan de gemeente Eindhoven voorbijge
gaan. Evenals in andere plaatsen veroorzaakten zij een papieren lawine. De
sporen ervan zijn terug te vinden in een dossier, getiteld: ‘Uitvoering 4e veror
dening betreffende maatregelen op administratief-rechtelijk gebied’, waaraan
wij een en ander ontlenen.98 Alle ambtenaren in dienst van de gemeente, van
gemeentebedrijven en van door de gemeente gesubsidieerde instellingen als
mede de leden van het college van B&W en van de gemeenteraad werden ver
plicht op een aan hun uitgereikt formulier te verklaren of hij/zij één of meer
joodse voorouders had—met als sanctie bij weigering of onjuiste invulling:
ontslag-op-staande-voet. Alle betrokkenen op de gemeente Eindhoven hebben
de Arirverklaring ingevuld en ingeleverd—één van hen, het raadslid mevrouw
Verwey-Jonker, met de aantekening ‘onder protest’. Alhoewel Beels verklaring
niet bewaard is gebleven, moeten we aannemen dat ook hij de Ariërverklaring
heeft ingevuld en ingeleverd—van het tegendeel zou ongetwijfeld zijn geble
ken. Ook nemen we aan dat hij gehoor heeft gegeven aan het verzoek van de
gemeentesecretaris aan ‘De Heren Afdelingshoofden ter gemeentesecretarie’
hem de verklaringen van de ambtenaren van hun afdeling ‘uiterlijk 23 oktober
a.s. in tweevoud ingevuld te doen toekomen’. Op 15 november kon na een
aanmaning uit Den Haag telefonisch worden meegedeeld dat alle Ariërverkla
ringen in Eindhoven binnen waren.
Uit een niet-ondertekende adviesnota aan B&W van 6 december 1940 blijkt
dat er drie personen waren die verklaard hadden één of meer joodse grootou
ders te bezitten. Deze waren: mejuffrouw F. Kleerekoper, een onderwijzeres
bij het bijzonder neutraal lager onderwijs, die echter niet uit de gemeentekas
haar salaris ontving maar van de oudercommissie en daarom al door het de
partement van Onderwijs was ontslagen; N. Goudsmit, meteropnemer bij Ge
meentebedrijven, die twee joodse grootouders had maar als praktiserend
katholiek niet onder de ontslagregeling viel; tenslotte H. de Heer, lid van de
commissie van toezicht op het middelbaar en nijverheidsonderwijs, die uit
eigen beweging al was opgestapt. Nu bleek dat zij zelf geen maatregelen hoef
den te nemen, konden B&W opgelucht ademhalen.
De rijkscommissaris voor de bezette gebieden deed intussen pogingen de Ne
derlandse samenleving in het gareel te brengen van het nadonaal-sociahsme,
dat Berlijn tot een Europese ideologie wilde maken. Na enige maanden bezet
ting probeerde de Nederlandse Unie een politiek alternatief te bieden voor de
gehate NSB. Zij wist in Eindhoven in korte tijd zo’n tienduizend leden te wer
ven, van wie er enige honderden van tijd tot tijd op straat slag leverden met
NSB’ers. Volgens Werner heeft Beel meteen kritisch gestaan tegenover de
doeleinden van de Nederlandse Unie; hij achtte zelfstandig politiek bedrijven
onder goedkeuring van een vreemde bezetter onmogelijk." Beels gezindheid
tegenover de bezetter zal ongetwijfeld zijn beïnvloed door de pastoor van de
St Jorisparochie waarvan hij kerkmeester was, zoals we eerder zagen, en met
wie hij bevriend was geraakt. Pastoor J.J.M. Sicldng had zijn gelovigen laten
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weten waar hij stond. Op Pinksterdag 1941 zei hij in zijn preek onder meer:
‘Maar dit zeg ik jullie toe: zolang ik hier op de preekstoel sta, zult ge van mij de
waarheid te horen krijgen. Ik zal het niet altijd even duidelijk kunnen zeggen,
maar ik hoop dat ge zeer goed zult luisteren.’100

De moedige zielenherder zou een van de eersten zijn die door de Duitsers
(voor enige tijd) als gijzelaar werd opgepakt.
Op 26 januari 1941 herhaalden de Nederlandse bisschoppen de banvloek die
zij voor de oorlog over de NSB hadden uitgesproken. Zij deden het in de
vorm van een instructie aan de geestelijkheid, die niet bestemd was van de
kansel te worden voorgelezen. Beel zal als kerkmeester wel direct op de hoog
te zijn gesteld van de bisschoppelijk instructie. Enige dagen later publiceerde
het Eindhovensch Dagblad trouwens de integrale tekst ervan. Het kwam het ED
op een boete te staan van ƒ15.000. Lang zou de krant niet meer verschijnen.
Met ingang van 1 november 1941 werd zij door de bezetter gedwongen haar
uitgave te staken. In zijn afscheidswoord verzuchtte hoofdredacteur Zoetmul
der: ‘Maar laten we eerlijk zijn, het ED was al eerder verdwenen.’ De uitge
ver van het Eindhovensch Dagblad werd gedwongen tot een fusie met concurrent
de Eindhovensche en Meierijsche Courant. Het nieuwe dagblad dat hieruit voort
kwam ging heten: Dagblad van het Zuiden. Tot verdriet van de gewezen hoofd
redacteur van de EMC Vervoort aanvaardde diens zoon Huub, die hem in
1940 als hoofdredacteur van zijn EMC was opgevolgd nu het hoofdre
dacteurschap van het nieuwe dagblad, dat dankzij de bezetter in de stad een
monopoliepositie verwierf.101
De bezetter trok de touwtjes steeds strakker aan. Ook met de inrichting van de
lagere overheid ging hij zich bemoeien. Dit kreeg in Eindhoven zijn beslag in
de loop van 1941-1942. Per 1 september 1941 werd de gemeenteraad op nonactief gesteld. Op 15 oktober 1941 wérd burgemeester Verdijk in Den Haag
gearresteerd tijdens een vergadering bij de Vereniging van Nederlandse Ge
meenten en enkele weken in de Scheveningse strafgevangenis vastgehouden.
Na terugkeer naar Eindhoven werd hij door de ‘commissaris van de provincie’
Van Rijckevorsel eerst tot nader order met verlof gestuurd en daarna met
ingang van 12 februari 1942 ontslagen.102 Hiermee was de weg vrijgemaakt
voor benoeming van de NSB-burgemeester H.A. Pulles—een benoeming die
voor Beel verstrekkende gevolgen zou hebben.
Pulles, geboren op 15 december 1895, was de zoon van een mandenfabrikant in Vlijmen.103 Hij was in Utrecht afgestudeerd als veterinair (1921), was
in 1934 aan de universiteit van Bern gepromoveerd en had veel gepubliceerd
in Nederlandse en Duitse vaktijdschriften. Direct na zijn afstuderen had Pulles
zich als veearts in Eindhoven gevestigd. In 1929 was hij voor halve dagen be
noemd tot plaatsvervanger van de directeur van het Eindhovense slachthuis.
Volgens J.M.P.van Oorschot plengde Zoetmulder hier krokodilletranen; nadat hij eerst de
bezettende macht ertoe had proberen te bewegen zijn krant in stand te houden (Van
Oorschot, pagina 999).
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Het was een tijdelijke benoeming voor één jaar die telkenjare was ver
nieuwd.104 Het feit dat hem nimmer de titel van onderdirecteur was verleend,
had de veearts verbitterd. Pulles was eerst in september 1940 lid geworden
van de NSB—naar eigen zeggen omdat het verbod voor ambtenaren NSBlid
te worden hem had verhinderd eerder toe te treden. De NSB had moeite in
eigen gelederen kandidaten te vinden voor bestuursfuncties die voor SeyssInquart acceptabel waren en prees zich gelukkig met haar academisch gevorm
de NSB-kringleider. Zij schoof ‘Doctor Pulles’ naar voren als kandidaat voor
het burgemeesterschap van Eindhoven. Met ingang van 1 februari 1942 werd
Pulles inderdaad door de Rijkscommissaris voor het Bezette Nederlandsch
Gebied tot burgemeester van Eindhoven benoemd. Op 21 februari vond
onder aanwezigheid van een groot aantal prominenten van de bezettingsmacht
en van de NSB in het Van Abbe museum de installatie plaats. Loco-burgemeester Van Engeland hing de nieuwe burgemeester de ambtsketen om.
Ambtenaren, die onder Pulles hebben gewerkt, verzekeren dat deze geen
NSB-fanaat was en dat in feite zijn vrouw de stuwende kracht is geweest
achter diens NSB-carrière. De foto van Pulles tijdens de installatie toont een
gebrilde man die zich niet erg gelukkig lijkt te voelen onder de vervaarlijke pet
die hij op heeft en waarvan de brede klep hem het zicht nagenoeg moet
hebben benomen. De aanwezige prominenten zullen hebben opgekeken van
de eigenaardige metafoor waarmee de burgemeester-veearts in zijn inaugurale
rede de geldingskracht van de nationaal-socialistische Blut und Boden theorie
adstrueerde. Pulles onthulde dat import van Fries stamboekvee tot degeneratie
van de Brabantse veestapel moest leiden en verzekerde de verbaasde toehoor
ders: ‘Hier hoort het rood-bonte-Maas-Rijn-IJssel vee thuis, dat weet iedere
boer hier je te vertellen’. Over het gemeentehjke ambtenarencorps waarmee
hij inmiddels enkele weken samenwerkte, zei Pulles in zijn inaugurele rede
nog dat daarin prominente krachten scholen van wie de meesten hem loyaal
waren tegemoetgetreden. Pulles voegde er echter aan toe: ‘Twee ambtenaren
hebben gemeend te moeten deserteren voor zij mij leerden kennen. Ik hoop
dat het hun niet berouwen zal’.105
B eels

o n t sl a g

Eén van de twee ambtenaren op wie Pulles doelde was Beel. De andere was
W.J.A. Visser, directeur van het Van Abbe museum en tevens gemeentear
chivaris. Na Pulles’ installatie namen nog twee ambtenaren ontslag: L.J. Canjels, adjunct-commies op de secretarie, en na overleg met Beel zijn afdelingsmedewerker G. Notten, een ongetrouwde neef van zijn overburen.
Pulles heeft model gestaan voor Dokter Vlinimen in de gelijknamige roman van A. Roothaert—Roothaert en Pulles kenden elkaar uit de tijd dat ze beiden in Utrecht studeerden.
Op het gemeentehuis had een illegaal pamflet de ronde gedaan waarin de bestuurlijke en
ambtelijke top werd opgeroepen Pulles’ installatie te boycotten: ‘Nu kunt u toonen een
ruggegraat te bézitten (...). U hebt een grooter verantwoording dan een arbeider, werknemer
of gewoon ambtenaar.’ (Gemeente Eindhoven, Nieuwsbulletin september 19 9 1,15e jrg. nr. 4)
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Hoe is het ontslag van Beel in zijn werk gegaan? Wij willen op deze vraag
wat dieper ingaan, omdat Beels ontslag in 1942 voor zijn verdere levensloop
van beslissende betekenis is geweest alsook omdat in een boek uit 1992 B&W
rond de Tweede Wereldoorlog in Groot-Eindhoven van de Eindhovense freelance
journalist Frans Dekkers twijfel is gezaaid over de juistheid van de versie die
Beel ervan heeft gegeven. Anders dan Beel zelf heeft verklaard, beweert Dek
kers dat Beel niet ontslag heeft genomen maar ontslag heeft gekregen.106
Dekkers baseert zijn bewering op de getuigenis van één man: J. van Stratum,
een NSB’er die destijds ambtenaar was op de Eindhovense secretarie en die
zegt bij het ontslag van Beel aanwezig te zijn geweest. Wij hebben Van Stra
tum over de kwestie geïnterviewd. Zijn relaas van de gebeurtenissen is, zoals
zal blijken, op een belangrijk punt in strijd met hetgeen we uit een andere
bron weten.
Bij het uitbreken van de oorlog was Sjef van Stratum ambtenaar op de secretarie-afdeling Bevolking. In augustus 1941 kwam hij in contact met Pulles, die
hem wist te winnen voor de natdonaal-socialistische beweging. Hij werd lid
van de NSB en vertrouweling van de kringleider. Van Stratum maakte geen
geheim van zijn nieuwe overtuiging en verscheen voortaan op de secretarie
met een NSB-insigne op de revers. Op de afdeling Bevolking werkte nog een
andere ambtenaar die tot de NSB werd gerekend, S. van Woerkom. De overi
ge ambtenaren staken hun afkeer van de NSB-collega’s niet onder stoelen of
banken. Eén van hen, F. van Gennip, gebruikte daarbij graag de wat timide
uitgevallen Van Woerkom als Kop-van-Jut. ‘Ziede gij die noteboom daar, Van
Woerkom?’ vroeg Van Gennip eens ten aanhore van de collega’s op de afde
ling. ‘Als de oorlog over is, dan komt Van Stratum daar aan die hoogste tak te
hangen en gij aan dieën tak daaronder.’ De arme Van Woerkom zocht zijn
heil bij de meer assertieve Van Stratum en maakte deze deelgenoot van de
tegen hen beiden geuite bedreiging. Kennelijk vond Van Stratum dat hij als
hoogste vertegenwoordiger van de Nieuwe Orde op het stadhuis het er niet bij
kon laten zitten en deed beklag bij de afdelingschef. Deze wist er geen raad
mee en schoof de zaak door naar gemeentesecretaris Sanders. Sanders wilde er
zijn vingers niet aan branden en bedacht dat ze voor kwesties als deze Beel in
huis hadden—die immers personeelszaken in zijn portefeuille had, zoals we
eerder zagen.
Beel ontvluchtte de verantwoordelijkheid niet. Enkele dagen na het incident
werd van Stratum bij Beel geroepen. In Beels kamer trof hij Van Woerkom
aan alsmede diens kwelgeest Van Gennip. Op het moment dat Van Stratum
binnentrad, werd dit duo door Beel uitgeleide gedaan. Nadat zij verdwenen
waren, zei Beel tegen Van Stratum dat hij ‘de zaak geregeld had’. Van Stratum
glorieerde. Buiten de kamer stond echter de beteuterde Van Woerkom hem
op te wachten. Deze vertelde dat niet Van Gennip maar hij, Van Woerkom,
van Beel ‘op zijn donder had gehad’. Van Stratum was des duivels. Cholerisch
van aard als hij was, stormde Sjef van Stratum opnieuw Beels kamer binnen en
riep deze ter verantwoording. Beel liet zich blijkbaar niet intimideren. ‘U zult
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de consequenties moeten dragen van de stap die u heeft gezet,’ voegde Beel de
kwaaie NSB’er toe. Deze gaf Beel lik op stuk met: ‘En u van wat u nu gedaan
hebt!’
Terug op de afdeling vertelde Van Stratum aan iedereen die het horen wilde
dat er gauw een nieuwe burgemeester zou komen en dat die aan dat perso
neelsbeleid van Beel wel eens een eind zou maken. Hij zou het allemaal aan de
nieuwe burgemeester rapporteren, wat er was gebeurd, riep hij er nog bij. Van
Stratum meent te weten dat Van Gennip dit alles aan Beel heeft overgebriefd.
Niet lang daarna werd inderdaad burgemeester Verdijk vervangen door de
NSB’er Pulles. Deze benoemde Van Stratum tot zijn privé secretaris en teza
men installeerden zij zich in de burgemeesterskamer. Pulles probeerde weg
wijs te worden in de dossiers die op zijn bureau belandden en Van Stratum
stond hem daarbij terzijde. Begin februari 1942—Pulles was wel al benoemd
maar nog niet geïnstalleerd—moesten ze een beslissing nemen over een
marktkwestie waar ze niet uitkwamen. Op advies van Van Stratum ontbood
Pulles Beel, tot wiens afdeling de kwestie hoorde. Wat er toen gebeurd is,
heeft Van Stratum ons als volgt geschetst.
Toen Beel de burgemeesterskamer was binnengetreden, nodigde Pulles hem
uit plaats te nemen. ‘Nee, ik ga niet zitten,’ reageerde Beel. ‘Ik weet dat ik
mijn ontslag krijg, daarom neem ik zelf ontslag.’ Pulles toonde zich hoogst
verbaasd. Maar bij Van Stratum ‘ging er een lichtje op’. Hij greep in zijn
bureaula en haalde de notitie tevoorschijn die hij ten behoeve van Pulles had
geschreven over de Van Gennip/Van Woerkom-affaire. Hij liet Beel de noti
tie lezen en wees hem op de conclusie ervan. Hieruit bleek volgens Van Stra
tum dat hij niet had geadviseerd Beel te ontslaan maar om hem personeelsza
ken te ontnemen. Beel verbleekte en stamelde zoiets als: ‘In dat geval ben ik
verkeerd voorgelicht; ik neem mijn ontslag terug.’ Toen sprak Pulles slechts
drie woorden, luidt het dramatisch slot van Van Stratums relaas: ‘Gezegd is
gezegd!’107
Tot zover wat Van Stratum ons heeft verteld over die bewogen dag in het
leven van Beel: 6 februari 1942. Zowel tegenover Dekkers als tegenover ons
heeft Van Stratum bezworen dat het ontslag van Beel slechts heeft bestaan uit
de drie woorden van Pulles: Gezegd is gezegd. Beels eigen verklaring dat hij
de dag daarop een ontslagbrief heeft geschreven, bestrijdt Van Stratum met
grote stelligheid. Immers, zo is zijn redenering, dan zou deze brief hem als
secretaris van Pulles onder ogen moeten zijn gekomen. Naarstig speurwerk
heeft evenwel Beels ontslagbrief evenals het antwoord erop boven water ge
bracht . Is hiermee het hele verhaal van Van Stratum—en daarmee ook dat
van Dekkers—ontzenuwd? Ja en nee. Ja, in zoverre Van Stratums bewering
dat van een ontslagbrief geen sprake is geweest onjuist is gebleken. Het uit
voerig relaas van Van Stratum, dat we op een aantal frappante details hebben
kunnen verifiëren108, maakt een authentieke indruk. Het kan zijn dat Van Stra
tum zijn positie heeft overschat; hij werd al spoedig als Pulles’ secretaris ver
vangen door de NSB’er H. Apeldoorn. Wellicht is de briefwisseling over Beels
L. van Gestel van de hoofdafdeling Personeelszaken van de gemeente is ons behulpzaam
geweest bij het opsporen van beide brieven, die op aanwijzing van oud-medewerker A. van
Berghe zijn gevonden in het personeelgarchief van de afdeling Registratuur.

Dr. L. J. M. BEEL

EINDHOVEN,

■

RUUSMOEO.AAN 18

7 Februari

194 2

AAN
den YJel3delzeergeleer&en Heer Dr, H.A.Pulles
Burgemeester der geiaeente
3indhoven.

Wel3delzeergeleerde Keer.
Naar aanleiding van Uwe benoeming tot Burgermeester dezer gemeente
noge ik het volgende onder IXvre aandacht brengen:
Uw streven als nationaal-socialist is gericht op verwerkelyking
der nationaal-socialistische gedachte op elk terrein van het maatschappelyk leven.
Als Katholiek is het 137 onnogelyk, hieraan, op v/elke wyze dan ook
-hetzy direct hetzy indirect- nede te werken.
Ik zie rry dan ook genoopt nyne ambtelyke functie ter beschikking
te stellen.
Sene verdere vervulling toch dezer functie zou onvernydelyk tot
conflicten leiden.
Ik acht het juister deze te voorkomen, door U vooraf in kennis te
stellen van nyn standpunt en de daaruit voortvloeiende houding.
Ik zal het zeer op prys stellen,TJwe beslissing op zeer korten
termyn te vernenen.

referendaris ter secretarie,chef der afdeeling
Pers onee 1 szaken,lïaats chappelyken steun en
Voorzorg,

Afb. 9. Ontslagbriefvan Beel.
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ontslag buiten Van Stratum om gegaan.
De bewoording die Beel in zijn brief van 7 februari 1942 heeft gekozen is
enigermate eigenaardig. Onomwonden schreef Beel aan Pulles dat hij ‘als ka
tholiek’ niet kon meewerken aan diens streven, ‘het verwerkelijken van de
nationaal-socialistische gedachte op elk terrein van het maatschappelijk leven’.
Beel verbond daaraan niet de conclusie: ik neem ontslag. W at hij schreef was:
‘Ik stel mijn functie ter beschikking’ en voegde er zelfbewust aan toe: ‘Ik zal
het zeer op prijs stellen, Uwe beslissing op zeer korte termijn te vernemen’.109
Wij vermoeden dat Beel, eenmaal thuisgekomen van het dramatische, maar
ook verwarrende treffen in de burgemeesterskamer, zich is gaan afvragen of
hij nu ontslagen was of niet. Wellicht is hij zich thuis ook pas goed bewust
geworden van de verstrekkende gevolgen van een ontslag bij de gemeente. Hij
zou met zijn zware gezin zijn verreweg belangrijkste bron van inkomsten ver
hezen. Bovendien moest hij vrezen voortaan een prooi te zijn van verdacht
makingen door de NSB en van vervolging door de bezetter. Het ligt voor de
hand dat Beels echtgenote haar zorgen over de toekomst heeft gevoegd bij die
van haar man. Is dit alles wellicht de achtergrond van de bewoording van Beels
brief, die de kwestie van het ontslag nog open leek te houden? Mocht Beel
inderdaad de hoop hebben gekoesterd dat zijn brief de mogelijkheid bood van
een weg terug, deze hoop bleek ijdel. Tien dagen later ontving hij een Besluit,
ondertekend door burgemeester Pulles en gemeentesecretaris Sanders, met de
mededeling: ‘Dr. L.J.M. Beel wordt ingaande 1 maart 1942 eervol ontslag ver
leend’.110
Na de oorlog heeft Beel op grond van de wet Rechtsherstel bij de gemeente
Eindhoven schadevergoeding gevorderd en ook gekregen voor zijn gedurende
de oorlog gederfde ambtelijk inkomen. Bij de beoordeling van de schadeclaim
is even de vraag aan de orde geweest hoe de door Beel gebezigde terminologie
‘de functie ter beschikking stellen’—die de wet niet kende—geïnterpreteerd
diende te worden. Een anonieme ambtelijke notitie voor B&W zei daarvan:
‘Het is een tussenvorm tussen ontslag op verzoek en niet op verzoek.’111 Dat
het in Beels perceptie ‘ontslag op verzoek’ is geweest, kan men ons inziens niet
anders dan billijken.
Bureau

v o o r b e st u u r sr e c h t

In een brief van half februari aan rector Goossens deed Beel zijn ontslagne
ming wat laconiek af met het zinnetje: ‘Ingaande 1 maart 1942 ben ik buiten
functie. Ik heb mijn betrekking ter beschikking gesteld, nu de NSB kringleider
alhier tot Burgemeester is benoemd.’112 In een brief van 22 maart aan Van
Gils ging Beel wat dieper in op de situatie waarin hij was terechtgekomen.
‘Ik heb mij bij het gerechtshof in laten schrijven als advocaat en procureur en
wil mij daarbij voornamelijk op administratief terrein blijven begeven, omdat ik
daarop thuis ben. Adviezen aan gemeentebestuur en waterschapsbesturen,
verder behandeling van belastingzaken, sociale verzekeringszaken, pensioenza-
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ken en voorlichting aan overheidslichamen en particulieren met betrekking tot
talrijke administratieve wetten, die we bezitten, en welker recht dagelijks aangroéit. Een dergelijk bureau heeft ook Dr. Donner in Den Haag. Voor het Zui
den is er geen.
Vanzelfsprekend vraagt de voorbereiding en oprichting (installatie) veel tijd
enz!! Er moet gepubliceerd worden in vaktijdschriften enz.; ik moet mijn bibli
otheek aanvullen, heb een kantoor in te richten enz.’113

Beel vroeg tenslotte monseigneur van Gils, die blijkens Beels brief zelf onder
huisarrest stond, diens gebed. Het briefhoofd liet zien dat Beel thuis een Bu
reau voor Bestuursrecht was begonnen. Het lijkt dat Beel zich niet alleen had
verzoend met zijn ontslag maar daarin ook nieuwe levensperspectieven zag.
Hij kreeg nu de kans, zoals hij schreef, in het zuiden een adviesbureau te
beginnen als de bekende jurist A Donner in Den Haag een had. Beel heeft
van verschillende kanten hulp gekregen voor zijn adviesbureau. Vanuit de se
cretarie kreeg hij hulp van het hoofd van de typekamer, Greet van den Heuvel,
die hem in het begin parttime assisteerde. Toen hij behoefte kreeg aan een
fulltime kracht, heeft de Eindhovense Kamer van Koophandel een van de per
soneelsleden, Connie Schellens, ter beschikking gesteld. Toen deze ging
trouwen, trad in oktober 1943 Mia Vlemmings bij Beel in dienst. M.J.C.
Vlemmings was de dochter van een Eindhovense garagehouder en had haar
rechtenstudie in Utrecht moeten afbreken, omdat zij de loyaliteitsverklaring
niet had willen ondertekenen. Mia werd een vertrouwelinge van Beel en zou
hem later als secretaresse volgen naar Londen, naar Den Haag en zelfs naar
Indonesië.114
Zoals uit Beels brief aan Van Gils bleek, bewoog zijn adviseurschap zich op
verscheidene terreinen. Zijn assistentes uit die dagen herinneren zich: gedingen
tussen gemeenten waarbij Beel als deskundige optrad; procedures bij het amb
tenarengerecht; civiele procedures bij het Bossche Hof, waar hij zich als pro
cureur had laten inschrijven; schadeclaims ten behoeve van winkeliers, die door
het desastreuze Engelse bombardement op Sinterklaasdag 1942 hun winkels op
de Demer verloren zagen gaan, bij de ‘schade-enquêtecommissies’, welke daar
voor in het leven waren geroepen; juridische bijstand ook aan ‘een joodse fa
brikant uit Oss, genaamd Hes’, met wie Beel in nauwe betrekking stond115.
Naast het adviesbureau vroeg zijn cursus staatsinrichting Beels tijd en aan
dacht—die van sumummerair was ter ziele gegaan. De cursusgelden van de
KL bleven blijkbaar een belangrijke bron van inkomsten. Zo vroeg Beel aan
rector Goossens een voorschot op zijn honorarium toen een van zijn kinderen
difterie kreeg.116 Naast cursisten voor MO-staatsinrichting kreeg Beel ook
enkele doctoraal studenten van de universiteit van Nijmegen, die hun studie
hadden moeten afbreken. Een van hen herinnert zich Beel als een docent die
het staats- en bestuursrecht met hem repeteerde als een repetitor }iet hem niet
had verbeterd.117 Assistentes en studenten van Beel hebben oris een beeld
geschetst van het leven tijdens de oorlog in de Ruusbroeclaan. Een zijkamertje
op de benedenverdieping diende als leslokaal wanneer het om één of twee stuWaarschijnlijk gaat het om het per 1 januari 1941 ontslagen staflid van Organon G. Hes,
die door de SD werd verdacht van betrokkenheid bij een aanslag op de Duitse (waarnemend)
bewindvoerder van Organon, S. Zastrov (M. Tausk, Organon, p. 231).
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denten ging. Van de kamers-en-suite waren de achterkamer en de serre inge
richt als kantoor. De achterkamer deed bovendien dienst als leslokaal voor
grotere groepen studenten. Mevrouw Beel zorgde voor een kopje (surrogaat)
koffie of thee en mocht graag een praatje maken met bezoekers en assistentes,
maar verdween als haar man verscheen schielijk naar de keuken. Het huis had
geen centrale verwarming. Het ‘kantoor’ werd verwarmd met een kolenhaard
en in de serre stond een potkacheltje dat nauwelijks in staat was tijdens de
strenge oorlogswinters de ijsbloemen op de ramen te doen ontdooien. Vanuit
Venray werd het karige bonnenmaal van tijd tot tijd aangevuld met eieren,
vlees en groenten en Beels zwager in Den Bosch, die margarinefabrikant was,
hielp met zuivelprodukten; welke schaarse kostbaarheden waren geworden.
We zagen dat Beel aan Van Gils schreef: ‘Er moet gepubliceerd worden...’. De
Tilburgse hoogleraar J.J. van der Ven en Beel schreven op verzoek van de
Vereniging tot bevordering der wetenschap onder katholieken (het latere
Thijmgenootschap) ieder een preadvies over het onderscheid tussen publieken privaatrecht. Beel constateerde dat de grens tussen beide aan het vervagen
was. Enerzijds werd de overheid meer en meer als privaat persoon in het
rechtsverkeer aangesproken (zoals bleek uit de jurisprudentie rond artikel
1401 BW over onrechtmatige daad) anderzijds intervenieerde de overheid in
toenemende mate met wettelijke regelingen (als de arbeidswetgeving en
pachtwet) in van oorsprong zuiver privaatrechtelijke verhoudingen. Beels
preadvies vertoonde onmiskenbaar een professorale toon. Op gezag van Tho
mas van Aquino concludeerde Beel dat het ‘het bmurn particulare’ deel is van
het ‘het bmum commune’ en dat de overheid bij diens bemoeienis met het
algemene goed terdege rekening diende te houden met het particuliere
goed.118
Begin 1942 is Beel redacteur geworden van een nieuw blad Arbeidsbestel, dat
van 1942 tot half 1944 heeft bestaan. Het noemde zich ‘Orgaan van het Rijks
arbeidsbureau, den Rijksdienst voor de werkverruiming en den Nederlandsche
Werkloosheidsraad’ en vormde als zodanig de voorzetting van een vooroor
logs tijdschrift van de Werkloosheidsraad. Het maandschrift dat uiteraard
toestemming van de bezetter vereiste, had het karakter van een mededelingen
blad voor de rijksarbeidsbureaus. Zo gaf het onder meer regelmatig informatie
over de Arbeitsemsatz en over de daarvoor gevoerde Sonder-Aktion Holland.
Alhoewel Beel gedurende de tweeëneenhalf jaar van het bestaan van Arbeids
bestel redactielid is geweest, heeft hij er slechts één keer onder eigen naam een
artikel in gepubliceerd. Daarin besprak hij de openbare les Arbeid en Recht die
boven genoemde Van der Ven aan de Tilburgse Hogeschool had gegeven.
Van der Ven had in zijn openbare les laten blijken dat de arbeidsdienst ‘in
beginsel niet indruischt tegen het karakter van de arbeid als persoons- en gemeenschapsverrichting tevens’. Beel was het hiermee eens. Hij verwees naar
het gevleugelde woord van Thomas van Aquino, dat ook de paus in zijn ency
cliek had gebruikt: ‘Zooals het een vogel natuurlijk is te vliegen, omdat de
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natuur hem met het vermogen tot vliegen heeft uitgerust, zoo behoort het tot
de menschelijke natuur te arbeiden.’ Aan het slot van zijn artikel verklaarde
Beel dat Van der Ven ‘het inzicht in deze materie ten zeerste heeft verhel
derd’.!^
Toen Beel na de oorlog gebruik maakte van de mogelijkheid die de wet
Rechtsherstel hem bood het tijdens de oorlog gederfde ambtelijk inkomen bij
de gemeente Eindhoven te claimen, heeft hij uiteraard inzicht moeten geven
in de inkomsten welke hij na zijn ontslag had gehad. Uit de opgave blijkt dat
zijn adviesbureau weliswaar aardig marcheerde maar volgens Beel niet veel
meer opbracht dan het kostte. Beel becijferde de inkomsten over de gehele pe
riode op ƒ14.570,38, de verwervingskosten op ƒ9.654,83. Netto leverde dit
over tweeëneenhalf jaar het bescheiden bedrag op van ƒ4.915,55—tot op de
cent nauwkeurig! Lesgelden en honoraria voor publikaties had hij niet bij zijn
inkomsten geteld, zei Beel, omdat deze voortvloeiden uit niet-ambtelijke in
komstenbronnen die hij vóór zijn ontslag al had. Het betekende al met al dat
Beel in 1948 als minister-president van B&W van Eindhoven bericht ontving
dat hem ƒ11.009 zou worden uitbetaald, ‘in geblokkeerd geld.’120
O n d e r d u ik e n

e n b e v r ijd in g

Ongetwijfeld zal Beel na zijn ontslag van tijd tot tijd het dreigende zinnetje
door het hoofd hebben gespeeld dat Pulles in diens installatierede mede voor
hem had bestemd: ‘Ik hoop dat het hun niet berouwen zal’! Beel was op het
ergste voorbereid. Hij had in een diepe kast een schuilplaats laten maken;
bovendien was er voor noodgevallen op zolder een luik gemaakt waardoor hij
kon ontsnappen naar de zolder van de buren, de ongehuwde dames Lindner.121 Wanneer hij moest vrezen als gijzelaar of verdachte te worden opge
pakt, verdween hij een dag of wat. Soms hielp hem ook het toeval, zoals op 13
juli 1942, toen hij ’s ochtends al vroeg naar Den Haag was afgereisd en daar
door aan een razzia ontkwam—de dag dat zijn collega en vriend W emer in
gijzeling werd genomen. Degene die Beel, als dat nodig was, Het onderduiken
was de kordate Greet van de Heuvel, hoofd van de typekamer op de secretarie,
die zelfs tegenover Pulles geen blad voor de mond nam. Beel is enkele keren
voor één of twee dagen als onderduiker opgenomen in de gastvrije woning van
de Van den Heuvels in de St Rochusstraat in Eindhoven.122
Blijkbaar meende Beel dat niet alleen hij gevaar liep maar zijn hele gezin.
Margriet en Marijke, de twee jongsten, zijn door de kinderjuffrouw meegeno
men naar haar woonplaats Rijssen in Overijssel. Zij kregen er de naam
‘Schutte’, de familienaam van Juf, wier vader hoofd was van een lagere school
in Rijssen. Bij hem zijn zij ook op school gegaan. Wanneer zij precies naar
Rijssen zijn gegaan, weet geen van beiden zich te herinneren. Ze moeten er
geruime tijd hebben gezeten. Toen de twee meisjes uiteindelijk na de bevrij
ding van Overijssel op verzoek van Beel door S. Pieké, een adjudant bij het
Wegens de ‘geldzuivering’ van juli 1945, die tot doel had de als gevolg van de oorlogsinflatie
ontstane zwevende koopkracht te verminderen en tevens de door zwarte handel gevormde
vermogens weg te belasten, werden bankrekeningen tot 1952 geblokkeerd en konden de
gelden op deze rekeningen slechts voor nauw omschreven doeleinden worden aangewend.
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Militair Gezag, werden opgehaald en naar Den Bosch gebracht, wisten ze niet
beter dan dat vader en moeder Schutte, die ze al die tijd ‘pa’ en ‘ma’ hadden
genoemd, hun ouders waren. Ze konden niet begrijpen dat de vrouw bij wie ze
in Den Bosch werden afgeleverd hun moeder was en de jongen en het meisje
die bij haar waren hun broer en zus.125 Beel had zijn vrouw met de twee oud
sten toen het front de Nederlandse grens naderde, naar zijn zwager J. Nederveen in Den Bosch gebracht en was daar aanvankelijk ook zelf gebleven. In
de woning van de Nederveens had ook het gezin van de andere zwager van
Beel, Verhagen, een onderkomen gezocht. Bij haar twee zussen Bella en Jo,
die evenals zij geestelijk gehandicapte kinderen hadden, voelde Jet zich onder
de moeilijke levensomstandigheden met de twee oudsten beter op haar gemak
dan thuis in Eindhoven.124
Beel zelf is na enige tijd teruggegaan naar Eindhoven. Hij luisterde er naar de
Engelse zender en naar radio Oranje en besprak hetgeen hij hoorde met de
buurtgenoten. Van hen was A.M.C.J. Steinkühler, secretaris van de Kamer van
Koophandel, de opinim-leader als het erom ging berichten over de geallieerde
opmars te interpreteren. Mogelijkerwijs werd Beel gewaarschuwd wanneer het
zaak was onder te duiken. Mevrouw Verwey-Jonker vernam na de oorlog dat
volgens mededeling van de ‘foute’ hoofdcommissaris van politie in Eindhoven
W . Dijs er zes mensen in Eindhoven waren die niet zonder voorafgaande
waarschuwing mochten worden gearresteerd en dat Beel een van hen was.
Mevrouw Verwey-Jonker vermoedt dat Beel actief is geweest in het Eindho
vense verzet.125 H. Termeer is nog explicieter. In navolging van Verboom
schrijft hij in zijn dissertatie dat Beel een leidende rol heeft gespeeld in het
LO, de illegale organisatie voor hulp aan onderduikers, doch vermeldt daar
voor geen bron.126 Wij hebben geen aanwijzing gevonden dat Beel actief is
geweest in verzetsorganisaties als het LO, laat staan dat hij daarin een leidende
rol heeft gehad. Beel heeft er niet van gerept in zijn verhoor door de Par
lementaire Enquêtecommissie, noch tegenover zijn broer127 en H. Wielenga,
die een centrale positie innam in de Eindhovense LO, heeft naar zijn zeggen
Beel nooit in deze kring gezien.128
Op 17 augustus 1944 kreeg Beel een oproep, ondertekend door burgemees
ter Pulles, zich te melden voor graafwerkzaamheden op het vliegveld W el
schap; ‘niet nakoming van deze/ aanwijzing wordt gestraft door de Duitsche
Weermacht’, werd erbij gezegd.129 In diezelfde tijd kreeg hij van een PTTmedewerker, die een telegram aan Seyss Inquart had onderschept, de waar
schuwing dat de plannen waren uitgelekt voor het oprichten van een nieuwe
krant na de oorlog, waarbij Beel nauw betrokken was, zoals we in het volgend
hoofdstuk zullen zien.130 Er was nu alle reden voor Beel te verdwijnen; waar
hij toen zijn toevlucht heeft genomen, weten we niet. Wel weten we dat hij
enkele dagen voor de bevrijding naar Eindhoven is teruggekeerd—op een fiets
met houten banden, wist de dochter van de overburen, mevrouw G.J.L. DulleMogelijk heeft Beel een onderduikadres gekregen van Louis de Bourbon, de door de Duit
sers afgezette burgemeester van Oss, die ook zelf zat ondergedoken. Jacques Gans heeft zulks
geïndiceerd in zijn boek Een onaangepast mens.
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mond-Notten, zich te herinneren. Hij trof zijn huis, dat enige dagen door
terugtrekkende Duitse militairen in beslag was genomen, in ontredderde staat
aan. De Nottens boden hem daarom onderdak. Terwijl zijn gezin verstrooid
was en zijn huis onbewoond, heeft Beel de bevrijding van Eindhoven op 18
september 1944 beleefd bij zijn overburen. Met hen heeft hij de angstige uren
voor de bevrijding, waarvan ze na de luchtlandingen bij Son wisten dat deze
aanstaande was, weggedoken gezeten in de kelder. Met talloze andere Eindhovenaren hebben ze daarna op de Aalsterweg de geallieerde troepen van de
operatie Market Garden toegejuicht. De volgende dag moesten ze opnieuw de
kelder in toen de Duitsers Eindhoven bombardeerden. De zoon des huizes
herinnert zich van die dagen dat Beel zijn steentje wilde bijdragen in de huis
houdelijke beslommeringen en het aardappelen schillen en het hakken van
aanmaakhout voor zijn rekening nam.131
Op 24 september, enkele dagen na de bevrijding van Eindhoven dus, ontvin
gen alle Eindhovense ambtenaren die ondergedoken hadden gezeten of gegij
zeld waren geweest een schrijven van B&W met de vraag of zij hun baan bij de
gemeente wilden hervatten. Onderduikers die op het gemeentehuis terugkeer
den, kregen daar echter niet de ontvangst waarop zij waarschijnlijk hadden
gerekend. Onder de ambtenaren die waren aangebleven, waren er die vonden
dat de onderduikers eigenlijk de gemakkelijkste weg hadden gekozen. Dit ver
wijt klinkt ook door in een curieuze zin die Van Oorschot in zijn boek over de
geschiedenis van Eindhoven eraan wijdt: ‘Men kan achteraf de vraag stellen in
hoeverre de beslissing van een ambtenaar om op principiële gronden ontslag
te nemen juist is geweest.’132 Op 29 september gaf Beel antwoord op de brief
van B&W, waarover hij blijkbaar al met het college had gesproken. Beel
schreef dat hij de gemeente graag ter beschikking stond, dat wil zeggen...
‘(...) bijaldien op sociaal en/of administratief rechterlijk terrein mijn advies zou
worden verlangd. Eene hervatting mijner werkzaamheden bij de Gemeente in
ambtelijk verband is mij—zoals ik U uiteenzette—niet mogelijk’133

De tweeëneenhalf jaar waarin Beel een onafhankelijke positie had gehad, moe
ten hem radicaal hebben veranderd. Hij was het gemeentelijk apparaat waar
hij na alle risico’s die hij tijdens de oorlog had gelopen niet eens erg welkom
leek, ontgroeid. Het had voor de hand gelegen dat Beel nu een gooi zou
hebben gedaan naar de functie van gemeentesecretaris. Deze was vrijgekomen
doordat secretaris Sanders om gezondheidsredenen per 1 januari 1944 ontslag
had genomen en diens opvolger de NSB’er A. Paro de laan was uitgestuurd.
Hij en Van Elk, de benoemde plaatsvervangers, waren de voor de hand lig
gende kandidaten voor de opvolging. Hebben B&W bij het gesprek waaraan
Beel in zijn brief refereerde hem te kennen gegeven dat hun kandidaat Van
Elk was; die gedurende de oorlog op zijn post was gebleven en die zich na de
bevrijding afficheerde als een verzetsheld?—Inderdaad is Van Elk uiteindelijk
(in mei 1946) de nieuwe gemeentesecretaris van Eindhoven geworden; in die
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kwaliteit zou hij het gerucht om zich heen hebben gestrooid ‘dat er iets was
geweest met het ontslag van Beel’, zoals informanten van de gemeente die
anoniem willen blijven, hebben verteld.
In plaats van terugkeer naar zijn ambtelijke functie bij de gemeente had Beel
twee andere opties. Hij kon zijn adviesbureau voortzetten en proberen uit te
breiden met klanten als de gemeente zelf, zoals hij in zijn brief aan B&W had
laten blijken. De tweede optie was een hoogleraarschap in Nijmegen dat een
reëel perspectief was geworden, zoals we in hoofdstuk negen nog zullen zien.
Wellicht heeft Beel ook gespeeld met de gedachte van een combinatie van
beide: particulier adviseur in Eindhoven en buitengewoon hoogleraar in Nij
megen. Weldra zou Beel echter een geheel andere werkkring vinden, nadat hij
had ontdekt dat koningin Wilhelmina op boven vermelde retorische vraag van
de geschiedschrijver van Eindhoven een geheel ander antwoord gaf dan de
steller van de vraag bedoelde.

Afb. 10. Beel en koningin Wilhelmina na de bevrijding in Eindhoven.
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Grote gebeurtenissen in de geschiedenis van een volk kunnen verstrekkende
gevolgen hebben voor bet leven van de enkeling. De mislukking van de militaire
operatie Market Garden was van beslissende betekenis voor de levensloop van
Beel. Het vermetele aanvalsplan van de Engelse veldmaarschalk Montgomery
dat in september 1944 aan het westelijke front een doorbraak had moeten
forceren, reikte als bekend een-brug-te-ver. Het zou tot het voorjaar van 1945
duren voordat de aanval kon worden hervat. Het gevolg hiervan was dat ons
land werd opgedeeld in het bezette morden en het bevrijde zuiden en dat Eind
hoven gedurende zeven maanden als tijdelijke hoofdstad heeft gefungeerd.
Was het krijgsverloop anders geweest, was niet Eindhoven maar Den Haag
meteen weer het politieke centrum van Nederland geworden, Beels leven zou
anders zijn verlopen. Woonachtig in Eindhoven en getooid met het aureool van
de man die zich verzet had tegen de vreemde overheerser, verwierf Beel in de
regio een faam welke de weg zou openen naar een indrukwekkende politieke en
bestuurlijke loopbaan op nationaal niveau.
D a g b l a d O o s t -B r a b a n t

Direct na de bevrijding van Eindhoven herrees daar het Eindhovensch Dagblad.
Het verscheen onder het trotse motto ‘Wij bleven trouw’. Hoofdredacteur
Zoetmulder had dit motto gekozen om te laten zien dat zijn krant van alle
smetten vrij was—alsook in de verwachting met zijn krant een monopolieposi
tie te verwerven in stad en ommeland. Enkele dagen later verscheen evenwel
een nieuw dagblad op het Eindhovense toneel: Oost-Brabant. Het kwam van de
persen van N.V. Drukkerij De Meierij, die tijdens de bezetting het collabo
rerende Dagblad van het Zuiden had gedrukt. Oost-Brabant presenteerde zich
met de namen van drie achtenswaardige Eindhovenaren als ‘commissie van
bijstand’; dr. G.W.M. Huysmans, dr. J.F.H. Custers en... dr. L.J.M. Beel.
Hoe kon Beel zijn naam verbinden aan een blad dat de voortzetting leek te
zijn van het foute Dagblad van het Zuiden? Om deze vraag te antwoorden
moeten we even stilstaan bij de ontstaansgeschiedenis van Oost-Brabant. Deze
laat in de eerste plaats iets zien van de doortastende wijze waarop Beel tijdens
de oorlog als juridisch adviseur is opgetreden en van de vooraanstaande plaats
die hij daarmee in de Eindhovens gemeenschap had verworven. Deze geschie
denis biedt ook een inkijk in de curieuze manier waarop sommige katholieke
moraaltheologen hebben geprobeerd bezetting en economie met elkaar te ver
zoenen. Tenslotte is in de naoorlogse geschiedschrijving van het bevrijde
Zuiden door historici als De Jong1 en Verboom2 het ontstaan van Oost-Brabant, waarmee de naam van Beel zo nauw is verbonden, niet helemaal adequaat
uit de doeken gedaan. Wij beschikken voor onze analyse over een feitelijk,
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niet-gepubliceerd, relaas van de hand van pastoor Sicking, de belangrijkste ini
tiatiefnemer van het blad, aangevuld met passages van de hand van de hoofd
redacteur van Oost-Brabant, Jef de Brouwer.3
We moeten eerst terug naar 1941. In'het vorige hoofdstuk hebben we gezien
dat in dat jaar, na een vergeefse poging van de bezetter de twee dagbladen
Eindhovensch Dagblad en Eindhovensche en Meierijsche Courant te doen fuseren,
het eerste door de Duitsers werd verboden, het tweede voortgezet onder de
naam Dagblad van het Zuiden. De hoofdredacteur van dit blad, H. Vervoort jr,
voegde zich zonder bezwaren naar de richtlijnen van de bezetter en maakte in
de ogen van velen van Dagblad van het Zuiden een spreekbuis van de bezet
tende macht. De raad van bestuur van N.V. Drukkerij De Meierij, eigenaresse
van drukpersen, gebouwen en distributieapparaaat van Dagblad van het Zuiden,
raakte in gewetensnood en won op 4 maart 1942 advies in van mgr F.N.J.
Hendrikx, vicaris-generaal van het bisdom Den Bosch. Deze prelaat wees het
bezwaarde bestuur een uitweg. Het diende zich ten opzichte van de bezetter te
onthouden van co-operatio formalis, legde Hendrikx uit, en zich deswege te dis
tantiëren van de uitgave van het blad. Wat in geweten wel was toegestaan, was
co-operatio materialis, het drukken van de krant. Want, zo luidde de redenering
van de moraaltheoloog: tegenover het kwaad van medewerking aan de oog
merken van de overheerser stond het goed van behoud van persen en perso
neel voor het vaderland. Om jegens de bezetter bij de co-operatio materialis
enige distantie in acht te nemen benoemde het bestuur van De Meierij in de
persoon van accountant Jac Rooymans een bewindvoerder van de nv en het
deze het drukcontract afsluiten met Vervoort. De bezettende macht toonde
weinig begrip voor de gewetensvolle oplossing. Deze schoof de bewindvoerder
opzij en benoemde hoofdredacteur Vervoort van Dagblad van het Zuiden te
vens tot directeur van N .V Drukkerij De Meierij. Het bestuur vond enige
troost voor zijn zielenood in de wetenschap dat de financiële verplichtingen
die uit het drukcontract voortvloeiden door Dagblad van het Zuiden nauwgezet
werden nagekomen.
In oktober 1943 vatten de eigenaren van een drietal Eindhovense drukkerijen
het plan op na de oorlog een nieuwe plaatselijke krant te gaan uitgeven. Zij
overwogen daarbij dat het collaborerende Dagblad van het Zuiden wel verbo
den zou worden en dat zijn gecompromitteerde voedstervader, Eindhovensche
en Meierijsche Courant, het na de oorlog niet zou wagen te herverschijnen. De
initiatiefnemers meldden zich met hun plan bij pastoor Sicking. Deze zag wel
iets in het initiatief, mits de nieuwe krant het rooms-katholicisme in orthodoxe
zin zou uitdragen—een opdracht die Sicking in Zoetmulders vrijzinnigkatholieke Eindhovensch Dagblad, dat na de oorlog ongetwijfeld wèl zou herver
schijnen, onvoldoende gewaarborgd zag. Nadat hij bij de drie heren voldoende
garanties over de rechtzinnigheid van de beoogde krant had gekregen, verwees
de pastoor hen naar zijn vertrouwde parochiaan, juridisch adviseur Beel.

IN DIENST VAN HARE MAJESTEIT 1945

83

Samen met de Eindhovense deken W. Maas reisde Beel op 14 januari 1944
naar Den Bosch om zich ervan te vergewissen dat mgr W.PA.M. Mutsaers
bereid was het plan zijn bisschoppelijke zegen te geven. Daarna zette hij zich
aan het werk.
Na enige besprekingen onder leiding van Beel kwamen de initiatiefnemers
tot de conclusie dat het plan voor een nieuwe krant alleen kans van slagen had
als gestart kon worden met drukpersen, technische staf en distributieapparaat
van het Dagblad van het Zuiden, waarvan N.V. Drukkerij De Meierij nog steeds
de eigenaresse was. Toen Beel deze boodschap overbracht aan de voorzitter
van de raad van bestuur van de nv, J.J.A. van der Putt, kreeg hij van deze een
positieve reactie. Beel belegde daarop een vergadering tussen de drie drukkers
en de eigenaren van De Meierij. De laatsten krabbelden echter terug. Zij
voelden er bij nader inzien niet veel voor hun bedrijf volledig aan concur
renten uit te leveren en stelden samenwerking voor op basis van gelijkheid.
Wanneer Beel hen wijst op de kwetsbare positie waarin zij verkeren, ver
schuilen ze zich achter het nihil obstat dat hun destijds door mgr Hendrikx was
verleend. De drie drukkers voelden van hun kant er niets voor openlijk te gaan
samenwerken met het bestuur van de besmette drukkerij De Meierij. Onverrichterzake gingen partijen uiteen. Beel het het er niet bij zitten. In mei
1944—het was inmiddels velen duidelijk dat Duitsland in plaats van de Endsieg
onvoorwaardelijke overgave te wachten stond—heropende Beel het overleg en
zette hij het bestuur van N.V. Drukkerij De Meierij flink onder druk. ‘Dr.
Beel stelde de kwestie in deze geest: De Meierij kan kiezen of delen, samen
werken of niet,’ zegt het verslag van Sicking/De Brouwer en voegt eraan toe:
‘Dr. Beel heeft eruit gehaald wat erin zat’.
Besloten werd een stichting in het leven te roepen die het nieuwe blad zou
gaan uitgeven en die daartoe de N.V. Drukkerij De Meierij zou gaan exploi
teren. Beel ontwierp voor stichting en nv een statuut met vele waarborgen dat
op 6 juni 1944, D-Day, door partijen werd aanvaard. Vijftien prioriteitsaandelen van duizend gulden ieder, in vertrouwde handen, moesten de nv
beschermen tegen financieel wanbeleid; een ‘keurraad’, onder leiding van pas
toor Sicldng, zou het op te richten blad behoeden voor valsheid in de leer.
Daarmee niet tevreden, bedacht Beel nog eerder genoemde commissie van bij
stand, waarin hijzelf alsook Huysmans, president-directeur van de in Eind
hoven gevestigde Boerenleenbank en Custers, een chemicus van Philips en
vooraanstaand man uit het Eindhovense verzet, zitting namen. Een van de drie
drukkers die het initiatief hadden genomen, C. Lindner, werd directeur van de
drukkerij. Hoofdredacteur van de krant werd de neerlandicus Jef de Brouwer
uit Tilburg, die secretaris was geweest van Brabantia Nostra, actief was ge
weest in de Nederlandse Unie en zich later had aangesloten bij het verzet. De
Brouwer bedacht als naam voor het nieuwe blad Oost-Brabant en gaf daarmee
te kennen dat hij met zijn krant de vleugels wijder wilde uitslaan dan in Eind
hoven alleen.
De net in functie getreden commissaris van het Militair Gezag in het district
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Oost-Brabant, majoor C. Verhoef, gaf het nieuwe blad verlof te verschijnen en
op donderdag 22 september 1944 kwam het eerste nummer uit. Naast de
namen van de commissie van advies en de door oud-seminarist De Brouwer
gekozen psalmtekst Credidi propter quod locutus sum (omdat ik het geloof bezit,
heb ik het woord genomen) bevatte de koptekst van het nieuwe dagblad nog
de mededeling dat het werd uitgegeven door N.V. Drukkerij De Meierij.
Wellicht wilde de directie daarmee abonnees en adverteerders van de voorma
lige Eindhovensche en Meierijsche Courant alsmede van het verdwenen Dagblad
van het Zuiden ertoe bewegen hun klandizie voortaan aan Oost-Brabant te ver
lenen. In het licht van de gereleveerde voorgeschiedenis was deze mededeling
echter niet erg verstandig. Zoetmulder, die zich ineens zag geconfronteerd
met een onverwachte concurrent, was des duivels en stuurde een exemplaar
van het openingsnummer van Oost-Brabant naar Londen. In een begeleidend
schrijven aan de minister van Binnenlandse Zaken in het Londense kabinet J.
Burger herinnerde Zoetmulder eraan dat een zo juist onder diens verantwoor
delijkheid uitgevaardigd Persbesluit een verschijningsverbod bevatte voor bla
den die een voortzetting moesten worden geacht van kranten welke in de oor
log fout waren geweest. Op 27 september berichtte Radio Oranje op gezag
van Burger vanuit Londen dat Oost-Brabant zijn uitgave onmiddellijk moest
staken. Majoor Verhoef en hoofdredacteur De Brouwer legden het verbod
naast zich neer. Beel stelde namens de commissie van advies een brief op voor
Burger waarin de achtergrond van het ontstaan van Oost-Brabant werd ge
schetst. In de brief werd met een beroep op het Persbesluit benadrukt dat de
krant ‘in een bestaande behoefte voorziet’ en dat zij ‘niet uitsluitend een
winstoogmerk’ had. Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt de mi
nister te attenderen op artikel 7 van zijn Persbesluit, waarin bepaald was dat de
goederen van een blad dat in de oorlog fout was geweest, konden worden
overgedragen aan een nieuwe krant.
Burger haalde bakzeil. In een schrijven van 22 december 1944 verleende de
minister Oost-Brabant vergunning, hield het verschijnen na zijn verbod van 27
september voor gedekt en gelaste de (weer optredende) bewindvoerder van
N.V. Drukkerij De Meierij Rooymans alle goederen van de nv ter beschikking
te stellen van Oost-Brabant. Dit was het eerste treffen tussen Beel en Burger.
O pgen om en

i n d e k r i n g v a n h e t v o o r m a l ig v e r z e t

Wij hebben in het vorige hoofdstuk gezien dat Beel de bevrijding van Eind
hoven bij de overburen, de familie Notten, had meegemaakt. Hij aanvaardde
dankbaar hun uitnodiging voorlopig bij hen te blijven wonen. Na de inbeslagOost-Brabant is geen succes geworden. Zij verwierf weliswaar in de dorpen rond Eindhoven
met steun van plaatselijke pastoors flink wat abonnees maar moest het in het lucratieve
afzetgebied van de stad zelf afleggen tegen het Eindhovensch Dagblad. Het verdwijnen van
Beel en Huysmans als adviseurs was een ramp, verzuchtte pastoor Sicking. Op 15 november
1947 was Beel - inmiddels minister-president - er nog getuige van dat de geavanceerde
rotatiepers die Oost-Brabant in Engeland had gekocht in gebruik werd gesteld. Later bleek
dat de forse investering van ƒ 500.000 de ondergang had ingeluid van het noodlijdende blad.
Het kon tenslotte slechts aan een dreigend faillissement ontkomen door een fusie aan te gaan
met... het Eindhovensch Dagblad.
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neming door de Duitsers was zijn huis totaal uitgewoond. De weckflessen in
de kelder hadden ze echter over het hoofd gezien. Deze vormden thans voor
Beel en zijn gastgezin een welkome aanvulling van de karige rantsoenen. Ook
vond Beel de Nederlandse driekleur terug en heeft deze meteen bij de bevrij
ding uitgestoken.4 Enige tijd na de bevrijding van Eindhoven is Beel blijkbaar
door de linies geglipt en naar het nog niet bevrijde Den Bosch weten te gaan
waar zijn vrouw bij familie van haar met de twee oudste kinderen een toe
vlucht had gezocht, zoals we in het voorgaande hoofdstuk zagen. Volgens
Beels neef P.M. Nederveen is Beel daar althans eind september of begin okto
ber opgedoken.5 Beel moet spoedig naar Eindhoven zijn teruggekeerd, waar
hij zijn woning aan de Ruusbroeclaan weer betrok, nadat de Nottens hem had
den geholpen het huis op orde te brengen.
We hebben gezien dat Beel de uitnodiging van B&W zijn functie aan de
gemeentesecretarie weer op te nemen, afwees. Hij hervatte zijn cursus staats
inrichting van de Katholieke Leergangen en zette het bureau bestuursrecht
voort dat hij na zijn ontslag in 1942 was begonnen. Dit laatste deed hij nu
samen met G. Notten als compagnon, die evenals Beel na de benoeming van
Pulles ontslag had genomen bij de gemeente en evenals Beel de secretarie de
rug toekeerde. Veel tijd om aan zijn bureau te wijden had Beel niet, heeft hij
later tegenover de Parlementaire Enquêtecommissie (PEC) verklaard.6 Beel
die met zijn ontslag de bezetter had getrotseerd, werd door de illegaliteit
welke na de bevrijding van Eindhoven naar buiten trad, meteen als een der
hunnen beschouwd. Hij werd meteen ook opgenomen in organisaties van
oud-illegalen die in het bevrijde zuiden opbloeiden. Eerst werd Beel lid van de
Bond Nederland, waarvan de actieradius tot Eindhoven beperkt bleef, daarna
van de Gemeenschap Oud-Illegale Werkers van Nederland (GOIWN) die in
november 1944 in Eindhoven werd opgericht, zich geleidelijk over geheel
bevrijd gebied vertakte en van Militair Gezag zowel als de regering in Londen
ruime medezeggenschap opeiste in het te voeren beleid. De GOIWN legde
een onstuimige organisatie- en vergaderwoede aan de dag. Beel werd lid van
vier van de niet minder dan 22 commissies, die door de oud-verzetslieden in
het leven werden geroepen.7
Na zijn tocht naar Den Bosch was Beel betrokken geraakt bij een gespreks
groep van ‘enkele op de voorgrond tredende figuren’.8 Het was een groep van
Eindhovenaren die tijdens de bezetting in het geheim contact met elkaar had
den gehad en die na de bevrijding van Eindhoven in wisselende samenstelling
en met een frequentie van eens per veertien dagen informeel bijeenkwamen in
het gebouw van de Kamer van Koophandel om de actuele situatie te bespre
ken. Verwey-Jonker, een van de leden, meent dat zij Beel al tijdens de bezet
ting in dit gezelschap had aangetroffen.9 Dit moet op een vergissing berusten.
‘Ik ben (...) eerst in een later stadium daarbij betrokken geraakt’, heeft Beel
later tegenover de PEC verklaard.10 De gespreksgroep was vooral geïnte
resseerd in hetgeen de regering in Londen zoal had geregeld voor het naoor
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logse Nederland. Daarachter te komen was niet zo eenvoudig. De regering in
Londen had bij ontstentenis van een parlement haar regelgeving neergelegd in
Koninklijke Besluiten die ‘wetsbesluiten’ werden genoemd . De staatsbladen
waarin deze wetsbesluiten waren gepubliceerd, waren in het bevrijde zuiden
aanvankelijk nauwelijks voorhanden. Uiteindelijk wist Beel naar eigen zeggen
de hand te leggen op een set staatsbladen en liet deze op het gemeentehuis
‘cyclosteren’, zoals hij het noemde. Beel werd gevraagd de groep ‘voorlichting
te geven nopens de staatkundige vraagstukken’, vervat in de wetsbesluiten.11
Een Londens wetsbesluit dat de aandacht trok van de Eindhovense ge
spreksgroep was het Tijdelijk Besluit Provinciale Staten en Gemeenteraden
van 18 september 1944 (El 19). Wie gèen weet had van wat zich in Londen
allemaal had afgespeeld, moest uit dit wetsbesluit wel de indruk krijgen dat ze
in Londen de Nederlandse politieke prakrijk op de oude voet wilden voort
zetten, compleet met de partijpolitieke verhoudingen van voor de oorlog.
Hiertegen rees in het bevrijde zuiden sterke weerstand; men wilde af van de
vroegere partijpolitiek. De tot dan toe weinig gestructureerde praatgroep nam
de gedaante aan van Comité Eenheid bij Verscheidenheid. Op 21 oktober
1944 verscheen in het Eindhovensch Dagblad een ‘Oproep’ van het comité; het
was ondertekend door een veertigtal personen, onder wie Beel. De oproep
opende met de zin: ‘In onze gemeenschappelijke strijd tegen de bezetter zijn
vele vooroorlogsche tegenstellingen in ons volk overwonnen’, en bezwoer de
bevolking niet terug te vallen in de oude verdeeldheid van verenigingen en
politieke organisaties.12
In diezelfde tijd dat de lokale leiders in Eindhoven met elkaar overlegden en
zich tot de bevolking richtten, had Bureau Inlichtingen (BI) zijn activiteiten
vanuit Londen naar Eindhoven uitgebreid. BI was een semi-militaire orga
nisatie die in 1942 in Londen was opgericht met het doel in bezet Nederland
inlichtingen te verzamelen en stond onder leiding van de eigenzinnige KNILmajoor J.M. Somer, die zich in Eindhoven vestigde. Somer was een womanizer
die avontuur en actie zocht en had het beheer van het bureau in Londen over
gelaten aan zijn tweede man C.L.W. Fock.13—In Eindhoven was in die dagen
blijkbaar meer actie en avontuur te vinden dan in Londen! Somer logeerde in
Eindhoven bij een van de Londense medewerkers van BI, de Philipsemployé
Th.P.H. Tromp. Op diens uitnodiging gaf Somer, vergezeld van de districts
commissaris van het Militair Gezag (MG) Verhoef en van J. A. van Houten,
hoofd subsectie Pers van het MG, de Eindhovense gespreksgroep een exposé
over de situatie en verhoudingen in Londen.14 Somer Het de Eindhovenaren
blijken dat hun ideeën over een gewenste politieke vernieuwing wonderwel
aansloten bij wensen die de koningin daaromtrent koesterde.15 Blijkbaar heeft
hij te kennen gegeven dat de koningin alsook het kabinet bijzonder geïnte
resseerd zouden zijn in de mening van de Eindhovenenaren over het Tijdelijk
Besluit Provinciale Staten en Gemeenteraden. Dat Somer zich daarmee op
* De Londense wetsbeluiten worden aangeduid met een letter en een nummer; de letter geeft
het jaar aan (A: 1940, B: 1941, C: 1942, D: 1943, E: 1944 en F: 1945), het nummer de volg
orde van het besluit in het betreffende jaar.
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een terrein begaf dat ver buiten zijn taak als hoofd van Bureau Inlichtingen
lag, konden zijn toehoorders niet bevroeden. De koninklijke belangstelling
voor hun opvattingen betekende een enorme stimulans. Al dan niet op voors
tel van Somer—hij heeft: het tegenover de Parlementaire Enquêtecommissie
ontkend—in ieder geval niet tegen zijn wil , werd besloten zich in een adres
tot Hare Majesteit te wenden. Een kleine redactiecommissie werd belast met
het concipiëren van een tekst. Het lag voor de hand dat Beel, de meest des
kundige op het terrein van de lagere overheid in het gezelschap, de leiding
kreeg van de redactiecommissie, waarin naast hem zitting kregen de plaat
selijke vakbondsman L. Kauffeld en een Eindhovense notaris, P.J. Steensma.
Beel heeft tegenover de Parlementaire Enquêtecommissie verklaard dat in
de Eindhovense kring zeer radicale ideeën leefden over de naoorlogse vernieu
wing die ze op staatkundig gebied nodig vonden. Zelf was hij ervan overtuigd
dat vernieuwing slechts langs de weg van geleidelijkheid te verwerkelijken zou
zijn en heeft naar eigen zeggen daarom zijn medeleden wat moeten afrem
men.16 Het lijkt erop dat de redactiecommissie aanvankelijk voornemens was
het groots aan te pakken. In Beels archief over deze periode komt een ontwerp-nota voor die de wijdse titel draagt: ‘Een onderzoek omtrent wijziging
van ons staatsbestel’17. Hierin wordt een pleidooi gehouden voor ‘de uitbouw
van economische samenwerking der bedrijfsgenoten’, als grondslag voor een
sociale en economische integratie. Onmiskenbaar klinkt de stem van de ency
cliek Quadragesimo Anno door waar de ontwerpnota—sprekend over de ver
houding tussen samenwerkende bedrijfsgenoten en overheid—zegt ‘dat een
hoger orgaan nimmer tot zich behoort te trekken datgene wat een lager or
gaan zelfstandig kan verzorgen.’ De redactiecommissie besloot uiteindelijk
blijkbaar zich te beperken tot het wetsbesluit waarover men de regering in
Londen van advies wilde dienen. Op 30 oktober was het advies in ontwerp
gereed en stuurde Beel het de leden van de gespreksgroep toe. Er volgden
enkele plenaire vergaderingen, waarbij nu Beel als voorzitter optrad. Begin
november was men het over de tekst eens en kon het Adres, zoals het ging
heten, worden rondgestuurd om ondertekend te worden. Niet allen onderte
kenden het. Tromp en Fr. Philips deden het niet, omdat zij naar eigen zeggen
het Adres niet het stempel van het Philipsbedrijf wilden opleggen. Van Lienden, fractievoorzitter van de SDAP in de oude gemeenteraad van Eindhoven,
onthield eveneens zijn handtekening; Van Liendens fractiegenote VerweyJonker ondertekende wel. Somer en Tromp namen het Adres mee naar Lon
den voor de koningin en bezorgden een exemplaar ervan bij P.S. Gerbrandy.
Anders dan de oproep van het Comité Eenheid in Verscheidenheid werd het
Adres niet gepubliceerd, omdat het de vorm had van een brief aan de koningin.
Het laadde daarmee het odium op zich een ‘geheim’ stuk te zijn.
De openingszin van het Adres luidde: ‘Van de zijde van het Bureau Inlichtingen werd ons
de gelegenheid geboden, onze zienswijze kenbaar te maken nopens de door Uwe regering
getroffen voorzieningen ten aanzien van het bestuur van provinciën en gemeenten’—onmis
kenbaar de stijl van Beel.
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H e t E in d h o v e n s A d re s

In de literatuur over het bevrijde zuiden is de inhoud van het Eindhovens
Adres breed uitgemeten. De Jong, J. Bank, Verboom, A.F. Manning, Jan
Rogier vooral, recent nog Termeer18, zien het stuk als een teken van de auto
ritaire, althans anti-democratische gezindheid van de adressanten. Dit verwijt
treft met name de opsteller ervan, Beel. Kernpunten uit het Adres waarop dit
oordeel is gebaseerd zijn de volgende: het advies ter voorkoming van een te
rugkeer van de vooroorlogse partijverhoudingen voorlopig geen verkiezingen
te houden; het pleidooi voor verkleining van de provinciale staten en van de
gemeenteraden en voor beperking van hun bevoegdheden; als complement
hiervan de aanbeveling om aan het dagelijks bestuur van provincie en gemeen
te, GS en B&W, ruimere bevoegdheden te geven. De meest gewraakte zin
snede uit het Eindhovens Adres is die waarin de auteurs, filosoferend over
vertegenwoordigende lichamen in de toekomst, zich Heten ontvallen dat deze
dienden te worden samengesteld
‘uit personen, die de mogelijkheid en noodzakelijkheid eener sterkere nationale
binding op Christelijken grondslag erkennen en die den opbouw van het orga
nisch leven in onze samenleving en de aanpassing van Staats- en Rechtsleven
aan de verdere eischen van de nieuwen tijd voorstaan.’19

Een van degenen die zijn handtekening aan het Adres had onthouden, was L.
Donker geweest. Donker, vóór de oorlog Tweede-Kamerlid voor de SDAP,
had tijdens de geallieerde opmars op het nippertje naar het bevrijde zuiden
weten te ontkomen. Hij was op 23 oktober in Eindhoven beland en had daar
onderdak gevonden bij de Philipsemployé H. Bienfait. Door bemiddeling van
zijn partijgenote Verwey-Jonker was Donker geïntroduceerd in de kring van
de Eindhovense vooraanstaanden en was hij aanwezig geweest op de vergade
ring waarin de definitieve tekst van het Adres werd vastgesteld. Donker was
een van de weinigen in het bevrijde zuiden, die meenden dat de oude SDAP
zo spoedig mogelijk diende te worden hersteld, en heeft zich daarvoor ook
zeer ingezet. Hij moest daarom niets hebben van het Adres van de Eindhovenaren, dat immers herstel van de vooroorlogse politieke partijen wilde
voorkomen. In zijn kritiek op het Adres ontwikkelde Donker zich tot censor
van de samensteller ervan, Beel. Hij heeft daarmee naar onze indruk in hoge
mate het negatieve beeld bepaald dat Beel als auteur van het Eindhovens
Adres in de naoorlogse literatuur heeft achtervolgd.
Donker begon met het Eindhovens Adres te publiceren. Hij deed dat op 7
april 1945 in de Eindhovense uitgave van Het Vrije Volk, waarvan hij hoofdredacteur was—naar zijn eigen zeggen omdat hij ervan was geschrokken dat
de opsteller van het Adres inmiddels in Londen minister van Binnenlandse
Zaken was geworden. Hij greep de gelegenheid tevens aan om zijn partij
genote Verwey-Jonker, die zoals we zagen het Adres mede had ondertekend,
een veeg uit de pan te geven. Donker herhaalde zijn aanval op Beel tijdens
Op instigatie van Donker is mevrouw Verwey-Jonker door de afdeling-Eindhoven van de
SDAP als lid geroyeerd. Na interventie van Van Lienden is dit royement echter door het lan
delijk hoofdbestuur ongedaan gemaakt.

IN DIENST VAN HARE MAJESTEIT 1945

89

diens eerste optreden in de Tweede Kamer op 9 oktober 1945, bij welke gele
genheid Donker Beel zelfs van neo-fascistische neigingen betichtte, zoals we
nog zullen zien. De derde gelegenheid die Donker heeft aangegrepen om Beel
over diens Eindhovens Adres de oren te wassen was tijdens Beels verhoor door
de Parlementaire Enquêtecommissie, waarvan Donker voorzitter was. Bij dit
verhoor heeft Beel nogal timide gereageerd op Donkers beschuldiging. ‘U
moet het stuk niet te grote waarde toekennen’, zei Beel verontschuldigend.
‘Het is in een drukke tijd op een avond geboren en op een zaterdagmorgen
besproken.’ Mismoedig voegde hij eraan toe: ‘Ik heb er meer displezier dan
plezier van gehad.’20 Beels timide reactie kwam wellicht voort uit de omstan
digheden van de dag: 19 oktober 1948. Beel was op dat moment in afwachting
van de aanvaarding van de functie van Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon
in Indonesië, als opvolger van luitenant gouvemeur-generaal H.J. van Mook.
Deze opvolging heeft heel wat voeten in aarde gehad, zoals we in een later
hoofdstuk nog zullen zien. Beel had op dat moment behoefte aan een low profile, mogen we aannemen. Dat Beel bij zijn verhoor door de Parlementaire
Enquêtecommissie ook innerlijk afstand deed van de opvattingen die hij drie
jaar eerder had gekoesterd, betwijfelen we. Eenmaal minister van Binnen
landse Zaken in het derde kabinet-Gerbrandy heeft Beel gedachten die hij in
het Eindhovens Adres had ontvouwd, verwerkt in zijn wetsbesluit Tijdelijke
Gemeenteraden, zoals verderop zal blijken.
Wanneer we de inhoud van het Eindhovens Adres wat nader bezien dan lijkt
ons dat Beel niet zoveel redenen had zich daarvan te distantiëren.
De afkeer tegen herleving van de vooroorlogse politieke partijen proliferatie
die in het stuk doorklonk leefde allerwegen; niet alleen in Londen en in het
bevrijde zuiden, maar sterker nog in kringen van het verzet, zoals Termeer
heeft aangetoond voor wat de oud-illegalen in het bevrijde zuiden betreft en
Madelon de Keizer heeft gesignaleerd onder het verzet in het noorden.21
Mogen bij deze en gene in het Londense milieu rond de koningin in deze
afkeer ideeën hebben gespeeld omtrent een nieuw te creëren, meer autoritair
staatsbestel onder leiding van de koningin, de meesten die de oude politieke
partijverhoudingen kritiseerden waren niet anti-democratisch maar anti-parlementair gezind. Zij hadden het vertrouwen opgezegd in de parlementaire
partijpolitiek. Deze had, terwijl de depressie heerste, het land van kabinetscri
sis naar kabinetscrisis gesleept en had tegen het dreigend oorlogsgevaar geen
krachten weten te mobiliseren. Men vond dat onze vertegenwoordigende li
chamen waren verworden tot ‘praatcolleges’22.
Elders hebben we uiteengezet dat in de notie die de staatsburger heeft van
democratie twee componenten verscholen liggen, die eikaars complementen
vormen: participatie en delegatie. Hij wil enerzijds meedenken, meepraten en
meebeslissen over de publieke zaak, anderzijds wil hij echter, eenmaal uitge
dacht en uitgepraat, de uitvoering van beslissingen waaraan hij zijn stem heeft
gegeven, overgelaten zien aan een competent bestuursorgaan. Deze notie le
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vert twee stemmingsbeelden op van de democratie, die verschillen naar plaats
en tijd en die we hebben genoemd: participatie-democratie en delegatiedemocratie. Er zijn tijden waarin de burger wantrouwig staat tegenover de
bestuurder en bij menigeen het meedenken, meepraten en meebeslissen voor
op staan—Amerika en West-Europa van de gay sixties gaven dit beeld te zien.
Er zijn evenwel ook perioden van delegatie-democratie, waarin de burger ge
neigd is zijn lot in handen te leggen van de bestuurders en zijn inbreng in het
democratisch proces te beperken tot de gang naar de stembus—de naoorlogse
wederopbouwperiode in Nederland is daarvan een voorbeeld. De ene demo
craat zal zich meer aangetrokken voelen tot participatie-democratie de ander
tot delegatie-democratie. Dit is naar onze indruk meer een kwestie van tempe
rament dan van politieke kleur.
Beel was een man van delegatie-democratie, dat is duidelijk. Tegenover de
Parlementaire Enquêtecommissie verklaarde hij op grond van zijn ervaringen
als gemeenteambtenaar tot de conclusie te zijn gekomen dat
‘een zekere verlegging van accent moest plaatsvinden van het vertegenwoordi
gend lichaam, de raad, naar het college van B. en W ., omdat zeker in verband
met de ontzaggelijke problemen van de overgangstijd dringend noodzakelijk
was, dat er beslist en gehandeld kon worden.’23

Als de Enquêtecommissie in Beels hart had kunnen kijken dan had zij daarin
kunnen lezen dat hij destijds de accentverschuiving niet tot een ‘overgangstijd’
had willen beperken, maar deze tot blijvend element van ons staatsbestel had
willen maken. In het Eindhovens Adres had hij openhartig geschreven: ‘Een
blijvende herziening op dit stuk is urgent.’
Een ander gekritiseerd onderdeel van het Eindhovense Adres is het pleidooi
dat daarin werd gevoerd voor ‘een nationale binding op Christelijken grond
slag’. Ons mag zulk een uitspraak vandaag de dag intolerant toeschijnen, in die
tijd heerste inderdaad de opvatting dat ons land was en behoorde te zijn: een
christelijke natie. Dit was vóór de oorlog bijvoorbeeld meermalen verwoord in
troonredes en werd door niet-christelijke liberalen en sociaal-democraten niet
betwist. Een man als Koos Vorrink bijvoorbeeld, voorzitter van de SDAP, had
in een brochure van 1942 ‘Over de toekomstige positie der partij in verband
met het jongste verleden’ geschreven: ‘Wij zouden moeten trachten te doen
wat in 1937 niet mogelijk bleek, het zonder reserve erkennen van het Chris
telijk karakter onzer Westerse, en dus ook Nederlandse beschaving.’24
Tenslotte het corporatisme, dat in het eerste concept kennelijk de boven
toon had gevormd en waarvan in het Adres de oproep was overgebleven tot
‘den opbouw van het organisch leven in onze volksgemeenschap’. We hebben
in het vorige hoofdstuk gezien dat de encycliek Quadragesimo Anno de inspi
ratiebron was voor het corporatistische denken van de Nederlandse katho
lieken. Een commissie uit de Rooms-katholieke Staatspartij onder leiding van
Lambert J.Giebels, Ontwikkeling van het democratisch denken. Democratie: participatie en dekgatie (Amsterdam, 1987).
In feite sloegen de samenstellers van het Eindhovens Adres met het begrip ‘christelijk’ een
brug naar het protestantse volksdeel; want ‘christelijk’ was het epitheton waarin meer dan de
katholieken de protestanten hun identiteit zochten.
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haar oud-voorzitter C.M.J.F. Goseling, naar wier rapport Beel bij het verhoor
door de Parlementaire Enquêtecommissie ook verwees, had in 1936 een opening gemaakt voor vertaling van het pauselijke woord in het Nederlandse
staatsbestel.25 Bij de Grondwetsherziening van 1938 was deze opening consti
tutioneel vastgelegd in een nieuw hoofdstuk ‘Van openbare lichamen voor
beroep en bedrijf. Corporatistisch denken trof men overigens ook buiten de
katholieke kring aan. E. van Walsum had er zich in 1934 voor uitgesproken in
een referaat voor de CHU, getiteld ‘De corporatieve staat’26; de socialist P.
Van Cleef had dit gedaan in diens proefschrift van 1938, Sociaal-economische
ordening, waarin promotor J. Tinbergen een opwekkend Voorwoord had ge
schreven.27 De onderscheiden ideeën over een corporatieve opbouw van
Nederland zouden samenkomen in de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie,
waarvan we in het volgende hoofdstuk de eerste aanzet zullen zien.
A d v is e u r

van het

M

i l it a ir

G ezag

Het was een drukke tijd voor Beel, die eerste tijd na de bevrijding van Eind
hoven. Naast zijn KL-cursus, die hij tot eind 1944 voortzette28, zijn adviesbu
reau, het GOIWN en het comité Eenheid bij Verscheidenheid, waarvan hij na
zijn bemoeiingen met het Adres lid werd van het dagelijks bestuur, naast na
tuurlijk ook de beslommeringen van zijn eenmanshuishouden, ging begin no
vember een andere taak zijn aandacht opeisen, die hem uiteindelijk naar Lon
den zou voeren: Beel werd adviseur van het Militair Gezag.
Militair Gezag (MG) is een wat ongelukkige vertaling van military administration. Het was een gemilitariseerde bestuursorganisatie die in 1943 door de
regering in Londen op papier was gezet om de geallieerden terzijde te staan
bij het civiele beheer van bevrijd Nederlands grondgebied, alvorens dit beheer
weer door het normale ambtelijk apparaat zou worden overgenomen. Op het
moment dat dit militair bestuur werd voorbereid, was niet te voorzien dat het
zo lange tijd als bestuursorgaan in het bevrijde zuiden zou hebben te func
tioneren. Wij hoeven hier niet stil te staan bij de achtergronden en het func
tioneren van het Militair Gezag en bij de competentiestrijd tussen MG en de
regering in Londen, die aanvankelijk weinig vreugde beleefde aan de orga
nisatie die zij in het leven had geroepen—De Jong heeft hieraan in het hoofd
stuk ‘Problemen voor het Militair Gezag’ van deel tien A van zijn standaard
werk uitvoerig aandacht besteed. Van belang is te weten dat Militair Gezag in
Londen bestond uit een betrekkelijk kleine kern van officieren, goeddeels
gerecruteerd uit industriëlen en handelslieden die in Engeland waren verzeild
geraakt. Een doortastend, maar soms wat ongezeglijk man, luitenant-generaal
H.J. Kruis, kreeg de leiding van dit gemilitariseerd bestuursapparaat. Nadat
het MG in de loop van oktober 1944 in Brussel zijn hoofdkwartier had geves
tigd, conform zijn organisatieopzet secties had opgericht voor de verschillende
bestuurstaken waarmee het te maken zou krijgen en districtscommissarissen
had geïnstalleerd in het bevrijde zuiden, werd begonnen met het aantrekken
* Het Militair Gezag was verbonden aan °Snpreme Headquarters Allied Expeditionary
Forces (SHAEF) van de geallieerde opperbevelhebber Dwight Eisenhower.
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van personeel. Het lag voor de hand daarvoor met name onder het ambtena
rencorps in bevrijd gebied kandidaten te zoeken.
Twee vertegenwoordigers van de Eindhovense illegaliteit, A.J. Gelderblom en
A Voorwinde, die op uitnodiging van koningin Wilhelmina eind oktober
1944 een bezoek hadden gebracht aan Londen, hadden daar Beel als een
‘capabele man’ voor het MG bij koningin en ministers aanbevolen en dit was
aan de leiding van het MG doorgegeven.29 Volgens Beel is hij voor het M ili
tair Gezag aangezocht door H.P. Linthorst Homan, hoofd van de sectie Bin
nenlands Bestuur.30 Hij werd adviseur sociale zaken en voorlichting van de
militaire districtscommissaris voor Oost-Brabant majoor Verhoef, een Philipsemployé uit Londen. Daarnaast was Beel blijkens een verklaring van de mili
taire provinciale commissaris voor Noord-Brabant ridder J.B.G.M. de van der
Schueren diens adviseur voor binnenlands bestuur31—zij zouden eikaars pad
later nog menigmaal kruisen. Op 3 november 1944 is Beel blijkens het aan
stellingsbesluit van die datum bij Verhoef in dienst getreden.32 We mogen
aannemen dat Beel eerst op het Eindhovens hoofdkwartier van de Binnen
landse Strijdkrachten (in de villa Ravensdonk aan de Vestdijk) is ‘gescreend’—
ook iemand als E.M.J.A. Sassen, die adviseur sociale zaken was van De van der
Schueren in Den Bosch, was dit overkomen.33 Een (flodderig) briefje van 27
oktober 1944 van het ‘commissariaat van de Politie Eindhoven’—waarschijn
lijk bestemd voor de screeningscommissie—vermeldt dat Beel ‘niet voorkomt
in het Politiek Kaartsysteem, voor zover bijgewerkt’.34
Over Beels activiteiten bij het Militair Gezag weten we niet veel; hij is er
ook maar twee maanden werkzaam geweest. Anders dan zij die deel uitmaak
ten van het MG zelf kreeg hij geen rang en droeg hij geen uniform. W el heeft
Beel kunnen profiteren van de rantsoenen die aan medewerkers van het M ili
tair Gezag door SHAEF werden toegewezen en—niet onbelangrijk ook—hij
had de beschikking over vervoer. Vervoer was belangrijk omdat in die eerste
maanden na de bevrijding steden en dorpen geïsoleerde eilanden vormden,
waartussen nauwelijks communicatie mogelijk was. De verkenningen die Beel
in het bevrijde zuiden heeft gedaan, hebben hem kennelijk de stof opgeleverd
voor een nota over de wettelijke regeling van hulp aan de oorlogsslachtoffers.
Deze nota belandde op het bureau van H. van Boeyen, die minister van Al
gemene Zaken was in het Londense kabinet en die in de herfst van 1944, toen
minister van Sociale Zaken J. van den Tempel ziek was, diens portefeuille
waarnam. Van Boeyen kwam blijkbaar onder de indruk van de nota (welke we
niet hebben kunnen achterhalen). Beel heeft de Parlementaire Enquêtecom
missie verteld: ‘Wijlen de heer van Boeyen heeft mij toen, bij een bezoek in
December 1944 [aan Eindhoven, nemen we aan] gevraagd of ik misschien
voor een dag of tien naar Londen wilde komen om naar aanleiding van dit ad
vies de Regering van advies te dienen over de te treffen regeling.’35
Was in die dagen het reizen van stad naar stad al een hele onderneming,
naar het buitenland reizen was voor gewone stervelingen vrijwel onmogelijk
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Wij weten niet wie de machinerie in werking heeft gezet om Beel naar Lon
den te krijgen—heeft het Eindhovens Adres, dat inmiddels Hare Majesteit had
bereikt hier wellicht een rol gespeeld? In Brussel werd op 9 december 1944
een diplomatiek paspoort uitgeschreven op naam van ‘L.J.M. Beel, docteur en
droit, conseiller pour affaires sodales du Commissair militair pour le Brabant oriental’i6. Nadat dit document bij Beel in Eindhoven was afgeleverd, kon hij de

reis naar Londen gaan ondernemen. Uit een ‘bewijs van verleenden uitgang
naar België’ kunnen we opmaken dat Beel van plan was 31 december te ver
trekken37. Blijkbaar heeft hij besloten oud-op-nieuw toch maar in Eindhoven
te vieren. De vertrekdatum werd 1 januari 1945. Vanaf die datum kunnen we
Beels handel en wandel nagenoeg van dag tot dag volgen in zijn zakagenda van
1945.*
L onden

Maandag 1 januari vertrok Beel ’s middags naar Brussel - ‘per postauto’, heeft
hij er in zijn agenda bijgeschreven. In Brussel waande men zich kennelijk ver
van het oorlogstoneel; het nieuwe jaar werd er feestelijk gevierd, ’s Avonds be
zocht Beel in De Munt de in die tijd moderne opera 1’Aiglon van Jacques Ibert
en Arthur Honegger. De volgende dag ’s middags vloog hij naar Londen, waar
Van Boeyen hem stond op te wachten en met wie hij ’s avonds dineerde in het
Palace hotel. In dit hotel nam Beel intrek gedurende zijn verblijf in Londen,
zo kunnen we uit de adressering in zijn agenda opmaken. Het Palace hotel—
tegenwoordig Columbia hotel—gelegen aan Lancaster Gate is met zijn neo
klassieke bouwstijl en victoriaanse interieur van houten lambrizeringen en
indrukwekkende kroonluchters eerder statig dan chic. Het moet voor Beel een
heel nieuwe wereld zijn geweest. Hij had een kamer op de derde verdieping
vanwaar hij uitkeek over Hyde Park. ’s Woensdags in Londen aangekomen,
heeft Beel zich ongetwijfeld direct vervoegd op het departement van Algeme
ne Zaken in Mayfair (Hayhill 14) en de taak ter hand genomen waarvoor hij
naar Londen was ontboden. Eerst in het weekeinde gaf hij zich over aan enige
verpozing. Zaterdag ging hij naar de film in een bioscoop op Piccadilly (‘A
story to remember’, vermeldt de agenda) en zondags ging hij de stad verken
nen (‘Kon. Paleis’, ‘standbeeld CromweU’, ‘Westminster Abbey’, ‘House of
Parliament’).
Negen januari belde de secretaris van koningin Wilhelmina F. van ’t Sant
Beel ’s ochtends op kantoor en bracht hem de uitnodiging over van de konin
gin, haar te komen opzoeken. De volgende dag al vond het bezoek plaats. Het
zou een nieuwe fase van Beels leven inluiden.
Wilhelmina had in de loop van de oorlog er een gewoonte van gemaakt Ne
derlanders die uit bezet gebied Engeland wisten te bereiken een ontvangst te
bereiden in de buitenverblijven waar zij successievelijk verbleef, Mortimer bij
In feite zijn het twee zakagenda’s, die elkaar overlappen. We troffen ze aan in het ons door
Hermans ter beschikking gestelde deel van Beels archief. Beel heeft de agenda’s blijkbaar in
Engeland aangeschaft, want ze dragen het opschrift ‘d i a r y De agenda’s lopen (met enige
lacunes) tot juni 1945; daarna bevatten zij geen aantekeningen meer.
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Reading en Stubbings House bij Maidenhead. Meestal ontving zij meerdere
Englandvaarders tegelijkertijd, spelde hun het Bronzen Kruis op dat zij in de
zomer van 1940 had ingesteld38 en gaf ze als blijk van haar waardering een
zakcentje mee. Het bezoek van Beel moet een heel ander karakter hebben ge
had. Uit Beels aantekeningen in zijn agenda weten we dat hij zich die woens
dag de tiende januari 1945 ’s middags om drie uur heeft vervoegd bij van ’t
Sant, die hem naar Mortimer bracht. Hij heeft daar thee gedronken met ko
ningin Wilhelmina en met prinses Juliana, die op die dag bij haar moeder was;
daarna heeft hij een bespreking gehad met de koningin en vervolgens met haar
en haar dochter gedineerd. Voordat Beel ’s avonds naar Londen terugkeerde,
heeft hij tenslotte nog ruim een uur met Wilhelmina gepraat.39
L. de Jong, die als het over het Koninklijk Huis gaat over heel wat meer
bronnen beschikt dan een gewone historicus, heeft in deel negen van zijn stan
daardwerk het beeld geschetst van Wilhelmina in Londen. Na een vreugde
loze jeugd en ruim dertig jaren van geïsoleerd koninklijk bestaan heeft W il
helmina in Londen uit haar ballingschap en uit de haat die zij jegens de
overweldiger van haar land koesterde blijkbaar krachten geput die haar deden
uitgroeien tot een moeder des vaderlands—zij zag aldus De Jong het Neder
landse volk als het ‘ene gezin dat werkelijkheid moet worden’.40 Koningin
Wilhelmina richtte deze moederlijke zorg op haar geknechte onderdanen, van
wie zij zich niet alleen vorstin wist, maar wier gevoelens en verlangens zij ook
meende te doorgronden en wilde vertegenwoordigen. Wilhelmina beschouw
de zich als het ware als het eenhoofdig parlement van Nederland in Londen
en zag het als haar taak haar ministers dit parlementaire gezag in te prenten.
Waarnaar haar volk snakte was ‘vernieuwing’, meende zij. Dit was een woord
dat haar in de mond bestorven lag en dat zij in bezielende redevoeringen via
Radio Oranje uitdroeg naar bezet Nederland.41 Het wat onbestemde begrip
vernieuwing verbond zij met een andere uitdrukking die ze graag bezigde:
‘mijn heldenvolk’. Zij had zich dit beeld van haar onderdanen gevormd uit wat
zij vernam over het verzet in Holland en waarvan zij dacht dat het represen
tatief was voor de gezindheid van heel Nederland. Een bevestiging van dit
beeld vond Wilhelmina in de Engelandvaarders: onverschrokken, veelal jonge,
mannen. Een Londense getuige, de schrijver A. den Doolaard, die meermalen
met de koningin heeft gesproken, heeft een volgende impressie gegeven van
Wilhelmina’s voorkeur: ‘Knap ogende en jonge mannen waren haar liever dan
lelijke en bedaagde; maar allereerst wilde zij tegen mannen opzien, zowel let
terlijk als figuurlijk’42
Het is niet gemakkelijk te doorgronden hoe de kale, betrekkelijk kleine,
bedaagde man die haar op 10 januari 1945 bezocht, paste in het beeld dat W il
helmina zich van haar heldenvolk had gevormd. Er moeten in Londen in
vloedrijke personen zijn geweest die Beel bij Wilhelmina hebben aanbevolen,
anders is niet goed te begrijpen dat zij zoveel tijd had uitgetrokken voor een
eerste kennismaking met de gewezen gemeenteambtenaar. Prinses Juliana aan
wie we de vraag hebben voorgelegd, Het ons schriftelijk weten: ‘Het is onbe
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kend of, en zo ja door wie, de heer Beel bij Hare Majesteit is geïntrodu
ceerd.’43 J.M. Kan, Beels latere secretaris-generaal, meent dat de toenmalige
vice-president van de Raad van State, J. Beelaerts van Blokland, Beel bij de
koningin heeft geïntroduceerd, nadat Linthorst Homan hem op de MG-man
had attent gemaakt.44 Frits Philips evenals Verwey-Jonker denken dat de ver
tegenwoordiger van Philips in Londen Tromp, die Beel immers kende van de
Eindhovense gespreksgroep, een bemiddelende rol heeft gespeeld.45 Wij ver
moeden dat naast hen Ch.H.J.F. van Houten een van degenen is geweest die
Beel bij koningin Wilhelmina als gesprekspartner hebben aanbevolen. Prins
Bemhards staflid Van Houten was een vertrouweling van koningin Wilhelmi
na die door haar op pad was gestuurd om in het bevrijde zuiden ‘vernieuwde
menschen’ op te sporen46 en die Beel waarschijnlijk bij de koningin heeft aan
gewezen als auteur van het Eindhovense Adres.
Beel bezat enige kwaliteiten die Wilhelmina moeten hebben aangesproken.
Als de scribent van het Eindhovens Adres had hij blijk gegeven ‘vernieuwd’ te
zijn. Voorts was hij een van de weinige Nederlandse ambtenaren geweest die
bij het aantreden van de NSB ontslag hadden genomen. Er was nog iets: Beel
was katholiek. De Jong heeft duidelijk gemaakt dat op het moment dat Beel op
het tapijt verscheen de koningin juist haar hart had geopend voor het ka
tholieke deel van de natie, dat zij meende tot dan toe te zeer te hebben veron
achtzaamd.47 In de loop van die woensdagmiddag en -avond op Mortimer
zullen Wilhelmina en Juliana in Beel een man hebben ontdekt die met zijn
pretentieloze wijze van optreden vertrouwen wekte. In bovengenoemde brief
werd nog vermeld: ‘Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana herkende hem
bij die gelegenheid als lid van het Crisiscomité-1929’. Hieruit blijkt niet alleen
dat Beel destijds indruk moet hebben gemaakt op de prinses, maar ook dat zij
een goed geheugen heeft. We hebben gezien dat Beel slechts zeer zijdelings
betrokken is geweest bij het Nationaal Crisiscomité, waarop Juliana doelt. In
de loop van de vijf jaren van het bestaan van het comité is Beel vijf keer aan
wezig geweest op vergaderingen van het nationaal bestuur samen met een
twintigtal regionale en plaatselijke vertegenwoordigers, waarbij Juliana als ere
voorzitster placht te verschijnen, en hij heeft zich daarbij nauwelijks laten
horen.
Hoe heeft Beel van zijn kant de kennismaking met de koningin en de prinses
ervaren? Van huis uit een man die ontzag had voor autoriteiten en titels moet
het minzaam onthaal dat koningin en prinses hem bereidden grote indruk op
Beel hebben gemaakt. Een neef van Beel, die hem voor het Londense bezoek
zijn jacquet had geleend, vertelde dat Beel zich na terugkeer tegenover hem
Het ontvallen: ‘Als de koningin me vraagt op mijn kop te gaan staan, dan ga ik
op mijn kop staan!’48 Hoe dan ook, die woensdag 10 januari 1945 in het En
gelse landhuis is het begin geweest van een levenslange vertrouwenspositie van
Beel bij het Koninklijk Huis.
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Anders dan De Jong meent, heeft koningin Wilhelmina bij het kennisma
kingsbezoek van Beel en niet bij een eerder bezoek van J.E. De Quay aan haar,
haar plan ontvouwd uit het bevrijde zuiden een delegatie te laten overkomen
om haar over de situatie daar voor te lichten.49
Aanvankelijk was koningin Wilhelmina voornemens in het kielzog van de
geallieerde legers voet te zetten op bevrijd Nederlands grondgebied, liefst
vóór haar ministers . Zij had dit voornemen al na Dolle Dinsdag kenbaar ge
maakt. Eind november had ze daartoe zelfs een vliegtuig laten charteren, zoals
het kabinet tot zijn ontsteltenis hoorde van de Britse geheime dienst MI-5.50
De koningin was evenwel duidelijk gemaakt dat ze niet zo maar op eigen hout
je naar Nederland kon oversteken en dat eerst de ‘ministers-kwartiermakers’
in bevrijd gebied poolshoogte wilden nemen. In december 1944, terwijl de
kwartiermakers in Noord-Brabant zaten, speelde Wilhelmina nog steeds met
de gedachte ten spoedigste een bezoek aan bevrijd gebied te brengen. Zij
besprak dit plan met de Brabander Jan de Quay, toen deze begin december
naar Londen was overgekomen—eveneens op instigatie van eerder genoemde
Ch. van Houten.51 Bij dit bezoek is gesproken over de vooraanstaanden die de
koningin dienden te begeleiden op haar zegetocht door de bevrijde provincies.
Daarbij vielen de namen van jhr A.F.C. de Casembroot, commissaris van het
MG in Zeeland, F.C.M. Wijffels van de Limburgse staatsmijnen en de Bra
bander Beel—na terugkeer naar Brabant heeft De Quay blijkbaar met Beel
hierover gesproken52.
Eind december 1944 heeft Wilhelmina in een brief aan De Quay de met
hem gemaakte afspraken over haar aanstaande bezoek bevestigd en hem
meteen ook gevraagd ‘strict vertrouwelijk ministeriële namen te noemen uit
bevrijd gebied’.53 De Quay schreef terug dat hij zou zorgen voor de ‘drie
begeleiders’, zoals hij ze noemde; doelend op Beel, voegde hij eraan toe: “Voor
Brabant is het moeilijk, aangezien de meest geschikte personen meer een
plaatselijke dan provinciale bekendheid bezitten.’54 In antwoord op Wilhelmina’s tweede vraag gaf De Quay een twaalftal namen op van ministeriabelen
onder wie Beel, met daarbij de aantekening: ‘Een rustige, enigszins schoolse
persoon, open voor vernieuwde maatschappij.’ De Quay en Beel kenden elkaar
dus blijkbaar al. Hebben eerder genoemde vertrouwelingen van de koningin
Beel bij haar aanbevolen, kennelijk heeft ook De Quay voor hem het pad bij
Wilhelmina geëffend.
Op het moment dat Beel koningin Wilhelmina op 10 januari 1945 bezocht
was als gevolg van het Ardennenoffensief wijziging gebracht in het met De
Quay besproken plan. In plaats van zelf naar bevrijd gebied te reizen, wilde de
koningin thans een delegatie vandaar naar Londen laten komen. ‘Het was
Bemhards taak deze reis voor te bereiden,’ heeft Wilhelmina later geschre
ven.55 Waarschijnlijk had de prins, die inmiddels was benoemd tot bevelheb
ber van de Binnenlandse Strijdkrachten, de handen meer dan vol. Op 5 januWïlhelmina had met enige jaloezie gehoord dat de Engelse koning George V al een bezoek
had gebracht aan de geallieerde troepen in bevrijd Nederland (Eenzaam, maar niet alleen, pa
gina 384)
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ari, dus nog voor Beels bezoek aan de koningin, gingen uit Londen twee tele
grammen naar Van Houten, die zich op dat moment in Eindhoven bevond. In
het ene telegram werden Beel, De Casembroot en Wijffels verzocht ‘een re
presentatieve commissie uit bevrijd gebied samen te stellen om de koningin
voor te lichten omtrent de wenschen en verlangens levende bij de bevolking’.
In het tweede telegram werd gevraagd De Quay hiervan mededeling te
doen.56 Na diens bezoek aan Londen kreeg kennelijk Beel in plaats van Bemhard de algemene leiding van de onderneming.
Daags na het bezoek aan Mortimer heeft Beel zich blijkens de zakagenda
gehaast zijn diplomatieke paspoort, dat maar tot 8 januari geldig was, bij
Buitenlandse Zaken in Londen met twee maanden te doen verlengen. Waar
schijnlijk heeft hij daarna zijn werkzaamheden op Algemene Zaken afgerond.
Beel wilde 14 januari terugkeren naar Eindhoven. De terugreis werd een mijlop-zeven. Die dag schreef hij in zijn agenda: ‘tot boven Gent gevlogen en
weer terug naar Londen i.v.m. ongunstige weersgesteldheid’. W e kunnen
slechts gissen welke angstige herinneringen schuil gaan achter deze laconieke
notitie van Beel, die waarschijnlijk pas voor de tweede keer in zijn leven in een
vliegtuig zat. Als hij zich drie dagen later opnieuw op het vliegveld Hendon
vervoegt, blijkt de vlucht naar Brussel te zijn gecanceld. Hij reed spoorslags
naar Dover. Daar bleek de boot naar Calais echter al te zijn vertrokken. Pas de
negentiende gelukte het Beel tenslotte via Brussel naar Eindhoven terug te
keren.
In de Ruusbroeclaan wachtte Beel een missive die wel enige indruk zal heb
ben gemaakt. Het was een brief met ‘GEHEIM’ erop en afkomstig van ‘De
bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten, Hoofdkwartier te velde’. In de
brief liet het Hoofd van de Binnenlandse Strijdkrachten, majoor jhr P.J. Six,
Beel weten dat op het hoofdkwartier een ‘geheim en vertrouwelijk’ schrijven
op hem lag te wachten. Het vertrouwelijke schrijven bevatte een afschrift van
de twee telegrammen, die we boven vermeldden en waarvan Beel de inhoud al
kende. Six bood aan zijn staf een ontmoeting te laten arrangeren tussen de drie
‘formateurs’, zoals hij ze noemde, Beel, De Casembroot en Wijffels.57 De drie
mannen hebben in Eindhoven overleg gepleegd. Afgesproken werd dat ieder
in zijn provincie naar kandidaten zou zoeken voor de delegatie naar Wilhelmi
na. Hilda Verwey-Jonker, die in de delegatie de enige vrouw was, werd op een
vergadering in Den Bosch door Beel verzocht met hem mee terug te rijden
naar Eindhoven; hij had haar ‘iets belangrijks mede te delen’. Tijdens de
autorit vertelde Beel van het verzoek van de koningin en nodigde haar uit voor
de delegatie.58 Bij de overige Brabanders die Beel voor de delegatie recruteerde bevonden zich nog twee andere leden van de Eindhovense gespreksgroep:
Philips en Huysmans—‘formateur’ Beel was een man van gewicht geworden.
De overige Brabanders waren Sassen uit Den Bosch, een vakbondsleider uit
Tilburg, de Philipsemployée en verzetsman N.AJ. Voorhoeve en de arts C.
Mol uit Etten in West-Brabant. Beel voegde aan zijn inbreng in de delegatie
Beels adviezen hebben geleid tot het Centraal Bureau voor de Verzorging van Oorlogs
slachtoffers, dat hij zelf later als minister van Binnenlandse Zaken bij ministeriële beschik
king van 12 april 1945 in het leven heeft geroepen.

Afb. 12. Bezoek van een delegatie u it het bevrijde zuiden aan Londen 1944.

nog de burgemeester van Nijmegen Ch.M.J.M. Hustinx en de Nijmeegse
hoogleraar F.J.Th. Rutten toe. Het gezelschap, totaal zestien personen, reisde
eind januari per boot naar Engeland waar Beel, die de zevenentwintigste naar
Londen was teruggekeerd, hen opwachtte. Beel werd door de anderen be
schouwd als degene die de leiding had van de delegatie—De Quay was er niet
bij. Het was duidelijk dat Beel een vertrouweling van de koningin was gewor
den. Op 1 februari, de dag dat de delegatie in Stubbings House aankwam, was
Beel daar al vanaf ’s morgens aanwezig. Hij had er enkele uren met koningin
Wilhelmina geconfereerd, blijkt uit zijn agenda, en daarna met de gastvrouw
en een hofdame een wandeling gemaakt in de tuin.
Stubbings House—door Beel steevast ‘Stubbenshouse’ genoemd—is een acht
tiende eeuws landhuis ongeveer tien mijl oostelijk van Londen . In de salons
en serres op de benedenverdieping, welke uitzagen over een breed gazon,
ontving Wilhelmina haar gasten. Op de benedenverdieping had zij ook haar
slaapvertrekken en werkruimten. De tweede verdieping bood gelegenheid gas
ten onder te brengen. Beel was een van de drie delegatieleden die werden uitGerbrandy had het afgelegen landgoed laten huren met de bedoeling dat het koninklijk
verblijf aldaar top secret zou zijn. Wilhelmina werd echter voor de bewoners een bekende ver
schijning toen zij er een gewoonte van ging maken om, vergezeld van enkelen van de vijftig
marechaussees die haar bewaakten, fietstochten in de omgeving te maken en inkopen te doen
in winkels in Maidenhead, hebben getuigen van die dagen later verteld (Journalfor East Derk
and South Bucbs van 8 september 1948).
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genodigd op Stubbings te blijven logeren (samen met Verwey-Jonker—als
gezegd, de enige vrouw in het gezelschap—en L.P. van Oorschot, het oudste
delegatielid). Drie dagen heeft de delegatie met de koningin gesproken, over
van alles en nog wat. Erg gestructureerd was de driedaagse conferentie niet.
‘Het was allemaal een beetje onsamenhangend en overspannen’, heeft me
vrouw Verwey-Jonker erover geschreven, maar blijkbaar ook wel gemoedelijk:
Frits Philips werd gevraagd een kapotte radio te repareren.59 Een handge
schreven notitieboek in Beels archief laat zien dat hij heeft getracht het dagen
lange geredekavel bij te houden. Verder dan losse en verwarde aantekeningen
is hij evenwel niet gekomen.60 Wat de koningin wilde horen, kreeg zij te
horen: dat de bevolking in bevrijd gebied al evenzeer haakte naar vernieuwing
als zij zelf. In een van haar vermaarde ‘bloknootnotities’, enige dagen na het
bezoek van de delegatie, wees Wilhelmina Gerbrandy op ‘de bij de bevolking
sterk levende wens naar vernieuwing’.61
Waarschijnlijk had koningin Wilhelmina met het laten overkomen van al
die mensen uit bevrijd gebied nog andere bedoelingen. Kennelijk beschouwde
zij de delegatie niet alleen als een bron van informatie maar ook als een ‘zichtzending’ voor de bemanning van een nieuw kabinet waar zij op aan stuur- de.62
Dat was ook wat minister-president Gerbrandy, die helemaal buiten uitnodi
ging, samenstelling en bezoek van de delegatie was gehouden, vermoedde.63
Vier delegatieleden, door De Quay in zijn brief van 11 januari 1945 al als ministeriabel aangeduid, zouden inderdaad weldra minister worden—onder wie
Beel.
O n t st a a n

v a n h e t d e r d e k a b in e t - G e rbr an d y

Wij willen wat dieper ingaan op het ontstaan van het derde kabinet-Gerbrandy, omdat het de startplaats is geweest van Beels politieke loopbaan.
Bezield van goede bedoelingen met haar land en volk en meegesleept door
vernieuwingsdrang is Wilhelmina in Londen nogal autocratische denkbeelden
gaan ontwikkelen omtrent haar koningschap, zoals De Jong heeft aangetoond.
Haar begon een autonoom koningschap voor ogen te zweven als dat van haar
overgrootvader koning Willem I. Gerbrandy, die in 1940 minister-president
was geworden als opvolger van jhr D.J. de Geer, stijfde Wilhelmina aanvan
kelijk in haar ideeën. Naarmate Gerbrandy groeide in zijn ambt distantieerde
hij zich evenwel van de denkbeelden van de koningin. Bij zijn verzet daartegen
vond hij andere ministers aan zijn zijde, vooral de steile E.N. van Kleffens,
minister van Buitenlandse Zaken. Het gevolg was een toenemende verwijde
ring tussen vorstin en haar ministers, waardoor Wilhelmina allengs het ver
trouwen in het kabinet verloor. In de herfst van 1944 was koningin Wilhelmi
na zover dat zij af wilde van het tweede kabinet-Gerbrandy . Ervan overtuigd
dat niet het kabinet, maar zij de wensen van het Nederlandse volk doorgrondde, was de koningin volgens De Jong tot de conclusie gekomen ‘dat zij met
Gerbrandy was als minister van Justitie in het kabinet-De Geer naar Londen meegekomen.
Nadat de defaitistische De Geer, in wie Wilhelmina alle vertrouwen verloor, op 26 augustus
1940 ontslag had genomen, werd Gerbrandy minister-president van een nieuw kabinet.
Het ‘tweede’ kabinet-Gerbrandy, want in juli 1941 had Gerbrandy zijn kabinet gerecon
strueerd, nadat hem door de koningin een daartoe strekkende formatieopdracht was gegeven.
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een verouderd kabinet regeerde, hetwelk niet langer de uitdrukking was van
wat er in het Nederlandse volk leefde’64. Blijkens notities en dagboekaan
tekeningen van Wilhelmina uit die tijd, waarvan De Jong kennis heeft kunnen
nemen, was zij zelfs geneigd op eigen houtje aan het formeren te slaan—de
constitutionele verhoudingen waren ver zoek daar in Londen. Wilhelmina’s
vertrouweling Chr. van Houten had haar in een brief van 21 november 1944,
waarin hij De Quay bij haar had aanbevolen als een waarlijk ‘vernieuwde’ Ne
derlander, deze tevens getipt als mogelijke kandidaat voor het minister-presidentschap.65 De Quay had na de bevrijding van het zuiden meteen de handen
uit de mouwen gestoken. Hij was voorzitter geworden van de door hem in
overleg met Kruis gevormde maatschappij voor Nijverheid, Handel en Land
bouw—die feitelijk fungeerde als de civiele tak van het MG.66 In december
1944 was De Quay, zoals we zagen, naar Londen gereisd en had bij Wilhelmi
na een goede indruk nagelaten.
Intussen was het tweede kabinet-Gerbrandy aan het afbrokkelen. De ene na
de andere minister begon, om uiteenlopende redenen, met zijn portefeuille te
zwaaien. Op 19 december deelde Gerbrandy de koningin mee dat hij ernstig
overwoog het ontslag van zijn kabinet aan te bieden. De koningin heeft blij
kens haar aantekeningen overwogen: ‘Weggaan ministers voorlopig uitstellen
tot ik zover ben.’67 Dat Wilhelmina hierbij de komst van de delegatie uit
Zuid-Nederland in gedachten had, blijkt ons inziens op 11 januari, wanneer
Gerbrandy voorstelt zijn kabinet te reconstrueren, maar de koningin zegt haar
antwoord enige dagen te moeten uitstellen, omdat zij haar voorbereidingen
nog niet heeft voltooid—het is één dag na Beels bezoek aan Mortimer. De
verwikkelingen raken echter in een stroomversnelling als de ministers J. van
den Broek, G.J. van Heuven Goedhart en Burger daadwerkelijk hun ontslag
aanbieden en Van Mook, die leiding moet gaan geven aan de NederlandsIndische regering in Australische ballingschap, geen minister van Koloniën
kan blijven. De kernleden van het kabinet zagen met lede ogen aan hoe hun
voorzitter, die behalve aan de koningin de handen vol had aan pogingen de
geallieerden ertoe te bewegen het noodlijdende Noord-Nederland te hulp te
komen, de greep op de situatie begon te verhezen. Tenslotte schreef Ger
brandy op instigatie van E.N. van Kleffens de koningin een brief op poten, die
op 22 januari 1945 door het kabinet werd gefiatteerd. De brief trachtte de
vorstin duidelijk te maken dat zij bij wijziging van het kabinet niet om Ger
brandy heen kon, wilde zij niet de legitimiteit van haar regering op het spel
zetten.
‘De algemene, en voor Nederland waardevolle, opvatting bij onze bondgenoten
en in het binnenland is dat het kabinet, hoe zeer ook in de loop der jaren gewij
zigd, in wezen langs constitutionele weg, in overeenstemming met de wil van
het volk is tot stind gekomen. Daarentegen zal een kabinet, hoezeer Uwe
Majesteit dit ook zal mogen doen vormen op grond van democratische over
wegingen, in elk geval in het buitenland (men denke in dit verband aan het
terugkrijgen van Indië) niet ontkomen aan het oordeel dat het is tot stand
gekomen op grond van autocratisch handelen.’68
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De laatste woorden schoten bij de koningin in het verkeerde keelgat. Niet
temin koos zij eieren voor haar geld of, zoals Van Kleffens het eens plastisch
formuleerde: ‘Zij kroop in Haar Hoogst Derzelver Schulp’69. (Misschien heeft
het in de brief binnengesmokkelde zinnetje over het terugkrijgen van Indië
Wilhelmina aan het denken gezet.) Toen Gerbrandy de drieëntwintigste bij de
koningin zijn opwachting maakte, kreeg hij naar aanleiding van de in de brief
van het kabinet geopperde veronderstelling omtrent autocratisch handelen van
Wilhelmina eerst een koninklijk college constitutioneel recht. Vervolgens
werd hij echter uitgenodigd als formateur op te treden van een te recon
strueren kabinet. De vijfentwintigste deelde Gerbrandy de koningin echter
schriftelijk mee dat hij de uitnodiging afwees. Was in de brief van de tweeën
twintigste nog een voorwaardelijke ontslagneming vervat, in die van de vijfen
twintigste bood Gerbrandy officieel het ontslag aan van zijn kabinet. Helemaal
verklaarbaar lijkt Gerbrandy’s opstelling op het eerste oog niet. De koningin
had immers de in de eerste brief vervatte voorwaarden aanvaard: er zou niet
een totaal nieuw kabinet komen maar een reconstructie van het bestaande, en
Gerbrandy zou formateur worden. Hij kon het blijkbaar niet langer opbren
gen met de wispelturige vorstin verder te procederen. Aan de koningin schreef
Gerbrandy dat hij het fysiek niet meer aankon en voegde eraan toe:
‘Ik zeg Uwe Majesteit eerbiedig dank voor het vertrouwen dat ik in deze jaren
heb gehad en zal als hoogst belangstellend toeschouwer de vervulling van de
taak die op Uwe Majesteit en op Uw nieuwe kabinet komt te rusten, gadeslaan
met de begeerte dat alles terecht kome in het eind.’70

Wij proeven in de omineuze slotzin van Gerbrandy ook enig leedvermaak.
Dat alles in het eind terecht zou komen zonder hem, heeft Gerbrandy waar
schijnlijk ten zeerste betwijfeld.
De

k w e s t i e -B u r g e r

Tussen al deze bedrijven door deed zich een vervelende kwestie voor: de
kwestie-Burger. De socialist Burger was, zoals we in het vorige hoofdstuk
zagen, minister van Binnenlandse Zaken in het tweede kabinet-Gerbrandy; hij
zou in het derde kabinet-Gerbrandy worden opgevolgd door Beel. Burger was
werkzaam geweest als advocaat te Dordrecht en was in mei 1943 vanuit de
Nieuwe Waterweg in een kleine motorboot met enkele vrinden naar Engeland
overgestoken. Hij arriveerde in Londen met het concept van een brochure bij
zich, ‘Perspectief van Onzen Tijd’, waarbij vergeleken Beels Eindhovens Adres
een minzaam stuk was. Sprekend over de vertegenwoordigende organen van
voor de oorlog, had Burger het over ‘kletscolleges’ en wat de naaste toekomst
betrof eiste hij ‘een sterk gezag’.71 De koningin sloot de vermetele en outspoken
Engelandvaarder in de armen en dwong Gerbrandy hem in zijn kabinet op te
nemen. Burger werd in augustus 1943 minister zonder portefeuille, speciaal
belast met de voorbereiding van de Terugkeer. Enige tijd later werd hij be*‘Tranen van woede sprongen hem in de ogen, toen hij ons elf jaar later het relaas deed van
wat hij in januari 1945 had moeten doorstaan’, schrijft De Jong {Het Koninkrijk, deel 10 A
pagina 917).
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noemd tot minister van Binnenlandse Zaken als opvolger van Van lioeyen, die
ziekelijk was en doof*. Aan Van Boeyen waren enige op zijn persoon toege
sneden taken van Binnenlandse Zaken gelaten alsmede de weinig meer omvat
tende portefeuille van Algemene Zaken—Gerbrandy had in mei 1942 een
nieuw departement Algemene Oorlogsvoering van het Koninkrijk in het leven
geroepen en dit departement had goeddeels de taken van het door Cohjn des
tijds ten behoeve van de minister-president opgerichte ministerie van Alge
mene Zaken overgenomen.72
Nadat Burger al eerder als minister-kwartiermaker bevrijd gebied had be
zocht, ging hij er begin januari 1945 opnieuw heen, omdat hij had vernomen
dat zijn bejaarde moeder in Willemstad ernstig ziek was. Gerbrandy gaf in een
briefje Burger de beste wensen mee voor herstel van zijn moeder. De onbe
suisdheid van de jonge minister vrezend, bezwoer hij hem tevens geen poli
tieke uitspraken te doen in het zuiden, waar als gevolg van meningsverschillen
tussen kabinet en Militair Gezag een gespannen sfeer was gegroeid. Burger
was niet van plan zich door Gerbrandy de les te laten lezen. ‘Man je kunt plof
fen’, was Burgers latere reactie op Gerbrandy’s vermaan aldus Burgers bio
grafen.73 In Eindhoven hield Burger een toespraak voor radio Herrijzend
Nederland. Hij deed dit naar eigen zeggen om de bevolking te laten merken
dat ondanks het Duitse Ardennenoffensief, dat het geallieerde front even had
doen wankelen, er tenminste één Nederlandse minister was die haar benarde
lot deelde.74 Sprekend over de zuivering, die in het zuiden volop gaande was
en die door de willekeur waarmee deze werd uitgevoerd veel weerstand begon
te wekken, deed Burger in zijn radiotoespraak de befaamde uitspraak: dat het
niet ging ‘om het vinden van begane fouten maar om het vinden van hen die
fout zijn geweest’75. Burger had zich wellicht niet gerealiseerd dat zijn radio
rede, waarmee buiten het voormalig verzet—waar Burger een slechte pers had,
omdat hij de zuivering van ambtenaren aan het MG wilde onttrekken—en
buiten het Militair Gezag vele vooraanstaanden in Zuid-Nederland het roe
rend eens waren, ook in het bezette Noorden was te beluisteren. Daar werd
Burgers verzoenende uitspraak begrijpelijkerwijs niet erg gewaardeerd. Wie
hem helemaal niet kon waarderen was Gerbrandy. Nadat deze de tekst van de
radiotoespraak onder ogen had gekregen, was hij razend. Direct nadat Burger
in Londen was teruggekeerd, werd hij bij de minister-president op het matje
geroepen. Alhoewel zelf min of meer demissionair ontsloeg Gerbrandy Burger
op staande voet en de koningin, die steeds minder plezier was gaan beleven
aan deze socialistische minister, ondertekende Gerbrandy’s ontslagbesluit
meteen—Van Boeyen werd minister van Binnenlandse Zaken ad interim. Na
een roerige kabinetsvergadering op 24 januari over de kwestie-Burger76
namen twee andere socialistische ministers J.W . Albada en J.J. van Heuven
Goedhart, die het onverhoeds ontslag van hun partijgenoot onbillijk achtten,
eveneens ontslag. (De andere socialistische minister Van den Tempel was nog
steeds ziek)
Dat Van Boeyen inderdaad kampte met hardhorigheid blijkt uit een herinnering aan die
Londense dagen van zijn secretaresse A. Zouteriks-Neuman. Toen eens wegens luchtalarm
de sirenes loeiden, nam Van Boeyen de telefoon van de haak en riep ‘Hallo!’, toen daarop in
de buurt een bom insloeg riep hij: ‘Binnen!’ (Rob Vermaas, Ministerie zonder minister, p. 49)
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De impasse was compleet: een kabinet dat in zijn demissionaire staat tot ont
binding begon over te gaan en een koningin die zich door non-descripte oudverzetslieden liet opstoken tegen Gerbrandy, maar geen andere formateur kon
vinden—dat alles, dient men te bedenken, terwijl het nog volop oorlog was.
Blijkbaar heeft Wilhelmina met de gedachte gespeeld om conform Van
Houtens suggestie De Quay, die eind januari weer in Londen verscheen, als
formateur aan te zoeken. Zij moest dan echter vrezen dat naast Gerbrandy de
twee steunpilaren van diens kabinet Van Kleffens en jhr E.F.M.J. Michiels van
Verduynen zouden afhaken en de koningin was zich ervan bewust dat dit drie
tal bepalend was voor het aanzien dat de Nederlandse regering bij de geal
lieerden genoot. De Quay zegt in zijn Dagboek dat koningin Wilhelmina zeer
teleurgesteld was toen hij weigerde een formateurschap op zich te nemen. Hij
adviseerde haar toch maar Gerbrandy te vragen en bezwoer Wijffels, De Casembroot en Beel deze als formateur en leider van het kabinet te aanvaarden.77
Niettemin is door mensen uit het zuiden die Gerbrandy niet graag als minister-president zagen terugkeren, onder wie Beel, nog geprobeerd Van Kleffens
als formateur naar voren te schuiven. Van Kleffens, de vurigste supporter van
Gerbrandy, wees een formateurschap echter resoluut van de hand.
Wilhelmina kon tenslotte niet anders doen dan Gerbrandy verzoeken de
formatie op zich te nemen. De formatieopdracht die zij hem 8 februari 1945
gaf had ze op eigen houtje danig geclausuleerd. Het kabinet dat Gerbrandy te
formeren kreeg, diende een vemieuwingskabinet te zijn—‘Bovenal moet de
vemieuwingsgedachte zelve in het kabinet leven en hetzelve zijn beleid en
daden ingeven’, schreef de koningin. Zij voegde aan de formatieopdracht ook
nog de wonderlijke clausule toe:
‘Deze opdracht is a-politiek. (...) Op dit tijdstip zouden politieke personen of
politieke daden geheel in tegenspraak zijn met de bij de bevolking sterk en alge
meen levende wens naar vernieuwing.’78

‘Ik had er niet de minste zin in’, bekende Gerbrandy elf jaren later aan Loe de
Jong.79 Hij Het zich echter door Van Kleffens en Michiels ertoe overhalen terwille van het landsbelang de formatieopdracht toch maar op zich te nemen.
Van de clausules die de koningin hem had meegegeven trok Gerbrandy zich
niet veel aan. Hij ging zijn eigen gang en vermeed zoveel mogelijk contact met
de lastige vorstin. Eerst stelde Gerbrandy een summier regeringsprogramma
op (onder meer: geen nationalisaties en binnen twee maanden na de bevrijding
van Nederland een noodparlement); vervolgens stelde hij vast wie van de zit
tende ministers konden blijven (van een aantal van hen, onder wie de socialis
tische, wilde hij sowieso af); tenslotte benaderde hij kandidaten voor de open
gevallen plaatsen.

Michiels was op 31 december 1941 tot het kabinet toegetreden als minister zonder porte
feuille en bepaalde samen met Van Kleffens het buitenlands beleid.
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Voor een biografie van Beel is het uiteraard van belang te weten in welk stadi
um Beel daadwerkelijk als kandidaat-minister in beeld is gekomen. Voor Ger
brandy is Beel aanvankelijk blijkbaar geen gegadigde geweest. Half januari,
toen Gerbrandy speelde met de gedachte van een reshuffling van zijn kabinet
en zich ervan bewust werd dat hij daarbij mensen uit het bevrijde zuiden niet
kon passeren, heeft hij een kladje gemaakt voor de samenstelling van een gere
construeerd kabinet. Als gegadigden uit Zuid-Nederland stonden daar op:
J.H. Gispen directeur van Organon, eerder genoemde Wijffels (beiden met
een vraagteken) en de bankier Huysmans (zonder vraagteken). Beel kwam op
dit kladbrief]e niet voor.80 Omstreeks diezelfde tijd heeft Wilhelmina gefilo
sofeerd over mogelijke ministerkandidaten uit het zuiden. Een bloknootnotitie
vermeldde de namen van De Casembroot, Wijffels en Beel, drie van de man
nen die De Quay haar had gesuggereerd. Bij de naam van Beel maakte de no
titie evenwel de merkwaardige restrictie: ‘Beel is niet onmogelijk. Harry zegt,
niet de beste.’81 ‘Harry’ was Linthorst Homan, hoofd van de sectie Binnen
lands Bestuur van het Militair Gezag, die we eerder tegenkwamen als degene
die Beel als adviseur van het MG had aangetrokken—was Beel hem tegenge
vallen of had hij iemand anders op het oog?
Inmiddels was Beel een man van gewicht geworden. Hij liep bij de koningin
in en uit en het GOIWN Het er geen twijfel over bestaan dat deze crack uit
eigen kring niet buiten het kabinet mocht blijven. Blijkbaar was Gerbrandy
gaan beseffen dat hij om deze kandidaat niet heen kon. Volgens Beels agenda
heeft hij op 8 februari (dezelfde dag dus waarop Gerbrandy zijn formatieopdracht kreeg) een eerste gesprek gehad met Gerbrandy; het is een bespreking
geweest, waaraan volgens De Jongs informatie ook Wijffels en De Casem
broot hebben deelgenomen. Dit gesprek van Gerbrandy met de drie ‘forma
teurs’ uit het zuiden ging kennelijk niet over koetjes en kalfjes. De kabinetsfor
mateur ging het erom ‘een eerste indruk te krijgen van hun geschiktheid en
bereidheid om minister te worden’.82 De volgende dag heeft Gerbrandy Beel
uitgenodigd als minister van Binnenlandse Zaken tot het kabinet toe te treden.
De voorzichtige Beel wilde er eerst een nachtje over slapen. Beel wist nu even
wel dat zijn ministerschap eraan zat te komen. In een brief aan het bevriende
echtpaar Wemer te Eindhoven schreef Beel op 17 februari geheimzinnig:
‘Beste Thea en Philip (...) Als je deze kaart ontvangt zijn er allerwaarschijn
lijkst zeer belangrijke beslissingen genomen.’83 Op 21 februari vond in het
deftige Brown’s Hotel in Mayfair, waar Gerbrandy een suite bewoonde, nieuw
overleg plaats met de leden van de zuidelijke delegatie Beel, Gispen, Wijffels
en Huysmans, bij wie zich ook De Quay voegde. De voorafgaande tijd had
Beel blijkens zijn agenda meerdere individuele gesprekken gevoerd met Ger
brandy alsmede met kandidaat-ministers—Gebeurde dit laatste wellicht op
verzoek van de koningin en ligt derhalve hier het begin van Beels carrière als
koninklijk formatieadviseur? Na het diner werd Beel opnieuw gevraagd minis
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ter van Binnenlandse Zaken te worden. Dit was ‘om negen uur’, noteerde Beel
in zijn agenda en voegde eraan toe: ‘toegezegd’.
Alhoewel Gerbrandy zijn kabinet nog niet helemaal compleet had, rondde hij
zijn formatie op 22 februari (voorlopig) af. Gerbrandy had haast. De dag erna
had hij een belangrijke bespreking met de geallieerde leiders over voedselhulp
aan bezet gebied. Hij wilde daar als volwaardige prime-minister verschijnen,
niet als demissionair minister-president. Op 23 februari werd Beel beëdigd en
diezelfde dag nam hij de ministerstaken van Van Boeyen over. Naast Binnen
landse Zaken kreeg hij in zijn portefeuille de restanten van het departement
van Algemene Zaken, dat thans werd opgeheven. Die eerste dag dat Beel mi
nister was, was hij getuige van een treffen tussen Gerbrandy en de socialisti
sche minister van Justitie uit het oude kabinet Van Heuven Goedhart. In de
haast om zijn formatie af te ronden had Gerbrandy geen kans gezien alle aftre
dende ministers van het einde van hun ministerschap op de hoogte te stellen.
Van Heuven Goedhart had van een journalist moeten horen dat hij minister af
was. Ziedend van woede kwam Van Heuven Goedhart, die zich door de hele
gang van zaken in Londen toch al gefrustreerd voelde, bij Gerbrandy verhaal
halen. Beel was er ongewild getuige van. Het ontlokte hem tegenover Ger
brandy’s secretaris J.G. de Beus de laconieke opmerking: ‘Als je pas minister
bent is het heel nuttig te weten hoe je er weer kan worden uitgegooid.’84
In een radiorede, die door de vorstin met een gedicht werd ingeleid, presen
teerde Wilhelmina op zaterdagavond 24 februari 1945 aan het Nederlandse
volk het derde kabinet-Gerbrandy met zijn vijf nieuwelingen—naast de
zuiderlingen Beel (Binnenlandse Zaken), Huysmans (Financiën), Wijffels
(Sociale Zaken) en Gispen (Handel, Nijverheid en Landbouw) trad als minis
ter voor Overzeese Gebiedsdelen toe de Indische planter J.I.J.M. Schmutzer.
De koningin deed het op juichende toon, alsof zij het kabinet zelf had bedacht.
Van de vele verwikkelingen die aan de totstandkoming ervan waren voorafge
gaan vertelde zij uiteraard niets. In het bevrijde en bezette Nederland kon men
slechts gissen dat de kabinetswijziging de vrucht was van de wijsheid van de
vorstin en van cordiale samenwerking tussen Wilhelmina en Gerbrandy.
In de kranteknipsels over het aantreden van het nieuwe kabinet die Beel
heeft bewaard, troffen we enkele saillante berichten aan. Een kort bericht in
een Engelse krant heeft als kopje: ‘Mystery men may join Gerbrandy’. Het
vertelde de lezers dat de nieuwe Nederlandse ministers illegalen waren die
naar Londen waren overgekomen om Gerbrandy’s kabinet te versterken. Over
de Groszdeutsche Rundfunk was het bericht verspreid dat ‘Fünf Vertreter
eines Bolsjevistdschen Terrorgruppe’ tot het kabinet waren toegetreden. De
persreacties op het nieuwe kabinet in Zuid-Nederland waren verschillend. Jef
de Brouwer gaf in zijn eerste reactie in Oost-Brabant op 24 februari een stukje
Oranje byzantinisme weg; in een commentaar van drie dagen later, getiteld
‘Diepere oorzaak van de kabinetsformatie’ gaf hij echter blijk (door Beel op de
hoogte gesteld?) wel ongeveer te weten wat er in Londen allemaal aan de hand
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was geweest. De illegale pers in bezet Nederland alsmede de uitgave van Het
Vrije Volk in Eindhoven waren kritisch van toon. Verwondering, vermengd
met verontwaardiging, werd daarin geuit over het feit dat in het nieuwe kabi
net socialisten ontbraken. Een opvallend kritisch geluid tenslotte klonk op uit
het Helmondsch Dagblad van 24 februari. Hoofdredacteur Paul Kuypers liet
blijken de verdwenen ministers Albarda en Van den Tempel van zwaarder ka
liber te achten dan de politieke amateurs Beel, Huysmans en Wijffels—‘Wij
zien hen voorlopig meer als homines novi dan als “nieuwe mensen”, luidde
Kuypers’ commentaar. Dit kritisch geluid uit zijn de Eindhovense achtertuin
zal Beel onaangenaam hebben getroffen.85
Op 24 februari, daags na zijn beëdiging, vloog Beel naar Eindhoven—niet via
Brussel nu maar rechtstreeks, ‘per Dominie’, schreef hij in zijn agenda. Blijk
baar was Beel met Gerbrandy en de koningin overeengekomen dat hij eerst in
Eindhoven zijn particuliere zaken kon regelen. Het moet een glorieuze thuis
komst zijn geweest: op 1 januari vertrokken als eenvoudige ex-gemeenteambtenaar, keerde Beel terug als minister van het koninkrijk.
Het waren drukke dagen, de vijf dagen die Beel in Brabant doorbracht. We
kunnen dit opmaken uit de talrijke namen in zijn agenda van mensen met wie
hij heeft gesproken, te beginnen met pastoor Sicking, een dag later met Ver
hoef en Custers. Nadat hij zich eerst ervan had vergewist dat haar ouders
daartegen geen bezwaar hadden, vroeg Beel zijn bureau-assistente Mia Vlemmings naar Londen te komen om daar zijn secretaresse te worden. Eind maart
vertrok Mia inderdaad naar Londen. Zij kreeg er een wat vage aanstelling op
een afdeling Paspoorten, maar werd in feite Beels privé-secretaresse.86 Zij zou
dat verscheidene jaren blijven. Met zijn compagnon van Bureau Bestuursrecht
Notten had Beel een tweetal besprekingen over de overname van het bureau.
De thuiskomst betekende voor Beel thuis komen in een leeg huis; zijn vrouw
en kinderen verbleven nog steeds elders. Heeft Beel zich als minister trots bij
Jet in Den Bosch gepresenteerd? Heeft hij haar verteld van alles wat hem in
Londen was overkomen en van zijn bezoeken aan de koningin in Mortimer en
in Stubbings House? Pas de zevenentwintigste ging Beel naar Den Bosch,
nadat hij ’s morgens eerst nog een bespreking in Eindhoven had gehad. Veel
tijd om met zijn vrouw te praten heeft Beel niet gehad, maken we uit zijn
agenda op. Eerst had hij nog een bespreking op de provinciale griffie en de vol
gende dag wachtten hem weer nieuwe besprekingen—met onder meer Otten—
in Eindhoven. De achtentwintigste ’s middags keerde Beel naar Londen terug.

Helaas zijn na het overlijden van Notten de papieren van het bureau verloren gegaan (me
dedeling van Thiel-van Vroonhoven, erfgename van Notten, 6 juni 1991).

Afb. 13. Bijeenkomst in het Hotel du Vieux Doelen.

HOOFDSTUK 4
M INISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN 1945-1946
In Londen, waar Beel als minister aantrad, stond hem een klein apparaat ten
dienste van slechts enkele tientallen ambtenaren en er -was geen parlement dat
hem ter verantwoording riep. Het moet Beel hebben toegeschenen dat er niet
zoveel verschil bestond tussen het leiden van een departement en van een secretarieafdeling. D it heeft weUicht ertoe bijgedragen dat Beel van het begin a f aan
een ambtelijke opvatting van het ministerschap aan de dag legde. M et deze
instelling trad Beel ook het departementale apparaat van Binnenlandse Zaken
tegemoet dat hij na de bevrijding in Nederland aantrof, nadat de regeringszetel
weer naar Den Haag was verplaatst.
Beel continueerde zijn ministerschap alsook zijn ambtelijke opvatting ervan in
het eerste naoorlogse kabinet-Schermerhom/Drees. Daarin zag hij zich voor het
eerst geconfronteerd met wat vooral in het begin een kwelling voor hem is
geweest: in het openbaar zijn beleid te moeten verdedigen tegenover het par
lement—al was het nog een noodparlement dat het de bewindslieden niet al te
moeilijk maakte. Toen de eerste naoorlogse verkiezingen in zicht kwamen legde
Beel één keer zijn ambtelijke gedaante a f en liet hij zich even als partijpoliticus
gelden.
M inisterraad

Op 2 maart 1945 maakte Beel zijn eerste ministerraadsvergadering mee. Of hij
door de (waarnemend) voorzitter Van Kleffens welkom is geheten, vermelden
de notulen niet. Erg inspirerend zal die eerste vergadering voor hem niet zijn
geweest. De agenda bestond hoofdzakelijk uit ontwerp-KB’s van Justitie. Zo
boog men zich die dag in Londen over ‘inschrijving van echtscheidingsvonnissen’—voor de bestuursjurist Beel waarschijnlijk geen boeiend onderwerp, voor
de katholiek Beel wellicht een ergernis.
Het kabinet was op die tweede maart nog altijd niet compleet. Gerbrandy
deed nog een (zwakke) poging een socialist in zijn nieuwe kabinet op te
nemen. De kandidaat die hij op het oog had, Donker, bleek echter voor de
ministers uit het zuiden volstrekt onaanvaardbaar—heeft met name Beel
wellicht een blokkade tegen Donker opgeworpen? De twee ministers die nog
ontbraken, voor Oorlog en voor Verkeer en Waterstaat, werden uiteindelijk
De Quay respectievelijk Tromp; ze werden op 6 april door de voorzitter
hartelijk welkom geheten. De aanvulling van het kabinet met figuren uit het
zuiden werd er al met al een die vooral het bedrijfsleven in de regering ver
sterkte: één bankdirecteur (Huysmans) en drie industriëlen (Gispen, Wijffels
en Tromp). Oude en nieuwe collega’s konden het meteen goed met elkaar
In bedrijfskringen rekende men er blijkbaar op dat de zuiderlingen iti het kabinet de be
drijfsbelangen in de gaten zouden houden. In Beels archief troffen we een telegram aan van
Frits Philips van 10 maart 1945, gericht aan Beel, Gispen en Huysmans, waarin hij hun het
dringend verzoek deed: ‘wachtgeldsubsidies tot 1 januari te doen uitbetalen’, met de veelbe
tekenende toevoeging: ‘stemming in industriële kring zal door “omgaande beslissing” zeer
worden beïnvloed’. Beel bracht de kwestie in in de ministerraad.
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vinden. De stemming was er in het nieuwe kabinet een stuk beter op gewor
den, vonden Van Kleffens en J. M. de Booy (minister van Scheepvaart). Met
name ook over hun nieuwe coüega Beel spraken beiden hun waardering uit.1
Op 11 maart vertrok Beel weer naar het vasteland; eerst naar Brussel, vandaar
naar Zeeuws-Vlaanderen. Daar behoorde hij tot het ontvangstcomité dat ko
ningin Wilhelmina welkom heette bij haar bewogen terugkeer op Nederlands
grondgebied. Hoe hecht de band tussen de koningin en Beel intussen was
geworden blijkt uit zijn aantekeningen in de agenda op de vier dagen die hij in
maart met haar heeft doorgebracht. Op 17 maart vervoegde Beel zich op
Anneville, een landhuis nabij Breda waar Wilhelmina haar intrek had geno
men. Hij dineerde er in een klein gezelschap met de koningin, had daarna een
langdurig onderhoud met haar en bleef tenslotte in Anneville slapen. De
volgende dag begeleidde Beel de koningin bij haar bezoeken aan Breda en aan
Tilburg. De negentiende maart 1945 moet een glorieuze dag voor Beel zijn
geweest. Die dag vergezelde hij koningin Wilhelmina bij haar bezoek aan
Eindhoven. De foto’s die daarvan zijn gemaakt—de koningin met Beel aan
haar zijde schrijdend over de Vestdijk, Wilhelmina en Beel op het bordes van
het Van Abbe museum, beiden door de enthousiaste menigte bijna platge
drukt—geven het beeld van een vorstin met een haar dierbare paladijn. Na een
gezamenlijk bezoek de dag daarop aan Den Bosch (heeft Beel daar zijn vrouw
aan de koningin voorgesteld?—de zakagenda maakt er geen melding van)
keerde Beel tenslotte terug naar Londen om daar eindelijk op zijn departe
ment aan het werk te gaan.
Ministerraadsvergaderingen van de Londense regering werden veelal ge
houden in Arlington House in Arlingtonstreet. Het was (en is) een chic ap
partementencomplex dat tijdens de oorlog goeddeels door Nederlandse regeringsbureaux in beslag werd genomen. In de buurt van Arlington House waren
de meeste andere departementen gevestigd, waarvoor in Mayfair gebouwen
waren gehuurd; zo ook het departement van Binnenlandse Zaken dat geves
tigd was in Mexborough House in Doverstreet. De staf van Binnenlandse
Zaken waarmee Beel moest werken was bescheiden van omvang, rond vijftig
man personeel. De ambtelijke staf bestond uit Nederlanders die uit Nederland
en Indië in Londen waren terechtgekomen. Daarnaast waren er enige Belgi
sche en Engelse arbeidscontractanten als chauffeur en voor de huishoudelijke
dienst. Beels rechterhand was A.L. Wilkeshuis, een ambtenaar van de afdeling
Binnenlands Bestuur van het departement in Den Haag, die via Zaltbommel
naar het bevrijde zuiden was ontkomen en die eind 1944 in Londen was aan
gekomen.2 Met Wilkeshuis heeft Beel het belangrijke wetsbesluit Tijdelijke
Voorziening Gemeenteraden (F45) tot stand gebracht.
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Er is in Londen lang gedokterd aan de naoorlogse inrichting van de vertegen
woordigende organen in Nederland. Het is een weerbarstige materie gebleken
die vele, vaak emotionele discussies heeft teweeggebracht. De discussies spits
ten zich toe op de inrichting van de Staten-Generaal, die van de vertegen
woordigende organen van de lagere overheid had wat minder aandacht gekre
gen. Voordat Beel de regeling van de laatste ter hand nam, heeft hij zich eerst
laten voorlichten door zijn voorganger op het departement Van Boeyen.3 Op
31 juli 1944 was onder verantwoordelijkheid van Burger het Besluit Tijdelijke
Bestuursvoorziening (E60) totstandgekomen. Hierop waren gebaseerd: een
nog niet uitgevaardigd ontwerp-besluit op het noodparlement benevens twee
al wel uitgevaardigde wetsbesluiten op de tijdelijke voorziening van het dage
lijks bestuur (E86) respectievelijk de vertegenwoordigende lichamen (El 19)
van gemeente en provincie. De laatste twee waren door de koningin op 18
september na lange aarzeling ondertekend, maar het ontwerp-besluit voor het
noodparlement had zij geweigerd te tekenen. De koningin had met haar
weigering een gecompliceerde situatie geschapen. In het ontwerp-besluit voor
het noodparlement was namelijk de instelling van een commissie geregeld die
ook een taak had gekregen in de uitvoering van het wetsbesluit Tijdelijke
Provinciale Staten en Gemeenteraden (El 19). Dit laatste wetsbesluit—het
wetsbesluit waarop het Eindhovens Adres had gereageerd—kon hierdoor niet
in werking treden. Het andere, dat de bestuursorganen van provincie en
gemeente regelde (E86), was inmiddels wel in werking getreden. Het gevolg
van dit alles was dat wel de colleges van GS en van B&W konden gaan func
tioneren maar niet de vertegenwoordigende lichamen, gemeenteraad en pro
vinciale staten.
Dit was de ingewikkelde situatie die Beel aantrof. Achter de discussie over
de hernieuwde inwerkingtreding van de vertegenwoordigende lichamen ging
een tegenstelling schuil over ‘de synthesegedachte’, zoals deze in de wandeling
ging heten. De voorstanders van de synthesegedachte pleitten ervoor om in
afwachting van nieuwe verkiezingen de voor de oorlog gekozen leden van
Staten-Generaal, Provinciale Staten en gemeenteraden (en voor zover deze
ontbraken hun opvolgers op de verkiezingslijsten) voorlopig deze lichamen te
laten bemannen—nadat eerst het bestand van NSB-leden was gezuiverd. T e
genstanders van de synthesegedachte waren van oordeel dat de gekozenen van
vóór de oorlog het mandaat van hun kiezers hadden verloren; formeel doordat
hun zittingstermijn al enige jaren was verstreken, materieel omdat volgens hen
het zeer de vraag was of de naoorlogse kiezers zich nog in hun vooroorlogse
volksvertegenwoordigers herkenden.* Geconfronteerd met deze tegenstelling
van opvattingen hakte de besluitvaardige Beel de knoop door en verwierp de
synthesegedachte. Hij deed dit nadat hij eerst het oor te luisteren had gelegd
in het bevrijde zuiden, waar de oud-illegalen het hartgrondig met hem eens
waren, en nadat hij zich ervan had vergewist dat Van Boeyen en Gerbrandy
De laatste Tweede-Kamerverkiezingen hadden in 1937 plaats gehad; de laatste verkiezin
gen van Provinciale Staten alsook die van de gemeenteraden waren van 1939.
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hem steunden.4 Beel begon met het wetsbesluit Tijdelijke Provinciale Staten
en Gemeenteraden (El 19), dat door de weigering van de koningin het ont
werpbesluit op het noodparlement te ondertekenen onwerkzaam was gewor
den, in te trekken; dit geschiedde bij wetsbesluit F44 van 12 april 1945. Ver
volgens het hij wetsbesluit F45 het licht zien, dat van dezelfde datum is en dat
zich beperkte zich tot tijdelijke gemeenteraden—aan Provinciale Staten, die in
die tijd slechts tweemaal ’s jaars plachten bijeen te komen, bestond volgens
Beel voorlopig geen behoefte. De regeling die Beel met Wilkeshuis ontwierp
voor de benoeming van de tijdelijke gemeenteraden was rijkelijk ingewikkeld.
We zullen vaker zien dat Beel als regelgever eerder geneigd was tot admini
stratieve perfectie dan tot praktische eenvoud. De procedure van wetsbesluit
F45 was als volgt (we citeren De Jong die er de meest heldere samenvatting
van heeft gegeven):
‘De burgemeester moest een commissie van drie vertrouwensmannen aanwij
zen; die commissie zou hem voorlichten hoe hij het best een kiescollege kon
vaststellen dat driemaal zoveel leden zou tellen als de raad in de betrokken
gemeente; vervolgens zou de burgemeester het voorstel met betrekking tot het
kiescollege voorleggen aan de commissaris van de koningin en deze zou het
bespreken met een commissie van vijf vertrouwensmannen; keurde de commis
saris van de koningin het voorstel goed dan kon het kiescollege bijeenkomen
teneinde de leden van de tijdelijke gemeenteraad te kiezen.’5

Kiescollege alsmede de door dat college te kiezen tijdelijke raad moesten be
staan uit leden die ‘geacht kunnen worden het vertrouwen van de bevolking
behouden of verkregen te hebben’. Het wetsbesluit bepaalde voorts dat bij de
samenstelling van het kiescollege ervoor diende te worden gezorgd ‘dat de
voornaamste maatschappelijke en geestelijke stromingen der gemeente daarin
naar evenredigheid vertegenwoordigd zijn’. Op deze laatste bepaling heeft
Donker in de Parlementaire Enquêtecommissie een aanval ingezet.6 Diens
beschuldiging luidde dat Beel bewust had nagelaten naast geestelijke en
maatschappelijke ook staatkundige stromingen in zijn wetsbesluit op te nemen.
Hierin kwam naar de mening van Donker Beels ware, anti-politieke, in wezen
anti-democratische aard naar boven. Beel verweerde zich tegen Donkers aan
klacht met het argument dat zijns inziens in het geestelijke en maatschap
pelijke het staatkundige besloten lag. Fijntjes merkte hij op dat ook het statuut
van de Sociaal-Democratische Vereniging, die in het bevrijde zuiden was
opgericht om de SDAP te doen herleven en waarvoor Donker zich zo had
ingespannen, alleen sprak van geestelijke en maatschappelijke stromingen.
Wat zijn afwijzing van de synthesegedachte betrof, verweerde Beel zich met
de stelling dat zijn regeling zich geenszins ertegen verzette dat vroegere leden
van de gemeenteraad in de tijdelijke gemeenteraad terugkeerden.7 Inderdaad
is in verscheidene gemeenten het resultaat van Beels ingewikkelde procedure
geweest dat alle of een groot deel van de leden van de vooroorlogse gemeen
teraad in de tijdelijke gemeenteraad terugkeerde.

MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN 1945-1946

113

De frequentie van de ministerraadsvergaderingen in het tweede kabinet-Ger
brandy was hoog, blijkt uit Beels zakagenda. Vaak werd meerdere malen per
week vergaderd en soms tweemaal op een dag. Beel heeft voor zover hij in
Londen was nimmer verstek laten gaan. Hij was evenwel blijkens de notulen
geen spraakmaker bij de ministerraadsvergaderingen; minder dan De Quay en
Tromp bijvoorbeeld mengde hij zich in discussies die niet zijn eigen departe
ment regardeerden. Opvallend vaak had Beel contact met de koningin, lijkt
ons; op Stubbings House (steeds met een lunch of diner) of in het Londense
kantoor van Wilhelmina op Chester Square nabij Victoria station. Wilhelmina
had in Londen niet de beschikking over de notulen van de ministerraad,
omdat daarvan slechts één, handgeschreven, exemplaar beschikbaar was—ge
schreven door de minister van Onderwijs, G. Bolkestein. Waarschijnlijk heeft
zij door middel van besprekingen als die met Beel zich op de hoogte gehouden
van wat er in de raad zoal werd besproken.
Slechts één keer kwam tijdens het derde kabinet-Gerbrandy Indië in de
ministerraad aan de orde. Dit was toen op 17 april 1945 gesproken werd over
het voorstel van Van Mook oud-minister P.A. Kerstens, een Indiëkenner die
ten aanzien van het koloniaal beleid als progressief gold, tot vertegenwoordi
ger van de luitenant gouvemeur-generaal in het kabinet te benoemen. Toen
bleek dat andere ministers er niets voor voelden, viel Beel hen bij. ‘De achter
grond van deze zaak bevalt mij echter niet’, was Beels wat cryptische opmerk
ing en voegde eraan toe: ‘Er mag niet worden geprejudicieerd op de verhou
ding tot Indië.’8
BEVRIJDING

In maart 1945 begon het einde van de oorlog al in zicht te raken. De legers
van de Sovjet-Unie waren de Oder overgestoken en het Duitse oostfront
begon onder de toenemende Russische druk ineen te storten; aan het westelijk
front wisten de Amerikanen na de verovering van de brug bij Remagen een
bruggehoofd over de Rijn te vestigen. Met het begin van de lente kwamen de
geallieerde legers weer in beweging.
Op 17 april werd Apeldoorn bevrijd door de Eerste Canadese infanteriedi
visie. Twee dagen later kwam kapitein G. Jaspers van het Militair Gezag daar
poolshoogte nemen en trof in Apeldoorn aan... het departement van Binnen
landse Zaken. De Duitsers hadden steeds rekening gehouden met de moge
lijkheid van een geallieerde invasie op de Nederlandse kust en dachten dat het
regeringscentrum in Den Haag daarbij een van de aanvalsdoelen zou zijn.
Daarom werden in de loop van 1942/43 enkele ministeries geëvacueerd,
waaronder dat van Binnenlandse Zaken. Dit departement verhuisde op 5
maart 1943 naar Apeldoorn, waar het werd ondergebracht in een grote villa
aan het Westpark (Wïlhelminapark).9 De verhuizing leidde ertoe dat Binnen
landse Zaken in twee delen werd opgesplitst. Secretaris-generaal Frederiks,
die het regeringscentrum niet wilde verlaten, bleef met een kleine staf in Den
De katholiek Kerstens, van huis uit onderwijzer, was in Nederlands-Indië directeur geweest
van het departement van Onderwijs en Eredienst, alsook fractieleider van de Indische KVP
in de Volksraad.
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Haag achter op het Binnenhof en ging wekelijks voor één of twee dagen naar
Apeldoorn. Frederiks wees twee plaatsvervangers aan, M. Prinsen en J. M.
Kan. De eerste vertegenwoordigde Frederiks in Den Haag, als hij daar niet
was, de tweede in Apeldoorn. Prinsen en Kan zouden in Beels verdere loop
baan een belangrijke rol spelen.
Kan weet niet meer de exacte datum waarop Beel in Apeldoorn verscheen—
in zijn herinnering was het vóór bevrijdingsdag. Beels agenda vermeldt Apel
doorn voor het eerst op 9 mei 1945. "s Avonds terug naar Apeldoorn’, schreef
hij die dag; hij was daar derhalve toen al. Kan bewaart een levendige herinne
ring aan zijn eerste ontmoeting met Beel als minister. Jaren daarvoor had Kan
Beel al eens gezien op een vergadering van de Vereniging van Administratief
Recht, waar Beel toen een preadvies over de publiekrechtelijke overeenkomst
had gepresenteerd. Daarvan was hem bijgebleven: een kale, verder onopval
lende man die op dorre maar degelijke wijze zijn preadvies had toegelicht. Op
die dag in april of mei 1945 stapte dezelfde man met ‘bedrijvige dribbelpasjes’
Kans werkkamer binnen en verklaarde dat hij de minister van Binnenlandse
Zaken was. In Kans herinnering leek Beel bij zijn presentatie meer op een
ambtenaar dan op een minister.10
Terwijl de overige ministers blijkens de notulen van de ministerraad op 5 mei
in Arlingtonhouse vergaderden over de bevrijding waarvan men zonet had
gehoord, maakte Beel de bevrijding mee in Nederland. Waar en hoe, weten
we niet met zekerheid. Wel weten we uit zijn agenda dat Beel op 4 mei naar
Nederland is gevlogen en dat hij na een gesprek met generaal Kruis in Breda
’s middags naar Wilhelmina in Anneville is gegaan. Het lijkt ons niet on
waarschijnlijk dat hij daar is blijven overnachten en dat Beel de dag daarna, de
vijfde mei, met koningin Wilhelmina de bevrijding heeft gevierd.
Beel zal omstreeks deze tijd ook eens in Eindhoven poolshoogte zijn gaan
nemen, nemen we aan, waar zijn gezin inmiddels naar huis was teruggekeerd.
Beel die zo nauwkeurig alles noteerde in zijn agenda, maakte nergens melding
van de hereniging met zijn gezin. Er is in het familiealbum echter een foto
bewaard van een niet nader gedateerde gezinshereniging in de Ruusbroeclaan.
De foto heeft iets plechtigs en tegelijk feestelijks. Plechtig is het zwarte pak
met grijze strepen dat Beel draagt, plechtig is ook zijn blik; feestelijk zijn de
grote witte strikken in de haren van de meisjes en zijn hun glundere gezichtjes.
Beel kwam niet met lege handen. Hij heeft uit het verre, rijke Engeland
cadeautjes meegebracht. Marijke, de jongste, weet nog dat zij en haar zusjes
chique lakschoentjes kregen. Hun vader was ofwel niet goed op de hoogte van
de schoenmaten van de kinderen ofwel hij had als zuinige huisvader de schoe
nen op de groei gekocht; ze waren een paar maten te groot. De meisjes heb
ben de schoenen meerdere jaren gedragen, alleen zondags, de eerste tijd met
watten in de teenstukken gestopt.11
In de ministerraadsvergadering van 5 mei was besloten dat Gerbrandy
onmiddellijk naar het bevrijde West-Nederland zou gaan en dat Beel hem

Afb. 14. Beel met echtgenote, kinderen en kinderjuffrouw naast zijn woning in Eindhoven.

daarbij zou vergezellen. Op 9 mei reisden Gerbrandy en Beel blijkens diens
agenda eerst naar Utrecht en vandaar naar Baam, waar Gerbrandy na al die
oorlogsjaren zijn vrouw terugvond. Na een gezamenlijke lunch reisden ze
gedrieën door naar Amsterdam. Daar maakte Beel kennis met het College van
Vertrouwensmannen. Dit was een voor andere ministers geheim gehouden
college, dat in augustus 1944 door Gerbrandy met medeweten van de ko
ningin in bezet gebied in het leven was geroepen, om een mogelijk gezagsva
cuüm op te vullen na een onverhoedse instorting van Duitsland.12 Commis
saris van de koningin van Utrecht jhr L.H.N. Bosch van Rosenthal was
voorzitter van het college, waarin voorts onder meer Drees zitting had. Bij de
eerste vergadering van het kabinet-Gerbrandy in Nederland op 23 mei, waar
bij Beel met Drees kennismaakte, verklaarde Bosch van Rosenthal namens het
college dat het zijn taak als beëindigd beschouwde.13
Bij zijn verkenningstocht in het bevrijde westen trof Beel in Den Haag het
andere deel van Binnenlandse Zaken aan. Het College van Vertrouwensman
nen had al op Dolle Dinsdag met voorbijgaan van Prinsen L.A Kesper, grif
fier van de Tweede Kamer, aangewezen als ‘gemachtigde voor Binnenlandse
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Zaken’; deze aanwijzing was op bevrijdingsdag bestendigd. Secretaris-generaal
Frederiks bleek niet bereid zijn ambt vrijwillig neer te leggen en werd door
het college ‘gestaakt’. Kesper benoemde daarop de niet-gestaakte Prinsen tot
‘fungerend secretaris-generaal’.14 De hun onbekende Beel, die als minister
zich zo ambtelijk presenteerde, werd door Kesper en Prinsen aanvankelijk met
enige reserve ontvangen—Kan meent dat Kamergriffier Kesper zichzelf heel
wat meer ministeriabel achtte dan de voormalige gemeenteambtenaar, die hij
boven zich kreeg.15
Er brak voor Beel een hectische tijd aan. Hij moest zijn aandacht verdelen
tussen drie departementen van Binnenlandse Zaken: in Londen, in Apeldoorn
en in Den Haag en pendelde tussen deze drie plaatsen op en neer. Een
gewichtig moment moet het voor Beel zijn geweest toen hij bezit nam van het
Torentje aan de Hofvijver, sinds jaar en dag de zetel van de minister van Bin
nenlandse Zaken. ‘Voor het eerst gewerkt en besprekingen gevoerd in ’t
Torentje’, noteerde hij op 12 mei 1945 in zijn agenda. Een van de eerste be
slissingen die Beel had te nemen was de benoeming van zijn secretaris-gene
raal. Na alles wat er tijdens de bezetting was gebeurd, kon Frederiks dat niet
zijn. Beel moest een keuze maken uit de twee mannen die hij in Apeldoorn
respectievelijk in Den Haag als beheerders van het departement had aan
getroffen, Kan en Prinsen. Kan maakte hem de keuze gemakkelijk. Deze gaf
aan de senior Prinsen voorrang en stelde zich tevreden met de functie van
hoofd van de afdeling Binnenlands Bestuur van het departement. Prinsen werd
secretaris-generaal en ontwikkelde zich weldra tot de vertrouweling van Beel,
met wie hij alle zaken regelde. Kesper fungeerde de eerste maanden na de
bevrijding als plaatsvervangend secretaris-generaal; op 16 september werd hij
benoemd tot Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland.16
Het is Beel die eerste tijd niet gemakkelijk gevallen te wennen aan de Haag
se sfeer. Volgens mevrouw M. van der Voort-Heinings, die secretaresse was
geweest van het College van Vertrouwensmannen en nu secretaresse werd van
Kesper, had Beel moeite zich de losse, informele sfeer eigen te maken welke in
de bevrijdingsdagen aan het Binnenhof was gegroeid. Hij trok zich terug in
een gereserveerde houding die slecht paste bij de omgangsvormen van die tijd.
Bij vrouwelijke ambtenaren kwam de minister over als ‘een stijve hark’.17
H e t kabinet -S chermerhorn /D rees

Het mandaat dat de koningin Gerbrandy voor zijn derde kabinet had gegeven
strekte zich slechts uit tot het moment dat heel Nederland was bevrijd18 en zo
had Gerbrandy de opdracht ook aanvaard. Bij de eerder vermelde minister
raadsvergadering in Londen op bevrijdingsdag hadden de ministers Gerbran
dy machtiging verleend de koningin in Nederland het ontslag van het kabinet
aan te bieden. Want, had een van hen gezegd: ‘Er moet duidelijk worden
gedemonstreerd dat het kabinet er geen ogenblik aan denkt te blijven han
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gen.’19 Op 14 mei deed Gerbrandy de koningin in Anneville mededeling van
zijn machtiging en deze aanvaardde het ontslag. Na terugkeer in Londen deel
de Gerbrandy dit op 16 mei mee aan de'ministerraad. Daarmee werd het
derde kabinet-Gerbrandy demissionair.
De koningin heeft zich ter voorbereiding van een nieuw kabinet zeer breed
georiënteerd, bij vele adviseurs van uiteenlopende aard, heeft De Jong uit
eengezet. Uiteindelijk kwam zij terecht bij twee mannen die als vooraan
staande leiders uit de oorlog naar voren waren getreden, W. Schermerhom en
Drees. De vraag wie van beiden tot formateur te benoemen, werd beantwoord
door hen beiden tezamen met de vorming van het kabinet te belasten. De
kwestie wie van beiden minister-president moest worden, werd opgelost door
Drees. Hij liet het minister-presidentschap over aan Schermerhom en werd
zelf vice-premier. Niettemin heeft Drees zijn stempel gedrukt op het rege
ringsprogramma van het eerste naoorlogse kabinet. Toen hij op 17 mei 1945
bij de koningin op Anneville verscheen, had hij een nota bij zich, ‘Enige
richtlijnen voor het in Nederland na de bevrijding te voeren beleid’, die hij
eerder al had gepubliceerd in het illegale blad Vrije Geluiden.20 Het regering
sprogramma dat Schermerhom een maand later presenteerde ‘vertoonde in
grote lijnen overeenstemming met hetgeen Drees in zijn advies aan de koningin
op 17 mei had uiteengezet’, schrijven F.J.F.M. Duynstee en J. Bosmans.21
Dat niet Drees maar Schermerhom minister-president werd, zal ongetwij
feld naar de wens zijn geweest van Wilhelmina. Drees, sociaal-democraat in
hart en nieren, partijpoliticus ook met ruime ervaring als wethouder van Den
Haag en als Tweede-Kamerlid voor de SDAP, had zijn vooroorlogse socialis
tische idealen geenszins afgelegd. ‘Drees niet vernieuwd, maar bekwaam (...)
wèl fatsoenlijk, geen geestelijke bewogenheid’, noteerde Wilhelmina over
hem.22 Schermerhom daarentegen, een man met brede sociale en culturele
contacten, maar zonder partijpolitieke achtergrond, droeg de vernieuwings
idealen uit welke tijdens de bezetting waren opgebloeid in het gijzelaarskamp
te St Michielsgestel. In dit kamp, gevestigd in het klein-seminarie van het bis
dom Den Bosch, hadden de Duitsers vooraanstaande Nederlanders als gijze
laar geïnterneerd. Bij de gedachtenvorming die daar op gang was gekomen
over de inrichting van het naoorlogse Nederland had Schermerhom een lei
dende rol gespeeld. De gedachte die de gijzelaars in Gestel had geïnspireerd
was die van het personalistisch socialisme. Het begrip was naar noordelijke
dreven overgewaaid uit de warmbloedige Franse filosofie, wier denkers zich
graag uitdrukken in paradoxen. Personalistisch socialisme betekende zoveel
als: ‘dat de mens zijn persoonlijke bestemming had in de gemeenschap zonder
dat de menselijke persoonlijkheid daardoor aan waardering zou hoeven in te
boeten’23; in zijn presentatie was het een wat vaag mengsel van anti-kapitahsme, anti-liberalisme en anti-rationalisme. Gestel en personalistisch socia
lisme tezamen hadden een naoorlogse beweging op gang gebracht, de Neder
landse Volksbeweging (NVB). Deze beweging was midden mei 1945 in de
openbaarheid getreden met een manifest dat was ondertekend door vijfenveer
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tig promotoren. Beel behoorde niet tot de ondertekenaars, maar werd evenals
vele katholieke intellectuelen lid van de NVB.24 De Nederlandse Volksbeweg
ing wilde geen (nieuwe) politieke partij zijn, verklaarden de initiatiefnemers,
maar louter een beweging. Het doel van de beweging was zich in het teken
van het personalistisch socialisme in te zetten voor het opgaan van bestaande
partijen in een nieuwe concentratie. Want ook zij wilden af van de politieke
partijversnippering van voor de oorlog. Onnodig te zeggen dat dit vernieuwingsstreven koningin Wilhelmina erg aansprak en dat Schermerhom, die
voorzitter was van de NVB, bij haar in de smaak viel.
Beel heeft van de vorming van het kabinet-Schermerhom/Drees een ‘dag
boek’ bijgehouden; zoals hij ook dagboeken zou bijhouden van de talrijke
kabinetsformaties en kabinetscrises waar hij later bij betrokken raakte. Bij
‘dagboek’ moet men zich niet een zeer persoonlijk getint document voor
stellen. Evenmin als in zijn brieven of in zijn agenda placht Beel in zijn dag
boeken diepere zieleroerselen bloot te leggen. Beels dagboeken over kabinets
formaties en -crises zijn zakelijk van toon en feitelijk van inhoud. Ze geven
evenwel over dit wat duister deel van de constitutionele mores waardevolle in
formatie.
Het dagboek van de formatie-1945 heeft Beel de titel gegeven ‘Wederom
belast met de portefeuille van Binnenlandse Zaken’.25 Het is maar kort—twee
en een half kantje—en loopt van 22 tot 29 juni. Beel schrijft dat hij pas in de
laatste fase bij de kabinetsformatie is betrokken geraakt. Formeel was dit juist.
In het latere formatiedagboek van 1946 schreef Beel evenwel dat hij direct
nadat Gerbrandy het ontslag van zijn kabinet had aangeboden door de
koningin naar Anneville was ontboden en dat hij daar verschillende besprekin
gen had gehad ‘met H.M. en Prof. Schermerhom’26. Schermerhorn ging er
waarschijnlijk vanuit dat Beel zijn ministerschap niet wilde continueren. Beel
had namelijk de rechtenfacuteit van de RK Universiteit Nijmegen toegezegd
hoogleraar bestuursrecht te worden, zoals we in een later hoofdstuk zullen
zien. Schermerhom en Drees hadden op 22 juni de formatie rond, naar het
scheen. Op het laatste nippertje ontviel hun echter de kandidaat voor Binnen
landse Zaken, jhr W. Michiels van Kessenich. Deze katholieke burgemeester
van Maastricht was de formateurs aanbevolen door de fractievoorzitter van de
SDAP in de Tweede Kamer jhr M.M. van der Goes van Naters die Michiels
van Kessenich had Ieren kennen in de tijd dat hij in Zuid-Limburg een advo
catenpraktijk had gehad. Terwijl de Maastrichtse burgemeester zich naar Den
Haag spoedde—gezeten in een vrachtwagen, want ander vervoer was zo gauw
niet te vinden27—kreeg Drees van de in Den Haag opererende officier van
Bureau Inlichtingen L. Pot te horen dat als Van Kessenich minister werd deze
het risico liep meteen door het verzet te worden gevangen genomen. In deze
kring was vanuit Maastricht vernomen dat de burgemeester op de dag van de
Duitse inval 10 mei 1940 een groep vooraanstaande .burgers'had aangewezen
die met hun leven jegens de bezetter borg moesten staan voor een correct
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gedrag van de Maastrichtenaren. Ook zou Van Kessenich, toen hij na zijn
ontslag als burgemeester een leidende functie had gekregen, bij de Koninklijke
Nederlandse Papierfabriek te Maastricht, al te gemakkelijk werknemers heb
ben prijsgegeven aan de Duitse Arbeitseinsatz. De beschuldigingen—die zo
gauw niet geverifieerd konden worden—schiepen een pijnlijke situatie, omdat
de minister van Binnenlandse Zaken een belangrijke taak zou krijgen in de na
oorlogse zuivering. Pot zou de gealarmeerde Drees hebben gezegd: ‘Waarom
neemt u Beel niet?’28
Op 22 juni nu bracht deze een bezoek aan Wilhelmina, die inmiddels haar
intrek had genomen in een tweetal villa’s nabij paleis Het Loo. Beel schrijft in
zijn dagboek dat hij bij de koningin was om haar een Koninklijk Besluit ter
ondertekening voor te leggen dat voorzag in een verhoging van de ministerswedde alsmede om als minister afscheid van haar te nemen. ‘H.M. dankte mij
voor mijn arbeid’, schrijft Beel, ‘en vroeg of ik naar een villa in de nabijheid
wilde gaan, waar... de beide kabinetsformateurs mij wachtten.’ Deze vroegen
Beel tot hun kabinet toe te treden, ‘bijaldien de bezwaren tegen de heer M. v.
K. [Michiels van Kessenich] zodanig zouden zijn, dat zijn opneming in het
kabinet minder wenschelijk zou zijn, hetgeen geducht werd’. Schermerhom
liet Beel blijken dat Drees enige twijfel koesterde omtrent zijn persoon wegens
het Eindhovens Adres. Weldra kwam de aap uit de mouw. Beel schrijft: ‘Het
bleek mij dat een zekere sfeer geschapen was o.m. door de heer Donker.’
- ‘Onder meer’, want enkele dagen later hoorde Beel van zijn nieuwe collega’s
P. Liefdnck en J.H.A. Logemann dat ook Burger tegen hem had gestookt,
schrijft Beel. Beel wist blijkbaar de twijfels die bij Drees jegens zijn persoon
bestonden weg te nemen: ‘De gevoerde bespreking was zeer ophelderend’.
Beel gaf van zijn kant te kennen dat hij helemaal niet stond te springen om
minister te blijven. ‘Ik wees op mijn professoraat en de door mij te dien aan
zien gedane toezegging.’ Tenslotte stemde Beel in principe toe, maar wilde
voor zijn definitieve antwoord een dag bedenktijd. Hij schrijft dat hij eerst
aartsbisschop De Jong heeft geconsulteerd en vervolgens in hotel Du Vieux
Doelen Gerbrandy, Van Kleffens, De Quay en Huysmans. Dezen verklaarden
allen ‘spontaan’ dat hij ja moest zeggen.
Op 26 juni 1945 kwam het nieuwe kabinet voor het eerst bijeen. Vooml.
besproken de door minister-president te houden radiorede’, schrijft Beel over
deze vergadering, ’s Avonds werd in Du Vieux Doelen het scheidende kabinet
uitgegeten. ‘Een mooie avond, welke veel herinneringen opriep’, verzuchtte
Beel en voegde eraan toe: ‘Het was een prettig team, hetwelk uiteen gaat thans.’
M in ister in h e t k a bin et -S cherhorn /D rees

Reizend en trekkend, nu eens naar Londen, dan weer in naar Den Haag of
Apeldoorn, heeft Beel in die eerste weken na de bevrijding weinig tijd kunnen
Wilhelmina wilde in Het Loo een herstellingsoord voor oud-illegalen inrichten. Het paleis
was echter in beslag genomen door prins Bemhard en zijn staf Binnenlandse Strijdkrachten.
De laatste voelde er blijkbaar niet voor het riante hoofdkwartier prijs te geven. Op verzoek
van Wilhelmina heeft Beel toen de marechaussee ingeschakeld en het paleis doen ontruimen
(brief A. den Doolaard aan auteur 24 oktober 1990). Op 1 april 1946 heeft Wilhelmina het
herstellingsoord onder aanwezigheid van Beel feestelijk in gebruik gesteld.
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besteden aan zijn vrouw en kinderen. In juli 1945 verhuisde het gezin Beel
naar Wassenaar, Rijksstraatweg 594 (De oudste dochter bleef aanvankelijk
achter in Brabant in een door nonnen beheerd zwakzinnigengesticht te Udenhout.) Beels ministersinkomen van rond ƒ20.000 per jaar alsmede de lage
rentestand hadden waarschijnlijk hem ertoe gebracht nu niet meer een huis te
huren maar te kopen. De Wassenaarse villa was evenals de Eindhovense van
het type twee-onder-één-kap. Het nieuwe huis was wat ruimer van opzet en
had een flinke tuin rondom. Beels jongste dochter herinnert zich dat ze zich er
allemaal meteen thuis voelden. Al verhuisden ze van een provinciestad naar de
randstad, de directe woonomgeving in Wassenaar was een stuk landelijker dan
die in Eindhoven. Het huis was gelegen in het open gebied op de scheiding
van de gemeenten Den Haag en Wassenaar en grensde met de achtertuin aan
het fraaie landgoed Wittenburg. ‘Langs een pad liep je in vijf minuten naar de
Stoeplaan’. In deze laan was de Pius X school waar de kinderen heengingen en
lag ook de parochiekerk van De Goede Herder waar het gezin ter kerke
ging.30 In oktober 1945 kwam Mia Vlemmings bij het gezin op Rijksstraatweg
594 wonen. Na haar terugkeer uit Londen bleef zij secretaresse van Beel op
Binnenlandse Zaken. Bij de heersende woningnood was het moeilijk in Den
Haag een kamer te vinden. Beel bood haar een onderkomen aan in zijn huis;
hij deed dit mede uit een gevoel van verantwoordelijkheid tegenover Mia’s
ouders. De kinderjuffrouw Annie Schutte ging mee naar Wassenaar en woon
de eveneens bij de Beels.31
Of Beel het kabinet-Schermerhom/Drees ook ‘een prettig team’ heeft gevon
den, weten we niet. Er is reden tot twijfel, zoals we zullen zien.
In het kabinet-Schermerhom/Drees, waarvan zeven van de vijftien leden
zouden toetreden tot de PvdA, bepaalde Drees in hoge mate het kabinets
beleid; niet alleen vanuit zijn belangrijke ministerie van Sociale Zaken maar
ook als vice-premier in de ministerraad. Veel meer dan bijvoorbeeld Beel nam
Drees in de ministerraad deel aan de meningsvorming van het algemene
beleid alsook aan de beleidsvorming op andere departementen, zo blijkt wan
neer men de ministerraadsnotulen van het kabinet doorleest. Schermerhom
bepaalde het gezicht van het kabinet naar buiten. Hij deed dat in zijn opebare
optredens, hij deed dat ook met de organisatie Oog en Oor (ressorterend
onder de minister-president) die bij ontstentenis van een parlement de ogen
de kost gaf en het oor te luisteren legde om vast te stellen wat er onder de
bevolking leefde. Ook was Schermerhom de instigator van de radio- en persrubriek Op de brug waarin ministers en vooral hijzelf het kabinetsbeleid aan
de bevolking uitlegden en begrip vroegen voor de vaak ingrijpende regerings
maatregelen.
Dit laatste was ook wel nodig. De periode van de naoorlogse wederopbouw
is er een geweest waarin de overheid ingreep in het leven van de burger als
daarvóór noch daarna ooit in ons land het geval is geweest. Lonen en prijzen
werden aan banden gelegd; om de overdadige geldcirculatie af te romen en om
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oorlogswinsten in te vorderen werd een draconische geldsanering doorge
voerd—‘het tientje van Lieftinck’; de rijken werd een eenmalige vermogensbe
lasting opgelegd die uiteindelijkƒ3 miljard opleverde—in guldens van toen; zij
die ruim behuisd waren, moesten inwoning in hun huis dulden; investeringen
werden gebonden aan een strak vergunningensysteem en de meeste consump
tiegoederen bleven op de bon. We hoeven hier op dit alles niet diep in te
gaan, het is uitvoerig beschreven. Van belang is te beseffen dat Beel als minis
ter aantrad in een tijd dat bestuurden in groot vertrouwen hun lot in handen
van de bestuurders legden—in een tijd van delegatie-democratie, zoals we het
eerder omschreven, waarin een man als Beel zo goed gedijde. Een lid van dit
kabinet-Schermerhom/Drees herinnerde zich Beel als een (nog steeds) ambte
lijke bestuurder, als een minister ook met wiens departementsbeleid je je niet
bemoeide—ook al omdat hij zich niet met jouw beleid bemoeide.32
De onderwerpen waarmee Beel als minister van Binnenlandse Zaken te maken
kreeg waren niet alle even spectaculair. Zo stelde Beel op 17 juli de minister
raad voor de ‘dubbele zomertijd’ te beëindigen op 16 september, de ‘enkele
zomertijd’ op 15 november. Of een ander terrein van ‘BiZa’: op 13 februari
legde Beel de ministerraad het wetsontwerp voor ter vaststelling van de kleu
ren van onze vlag. Deze waren van oudsher oranje-blanje-bleu, maar waren
door de NSB gemonopoliseerd. Beel stelde voor ze te wijzigen in rood-witblauw.33 Beel was voorts eerst verantwoordelijke voor het wetsontwerp Rechts
herstel, ingevolge waarvan ambtenaren die tijdens de bezetting ontslag hadden
gekregen of genomen hun daardoor gederfde salaris konden claimen—een
regeling waarbij Beel zelf persoonlijk belanghebbende was, zoals we in het
vorige hoofdstuk hebben gezien. Schermerhom, bijgevallen door Drees, stelde
voor de uitkering te beperken tot 70% van het gederfde inkomen. Nadat men
zich evenwel had gerealiseerd dat Burger in het bevrijde zuiden al schade
loosstellingen van 100% had toegekend, werd besloten er 100% van te
maken.34 Eén keer leed Beel in de ministerraad een pijnlijke nederlaag. Prins
Bemhard had bij hem bemiddeld ten behoeve van een Amerikaanse maat
schappij die in Nederland een commerciële radiozender wilde beginnen—dit
was de Amerikaanse radiozender CBS, die vanuit Nederland een Europese
commercieel radionet wilde opzetten, herinnert prins Bemhard zich.35 Beel
bracht het in in de ministerraad. ‘De raad wil op het voorstel niet ingaan’,
luidt de koele conclusie in de notulen.36
Het kabinet-Schermerhom/Drees heeft twee belangrijke onderwerpen
geregeld waarvoor de minister van Binnenlandse Zaken de eerst verantwoor
delijke was: de ambtenarenzuivering en de instelling van het noodparlement.
We willen op beide wat dieper ingaan. Zij geven een goed beeld van Beel als
regelaar en laten ook zien hoe Beels opvattingen met de verandering van de
* Op bevel van de Duitse bezetter was op 16 mei 1940 de Midden Europese Tijd ingevoerd,
waarbij de klok 40 minuten werd vooruitgezet (‘enkele zomertijd’). Daarenboven werd op die
dag de Midden Europese Zomertijd ingevoerd, waarbij de klok-evenals in daarop volgende
oorlögszomers-nog eens één uur werd voorgezet (‘dubbele zomertijd’). Beels voorstel is
blijkbaar niet ongewijzigd aangenomen; wij kennen in ons land nog steeds de Midden Euro
pese Tijd (brief hoofdirecteur KNMI H M . Fijnaut aan auteur 13 januari 1992).
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tijdgeest evolueerden. Regelzucht en aanpassingsvermogen werden de eigen
schappen die Beel als bestuurder gingen kenmerken.
Am btenarenzuivering

De naoorlogse zuivering vormt een wat groezelige bladzijde in de geschiede
nis van het vaderland. Ter verontschuldiging daarvan kan gelden dat zij is
geboren uit staatsnoodrecht alsook dat de zuivering, hoe gebrekkig deze ook is
geweest, het veel ernstiger euvel van bijltjesdag heeft voorkomen. Hoe het ook
zij, de bijzondere rechtspleging die terwille van de zuivering in het leven werd
geroepen, zette enkele gewichtige grondslagen van onze rechtsstaat opzij. Zo
hield zij geen rekening met het strafrechtsbeginsel, ‘Geen feit is strafbaar dan
uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling’ (artikel 1
Wetboek van Strafrecht); greep zij niet alleen de persoon van de dader aan
maar ook diens vermogen, ook als de vermogensvorming niets met de aan
klacht van doen had; werd de rechtsvervolging tegen een verdachte ingezet op
aanklacht van medeburgers—met alle risico’s van een heksenjacht. Deze ver
storing onzer rechtsorde in de bijzondere rechtspleging had onmiskenbaar een
uitstraling naar de ambtenarenzuivering. Ook daar werden gedragingen eerst
achteraf strafbaar gesteld, konden aan degenen die uit hun functie werden
gezet tevens hun pensioenrechten worden ontnomen en het waren medebur
gers, veelal collega’s, die een ambtenaar voor zuivering voordroegen.
Beel is na de bevrijding van Zuid-Nederland door verzetskringen als een der
hunnen ingelijfd, hebben we gezien. Volgens De Beus gold Beel zelfs als ‘een
afgod van de verzetsbeweging in Noord-Brabant’.37 Hij raakte hierdoor naar
onze indruk besmet met het virus dat in deze kring heerste, het virus van korte
metten te willen maken met iedere ambtenaar die in hun ogen tijdens de
bezetting niet aan de hoogste normen had voldaan. P. Romijn meent dat Beel
de auteur is van een anonieme concept-nota ten behoeve van de GOIWN,
waarin onomwonden werd verklaard dat terwille van de wederopbouw ieder
een op wie maar iets was aan te merken uit het overheidsapparaat diende te
worden verwijderd.38 Gestart als een aanhanger van absolute normen zou Beel
wat de zuivering betreft als minister geleidelijk aan water in de wijn doen, om
uiteindelijk ongeveer uit te komen bij het standpunt dat zijn voorganger Burg
er al in een vroeg stadium had ingenomen: het gaat om hen die fout zijn ge
weest, niet om hen die fouten hebben gemaakt.
Toen Beel in het derde kabinet-Gerbrandy minister van Binnelnadse Zaken
werd, was de zuivering al in volle gang. Deze berustte op het Zuiveringsbesluit
van minister Burger van januari 1944 (E14) en werd na de op 11 september
1944 afgekondigde Bijzondere Staat van Beleg ten uitvoer gebracht door het
Militair Gezag. Het wetsbesluit bood het MG drie mogelijkheden: ontslag,
staking of schorsing. Gestaakte en geschorste ambtenaren werden in afwach
ting van het onderzoek naar hun gedragingen in oorlogstijd op non-actief
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gesteld—de gestaakte met, de geschorste zonder behoud van salaris. Beel heeft
Burgers regeling aangevuld en deels herzien. Anders dan Burger die de ambtenarenzuivering beschouwde als een vorm van rechtspraak waarin de (admini
stratieve) rechter einduitspraak diende te doen, zag Beel de ambtenarenzuivering als een disciplinaire zaak tussen werkgever en werknemer waarop
tuchtrechtspraak van toepassing was en waarvoor de eindverantwoordelijkheid
lag bij de minister van Binnenlandse Zaken.39
Bij ministerieel besluit van 21 april 1945 stelde Beel het Centraal Orgaan op
de zuivering van Overheidspersoneel (COZO) in en benoemde oud-minister
Van Boeyen tot voorzitter daarvan. Voorts riep Beel een adviescommissie in
het leven onder voorzitterschap van de befaamde Amsterdamse jurist Paul
Scholten. Beel vond de einduitspraak die volgens Burgers Zuiveringsbesluit
jegens de gezuiverde ambtenaar kon worden gedaan, ontslag dan wel herstel in
functie, te weinig genuanceerd en verordonneerde dat degenen die schuldig
waren bevonden, konden worden ontslagen dan wel disciplinair gestraft met
berisping, terugzetting in rang en overplaatsing. Daarnaast creëerde hij als
nieuwe maatregel ‘ongevraagd eervol ontslag’. Dit alles werd half mei 1945
vastgelegd in twee nieuwe zuiveringsbesluiten, F69 en F70. Omdat hij bij
nader inzien ‘eervol’ te eenzijdig vond, voegde Beel later nog de maatregel toe
‘ontslag zonder meer’ (wetsbesluit F221). Volgens Termeer kwam Beel hier
mee tegemoet aan wensen uit verzetskring waar erop werd aangedrongen ‘om
ook “slappe” burgemeesters en ambtenaren te kunnen verwijderen.’40
Ook Burgers zuiveringsgronden bevielen Beel niet helemaal. Hij gaf daarom
een commissie onder voorzitterschap van de bekende Leidse hoogleraar R.P.
Cleveringa opdracht nieuwe zuiveringsgronden te bedenken. Dit leidde tot
het zoveelste zuiveringsbesluit van Beel, van begin augustus 1945 (F132), met
twee rechtsgronden voor de zuivering. Gezuiverd zouden worden:
‘Zij die door gedragingen of uidatingen blijk hebben gegeven van een nationaal-socialistische gezindheid’ [alsmede] ‘zij die op enigerlei wijze in ernstige
mate te kort zijn geschoten in het betrachten van de juiste houding in verband
met de bezetting.’41

Men bemerkt in de bewoording van de tweede rechtsgrond, met haar voor
zichtige ‘in ernstige mate’, dat Beel zijn aanvankelijke absolute normstelling
aan het verlaten was. De zin van al deze nuanceringen, welke Beel aanbracht
in de ambenarenzuivering, is twijfelachtig. Termeer merkt in navolging van
Romijn op: ‘Maar het onderscheid tussen defamerende zuiveringsmaatregelen
en een formeel gezien eervol ontslag zou in de praktijk in het geheel niet tot
het algemene publiek doordringen.’42
De ambtenarenzuivering was er door Beels regelzucht niet eenvoudiger op ge
worden. Werd een ambtenaar (of bestuurder) door collega’s of medeburgers
ervan beschuldigd dat op zijn of haar gedrag in oorlogstijd een en ander was
aan te merken dan kwam eerst het Militair Gezag in actie. Voor de beoorde
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ling van gestaakte en geschorste ambtenaren werden adviescommissies in het
leven geroepen, veelal bemand met oud-illegalen. Erg zorgvuldig gingen deze
juridische amateurs niet te werk. Het COZO stelde daarom ‘documentatiecommissies’ in die het dossier ordenden en aanvulden. Hoe de procedure
bij Binnenlandse Zaken veder verliep heeft Kan ons als volgt geschetst.
‘Na enig geharrewar werkten we bij de ambtenarenzuivering met twee wets
besluiten. Het eerste was het eigenlijk zuiveringsbesluit (F69 juncto F70), dat
bestemd was voor het ontslag van NSB-bestuurders en NSB-ambtenaren. Het
voorzag in oneervol ontslag en bracht in de regel tevens verlies van pensioen
rechten met zich. Alleen als de minister afweek van het advies van de commissie-Scholten kon de betrokkene in beroep gaan bij de Kroon, de Raad van
State, Afdeling Geschillen van Bestuur, gehoord. De minister kon op zijn
beurt afwijken van het adviesvonnis van de Raad van State—‘contrair gaan’,
zoals dat heette. In dat geval werd het ontslag-KB in het Staatsblad gepu
bliceerd met alle stukken die eraan waren voorafgegaan.
Het tweede wetsbesluit, waarmee op Binnenlandse Zaken werd gewerkt,
F221, was van toepassing op bestuurders en ambtenaren, die zonder N SB’er te
zijn geweest fouten hadden gemaakt alsook op diegenen die door hun houding
tijdens de bezetting als bestuurder of ambtenaar op enigerlei wijze het ver
trouwen hadden verloren. Dit zuiveringsbesluit voorzag in a. ontslag zonder
meer (met ‘kort wachtgeld’) en b. eervol ontslag (met ‘lang wachtgeld’). Ook
deze ontslagenen hadden alleen mogelijkheid van beroep op de Kroon als de
minister afweek van het advies van de commissie-Scholten.* Deden zij dit en
week de Raad van State af van zijn beslissing, dan ging Beel meermalen con
trair en beklemtoonde daarmee dat in zijn visie de eindverantwoordelijkheid
lag, niet bij de Afdeling Geschillen, maar bij hem de minister van Binnen
landse Zaken.’43
De toch al zware procedure werd nog extra belast door de bestaande papier
schaarste en door het langs, soms ook tegen elkaar, werken van de illegalen
van de adviescommissies van het Militair Gezag en de juridisch geschoolde
leden van de dokumentatiecommissies van het COZO.44 Bij dit alles dient de
lezer te bedenken dat zo’n 32.000 ambtenaren moesten worden gezuiverd—
een kleine 10% van het totale ambtenarenbestand—en dat daarvoor honderden
commissies in het leven werden geroepen. Het was allemaal veel ingewikkelder
dan was voorzien. Niettemin had Schermerhom in juni 1945 bij het aantreden
van zijn kabinet aangekondigd dat ‘dit kankergezwel’, zoals hij de zuiveringsproblematiek noemde, zo gauw mogelijk uit de samenleving zou worden uit
gesneden. En Beel had in juli de optimistische verwachting uitgesproken dat de
zuivering tegen 1 oktober van dat jaar ‘in beginsel’ klaar zou zijn.
Minister van Financiën Lieftinck wees erop dat onderhand duizenden ge
staakte ambtenaren rondliepen die zonder iets te doen salaris ontvingen. ‘Beel,
een bewindsman die een voorkeur had voor doortastend optreden’, schrijft De
Jong, ‘besloot tot een drastische maatregel.’45 Buiten het Militair Gezag om
gaf hij de Commissarissen van de Koningin opdracht alle burgemeesters en al
Zo heeft Frederiks niet in beroep kunnen gaan doordat Beel conform het advies van de
commissie-Scholten tot zijn (eervol) ontslag besloot.
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die ambtenaren van provincie en gemeente van wie mocht worden aange
nomen dat ze toch niet ontslagen zouden worden, per 1 december in hun
functie te herstellen en de overige gevallen vóór 1 januari af te werken. Beel
wilde met deze decentralisatie van de zuivering het Centraal Orgaan op de
Zuivering van Overheidspersoneel ondasten, opdat dit zijn aandacht kon gaan
concentreren op de zware gevallen. De leiding van het COZO zinde de decen
tralisatie van de zuivering niet; zij vreesde daarvan grote ongelijkheid in
rechtsbedeling. Voorzitter Van Boeyen vroeg ontslag. De illegaliteit, verza
meld in de Grote Adviescommissie der Illegaliteit, sloeg daarop alarm. Maar
Beel zette door; hij aanvaardde het ontslag van de oud-minister en verving
hem door burgemeester J. W. Noteboom, die naar het departement kwam en
onder Beels directieven kwam te staan.
Beel begon al met al ten aanzien van de zuivering op te schuiven naar een
steeds milder standpunt. Hij kreeg daarvoor volle instemming van de aarts
bisschop die het had over de ‘zuiveringsziekte’—een gevoelen dat buiten de
kring van de illegaliteit allerwegen begon post te vatten. Eenmaal minister
president, vertolkte Beel dit volksgevoelen toen hij op 5 juli 1946 in de rege
ringsverklaring van zijn kabinet over de zuivering zei: ‘Dan gevoelt men dat
thans het uur gekomen is, waarop barmhartigheid op grote schaal haar intrede
moet doen’.46
P erszuivering

De zuivering sleepte zich nog jaren voort en kreeg een steeds opportunistischer karakter. Van de voorgenomen bedrijfszuivering bijvoorbeeld werd terwille
van de wederopbouw vrijwel geheel afgezien. Hoezeer ook Beel een opportu
nistische houding ging aannemen blijkt onder meer uit zijn interventies in de
perszuivering, waarbij hij als minister van Binnenlandse Zaken in het begin
betrokken is geweest.
Burger had in Londen op grond van zijn Tijdelijk Persbesluit E69 een com
missie in het leven geroepen voor Perszuivering én Papiertoewijzing. Deze
commissie wilde na de bevrijding niet alleen foute persmensen maar ook foute
kranten gaan aanpakken. Hier kwam Beel tegenop. Hij achtte het principieel
onjuist ‘een rechtspersoon of kapitaalscombinatie verantwoordelijk te stellen
voor gedragingen van natuurlijke personen,’ verklaarde Beel in de minister
raad. Schermerhom viel hem bij. ‘Zuivering mag geen middel zijn in de con
currentiestrijd’, vond deze.47 Het standpunt van Beel en Schermerhom redde
de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Deze krant had zich tegenover de bezetter
nogal meegaand getoond. Na de bevrijding stuurden de eigenaren van de
NRC, de familie Nijgh, hoofdredacteur J. Huyts de laan uit, riep—in navol
ging van Beels constructie bij Oost-Brabant—een stichting in het leven ter
exploitatie van de krant en veranderde de naam Nieuwe Rotterdamsche Cou
rant in ‘Nationale Rotterdamsche Courant’. Hierna kon de ‘NRC’ op 18 juli
1945 weer verschijnen. Het Rotterdamse voorbeeld vond navolging in Am
* De perszuivering was aanvankelijk een gedeelde verantwoordelijkheid van de ministers van
Binnenlandse Zaken en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; in oktober 1946 kwam
zij volledig bij de laatste te berusten.
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sterdam waar mede op aandrang van Heinekendirecteur D.U. Stikker een
stichting werd opgericht die het gestaakte Algemeen Handelsblad ging uitgeven.
Begrijpelijk dat verzetsmensen en vooral redacties van illegale bladen hierte
gen in opstand kwamen. Toen de eigenaren van een dertigtal gestaakte bladen
zich bij Beel vervoegden met het verzoek het voorbeeld van Oost-Brabant,
NRC en Algemeen Handelsblad te mogen volgen, begreep deze dat hij moest
ingrijpen. Beel deed een nieuw persbesluit uitgaan, het Tijdelijk Persbesluit
F177, dat de touwtjes wat strakker aantrok. Tegen de Grote Adviescommissie
van de Illegaliteit zou Beel in augustus 1945 volgens De Jong hebben gezegd
dat hij achteraf vond met het laten herverschijnen van de NRC een ‘misstap’ te
hebben begaan.48 Toen echter de Voorlopige Staten-Generaal in navolging
van de GAC zijn Persbesluit F177 bekritiseerde, omdat dit de terugkeer van
laakbare bladen niet kon voorkomen, beriep Beel zich op het toenmalige
artikel 7 van de Grondwet dat de vrijheid van drukpers waarborgde.
Beels bemoeiingen met de naoorlogse zuivering, met name met de ambtenarenzuivering, maakten hem tot een machtig man. Hij besliste over het lot
van vooraanstaanden als secretarissen-generaal, Commissarissen van de Ko
ningin en burgemeesters. Tegelijkertijd was hij degene die kandidaten voor
droeg voor de twee laatste, prestigieuze ambten. Groeide het hem boven het
hoofd, al die benoemingen of was het zijn natuurlijke voorzichtigheid?—Aan
vankelijk wilde Beel iedere benoemingsvoordracht schriftelijk in de minister
raad toelichten. Na enige tijd verklaarde hij evenwel te willen afzien van der
gelijke nota’s; hij zou zijn voordrachten mondeling toelichten.49
Beel het zich bij zijn zuiverings- en benoemingsbeleid ruim voorlichten—zo
placht hij over voordrachten langdurig in conclaaf te gaan met secretaris-generaal Prinsen aldus Kan. Niettemin hebben we de indruk dat Beel voor deze
gewichtige taak flink wat autonomie voor zichzelf opeiste. Zo stond Sassen op
de nominatie te worden benoemd tot burgemeester van Tilburg, waarvoor hij
door de waarnemend Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant J.T.M.
Smits van Ooyen was voorgedragen. Op aandrang van Beel heeft hij zich
echter maar teruggetrokken, omdat Beel deze post had bestemd voor baron
E.H.J. van Voorst tot Voorst die in Gelderland uit de boot was gevallen.50
Eén zuiveringszaak moet bij Beel bijzondere emoties hebben gewekt. Toen
Beel eens met degene die tijdens zijn levensavond in Doom voor hem zorgde
zat te kijken naar een tv-uitzending over de bezetting en de naweeën daarvan
kwam iemand in beeld die Beel de bekentenis ontlokte: ‘Deze man achtte mij
ongeschikt voor het burgemeesterschap; ik heb hem als Commissaris van de
Koningin moeten ontslaan.’ Bedoelde man was de voormalige Commissaris
van de Koningin in Noord-Brabant Van Rijckevorsel, wie Beel na de oorlog
conform het advies van de commissie-Scholten ongevraagd, eervol ontslag had
gegeven51—dezelfde man die Beel, zoals we eerder zagen, voor de oorlog van
het burgemeesterschap had afgehouden.
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H E T NOODPARLEMENT

De eerder gesignaleerde tegenstelling tussen voor- en tegenstanders van de
synthesegedachte had zich in het bijzonder geopenbaard bij de discussie over
de inrichting van het noodparlement na de oorlog. ‘Synthese’ betekende hier:
herstel van de laatst gekozen Staten-Generaal—na zuivering van onvader
landse elementen. Daartegenover stond de opvatting dat in afwachting van
nieuwe verkiezingen de leden van het noodparlement dienden te worden
benoemd door de Kroon. In de literatuur over de Londense periode alsook in
de verslagen van de Parlementaire Enquêtecommissie bespeurt men de nei
ging om vóór of tegen synthese te hanteren als een lakmoesproef van de de
mocratische dan wel autocratische gezindheid van betrokkenen. De Jong wijst
er terecht op dat deze neiging van naoorlogse geschiedschrijvers is gekleurd
door hun afstand van de tijd. Eerder merkten we op dat er destijds velen waren
die betwijfelden dat we met onze parlementaire democratie op de oude voet
moesten voortgaan.
De tegenstelling wel of geen synthese die in de boezem van de Londense
regering ten aanzien van de regeling van het noodparlement bestond, had een
stroom van ontwerpregelingen opgeleverd. In de tiende ontwerpregeling was
eindelijk eind 1944 een compromis bereikt waarmee de meerderheid van het
kabinet kon instemmen. De koningin had echter, zoals we zagen, geweigerd
het ontwerp-wetsbesluit te ondertekenen. Zij wilde eerst weten hoe het verzet
erover dacht. Want het verzet beschouwde zij als het ‘natuurlijke parlement’,
had ze Gerbrandy in oktober 1944 toevertrouwd.52 Had haar ‘heldenvolk’
Wilhelmina gesmeekt zelf de leiding van de staat in handen te nemen en het
voorlopig maar eens een tijdje zonder Staten-Generaal te doen, zij zou deze
bede in welwillende overweging hebben genomen, maken we uit De Jongs
analyses op.
Gerbrandy had evenwel bij de presentatie van zijn nieuwe kabinet in febru
ari 1945 aangekondigd dat binnen twee maanden na de bevrijding een nood
parlement zou gaan functioneren. De regeling daarvan moest komen van de
nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, van Beel dus. Begin mei begon Ger
brandy ongeduldig te worden en vroeg Beel waar hij met zijn regeling bleef.
In Beels archief troffen we uit de Londense tijd een handgeschreven notitie
aan—niet in Beels handschrift, dat van Wilkeshuis?—waarin de toenemende
aandrang die Gerbrandy op Beel heeft uitgeoefend is gereleveerd.53 ‘Notulen
1 mei 1945, verzoek ontwerp noodparlement’, begint de notitie. Beel zei dat
hij ‘gisteren reeds met deze zaak had willen beginnen’, maar op zijn departe
ment waren geen stukken te vinden. Een dag later reageerde Beel op Gerbrandy’s vraag hoe het er mee stond ‘dat hij de dossiers thans gevonden heeft,
maar wel enige tijd voor de bestudering daarvan nodig zal hebben’. Wel wilde
hij kwijt er weinig voor te voelen de illegaliteit een rol toe te bedelen. ‘Ons
staatsrecht kent geen illegaliteit’, verklaarde Beel.54 Op 16 mei wees Ger
brandy ‘er nogmaals op dat de regeling i.z. noodparlement tot stand moet
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komen’. Het is opmerkelijk dat Beel, nog maar pas geroepen tot zijn hoge
ambt en gezagsgetrouw van aard, de voorzitter van de ministerraad weerstreef
de. Zou iemand, Wier gezag hij nog hoger achtte dan dat van een minister
president, Beel hebben toevertrouwd dat hij wat Haar betrof met het noodparlement geen haast hoefde te maken?—in de periode dat de zaak speelde had
Beel blijkens zijn agenda meermalen contact met koningin Wilhelmina. Ein
delijk legde Beel op 5 juni—het derde kabinet-Gerbrandy was al demission
air—een nota aan de ministerraad voor waarin hij zijn gedachten over een
regeling van het noodparlement ontvouwde. Tot ergernis van enige collegaministers had hij niet gewoon het laatste ontwerp ter hand genomen, maar was
van voren af aan opnieuw begonnen.
Beels censor Donker heeft hem bij het verhoor door de Parlementaire
Enquêtecommissie in oktober 1948 een ‘gewetensvraag’ gesteld. Verwijzend
naar Beels wetsbesluit op de Tijdelijke Gemeenteraden waarin, zoals we
zagen, de synthesegedachte ver zoek was, vroeg Donker: ‘Heeft nu inderdaad
in april 1945 de bedoeling voorgezeten dat wetsbesluit te laten volgen door
een ander ten aanzien van de Staten-Generaal, met eenzelfde systeem?’55 Beel
heeft op Donkers vraag een ontwijkend antwoord gegeven. In Beels archief
hebben we echter een ‘voorontwerp (...) omtrent de voorlopige voorziening in
het vertegenwoordigend lichaam van het Rijk in Europa’ aangetroffen dat
inderdaad veel weg heeft van Beels regeling van de tijdelijke gemeenteraden.56
Ook in dit ontwerp is de synthesegedachte losgelaten. Het wil de Staten-Generaal terugbrengen tot één Kamer van honderd leden, te benoemen door de
Raad van State ‘uit voordrachten ingediend door Ons aan te wijzen instanties
en groepen van personen’ (artikel 4). Bij benoeming en voordracht diende er
naar te worden gestreefd ‘dat de voornaamste geestelijke en maatschappelijke
stromingen in het land naar evenredigheid vertegenwoordigd zijn.’ (artikel 13
lid 3)—ook hier derhalve de omissie, waarover Donker de staf had gebroken,
‘staatkundige stromingen’. Begrijpen we het goed dan is in de ministerraads
vergadering van 5 juni 1945 niet dit voorontwerp aan de orde geweest, maar
enkel de grondgedachte ervan.
Gerbrandy drong in deze laatste ministerraadsvergadering begrijpelijkerwijs
erop aan nu hoe dan ook met een regeling naar buiten te komen. De minister
raad begon zich echter te realiseren dat Schermerhom en Drees volop bezig
waren een nieuw kabinet te formeren. De conclusie van het beraad van 5 juni
was dat Beel en Gerbrandy samen Beels uitgangspunten tot een ontwerp
zouden uitwerken en dat zij dit aan de formateurs zouden voorleggen.57
Daarmee werd in feite besloten een kwestie waarover in Londen al die jaren
was beraadslaagd door te schuiven naar een volgend kabinet.
Bij Beels toetreding tot het kabinet-Schermerhom/Drees was (uiteraard) ook
gesproken over de vraag hoe het moest met de vertegenwoordigende licha
men. Wat de gemeenteraden en Provinciale Staten betrof, hield Beel voet bij
stuk. Herleving van de staten moest wachten tot er provinciale verkiezingen
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konden worden gehouden en de tijdelijke gemeenteraden wilde hij in het
noorden op dezelfde wijze tot stand laten brengen als in het zuiden was ge
beurd, dus volgens zijn wetsbesluit Tijdelijke Gemeenteraden (F45). Beel
voelde begrijpelijkerwijs niets voor verschillende soorten gemeenteraden in
noord en zuid. Wat het noodparlement betrof was Beel echter bereid de synthesegedachte te volgen die Schermerhom en Drees voorstonden—van zijn
eigen voorontwerp zal Beel tegenover de formateurs wel niet hebben gerept.
De naoorlogse herleving van ons parlementaire stelsel is een drietrapsrakket
geweest. Eerst kwamen er Tijdelijke Staten-Generaal, daarna Voorlopige Staten-Generaal en tenslotte herleefden in mei 1946—één jaar na de bevrijding—
de gekozen Staten-Generaal. Na het aantreden van het kabinet-Schermerhorn/Drees deed Beel er alles aan de raket tot ontbranding te brengen. Op 17
juni 1945 bracht hij het wetsbesluit ter instelling van Tijdelijke Staten-Gene
raal in de ministerraad; het werd op 2 augustus gepubliceerd. Op grond van
dit besluit stelde een zuiveringscommissie, waarin naast de voorzitters van
Eerste en Tweede Kamer de vice-president van de Raad van State zitting had,
vast wie van de leden der oude Kamers—voor zover nog in leven—wegens
hun houding tijdens de oorlog gewraakt dienden te worden. Er bleven honderdtien leden over; zesenzeventig van de Tweede, vierendertig van de Eerste
Kamer. Deze Tijdelijke Staten-Generaal gingen op 23 september 1945 als een
soort rompparlement fungeren. De enige taak die dit rompparlement was toe
bedacht, was het zich uitspreken over de regeling van de Voorlopige StatenGeneraal—het al zo lang aangekondigde noodparlement.
In de ministerraadsvergadering van 17 juli waarin Beel zijn ontwerpbesluit
voor de Tijdelijke Staten-Generaal inbracht, opende hij meteen ook de dis
cussie over de tweede trap van de raket, de instelling van de Voorlopige Sta
ten-Generaal. Moge Beel in Londen enige twijfels hebben gehad over onze
parlementaire democratie, eenmaal terug in Nederland ontpopte hij zich vol
gens Kan als plus démocratique que les démocratesss. De discussie over de Voor
lopige Staten-Generaal, het noodparlement dus, concentreerde zich op twee
vragen. Moesten er weer twee Kamers komen of diende men tegemoet te
komen aan een wens van de illegaliteit die als teken van parlementaire ver
nieuwing de Eerste Kamer afgeschaft wilde zien, een wens welke door Scher
merhom in de ministerraad naar voren werd gebracht. De andere kwestie
werd door Lieftanck aangedragen. Als minister van Financiën wilde deze bij
het wederopbouwbeleid zoveel mogehjk de handen vrij hebben. Daarom
stelde hij voor het noodparlement alleen een controlerende taak te geven,
geen (mede-)wetgevende. Beel wist Schermerhorns voorstel te doen afwijzen;
hij vond de argumenten voor één Kamer niet sterk genoeg. Drees torpedeerde
Liefrincks voorstel; het zou een slechte indruk maken, zei Drees, vooral ook in
het buitenland, als het Nederlandse parlement niet meteen zijn constitutionele
rechten herkreeg.59 Na deze algemene discussieronde kon Beel het wetsont
werp voor het noodparlement gaan opstellen. Nu eenmaal de synthesegedachte was aanvaard, besloten was Tweede èn Eerste Kamer te handhaven en er
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niet beknibbeld zou worden op de grondwettelijke bevoegdheden van de Sta
ten-Generaal, was de wettelijke regeling er een stuk gemakkelijker op gewor
den. Het ging er nog slechts om een procedure te vinden beide Kamers op
grondwettelijke sterkte te brengen (honderd leden Tweede Kamer, vijftig
leden Eerste Kamer). De Nationale Adviescommissie—een in juli geïn
stalleerde commissie waarin vertegenwoordigers zitting hadden van de ille
galiteit alsook van maatschappelijke stromingen—mocht voor de veertig open
plaatsen dubbeltallen voordragen. Daaruit zouden door een commissie onder
voorzitterschap van de vice-president van de Raad van State de nieuwe veertig
Kamerleden worden gekozen. In de boezem van deze laatste commissie viel
het besluit de politieke kleur van gegadigden in acht te nemen en de fracties in
Eerste en Tweede Kamer weer op vooroorlogse sterkte te brengen. Dit bete
kende dat er slechts acht Kamerzetels overbleven (die van NSB) waarvoor
buiten de politieke partijen kandidaten werden gezocht en hiervan werden er
nog twee aan de CPN toegewezen wegens haar moedige houding in het ver
zet. Al met al was daarmee de door Beel geduchte eigen vertegenwoordiging
van de illegaliteit tot een minimum teruggebracht van zes leden.
Terwijl de Raad van State over het wetsbesluit op de Tijdelijke Staten-Generaal gunstig had geadviseerd, gaf deze tot verbazing van de ministerraad op
Beels ontwerp voor de Voorlopige Staten-Generaal een afwijzend advies.60
Beel stelde de ministerraad voor het advies maar ‘ter zijde te leggen’; hetgeen
geschiedde. De Tijdelijke Staten-Generaal namen rustig de tijd voor de schrif
telijke voorbereiding van het wetsontwerp, maar Beel hield de vaart erin. Na
dat uiteindelijk de Tweede Kamer haar Voorlopig Verslag had uitgebracht,
zorgde Beel ervoor dat binnen de kortste keren de Memorie van Antwoord
verscheen. Op 9, 10 en 11 oktober 1945 vond in de Tijdelijke Tweede Kamer
de openbare behandeling plaats van Beels eerste wetsontwerp. Omdat dit ook
Beels eerste optreden in het parlement betekende, willen we er even bij stil
staan.
B eels e er ste o ptred en in d e T w eede K amer

Beel heeft altijd een afkeer gehad van optreden in het openbaar. Met lood in
de schoenen stak hij het Binnenhof over naar de Tweede Kamer.61 Daar pant
serde hij zich in een droge taal zonder tierelantijnen. De socialist J.H. Scheps,
eloquent woordvoerder van zijn fractie voor Binnenlandse Zaken in de Twee
de Kamer, vond Beel ‘een slecht spreker’62; andere tijdgenoten van Beel in de
Nederlandse politiek vonden hem als spreker zakelijk, maar saai.
De eerste woordvoerder was J. Schouten. Schouten behoorde tot het type
Mannenbroeders op wie men in gereformeerde kring erg was gesteld. Hij was
al sedert 1918 antirevolutionair Tweede-Kamerlid en werd na de oorlog, na
dat hij uit het concentratiekamp Mauthausen naar Nederland was terugge
keerd, de onbetwiste leider van zijn partij, de Anti-Revolutionaire Partij (ARP).
Schouten was een man die dicht stond bij De Here God, Die hij in politicis met
Kan vertelde dat hij de Memorie van Antwoord in één dag en avond bij hem thuis heeft
opgesteld, samen met de twee juristen van zijn afdeling vader en zoon J. en W. Riphagen.
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onverzettelijkheid diende. Hij kende dan ook zelden twijfels over zijn politieke
gelijk. Doordat de ARP-leider zich hardnekkig verzette tegen de geest des
tijds—tegen de zijns inziens inconstitutionele oplossing die de regering voor
het noodparlement had bedacht, later tegen het wederopbouwbeleid en vooral
tegen het zijns inziens verderfelijke Indonesiëbeleid—manoeuvreerde Schou
ten zichzelf alsmede de ARP de eerste jaren na de oorlog in de oppositie.
Oppositie voeren deed Jan Schouten met overgave—met zijn scherpe pen in
Trouw, met zijn stentorstem in de Tweede Kamer. Aldus begon Schouten zijn
eerste naoorlogse optreden in de Tweede Kamer:
‘Gaat het anderen zoals het mij gaat, dan dringen zich allerlei gedachten en
gevoelens aan ons op, welke niet onmiddellijk verband houden met den inhoud
van het aan de orde gestelde wetsontwerp, maar meer met de oorzaken van de
zoo langdurige onderbreking van het overleg tusschen Regering en StatenGeneraal en met de omstandigheden welke de afsluiting van deze onderbre
king—nu beschouwd los van het tijdstip dat daarvoor de Regering gekozen
heeft—hebben mogelijk gemaakt.’63

Zij die gehoopt hadden dat het parlementaire ‘praatcollege’ van voor de oor
log verleden tijd was, kwamen bedrogen uit. Het was weer als vanouds. In
ellenlange, ouderwetse zinnen sleepte het betoog zich voort. Schouten ver
weet de regering minachting voor onze constitutie. Door te weigeren onmid
dellijk na de bevrijding de restanten van de Staten-Generaal bijeen te roepen,
had het kabinet een ‘principiële dictatuur’ gevestigd, fulmineerde Schouten.
Beels wetsontwerp wees hij categorisch af. De enige constitutionele methode
was volgens hem geweest, het ontbrekende ledental der Kamers aan te vullen
met de opvolgers op de kieslijsten van de laatste Kamerverkiezingen en deze
Kamers tot de verkiezingen als noodparlement te laten optreden. Schouten
zette de toon voor het verdere debat, waarvan de eerste termijn twee dagen
lang voortduurde. De ene na de andere spreker kwam aan het woord, onder
wie oud-gedienden als L.N. Deckers, J.R H . van Schaik, H.W. Tilanus, negen
op rij. Zij beklaagden zich erover dat ze pas nu, vijf maanden na bevrijdings
dag, waren bijeengeroepen. Geen van hen gaf echter een verklaring, waarom
op bevrijdingsdag geen enkel Kamerlid op eigen initiatief namens het par
lement voor het voetlicht was getreden—zoals een enkel illegaal blad had
bepleit.
Van de SDAP spraken fractievoorzitter jhr M. van der Goes van Naters en
Donker. Van der Goes vond Donkers optreden destijds overbodig, maar
‘Donker moest zo nodig’ en de fractie wilde hem zijn optreden niet ont
houden.64 Waarom Donker zo nodig moest bleek weldra. Donker wilde zijn
collega-Kamerleden onthullen wat voor een minister van Binnenlandse Zaken
ze hadden gekregen. Het ging hem niet zozeer om Beels wetsontwerp maar
om diens Eindhovens Adres en om het wetsbesluit op de Tijdelijke Gemeen
teraden dat daarop volgens Donker was gebaseerd. In het Adres ontwaarde hij
‘anti-parlementarisme’ dat nauw aanleunde bij ‘een niet onbelangrijke semifascistische of neo-fascistische stroming’ welke in het land heerste en waarvan
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hij sporen bespeurde in Beels wetsbesluit. In zijn peroratie bestond Donker
het te verklaren: ‘Mijnheer de voorzitter! Ik behoor tot die menschen die niet
spoedig iets kwaads van hun medemenschen denken.’ 65
Na de Kamer kwam op de tiende oktober ’s avonds eerst namens de rege
ring Schermerhom aan het woord. Hij zegde toe dat aan de Tijdelijke StatenGeneraal naast het voorliggende wetsontwerp Voorlopige Staten-Generaal
ook actuele onderwerpen van regeringsbeleid zouden worden voorgelegd, met
name ook de Indonesische kwestie—meerdere sprekers hadden hierop aange
drongen. De dag ema was Beel aan het woord. Na lezing van de twee dagen
durende woordenvloed is kennisneming van Beels kort en zakelijk betoog een
verademing. De eerste woorden die Beel in het parlement uitsprak waren:
‘Mijnheer de Voorzitter! Het voorliggende ontwerp van wet vindt zijn verkla
ring, zomede zijn rechtvaardiging, in de buitengewone omstandigheden, waarin
ons land na vijf jaren van vijandelijke bezetting en terreur zich helaas bevindt en
moet mitsdien gezien worden vanuit het standpunt van den staatsnood.’66

De vraag welke oplossing in geval van staatsnood dichter bij de grondwet
aansloot, was nauwelijks te beantwoorden, betoogde Beel. Staatsnood liet zich
nu eenmaal niet ‘juridisch definiëren’. Hij citeerde De Savornin Lohman en
Abraham. Kuyper, vooroorlogse staatslieden uit het christelijke kamp, om zich
te verdedigen tegen Schoutens aantijging dat hij de constitutie met voeten
trad. Handig merkte Beel op dat Schouten in diens filippica tegen hem voor
zich zelf blijkbaar een ‘reservatio mentis’ maakte ten aanzien van de (toenma
lige) artikelen 88 en 94 van de Grondwet. Ingevolge deze artikelen, die de zit
tingsduur der Tweede Kamer beperkten tot vier jaren, was het Kameroptreden
van Schouten zelf inconstitutioneel.
Tegen Donker zei Beel blij te zijn eindelijk eens in het openbaar met hem te
kunnen discussiëren over het Eindhovens Adres, ‘na hetgeen in de afgelopen
maanden rondom dit schrijven zich heeft afgespeeld’. Zich tot de Kamer wen
dend verklaarde Beel:
‘Het lijkt mij noodzakelijk dat de Kamer wete of de huidige minister van Bin
nenlandse Zaken neo-fascistische opvattingen huldigt of heeft gehuldigd, zoals
de heer Donker meent te kunnen suggereren.’67

Wat het Eindhovens Adres betrof, legde Beel uit dat de gedachten daarin
waren ontleend aan een rapport van de commissie-Goseling van 1936. Wilde
Donker met zijn aantijgingen wellicht ook deze oud-minister, voormalig
voorzitter van de RKSP en vooraanstaand lid van de Kamer, die in het con
centratiekamp was overleden, van neo-fascisme beschuldigen?—veroorloofde
Beel zich enige retoriek. In het wetsbesluit Tijdelijke Gemeenteraden, ver
volgde Beel, had hij afgezien van de synthesegedachte, omdat het naar zijn
mening een onbegonnen werk zou zijn geweest alle oude gemeenteraden te
zuiveren op de wijze als dat met de Staten-Generaal was gebeurd. Tenslotte
hield Beel Donker voor dat hij in het wetsontwerp waar het nu om ging
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duidelijk had gekozen voor de synthesegedachte die Donker voorstond.
Bij de repheken die ’s middags de elfde volgden is het Beel niet moeilijk
meer gemaakt. Voordat het wetsontwerp aan de Kamer was voorgelegd, had
Beels trouwe assistent secretaris-generaal Prinsen zich trouwens al ervan
vergewist dat het op een ruime meerderheid kon rekenen.68 Het wetsontwerp
werd uiteindelijk aangenomen met éénenvijftig tegen veertien stemmen. In de
Eerste Kamer was de stemverhouding ongeveer gelijk.
Uit kranteknipsels, die Beel van zijn eerste optreden in de Tweede Kamer
heeft bewaard, blijkt dat hij daarmee in katholieke kring zijn naam had geves
tigd. Zo schreef De Tijd op 12 oktober lyrisch: ‘Het was een voortdurend
genoegen minister Beel zijn maidenspeech in de Kamer te horen houden, vol
maakt onbevangen en zeker van zichzelf, welsprekend en toch uiterst beheerst.
Er werd geen woord te veel gezegd, maar ieder woord was zakelijk, helder en
op de man af.’ Met kennelijk genoegen heeft Beel deze passage omkaderd.
Andere katholieke kranten, de Volkskrant (‘Minister Beel in de hoofdrol’) en de
Maasbode (‘beslist en zeker van zijn zaak, doch zonder een spoor van onhoffe
lijkheid’), vielen De Tijd bij. Kranten uit het andere kamp, zoals Het Parool en
het Vrije Volk uitten weliswaar geen kritiek op Beel maar onthielden hem lof
tuitingen als in de katholieke pers.69 Het was de tijd waarin de media zich
weer schaarden rond hun eigen helden—de verzuiling hernam haar rechten.
Op 20 november 1945 werd in een sobere plechtigheid de zitting van de
Voorlopige Staten-Generaal door koningin Wilhelmina geopend. Het nood
parlement, dat zich gedroeg als echte Staten-Generaal, wende de publieke
opinie er weer aan ‘dat namens de traditionele politieke partijen een waaier
van verschillende opinies naar voren werd gebracht’70 over onderwerpen als de
Indonesische kwestie, de zuivering en vooral het te voeren sociaal-economisch
beleid.
D e I n d o n esisch e kw estie

Naast de wederopbouw hielden de ontwikkelingen in Indië de regering bezig.
Daar was kort na de Japanse capitulatie door Soekamo en Mohammed Hatta
op 17 augustus 1945 de Republiek Indonesië uitgeroepen en de dag erna wa
ren zij tot president respectievelijk vice-president gekozen. In ons land had
men aanvankelijk nauwelijks enige notie van wat er in de verre kolonie gaande
was. Precies één maand na de onafhankelijkheidsverklaring kon men ’s maan
dags 17 september bijvoorbeeld in het Algemeen Handelsblad lezen dat in Indië
‘een zoogenaamde republiek’ was uitgeroepen door Soekamo als ‘president’
en ‘een zekere Mata Hatta als vice-president’.
In het kabinet werd ook Beel geconfronteerd met, wat ging heten, ‘De
Indonesische Quaestde’. In een buitengewone ministerraadsvergadering deed
de minister van Overzeesche Rijksdelen Logemann op 30 september 1945 ver
slag van de reis die hij had gemaakt naar Australië, waar luitenant gouvemeurgeneraal van Mook met zijn staf zat—in afwachting van het moment dat de
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Engelse bevelhebber in Zuid-Oost Azië lord L. Mountbatten hem toestond het
beheer over Nederlandsch-Indië over te nemen. Logemanns verslag moet bij
de toehoorders wat verwarrend zijn overgekomen, lijkt ons. Enerzijds beweer
de de minister, sprekende over ‘de zoogenaamde regering van Soekamo’ (...):
‘Getaxeerd wordt dat achter Soekamo 15 tot 25.000 mensen staan, voor
namelijk desperado’s’—niet iets om je erg druk gVer te maken, lijkt het. Even
verder zegt hij echter: ‘Uit niet-officiële berichten die uit Singapore ontvan
gen zijn, blijkt dat de onafhankelijkheidsbeweging van Soekamo, mede door
Japanse anti-propaganda, verder om zich heen gegrepen heeft dan door ons
tot dusverre verwacht werd.’71
Beel raakte kennelijk aangestoken door de anti-Soekamo stemming die er in
het kabinet heerste. Enkele dagen na Logemanns reisverslag was in de minis
terraad een artikel aan de orde dat De Waarheid had gepubliceerd en waarin
werd opgeroepen steun te betuigen aan ‘onze Indonesische kameraden’. Be
sloten werd als tegengif tegen deze communistische oproep een regeringsver
klaring te doen uitgaan. Schermerhom, Logemann en Beel belastten zich met
de redactie ervan. De verklaring van 1 oktober 1945 omschreef Soekamo als
‘een fascistisch georiënteerde marionet van Japan’, sprak uit dat ‘er met de
handlangers van de vijand geen overleg mogelijk is’ en verklaarde tenslotte dat
‘één ding onbestreden is: de eenheid van het Koninkrijk’.72
Bij de enkele gelegenheden dat Beel zich tijdens het kabinet-Schermerhom/Drees in de ministerraad uitsprak over de Indonesische kwestie was het
om te waarschuwen bij overleg met de Indonesische nationalisten niet te hard
van stapel te lopen en eerst de Rijksconferentie af te wachten—Beel doelde op
de conferentie die koningin Wilhelmina op 7 december 1942 in Londen in
een radiorede had aangekondigd en waarbij de koloniën was beloofd dat zij na
de oorlog hun wensen op tafel mochten leggen. Vooral de staatsrechtelijke en
constitutionele kanten van de kwestie hadden de aandacht van Beels juridisch
brein. Toen Van Mook naar Nederland was overgekomen en op 21 december
1945 aan de ministerraad zijn plan voorlegde voor een federale opbouw van
Indonesië, onder de kroon van Oranje en in een Unie verbonden met het
moederland, vroeg Beel bezorgd hoe het in die Unie moest met Suriname en
Curagao (Nederlandse Antillen) en welke positie door Van Mook aan de gouvemeur-generaal was toebedacht.73 Van Mooks plan voor een federale op
bouw van Indonesië, waarbij de onderdelen verschillende graden van zelfbe
schikking zouden krijgen, werd niettemin door de regering aanvaard en is op 7
februari 1946 in een besloten vergadering aan de voorlopige Tweede Kamer
voorgelegd.
In april 1946 vond in het Hubertusslot op de Hoge Veluwe een eerste formeel
overleg plaats tussen de Nederlandse regering en een delegatie van de jonge
Republiek. Beel was niet aanwezig bij het kleine ministerraadsberaad over de
Hoge-Veluweconferentie op 10 april en bij de voortzetting van dit beraad in
de plenaire ministerraadsvergaderingen van 11 en 15 april nam hij aan de dis
* In juli 1946 heeft Van Mook in Malino op Celebes een begin gemaakt met zijn concept van
een federaal Indonesië - sindsdien werd dit federale streven aangeduid met ‘Malino-politiek’.
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cussie geen deel. Wel verhief Beel zijn stem tijdens de belangrijke minister
raadsvergadering van 29 april waarin de resultaten van het overleg op de Hoge
Veluwe werden besproken en de lijnen werden uitgestippeld voor het thans te
volgen Indonesiëbeleid.
De Indonesische delegatie had bij de besprekingen op de Hoge Veluwe erop
aangedrongen de te maken afspraken in verdragsvorm vast te leggen. Een ver
drag—alsof het ging om afspraken tussen twee soevereine staten—ging ieder
een in het kabinet te ver. Waar een meerderheid wel toe bereid was, was een
protocol—een plechtige verklaring zonder volkenrechtelijke consequenties.
Toen het erom ging de inhoud van een protocol vast te stellen, bleek dat
sedert de tegen De Waarheid opgestelde verklaring een half jaar eerder een
lange weg was afgelegd. In het ontwerp-protocol dat de negenentwingste in de
ministerraad aan de orde kwam, werd gesproken van ‘de historische band tus
schen de Nederlandsche en Indonesische volkeren’, die voortaan zouden ‘sa
menwerken op voet van gelijkwaardigheid’. Bovendien werd erkenning toe
gezegd van het de facto-gezag van de Republiek op Java—en dat was een
geduchte stap. Besloten werd dit ontwerp-protocol aan Van Mook naar
Indonesië mee te geven om het als wisselgeld in portefeuille te houden bij zijn
onderhandelingen met Sutan Sjahrir, de minister-president van de Republiek.
Beel ging het allemaal wat te snel. Was dit wel het tijdstip voor zo’n vergaande
uitspraak als een de yarto-erkenning van de Republiek, vroeg hij, zo kort voor
de verkiezingen? Dit kabinet was immers spoedig demissionair.74 Wanneer
enkele weken later blijkt dat Van Mook het protocol al direct aan Sjahir heeft
overhandigd en het stuk in dë openbaarheid is gekomen, toont Beel—inmid
dels kabinetsformateur—zich zeer verbolgen. In de vergadering van het (de
missionaire) kabinet op 20 mei laakte Beel het ‘eigengereide optreden van Van
Mook’75.
Het tijdstip van de eerste formele onderhandelingen met de Republiek
Indonesië, midden in de verkiezingsstrijd, was niet gelukkig gekozen. C.P.M.
Romme, lijsttrekker van de KVP en staatkundig hoofdredacteur van de Volks
krant, trachtte er zijde bij te spinnen. Dat diens vaak genoemd, maar zelden
weergegeven artikel in de Volkskrant van 15 april 1946 ‘De week der schande’
echter de oorzaak zou zijn geweest van het mislukken van het overleg op de
Hoge Veluwe, zoals in literatuur over de Indonesische kwestie wel is beweerd,
is een mythe. In een later hoofdstuk zullen we zien dat heel andere oorzaken
het politiek Overleg tussen Nederland en de Republiek in de weg hebben ge
staan. Het artikel van Romme was een kort redactioneel commentaar onder
een hatelijke titel van een man die op dat moment nog geen doorslaggevende
politieke invloed bezat. De schrijver ervan sprak op sarcastische toon zijn ver
wondering erover uit dat tussen Den Haag en het Hubertusslot, door politie
geëscorteerde, limousines heen en weer reden waarin heden waren gezeten die
zich ‘ministers van de Republiek Indonesië’ noemden. Inderdaad was het nog
niet tot het publiek doorgedrongen dat de ‘zoogenaamde Republiek’, waarvan
het Algemeen Handelsblad had gewaagd, werkelijk bestond en dat deze zelfs
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ministers kende.
Het belang van de conferentie op de Hoge Veluwe schuilt naar onze mening
in het effect dat deze heeft gehad op de koloniale visie van socialistische en
katholieke bestuurders in het kabinet-Schermerhom/Drees. Dit is ook wat
Bank bedoelt, nemen we aan, wanneer hij over de Hoge-Veluweconferentie
concludeert: ‘De Nederlandse regering leerde er voor het eerst de realiteit van
de Republiek kennen.’76 Stond men in Nederland aanvankelijk afwijzend
tegenover de Republiek Indonesië, die men als een Japans koekoeksei had
aangetroffen in het oude koloniale nest, door de Hoge-Veluweconferentie
drong bij verscheidenen het besef door dat in plaats van hervatting van het
vooroorlogse koloniale beleid een dekolonisatiebeleid nodig was—een besef dat
geleidelijk ook bij Beel doordrong, zij het dat hij evenmin als de meeste
anderen de magische band met het verre land geheel wilde loslaten.
G rondw etsherziening

Tijdens het kabinet-Schermerhorn/Drees heeft Beel bij de grondwetsherzien
ing die onder zijn verantwoordelijkheid is totstandgekomen en waarbij de
grondwettelijke basis is gelegd voor uitzending van Nederlandse militairen
naar Indonesië, indirect een bijdrage geleverd aan het Indonesiëbeleid. Deze
grondwetsherziening is op enigszins merkwaardige manier totstandgekomen.
Beel had het plan opgevat een grootscheepse herziening van de grondwet
ter hand te nemen. Toen Beel op 4 februari 1946 echter in het kabinet ver
scheen met ambitieuze plannen voor een grondwetsherziening kreeg hij daar
niet de steun die hij had gehoopt. Drees vond dat met een grondwetsherzie
ning moest worden gewacht tot na de verkiezingen een nieuwe regering zou
aantreden. Hij vond dat Beel zich beter kon beperken tot een herziening van
de wijzigingsprocedure van de grondwet, opdat grondwetsherzieningen in de
toekomst sneller konden worden tot stand gebracht. Beel het zich door Drees
overtuigen. Besloten werd een staatscommissie opdracht te geven na te gaan
hoe de bestaande herzieningsprocedure kon worden vereenvoudigd. Beel werd
voorzitter van de commissie en nam daarin alle fractieleiders van de Tweede
Kamer op. De staatscommissie werd op 1 maart 1946 geïnstalleerd. Al op 1
april kwam zij met haar verslag. Drie dagen later diende de regering bij de
Tweede Kamer het ontwerp van wet in ter herziening van het hoofdstuk Van
Veranderingen’ uit de Grondwet.
Ons land kende (en kent nog steeds) een rigid constitution77; dat wil zeggen een
Grondwet met een zware wijzigingsprocedure. Een voornemen tot grond
wetsherziening moet eerst door de twee Kamers met meerderheid van stem
men worden aanvaard; daarna vindt Kamerontbinding plaats en worden nieu
we verkiezingen gehouden; de nieuwe Kamers buigen zich in tweede lezing
over de herzieningsvoorstellen en moeten deze tenslotte met een gekwali
ficeerde meerderheid van tweederde goedkeuren. Het regeringsvoorstel hield

M INISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN 1945-1946

137

in dat de eerste lezing van een grondwetsherziening voortaan zou geschieden
in een verenigde vergadering van Eerste en Tweede Kamer en dat daarna een
grondwetskamer zou worden gekozen die in tweede lezing het voorstel met
een meerderheid van drievijfde moest goedkeuren. De vereenvoudiging van de
procedure school met name in Beels trouvaille van een ‘grondwetskamer’. In
de kring van staatsrechtsgeleerden was meermalen erop gewezen dat van de
intentie van de wetgever, de kiezer bij herziening van de Grondwet in te
schakelen, weinig terecht kwam doordat men grondwetsherzieningen gemaks
halve was gaan laten samenvallen met periodieke Kamerverkiezingen. De kie
zer was zich nauwelijks ervan bewust dat hij zich bij het kiezen van zijn
volksvertegenwoordiging wellicht tevens uitsprak over een grondwetsherzie
ning. Verkiezing van de grondwetskamer zou het karakter hebben van een ‘ge
trapt referendum’78 over de vraag of de kiezers de beoogde grondwetsherziening
al dan niet steunden, terwijl intussen de zittende Staten-Generaal het parle
mentaire werk konden voortzetten.
Twee weken na de indiening van het wetsvoorstel verscheen het Voorlopig
Verslag. Naar aanleiding van hierin gemaakte objecties tegen de voorgestelde
verenigde vergadering in eerste lezing werd het wetsvoorstel gewijzigd en de
gescheiden behandeling in Eerste en Tweede Kamer gehandhaafd. Op 30
april vond de openbare behandeling van het voorstel in de Tweede Kamer
plaats. Beels wetsontwerp werd ondanks tegenstemmen van de antirevolutio
nairen, de christelijk-historischen en de liberalen door de Kamer aanvaard.
Met de verkiezingen van 17 mei in zicht moest er haast worden gemaakt met
de behandeling van het wetsvoorstel. De openbare behandeling in de Eerste
Kamer vond plaats op 14 mei. Beel kruiste daar de degens met een gelauwerd
staatsman, de ARP-senator A. Anema, en met de socialistische staatsrechts
geleerde R. Kranenburg. Beel wist zich in dit illustere gezelschap prima
staande te houden en hield een ‘boeiende rede’.79 Ook in de senaat vond Beels
herzieningsvoorstel een meerderheid. Achteraf bleek alle moeite tevergeefs.
Beels wetsvoorstel had in eerste lezing weliswaar een meerderheid gekregen,
op 30 oktober 1946 kreeg het in tweede lezing echter niet de vereiste twee
derde meerderheid.
Lopende de procedure van Beels voorstel tot herziening van de wijzigingsprocedure van de Grondwet werd een geheel nieuw element aan de grondwets
herziening toegevoegd: wijziging van artikel 192 Grondwet, dat uitzending
van dienstplichtige militairen van de landmacht naar Indië verhinderde. Op
dit grondwetsartikel was in Londen terwille van deelneming van Nederlandse
strijdkrachten aan de oorlog tegen Japan met beroep op staatsnoodrecht
inbreuk gemaakt. Op 13 april 1946, dus toen de Tweede Wereldoorlog al
geruime tijd voorbij was, maakte de regering bekend ‘het merendeel der
dienstplichtigen van de lichting-1945 en misschien ook van de lichting-1946
te bestemmen voor tijdelijke dienstverlening in Nederlandsch Indië’ en zij
beriep zich daarbij op het Londense wetsbesluit (E45).80 In het Voorlopig
Artikel 192 Grondwet bepaalde: ‘De dienstplichtigen te land mogen niet dan met hun
toestemming naar Nederlandsch-Indië, Suriname en Cura^ao worden gezonden.’
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Verslag op Beels voorstel voor grondwetsherziening hadden ‘vele leden’ erop
gewezen dat dit wetsbesluit een wel erg zwakke basis vormde voor groot
scheepse troepenzendingen als de regering kennelijk van plan was. Zij dron
gen erop aan in de lopende grondwetsherziening een wijziging van artikel 192
van de Grondwet op te nemen. Beel voelde er niet veel voor, maar gaf in de
ministerraad te kennen dat wanneer de Kamer zelf de zaak bij amendement
wilde inbrengen het hem wel was. Op aandrang van Schermerhom ging Beel
overstag en zegde de Kamer toe zelf met een wijziging van het grondwetsar
tikel te zullen komen.
Toen Beel eenmaal overstag was gegaan, zette hij er meteen ook vaart in.
Twee dagen na zijn toezegging werd het wetsontwerp tot wijziging van artikel
192 bij de Tweede Kamer ingediend, nadat diezelfde dag de Raad van State in
een spoedvergadering zijn licht erover had laten schijnen. Op dezelfde dag dat
de wijziging van de grondwetsherzieningsprocedure in de Tweede Kamer in
stemming kwam, werd er de herziening van artikel 192 behandeld. Zij werd na
een uiterst summier debat aangenomen, met alleen de CPN tegen. Deze pro
cedure herhaalde zich op 14 mei in de Eerste Kamer. Daar ondokte Beels
methode van afhandeling van zijn wetsontwerpen aan senator Anema de ver
gelijking met een van de piano-études van Robert Schumann. Ter uitvoering
daarvan had de componist als tempi aangegeven: eerst ‘so schnell wie möglich
en even verder ‘noch schneller’. De minister had hem eindelijk doen inzien,
zei Anema, wat Schumann met diens voor hem tot dusver ondoorgrondelijke
tempi-aanwijzingen had bedoeld.81
Anders dan Beels voorstel tot wijziging van het grondwetshoofdstuk Van
Veranderingen, werd de wijziging van artikel 192 Grondwet in tweede lezing
wel aanvaard. Het kwam te luiden: ‘De dienstplichtigen (...) mogen zonder hun
toestemming niet dan krachtens een wet naar Nederlandsch-Indië, Suriname
en Curagao worden gezonden’. Daarmee had Beel als minister van Binnen
landse Zaken de grondwettelijke basis verschaft voor troepenzendingen naar
Indonesië waarmee hij weldra als minister-president te maken zou krijgen.
H e r st e l van de po litieke partijen

Beel had zich weliswaar aangesloten bij de Nederlandse Volksbeweging, zoals
we eerder zagen, een spraakmakende rol heeft hij daarin niet gespeeld. Hij was
slechts passief lid—afwachtend hoe het zich allemaal verder zou ontwikkelen,
is onze indruk.
Niettegenstaande de vernieuwingsdrang van de NVB namen spoedig na de
bevrijding de oude politieke partijen de draad weer op. Het episcopaat leek na
de bevrijding aanvankelijk te aarzelen of het op herstel van de RoomsKatholieke Staatspartij diende aan te sturen—de RKSP had het partijwerk in
de oorlog stilgelegd. In de zomer van 1945 werd begonnen met de oprichting
van het Centrum voor Staatkundige Vorming, dat onder leiding kwam te staan
van Romme. Het Centrum zou ‘de vernieuwing van de partij in studie nemen’
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en riep daartoe een commissie in het leven die onder voorzitterschap kwam
van een andere nieuwe katholieke voorman, De Quay.82 Deze had zijn aan
vankelijke steun aan de NVB ingeruild voor steun aan de oprichting van een
progressieve katholieke volkspartij. De studiecommissie-De Quay van het
Centrum voor Staatkundige Vorming kwam tot de conclusie dat de RKSP
zich diende uit te spreken voor een katholieke volkspartij en dat deze zich
moest openstellen voor niet-katholieken. Op 22 december 1945 aanvaardde de
partijraadsvergadering van de RKSP deze conclusie. Daarmee werd de Katho
lieke Volkspartij (KVP) een feit.83 Ook de Christelijk-Historische Unie (CHU)
en de Communistische Partij van Nederland (CPN) keerden terug, terwijl de
Anti-Revolutionaire Partij die tijdens de oorlog was blijven voortbestaan haar
bestaan niet opgaf. De vooroorlogse conservatieve Liberale Staatspartij werd
in maart 1946 door Stikker getransformeerd in de wat minder conservatieve
Partij van de Vrijheid (PvdV).
De Nederlandse Volksbeweging werd daardoor bij haar ijveren voor partijvemieuwing op grondslag van het ‘personalistisch socialisme’ teruggeworpen
op wat er nog restte: socialisten, links-liberalen en christelijk-radicalen. Gelijk
de Fabian Society, de beweging uit het begin van deze eeuw in Engeland
welke de NVB tot voorbeeld had gediend, de initiator was geweest van de
Labour Party, zo werd de NVB de bakermat van de Partij van de Arbeid
(PvdA). Deze werd op 9 februari 1946 opgericht, daags nadat de SDAP zich
had ontbonden. De kern van de PvdA bleef de oude SDAP. Zij werd versterkt
met leden van twee vooroorlogse progressieve partijen, de Vrijzinnig Demo
cratische Bond en de Christen Democratische Unie, alsmede met enige poli
tiek daklozen. De liberaal gezinden onder de laatsten zouden onder leiding
van P. J. Oud de PvdA verlaten, toen op 1 januari 1948 door Oud en Stikker
de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (W D ) werd opgericht.
Beel heeft niet lang geaarzeld zijn partijpolitieke keuze te maken en is lid
geworden van de KVP. Bij gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Beel
heeft Drees in een feestartikel in Het Binnenhofuitgelegd dat voor Beel destijds
een overgang van NVB naar PvdA onmogelijk was, omdat deze partij zich op
aandrang van Drees tot de Socialistische Internationale bekende. ‘Hiermee
was voor Beel (...) de zaak beslist,’ schreef Drees, maar haastte zich eraan toe
te voegen dat zij eikaars keuze respecteerden. Beel heeft Drees’ verklaring
korte tijd later bevestigd in een interview met De Haagse Courant.84
Plansocialisme

Schermerhom had in het Reglement van Orde van de Ministerraad enkele
vernieuwingen geïntroduceerd. Een daarvan was de invoering van vier onder
raden van de ministerraad.85 Elke onderraad bestreek een bepaald beleidster
rein. Ministers wier portefeuille dat terrein bestreek, hadden er zitting in en
De Nederlandse Volksbeweging heeft nog enige tijd geprobeerd haar bestaan te rekken.
Nadat Schermerhom het voorzitterschap had neergelegd, hebben de twee NVB’ers Geert
Ruygers en Joan Willems naar het schijnt nog getracht Beel, die ze als ‘een bindende figuur’
zagen, voor het voorzitterschap te strikken. Bank veronderstelt dat zij ‘van een kouwe kermis
zijn thuisgekomen’. (Bank, De Nederlandse Volksbeweging, pagina 184).
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Schermerhom zelf was van iedere onderraad voorzitter. Gaandeweg verschoof
de vorming van het regeringsbeleid van de ministerraad naar deze onderraden.
Een van de onderraden was de Raad voor Economische Aangelegenheden
(REA). Van de zeven ministers die daarin zitting hadden, werden vijf lid van
de PvdA—naast Schermerhom, Drees, H. Vos, Lieftdnck en S. Mansholt. Uit
deze onderraad begonnen beleidsvoornemens te komen die ons land regel
recht naar een socialistische planeconomie leken te voeren.
De centrale figuur in de REA was de minister van Handel en Nijverheid,
Hein Vos. De figuur Vos prikkelde kennelijk Beels nieuwsgierigheid. Hij
informeerde bij mevrouw Verwey-Jonker wat voor een man zijn collega-minister eigenlijk was. Deze kende Vos, die een huisvriend was van haar en haar
man, goed en schetste hem tegenover Beel als een overtuigd socialist en een
Delfts ingenieur met hang naar de economie, wellicht wat dogmatisch van in
stelling maar met zeer uitgesproken ideeën over de vereiste inrichting van
staat en maatschappij. Iets moet Beel hebben getroffen in zijn collega-minister, iets dat hem vreemd was en dat hij niet thuis kon brengen. Jaren later
heeft Beel mevrouw Verwey-Jonker, toen ze elkaar eens in de trein ontmoet
ten, ter verantwoording geroepen voor hetgeen zij destijds over Vos had
verteld. Zij had een wezenlijke informatie die hem pas later ter ore was geko
men, verzwegen, vond Beel. Vos was homosexueel!86 De verontwaardiging die
uit Beel sprak, zegt iets van de conservatieve moraal waarmee Beel de wereld
om hem heen benaderde .
Vos behoorde tot de jonge socialisten uit de jaren dertig die onder invloed
van de Belgische socialist Hendrik de Man in de ban waren geraakt van het
plansocialisme. Evenals niet-socialisten vonden zij in het vermaarde boek Gen
eral Theory on employment, interest and money van J.M. Keynes een theoretische
basis voor interventie van de overheid in het economisch leven. De vijfjaren
plannen waarmee Stalin de Sovjet-Unie in geforceerd tempo wist te industri
aliseren en de New Deal van de Amerikaanse president Franklin Roosevelt
leken de praktische bewijzen van het succes van economische planning. Hein
Vos had samen met de latere Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen al in 1935 met
Het Plan van de Arbeid vorm trachten te geven aan een plansocialisme in
Nederland. De tijd leek rijp dit plan, dat door de SDAP was overgenomen, tot
regeringsbeleid te maken. Het kabinet-Schermerhorn/Drees en de door socia
listen overheerste onderraad voor economische aangelegenheden leken in de
ze tijd van schaarste-economie en wederopbouw hiervoor gezochte kansen te
bieden. Het lag voor de hand dat Vos de hulp zou inroepen van Tinbergen.
Kort na zijn ambtsaanvaarding verzocht hij deze een voorstel te formuleren
voor de instelling van een nationaal planningsorgaan. Binnen een maand had
Tinbergen het planningsbureau op papier. Op 23 oktober 1945 besloot de
ministerraad tot de instelling van het ‘Centraal Planbureau i.o.’ - ‘in oprich
ting’, want regeringscolleges van advies en bijstand dienden ingevolge de
Grondwet bij wet te worden ingesteld.
De volgende stap was de centrale economische planning zelf. Op 26 maart
Hermans vertelde dat Beel een ambtenaar op zijn departement, van wie hij hoorde dat deze
homofiel was, meteen heeft laten ontslaan. Homofilie was voor Beel iets dat hoorde tot de
zonden van Sodom en Gomorra, meent Hermans (interview Hermans 11 februari 1992).
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1946 kwam uit de REA het ontwerp van wet tevoorschijn tot voorbereiding
van de vaststelling van een Nationaal Welvaartsplan. Zonder dat het in de
ministerraad was besproken was het openbaar gemaakt. Het ging nog slechts
om ‘voorbereiding’ en hét wetsontwerp zelf oogde nog onschuldig. Het voor
zag in de instelling van een brede, interdepartementale, centrale plancommisssie onder voorzitterschap van de directeur van het Planbureau, die de
regering van advies zou dienen bij het opstellen van het Nationaal Welvaarts
plan. De Memorie van Toelichting op het wetsontwerp klonk echter minder
onschuldig. Daarin werd onomwonden gesproken over ‘geleide economie’,
waarvan de leiding in laatste instantie zou berusten bij de centrale overheid.
Intussen had de REA nog een ander beleidsvoornemen gelanceerd, dat meer
nog dan Planbureau en welvaartsplan weerstanden in het land ging oproepen.
Dit was de regeling van een Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO) die
de hele Nederlandse landbouw, nijverheid en handel zou organiseren in be
drijfschappen en produktschappen. Het voorstel leek in te spelen op converge
rende wensen uit het socialistische kamp, waar de PBO werd gezien als hèt
instrument van een planeconomie, en uit het katholieke kamp, waar de wens
werd gekoesterd van een corporatistische opbouw van de samenleving als de
encycliek Quadragesimo Anno had aanbevolen. In de programrede van 27 juni
1945 waarmee Schermerhom zijn kabinet had gepresenteerd, had hij de PBO
al aangekondigd. Op 21 december kwam Vos met een voorontwerp van wet—
een ‘voorontwerp’, omdat de regering de reacties uit het veld wilde peilen.
Spoedig bleek dat het ‘voorontwerp-Vos’, zoals het in de wandeling ging
heten, in katholieke kring op grote weerstand stuitte. Eén van de critici uit
katholieke kring was de jonge econoom J.R.M. van den Brink Van den Brink
die we later als een opvolger van Vos zullen tegenkomen op EZ, was in de
oorlog afgestudeerd aan de Tilburgse Economische Hogeschool en had direct
na de bevrijding door een combinatie van functies een vooraanstaande positie
verworven: hij was hoogleraar economie te Nijmegen, lid van de Eerste Ka
mer van het noodparlement en hij was medeoprichter van de KVP. Van den
Brink stond niet afwijzend tegenover een Publiekrechtehjke Bedrijfsorgani
satie, maar hij had op een wezenlijk punt principiële kritiek op Vos’ ontwerp,
het miskende het subsidiariteitsbeginsel. Vos’ regeling van de PBO wilde aan
het hoofd van elk bedrijfsschap een regeringscommissaris. De naam ‘rege
ringscommissaris’ alleen al streek iedereen tegen de haren die gehoord had
van de rol van volkscommissarissen in de Sovjet-Unie. In het voorontwerp van
Vos werden aan de regeringscommissaris zo vergaande bevoegdheden toege
kend dat van het subsidiariteitsbeginsel niets overbleef, vond Van den Brink
‘De dominerende positie van den commissaris (...) maakt de zelfstandigheid
van het bedrijfsschap tot een schijnbare’, verklaarde hij.87
Beide plannen, die voor het Nationaal Welvaartsplan en die voor de Pu
bliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, kregen in het noodparlement een slecht
onthaal, nadat al uitgebreid kritiek erop was uitgeoefend in de media; zelfs
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Vos’ partijgenoten bleken kritisch gestemd. Een bevolkingsenquête had uit
gewezen dat 54% van de ondervraagden vrije concurrentie terug wilden88—
gevreesd moest worden dat de vrije concurrentie het zwaar te verduren zou
krijgen onder de planeconomie van Vos. Wetsontwerp en voorontwerp zijn in
deze kabinetsperiode blijven steken. Ze zouden onder het volgende kabinet,
het kabinet-Beel, terugkeren, maar in een compleet andere gedaante dan waar
in ze waren ingediend, zullen we in het volgende hoofdstuk zien.
H omo po liticu s

Beel voelde zich buitengesloten van wat zijn socialistische collega’s in de REA
uitbroedden en raakte daardoor gealarmeerd. De man die hem gewezen heeft
hoe hij dit alarm politiek moest vertalen, is Hans Hermans geweest—een man
die in het begin van Beels politieke bestaan een belangrijke rol zou gaan spe
len.
Hermans was in 1908 geboren in Maastricht. Zijn vader H.G.M. Hermans
was daar in 1918 als opvolger van de tot minister-president benoemde Ruys de
Beerenbrouck Tweede-Kamerlid van de RKSP geworden. Enige jaren later
verhuisde het gezin terwille van het Kamerwerk van vader Hermans naar Den
Haag. Hier is Hermans jr opgegroeid en heeft hij middelbaar onderwijs ge
volgd. Na een afgebroken rechtenstudie in Nijmegen werd hij in 1932 jour
nalist bij De Tijd. Op het eind van de oorlog was Hermans overgestapt naar de
Maasbode, waarvan hij de parlementair redacteur was. Jaren daarvoor had Her
mans in De Tijd aandacht besteed aan Beels proefschrift. Dit was Beel uiter
aard niet ontgaan. In juni 1945 maakte Beel in hotel Du Vieux Doelen in Den
Haag kennis met de recensent van zijn proefschrift. Het ‘klikte meteen’, aldus
Hermans. Deze was als zoon van een Tweede-Kamerlid met het politiek be
drijf opgegroeid en als parlementair journalist goed ingevoerd in Haagse krin
gen. De communicatieve Hermans werd voor Beel, die zich in de Haagse slan
genkuil nog onzeker voelde, een gewaardeerde praatpaal met wie hij de
politieke kanten van zijn ambt besprak
Op een dag in april 1946 nodigde Beel Hermans uit ’s avonds bij hem thuis
te komen. Hij wilde hem mededeling doen van een gewichtige beslissing die
hij op het punt stond te nemen, vrij voor publikatie. Die avond vertelde Beel
aan Hermans dat hij van plan was ontslag te nemen als minister. Hij meende
als katholiek minister niet de verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor de
socialistische planeconomie waar het kabinet naar zijn mening op aanstuurde.
Hermans bezwoer Beel niet uit het kabinet weg te lopen, nu verkiezingen in
zicht waren die volgens hem voor de KVP gunstig zouden uitpakken. Hij leg
de Beel uit dat diens bezwaren tegen het plansocialisme een uitgelezen kans
boden zich politiek te profileren. Hermans zegde toe voor Beel een verlriezingstoespraak op te stellen en zou ervoor zorgen dat deze in de katholieke
pers alle aandacht kreeg.89
Beel heeft zich door Hermans laten overtuigen. Op zaterdag 27 april 1946
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hield Beel op een verkiezingsbijeenkomst van de KVP in Den Bosch een rede
die ’s maandags 29 april prominent in de Maasbode verscheen. Eindelijk kon
Beel zijn hart luchten. Sprekende over de ‘bedrijfsradenwet’, zoals Beel het
voorontwerp van wet op de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie noemde, zei
hij onder meer:
‘Ik weet dat er scherpe critiek leeft op dit voorontwerp. Ik wijs er hierbij uit
drukkelijk op, dat het hier enkel een voorontwerp, een studieobject dus, betreft
en geen officieel ingediend wetsontwerp. Het heeft derhalve nog niet den vol
ledigen ministerraad gepasseerd, doch vond enkel bespreking in den Economi
sche Raad van het Kabinet.
Bedrijfsorganisaties mogen zeker niet ontaarden in staatslichamen (...). Staatsocialistische maatregelen zijn van katholieke zijde uiteraard niet te verwachten.
Ik ga zelfs verder: aan een kabinet dat staatssocialisme zou voorstaan, zal door
ons katholieken nimmer worden deelgenomen.’

In het zicht van de eerste naoorlogse verkiezingen was eindelijk de partijpoliti
cus in Beel ontwaakt. Krantekoppen maakten met verwijzing naar Beels Bos
sche rede er melding van dat de KVP-minister van Binnenlandse Zaken zich
distantieerde van het kabinetsbeleid. Goed twee weken later kreeg Beel op
nieuw een kans zich politiek te profileren toen hij werd geïnterviewd door De
Tijd . Het interview verscheen 15 mei, twee dagen voor de verkiezingen, op de
voorpagina van de krant onder de kop ‘Alleen de werkelijk sterken kunnen de
problemen van deze tijd aan’.
Beel toonde zich in het interview een trouwe adept van de encycliek Qua
dragesimo Anno, waarvan we de inhoud in een voorgaand hoofdstuk hebben
ontvouwd. Geheel in de geest van het pauselijk woord schetste Beel wat katho
lieken ten principale vin socialisten scheidde: ‘In de structuur van de PvdA is
de fundering van een werkelijke levensovertuiging niet sterk genöeg. Wij
staan principieel met op hetzelfde vlak, want wij katholieken graven dieper,
mikken hoger.’ Tégelijkèrtijd constateerde hij—eveneens in de geest van de
encycliek—dat katholieken en socialisten in de praktische politiek ‘in zeer veel
gevallen in hetzelfde vlak komen’. Wilde men ter verwezenlijking van een
‘progressieve politiek tot een working majority komen, dan is samenwerking
van katholieke en socialistische partijen geboden,’ zei Beel tenslotte. Het was
al met al een duidelijke handreiking naar de PvdA. Beel maakte hiermee niet
alleen de opening naar een rooms-rode coalitie maar verschafte zich tevens
een kandidatuur voor het minister-presidentschap van deze coalitie—al zal hij
zich van het laatste op dat moment wellicht niet bewust zijn geweest.

Afb. 15. Eerste kabinet-Beel.
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De verkiezingsrede in Den Bosch en het interview in De Tijd waarmee Beel zich
politiek profileerde, vonden plaats toen de kieslijsten voor de Tweede Kamer
verkiezingen al lang waren vastgesteld. Beel stond in 1946 alleen in de kieskring
Den Bosch kandidaat en pas op de derde plaats—een favourite son van zijn partij
was hij nog niet. Hij kwam in de Tweede Kamer maar werd meteen benoemd tot
kabinetsformateur en formeerde een coalitiekabinet van katholieken en socialisten
waarvan hijzelf premier werd.
In de loop van de twee jaren dat Beel minister-president was, werd hij gaandeweg
een bekende verschijning. Zo kon men hem aantreffen in het destijds populaire
stripverhaal in de Volkskrant ‘Pa Pinkelman in de politiek’. Aanvankelijk heette
Beel daarin ‘mijnheer Geel’. In de 44e aflevering laat Godfried Bomans Beel
tegen Pa Pinkelman en diens gade Tante Pollewop zeggen: ‘Och zeg maar Beel;
iedereen weet nu langzamerhand wel, dat ik ermee bedoeld ben.q Mede dank zij
de assistentie van zijn politiek secretaris Hermans legde Beel als premier het
ambtelijke in zijn optreden enigszins af. Maar meer dan tot (partij)politicus
ontwikkelde Beel zich tot bestuurder. D it zou hij de rest van zijn leven blijven:
een bestuurder die het politieke ambacht—de kunst van het haalbare—steeds
beter in de vingers kreeg, die evenwel het politieke optreden naar buiten schuwde.
Het kabinet-Beel is van beslissende betekenis geweest voor de naoorlogse politieke
koers van ons land. De rooms-rode coalitie waarvan Beel de leiding had heeft in
korte tijd veel op gang gebracht, zoals we zullen zien. Zij heeft met haar wederopbouwbeleid de fundamenten gelegd voor een sociaal-economisch beleid waarop
tot m onze dagen is voortgebouwd. Naast de wederopbouw van ons land heeft de
Indonesische kwestie het kabinet-Beel beziggehouden. Deze laatste eiste gaan
deweg zoveel aandacht op van Beel, die naast minister-president ook minister van
Binnenlandse Zaken was, dat hij erin dreigde te verdrinken. Om te voorkomen
dat het zicht wordt ontnomen op al het andere dat door het kabinet-Beel is
aangepakt, zullen we aan het kabinet en de Indonesische kwestie een apart hoofd
stuk wijden.

D e kabinetsformatie

De uitslag van de eerste naoorlogse Tweede Kamerverkiezingen van vrijdag
17 mei 1946 werd door menigeen met spanning tegemoetgezien. De grote
vraag was of ‘de doorbraak’ een succes zou worden: of de socialisten met hun
nieuwe Partij van de Arbeid erin zouden slagen stemmen te winnen onder
confessionele, vooral katholieke, kiezers. Aanvankelijk leek het erop dat de
PvdA inderdaad enige aanhang onder het katholieke kiezersvolk had gekregen.
Een proefverkiezing van de Nederlandse Stichting voor Statistiek in de peri
ode 20 tot 30 april wees de PvdA met 31,6% van de stemmen als aanstaande
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overwinnaar aan. Volgens het katholieke dagblad De Tijd was berekend dat
een beduidend deel van de katholieke kiezers zich voor de PvdA had uitge
sproken.2 Heeft deze wetenschap het episcopaat in het geweer gebracht?—De
laatste zondag voor de echte verkiezingen lieten de bisschoppen in de kerken
een brief voorlezen waarin de gelovigen werden gemaand op de Katholieke
Volkspartij te stemmen. Niet de PvdA maar de KVP kwam als overwinnaar uit
de stembus. Zij behaalde 32 van de 100 zetels; de PvdA bleef steken op 29.
Verscheidene PvdA’ers, onder wie Drees, weten het aan het bisschoppelijke
schrijven.3
Naast het episcopaat heeft ongetwijfeld de CPN de PvdA afgehouden van
een verkiezingsoverwinning. De communistische partij oefende met haar oorlogsprestige en met haar veelgelezen dagblad De Waarheid aantrekkingskracht
uit op socialisten die de gedaanteverandering van de vooroorlogse SDAP in de
nieuwerwetse PvdA met argwaan hadden gadegeslagen. De communisten, die
voor de oorlog nooit meer dan vier Kamerzetels hadden gehad, maakten een
enorme sprong naar tien zetels. De Anti-Revolutionaire Partij met haar in
transigente leider Schouten kwam met dertien zetels uit de bus, vier minder
dan in 1937 onder ‘sterke man’ Colijn. De Christelijk-Historische Unie hand
haafde zich op acht zetels. De nieuwe liberale partij, de Partij van de Vrijheid,
trad aan met zes zetels, twee meer dan voor de oorlog haar voorganger de Li
berale Staatspartij had gehad. De Staatkundig Gereformeerde Partij tenslotte
behield haar twee zetels uit 1937, ondanks het feit dat haar leider G.H. Ker
sten wegens diens houding tijdens de oorlog niet tot het Voorlopig Parlement
was toegelaten.
Wanneer Beel zondag 19 mei met zijn politieke praatpaal Hermans de uitslag
van de verkiezingen bekijkt, spreekt deze de verwachting uit dat Beel als kabi
netsformateur zal worden aangezocht en dan een goede kans maakt minister
president te worden. Op zo’n geprononceerde rol in de Nederlandse politiek
had Beel zich blijkbaar psychisch nog niet ingesteld. ‘Hij ziet er zwaar tegen
op’, schrijft Hermans in zijn dagboek. ‘Ik heb hém erop gewezen dat in zulke
gevallen niet alleen in bovennatuurlijke zin, maar ook in natuurlijke zin de
genade-van-staat komt.’4 Hermans bedoelde daarmee dat niet alleen de Hei
land maar ook mensen van vlees en bloed Beel zouden bijstaan bij de zware
taak die hem wachtte—zonder dat deze het met zoveel woorden had gezegd,
zal Beel begrepen hebben dat ook Hermans zelf paraat stond hem bijstand te
verlenen.
Van Romme kreeg Beel de boodschap dat het dagelijks bestuur van de KVP
hemzelf en Beel als kandidaten zag voor het formateurschap. Eenzelfde voor
keur sprak de Tweede-Kamerfractie van de KVP uit in haar vergadering van
maandag 20 mei, waarin Romme tot fractievoorzitter werd gekozen. Romme
gaf te kennen dat hij zich voor een formatieopdracht geen geschikte kandidaat
vond. Hij lag slecht bij de PvdA wist Romme, en wilde naar eigen zeggen met
zijn persoon geen obstakel vormen voor een regeringssamenwerking van ka
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tholieken en socialisten. Bovendien voelde hij zich fysiek niet opgewassen
tegen de zware taak van het minister-presidentschap, zei Romme nog. Er was
wellicht nog een derde reden waarom Romme geen formateur en minister
president wilde worden. Volgens Hermans gaf Romme de voorkeur aan het
voorzitterschap van de fractie, omdat hij in deze functie ‘al zijn bronnen van
inkomsten kan aanhouden.’s
‘Ware prof. Aalberse 10 jaar jonger geweest schrijft Beel in zijn formatiedagboek van 1946, ‘dan zou hij ongetwijfeld de aangewezene zijn geweest.’6
Beel stelde zelf nog J.H. van Maarseveen voor, lid van de KVP-fractie in de
Tweede Kamer, maar diens gezondheidstoestand het blijkbaar ook al te wen
sen over. ‘En zo viel de keuze op mij als de fysiek sterkste’, schreef Beel in zijn
latere ‘memoires-46’7—want inderdaad, Beel verheugde zich nog steeds in een
uitstekende gezondheid; hij zou daarvan de komende jaren veel profijt hebben.
Het is een van de prerogatieven van de Koning te beslissen wanneer na de
verkiezingsdag officieel het startschot wordt gelost voor de kabinetsformatie.
Wilhelmina was het sedert haar Londense tijd ook meer en meer tot haar pre
rogatieven gaan rekenen zelf te bepalen wie zij als adviseurs wenste te consul
teren. Eerst vijf dagen na de verkiezingen, op 22 mei, werden met voorbijgaan
van PvdA minister-president Schermerhom, met voorbijgaan ook van de poli
tiek leider van de KVP Romme de katholiek Beel en de socialist Drees bij
Hare Majesteit ontboden voor vertrouwelijk beraad. Beel en Drees besloten
één auto te nemen. Uit Beels formatiedagboek van 1946 blijkt dat tijdens de
gezamenlijke autorit van Den Haag naar Het Loo de grondslag is gelegd voor
het kabinet-Beel.
Beel bevestigde tijdens de autorit tegenover Drees wat hij in zijn interview
in De Tijd had kenbaar gemaakt: dat zijns inziens ‘een vooruitstrevend pro
gram m.n. op sociaal-economisch terrein’ een samengaan van KVP en PvdA
vereiste. Drees gaf te kennen dat hij er ook zo over dacht. Hij stelde daarom
voor met twee kabinetsformateurs van start te gaan, een uit het katholieke en
een uit het socialistische kamp en zei voornemens te zijn namens zijn partij
Schermerhom als socialistische formateur bij de koningin aan te bevelen. Beel
heeft de rest van de autorit gebruikt om zich de bevlogen socialistische leider
van het lijf te houden. Hij betoogde dat Schermerhom door zijn provocerend
optreden tijdens de verkiezingen “veel aan sympathie heeft ingeboet’ en dat
deze daarom voor de grote synthese, die ze blijkbaar beiden voorstonden,
eerder een splijtzwam dan een bindweefsel vormde. ‘Hoe hoge waardering ik
persoonlijk voor de persoon van Schermerhom ook heb’, voegde Beel er min
zaam aan toe en opperde het denkbeeld de aftredende premier met het burge
meesterschap van Amsterdam ‘een passende retraite’ aan te bieden. Drees
maakte van zijn kant duidelijk dat voor de socialisten Romme onacceptabel
was als formateur en premier. Men zag hem in zijn kring als een conservatief
en als een stoorzender bij de oplossing van de Indonesische kwestie. Drees
voerde Rommes omstreden brochure ‘Nieuwe Grondwetsartikelen’ van 1945
De vijfenzeventigjarige P.J.M. Aaalberse was na de Eerste Wereldoorlog minister van
Arbeid geweest en daarna verscheidene jaren fractievoorzitter van de RKSP in de Tweede
Kamer; hij was net (in maart 1946) afgetreden als lid van de Raad van State.
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aan als aanwijzing van diens conservatisme8 en het artikel van Romme in de
Volkskrant, ‘De week der schande’ als teken van diens rol als stoorzender bij
het oplossen van de Indonesische kwestie. Zo tekenden zich tijdens de tocht
naar paleis Het Loo de contouren af van een rooms-rode coalitie, die echter
onder leiding zou staan van Schermerhom noch van Romme.9
Beel heeft in het daaropvolgende gesprek met de koningin eerst even met
haar gefilosofeerd over het onderwerp dat Wilhelmina zo na aan het hart lag,
‘vernieuwing’. Beel vertelde de koningin dat men in het Zuiden zeer getroffen
was door de rede die zij kort tevoren in Vught had gehouden bij een herden
king van de gevallenen. ‘U bedoelt,’ aldus de koningin, ‘toen ik sprak over de
onzichtbare wereld, waarmee wij allen verbonden zijn?’ Beel beaamde het.
Terugkerend bij de zichtbare wereld van alle dag deelde Beel de conclusie mee
van zijn gesprek met Drees. Wilhelmina kon daarmee leven, zij het dat zij
adviseerde een bredere kabinetsbasis dan KVP en PvdA niet bij voorbaat uit te
sluiten. Beel beloofde met dit advies rekening te houden. Daarop inhakend
opperde Beel tegen een medeformateurschap van Schermerhom—waarmee
naar hij nu wist Drees dadelijk zou komen—een constitutioneel bezwaar: wan
neer de koningin de formatieopdracht zou geven aan een KVP’er samen met
een PvdA’er zou de Kroon te zeer ‘prejudiciëren’ op de uitkomst van de for
matie, was Beels stelling.10
Diezelfde dag begon Wilhelmina met de gebruikelijke consultaties van vicepresident van de Raad van State, Kamervoorzitters en fractievoorzitters van de
vijf grootste partijen. Deze consultaties resulteerden drie dagen later op 27
mei—tien dagen na de verkiezingen—in de ruime opdracht aan Beel: ‘Het
vormen van een kabinet dat geacht kan worden het vertrouwen van de Twee
de Kamer te genieten.’ Beel meende met deze formule, die hij overigens zelf
de koningin aan de hand had gedaan, redelijk uit de voeten te kunnen. Van
een medeformateurschap van Schermerhom werd niet meer gerept. De be
hoefte daaraan zal bij de socialisten een stuk minder zijn geworden nadat ze
Romme hadden weten te ecarteren en nu. kon worden aangenomen dat Beel
op een kabinet van KVP en PvdA zou aansturen.
B eels regeerakkoord

In plaats van zich Schermerhom te laten opdringen, voorzag Beel zich van een
door hem zelf benoemde ‘co-formateur’, namelijk Hermans. Beel moet zich in
die tijd, toen hij het toneel der nationale politiek betrad, wel erg onzeker
hebben gevoeld. Anders is niet goed te begrijpen dat hij met zijn gehechtheid
aan constitutionele normen en met zijn neiging tot geheimzinnigdoenerij voor
de delicate formatieopdracht heil zocht bij een parlementair journalist. Wat
nog meer verwondert, is dat Beel Hermans toestond in de Maasbode dagelijks
een ‘Formatiekroniek’ te schrijven. Beel had daartegen geen bezwaar, zei Her
mans, omdat hij de kroniek een handige manier vond reacties te peilen op
ontwikkelingen in de formatie en op namen van kandidaat-ministers. Hermans
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zorgde er intussen wel voor in zijn dagelijkse rubriek slechts veronderstellin
gen te uiten en zich te verschuilen achter frasen als naar-in-Haagse-kringenverluidt en zoals-waamemers-berichten. Voorwaarde voor Hermans’ func
tioneren als formatie-assistent was dat de pers daar geen lucht van kreeg. Hij
placht via een bosschage achter de tuin huize Beel binnen te sluipen, terwijl
zijn collega’s voor aan de Rijksstraatweg probeerden te achterhalen wie er zoal
door de formateur werden ontvangen.11
Beel pakte de formatie systematisch aan. Blijkens zijn ‘memoires-46’ deelde
hij deze in drie fasen in: opstellen van een regeringsprogramma, binden van de
coalitiepartners aan het programma en zoeken naar kandidaten voor zijn kabi
net. Al meteen voor de eerste fase, de progammafase, zocht Beel steun bij
Hermans, aan wie hij blijkbaar zijn ontwerpprogramma voorlegde. Op 30 mei
schreef deze in zijn dagboek:
‘Vanochtend heeft minister Beel mij laten halen en ik heb van 11 tot 4 uur met
hem geconfereerd over zijn programma. Hij begon met dit program voor te
lezen. Mijn eerste opmerking was dat het naar mijn mening te hybridisch was,
te veel het midden hield tusschen het Regeeringsprogram en de Troonrede,
maar niet in harmonische zin.’12

Hermans deed de suggestie het programma in te delen in principiële uit
gangspunten en deze in praktische punten uit te werken, een suggestie die
Beel dankbaar aanvaardde. Diezelfde dag, Hemelvaartsdag, rondde Beel het
ontwerp van zijn ‘Proeve van een regeeringsprogram 1946’ af. In zijn ‘me
moires-46’ verzekert Beel dat hij bewust heeft vermeden van de verkiezings
programma’s van de beoogde coalitiepartners ‘een grootste gemene deler’ te
maken. Hij koos, naar eigen zeggen, een andere weg: ‘een programma samen
stellen, dat in grote lijnen mijn persoonlijk inzicht weergaf.13 M.D. Bogaarts
heeft evenwel vastgesteld dat in Beels Proeve naast Hermans’ redactionele
hand onmiskenbaar de invloed merkbaar is van huisvlijt van Romme. Deze
had direct na zijn verkiezing tot fractievoorzitter in overleg met het ervaren
katholiek Tweede-Kamerlid L.G. Korstenhorst een notitie opgesteld met de
titel ‘Proeve van een minimum-Regeeringsprogramma’, die hij Beel op 28 mei
had aangereikt en waarvan deze volop gebruik heeft gemaakt. Het is daarom
begrijpelijk dat Beels eigen werkstuk bij de fractievoorzitter van de KVP in
goede aarde viel. ‘Prof. Romme verklaarde zich geheel met het ontwerp te
kunnen verenigen,’ schreef Beel op 31 mei in zijn formatiedagboek.14
De vraag was echter hoe de beoogde coalitiepartner de PvdA op Beels Proe
ve zou reageren. Om dit te achterhalen had Beel op 3 juni een eerste gesprek
met de fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer Van der Goes van
Naters. Daarmee begon de tweede fase van de kabinetsformatie, het zoeken
naar regeringspartners. In de politiek gaat het niet alleen om het spel en de
knikkers, maar in hoge mate ook om de spelers—om de vraag of zij elkaar
hggen of niet. Van der Goes heeft ons verzekerd dat hij en Beel elkaar inder
daad lagen en Hermans, die hun relatie van nabij heeft kunnen observeren,
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bevestigde dit. Wat zij gemeenschappelijk hadden was een zekere distantie
tegenover het (partij)politieke bedrijf. Evenmin als Beel een doorgefourneerde
partijpoliticus was, was Van der Goes—alhoewel soms ‘wat onstuimig’, zoals
Beel eens aantekende1s—een socialistische diehard. Wat Beel in de socialisti
sche fractievoorzitter ook aansprak was dat deze als een ‘rode jonker’, met de
beminnelijkheid die de adel eigen is, de proletariërs aanvoerde.
Beels Proeve van een regeeringsprogram 1946 kende een preambule die wel
haast theologisch van toonzetting was. Zo werd daarin gesproken van het
‘bonum commune' dat doelwit van de staatstaak werd genoemd. Van der Goes
was door een jarenlange advocatenpraktijk in het zuiden des lands vertrouwd
geraakt met roomse preoccupaties en heeft zich tegen dit stukje neo-thomisme
niet verzet. Wel tekende hij bezwaar aan tegen de aan Rommes Proeve ont
leende bewering dat ‘het Christendom de grondslag van de Nederlandse sa
menleving’ zou zijn.16 Beel had echter van zijn kant er bezwaar tegen christen
dom en humanisme op één lijn te stellen. De formule waarop Beel en Van der
Goes zich tenslotte verenigden en die ook door de PvdA-fractie met haar oudSDAP’ers is geslikt werd:
‘(...) de erkenning dat het Christendom voor zeer groote groepen in ons volk de
bron is, waaruit zij hun geestelijke krachten putten en welks redelijke normen
door vele aanhangers van andere dan Christelijke overtuiging, eveneens worden
aanvaard.’17

Eenmaal deze formule aanvaard, gingen socialistische fractievoorzitter en frac
tie eveneens akkoord met zulke roomse punten uit Beels Proeve als: ‘maatre
gelen tegen aanstootgevende propaganda voor het Neo-Malthusianisme’,
waarmee de strijd tegen kunstmatige geboortebeperking werd bedoeld; ‘voor
komen van lichtvaardige echtscheidingen’, hetgeen moest geschieden door een
wachttijd in te voeren; ‘verbetering van de financiële verhouding ten aanzien
van het bijzonder hoger onderwijs’, waarvan de Rooms Katholieke Universiteit Nijmegen en de Katholieke Hogeschool Tilburg zouden profiteren; ‘de
zondagsheiliging’, waarvoor sportbeoefening naar de vrije zaterdagmiddag
moest worden verplaatst; ‘sluiting van een kerkehjk huwelijk vóór het bur
gelijk huwehjk’, door het verbod daarop te laten vervallen; ‘openbare gods
dienstuitoefening buiten openbare gebouwen’, waarvoor het processieverbod
uit de Grondwet zou moeten verdwijnen. Enkele van deze punten zouden stof
bieden voor jarenlange strijd en voor allerlei compromissen, zoals we in vol
gende hoofdstukken zullen zien. In dit stadium van de onderhandelingen heeft
Van der Goes van zijn kant in de Proeve weten in te brengen: ‘De bevordering
van de schoonheid van het land’.
Belangrijker dan de rooms-katholieke stokpaardjes was de sociaal-economische kern van het regeringsprogram, getiteld ‘Opbouw van het maatschappelijk
leven’ en ingeleid met de moraliserende preambule:
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‘Uitgaande van den mensch als persoonlijkheid met eigen doelstellingen en
erkennende de hooge waarde van de zelfwerkzaamheid van den mensch, indi
vidueel en door middel der door hem gevormde maatschappelijke organisaties,
moet bij eenieder de plicht vooropstaan, om het individuele goed en dat dezer
lagere gemeenschappen te coördineren met het algemeen belang.’18

Katholieke gelovigen waren vertrouwd met dit soort vaderlijke volzinnen,
waarmee zij wekelijks tijdens de zondagse preek werden toegesproken, maar
ook socialistische leiders van die dagen schuwden enig paternalisme niet. De
inhoud van dit hoofdstuk uit de Proeve ademde niettemin een vooruitstre
vende geest. Zo werd gesproken van ‘een rechtvaardige verdeling van het na
tionaal inkomen’, van ‘erkenning van de hooge waarde van de arbeidende
mensch’ en werd wat het belastingbeleid betreft het draagkrachtbeginsel be
vestigd.
Van der Goes had door zijn conciliante houding tegenover typisch katho
lieke punten ten aanzien van zedenleer en godsdienst, door in te stemmen met
Rommes visie op de PBO en door Beel de bestuursjurist alle ruimte te geven
bij het formuleren van het hoofdstuk ‘Organisatie van het staatkundig leven’,
een goede sfeer geschapen voor het doen aanvaarden van de socialistische
amendementen op het sociaal-economisch hoofdstuk van Beels Proeve. Hij
kon daarbij overigens in ruime mate putten uit het progressieve urgentiepro
gramma waarmee de KVP de verkiezingen was ingegaan. De socialistische
inbreng ‘betrof de algemene inleiding over de opvoering van de nationale produktie en leiding van de overheid met behulp van het adviserend Centraal
Planbureau, de arbeidspolitiek, de loon- en prijspolitiek en een belangrijk deel
van de sociale politiek, alsook de subparagraaf over de politiek inzake de mid
denstand en de landbouw,’ schrijft M.D. Bogaarts.19 Beel zelf was zich ken
nelijk niet ervan bewust dat de PvdA haar stempel had gedrukt op het sociaaleconomische deel van het regeerakkoord. Naar zijn indruk was de enige
wezenlijke aanpassing die hij in zijn Proeve had aangebracht een aanpassing
van de Indonesië-paragraaf (die we in het volgende hoofdstuk zullen zien).
‘Dit was de belangrijkste aanvulling; vergeleken daarmee bleven verschillende
andere (...) van betrekkelijk ondergeschikt belang’, schrijft Beel in zijn ‘memoires-46’.20
Voor omstreden programmapunten als nationalisatie, waaraan de socialisten
grote politieke betekenis hechtten, en bezitsvorming, een stokpaardje van Rom
me, werden compromisteksten gevonden. We zullen verderop in dit hoofd
stuk zien hoe de uitwerking is geweest van de sociaal-economische kern van de
Proeve op de beleidsvorming van het kabinet. Al op 5 juni kon Van der Goes
na ruggespraak met zijn fractie aan Beel berichten dat ze het ontwerp-programma, met inachtneming van de door hem ingebrachte amendementen,
aanvaardden. De amendementen zijn samen met het commentaar daarop van
de KVP-fractie enige dagen later door Beel en Van der Goes in een coöpera
tieve sfeer bij Beel thuis doorgenomen.
Intussen had Beel getrouw aan het koninklijke woord een zwakke poging
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gedaan de basis van zijn kabinet te verbreden. Ook daarbij heeft Hermans
hand- en spandiensten verleend. Zo had deze op 5 juni een ‘uitvoerig onder
houd’ met Tilanus, fractieleider van de CHU—de meest gerede partij voor
verbreding van de coalitiebasis. Tilanus liet Hermans weten dat zijn partij
‘ernstig bezwaar tegen het financieel beleid’ had.21 ARP en PvdV voelden er
nog minder voor toe te treden tot een kabinet met een programma waarop ze
geen enkele invloed konden uitoefenen. ‘Tegen de procedure rees het be
zwaar, dat men zich als een soort tweede-keus partners behandeld voelde,’
schreef Beel.22 Nadat daarmee duidelijkheid was verschaft over de rooms-rode
grondslag van het kabinet is nog enige tijd tussen beide partijen overleg ge
voerd over de redactie van de Indonesiëparagraaf in de Proeve. We zullen
hierop in het volgende hoofdstuk ingaan.
Op 17 juni heeft Beel bij hem thuis met Romme en Van der Goes alsmede
Drees, die op verzoek van Beel erbij aanwezig was, de laatste puntjes op de i
gezet en de programmafase afgerond. Daarmee was in feite ook de tweede
fase, het binden van de coalitiepartners, rond. Romme kon op grond van zijn
mandaat als politiek leider van de KVP meteen het fiat van zijn fractie geven.
Van der Goes berichtte Beel nog diezelfde middag dat ook zijn fractie akkoord
was en dat men de formateur alle vertrouwen schonk bij de samenstelling van
zijn kabinet. De instemming van de partijraad van de PvdA een dag later was
niet meer dan een formaliteit; deze had in die tijd geen constituerende rol,
doch was slechts adviescollege. ‘Onze fractie heeft zelf beslist over de houding,
die zij zou aannemen’, heeft van der Goes later in de Kamer verklaard.23
In de gedachtengang van de PvdA was de bedoeling van Beels Proeve ‘toets
steen te zijn voor de parlementaire samenwerking en niet reeds het werkpro
gramma ener regering, dat immers in het kabinet zelf in samenwerking met de
ministers diende te worden vastgesteld.’24 Dit was ook de opvatting van Beel
en Romme. Het regeringsprogramma behield daarom de naam ‘Proeve’ en
bleef een ondershands stuk met een vertrouwelijk karakter, waaruit van tijd tot
tijd—als het hun te pas kwam—door de twee partijen in het openbare politiek
debat werd geciteerd. Intussen heeft Beels Proeve volop gefunctioneerd als
een in overleg tussen regeringsfracties tot stand gekomen regeerakkoord. Het
was het eerste sedert 1925 en het zou tot 1963 duren voordat weer een kabinet
op basis van een regeerakkoord zou worden gevormd. De Proeve—een stuk
van acht kantjes—was zo uitgebreid en grondig dat het ook na het kabinetBeel nog jaren haar werking heeft gehad.
B em anning van h e t kabinet

Nadat de twee eerste fasen waren afgerond, begon Beel met de derde fase van
de kabinetsformatie, het aanzoeken van ministerskandidaten—van ‘de mennekes’, zoals hij ze in zijn ‘memoires-46’ huiselijk noemt.25 Het zoeken van de
mennekes had nogal wat voeten in de aarde. Beel stuitte bij deze en gene op
een weigering in zijn kabinet zitting te nemen—voor een beginnend forma
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teur geen aangename ervaring, nemen we aan. De demissionaire minister van
Buitenlandse Zaken J.H. van Roijen, aan wie Beel vroeg op deze post te blij
ven, gebruikte zijn zwakke gezondheid als excuus om het aanbod af te wijzen.
Ditzelfde deed Michiels van Verduynen, Nederlands ambassadeur in Londen.
Jhr A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, voormalig gouvemeur-generaal in Indië en inmiddels Nederlands ambassadeur in Parijs, die eveneens
voor Buitenlandse Zaken werd aangezocht, hield Beel enige tijd aan het lijntje.
Eerst reageerde hij positief en wist Beel ertoe te brengen enkele wijzigingen in
zijn Indonesiëparagraaf aan te brengen. Na ampele overweging haakte echter
ook Van Starkenborgh af. Een andere kandidaat die het het afweten was W.H.
van Helsdingen, oud-voorzitter van de Indische Volksraad, die Beel voor
Overzeese Gebiedsdelen had bestemd.
Problemen had Beel ook met socialistische kandidaten, niet omdat hij bij
hen op weigeringen stuitte maar omdat hem kandidaten werden opgedrongen
die zijns inziens niet pasten in zijn team. Een van hen was Schermerhom. De
PvdA schoof deze naar voren voor Buitenlandse Zaken. Schermerhom had dit
trouwens zelf al in een vroeg stadium gedaan. Bij een gesprek op 27 mei, de
dag dat Beel zijn formatieopdracht kreeg, heeft Schermerhom tegen Beel
blijkens diens formatiedagboek gezegd: ‘Het grote verschil tusschen hem en
mij was z.i. dat hij de hele wereld had doorgereisd en dat hij zijn blik dien
tengevolge meer op het internationale aspect had gericht, terwijl mijn visie
meer typisch gericht zou zijn op het binnenland.’26 Deze vooringenomenheid
stimuleerde Beel niet de oud-premier in zijn kabinet op te nemen. Een pro
bleemgeval vormde ook de socialistische minister Vos. Beel wilde hem lozen,
maar de PvdA wilde hem met alle geweld in het kabinet houden. Vos versterk
te zijn positie niet toen hij in een rede te Amsterdam beweerde dat de katho
lieken voor departementen als het zijne (Economische Zaken) geen bekwame
kandidaten in huis hadden. De PvdA moest daarom ‘de poot stijf houden’, had
Vos zijn socialistische gehoor voorgehouden. Met welhaast sardonisch genoe
gen stelde Beel later in zijn ‘memoires-46’ vast: ‘Dezelfde Ir. Vos was overi
gens de eerste die “de poot niet stijf hield”, toen het op de verdeling van de
ministerszetels aankwam en ik hem het Departement van Verkeer aanbood
zonder de zeescheepvaart en de energievoorziening.’27 Bezwaar had Beel ook
tegen aanbhjven van Logemann als minister van Overzeese Gebiedsdelen.
Deze deed zelf een stapje terug ten gunste van J.A. Jonkman, die evenals
Logemann oud-lid was van de Stuw (een progressieve groep in Indië van voor
de oorlog rond het tijdschrift De Stuw) en die evenals Van Helsdingen oudvoorzitter was van de Volksraad. Jonkman was geen uitgesproken socialist—hij
werd pas op de dag van zijn benoeming lid van de PvdA—en was daarom voor
Beel aanvaardbaar op het gevoelige ministerie van Overzeese Gebiedsdelen.
De overige socialistische kandidaten, Drees voor Sociale Zaken, Lieftinck voor
Financiën en Mansholt voor Landbouw, leverden geen problemen op; Beel
had hen leren kennen en waarderen in het scheidende kabinet.
De katholieke ministers die Beel aanzocht voor zijn kabinet hadden geen
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zitting gehad in het scheidende kabinet Van Maarseveen, die zich fysiek te
zwak voelde voor het minister-presidentschap, meende blijkbaar Justitie wel
aan te kunnen. De nieuwkomer in de politiek Jos Gielen, op wie Beel het eerst
door Hermans was attent gemaakt28, werd minister van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen (OKW)—dit tot verdriet van de socialisten die daarmee de
onderwijsvernieuwer uit het vorige kabinet, de socialist G.J. van der Leeuw,
zagen gedesavoueerd.29 Luitenant-kolonel A.H.J.L. Fiévez, een van de weini
ge katholieken onder de hogere officieren, werd minister van Oorlog en nam
voorlopig Marine erbij. Voor EZ, waarvoor Vos meende dat geen geschikte
katholieke kandidaat te vinden zou zijn, had Beel in feite vijf kandidaten: De
Quay, H.A. Kaag, P. van Berkum (hoogleraren aan de Katholieke Economis
che Hogeschool), Steinkiihler (die Beel uit zijn Eindhovense tijd kende) en
Huysmans (minister van Financiën in het derde kabinet-Gerbrandy). Beel
heeft hen 24 juni ’s avonds bij hem thuis uitgenodigd en ze zelf laten uitmaken
wie van hen minister moest worden.30 Het werd Huysmans.
Het team van vijf katholieken en vijf sociaüsten werd gecompleteerd met
enkele partijloze ministers. De trouwe steunpilaar van zovele kabinetten Van
Kleffens bleef minister zonder portefeuille, speciaal belast met de vertegen
woordiging van Nederland bij de Verenigde Naties. Voor Buitenlandse Zaken
koos Beel uiteindelijk de beroepsdiplomaat C.G.W.H. baron van Boetzelaer
van Oosterhout. Mede op aandrang van de socialistische ministers hield Beel
de partijloze J.A. Ringers aan als minister van Wederopbouw en Openbare
Werken. De vacante post van Marine werd in augustus bezet door de partijlo
ze luitenant-kapitein ter zee J.J.A. Schagen van Leeuwen, op wie Beel weder
om door Hermans was geattendeerd.31
Op maandag 1 juli 1946, goed een maand nadat hij de formatieopdracht had
gekregen, had Beel zijn kabinet rond—het zou een van de kortste kabinetsfor
maties van na de oorlog blijken. De dag daarop werd Beels succes in de
huiselijke kring gevierd. Vanavond bij Beel de totstandkoming van het kabi
net beklonken met een glas champagne’, schreef Hermans dinsdags in zijn
dagboek. Die avond heeft Beel Hermans voorgesteld zijn politiek secretaris te
worden—‘ditmaal niet in de vorm van een verzoek maar in de vorm van een
beroep,’ schrijft Hermans erbij.32 Hij hoefde er niet lang over na te denken.
De ambitie die hij had, hoofdredacteur van de Maasbode te worden, zou voor
lopig toch niet in vervulling kunnen gaan zolang mgr J. Widox hem daar de
weg versperde. Bovendien was het nog maar de vraag of de clericale directie
van het roomse blad ooit een hoofdredacteur zou nemen die geen soutane
droeg. Het hoefde geen definitief afscheid van de journalistiek te zijn, had
Beel tegen Hermans gezegd, enkele jaren politiek secretaris van de premier
zouden zijn journalistieke marktwaarde alleen maar verhogen. Met het glas in
de hand vertrouwde Beel zijn kersverse secretaris meteen een geheimpje toe.
‘Hij heeft de heren Schouten en Tilanus bij zich laten komen en hen officieel
mededeling gedaan van de stand van zaken en hun daarbij voorgesteld regel-
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m atig officieus contact m e t hem te houden, opdat hij verschillende punten die
n iet in h et open baar kunnen worden m egedeeld en zelfs niet in h et seniorenr
convent m ogen w orden gezegd, te hunner kennis kan bren gen .’53

Hermans vond dat zijn nieuwe baas hiermee ‘een handig ding heeft gedaan’.
Hij kreeg als eerste opdracht de regeringsverklaring te schrijven.
H e t N ieuw e B estand

Op 5 juli 1946 presenteerde Beel zijn kabinet in de Tweede Kamer en gaf het
de naam het ‘Nieuwe Bestand’, een naam die Hermans had bedacht en die
Beel graag overnam. Nieuwe Bestand was een gelukkig gekozen omschrijving.
Voor het eerst hadden katholieken en socialisten elkaar in politicis gevonden.
De rooms-rode coalitie zou twaalf jaren lang dé spil vormen van de regering
en de politieke koers in Nederland bepalen.
Het Nederland van voor de Tweede Wereldoorlog was een protestantse
natie met liberaal-vrijzinnige trekken en Oranjegezind. ‘Prolibo’s’—zoals we
ze naar analogie van de WASP’s, de ruling class in die tijd in Amerika, kunnen
noemen—vormden in Holland de leidende klasse in staat en bedrijf. Tegen
over hen stonden twee bevolkingsgroepen die streden voor hun emancipatie;
de. katholieke en de socialistische, beide grotendeels bestaande uit wat toen
nog de arbeidersklasse heette. Voor de oorlog hadden de twee elkaar politiek
niet weten te vinden. Socialisten wilden aanvankelijk niet pacteren met wat zij
naar marxistisch jargon ‘burgerlijke partijen’ noemden. Nadat de SDAP op het
verkiezingscongres van 1926 haar meerderheidsstrategie—die in de praktijk
als anti-gouvernementahsme had uitgepakt—had afgelegd, duurde het nog tot
het kabinet-De Geer van 1939 voordat enkele individuele SDAP’ers door de
andere partijen ministeriabel werden geacht. Aan de andere kant weerhield
zorg om het zieleheil van hun volgelingen katholieke leiders ervan de RKSP
een natuurlijk bondgenootschap met de socialisten te laten aangaan. Alleenin-uiterste-noodzaak zou de RKSP een politiek verbond aangaan met de
SDAP, zo had de katholieke fractievoorzitter in de Tweede Kamer mgr W.H.
Nolens het al eens geformuleerd en het na dè voor katholiek Nederland zo
traumatische ervaring van de-nacht-van-Kersten . tegenover H.P. Marchant
bevestigd. Het gevolg is geweest dat de katholieken als politieke partij tijdens
de extra-parlementaire kabinetten van het interbellum slechts een marginale
rol hebben kunnen spelen, heeft Duynstee o p g e m e r k t.34
Was Beels Nieuwe Bestand een toepassing van de uiterste-noodzaakleer?
We hebben niet kunnen vaststellen of, en zo ja met welke frequentie, Beel het toegezegde
overleg met de twee oppositieleiders heeft gevoerd.
Kersten, fractievoorzitter van de orthodox-protestantse SGP, zag in de nacht van 11 op 12
november 1925 zijn amendement op de begroting van Buitenlandse Zaken aanvaard, dat
opheffing inhield van het gezantschap bij de Heilige Stoel en dat was gesteund door een
combinatie van liberalen en protestants-christelijken. Als gevolg hiervan kwam het eerste
kabinet-Colijn ten val. Marchant, die tot kabinetsformateur werd benoemd, probeerde een
kabinet te vormen van zijn Vrijzinnig-Democratische Bond met socialisten en katholieken,
maar kreeg van Nolens het befaamde, afwijzend antwoord: alleen-in-uiterste-noodzaak—wat
door de katholieke Kamerfractie op dat moment niet aanwezig werd geacht.
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De politicoloog H. Daudt heeft het beweerd.35 Anneke Visser, die haar disser
tatie van 1986 de titel heeft meegegeven ‘Alleen bij uiterste noodzaak’, zegt
erover: ‘Het vertroebelt het uitzicht op de naoorlogse politieke ontwikke
ling.’36 Daudt ziet voorbij aan de nieuwe politieke situatie die na de oorlog
was ontstaan en aan de betekenis daarin van de Nederlandse Volksbeweging.
De NVB, waarin politici van zo verschillend pluimage elkaar hadden gevon
den, is de broedplaats geweest van het Nieuwe Bestand. Zelf heeft de bewe
ging, zoals we zagen, de PvdA doen ontstaan; een socialistische partij welis
waar, die haar economische orthodoxie (nog) niet afzwoer, maar met een
bredere politieke oriëntatie dan de vooroorlogse SDAP. Geheel in de geest
van de NVB bood de nieuwe partij confessionelen gelegenheid een inbreng te
leveren in het socialistische doen en denken. Zo waren drie leden van de
nieuwe Tweede-Kamerfractie van de PvdA belijdende katholieken (Geert
Ruygers, Joan Willems en A.J.M. ten Hagen) en één van de Eerste Kamer (F.
Brongersma). Ook de KVP is niet onberoerd gebleven door de geest van de
Nederlandse Volksbeweging. Op de partijraadsvergadering van de RKSP van
december 1945, waarbij de KVP werd opgericht, is bewust gekozen voor een
programpartij die open stond voor niet-katholieken. De opdracht die het par
tijbestuur van de nieuw gevormde KVP op die vergadering meekreeg, was
aansluiting zoeken bij die partijen waarmee de KVP een progressief beleid zou
kunnen realiseren. Bank zegt dan ook terecht dat op deze vergadering afscheid
is genomen van de vooroorlogse uiterste-noodzaak-leer.37 En dit geschiedde
met volle instemming van de katholieke leiders, van de grote promotor van de
Katholieke Volkspartij pater J.G. Stokman vooral, van Romme ook en zeker
van Beel.
Toen enige maanden na de totstandkoming van de KVP de PvdA werd
opgericht, is door de eerste voorgesteld gezamenlijk met een gemeenschappe
lijk urgentieprogramma de verkiezingen in te gaan. Van den Brink, die zitting
had in het Dagelijks Bestuur van de KVP, zegt dat in deze kring zelfs de be
reidheid bestond met een gezamenlijke ministersploeg voor de kiezers te ver
schijnen.38 De PvdA heeft het allemaal afgewezen. Drees was een van de
tegenstanders van zulk een akkoord-op-voorhand. Hij heeft daarvoor als reden
gegeven de vrees dat de oude SDAP-aanhang zou worden afgeschrikt en ook
de overweging dat de PvdA als gezegd nu zelf belijdende katholieken in haar
gelederen had. Wegens de verwachte doorbraak werd een akkoord met de
KVP niet alleen overbodig geacht maar ook onwijs. Een zo nuchter man als
Drees had enige weken voor de verkiezingen ‘37 zetels nog goed, maar niet
daverend’ genoemd.39
SOCIAAL-ECONOMISCH BELEID VAN H ET KABINET-BEEL

Voor Beel was het Nieuwe Bestand waarmee hij op het politieke toneel was
verschenen niet een tijdelijk bestand, het regeringsprogramma dat hij in over
leg met de coalitiepartner had opgesteld was een werkprogramma voor vele
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jaren. Hoezeer ook in Beels Proeve de katholieke zorg doorklonk voor herstel
van de moraal en bescherming van het christelijk gedachtengoed, naar onze
mening ligt haar betekenis in de invloed die het regeerakkoord heeft gehad op
de sociaal-economische koers van het kabinet-Beel.
De koers van het schip van staat is wel vergeleken met die van een mammoettanker. Op korte afstand is de wendbaarheid beperkt, doch een verschil
van enkele graden op het kompas betekent voor een schip dat vanuit Europa
de Atlantische Oceaan oversteekt of het in Noord- dan wel in Zuid-Amerika
aanlandt. We hebben gezien dat Beel als minister in het kabinet-Schermerhorn/Drees werd gealarmeerd doordat dit naar zijn mening op een staatsso
cialisme aanstevende. Het lag voor de hand dat hij, eenmaal formateur en
beoogd minister-president, de koers zou trachten te wijzigen. Het eigen pro
gramma van de KVP en de keuze van de socialistische coalitiepartner maakten
van stonde af aan duidelijk dat de koers niet negentig graden zou worden
gewijzigd—als dat al mogelijk zou zijn geweest. Maar de koerswijziging van
enkele graden heeft Nederland in een andere politieke richting gebracht dan
het direct na de oorlog leek op te gaan.
Wat betreft het sociaal-economisch beleid en de onderhandelingen daarover
met de socialisten liet Beel zich leiden door het concept van staat en maat
schappij dat in de encycliek Quadragesimo Anno was uiteengezet en dat hoe dan
ook ordening inhield. Achteraf kan men het naoorlogs sociaal-economisch
beleid dat met het kabinet-Beel werd ingezet nog het beste omschrijven als dat
van een sodale markteconomie. Het was een markteconomie in zoverre het
conform het subsidiariteitsbeginsel de werking van de markt primair overliet
aan het bedrijfsleven. Daarmee onderscheidde het zich van een socialistische
planeconomie, die vergaande interventie in de economie van de overheid ver
eist. De sociale component hield echter in dat de werking van de markt voort
durend werd getoetst aan het algemeen belang—aan het bonum commune, zoals
Beels Proeve het in navolging van Quadragesimo Anno had genoemd. Daarmee
onderscheidde het beleid zich van een liberale markteconomie die vertrouwt
op het vrije spel van economische krachten. De sociale component impli
ceerde ook zorg voor de sociale zekerheid van de burgers, in het bijzonder van
de kansarmen onder hen—een zorg die katholieken en socialisten met elkaar
deelden.
Een sociale markteconomie vereist velerlei overleg, om de sociale partners
tot elkaar te brengen alsmede om hetgeen uit dit treffen voortkomt te toetsen
aan het algemeen belang. De overlegstructuren die zo kenmerkend zijn ge
worden voor de sociale markteconomie van ons land vinden in de periode van
het kabinet-Beel hun aanzetten. De Proeve, die vele beleidsvoornemens on
derwierp aan voorafgaand onderzoek en overleg, draagt er de sporen van. De
overlegstructuren kregen een extra dimensie door de traditionele verzuiling
van onze maatschappij, die ondanks de naoorlogse vemieuwingsgeest weldra
terugkeerde, niet alleen in herstel van de vooroorlogse partijenproliferatie,
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ook in het economische, sociale en culturele organisatdeleven. Overlegstruc
turen en verzuiling tezamen hebben vorm en inhoud gegeven aan, wat J.
Lijphart heeft omschreven als, de Nederlandse ‘pacificatie-democratie’. In de
pluriforme Nederlandse samenleving vond ieder zijn identiteit in het wijd uit
gespreide net van katholieke, protestantse, socialistische en hberale verenigin
gen waarvan men lid was en instellingen waarbij men hoorde Aan de basis van
de zuilen bestond segregatie. Aan de top evenwel vonden de leiders elkaar in
allerlei vormen van geïnstitutionaliseerd overleg als de Stichting van de Ar
beid, de Sociaal-Economische Raad, de Sociale Verzekeringsraad, de Neder
landse Radio Unie.40 Het overleg tussen de toppen van de zuilen maakte het
mogelijk in deze verzuilde maatschappij ondanks het zelf gekozen isolement
aan de basis tot gemeenschappelijk politiek beleid te komen. Het resultaat van
het politiek overleg vond zijn weg naar het overlegorgaan bij uitstek, het kabi
net. Effectieve werking van de pacificatie-democratie maakte het noodzakelijk
dat daar leiders van alle zuilen elkaar troffen; dit is een stimulans geweest voor
de basisverbreding van het kabinet in 1948.
De sociale markteconomie van een pacificatie-democratie vraagt om veel
regelgeving. Anders dan een hberale markteconomie, die afkerig is van rege
ling, anders ook dan een staatssocialisme, waarin regulering van de markt
overbodig is, heeft een sociale markteconomie behoefte aan veel wetgeving.
Ook voor de uitgebreide sociaal-economische wetgeving die ons land kent,
geldt dat het kabinet-Beel de grondslag ervan heeft gelegd. De socialisten
toonden daarbij wat meer belangstelling voor het sociale, de katholieken voor
het economische.
S ociale zekerheid

De wat vage begrippen ‘sociale rechtvaardigheid’ en ‘sociale verantwoorde
lijkheid van ondernemer en arbeider’ uit de Proeve kregen in de regerings
verklaring van 5 juli 1946 enige concretisering in de uitspraak dat het de taak
van de gemeenschap was ‘te vóórzien in een redelijke bestaanszekerheid voor
iedereen’. Dit impliceerde de noodzaak van onderlinge solidariteit van de gemeenschapsgenoten. Solidariteit is een belangrijke component van het democratisch-socialisme maar klinkt ook sterk door in de katholieke sociale leer.
Aan het moeilijke begrip solidariteit handen en voeten te geven was een van de
grote uitdagingen waarvoor de naoorlogse politiek stond en waarvoor het
Nieuwe Bestand gunstige voorwaarden bood.
De Proeve had gezegd: ‘Erkenning van de noodzaak van sociale zekerheid
als voorwaarde voor ware democratie’.41 Een commissie, die al in september
1945 door Drees was ingesteld om hem als minister van Sociale Zaken van
advies te dienen en die onder voorzitterschap stond van zijn secretaris-generaal A.A. van Rhijn, formuleerde in haar eindrapport een rechtsgrond voor het
van staatswege organiseren van het solidariteitsbeginsel in de sociale verzeke
ring. Deze was: ‘De gemeenschap, georganiseerd in de staat, is aansprakehjk
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voor de sociale zekerheid en vrijwaring tegen gebrek van al haar leden, op
voorwaarde dat deze leden zelf het redelijke doen om zich die sociale zeker
heid en vrijwaring van gebrek te verschaffen.’42 Deze rechtsgrond—in feite die
voor een ‘minimumstelsel’—heeft de grondslag geboden voor een uitbouw van
de sociale verzekeringen na de oorlog waarin het solidariteitsbeginsel een
toenemende betekenis kreeg.
Tijdens het kabinet-Beel is in de eerste plaats het niveau van de sociale uitke
ringen flink verhoogd en heeft de overhèid daarvoor financieringsmiddelen
vrijgemaakt. Drees vond daarbij nogal eens zijn partijgenoot, de zuinige minis
ter van Financiën LiefÜnck, tegenover zich maar kreeg veelal steun van Beel.
Voorts is tijdens het kabinet-Beel het nog zeer beperkte sociale verzekerings
stelsel van. voor de oorlog in bescheiden mate uitgebreid. Op één punt is het
kabinet-Beel verder gegaan in de toepassing van het solidariteitsprincipe en
heeft het gekozen voor sociale voorziening in plaats van sociale verzekering. Dit
gebeurde met de Noodwet-Ouderdomsvoorziening—in de wandeling Nood*
wet-Drees geheten. De Proeve had gezegd: Verbetering op korten termijn
der bestaande ouderdomsvoorzieningen’.43 Drees wist kabinet en Kamers
ertoe te bewegen terwille van de urgente nood waarin vele ouden van dagen
verkeerden voorlopig te kiezen voor een ‘staatspensioen’, te betalen, niet uit
premies, zoals bij de sociale verzekeringen het geval was, maar .uit de algemene
middelen. Het was een nog bescheiden pensioen: ƒ936 per jaar voor een echt
paar, ƒ528 voor een alleenstaande. Eigen inkomen boven deze bedragen wer
den gekort, met dien verstande dat met enkele uitzonderingen iedereen boven
de vijfenzestig recht had op tenminste 50% van genoemde bedragen. Uiteindelijk bleek een niet gering aantal van rond vierhonderdduizend Nederlanders
te trekken-van-Drees—Nederland was er hem dankbaar voor en zou dat bij de
verkiezingen van 1952 laten blijken.
Al met al is door het kabinet-Beel de aanzet gegeven voor de opbouw van
een sociaal zekerheidsstelsel dat de Nederlandse burger üiteindelijk sociale ze
kerheid heeft verschaft van-de-wieg-tot-het-graf. Het effect van de maatrege
len die het kabinet zelf heeft genomen kan men enigszins afleiden uit de stij
ging van de overheidsuitgaven voor sociale zekerheid van ruim honderd
miljoen gulden kort voor de oorlog, naar bijna achthonderd miljoen in 1948,
op een totale begroting van toen nog slechts enkele miljarden.
DÉ ECONOMIE
Voor het economisch beleid had de Proeve een uitgebreid programma ont
worpen. Een van de toetsstenen voor de economische koers van het nieuwe
kabinet vórmde het door het vorige kabinet ingediende wetsontwerp tot voor
bereiding van de vaststelling van een Nationaal Welvaartsplan, waarin tevens
de wettelijke regeling van het Centraal Planbureau was vervat en waarvan de
Memorie van Toelichting, zoals we eerder zagen, het zo bedreigende begrip
Aan enkele categorieën vijfenzestig-plussers werd de uitkering ontzegd, onder meer aan
drankzuchtigen—Drees was een overtuigd geheelonthouder.
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‘geleide economie’ had gehanteerd. Het CPB zou—wij herinneren eraan—
jaarlijks welvaartsplannen opstellen die de instrumenten zouden moeten wor
den van de geleide economie, stelden de socialisten zich voor. De katholieke
minister van Economische Zaken Huysmans, die wars was van enigerlei vorm
van planeconomie, heeft het wetsontwerp met een Nota van Wijziging op
nieuw bij de Tweede Kamer ingediend. In plaats van een welvaartsplan op
stellen zou het CPB jaarlijks een Centraal Economisch Plan voorbereiden.
Het bureau kreeg veeleer een statistisch dan een planningskarakter. ‘Het CPB
zal in ieder geval geen dirigerende bevoegdheid krijgen’, zei de nieuwe Mem
orie van Antwoord geruststellend in de richting van rechts. De accentver
schuiving was duidelijk Huysmans heeft verder geen wettelijke instrumenten
voor het economisch beleid aangedragen. Op 14 januari 1948 vroeg Huys
mans ontslag uit zijn ambt wegens een ongeneeslijke ziekte; hij zou drie maan
den later overlijden.
Beel heeft voor de opvolging van Huysmans blijkbaar niet meer gezocht onder
de vier andere kandidaten die hij tijdens de formatie had uitgenodigd. De
nieuwe minister werd Van den Brink. Van den Brink—we kwamen hem eer
der tegen—was voor Beel een ideale minister van Economische Zaken. Hoe
wel nog jong was hij niet zonder ervaring en in geschriften en redevoeringen
had hij zich ontpopt als een econoom die het beste de katholieke middenposi
tie vertolkte tussen een liberale markteconomie en een socialistische plan
economie. Van den Brink was veel minder dan Huysmans afkerig van econo
mische planning. De planning die hem voor ogen stond was er een als die
grote concerns hanteren voor hun bedrijfsvoering. In plaats van de normatieve
planning van een ‘bevelseconomie’ koos hij voor de indicatieve planning van,
wat hij heeft genoemd, een ‘georiënteerde markteconomie’.44
Wij hebben Van den Brink de vraag voorgelegd waar naar zijn mening Ne
derland zou zijn uitgekomen, indien niet zijn concept van indicatieve planning
maar een socialistische planeconomie leidraad was geweest van het econo
misch beleid van Nederland direct na de oorlog—een relevante vraag, omdat
het antwoord erop inzicht kan geven in de betekenis van het kabinet-Beel voor
de naoorlogse economische ontwikkeling van ons land. Een veronderstelling
zou kunnen zijn dat Nederland zou zijn uitgekomen in de buurt van de cen
trale planeconomieën als welke in Oost-Europa onstonden. Van den Brink,
evenals oud-minister van Economische Zaken J. Zijlstra aan wie we dezelfde
vraag hebben voorgelegd, menen dat dit niet het geval zou zijn geweest. Bin
nenlandse tegenkrachten zouden zulk een planeconomie hebben bijgestuurd.
Bovendien hadden buitenlandse krachten verhinderd dat in ons land, waarvan
de economie zo nauw verweven is met de economieën van onze buurlanden,
een rigide planeconomie had wortel geschoten. Een socialistisch geleide eco
nomie zou ons land in de buurt hebben gebracht van een land als Engeland,
meent Van den Brink dat met zijn toenmalige dominante Labour-minister
van Economische Zaken sir Stafford Cripps—de ‘Britse Vos’—als gevolg van
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afwisselende nationalisaties en denationalisaties in economisch opzicht een
tweederangs natie is geworden.45 Niet Stafford Cripps maar de Duitse minis
ter van Economische Zaken Ludwig Erhard met diens Soziale Marktwirtschaft
heeft van den Brink kennelijk tot voorbeeld gediend.46 Inderdaad heeft Ne
derland in het kielzog van het Duitse Wirtschaftsivunder een forse industriële
ontwikkeling gekend, die—in een wat minder snorkend klinkende toon—wel
eens le miracle néerlandais is genoemd.47
Een belangrijke toetssteen voor het Nieuwe Bestand vormde het gevoelige
programmapunt nationalisatie. In de compromistekst van Beels Proeve was
het bezwaarde begrip ‘nationalisatie’ verzacht tot het milder klinkende ‘socia
lisatie’. Met socialisatie, in gemeenschapshand brengen, kon men meer dan
een kant op. De socialisten zagen de staat als de gemeenschapshand bij uitstek,
van katholieke kant kon men zich nog andere gemeenschapshanden voor
stellen. Intussen, het stond er toch maar, in een regeringsprogramma waaraan
katholieken hun steun hadden gegeven:
‘Socialisatie van De Nederlandsche Bank alsmede van het Mijnbedrijf, zoodra
op korte termijn in te stellen onderzoek heeft bevestigd, dat deze socialisatie
door het algemeen belang geboden is. Socialisatie van de nog niét in gemeenschapsbezit zijnde openbare nutsbedrijven, alsmede van bedrijven van monopo
listisch karakter, waarvan na onderzoek socialisatie om redenen van algemeen
belang geboden blijkt.’48

Er scholen in de gekozen formulering enige restricties. Niet alleen het het
begrip socialisatie meerdere opties open, er was ook ‘nader onderzoek’ nodig
naar de vraag of het bonum commune, ‘het algemeen belang’, socialisatie inder
daad vorderde.
Het enige onderdeel van de ambitieuze socialisatieparagraaf uit Beels Proe
ve dat ondanks felle tegenstand van de rechtse christelijke partijen is verwe
zenlijkt, is de nationalisatie geweest van De Nederlandsche Bank in 1947 door
minister van Financiën Lieftinck. Een al in mei 1946 door Van den Brink in
gestelde commissie moest van advies dienen over het tweede onderdeel van de
socialisatieparagraaf, de socialisatie van het mijnbedrijf. De commissie conclu
deerde tenslotte in haar eindadvies van 1 juli 1948 dat socialisatie onnodig was,
‘daar een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, gelijk deze in het Mijnstatuut
belichaamd is, op sociaal terrein alles verwezenlijken kan wat sociaal wenselijk
en economisch mogelijk is.’49

Daarmee was opnieuw de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie op het toneel
verschenen. Hoe stond het met dit zo intensief en langdurig bediscussieerd
onderwerp onzer vaderlandse politiek? De Proeve had er onder het kopje
‘ordening’ een paragraaf aan gewijd waarin de pen van PBO-promotor Rom
me onmiskenbaar was: Verschuiving van de bemoeienis van de overheid op
sociaal-economisch terrein voor een zo groot mogelijk deel naar Publiekrechtelijke bedrijfsorganen’, werd daarin onderstreept. Huysmans heeft er
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geen haast mee gemaakt. Eerst begin 1947 installeerde hij de commissie die
zich over de ins en outs van de PBO moest buigen. Zij was gerecruteerd uit de
Stichting van de Arbeid en de Tilburgse hoogleraar van der Ven was er voorzittervan.
'
"
'
'•.. :
In een brief van 3 oktober 1947 vroeg Romme aan Beel de commissie-Van
der Ven tot enige spoed te manen. Hij hoopte dat de PBO nog tijdens het
kabinet-Beel wettelijk geregeld kon worden, maar rekende er tenminste op dat
het wetsontwerp vóór de verkiezingen bij de Kamer werd ingediend—als het
even kon in de loop van het aanstaande Kerstreces.50 Op 1 maart 1948 bracht
de commissie-Van der Ven rapport uit. Zij deed het in de vorm van een
voorontwerp van wet waarvan Van den Brink meteen een ontwerp van wet
maakte. De rol van de overheid uit het oude voorontwerp-Vos was flink terug
gedraaid: de vermaledijde regeringscommissaris, waarover Beel tijdens de ver
kiezingsstrijd zijn filippica had afgestoken, was eruit verdwenen. In het kabi
netsberaad over het ontwerp heeft Drees nog even geprobeerd de rol van de
centrale overheid wat aan te scherpen, maar Van den Brink wees hem op de
passage uit de Proeve. Het wetsontwerp ging uit ‘van de gedachte datgene aan
een lager orgaan over te laten, wat dit orgaan even goed of beter dan een
hoger orgaan kan doen’51—geheel in de geest van het subsidiariteitsbeginsel.
Van socialistische zijde is hiertegen niet langer verzet geboden. Daar ging
men voor anker bij een begrip van eigen maaksel, ‘functionele decentralisatie’,
dat inhoudelijk aardig het katholieke subsidiariteitsbeginsel dekte.
Het wetsontwerp voor de PBO is in overeenstemming met Rommes wens
nog tijdens het kabinet-Beel bij de Tweede Kamer ingediend en is door de
KVP in de verkiezingsstrijd die daarna ontbrandde hoog opgespeeld. Het
werd wet onder het volgende kabinet. De energie en tijd die in de PBO-wetgeving zijn geïnvesteerd, zijn nauwelijks beloond. De bedrijfeschappen en produktschappen die de wet voorzag zijn niet of nauwelijks van de grond geko
men. Grote bedrijven en vooral de multinationals zagen er geen heil in en de
vakbeweging verloor gaandeweg haar interesse in de PBO. Het enige succes
van de PBO-wetgeving is geweest de instelling van de Sociaal-Economische
Raad (SER). Bedoeld als de koepel der schappen is de SER in de praktijk een
gezaghebbend sociaal-economisch overlegorgaan geworden.
De economische politiek van een kabinet wordt niet alleen bepaald door de
minister van Economische Zaken maar evenzeer door het beleid van de minis
ter van Financiën. Van den Brink en Lieftinck vormden een curieus duo: de
socialist een voorzichtig monetair econoom, de katholiek een soms wat specu
latieve bedrijfseconoom. Het verschil in temperament openbaarde zich al
direct bij het aantreden van Van den Brink begin 1948. Op dat moment was
de deviezenvoorraad bijna uitgeput. Lieftinck die volgens Van den Brink niet
altijd crisisbestendig was, raakte min of meer in paniek en opperde de gedach
te van een investeringsstop.52 De jonge, net aangetreden Van den Brink wist
het kabinet echter ertoe te bewegen de laatste reserves aan deviezen bij elkaar
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te schrapen om de investeringen op peil te houden. Het was kantje-boord.
Ondanks Liefdncks pessimisme lukte het. Niet dankzij Van den Brinks eco
nomisch optimisme maar doordat op 5 april 1948 de Marshallhulp op gang
kwam en daarmee het deviezenprobleem werd opgelost.
Al eerder, in de tijd dat Van den Brink nog hoogleraar was, had hij met
Lieftinck van mening verschild over diens rentepolitiek. Liefünk hield de
rente kunstmatig laag. Volgens Van den Brink was Lieftincks goedkoop-geldpolitiek onlogisch. In de markteconomie, die men wilde bevorderen, dienden
vraag en aanbod de prijs te bepalen. Geld was schaars, daarvoor diende daar
om een behoorlijke prijs (rente) te worden betaald, vond Van den Brink, ook
om het bedrijfsleven te stimuleren zijn investeringen bij voorkeur uit winsten
te financieren. Lieftinck hield echter de rente laag, omdat hij de hoog opge
lopen staatsschuld tegen een lage rente wilde amortiseren. Van den Brink
vond dat dit ten koste ging van institutionele beleggers (verzekeringen, pen
sioenfondsen) die met laag renterende staatspapieren werden opgezadeld.53
Als minister van Economische Zaken heeft Van den Brink geen wijziging kun
nen brengen in de rentepolitiek van het kabinet; de rente bleef laag.
Aan Beel ging het economendebat goeddeels voorbij—van economie had
Beel volgens Van den Brink niet veel kaas gegeten. Helemaal onnozel op dat
terrein was Beel evenwel niet. Zoveel had hij er wel van begrepen dat Keynes
de visie van de rol van de overheid op economisch terrein radicaal had gewij
zigd, schreef Beel in zijn ‘memoires-46’.54 Voor de rest koerste hij op het
economisch inzicht van Drees, als het beleid van Lieftinck en Van den Brink
ter tafel kwam, en Drees was al evenmin een dogmaticus als zij.
L oon - en prijsbeleid

Het sociale en economische beleid van het kabinet-Beel vonden hun snijpunt
in het loon- en prijsbeleid. Dit beleid is door het kabinet als geheel vorm
gegeven. Het was dan ook volgens Bogaarts ‘een van de belangrijkste pijlers
van de op herstel en wederopbouw gerichte regeringspolitiek’.55 De geleide
loonpolitiek, die met het kabinet-Beel in gang is gezet, zou tot 1963 stand
houden. Het loon- en prijsbeleid van het kabinet-Beel illustreert wat socialis
ten en katholieken in de naoorlogse politiek enerzijds bond, anderzijds scheid
de. De Proeve had het aldus geformuleerd:
‘Constructieve prijs- en loonpolitiek, zowel als onderdeel van de politiek tot
rechtvaardiger verdeeling van het nationale inkomen, als ter vermijding van
inflatie.’56

De laatste overweging, inflatiebestrijding, ging weldra overheersen. Terwille
daarvan besloot het kabinet in de herfst van 1946 tot een rigoureuze maat
regel: een algemene loonstop. Beel nam op zich het den volke kond te doen.
Hij het Hermans een rede schrijven die hij op 4 oktober voor de radio uit
sprak. Beel legde de toehoorders uit dat de nood der tijd vroeg om vergroting
Nagenoeg de laatste goudreserve werd verkocht en particuliere beleggingen in het buiten
land werden van staatswege geliquideerd.

Afb. 16. De distributiestamkaart van het gezin Beel in 1946.

van de nationale produktie van exportgoederen en niet die van consumptie
goederen. ‘Tenslotte staat men voor het onontkoombare feit, dat ons volk niet
meer kan verbruiken dan het zelf voortbrengt’, luidde de platitude waarmee
Beel dit deel van zijn betoog onderstreepte. Dit was slechts de inleiding van de
eigenlijke boodschap: ‘een verdere verhoging van de loonnormen lijkt de
regering niet toelaatbaar’. Dit was de wollige zin waarin Beel de loonstop had
verpakt. Hij beëindigde zijn rede met de tot hoop stemmende uitspraak: ‘Slechts
indien wij alles doen wat wij kunnen, zullen wij de welvaartszon weer zien op
komen’.57
Voorafgaande aan de draconische maatregel van een loonstop had de rege
ring al iets gedaan om de gezinsinkomens enigermate te verhogen, door ver
ruiming namelijk van de kinderbijslag. Dit was niet zonder discussie gegaan.
Tegenover elkaar stonden minister van Sociale Zaken Drees, ‘die de kinderbij
slag in beginsel zag als deel van het loonbeleid,’ en katholieken als Romme,
die kinderbijslag zagen als instrument van gezinspolitiek.58 De kinderbijslag—
die in 1941 was ingevoerd—gold vanaf het derde kind. Drees wilde kinderbij
slag voor het eerste en tweede kind. Een van de eerste brieven die Romme als
fractievoorzitter aan Beel als minister-president schreef, had betrekking op dit
beleidsvoornemen. Romme probeerde Beel tot een compromis te bewegen.
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Op enigszins afstandelijke toon stelde hij de vraag: ‘Is het voor den minister
van Binnenlandse Zaken onmogelijk de kinderbijslag te doen aanvangen bij
het 2e kind?—wat ik zou kunnen verstaan, gelet op de opvattingen in zijn
kring.’59 Wat Romme eigenlijk wilde was een kinderbijslag die toenam naar
mate het kindertal groter was. Het was een zorg voor het-grote-gezin die een
blijvend beleidsonderdeel zou zijn van de katholieke politiek en die ook zijn
weerslag zou krijgen in de belastingwetgeving, de woningbouw en het onder
wijsbeleid van na de oorlog. Het compromis dat ten aanzien van de kinderbij
slag werd bereikt was tekenend voor de naoorlogse oplossing van problemen
als deze, die katholieken en socialisten verdeeld hielden. Drees’ voorstel tot
invoering van de bijslag vanaf het eerste kind bleef in stand, maar tevens werd
enige progressie in de kinderbijslag ingevoerd vanaf het vierde kind.60)
Op voorstel van Drees werd de loonstop verder enigermate verzacht door
een vakantietoeslag van 2% in 1947. Lieftinck rekende uit dat de twee procent
vakantietoeslag voor ambtenaren de staatskas tien miljoen gulden zou kosten
en opperde bezwaren. In het ‘fool’s paradise' waarin men in Nederland waande
te leven, werd de uitkering toch maar uitgegeven aan luxe en vermaak, zei de
ascetische minister van Financiën.61 Beel bedong voor de ambtenaren vijfeneenhalf milljoen gulden en kreeg viereneenhalf; hun vakantieuitkering werd
aan een maximum van vijftig gulden gebonden. Een jaar later werd opnieuw
een vakantietoeslag gegeven van 2% en kwamen de ambtenaren er weer even
bekaaid af.
B ezitsvorming

Bogaarts heeft berekend dat niettegenstaande de loonstop een gemiddeld
gezin in de twee jaar van het kabinet-Beel dankzij indirecte verhoging van de
gezinsinkomens er circa 15% op is vooruit gegaan62—geen slecht resultaat in
een periode van schaarste en wederopbouw. De vraag is of er bij een rigou
reuzere toepassing van het beginsel der sociale rechtvaardigheid, dat zo luid
klonk in Beels Proeve, voor de arbeidende klasse niet meer in had gezeten.
Van den Brink meent van wel. Zijn voorstel was bezitsvorming. Bezitsvorming
was—wij herinneren eraan—een van de middelen waarmee de encycliek Qua
dragesimo Anno het lot van de arbeider wilde verbeteren. Romme had in 1945
samen met Van den Brink er een brochure over geschreven met de wervende
titel: ‘Verbreding van privaat eigendom, deelneming in de winst, kapitaaldeelname en vermogensvorming door werknemers’. De gedachtengang van
Romme en Van den Brink was dat de arbeiders, die wat hun consumptieve
bestedingen betreft de broekriem moesten aanhalen, door middel van vermogensaanwasdeling (VAD) konden delen in de kapitaalaccumulatie van de be
drijven, welke bij de lage loonquote van die tijd van circa 60% beduidend was.
En door de arbeiders met behulp van de VAD op langere termijn een addi
tioneel inkomen in het vooruitzicht te stellen, kon men hen ertoe bewegen op
korte termijn hun looneisen te matigen. Het pleidooi had zijn weg gevonden
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naar Beels Proeve van een regeeringsprogram 1946. Deze had het, geheel in
de geest van Quadragesimo Anno, aldus geformuleerd:
‘Uitgaande van de overweging dat er een zekere mate van eigen bezit noodig is
voor en bevordelijk aan de ontplooïng van de menschelijke persoonlijkheid,
wordt na onderzoek omtrent de hiertoe dienstige middelen, de verwerving hier
van bevorderd.’63

Toen het hele punt van de bezitsvorming in de regeringsverklaring noch in de
troonrede van 1946 werd aangeroerd, heeft Romme het bij de Algemene
Beschouwingen van dat jaar in de Tweede Kamer te berde gebracht. Hij sprak
het vertrouwen uit dat de regering aan dit programmapunt uit de Proeve niet
zou voorbijgaan. Beel—waarschijnlijk ingefluisterd door Drees—gaf vanachter
de regeringstafel ten antwoord dat het verschaffen van bestaanszekerheid een
eerste stap was naar bezitsvorming, maar zegde nader onderzoek toe. In het
najaar van 1946 begon de Tweede-Kamerfractie van de KVP tekenen van
ongeduld te vertonen. In het Voorlopig Verslag op de rijksbegroting vroeg zij
een concrete mededeling over het vraagstuk ‘hoe de massa des volks te bren
gen tot eigen bezit’. Enkele dagen later liet Romme Beel schriftelijk weten dat
hij een initiatief van de regering verwachtte.64 Toen Beel antwoordde dat hij
het aan Drees zou voorleggen, eiste Romme—nu weer in de Kamer—de
instelling van een staatscommissie. Van der Goes kon daarmee instemmen
‘wanneer de bezitsspreiding niet wil zeggen: de spreiding van het kapitalis
tische winstprincipe’. Romme Het het nu maar even betijen. Begin 1948 nam
hij de draad echter weer op en schreef Beel: ‘Dat minister Drees bepaald warm
voor de zaak loopt, kan men niet zeggen’.65 Beel vroeg onmiddellijk aan Drees
hoe het stond met de staatscommissie. ‘Ik zou het op prijs stellen, indien
eerlang tot de instelling kan worden overgegaan’, schreef hij hem.66 Drees
reageerde hierop met toezending van een nota waaruit moest blijken dat hij er
druk mee bezig was. Het wachten was, zei Drees, op de Stichting van de
Arbeid, waaraan hij het voorstel voor de instelling van een staatscommissie
had voorgelegd, en op de Tilburgse hoogleraar M.J.H. Cobbenhagen, aan wie
was gevraagd er voorzitter van te worden. Beel stuurde de nota van Drees
door naar Romme. Daarin stond hoe de samenstelling van de beoogde com
missie was gedacht en wat haar opdracht zou zijn: ‘winstdeling’, ‘aandeelhou
derschap arbeiders’, ‘bezitsvorming’ en—door Drees binnengesmokkeld?—
‘loonvorming en erfrecht’.67 Romme schreef Beel dat hij de taakstelling van de
commissie ‘nogal veel omvattend’ vond, maar trooste zich met de gedachte dat
invoering van partiële maatregelen door de regering blijkbaar niet hoefde te
wachten op de eindrapportering van de staatscommissie.68
De commissie-Cobbenhagcn is tien jaar bezig geweest. Maatregelen die uit haar rapporte
ring zijn voortgevloeid zijn: bevordering van eigen woningbezit (1956) een spaarregeling
voor de jeugd (‘Zilvervloot’, 1958) fiscale faciliteiten voor effectenbezit (1963) en tenslotte de
instelling van een bezitsvormingsfonds (1971).
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Beel

als m in is t e r - p r e s id e n t

Beel erfde bij zijn aantreden als minister-president een ambt waaraan zijn
voorganger nieuwe accenten had gegeven. Met wijziging van artikel 1 van het
Reglement van Orde van de Ministerraad had Schermerhom doen vastleggen
dat de voorzitter werd benoemd voor de duur van zijn mandaat door de Kroon
en dat deze de titel ‘minister-president’ zou voeren (het oude Reglement
bepaalde dat de voorzitter van de raad uit zijn midden werd gekozen, steeds
voor een jaar). Was dit nog reglementaire bevestiging van een sedert Colijn
gegroeide praktijk, Schermerhom was nog iets verder gegaan. Artikel 3 van
het Reglement bepaalde dat voortaan over zaken, het algemeen regerings
beleid betreffende die niet in de ministerraad aan de orde kwamen, overleg
met de voorzitter was vereist. Tenslotte was in het nieuwe Reglement opge
nomen dat voor bepaalde beleidsterreinen onderraden konden worden inge
steld onder voorzitterschap van de minister-president69—we maakten in voor
gaand hoofdstuk hiervan al melding.
Al met al had Schermerhom geprobeerd de voorzitter van de ministerraad,
die in ons land van oudsher als de primus-inter-pares gold, te doen lijken op de
Engelse prime-minister. Beel was dit een gruwel en Romme, die het ministerpresidentschap eigenlijk helemaal wilde afschaffen70, zinde het nog minder.
Beels afkeer werd nog versterkt doordat minister-president Schermerhom
zich naar zijn mening—eveneens naar Engels model—was gaan opwerpen als
partijleider. In zijn ‘memoires-46’ schrijft Beel hierover:
‘Bij zijn optreden als Minister-President kon prof. Schermerhom worden
gezien als een nationale figuur uit het verzet. Na de oprichting van de PvdA
echter nam hij meer en meer de allure aan van een partijleider en daarmee ver
speelde hij veel sympathie (...).’71

In een land als het onze dat geen meerderheidspartij kent en waar kabinetten
daarom steeds coalities van minderheden zijn, diende een minister-president
boven de partijen te staan, vond Beel. Schermerhom had de ambtelijke basis
voor zijn minister-presidentschap gevonden in het departement van Algemene
Oorlogvoering (AO) dat hij van Gerbrandy had overgeërfd. Omdat de oorlog
met Japan toen hij aantrad nog niet was beëindigd, had Schermerhom AO
instandgehouden en bemand met vertrouwelingen uit eigen kring, zoals J.J.
Vorrink die regeringsgemachtigde was en H. Brugmans regeringscommissaris
voor de voorlichting. Beel wilde af van het departement Algemene Oorlogvoe
ring en van de ‘Schermerboys’, zoals ze in Haagse Kringen werden genoemd.
Beel greep terug op een pre-Colijnse traditie en combineerde het ministerpresidentschap met het ministerschap van Binnenlandse Zaken. Na de ophef
fing van het departement AO bleven de Regeringsvoorlichtingdienst (RVD),
een Centrale Veiligheidsdienst i.o. en een Buitenlandse Inlichtingendienst i.o.
tezamen met een beheersafdeling verweesd op Plein 1813 achter. Doordat er
geen departement meer was, ontbeerden zij een begrotingspost. Beel loste het
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probleem vindingrijk op en stalde het restant van AO bij hoofdstuk H van de
Rijksbegroting, Hoge Colleges van Staat.72
Beel bleef in het Torentje zitten en dirigeerde van daaruit zijn kabinet. In het
Torentje vond hij de mannen en vrouwen die hem vertrouwd waren gewor
den: Prinsen, secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken die tevens secretaris
van de ministerraad werd; Mia Vlemmings, nog steeds zijn vertrouwde privésecretaresse; Kan, de creatieve chef van de afdeling Binnenlands Bestuur, en
vader en zoon Rlphagen. Daarbij voegde zich als nieuwe vertrouweling Hans
Hermans.
Beel had Hermans tijdens de formatieperiode al eens naar Algemene Oor
logvoering op Plein 1813 op onderzoek uitgestuurd. Deze ontmoette er een
vijandige stemming. Hermans waarschuwde Beel dat de Schermerboys hem
niet welgezind waren en dat als Beel niet oppaste dezen een ‘cordon sanitair’
rond hem zouden creëren. Wanneer Hermans dit Beel zondag 14 juli na de
hoogmis vertelt, zegt Beel dat hij al besloten had het hele departement Al
gemene Oorlogvoering per 1 oktober op te doeken.73 Dit betekende dat ook
voor Hermans een plaatsje moest worden gevonden in het Torentje; er werd
voor hem een kamer vrijgemaakt op de begane grond onder die van Beel.
Toen Hermans met Prinsen ging praten over zijn functie en salaris kreeg hij
een koude douche. ‘Onze aanvankelijke afspraak over mijn salaris zal waar
schijnlijk niet gestand gedaan kunnen worden. Ik zal met aanmerkelijk minder
genoegen moeten nemen,’ schreef Hermans in zijn dagboek.74 Deze deceptie
is wellicht de oorzaak ervan geweest dat tussen de twee vertrouwelingen van
Beel, Prinsen en Hermans, nooit een hartelijke band is ontstaan—ook al niet
omdat Hermans de socialistische secretaris-generaal ervan verdacht binnen
het Torentje het cordon sanitair te willen creëren dat op Plein 1813 was geli
quideerd. Beel troostte Hermans met het vooruitzicht dat later wel ne
veninkomsten te vinden zouden zijn; hij had hem al benoemd tot lid van de
Centrale Commissie voor de filmkeuring. Op 1 augustus werd officieel be
kendgemaakt dat Hermans bij de minister-president in dienst was getreden als
‘secretaris in algemene dienst’. In kranteberichten over zijn benoeming die
Hermans in zijn dagboek heeft bewaard werd gesproken van ‘politiek secre
taris’ en werd tot kennelijk genoegen van Hermans gespeculeerd over de
mogelijkheid dat deze functie anticipeerde op die van staatssecretaris.
Een van de eerste taken van Hermans was de RVD reorganiseren. Er lag
daarvoor een advies op tafel van een commissie, ingesteld door Schermerhom
en voorgezeten door een van diens vertrouwelingen, Van Heuven Goedhart.
De commissie-Van Heuven Goedhart wilde in wezen het dirigistisch, centra
listisch karakter van de regeringsvoorHchting die in Londen was gegroeid en
onder Schermerhom bestendigd, handhaven. Een regeringsadviseur voor de
voorlichting tevens directeur van de RVD zou in feite de dienst uitmaken—
van welke functionaris Van Heuven Goedhart een profiel had geschetst,
waaraan aldus Hermans alleen ontbrak ‘dat hij hoofd-redacteur moest zijn van
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Het Parool!’75 Beel voelde niets voor de voorstellen van de commissie-Van
Heuven Goedhart, omdat die naar zijn mening te zeer de individuele ministe
riële verantwoordelijkheid aantastten. Hij benoemde een nieuwe commissie
onder voorzitterschap van Hermans. Deze kwam binnen enkele maanden met
een advies voor de organisatie van de RVD dat door Beel en daarna door de
ministerraad werd gevolgd. De voorlichting werd wat de inhoud betrof,
overgelaten aan de afzonderlijke departementen, maar technische diensten
(zoals film- en fotobedrijf) alsmede het budget daarvoor werden zoveel
mogehjk geconcentreerd onder de RVD. Een interdepartementale voorlich
tingsraad, waar de departementen aanvragen voor voorhchtmgsactiviteiten
konden indienen, kreeg de taak het geheel te coördineren; voorzitter van deze
raad werd Hermans. De beleidsvorming rond de RVD geschiedde volgens
een procédé dat Beel vaker toepaste: Beel zorgde op ministerieel niveau voor
de besluitvorming, nadat Hermans op ambtelijk niveau de zaak interdeparte
mentaal had voorgekookt.76
De

p u b l ie k e k a n t v a n

Beels am bt

Hermans’ belangrijkste taak was Beels optreden naar buiten voorbereiden. Hij
stelde regeringsverklaringen op en schreef Beels gelegenheidstoespraken en
radioredes. Soms kreeg hij ook opdracht Memories van Toelichting, Memo
ries van Antwoord of antwoorden op Kamervragen te concipiëren. Dit vroeg
niet zo zeer om een vlotte pen maar om staatsrechtelijk inzicht; Hermans viel
dan veelal terug op de juridische kennis van Kan en diens afdeling Binnen
lands Bestuur. Hermans fungeerde ook als, wat men zou kunnen noemen,
Beels perschef. In die hoedanigheid onderhield hij nauwe contacten met oudcollega’s. G.B.J. Hiltermann, in die tijd hoofdredacteur van Elseviers Weekblad,
beschouwde Hermans als een machtig man met grote politieke invloed achter
de schermen77. Hilterman overschatte Hermans’ positie, zoals nog zal blijken.
Dat neemt niet weg dat Beels politiek secretaris in de ogen van de buitenwacht
gold als een petit baron. En dit beeld werd door Hermans noch door Beel ge
corrigeerd.
Dit laatste was merkwaardig in het licht van de parlementaire rel die uitbrak
over de politiek secretaris die minister Mansholt zich had aangeschaft in de
persoon van zijn politieke geestverwant Barend van Dam, schoonzoon van
Schermerhom. Bij de begrotingsbehandeling van Mansholts departement eind
1947 kwam de antirevolutionair A Stapelkamp met een amendement dat
voorzag in schrappen van de salarispost van Van Dam. Romme gaf het amen
dement de steun van zijn fractie. Ondanks verzet van Mansholt en van de
PvdA werd de post inderdaad geschrapt.78 Het had voor de hand gelegen een
verband te leggen tussen Mansholts gewraakte politiek secretaris en die van
Beel. Maar quod licet Iovi, non licet bovi, wat Zeus mag, is het rund nog niet
toegestaan. Beel had wegens zijn problemen met optreden in het openbaar een
man als Hermans nodig, vond Romme, en Van der Goes heeft dit terwille van
De ‘Rijksvoorlichtingsdienst’, zoals hij tegenwoordig heet, werkt in grote lijnen nog steeds
volgens het organisatieschema als destijds door de commissie-Hermans is ontworpen.
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de goede verstandhouding niet willen bestrijden .
Hermans werd ook te hulp geroepen als Beel voor de moeilijke taak stond
buitenlandse gasten te ontvangen. Zo kreeg deze al kort na zijn aantreden als
premier Randolph Churchill, de zoon van de grote Britse staatsman, (door
Kerstens) op zijn dak gestuurd. Na overleg met Hermans besloot Beel
Churchill een diner aan te bieden. De Engelsman ontpopte zich na een stevig
glas als een vlot causeur en verkondigde de stelling dat een Engelsman om
zich happy te voelen, drie dingen nodig had: ‘bier, paardrijden en making love’.
Blijkbaar lag Beel dit soort conversatie niet. ‘Ik krijg de indruk’, schreef Her
mans, ‘dat de minister zich niet erg gemakkelijk met deze zeer vlotte en bo
vendien Engelsch sprekende heren onderhoudt. Ik zal hem de raad geven, als
zich voortaan zulke situaties voordoen, de menschen op zijn bureau te ontvan
gen.’79
Voor Beel is de publiciteitskant van zijn ambt een blijvende kwelling ge
weest. Hermans maakt er meermalen melding van. Zo kon hij Beel er maar
niet toe brengen persconferenties te houden, zoals Schermerhom dat deed.
En wanneer een onschuldig berichtje naar Trouw is uitgelekt, is Beel upset. Bit
ter stelde Hermans voor zich zelf vast: ‘De angst voor publiciteit is, geloof ik,
een van de meest kenmerkende trekken van een ambtenaar-staatsman.’80 Al
hoewel Beels eerste Kameroptreden niet onsuccesvol was geweest, zoals we in
het vorige hoofdstuk zagen, hield hij een opvallende huiver voor optreden in
de Kamers. Wellicht was het een faalangst waarvoor men een psychologische
verklaring moet zoeken. Niettemin stortte hij zich steeds weer manmoedig in
het debat. Aan de heftige beweging van zijn adamsappel kon je zien hoe moei
lijk hij het ermee had, herinnert I.A. Diepenhorst zich van de tijd dat hij in de
Eerste Kamer zat.81 Beel durfde niet in de Kamers te verschijnen zonder een
uitgeschreven tekst voor zich. Hulpeloos zochten zijn ogen de ambtenarenloge, waar Hermans zat, om steun. Zelden gaf hij de Kamer meteen antwoord,
maar vroeg de voorzitter de beraadslagingen te schorsen om zijn antwoord
schriftelijk te kunnen voorbereiden.
Hermans probeerde met aardig bedachte metaforen en grapjes de droge
spreektrant van zijn baas wat op te vrolijken. Wanneer hij echter vanaf de
ambtenarenloge zijn teksten temg hoorde, moest Hermans meestal teleur
gesteld vaststellen dat alles wat maar enigszins naar frivoliteit zweemde door
Beel was geschrapt.82 Een enkele keer probeerde Beel het wel. Zo had Her
mans in een antwoord dat Beel had te geven op een eerste termijn van de
Tweede Kamer, waarin hij vernietigende kritiek op zijn beleid had moeten
aanhoren van de woordvoerder van de CPN, de vergelijking gewoven van Tbe
Beauty and the Beast—titel van een film die op dat moment populair was. Beel
moest zeggen dat hij dan weliswaar geen beauty was maar evenmin ‘het beest’
als de geachte afgevaardigde hem had afgeschilderd. Hij kwam er niet hele
maal uit, uit Hermans’ metafoor. ‘De minister spreekt (...) veel te snel,’ verRommes principiële stellingneming tegen een politiek secretaris was volgens Hermans
maar schijn. Toen in 1956 het erom ging of het nieuwe kabinet onder leiding zou komen van
‘Karei I’ (Romme) of ‘Willem II’ (Drees), is Hermans door Romme benaderd met het ver
zoek diens politiek secretaris te worden wanneer Romme premier werd—zoals bekend werd
het echter ‘Willem II’.
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zuchtte Hermans, ‘en zijn rede is niet goed gebouwd’. 83
Hermans probeerde zijn baas zoveel mogelijk uit de wind te houden, maar
confrontaties met de pers waren van tijd tot tijd nu eenmaal onvermijdelijk.
Op films en foto’s die van Beels openbare optreden zijn bewaard gebleven, ziet
men een in ogenschijnlijke ongenaakbaarheid verstarde man. In feite viel dit
de toeschouwers niet eens op, want ongenaakbaarheid gold in die dagen als
een prerogatief van bestuurders; ook journalisten en reporters accepteerden
dit. Zo kon men op het Polygoon-joumaal dat beelden gaf van de aankomst
van Beel op het vliegveld Kemajoran van Jakarta bij diens eerste bezoek aan
Indië .(waar Hermans niet bij was) ongeveer de volgende dialoog beluisteren
en aanschouwen.
‘Excellentie, mag ik U een vraag stellen?’ vraagt de Polygoonman als Beel
de vliegtuigtrap is afgedaald.
Beel, de grote, zwarte hoed in de hand, de glimmende schedel voor het eerst
blootgesteld aan de tropenzon, kijkt de reporter argwanend aan.
‘Excellentie, heeft U een goede reis gehad?’
Opgelucht verklaart Beel dat de reis geheel naar wens is verlopen.
‘Excellentie, mag ik U nog een vraag stellen?’
Verstoord neemt Beel de impertinente vragensteller op; aarzelend knikt hij dat
het mag.
‘Excellentie, heeft U positieve verwachtingen over de besprekingen, welke
U hier gaat voeren? ’
‘Ik kan U verzekeren dat wij ons grondig zullen oriënteren in dit prachtige
land,’verklaart Beel.
‘Dank U zéér, Excellentie.’
En daarmee was het vraaggesprek ten einde.
Be e l

als v o o r z it t e r

Beel zag primair als zijn taak de rooms-rode coalitie die hij in het leven had
geroepen bijeen te houden. Dit bepaalde zijn optreden als voorzitter van de
ministerraad.
Onder voorzitters van de ministerraad treft men verschillende typen aan.
Voorzitters met enige geldingsdrang, zoals Schermerhom, hebben de neiging
op voorhand de conclusies van het beraad te formuleren en daarop amende
menten van de kabinetsleden uit te lokken. Beel had een andere aanpak. Uit de
notulen van vergaderingen waarvan hij de leiding had, krijgen we de indruk
dat hij min of meer blank een discussie inging en de inbreng van anderen ge
bruikte als bouwstenen voor de conclusies die hij uit het beraad destilleerde.
De kracht van Beel school daarbij in zijn uitzonderlijk absorptievermogen en
in de intelligente wijze waarop hij complementaire elementen uit de discussie
wist samen te voegen en tegenstrijdige eruit te elimineren. Deze, wat men zou
kunnen noemen, heuristische methode maakte Beel meer tot een gesprekslei
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der dan tot een voorzitter—een beeld dat zij die hem in die tijd als premier
hebben meegemaakt, bevestigen.
De overwegend passieve houding die de gespreksleider kenmerkt brengt een
neiging met zich mee tot mimicry, de neiging de schutskleur van de omgeving
aan te nemen waarin hij verkeert. Beel vertoonde eveneens deze neiging.
Quahtate qua was Beel voorzitter van de Raad voor Militaire Aangelegen
heden, die in de wandeling ‘de Oorlogsraad’ werd genoemd. Het was een
onderraad van de ministerraad waarin naast de bij defensie betrokken minis
ters hoofdofficieren van de militaire staven (onder wie ook inspecteur-generaal
van de stijdkrachten prins Bemhard) elkaar wekelijks ontmoetten. Schagen
van Leeuwen, minister van Marine, beklaagde zich er bij Hermans over dat
Beel zich in de ministerraad soms heel anders opstelde dan in de oorlogsraad.
In de laatste, zei Schagen van Leeuwen, was Beel het ‘altijd volkomen eens
met de voorstellen van Fiévez en Schagen van Leeuwen, maar in de minister
raad als Drees en Lieftinck erbij zitten, spreekt hij heel anders’.84 Intussen
moest hij erkennen dat Beel besluiten van de oorlogsraad er altijd wel door
wist te krijgen in de ministerraad. Verstrekkend waren deze besluiten overi
gens niet. De oorlogsraad, waarin het veelal ging om de militaire aspecten van
het Indonesiëbeleid, had bepaald niet de allure van een war-cabinet. Men
praatte er wat over logistieke zaken, over de voorlichting aan militairen of
adviseerde de prins zich in het openbaar niet over de Indonesische kwestie uit
te spreken.85 ‘Er zitten een aantal generaals in die iedere week wat bij elkaar
sputteren’, vertrouwde Beel Hermans begin 1947 toe. ‘Er zijn belangrijkere
zaken te doen’, voegde hij eraan toe en zei besloten te hebben de Oorlogsraad
om te zetten ‘in een raad voor de nieuwbouw van het koninkrijk’.86
Een karaktertrek van Beel, geboren onder het teken Ariës, was zijn besluit
vaardigheid. ‘Beter een verkeerde beslissing, dan geen beslissing’, heeft hij
Marga Klompé eens voorgehouden.87 Het paste bij Beels besluitvaardigheid
vergaderingen zakelijk en notulen kort te houden. Dit was dan ook wat hij bij
de eerste vergadering van zijn kabinet aan de medeleden voorstelde. Agenda
punten als wetsontwerpen en Algemene Maatregelen van Bestuur dienden
eerst interdepartementaal grondig te worden voorbereid, zei Beel, ‘zoodat in
den ministerraad nog slechts over de principiële vragen een beslissing behoeft
te worden genomen’. De notulen konden zich volgens hem beperken ‘tot een
korte samenvatting van de gedachtenwisseling, onder vermelding van de con
clusies’.88 Deze zakelijke aanpak heeft aanvankelijk goed gewerkt. Notulen van
de ministerraadsvergaderingen van het kabinet-Beel bevatten opvallend veel
punten in een even opvallend korte notulering. Dit wordt anders als het
Indonesiëbeleid het overleg in de raad gaat domineren. Dan ontsnapt de me
ningsvorming nogal eens aan Beels vaardige hand, is onze indruk. Dan worden
de notulen uitvoeriger—mede als gevolg van de vertogen van praatvaer
Jonkman, de minister van Overzeese Gebiedsdelen. Dan lijkt het ook dat Beel
soms moeite heeft de rol van onbevooroordeelde gespreksleider vol te houden
en ontpopt hij zich van tijd tot tijd als partijman—De Indonesische kwestie
Deze nieuwe onderraad, die ‘Raad van Overzee’ ging heten, is een doodgeboren kind
gebleven, want van de ‘nieuwbouw van het koninkrijk’ is weinig terechtgekomen.
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was dan ook een weerbarstige materie, zoals we in het volgende hoofdstuk
zullen zien.
Beel was een type bestuurder dat ervan uit gaat, vertelde Kan, ‘als de formu
lering van het beleid klopt, dan moet ook de uitvoering ervan kloppen.’89 Het
door het kabinet te voeren beleid was in Beels Proeve van een regeeringsprogram 1946 op papier gezet. Wat de uitvoering daarvan betrof, zag Beel het als
zijn taak zijn departement van Binnenlandse Zaken te beheren en aan de
besprekingen in de ministerraad en in de onderraden leiding te geven. Met de
uitvoering van het beleid door de vakministers bemoeide hij zich vrijwel niet.
Mansholt herinnert zich niet in de twee jaren van het kabinet-Beel ooit een
agendapunt met de voorzitter te hebben doorgenomen of in een tête a tête
punten buiten de agenda met Beel te hebben besproken. ‘Net als Beel zelf zijn
departement zonder bemoeienis van ons beheerde, zo het hij ook ons zelf
standig opereren.’90
Beels

r e l a t ie m e t

D r ees

en

Romme

Drees was blijkbaar degene die voor Beel als schutspatroon diende van het
socialistische deel van het kabinet. In zijn ‘memoires-46’ heeft Beel geschreven
dat zijn vertrouwen in Drees was ontstaan tijdens het kabinet-Schermerhorn/Drees en dat het was gegroeid gedurende de kabinetsformatie, waarbij
hij Drees naar eigen zeggen ‘herhaaldelijk had betrokken’.
‘Hij [Drees] beantwoordde openhartigheid met openhartigheid, eerlijke over
tuiging met eerlijke overtuiging. Zijn lange ervaring had hem begrip ge
schonken en voorzichtigheid. Ik stelde zijn oordeel op prijs en geleidelijk niet
minder zijn trouwe vriendschap. Ik wist dat ik geen beter en invloedrijker verte
genwoordiger van de Partij van de Arbeid naast mij kon hebben in het
kabinet.’91

H. Daalder, de aanstaande door Drees zelf benoemde biograaf van Drees,
verzekerde dat het respect wederzijds was—zij het dat de vriendschap, waar
over Beel het heeft louter een politieke is geweest.92 Hoezeer Beel en Drees,
gelijkgestemde zielen als zij in vele opzichten waren, elkaar ook mochten,
huisvrienden zijn ze niet geweest; daarvoor waren beiden te zeer op zichzelf
betrokken en op hun eigen vertrouwde kring. Twee getuigen—Hermans, die
het katholieke kamp goed kende, en Fock, latere vertrouweling van Drees—
hebben uitgelegd dat Beel voor Drees de onmisbare schakel was met Romme.
Het wordt bevestigd door hetgeen Drees eens tegen Daalder heeft gezegd:
Romme kon wel zonder mij, maar ik niet zonder Romme. De politiek leider
van de KVP was met zijn roomse fraseologie, zijn piëtistische geloofsverkon
diging, zijn jezuïtische streken soms ook, voor de nuchtere agnosticus Drees
een onbegrijpelijke en ongrijpbare figuur. Vandaar Beels functie als brug naar
Romme.

De relatie Beel-Romme valt niet, als die van Beel met Drees, met een enkel
woord te typeren. De complicerende factor is Romme. Hoe ingewikkeld de
persoonlijkheid van Romme in elkaar stak, heeft Bosmans laten zien in het
eerste deel van zijn biografie van Romme. Zo is bij menigeen het beeld blijven
hangen van een man voor wie het politiek bedrijf een hartstocht was. Bosmans
beweert echter dat Romme beslist niet het politieke dier was waarvoor ieder
een hem hield, dat politieke ambities hem vreemd waren en dat hij louter uit
apostolische ijver in de politiek is verzeild geraakt.93 Romme was volgens
Hermans voor Beel diens politieke mentor. Hij was het die het politieke pad
effende voor het KVP-beleid dat Beel op bekwame wijze tot uitvoering bracht.
Blijkbaar beschouwde Romme zich inderdaad als Beels mentor. Eind 1946,
wanneer het kabinet-Beel een half jaar in functie is, schrijft Romme aan Beel:
‘Dat ik het mijne heb bijgedragen om U te brengen op de thans door U bekleede post, heeft mij niet berouwd.’94 Hoe hij hun beider plaats zag in het
politieke krachtenveld, heeft Romme in een andere brief trefzeker aangeduid:
‘Wij loopen beiden in het geheel der politieke verhoudingen op een middenvlak
tusschen de PvdA en de “rechter zijde”. Gij met meer aanraking—en vertrou
wen—bij links; ik met wat meer van hetzelfde bij rechts.’95

Beel en Romme hebben elkaar voor het eerst ontmoet op 7 juli 1944 in het
aartsbisschopelijk paleis aan de Maliebaan in Utrecht bij de installatie van een
Wellicht zal Bosmans in het tweede deel van de biografie van Romme, dat de periode na
1946 zal beschrijven, een verklaring geven voor deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid.
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bisschoppelijke adviescommissie Armenwet—we zullen hierop en op het be
langrijke vervolg van de adviescommissie in een later hoofdstuk ingaan. Het
eerste schriftelijk contact tussen beide mannen dat we hebben kunnen trace
ren, is een brief van 2 juli 1945 waarin Romme ‘Aan Zijne Excellentie mr.
L.J.M. Beel’ een afschrift vroeg van het Eindhovens Adres.96 Hun correspon
dentie kwam pas goed op gang toen de een minister-president en de ander
fractievoorzitter was geworden. In korte, soms wat cryptische brieven bestook
te Romme de kabinetsleider met allerlei aanwijzingen. Vele daarvan hadden
betrekking op het benoemingenbeleid en drongen erop aan katholieke kandi
daten niet over het hoofd te zien. Zo bij burgemeestersbenoemingen, ook in
kleinere plaatsen als Naaldwijk waarvoor Romme een kandidaat pousseerde
met een groot gezin van tien kinderen; bij benoemingen van commissies, zoals
de Grondwetscommissie waarvoor Romme onder meer W.C.L. van der Grin
ten aanbeval (‘Ik denk de knapste man die ik ooit ben tegengekomen’97) of van
de delegatie voor een rijksconferentie van Nederland, Suriname en Curagao,
die volgens Romme louter uit leden van de PvdA dreigde te gaan bestaan.98
Meermalen ook zat Romme Beel achter de broek om diens Proeve in wetge
ving te doen vertalen. Op 7 oktober, kort nadat de grondwetsherziening was
aangekondigd die tot nieuwe Kamerverkiezingen noodzaakte, schreef Romme
aan Beel dat de fractie zich zorgen maakte over de geringe wetgevingsproduktiviteit van de katholieke ministers, die volgens hem te veel achterbleef bij die
van PvdA-ministers als Drees en Mansholt. Hij drong er bij Beel op aan tijdig
voor de verkiezingen de wetgeving op de PBO alsook die op voorkoming van
lichtvaardige echtscheidingen en op voorrang van het kerkelijk boven het
burgerlijk huwelijk bij de Tweede Kamer in te dienen.99
Krijgt men uit de correspondentie de indruk dat Beel zich door Romme
nogal eens als boodschappenjongen liet gebruiken, Beel liet zich niet alles aan
leunen. Begin 1948 stuurde Romme Beel een brief waarin hij zich erover
beklaagde dat van de abonnementen die diplomatieke diensten in het buiten
land hadden op Nederlandse kranten er zestien waren op De Tijd, elf op de
Maasbode, veertien op Elseviers Weeekblad en maar twee op de Volkskrant. Blijk
baar heeft Beel Rommes brief naar de minister van Buitenlandse Zaken
doorgestuurd. Van Boetzelaer schreef terug: ‘Dat de Volkskrant slechts 2 abb.
telt is naar mijn mening meer een aangelegenheid die de directie van genoem
de courant, dan wel mijn Departement aangaat.’ Beel heeft dit antwoord, dat
voor de staatkundig hoofdredacteur van de Volkskrant ietwat pijnlijk moet zijn
geweest, zonder commentaar aan Romme doorgegeven.100
Beel zag van zijn kant de fractievoorzitter als de schakel met partij en fractie,
met welke beide hijzelf direct contact zoveel mogelijk vermeed. Een voorbeeld
van deze schakelrol troffen we aan in Hermans’ dagboek. In maart 1947 was
Beel in low spirits. Steeds meer opgeslokt door het uitzichtloze Indonesiëbeleid
moest hij ook nog kritiek uit eigen, katholieke kring aanhoren. In een brief
aan Romme eiste Beel een vertrouwensvotum van de fractie.101 Romme werd
Niets ontsnapte aan het speurend oog van Romme, van wie in parlementaire kring wordt
verteld dat hij de laatste parlementariër is geweest die nog alle Kamerstukken las.—De abon
nementen van de diplomatieke diensten had hij ergens uit de begroting van Buitenlandse
Zaken opgevist!
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hierdoor blijkbaar zo gealarmeerd dat hij een onderling beraad arrangeerde.
Op 18 april 1947 schreef Hermans in zijn dagboek: ‘Vanochtend heeft een
langdurige bespreking plaatsgevonden tusschen Beel, de andere Katholieke
ministers en een stuk of vier vertegenwoordigers van de Katholieke fractie (...).
Hij wil het volledige vertrouwen van de fractie, anders gooit hij het erbij neer.
Dit volledig vertrouwen is hem tenslotte gegeven.’102 Blijkbaar had Beels poli
tiek gezag intussen een dusdanig peil bereikt dat zijn partij hem niet meer kon
missen en hij met zijn portefeuille kon zwaaien als de houding van de KVP
hem niet beviel.
Hoe was de persoonlijke verhouding tussen de Romme en Beel? De toon
van hun brieven is eerder zakelijk dan hartelijk. In het begin richtte Romme
zich tot Beel met ‘Excellentie’, later met ‘amicë, maar noemde hem steevast
‘U’ en ‘Gij’ en ondertekende met het afstandelijke: ‘totus tuus’ of ‘vale’, soms
‘met beste groeten’. Beel sprak Romme aan met ‘jij’ en ‘jou’, bezigde eveneens
het vormelijke ‘amice’, maar ondertekende bij voorkeur ‘met vriendelijke groe
ten’. Behalve schriftelijk hebben zij natuurlijk ook mondeling met elkaar ver
keerd. Sommige briefjes eindigden met: ‘we moeten gauw eens bijpraten’ of
woorden van gelijke strekking. Ook dit mondeling contact van de workaholic
Beel en de bezige fractievoorzitter zal wel zakelijk van toon zijn geweest. Beels
jongste dochter herinnert zich Romme niet als een huisvriend van hun gezin,
al kwam hij wel eens bij hen over de vloer.103
K o n in g in W il h e l m in a

Koningin Wilhelmina bemoeide zich niet meer zo intensief met het regerings
beleid als zij in Londen had gedaan. Wel had Beel als minister-president
geregeld beraad met de koningin. Het moet bij een van deze gesprekken zijn
geweest dat Wilhelmina Beel, wanneer hij zich tegenover haar zorgelijk uitlaat
over de slinkende parlementaire steun aan het beleid van zijn kabinet, de
waarschuwing geeft: ‘Mijnheer Beel, U tikt te veel op de barometer.’104
Wilhelmina tikte zelf ook op de barometer. Het uitblijven van een ver
nieuwing van de Nederlandse samenleving vormde een grote teleurstelling
voor haar. Beels bezweringen dat vernieuwing tijd nodig had, konden haar
tenslotte niet langer bevredigen. Tegen de jaarwisseling van 1946/1947 be
sloot de koningin aan haar opgekropte teleurstelling uiting te geven. Zij deed
dit in een oudejaarstoespraak voor de radio, waarin ze bitter vaststelde dat
velen waren vergeten waarvoor ons land geleden en gestreden had. Enkele
dagen later herhaalde zij haar grief in een brief aan het kabinet—een brief die
aldus De Jong ‘van het begin tot het einde een klacht was over de geest des
tdjds’. Verwijtend voegde zij eraan toe:
‘Ik heb somtijds de indruk dat de regering te spoedig geneigd is, zich bij deze
gang van zaken neer te leggen en geen dam opwerpt tegen deze uiterst gevaar
lijke stroom van morele vervlakking.’105
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Wilhelmina ondersteunde haar verwijten met een reeks van voorbeelden: on
vaderlandse lieden, die in het radiobestel waren binnengedrongen; het aangekondigde herverschijnen van de ‘foute’ Telegraaf-, gratieverlening aan oor
logsmisdadigers, waartoe zij door het kabinet werd gedwongen; leden van de
voormalige Kultuurkamer uit de bezettingstijd, die bij haar voor een lintje
werden voorgedragen. Het waren verwijten die zij in haar contacten met Beel
al eerder naar voren had gebracht en die deze had proberen te ontzenuwen
door de koningin te wijzen op de stemming die onder de bevolking heerste.
‘Ik stel hier nadrukkelijk tegenover’, haalde Wilhelmina uit naar het kabinet,
‘dat het niet de taak is van de regering of de Kroon, achter de massa aan te lo
pen; het is daarentegen haar dure plicht de massa voor te gaan en op te voeden’.
Beel zat er maar mee! In de ministerraadsvergadering van 20 januari 1947
heeft hij de koninklijke verwijten aan de orde gesteld. Besloten werd dat iedere
minister zich wat zijn departement betrof zou beraden op hetgeen de koningin
ten antwoord zou worden gegeven. Dé antwoorden moesten vooral komen
van Beels ministerie van Binnenlandse Zaken, dat bij de meeste van de door
Wilhelmina gewraakte maatregelen betrokken was. Op 14 februari stelde Beel
daarom het schrijven van de koningin aan Hermans ter hand en vroeg hem
Afb. 1 7. Minister-president Beel temidden van de clerus.
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nog diezelfde avond zijn gedachten erover te laten gaan, want de volgende dag
had hij opnieuw een gesprek met de koningin. Beel zei erbij dat volgens het
kabinet ‘de koningin eigenlijk gelijk heeft’. Hermans offerde er zijn nachtrust
aan op. Hij had nogal wat kritiek op de punten die de koningin opsomde.
‘Tenslotte heb ik gemeend’, schreef Hermans in zijn dagboek, ‘dat het goed is
Hare Majesteit erop te wijzen dat Zij de dingen toch wel van één kant beziet.’106
Of Beel het zo ook tegen de koningin heeft gezegd, weten we niet. Volgens
De Jong heeft Beel een paar weken later een concept-antwoord onder de kabi
netsleden laten rondgaan, dat na enkele wijzigingen werd goedgekeurd en dat
tenslotte op 26 februari 1947 naar de koningin is gestuurd. Het was een lang
stuk dat begon met ‘volledige instemming met Uwer Majesteits beschouwin
gen’ te betuigen, maar dat daarvan in zijn vervolg geenszins blijk gaf. ‘Men
kan er de ogen niet voor sluiten dat ook in de besten van ons land een ver
schuiving in het waarderingsoordeel zich openbaart,’ schreef Beel namens het
kabinet. Hij voerde als alibi op de kerken, die te kennen hadden gegeven ‘dat
de bestraffing gepaard moet gaan met Christelijke naastenliefde’. Tenslotte
herinnerde Beel nog maar weer eens aan wat hij Wilhelmina al zo vaak had
voorgehouden: ‘De opvoeding van ons volk is een kwestie niet van enkele
jaren, maar van lange tijd.’107 Wilhelmina was door Beels antwoord allerminst
bevredigd en heeft dat via haar vertrouwelinge mevrouw Anne Marie Tellegen, directeur van het Kabinet der Koningin, Beel doen weten. ‘Beel is daar
wel van geschrokken’, heeft De Jong van mevrouw Tellegen gehoord.108 Een
nieuwe brief is echter niet uitgegaan. Wilhelmina koesterde de hoop en ver
wachting dat uit kringen van het verzet een nieuwe generatie van bestuurders
zou voortkomen, die de zozeer door haar gewenste vernieuwing van Neder
land gestalte zouden geven. Beel heeft in een interview bij de vijfentwintig
jarige herdenking van de bevrijding laten blijken dat hij hier destijds huiverig
tegenover stond. Dat iemand een verzetsheld was geweest, maakte hem nog
niet automatisch geschikt voor het ambt van burgemeester, zei Beel. Boven
dien maakte hij erop attent dat nogal wat illegalen pas het laatste uur waren
toegetreden.109
Het lijkt erop dat teleurstelling over het uitblijven van de vernieuwing en
over het feit dat Beels kabinet daaruit geen consequenties trok, hebben bijge
dragen aan het besluit van Wilhelmina afstand te doen van de troon. Op 12
mei 1948 kondigde zij voor de radio haar aftreden aan en deelde tegelijk mee
dat in afwachting van haar abdicatie haar dochter Juliana als regentes zou
optreden. Beide besluiten werden genomen onder ministeriële verantwoor
delijkheid van het kabinet-Beel. De tekst die Wilhelmina opstelde voor haar
afscheidsrede heeft ze aan mevrouw Tellegen ter hand gesteld met de bood
schap: ‘Mijnheer Beel moet dit zien, maar zeg hem dat ik er geen letter in ver
ander.’110 Toen Beel via het Kabinet der Koningin niettemin erop aandrong
één zin te wijzigen, omdat deze voor tweeërlei uideg vatbaar was, ontplofte
Wilhelmina bijna. Ze heeft uiteindelijk evenwel aan Beels wens voldaan en de
zin gewijzigd. De troonsafstand vond plaats op 4 september 1948, de inhuldi
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ging van koningin Juliana twee dagen later. Deze gebeurtenissen vonden plaats
toen Beel als minister-president al was opgevolgd door Drees.
Beel

als m in is t e r v a n

B in n e n l a n d s e Z a k e n

Beel heeft zich toen hij kabinetsformateur werd meteen voorgenomen het
voorzitterschap van de ministerraad te combineren met het ministerschap van
Binnenlandse Zaken. Wanneer hij dit voornemen aan Hermans voorlegt, valt
deze hem enthousiast bij en roept J.R. Thorbecke, A Kuyper en Ruys de
Beerenbrouck in herinnering die hetzelfde hadden gedaan.111 Bij het gesprek
van Beel op 27 mei met de koningin over de kabinetsformatie heeft hij ook
tegenover haar zijn voornemen uitgesproken op Binnenlandse Zaken te willen
blijven zitten. Wilhelmina ontraadde het hem weliswaar niet maar het met
vooruitziende blik een waarschuwing horen:
‘Zorgt dat ge U bij zoodanige combinatie niet overwerkt en laat de doorgevoer
de combinatie schieten zoodra mocht blijken dat het in de practijk te veelom
vattend zou zijn.’112

In zijn ‘memoires-46’ heeft Beel zich uitgeput in argumenten waarom hij voor
zijn functioneren als minister-president er Binnenlandse Zaken bij moest
doen. Ook hier zette hij zich weer af tegen Schermerhom. Hij voelde er niets
voor, schrijft Beel, opgesloten te raken in het apparaat dat de vertrekkende
premier had bemand met diens politieke vrienden. Binnenlandse Zaken was de
beste plaats om de vinger aan de pols van de samenleving te houden, vond hij.
Daar had een minister via functionarissen als Commissarissen van de Ko
ningin en burgemeesters voortdurend voeling met die samenleving. Er was
nog een andere reden. Binnenlandse Zaken was vaak de ‘broedplaats’ geweest,
zo noemde Beel het, van nieuwe vormen van staatszorg. Eenmaal uitgebroed,
waren daaruit zelfstandige diensten ontstaan als die ter uitvoering van de Win
kelsluitingswet, van de Warenwet, van de Vleeskeuringswet, en zelfs complete
departementen: Landbouw, Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en We
deropbouw en Volkshuisvesting. ‘Een dergelijke rol, stelde ik mij voor, kon dit
Departement ook spelen ten aanzien van de publiekrechtelijke bedrijfsorga
nisatie. De rol van vormgever en gangmaker.’113 ‘En zo besloot ik te blijven
zitten in het Torentje’, besluit Beel zijn overpeinzingen,
‘het Torentje van Thorbecke, het Torentje van Ruys. In de hoop dat de geest
van deze groten onder mijn voorgangers daar nog zou rondwaren en met mij
zou zijn in de vervulling van mijn ambt’114

Evenals op andere departementen is ook op het departement van Binnen
landse Zaken tijdens het kabinet-Beel heel wat op gang gebracht dat de naoor
logse opbouw van ons land heeft bepaald en waarvan de wettelijke regeling
vaak tot in onze dagen heeft doorgewerkt.
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P o l it ie

e n v e il ig h e id s d ie n s t *

Een van de redenen waarom Beel ook graag op Binnenlandse Zaken zat, was
om zeggenschap te hebben over het politieapparaat. Want, schrijft hij in zijn
‘memoires-46’, een van de prioriteiten van de naoorlogse wederopbouw was
‘herstel der diep geschokte publieke moraliteit. Dit was in hoofdzaak een
kwestie van politie.’115 De politietaak was verdeeld over twee organisaties: de
justitiële politie, belast met de opsporing en vervolging van wetsovertreders,
en de bestuurlijke politie, belast met de handhaving van de openbare orde. De
eerste ressorteerde onder de minister van Justitie, de tweede onder de minister
van Binnenlandse Zaken. Beel wilde beide taken en organisaties integreren.
Wat Beel wilde was in feite een rigoureuze wijziging van het Politiebesluit1945, dat nog maar pas onder zijn eigen verantwoordelijkheid was totstand
gekomen. Beel gaf tegenover de Kamer toe dat dit Besluit ‘uit haast en angst
was geboren en niet functioneerde’ en hij kondigde een herziening ervan
aan.116 Beels plan was de centrale leiding van bestuurlijke zowel als justiële
politie onder de minister van Binnenlandse Zaken te brengen en de politie te
organiseren in gewestelijke eenheden, die onder verantwoordelijkheid zouden
staan van de Commissarissen van de Koningin. Voor zover het Wetboek van
Strafvordering dat vorderde kon het Openbaar Ministerie van dit apparaat
gebruik maken. Hoe eenvoudig Beels plan ook leek, het bleek niet haalbaar.
De koningin had Beel al gewaarschuwd toen hij zijn voornemen aanroerde tij
dens het formatiegesprek van 27 mei. ‘De koningin lachte en het zich het
woord “traditie” ontvallen’.117 Met deze opmerking toonde de koningin we
derom een vooruitziende blik. Justitie liet zich de eeuwenoude relatie die zij
met politie had niet ontfutselen.
Op een ander punt is het Binnenlandse Zaken wel gelukt Justitie te weerstaan;
dit was bij de organisatie van de veiligheidsdienst. Gezien de rol die Beel hier
bij heeft gespeeld willen we er even bij stilstaan; temeer omdat hij zich daarbij
op een merkwaardige manier heeft laten manipuleren.
Nederland was uit de oorlog gekomen met een aantal uit de illegaliteit
stammende ‘inlichtingendiensten’. Na de oorlog werd besloten hierin samen
hang te brengen. L. Einthoven, een van de oprichters van de Nederlandse
Unie, die voor de oorlog hoofdcommissaris van politie was geweest in Rotter
dam, kreeg tot taak een Bureau Nationale Veiligheid (BNV) op te zetten. Hij
deed dit door de wildgroei van diensten bijeen te voegen, in totaal zo’n twaalf
honderd man. De taak van de BNV was aldus Engelen: ‘het opruimen van de
Duitse spionage-, sabotage- en propagandagroepen, dat wil zeggen het opspo
ren en arresteren van de daartoe behorende Duitsers en Nederlanders’. Dit
was een aflopende taak. Begin 1946 besloot het kabinet-Schermerhorn/Drees
dan ook het BNV geleidelijk te liquideren en het militaire personeel ervan
(ruim 250 man) naar Indië te sturen. Einthoven, misschien vrezend dat liqui
datie van de BNV ook de liquidatie van zijn eigen functie inhield, was in overGegevens voor deze paragraaf zijn onder meer ontleend aan hoofdstuk 1 en 2 van de nog
niet gepubliceerde dissertatie van D. Engelen, waarvan de voorlopige titel luidt: ‘Geschiede
nis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst’.
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leg met minister-president Schermerhom al eerder begonnen uit enkele on
derdelen van het bureau een Centrale Veiligheidsdienst (CVD) te creëren. De
CVD zou een karakter krijgen als de Britse veiligheidsdienst en onder de minister-president komen. Bij geheim, althans niet-gepubliceerd Koninklijk Be
sluit van 9 april 1946—dus nog onder het kabinet-Schermerhom/Drees—
werd de oprichting van de CVD officieel bekrachtigd. Anders dan het BNV
zou de CVD een permanent karakter krijgen en het hoofd ervan een blijvende
functie verzekeren.
Een van de stafleden van het in liquidatie verkerende BNV, W.E. Sanders,
die eigenlijk zelf de leiding van de veiligheidsdienst had gewild, zon op moge
lijkheden met de opsporingsdienst waarvan hij hoofd was aan de liquidatie te
ontkomen. Hij vond daarvoor een kans bij het departement van Justitie, dat
met lede ogen had moeten aanzien hoe de zeggenschap over de veiligheids
dienst haar was onthouden. Het wilde Sanders’ dienst wel ovememen. Ge
steund door de ambtelijke top van Justitie begon Sanders de onder hem berus
tende dossiers te kopiëren. Hij wilde deze blijkbaar als een soort bruidsschat
Justitie aanbieden, maar was zo netjes Beel, inmiddels minister-president en
minister van Binnenlandse Zaken, ervan in kennis te stellen. Dit laatste was
niet handig van Sanders. Beel stelde zijn vertrouweling Einthoven op de hoog
te van Sanders’ aanstaande vaandelvlucht. Deze bedacht een tegenactie en wist
Beel ertoe te bewegen daarvoor als ‘lokvogel’ te dienen. Beel nodigde Sanders
met zijn gekopieerde dossiers uit naar zijn weinig gebruikte pied-a-terre op
Plein 1813. Daar stonden twee rechercheurs verdekt opgesteld die de recher
chechef Sanders arresteerden en voor verhoor aan de Haagse politie overdroe
gen118—het waren rare tijden! Het gerechtelijk onderzoek tegen Sanders heeft
twee jaar geduurd, maar de officier van Justitie moest concluderen dat voor
een strafvervolging geen termen aanwezig waren.
Omdat de nieuwe veiligheidsdienst CVD bij ‘geheim’ KB was opgericht,
deed Justitie alsof zij van zijn bestaan niets afwist. Secretaris-generaal van
Justitie J.C. Tenkink en de zijnen gingen volgens Engelen voort ‘met de
opbouw van wat men met enige overdrijving een concurrerende veiligheids
dienst kan noemen’. Beel bemerkte dat er een ‘bureaucratische loopgraven
oorlog’ dreigde te ontbranden tussen zijn departement en dat van Justitie. Een
commissie onder voorzitterschap van advocaat-generaal van de Hoge Raad J.
Wijnveldt kreeg de taak antwoord te geven op de vraag onder welk departe
ment een veiligheidsdienst nu eigenlijk thuishoorde. De commissie-Wijnveldt
adviseerde om de veiligheidsdienst net als voor de oorlog het geval was ge
weest aan de generale staf toe te voegen. Hiermee kon Beel niet uit de voeten.
Hij kwam met zijn minister van Justitie Van Maarseveen overeen het onder
zoek door een nieuwe commissie te laten ‘afronden’; wat neerkwam op: te
laten overdoen. Twee maanden nadat de commissie-Wijnveldt advies had uit
gebracht, installeerde Beel op 30 mei 1948 de nieuwe commissie. Deze kwam
onder voorzitterschap van secretaris-generaal Prinsen, een man in wie Beel
meer vertrouwen had dan in de advocaat-generaal van de Hoge Raad. De
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commissie-Prinsen heeft gerapporteerd toen Drees minister-president was.
Diens secretaris-generaal Fock, wetende dat Drees er niets voor voelde de
scepter te zwaaien over een geheime dienst, leidde de conclusie van de com
missie daarheen dat deze kwam, niet onder de minister-president, ook niet
onder Justitie, maar onder de minister van Binnenlandse Zaken. De nieuwe
dienst kwam in de plaats van de Centrale Veiligheidsdienst, kreeg de naam
Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) en werd bij geheim KB van 8 augustus
1949 opgericht—Beel zou met de dienst en met het energieke hoofd ervan
Einthoven later nog volop te maken krijgen.
D e c e n t r a l is a t ie

v e r su s c e n t r a l is m e

In een eerder hoofdstuk hebben we geschreven over het proefschrift van Beel
uit 1936 Zelfbestuur of afhankelijke decentralisatie?, waarvan titel en inhoud
zozeer de geest van decentralisatie ademden. In zijn Proeve had Beel deze
doen doorklinken in een paragraaf die de veelbelovende titel droeg ‘bevorde
ring der zelfwerkzaamheid onzer territoriale corporaties’. De bevestiging van
deze goede voornemens in de regeringsverklaring van 6 juli was nog niet ver
klonken of Beel werd geconfronteerd met een affaire die hem noopte tot hard
handig ingrijpen in de gemeentelijke autonomie, de affai rc-Opsterland.119
In deze Friese gemeente dreigde een complete bestuurschaos toen de pas
gekozen gemeenteraad Beel eind juli 1946 telegrafisch het weten de aanvanke
lijk gestaakte, maar daarna in functie herstelde burgemeester J.H. Popinga niet
te accepteren. Deze had door zijn autoritaire optreden voor de oorlog het bij
zijn ambtenarencorps verbruid, maar was blijkens adhesiebetuigingen niet
zonder supporters onder de burgerij. Beel zag in de opstandigheid van de
gemeenteraad van Opsterland een symptoom van de algemene gezagscrisis in
Nederland. Hij greep daarom stevig in en besloot een regeringscommissaris te
laten benoemen door de Kroon. Hiervoor was een complete wet nodig, die
ondanks een motie daartegen van de woordvoerder voor de PvdA Scheps door
de Tweede Kamer werd aanvaard. De op 1 december 1946 benoemde rege
ringscommissaris behoefde slechts tot mei 1947 in functie te blijven, toen in
Opsterland een nieuwe burgemeester aantrad; Popinga nam genoegen met het
wachtgeld dat hem werd geboden.120
De argwaan over Beels al dan niet decentralistische gezindheid werd na de
Opsterland-afaire versterkt door diens beleid ten aanzien van gemeentelijke
herindeling. Nog onder het vorige kabinet had Beel een wetsontwerp inge
diend dat voorzag in een (bescheiden) inkorting van de langdurige inspraak
procedure bij gemeentelijke grenswijzigingen. CPN Tweede-Kamerlid G.
Wagenaar zag er een abjecte poging in van Beel een Duitse maatregel uit de
bezettingstijd te legaliseren. In het begin van de bezetting was bij een veror
dening van rijkscommissaris Seyss-Inquart aan secretaris-generaal van Binnen
landse Zaken Frederiks bevoegdheid verleend om voor zover hij dat ‘in het
algemeen belang’ nodig achtte, met voorbijgaan van alle inspraak- en bezwa
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renprocedures, gemeentegrenzen te wijzigen.121 Frederiks had van deze be
voegdheid op ruime schaal gebruik gemaakt—op aanzienlijk ruimere schaal
dan De Jong heeft beschreven. Frederiks had de grenzen van 80 gemeenten
herzien en had 71 gemeenten tot 32 samengevoegd. 122 Beel hield vast aan
zijn wetsontwerp. En passant verklaarde Beel dat hij de tijdens de oorlog tot
standgekomen grenswijzigingen en annexaties niet ongedaan wilde maken—
het lijkt ons dat deze ook moeilijk hadden kunnen worden teruggedraaid.
Beel heeft ook de gevoelige materie van de financile verhouding rijk-gemeenten ter hand genomen. Dit resulteerde in de Noodvoorziening Gemeentefinanciën, die onder Beel is voorbereid maar eerst in november 1947 onder
Beels opvolger op Binnenlandse Zaken P.J. Witteman bij de Tweede Kamer is
ingediend. Het probleem waarin de noodvoorziening moest voorzien, was dat
bijna de helft van de gemeenten noodlijdend was geworden. De wet voorzag
daarin door de Bijzondere Uitkering in het leven te roepen, die naar schatting
jaarlijks ƒ100 miljoen zou vergen. De regeling daarvan viel wel erg centralis
tisch uit. Noodlijdende gemeenten kwamen nagenoeg onder curatele te staan
van het rijk. De rechtse christelijke partijen alsook de KVP toonden zich
uiterst kritisch over deze centralistische aanpak. Het tijdelijk karakter ervan
verzoende de Kamers echter tenslotte met de gekozen oplossing—de regeling
leeft nog steeds voort in het beruchte artikel 12 van de Financiële Verhoudingenwet-1984.
Decentralisatie versus centralisme was het thema dat de begrotingsdebatten
van Binnenlandse Zaken beheerste. De KVP toonde zich daarbij steeds prin
cipieel voorstander van decentralisatie en wees de minister op het subsidi
ariteitsbeginsel. De PvdA steunde daarentegen de centralistische teneur van
het beleid en verwees daarbij naar de eisen van de wederopbouw. Beel beleed
met de mond zijn geloof in het subsidiariteitsbeginsel van de KVP, maar volg
de in de praktijk de centralistische koers van de PvdA. In de Memorie van
Antwoord op de begroting-47 van Binnenlandse Zaken vond Beel een fraaie
parafrasering voor deze dubbelhartige houding.
‘Men verlieze niet uit het oog dat de “medewerking” van de lagere gemeen
schappen aan centrale regelingen voor die lichamen zelf slechts dan aantrekke
lijk is, indien zij binnen de lokale sfeer in voldoende mate vrijheid van beslissing
hebben. Alleen aldus komt het “zelfbestuur” [medebewind, LJG] voldoende tot
zijn recht. Brengt de zorg voor het algemeeen belang mede, dat de lagere orga
nen met de positie van bloot instrument genoegen moeten nemen, dan verdient
het naar het oordeel van ondergetekende de voorkeur, dat het Rijk de zaak in
eigen hand houdt.’123
B e n o e m in g e n

b e l e id *

De machtspositie van de minister van Binnenlandse Zaken berust mede—we
zeiden het eerder—op de centrale rol die hij vervult in het benoemingen be
leid. De protestants-liberale dominantie in het vooroorlogse Nederland open
baarde zich in de ambtelijke top in Den Haag, waarin men slechts enkele kaHet ging hierbij soms om grootscheepse gemeentelijke herindelingen. Zo waren bij de
grenscorrecties rond Rotterdam vijftien gemeenten betrokken en verloren zeven daarvan hun
zelfstandigheid.
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tholieken aantrof, en ook in bestuursfuncties in den lande buiten het zuiden.
Beel heeft het emancipatoire streven van het katholieke volksdeel krachtdadig
ondersteund bij zijn benoemingen van Commissarissen van de Koningin en
van burgemeesters.
In alle provincies werden direct na de oorlog nieuwe Commissarissen van de
Koningin benoemd. In Limburg, Noord-Brabant en Overijssel waren het
katholieken. Enigszins omstreden was de benoeming van De Quay tot Com
missaris van de Koningin in Noord-Brabant. Hierop werd in de Tweede Ka
mer door de woordvoerder van de PvdA voor Binnenlandse Zaken Scheps
heftige kritiek uitgoefend wegens De Quay’s lidmaatschap van het Unie-driemanschap. De kritiek op de Nederlandse Unie klonk in die tijd nog niet zo
luid als deze later zou klinken, nadat De Jong zijn hcht erover had laten schij
nen. Een in januari 1946 door minister-president Schermerhom benoemde
commissie onder voorzitterschap van A. Plate had in september het drieman
schap gezuiverd van alle blaam en daarmee de weg vrijgemaakt voor de benoe
ming van De Quay.124 In de Tweede Kamer bleef het verzet tegen de Quay’s
benoeming dan ook nagenoeg beperkt tot Scheps’ eenmansactie.
In de meeste gemeenten moesten na de oorlog nieuwe burgemeesters wor
den benoemd of oude herbenoemd. Beel richtte zijn emancipatoire benoemin
gen beleid met name op burgemeestersposten buiten de traditioneel katho
lieke gebieden. Van de circa vijfhonderd burgemeesters die Beel in de periode
1945-1956 als minister van Binnenlandse Zaken voor benoeming heeft voor
gedragen waren er bijna 40% rooms-katholiek. Van hen werden een veertigtal
benoemd in gemeenten buiten traditioneel katholieke gebieden. Daaronder
waren grote plaatsen als Arnhem, Schiedam, Noordwijk, Rijswijk, Leidschendam en Hilversum. Eerder al zagen we dat Romme zich bij burgemeesterbenoemingen graag liet horen. Toen de burgemeester van Haarlem M.A. Reinalda werd benoemd tot Commissaris van de Koningin in Utrecht en de
Haarlemse post dus vrijkwam, herinnerde Romme Beel eraan ‘dat wij buiten
het zuiden in geen enkele stad van formaat een katholieke burgemeester heb
ben’.125 Beel heeft deze wenk ter harte genomen en in de katholieke griffier
van de Provinciale Staten van Noord-Brabant een geschikte opvolger van
Reinalda gevonden. Rommes klacht was overigens niet helemaal terecht. Nog
onder het kabinet-Drees/Schermerhom was het katholieke Tweede-Kamerlid
Chr. Matser tot burgemeester van Arnhem benoemd—niet zonder lokale
protesten uit protestantse kring. Waarschijnlijk beschouwde Romme alleen de
grootste vijf steden van Nederland (waartoe Haarlem toen nog behoorde) als
‘steden van formaat’. Hermans vond dat Beel veel te omzichtig te werk ging
bij het inhalen van de katholieke achterstand en bestookte zijn baas van tijd tot
tijd met katholieke burgemeesterskandidaten. Als Hermans echter een katho
liek aanbeveelt voor de vacerende burgemeesterspost in Delft, houdt Beel de
boot af. ‘Hilversum, Schiedam, Arnhem, dat is voor sommigen al meer dan zij
verdragen kunnen,’ reageerde Beel op Hermans’ suggestie.126
De socialistische coalitiepartner verwachtte evenzeer bij benoemingen haar
Wij hebben ten behoeve van deze paragraaf op de afdeling Kabinetszaken van het minis
terie van Binnenlandse Zaken de, niet nader geregistreerde, boeken kunnen consulteren
waarin de benoemingen van burgemeesters zijn opgetekend.
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emancipatoire streven gehonoreerd te zien. Beel heeft met de mond beleden
dat hij dit streven onderschreef maar er weinig aan gedaan. Alleen in de
provincie Utrecht werd een socialistische Commissaris van de Koningin be
noemd en tegenover de ruim 180 katholieke burgemeesters die Beel voor
droeg stonden slechts 56 socialistische burgemeesters; zij het dat het hierbij
burmeestersposten betrof als in Amsterdam, waar de patriciër A.J. d’Ailly bur
gemeester werd—die daartoe snel lid was geworden van de PvdA. Beel heeft te
kennen gegeven dat hij bij zijn benoemingsbeleid meer keek naar de godsdien
stige gezindheid van de bevolking van de gemeente dan naar haar politieke
voorkeur. Dit bood humanistisch-socialistische burgemeesterskandidaten wei
nig perspectief. Bij volkstellingen, op de cijfers waarvan men was aangewezen,
plachten maar weinigen zich als agnosticus te afficheren. Bijna de helft van de
tijdens Beels ministerschap benoemde burgemeesters bekenden zich blijkens
het benoemingenboek van Binnenlandse Zaken tot de Nederlands-Hervormde kerk—ook het merendeel van de socialistische burgemeesters. Beel heeft
wel katholieke burgemeesters benoemd in gemeenten waar katholieken een,
zij het beduidende, minderheid vormden, maar in het katholieke zuiden heeft
hij geen kandidaten toegelaten dan van (goed) rooms-katholieken huize. Van
der Goes heeft Beel bij de behandeling van de begroting-1947 proberen te be
wegen tot wat grotere ruimhartigheid jegens burgemeesterskandidaten van de
coalitiepartner; veel heeft het niet uitgehaald.
Een rem op de toegankelijkheid tot het burgemeestersambt was de lage
honorering ervan. Functies als die van burgemeester—evenals die van Com
missaris van de Koningin, diplomaat en rechter—werden in die tijd beschouwd
als min of meer honoraire ambten, te bekleden vooral door telgen van adel
lijke geslachten, die uit landerijen of beleggingen een hoofdbron van inkomen
konden putten. Het paste in het emancipatoire beleid van de rooms-rode
coalitie hieraan wat te doen. Het Bezoldigingsbesluit-Burgemeesters, dat per 1
januari 1949 in werking trad maar nog door Beel was voorbereid, bracht het
salaris van burgemeesters op een zodanig peil dat zij er hun gezin van konden
onderhouden.127 Het ambt werd hiermee toegankelijk voor minder draag
krachtige kandidaten uit de socialistische partij alsook uit de katholieke, die
zich immers ‘volkspartij’ noemde.
G r o e ie n d

a n t ic o m m u n is m e

De rooms-rode coalitie was eensgezind in haar afkeer van het communisme.
Om inzicht te krijgen in het naoorlogse beleid alsook om de mentaliteit van
een man als Beel te doorgronden, moet men de haat kennen die er bestond
tegen alles wat naar communisme rook. Deze haat werd gevoed door vrees
toen het internationale communisme zijn gewelddadige kracht toonde—zoals
we eerder opmerkten: wat men vreest dat gaat men haten.
Hermans vertelt in zijn dagboek dat hij bij zijn eerste bezoek bij Beel thuis,
in april 1946, daar een rechercheur in burger aantrof die tot taak had Beel te
Zo waren van de elf commissarissen van de koningin direct voor de oorlog er vijf ‘baron’ en
vier ‘jonkheer’, van wie één daarenboven ‘ridder’.
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beschermen tegen een verwachte moordaanslag op de minister van Binnen
landse Zaken. ‘Dit schijnt verband te houden’, schrijft Hermans, ‘met het ont
dekken van een groot complot in de Spartacusgroep der Communisten, die
het voornemen koestert om tegen 1947 een soort revolutie te ontketenen.’128
Een kort daarvoor gepleegde moord op F. Guljé zou het startsein zijn geweest
van politieke moorden ter voorbereiding van de revolutie. Beel vond het alle
maal ‘apekool’, zei hij tegen Hermans maar Het zich de bodyguard, die de mi
nister van Justitie hem had toegewezen, welgevallen.
Beels afkeer van het communisme was ideologisch van aard: communisten
miskenden de christelijke grondslag van de natie. In de Kamer verklaarde Beel
dat de CPN ‘het juiste inzicht miste in de hoogheid en waarde der mensche
lijke persoonlijkheid en de eigen werkzaamheid, welke teloorgaan in een maat
schappelijke structuur waarin in feite de staat de enige werkgever is’. Romme
viel Beel bij en voegde eraan toe dat het communisme atheïstisch ja, erger
nog, anti-theïstisch was. Het zal niet verwonderen dat de kerken hun steentje
bijdroegen aan bewustmaking van de gevaren welke van de kant van het com
munisme dreigden. Het katholieke episcopaat deed dit in een vastenbrief die
op zondag 16 februari 1947 in de kerken werd voorgelezen en waarin de
gelovigen werd voorgehouden dat de communisten ‘allen bedrogen uitkomen,
hier en in het hiernamaals’.129 De waarschuwingen van de kerkelijke leiders
zetten de toon voor wat in katholieke kring een soort kruistocht werd tegen
het verderfelijke communisme. Beklemtoonden katholieke politici de ideolo
gische tegenstelling tot het communisme, Van der Goes en zijn fractie ‘lieten
de fakkel nog harder branden’.130 Zij drongen aan op daadwerkelijke bestrij
ding van het communisme in Nederland. De CPN, die bij de staten- en ge
meenteraadsverkiezingen van 1946 haar aanhang nog enigermate had weten te
verhogen en in Amsterdam met ruim 30% van de stemmen de grootste partij
was geworden, vormde voor de PvdA een geduchte concurrent op de kie
zersmarkt.
Het anticommunisme werd welhaast een hysterie na de communistische
machtsovername in Praag in februari 1948. De wijze waarop deze in haar werk
was gegaan beangstigde velen. Bij de verkiezingen van 1946 hadden de com
munisten in Tsjecho-Slowakije 38% van de stemmen gekregen. Daarop was
een Nationaal Front-regering gevormd onder de communist Klement
Gottwald als minister-president en was van binnenuit een putsch bewerkstel
ligd, die het Nationaal Front opzij schoof en Tsjecho-Slowakije uideverde aan
de Sovjet-Unie. De CPN betuigde op een demonstratieve partijvergadering in
het Amsterdamse Concertgebouw haar instemming met de putsch, die volgens
een officiële verklaring van het partijbestuur een contra-revolutie van rechts
had verijdeld. Hiermee had het Nederlands communisme zich in de ogen van
velen als staatsvijand nummer één ontmaskerd en werd de strijd daartegen er
een van de rest van Nederland tegen de CPN.
* Guljé, voorzitter van de Federatie van RK Werkgeversverenigingen, was begin maart 1946
in zijn woning door onbekenden neergeschoten, kort nadat hij ‘als licht geval’ was vrijgelaten
uit een kamp voor politieke gevangenen; hij stond op het punt als getuige op te treden in een
strafproces. Het initiatief tot de lafhartige moord, die nooit is opgelost, kwam waarschijnlijk
niet uit linkse maar uit rechtse kringen. (Het Vrije Volk van 7 maart 1946)
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KVP-jongeren tezamen met PvdA-jongeren belegden een protestmeeting
en in een brief van 16 maart 1948 aan Beel vroeg Romme namens de fractie, ja
namens heel Nederland, om een reeks van maatregelen: een ambtenarenver
bod voor communisten; uitbreiding van politie; bescherming van werkwilligen
bij stakingen; grondwettelijke uitsluiting van een partij, ‘die de vrijheid opeist
ter vernietiging van aller vrijheid’; uitbreiding van de mijnpolitie en ontslag
van communistische mijnwerkers; verbod van De Waarheid in werkkampen;
ontzegging van radiozendtijd aan de CPN bij verkiezingen; ongedaanmaking
van de benoeming door de Amsterdamse gemeenteraad van marxistisch ge
oriënteerde hoogleraren aan de Gemeente Universiteit; verbod van commu
nistische betogingen en uitsluiting van de communisten bij de aanstaande kro
ningsfeesten.131 Het waren vrijwel allemaal maatregelen op terreinen waar
katholieke ministers verantwoordelijkheid voor droegen. Beel heeft zich door
Romme de rol van partijleider binnen de coalitie laten aanleunen en diens
wensen aan zijn katholieke collega’s doorgegeven.
Verwezenlijking van Rommes anticommunistische maatregelen vereiste
deels ingrijpen in de wet, zelfs in de Grondwet. Veel is hiervan niet terecht
gekomen. Wel werd bij de herziening van 1948 de burgerlijke-staat-van-beleg
in de Grondwet opgenomen, die vooral was gericht tegen een putch a la
Praag. Enkele maatregelen van Romme konden direct worden genomen. Zo
werd de CPN bij de aanstaande verkiezingen van 1948 radiozendtijd ontzegd
en onthield Gielen zijn ministeriële bekrachtiging aan de benoeming van een
drietal Amsterdamse hoogleraren die van communistische sympathiën werden
beticht. De anticommunistische kruistocht had de volle instemming van de
socialistische ministers, van wie Drees nog bewerkstelligde dat de CPN werd
verwijderd uit de gevoelige Kamercommissies van Defensie en van Buiten
landse Zaken.132
A n t ic o m m u n is t is c h e

p a r t ic u l ie r e s t r ijd g r o e p e n

Radioluisterend Nederland werd op 3 mei 1948 verrast met een ogenschijnlijk
veel verder strekkende anticommunistische regeringsmaatregel. Op die dag
kondigde de minister van Binnenlandse Zaken via de radio de instelling aan
van vrijwiUigersformaties bij leger, marechaussée en politie; zulks in verband
met de recente gebeurtenissen in Praag.
‘Het verheugt de regering dat de volledige medewerking werd verkregen van
diverse organisaties, groepen en lagen van de bevolking, die zich op het gebied
van de steunverlening aan wettig gezag bewegen en bewogen hebben of aan wie
deze steunverlening ter harte gaat; welke medewerking tot uiting komt in het
Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag.’133

Bogaarts heeft na naarstig speurwerk weten te achterhalen wat er achter de
ministeriële volzin stak. Het is een hele historie die intussen illustreert op
welke wijze het kabinet onder leiding van Beel particuliere organisaties van
wapenbroeders, die de natie hun bescherming opdrongen maar daarmee het
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wettelijk gezag dreigden te overspoelen, in goede banen heeft weten te lei
den—reden om er hier op in te gaan.
Er waren na de oorlog velen die geschokt waren door de sterke opkomst van
de CPN en ook de socialisten niet helemaal vertrouwden. Zij meenden dat de
katholieke politieke leiders een steuntje in de rug nodig hadden. De weerbaarheidskorpsen waarvan deze gezagsgetrouwen lid waren, boden de nieuw
bakken premier hun bescherming aan en drongen erop aan hen te bewapenen.
Het waren particuliere verenigingen, waarvan de leiders niet de eersten de
besten waren: de Bijzondere Vrijwillige Landstorm (BVL), een na P.J. Troelstra’s revolutiepoging in 1918 opgerichte burgerwacht onder leiding van de
ARP Tweede-Kamerleden A.J. Duymaer van Twist en A.B. Roosjen; de Orde
Dienst uit het voormalig verzet van jhr Six; Volksweerbaarheid, nog daterend
uit de tijd van de Boerenoorlog en na de Tweede Wereldoorlog heropgericht
door de voormalig burgemeester van Ridderkerk J.W. Klein. Nieuwe weerbaarheidsgroepen waren de Haagse Burgerwacht van een officier-fïscaal en
Nationaal Reveil waarvan de hoofdredacteur van De Gooi- en Eemlander en een
gepensioneerde KNIL-kolonel de leiding hadden.134
Het onoverzichtelijk veld van openlijk opererende weerbaarheidskorpsen
werd nog gecompliceerd door het ontstaan van allerlei geheime particuliere
veiligheids- en inlichtingengroepen. Het bestaan daarvan is onthuld door Bob
de Graaff en Cees Wiebes in Gladio der vrije jongens. Het boek schetst met
name ontstaan en functioneren van één van deze veiligheids- en inlichtingen
groepen, die de verhullende naam droeg Stichting Opleiding Arbeidskrachten
Nederland (SOAN). De auteurs beweren dat de oprichter van de SOAN,
Tweede-Kamerlid van de PvdV, A.W.H. Hacke steun heeft gekregen van
Beel.135 De bewijsvoering voor hun nogal verrassende bewering putten de
auteurs uit twee brieven van Einthoven aan de minister van Sociale Zaken uit
1950. Hieruit is echter hooguit af te leiden dat Beel door Einthoven op de
hoogte is gesteld van het bestaan van de SOAN. Dat is natuurlijk iets anders
dan er steun aan betuigen. In het licht van het vervolg zou het laatste onlo
gisch zijn geweest.
De regering is zich gaan afvragen op welke manier al deze particuliere
organisaties, die in totaal meerdere tienduizenden leden en aanhangers telden,
onder controle konden worden gebracht. Eind februari 1947 heeft Beel in een
brief aan de Commissarissen van de Koningin het vraagstuk uiteengezet. De
reacties hierop leidden tot een nota aan de ministerraad, waarin Beel het kabi
net vertelde van de aandrang die op hem werd uitgeoefend de burgerwachten
te bewapenen. Beel legde uit dat als aan de aandrang niet op enigerlei wijze
werd tegemoetgekomen, het gevaar bestond dat de weerbaarheidsgroepen
ondergronds zouden gaan—wellicht had hij hierbij Hackes SOAN voor ogen,
die immers in het geheim opereerde. Men moest het vraagstuk ‘met beleid
opvangen en in goede banen leiden’, zei Beel in zijn nota en greep naar een
oplossing waartoe hij in dit soort situaties graag zijn toevlucht nam. Hij stelde
voor een breed samengestelde commissie in het leven te roepen waarin alle

De populaire strip van die dagen,
Pa Pinkelman,
door Godfried Bomans.
Intussen waren de Pinkelmannianen op het
Binnenhof in Den Haag aangekomen. ‘Daar
zijn we weer,’ sprak Pa Pinkelman, het bureau
van de minister-president binnenstappend, ‘hoe
gaat ’t u, meneer Geel?’ ‘Och, zeg maar Beel,
iedereen weet nu langzamerhand wel, dat ik er
mee bedoeld ben.

betrokkenen een vertegenwoordiger konden krijgen. De ministerraad ging
hiermee akkoord. Als voorzitter van de commissie werd aangezocht de katho
lieke patriciër De van der Schueren, die Beel kende van zijn tijd bij het Mili
tair Gezag en die inmiddels was benoemd tot Commissaris van de Koningin in
Overijssel. Alle weerbaarheidsgroepen werden in de commissie-De van der
Schueren opgenomen, met uitzondering van de BVL die op voorhand de rol
van vrijwilligersleger opeiste en bewapend wilde worden. Beel had dit cate
gorisch geweigerd. Op de eerste de beste vergadering van de commissie-De
van der Schueren eisten ook de andere groepen een zelfstandige positie en be
wapening. Voor het laatste voerden zij als argument aan dat de communisten
ook ruim over wapens beschikten—zij zouden deze uit de tijd van het verzet
hebben achtergehouden. Beels vertegenwoordiger in de commissie F.R. Mijnlieff, directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid, hield op gezag van
Beel en van Drees, met wie Beel deze kwestie regelde, de boot af.136
Op het moment dat de commissie-De van der Schueren met haar eindrap
port kwam, 10 maart 1948, was als gevolg van de communistische machtsover
name in Tsjecho-Slowakije de situatie radicaal veranderd. P.J. Witteman,
Beels opvolger als minister van Binnenlandse Zaken, opperde het denkbeeld
een nationale garde in het leven te roepen. Beel en Drees verzetten zich aan
vankelijk tegen zo’n particulier leger. Wel stemden zij in met een denkbeeld
dat de commissie-De van der Schueren had geopperd, namelijk een vrijwil
ligers reserve te vormen bij de rijks- en gemeeentepolitie van in totaal 27.000
man—een verdubbeling van het vaste personeelsbestand. Enkele weken daar
na drong onder druk van Duymaer van Twist van de recalcitrante BVL ook
Het ging allemaal wat overhaast; er was voor de vaste politie niet eens voldoende ammuni
tie—deze was tot begin 1948 door Tsjecho-Slovakije geleverd.

190

HOOFDSTUK 5

minister van Oorlog Fiévez aan op de vorming van een nationale garde, nu het
reguliere leger goeddeels in Indië zat. Een vooraad gedumpte Engelse gewe
ren kon als bewapening van de garde dienen. Nu stemde het kabinet toe. Op
25 maart 1948 werd de vorming van de Nationale Reserve bekend gemaakt en
van een reserve-marechaussée. Vanuit de commissie-De van der Schueren
kwam daarop het voorstel het geheel, reserve-politie, reserve-leger en reservemarechaussée, onder één paraplu te brengen met de naam Nationaal Instituut
Steun Wettig Gezag. Het was dit NISWG dat Witteman in zijn bovenver
melde radiorede op 3 mei ten doop hield.
Het NISGW heeft een weinig indrukwekkende rol gespeeld, vooral ook
doordat de regering het instituut financiëel kort hield. Van de 35.000 vrij
willigers die uiteindelijk werden gerecruteerd heeft slechts de helft geoefend,
bovendien was het verloop groot. Toen de anticommunistische furie binnens
lands wat was uitgewoed en men zich meer zorgen ging maken over een
nieuwe wereldoorlog dan over een binnenlandse coup, werd het Nationaal In
stituut voorbijgestreefd door de dienst Bescherming Bevolking (BB), die over
veel ruimere middelen kreeg te beschikken. In juni 1958 besloot Nationaal
Instituut Steun Wettig Gezag zich op te heffen—en het Binnenlandse Zaken
verbitterd weten op lintjes geen prijs te stellen. In het volgende hoofdstuk
zullen we zien dat de effectieve wijze waarop het kabinet onder leiding van
Beel de anticommunistische strijdbaarheid heeft weten te kanaliseren ons land
wellicht heeft behoed voor een staatsgreep uit rechtse kringen wegens het In
donesiëbeleid van de regering.
Af t r e d e n Be e l

als m in is t e r v a n

B in n e n l a n d s e Z a k e n

Op 15 juli 1947 schreef Hermans in zijn dagboek dat er verontrustende gelui
den waren uit de Tweede-Kamerfractie van de KVP over Beels functioneren
als minister van Binnenlandse Zaken. ‘De laatste tijd zijn er een paar wetsont
werpen van Binnenlandse Zaken aan de orde gekomen. Men kreeg te veel de
indruk dat de Minister zich er met een Jantje-van-Leiden vanaf maakte.’137 Op
het moment dat Hermans dit schreef leefde men in de spannende tijd voor de
Eerste Politionele Actie. Zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien, het
Beel zich geleidelijk aan als minister-president zozeer opslorpen door de Indo
nesische kwestie dat hij er Binnenlandse Zaken eigenlijk niet meer bij kon doen.
Al in een eerder stadium had Romme bij Beel erop aangedrongen zijn
portefeuille van Binnenlandse Zaken over te dragen. Voor Romme was de
aanleiding hiertoe de opvolging op het ministerie van Openbare Werken en
Wederopbouw. De partijloze Ringers, die deze portefeuille beheerde, gaf na
enige maanden te kennen dat hij ermee wilde uitscheiden—voor de buiten
wacht om gezondheidsredenen maar volgens Hermans wegens kritiek op zijn
beleid. Na het aftreden van Ringers op 15 november 1946 kreeg Vos het
departement van Wederopbouw en Volkshuisvesting erbij. Dit beviel Beel
maar matig. Naarstig zocht hij naar een fulltime opvolger van Ringers. Aan
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vankelijk dacht hij aan C. Staf, directeur van de Heide Mij, uiteindehjk kwam
hij terecht bij L. Neher. Neher was in de bezettingstijd lid geweest van het
prestigieuze College van Vertrouwensmannen en was op dat moment directeur-generaal van de PTT. Hij het zich slechts node ertoe overhalen minister
te worden. Op 28 februari 1947 werd Neher tenslotte benoemd tot minister
van Wederopbouw en Volkshuisvesting, zoals het departement nu ging heten.
Romme hield Neher voor een socialist, alhoewel deze zich bij Beel als partij
loos had gepresenteerd138, en vond dat Beel het politieke evenwicht van zijn
kabinet diende te herstellen door zijn portefeuille van Binnenlandse Zaken
over te dragen aan een nieuwe katholieke minister. Romme zegde Beel de
wacht aan.
‘Ik hoop en (mag ik er eerlijk wel aan toevoegen) ik vertrouw dat Gij mijn sug
gestie zult verstaan in den zin, waarin ik hem meen te moeten geven: in het
zakelijk belang dat ik gediend acht met een goede stemming in het katholieke
volksdeel t.o.v. U en Uw kabinet, ook straks wanneer wij voor nieuwe ver
kiezingen komen te staan, Vak t.t. Romme.’139
Beels eigen voorkeur voor een opvolger op Binnenlandse Zaken ging uit naar
Matser. Matser zegde aanvankelijk toe het burgemeesterschap van Arnhem
weer vaarwel te zeggen, maar nadat hij zich had gerealiseerd hoe onzeker zijn
positie als minister—met de verkiezingen in het vooruitzicht—was, krabbelde
hij terug. Als nieuwe kandidaat kwam naar voren Witteman. Blijkens Her
mans’ dagboek was deze geen favoriet van Beel.140 Wij vermoeden dat Beel,
nu zijn eigen kandidaat zich had teruggetrokken, aandrang uit het partijbe
stuur niet heeft kunnen weerstaan—Witteman was kort daarvoor waarnemend
voorzitter van de KVP geweest. Het had allemaal veel voeten in de aarde.
Rommes brief is van maart 1947; pas op 15 september droeg Beel Binnen
landse Zaken aan Witteman over.
Met het opgeven van Binnenlandse Zaken ontviel Beel zijn departementale
basis. Hij voorzag hierin door het vooroorlogse departement van Algemene
Zaken te doen herleven. Het instellingsbesluit van 11 oktober 1947 noemde
als taak van AZ:
‘zorg te dragen voor zaken betreffende het algemeen regeringsbeleid van het
Koninkrijk voor zover deze zorg niet bepaaldelijk wordt behartigd door een der
andere departementen van algemeen bestuur.’141
Het lijkt erop dat Beel met de gekozen formule het departement van Alge
mene Zaken de rol heeft willen toebedelen die Binnenlandse Zaken van ouds
her had gehad, die van ‘broedmachine’. Het departement vond als vanouds
zijn onderkomen op Plein 1813, waarheen Beel met Mia Vlemmings en Her
mans verhuisde. Hier vond hij onder meer Fock, die hoofd was van de In
lichtingendienst Buitenland. Fock vroeg aan Beel ontheven te worden van
deze functie omdat die hem niet meer boeien kon. Hij werd adviseur in
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algemene dienst, maar in feite secretaris-generaal—een functie die hij later
onder Beels opvolger Drees ook officieel kreeg. Uit hetgeen Fock over zijn
relatie met Beel heeft verteld, maken we op dat de twee mannen elkaar niet
lagen. Fock was wars van de juristerij van Beel en vond hem bovendien ‘te
paaps’. Fock kon het beter vinden met de socialist Drees; alhoewel hij zelf
geen socialist was, integendeel, Fock noemde zich wat badinerend ‘achteruit
strevend conservatief.142
B ij B e e l

t h u is

Beels leven was in de tijd dat hij minister-president en minister van Binnen
landse Zaken was, gevuld met staatszaken, ook thuis. We hebben gezien dat
Beels privé-secretaresse Mia Vlemmings bij Beel in Wassenaar op de Rijks
straatweg een onderkomen had. Vaak zat ze tot diep in de nacht met haar baas
te werken. Beel zorgde ervoor dat zij via het departement de beschikking
kreeg over een kleine Austin; van tijd tot tijd trad ze ook op als Beels privéchauffeur. Mia had bij Beel thuis de beschikking over de hele zolderver
dieping. Werd ze aanvankelijk met ‘juffrouw Vlemmings’ aangesproken, spoe
dig werd het ‘Mia’. Evenals kinderjuffrouw Annie Schutte zat ook Mia bij de
gezinsmaaltijden aan en nam zij deel aan het huiselijk verkeer.143 Kennelijk
zijn er spanningen gegroeid tussen de secretaresse van Beel en diens echt
genote. Op 3 oktober schreef Hermans in zijn dagboek: ‘Ik heb gehoord dat
zich in het huis van de minister een kleine paleisrevolutie heeft afgespeeld.
Mia Vlemmings heeft een eigen kamer betrokken in Voorburg. De verhou
ding tusschen haar en Mevrouw Beel schijnt zich dermate te hebben toege
spitst, dat een dergelijke “oplossing” niet langer te vermijden viel.’144 Mia, die
in Voorburg op kamers ging, bleef Beels secretaresse. Van de kinderen zat de
oudste dochter Wies in een inrichting in Etten-Leur; Jos, een jongeman van
in de twintig nu, woonde thuis en was toevertrouwd aan de zorgen van juffrouw
Schutte. Margriet ging in april 1947 naar Voorschoten op kostschool en Ma
rijke, de jongste, volgde de laatste klassen van de lagere school in Wassenaar.
Nu Beel minister-president was, dook zijn vroegere leidsman mgr van Gils,
die nog steeds bij de nonnen in Roermond zat, weer op in Beels leven. Blijk
baar heeft deze eind 1946 Beel gelukgewenst met het hoge ambt dat hij thans
bekleedde en hem voor het komende jaar alle goeds toegewenst. Beel schreef
Van Gils terug dat hij de zware verantwoordelijkheid die op zijn schouders
was komen te rusten als een bewijs temeer zag van Gods ondoorgrondelijke
wegen. ‘Het hominis confessione, Dei providentia [de mens wikt, God beschikt] is
mij duidelijker geworden dan ooit’, schreef Beel aan zijn vaderlijke werkgever
van weleer en zei dat hij zich aanbevolen hield voor diens gebed.145 Van Gils
bad niet alleen voor Beel maar riep van tijd tot tijd ook diens interventie in als
minister-president. Beel reageerde wat koeltjes op deze verzoeken. In een
brief had Van Gils blijkbaar onder meer ervoor gepleit de opleiding voor
krankzinnigenverpleegster toegankelijk te maken voor meisjes van de huisFock werd per 1 april 1962 benoemd tot Commissaris van de Koningin in de provincie
Groningen; ruim een jaar daarna werd hij lid van de W D .
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houdschool. Beel antwoordde op 17 april 1947 dat hij de brief had voorgelegd
‘aan mijn ambtgenoot van Sociale Zaken’ en een ander (ons onbekend deel
van de brief) aan de minister van OKW—bij welke bewindslieden de voor
stellen van Van Gils kennelijk niet in goede aarde zijn gevallen.146 Een jaar
later Het Beel na de gebruikeHjke nieuwjaarswensen monseigneur van Gils
weten dat hij zodra hij in Limburg was hoopte hem op te zoeken.147
Hermans was meer en meer een huisvriend geworden. Hij kwam vaak bij de
Beels aan huis, soms met zijn vrouw; op verjaardagsfeestjes bijvoorbeeld. Beel
werd peter van een zoon van Hermans, die evenals zijn peetoom de naam
Louis kreeg. Van tijd tot tijd kwam Beel bij Hermans in Voorburg aan. Wan
neer hij met zijn vrouw er ter kennismaking komt eten, komt het gesprek op
vakantie houden. Hermans drong er bij Beel op aan eens op vakantie te gaan.
Beels echtgenote viel hem gretig bij. Beel legde echter uit waarom hij niet op
vakantie kon. In Nederland zou hij zich als vakantie vierende premier nergens
vrij voelen en naar het buitenland wilde hij niet gaan, omdat hij dan van schaar
se deviezen gebruik zou moeten maken—hij wilde niet het slechte voorbeeld
geven.148
Hoe hartelijk de persoonlijke betrekkingen tussen Beel en Hermans ook
waren, hun functionele relatie Het te wensen over. Wij geloven niet dat dit het
gevolg was van Hermans’ falen of van ontevredenheid van Beel over diens func
tioneren. Beel was te weinig politicus om optimaal gebruik te kunnen maken
van een poUtiek secretaris. ^Vanmiddag uitvoerig overleg met den Minister.
EindeUjk en ten lange leste kan ik hem weer eens een uur spreken’, klaagde
Hermans in oktober 1946, nog pas enkele maanden nadat hij bij Beel in dienst
was getreden.149 In perioden dat hij zich geïsoleerd voelde en weinig greep op
Beel leek te hebben, keek Hermans in zijn dagboek met enige spijt achterom
naar de joumaHstiek die hij terwiüe van Beel in de steek had gelaten. Maar dan
wist Beel in een gesprek onder vier ogen weer het oude vuur te doen ontbran
den. En zo bleef Hermans zitten waar hij zat.

Afb. 18. Afscheid op Schiphol van Beel en Jonkman op 7 mei 1947.

HOOFDSTUK 6

HET KABINET-BEEL EN DE INDONESISCHE KWESTIE
1946-1948
Naast het initiëren van een progressief sociaal-economisch beleid en het be
vorderen van de geestelijke welvaart vormde de oplossing van de Indonesische
kwestie inzet van de rooms-rode coalitie. Het kabinet-Beel heeft geprobeerd door
onderhandelingen tot een vreedzame oplossing te komen van het conflict over de
soevereiniteitsrechten in de kolonie. Maar Nederland raakte verstrikt in een
gewapende strijd met de onwillige Republiek Indonesië toen deze de oude kolo
nisator het recht ontzegde in haar gebied als ordebewaarder op te treden. Inter
nationale interventie in het conflict dwong de strijdende partijen naar de onder
handelingstafel terug te keren.
De regering zocht voor het dekolonisatiebeleid dat zij wilde voeren haar toevlucht
tot legalisme; een grondwetsherziening moest de mogelijkheid scheppen moeder
land en voormalige kolonie in een Unie samen te brengen. De grondwetsherzie
ning noodzaakte tot nieuwe Kamerverkiezingen. Na deze verkiezingen achtten
Beel en Romme het nodig de rooms-rode basis van het kabinet te verbreden, om
daarmee aanvaarding van de grondwetsherziening in tweede termijn veilig te
stellen. Beel probeerde een vier-partijenkabinet teformeren, maar slaagde daarin
niet. Daarmee kwam aan Beels ministerpresidentschap een einde.

De I n d o n e sië p a r a g r a a f in h e t r eg eer a k k o o r d v a n 1946
Een paar dagen nadat Beel op 27 mei 1946 de formatieopdracht had gekregen,
het hij Hermans weten in de knoop te zitten met de formulering van de
Indonesiëparagraaf van zijn Proeve voor een regeeringsprogram 1946. Her
mans ging zijn licht opsteken bij Max van Poll, Indonesië-woordvoerder voor
de KVP-fractie in de Tweede Kamer1 deze werd daarop zondags bij Beel thuis
ontboden. M.J.M. van Poll was voorzitter geweest van een parlementaire
missie naar Indonesië enige maanden daarvoor. De resultaten daarvan waren
kort voor de verkiezingen van 1946 in het Voorlopig Parlement besproken, bij
welke gelegenheid Van Poll een motie over het Indonesiëbeleid had inge
diend. PvdA en CPN hadden zich gedistantieerd van de missie omdat ze er
verholen kritiek in zagen op het beleid van de socialistische minister van
Overzeese Gebiedsdelen Logemann. De motie-Van Poll was niettemin door
een (verdeelde) Tweede Kamer aangenomen. De meeste leden van de KVP en
van de PvdA hadden ervoor gestemd; hetgeen al een indicatie was geweest dat
een coalitie van beide partijen nodig was om tot een oplossing van de ‘Indone
sische Quaestie’ te komen. Beel zegt in zijn ‘memoires-46’ dat hij zich voor
zijn Proeve aan deze Kameruitspraak gebonden achtte.2 De motie-Van Poll
herinnerde in de eerste plaats aan de op 7 december 1942 in Londen aangekondigde rijksconferentie, die de overzeese rijksdelen de gelegenheid zou
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bieden met de Nederlandse regering te praten over de naoorlogse opbouw van
het rijk ‘op de hechte grondslag van volledig deelgenootschap van ieder der
delen’. De motie was nog een stap verdergegaan. Evenals in feite de regering
had gedaan bij de conferentie op de Hoge Veluwe aanvaardde de motie-Van
Poll het recht voor de Republiek op een eigen bestuursvorm binnen het
koninkrijk, in de zin van ‘eenigerlei republikeinse vorm voor het inwendig
bestel van het autonome gebiedsdeel of van een zijner onderdelen, mits
gezuiverd van Japanse invloeden’.3 Tenslotte sprak de motie uit dat overleg
diende te worden gevoerd met de buitengewesten die Van Mook met zijn
eerder vermelde Malino-politiek tot leven zou brengen. Door de motie-Van
Poll tot uitgangspunt te nemen voor zijn Proeve koos Beel in feite voor een
twee-sporenbeleid: aanvaarding van de Republiek, die zich opwierp als erfge
naam van het koloniaal bewind over de hele Indonesische archipel, en tegelij
kertijd bevordering van een federaal Indonesië, waarvan de Republiek slechts
onderdeel zou kunnen vormen. Dit twee-sporenbeleid zou Beel uiteindelijk
doen ontsporen.
De PvdA drong er bij Beel op aan naast de motie-Van Poll twee regerings
verklaringen van het vorige kabinet in de Indonesiëparagraaf op te nemen. De
eerste verklaring van 10 februari 1948 sprak uit dat het Indonesische volk in
alle vrijheid moest kunnen beslissen of het deel wilde blijven vormen van het
koninkrijk. In de tweede verklaring van 2 mei had de regering gezegd ‘er geen
bezwaar tegen te hebben de Republiek Indonesië te aanvaarden als onderdeel
van een federatief gemenebest Indonesië, dat als geheel als deelgenoot zou
optreden in het koninkrijk’. Beel besloot de eerste verklaring inderdaad in zijn
Proeve op te nemen maar niet de tweede; ‘deze droeg niet zozeer het karakter
van een beleids- dan wel van een onderhandelingsdokument,’ schrijft Beel.4
Beel was er niet helemaal gerust op, op de beoogde aanpak van de Indone
sische kwestie, en besloot enkele internationaal deskundigen buiten het poli
tieke circuit te raadplegen. Op advies van Van Starkenborgh, de Nederlands
ambassadeur in Parijs, en van Van Roijen, demissionair minister van Buiten
landse Zaken, belegde Beel in Londen een vergadering bij de Nederlandse
ambassadeur Michiels van Verduynen, waar naast Van Starkenborgh en Van
Roijen zich vanuit New York ook Van Kleffens bijvoegde, Nederlands verte
genwoordiger bij de Verenigde Naties en ambassadeur in Washington. Beel
nam Drees mee naar Londen ‘als een dergenen, aan wie een belangrijke
inspraak in het Indonesisch beleid zou toevallen’. Zo kwam in het weekend
van 22 op 23 juni in Londen de bespreking tot stand die aldus Beel ‘zoveel
opzien baarde’. Want inderdaad, dat was nog niet vertoond: een Nederlandse
kabinetsformateur die zijn formatiewerkzaamheden naar het buitenland ver
plaatste. ‘Het even kwaadaardig als belachelijke gerucht werd verspreid dat ik
instructies van de Engelse regering was gaan halen’, schreef Beel veront
waardigd. Terwijl de enige reden waarom men in Londen bijeenkwam was, zei
Beel, ‘de gezondheidstoestand van de Heer Michiels van Verduynen’ ,5 Het
Beel had de illusie dat het bezoek van hem en Drees aan Londen geheim zou blijven, maar
’s maandags stond het breeduit in de krant—volgens Beel als gevolg van een lek op Sociale
Zaken.
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Londense gesprek betekende voor Beel een koude douche. Eerst werd hij door
Van Kleffens ingewijd in de cynische wereld der haute finance.
‘Wallstreet heeft reeds enige malen zeer belangstellend bij dhr. van Klefïens
gevraagd naar de situatie. Men vraagt zich af of de tijd niet aanbreekt, dat uit
een oogpunt van financieel beleid het contact moet worden opgenomen met
Sjahrir en eventueel met de extremisten. De door de bankierswereld gevolgde
politiek draagt een zuiver opportunistisch karakter.’6

Van Kleffens adviseerde de Indonesische kwestie te internationaliseren, Van
Starkenborgh viel hem bij. Deze zei: Van een bijeen te roepen Rijksconferen
tie moeten wij ons niet te veel voorstellen’, nog minder, voegde hij eraan toe,
van onderhandelingen met Sutan Sjahrir wiens machtsbasis volgens Van
Starkenborgh maar smal was. Van Kleffens deed een concreet voorstel. Sumner Welles, onderminister van Buitenlandse Zaken in de Roosevelt-administratie, had hem kort daarvoor gevraagd waarom Nederland niet aanstuurde op
een trusteeship van de Verenigde Naties. Beter de bemoeïng van de VN zelf in
te roepen dan deze straks opgedrongen te krijgen, hielden de diplomaten Beel
en Drees voor.7 Beel voelde er niets voor deze adviezen alsnog te verwerken in
zijn Proeve, nu hij hierover met de PvdA overeenstemming had bereikt. Ont
moedigd stelde hij vast: ‘In Den Haag, Batavia of New York. Ieder had er ter
plaatse, waar zijn verantwoordelijkheid lag, een andere kijk op en pleitte voor
oplossingen, die hij daar kon verdedigen.’8 Van Kleffens die duidelijk de lei
ding had bij het Londens beraad, had nog een ernstige waarschuwing voor
Beel. Hij waarschuwde hem voor wat hij zag als de chronische kwaal der Ne
derlandse politiek ‘onze hang naar constitutionahsme’. Wij vergeten daarbij,
zei Van Kleffens, ‘dat levende krachten aan het werk zijn, welke sterker zijn
dan onze constitutie’. Met vooruitziende blik keek de diplomaat achterom
naar een leerzaam voorbeeld uit onze vaderlandse geschiedenis, de Belgische
kwestie van 1830-1839. Koning Willem I had met zijn hardnekkig vasthouden
aan het rijksverband van Nederland met België, zei Van Klefïens, ‘steeds
gelijk, zuiver staatsrechtelijk gezien, maar toch verloor hij België’.9 Later zal
Beel zich als Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië deze waar
schuwing herinneren—wanneer het te laat is.
De Indonesiëparagraaf van Beels Proeve kwam al met al niet veel verder dan
het trekken van wat Beel noemde ‘enige hoofdlijnen’. Hij was zich hiervan
blijkbaar bewust. Tussen haakjes voegde Beel eraan toe: ‘(de juiste gedragslijn
kan bezwaarlijk worden uitgestippeld daar deze mede zal afhangen van de
tegenspelers.)’10Voor wat de republikeinse tegenspeler betrof, loste de Proeve
een schot voor de boeg: de Rijksconferentie zou hoe dan ook doorgaan, ook
‘indien aan deze conferentie niet zouden willen deelnemen vertegenwoordi
gers van de zogenaamde Repubhek Indonesië.’11—Een standpunt dat hem
later als HVK zou opbreken, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien.
Niettemin was het mede de Indonesiëparagraaf die de andere twee christelijke
partijen ervan weerhield deelneming aan een rooms-rode coalitie zelfs maar in
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overweging te nemen. Zo had Tilanus tegen Hermans gezegd, toen deze op
verzoek van Beel de reactie van de CHU op de Proeve peilde, ‘dat hij zich in
geweten niet kon verenigen met de stichting van een Repoebliek Indonesia,
die geen ander dan een Mohammedaans karakter kan dragen en dus de ver
breiding van het christelijk geloof practdsch onmogehjk zal maken.’12
De

c o m m is s ie - g e n e r a a l e n h e t

A c c o o r d - v a n -L in g g a d ja t i

Het eerste onderwerp waarmee het kabinet met betrekking tot Indonesië te
maken kreeg, was de instelling, bemanning en instructie van een commissiegeneraal (CG). Beel stelde het onderwerp in de eerste ministerraadsvergader
ing van 3 juli 1946 aan de orde en zei erbij dat nog niets vast lag, omdat hij het
nieuwe kabinet niet wilde binden—zoals hij volgens zijn formatiedagboek van
1946 ook tegen Schermerhom had gezegd.13 Deze meende evenwel dat tij
dens de kabinetsformatie wel degelijk afspraken waren gemaakt over uitzen
ding van een commissie-generaal naar Indonesië en zijn rol daarin.14
De commissie-generaal moest worden ingesteld bij wet. Het wetsontwerp is
uiteraard eerst voorwerp van beraad geweest in de ministerraad. Besloten werd
een commissie-generaal te vormen van drie leden. Een van de drie zou, als
gezegd, Schermerhom zijn (die een burgemeesterschap van Amsterdam had
afgewezen15). Het tweede lid werd Feike de Boer, die net was afgetreden als
waarnemend burgemeester van Amsterdam en die als van liberalen huize gold.
De derde moest een katholiek zijn. Het vinden van deze derde kandidaat bleek
niet eenvoudig. Beel wilde graag de katholieke oud-minister van Economische
Zaken M.P.L. Steenberghe in de commissie opnemen. Deze weigerde aan
vankelijk. Hij was, schreef Steenberghe aan Beel, net directeur geworden van
de ‘Beleggingstrust n.v. van C&A in Amerika’.16 Na aandringen van Beel en
interventie van Romme bleek Steenberghe in tweede instantie toch bereid tot
de commissie-generaal toe te treden, maar op een aantal voorwaarden; één
daarvan was dat Schermerhom er geen zitting in kreeg. ‘Dr. Schermerhom
bezit een grote impulsiviteit, welke op het onderhavige gebied catastrophale
gevolgen kan hebben,’ waarschuwde Steenberghe.17 Beel zal het met deze
karakterschets van Schermerhom waarschijnlijk wel eens zijn geweest, maar
wist dat hij om de man niet heen kon; hij moest daarom afzien van de kandi
datuur van Steenberghe. Beel heeft het nog geprobeerd bij Van Schaik en ook
nog bij De Quay, maar die wilde liever Commissaris van de Koningin in
Noord-Brabant worden18. Tenslotte kwam Beel, door Romme geleid, bij de
nog resterende katholieke kandidaat Van Poll. Deze wilde wel maar niet als
Schermerhom voorzitter werd. Romme koesterde ook wel bezwaren tegen
een voorzitterschap van Schermerhom maar maakte Van Poll duidelijk dat hij
zich toch maar beschikbaar moest stellen. Bij wet van 3 september 1946 werd
de commissie-generaal ingesteld, met Van Poll als de katholieke commissaris.
Deze sputterde nog wat tegen en schreef aan Beel dat hij slechts instemde met
zijn lidmaatschap nu het voorzitterschap van Schermerhom ‘louter technisch-
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organisatorisch is en geen leiderschap insluit’.19 De instructie van de commissie-generaal (KB van 13 september 1946, Stsbl. 1946 nr 111) trachtte de
hybridische figuur van een technisch-organisatorische voorzitter, die geen lei
der mocht zijn, te vangen met de bepalingen: ‘de stijl der Commissie Generaal
is collegiaal’ (artikel 1) en ‘Wij belasten een der commissarissen-generaal met
het voorzitterschap’ (artikel 2)—te weten Schermerhom.
Uitgeleide gedaan door Beel en Jonkman vertrok de commissie-generaal op 14
september 1946 naar Indonesië, waar zij de achttiende aankwam. Blijkens het
dagboek dat Schermerhom heeft bijgehouden, hebben de commissarissen-ge
neraal zich nauwelijks de tijd gegund te acclimatiseren. Enthousiast hebben zij
zich gestort op dat deel uit de instructie dat hun het belangrijkste leek: ‘voor
bereiding van een nieuwe staatkundige ordening voor Nederlands-Indië. Zij
openden direct onderhandelingen met de partij die zij als de meest gerede
zagen, de Republiek. Schermerhom ontpopte zich als een voorzitter die het
gezicht van de commissie-generaal naar buiten bepaalde, die echter intern zijn
twee Nederlandse medeleden alle ruimte Het. Ze konden het al gauw goed met
elkaar vinden, Schermerhom, De Boer en Van Poll, en vormden richting Den
Haag één blok. Van Mook, die ambtshalve lid was van de CG, paste uitstekend
in het gezelschap. Hij het het driemanschap goeddeels de onderhandelingen
voeren maar ontwierp zelf de blauwdrukken waarover onderhandeld diende te
worden.
De onderhandelingen werden onder toeziend oog van de Engelse topdiplo
maat M.L.W. lord Killearn gevoerd met een delegatie van de Republik Indonesia
die onder leiding stond van minister-president Sutan Sjahrir. De laatste, een
westers georiënteerde sociaal-democraat, kon goed overweg met de sociaal
democratische voorzitter van de commissie-generaal. Door iemand die getuige
was van hun gesprekken werden deze tegenover Hermans aldus omschreven:
‘Schermerhom praat en praat, Sjahrir zwijgt en zwijgt.’20 Zo moet het inder
daad zijn gegaan, denken we: Schermerhom die weidse visies ontvouwde,
Sjahrir die de vertogen aanhoorde en door zijn zwijgen en zijn innemende,
jongensachtige glimlach Schermerhom het gevoel gaf op de goede weg te zijn.
Schermerhom heeft de Nederlandse regering nauwgezet op de hoogte
gehouden van de voortgang der onderhandelingen. Beel heeft van zijn kant de
commissie-generaal in het begin ruim krediet gegeven. Zo zei hij in de minis
terraadsvergadering van 3 oktober 1946, waarin nogal wat kritiek op de com
missie-generaal werd geuit:
‘Terwille van de grote zaak moet men geloven en hopen dat vele onduidelijke
aspecten in de gedragslijn van de commissie te wijten zijn aan onbekendheid
van het kabinet met veel dat zich in Batavia—ook achter de schermen—heeft
afgespeeld.’ 21

Na twee maanden waren de twee delegaties zover dat zij het resultaat van hun
onderhandelingen op papier konden zetten. Op voorstel van Sjahrir en met
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steun van de neutrale Engelse voorzitter werd besloten daarvoor de zittingen
te verplaatsen naar Linggadjati, een koel bergoord nabij Cheribon. Op dit
neutraal terrein buiten de invloedssfeer van het Nederlands-Indische bestuur
te Batavia werd nu ook Soekamo bij de besprekingen betrokken. Deze werd
eindelijk, zij het niet zonder aanvankelijk protest van Den Haag, als medeonderhandelaar van de Republiek geaccepteerd—Beel wilde geen veto ertegen
uitspreken. Soekamo’s aanwezigheid had een merkwaardige uitwerking op
Sjahrir. Terwijl deze zich in Batavia steeds een conciliante onderhandelaar had
getoond, verhardde diens houding in Linggadjati. Het was—mirabile dictu—de
door Nederland verguisde Soekamo die de concessie deed welke nodig was
om de onderhandelingen uit een impasse te halen. Het ging om de moeilijke
vraag of de Republiek het perspectief moest worden geboden een soevereine
staat te worden—een eis van Sjahrir die de onderhandelingen dreigde te blok
keren. Soekamo ging buiten Sjahrir om akkoord met het Nederlandse voorstel
alleen het federale Indonesië, de Verenigde Staten van Indonesië, soeverei
niteit in het vooruitzicht te stellen en wist daarmee de onderhandelingen weer
vlot te trekken.
A c c o o r d - v a n -L in g g a d ja t i

Het resultaat van de drie dagen durende besprekingen is geweest-het bekende
Accoord-van-Linggadjati. Dit akkoord is de rode draad geworden in het ver
dere Nederlandse beleid ten aanzien van de Indonesische kwestie—reden om
bij de inhoud ervan een moment stil te staan.
Nederland erkende de regering van de Republiek ‘als de facto uitoefenende
het gezag over Java, Madoera en Sumatra’ (artikel 1). De toevoeging van
Sumatra aan de eerdere de ^zrto-erkenning van het republikeinse gezag over
Java op de Hoge Veluwe was een flinke concessie, waarmee met name Van
Mook slechts node instemde. De Republiek verklaarde van haar kant te zullen
meewerken aan ‘de vestiging van een democratischen staat op federatieven
grondslag, genaamd de Verenigde Staten van Indonesië’ (VSI), waarvan de
Repubhek deel zou vormen (artikel 2). De VSI zou ingevolge hetzelfde artikel
een soevereine staat worden en ingevolge artikel 7 met Nederland een Unie
aangaan ‘ter behartiging van gemeenschappelijke belangen’. Het bindend ele
ment van de Unie zou worden de Kroon: ‘Aan het hoofd van de NederlandseIndonesische Unie staat de koning der Nederlanden’ (artikel 8). Volgens ar
tikel 12 moest het op 1 januari 1949 allemaal rond zijn. Voordien zou er nog
heel wat onderhandeld moeten worden om de inhoud van het akkoord nader
te regelen: over teruggave van de Nederlandse ondernemingen, over weder
zijdse troepenvermindering, over buitenlandse betrekkingen en over de ver
kiezing van een constituante van de VSI. De resultaten hiervan zouden wor
den vastgelegd in een op te stellen ‘statuut van de Nederlands-Indonesische
Unie’ (artikel 10). Terug in Batavia heeft Sjahrir het in Linggadjati bereikte
ontwerp-akkoord nog weten te doen aanvullen met een bepaling die een bron
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van conflicten zou worden: Mochten naar aanleiding van de bereikte over
eenkomst geschillen rijzen die niet in onderling overleg tot oplossing konden
worden gebracht dan zou internationale arbitrage worden ingeroepen (artikel
17 lid2)“
De commissie-generaal keerde in een welhaast uitbundige stemming met de in
Linggadjati bereikte overeenkomst terug naar Nederland. De adviezen over
het ontwerp-akkoord van de ambtelijke top in Den Haag waren evenwel ver
nietigend. De economisch-financiële deskundigen J. Hardeman en L.J.A. Trip
gaven via de minister van Financiën te kennen ‘dat het voorgelegde accoord
aan redelijke eischen, welke het belang van Nederland dienen, niet voldoet.’
Zij maakten duidelijk dat er op financieel en op economisch gebied eigenlijk
niets was geregeld en riepen de vraag op hoe het moest met de Nederlandse
investeringen in Indonesië (naar schatting viereneenhalf miljard gulden) en
waarschuwden dat wanneer dadelijk in Indonesië twee munteenheden naast
elkaar zouden bestaan, de gulden en de roepia, de republikeinse hoofdstad de
geldpers naar hartelust kon laten draaien.23 In een ongesigneerd stuk wezen
juristen Beel op het ondoorzichtige karakter van het akkoord. ‘De basis
overeenkomst is staatsrechtelijk een zeer zonderling stuk’, schreven ze. De
Nederlandse regering ging een overeenkomst aan met de Republiek Indonesië
die echter dejure niet was erkend. ‘Het is een overeenkomst met een rebel.’24
Beels vertrouwde adviseur Prinsen spitste het nog wat toe: enerzijds leek het
akkoord een volkenrechtelijke, anderzijds een staatsrechtelijke overeenkomst,
‘doch het grondwettelijk recht wordt tot een aanfluiting, indien als rechtstoes
tand zou worden erkend, hetgeen met de grondslagen daarvan in flagrante
strijd is’.25 Nog scherper was de kritiek van militaire kant. De legerleiding te
kende protest aan tegen de wapenstilstandsovereenkomst die aan het akkoord
was verbonden—wat moesten de militairen, die in een wassende stroom naar
Indonesië werden getransporteerd, daar nog doen.26
Toen het akkoord eenmaal openbaar was, sloeg het in als een bom. In de
kring der Prolibo’s werd gevreesd dat het koloniale rijk in Indië ten einde
spoedde. Onder aanvoering van J.I.M. Welter richtte een groep vooraan
staande oud-ministers en staatsraden, J.B. Kan, J. Donner, J.R.M. van Angeren, A.A.L. Rutgers, Cleveringa, Aalberse, R. van Dijk—naar eigen zeggen
verontrust over het gepubliceerde ontwerp-akkoord—zich tot de regering en
bezwoeren dat artikel 1 van het akkoord niet minder betekende dan het
opgeven van de Nederlandse soevereiniteit over Java, Madoera en Sumatra.27
Elseviers Weekblad publiceerde de geheime notulen van de commissie-generaal. Protesten van vooraanstaanden en publikaties in de pers staken de be
volking aan. Er werd een lawine van brieven en telegrammen met protesten en
petities door instellingen en particulieren over de Staten-Generaal uitgestort.
Het verzet begon zelfs staatsgevaarlijke vormen aan te nemen, zoals we ver
derop zullen zien, toen een aantal vooroorlogse leiders door Gerbrandy verza
meld in Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid gewelddadig ingrijpen
Volgens Hermans had staatsraad J.W. Meyer Ranneft de notulen naar het blad doorge
speeld (mededeling Hermans 15 februari 1991).

202

HOOFDSTUK 6

ging overwegen en daarbij Oranje als alibi trachtten te misbruiken.
Niettegenstaande alle kritiek op het ontwerp-akkoord zette Beel door. Eind
november en begin december 1946 werden twaalf buitengewone vergaderin
gen van de ministerraad eraan gewijd. Beel deed wat terughoudend tegenover
het enthousiasme waarmee Schermerhom overal van het bereiken van het
akkoord kond deed. Hij vroeg zich af ‘of het niet dienstig zou zijn—wellicht
ten overvloede—aan het buitenland via de diplomatieke posten duidelijk te
maken dat de ontwerp-overeenkomst nog niet is aanvaard door de regering?’28
Niettemin stelde Beel zich positief op tegenover het door de commissie-ge
neraal bereikte resultaat. ‘Beel stond duidelijk achter de zaak’, schreef Scher
merhom in zijn dagboek.29 Nu en dan openbaarde zich tijdens het kabinets
beraad een tegenstelling tussen KVP en PvdA in hun houding jegens de
Republiek, zoals in de spannende vergadering van 23 november toen een ge
vaarlijke confrontatie dreigde tussen de ministers van beide partijen, die even
wel door Beel en Jonkman werd bezworen.30 In de vergaderingen van de mi
nisterraad met de commissie-generaal over het ontwerp-akkoord toonde Beel
zich het constitutionele geweten van het kabinet. Het getuigt ons inziens van
de scherpzinnigheid van Beel dat hij niettegenstaande bezweringen van Scher
merhom en Jonkman van het tegendeel in het arbitrageartikel van de ont
werp-overeenkomst verstrekkende consequenties ontwaarde. Had dit artikel
(artikel 17, lid 2) in samenhang met de de y»rto-erkenning in artikel 1 geen
volkenrechtelijke implicaties, vroeg Beel? ‘Alleen diplomatieke betrekkingen
ontbreken nog aan de erkenning de iure’il —we zullen in het volgende hoofd
stuk zien dat Sjahrir er precies zo over dacht. Uiteindelijk werd evenwel op
gezag van Beel en Jonkman het ontwerp-akkoord door het kabinet aanvaard;
met dien verstande dat vooral op aandrang van Lieftinck die keiharde garan
ties wilde, de commissie-generaal aan het werk werd gezet om aan de hand van
de notulen van de door haar in Indonesië gevoerde besprekingen een uitvoeri
ge toelichting op te stellen op haar ontwerp-akkoord.
De onduidelijke juridische status van het Linggadjati-akkoord schiep ondui
delijkheid over de vraag welke procedure nu verder moest worden gevolgd.
Was het akkoord een verdrag dan zou het door beide Kamers moeten worden
goedgekeurd, was het louter een staatsrechtelijke overeenkomst (van het rijk
met een van zijn samenstellende delen) dan lag het binnen de uitvoerende
bevoegdheid van de regering en zouden de Staten-Generaal er strikt genomen
niet eens in gekend hoeven te worden. Het kabinet bewandelde een midden
weg en legde het ontwerp-akkoord bij een regeringsverklaring over zijn Indonesiëbeleid aan de Tweede Kamer voor.
Deyarto-erkeiming van een staat-in-wording houdt volkenrechtelijk in, de erkenning dat
een bewind feitelijk gezag uitoefent over een bepaald territoir; erkenning van een staat de
iure—namelijk als deelnemer aan het internationaal verkeer door middel van eigen diplo
matieke vertegenwoordigers—impliceert daarenboven dat deze soevereiniteit bezit.
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Dinsdag 10 december 1946, de dag waarop het Accoord-van-Linggadjati in de
Tweede Kamer werd behandeld, vormt een van de hoogtijdagen der naoor
logse parlementaire geschiedenis. Twee beoordelingen stonden diametraal
tegenover elkaar. De rechtse oppositie die met afgrijzen het optreden van de
commissie-generaal in Indië had gevolgd, beschouwde het akkoord dat zij had
meegebracht als ‘pacteren met de revolutie’, een woordvoerder van de PvdA,
de Indonesische nationalist L.N. Palar, sprak daarentegen van ‘een Acte van
Pacificatie’. Dit laatste was ook wat Romme er graag in zag. Op vaardige wijze
heeft hij dit eerste tastbaar resultaat van de rooms-rode samenwerking bin
nengehaald. Hermans schreef in zijn dagboek: ‘Romme heeft een voortreffe
lijke rede gehouden, waarin hij een groot aantal vragen heeft gesteld. Gister
avond was de Minister nog bij Romme, zoodat ik gevoegelijk mag aannemen
dat hij het antwoord op zijn vragen in zijn zak had. Het is nog niet zeker hoe
de katholieke fractie zich zal gedragen.’32
Om zoveel mogelijk leden van zijn fractie binnenboord te houden, diende
Romme samen met Van der Goes van Naters een motie in waarin aan de
inhoud van het bereikte akkoord een nadere interpretatie werd gegeven en
waarmee het grootste deel van de KVP-fractie ertoe werd overgehaald het
Linggadjati-akkoord te aanvaarden. Er is rond deze motie de hardnekkige
mythe geschapen als zou Romme haar de regering tegen heug en meug heb
ben opgedrongen. Uit de notulen van de laatste ministerraadsvergadering over
het ontwerp-akkoord blijkt evenwel zonneklaar dat het de regering is geweest
die—in cordiale samenwerking met de commissie-generaal—besloten heeft
het Linggadjati-akkoord te voorzien van een Nederlandse uitleg daarvan.
Jonkman schrijft dan ook in zijn memoires: ‘Het waren dus CG en Minister
[Jonkman] die Linggadjati hebben “aangekleed”, niet Romme aan wie dit wel
verweten is’.33 De met steun van KVP, PvdA en CPN aanvaarde motieRomme/Van der Goes stelde (in kreupele zinnen) vast dat Nederland
‘niet meer of anders dan wat volgens de door de Commissie-Generaal opge
stelde toelichting te Linggadjati is overeengekomen, met onverkorte inachtne
ming van de regeringsverklaring van 10 december 1946 en van de aanvullende
regeringsverklaring van 19 december 1946.’34

De in Linggadjati bereikte overeenkomst verdronk welhaast in deze ‘aankle
ding’, waarvan het aantal pagina’s een veelvoud vormden van de zeventien
artikelen waaruit het akkoord zelf bestond. De toelichting van de CG, waarin
‘verschillende artikelen een betekenis kregen die niemand er zonder deze uit
leg aan zou hebben toegeschreven’35, het in de eerste plaats bhjken dat de
toegezegde soevereiniteit van de VSI van weinig betekenis zou zijn. Deze zou
eerst werkelijkheid worden op het moment dat de Unie tot stand zou zijn
gekomen en daarin onmiddellijk opgaan. ‘De jure was en bleef de koningin
vóór en na Linggadjati soeverein over het koninkrijk’, schrijft Jonkman.36 Dit
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standpunt zou al meteen de ondertekening van het akkoord door de Republiek
vertragen. De regeringsverklaringen kleedden het ontwerp bovendien aan met
twee nieuwe bepalingen. ‘De eerste was dat een politiek akkoord vergezeld
moest gaan van een financieel-economische overeenkomst over de overne
ming van de Nederlands-Indische staatsschulden en over garanties voor het
Nederlandse bedrijfsleven in het nieuwe Indonesië. De tweede was een af
zonderlijke status voor Nieuw-Guinea.’37De eerste heeft een zware hypo
theek gelegd op de verdere onderhandelingen, de tweede zou uitlopen op het
dertien jaren durende geschil over Nieuw-Guinea. Tenslotte maakte de rege
ring bij monde van Jonkman nog bekend dat bij niet naleven van het akkoord
en van de aanvullende voorwaarden voor de uitwerking ervan Nederland zich
het recht voorbehield zijn dekolonisatiebeleid langs andere wegen te voeren.
Dit zou de motivering worden voor militair ingrijpen van Nederland met twee
‘politionele acties’.
Intussen zat men met twee Linggadjati’s: het ‘naakte Linggadjati’, het ak
koord, zoals het in Indonesië was overeengekomen, en het ‘aangeklede Ling
gadjati’, het akkoord, zoals het in de motie Romme-Van der Goes van een
Nederlandse interpretatie was voorzien. ‘Naakt’ en ‘aangekleed’ waren poli
tieke begrippen, die in die preutse tijd tot de verbeelding spraken. Beel werd dit
gewaar toen hij in het voorjaar van 1947 te gast was op de zilveren bruiloft van
zijn vroegere overburen in Eindhoven, de Nottens. Twee zoons hadden ter
gelegenheid van het feest een lied gemaakt waarvan de tekst als volgt luidde:
Men neme een pan,
Daarin een stukje van
Het ingemaakte Japan.
Zet die op het vuur,
Dan— heel secuur—
Male men fijn
Een heetgebakerde Republikein.
Er hoort bij ook
Eenpumje Van Mook,
Wat Soekamo-meel
En mat sauce a la Beel.
Voorts neemt men royaal
Een flink stuk Commissie-Generaal.
Voegt men tezamen deze bruine kliek,
Dan krijgt men, na roeren, een Republiek.
Als finishing touch een scheut crême Soekawati,
Ziedaar, wat men noemt: ‘H et naakte Linggadjati’!
Dan volgens zekere Goes van Naters
En Romme en enkele andere praters,
Wordt dit fijne gerecht pas werkelijk goed,
Als men er wat Hollandse politiek bij doet.
Hiermee gemengd, heet dit smakelijke prakkie
In de Haagse cuisine: "t Aangekleed Linggadjati. ’
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C.A.P. Notten die de tekst vijfenveertig jaren na dato samen met zijn broer
J.Th.L. Notten voor ons reconstrueerde, herinnert zich nog goed welk gezicht
Beel trok bij het aanhoren van hun lied: he was not amused.38
H et

onw erkbare

L in g g a d ja t i - a k k o o r d

Not amused was ook de Republiek. Deze was niet bereid het eenzijdig door
Nederland geïnterpreteerde Accoord-van-Linggadjati te aanvaarden. Een deadlock dreigde. De inventieve Van Poll vond een uitweg: de Republiek zou zich

houden aan het naakte, Nederland aan het aangeklede Linggadjati. De for
mule die Sjahrir en de republikeinse delegatie op aandrang van Van Poll en
Schermerhom uiteindelijk bereid waren te aanvaarden luidde kort en goed:
De Republiek neemt kennis van het Nederlandse voorbehoud. De Neder
landse regering ging schoorvoetend akkoord met de oplossing-Van Poll en
machtigde de commissie-generaal op die basis de overeenkomst te onderteke
nen. Dit gebeurde op 25 maart 1947 onder toeziend oog van Wilhelmina,
wier statieportret voor de gelegenheid voor de dag was gehaald.
Het driemanschap Schermerhom, De Boer en Van Poll was inmiddels ver
sterkt met twee aspirant-leden, S. Posthuma van De Nederlandse Bank en
J.H.W. Verzijl, hoogleraar volkenrecht. Zij kregen tot taak in Batavia te
waken over de financiële en volkenrechtelijke implicaties van het Linggadjatiakkoord, waarover in Den Haag zoveel bezorgdheid was ontstaan. De officiële
benoeming van Posthuma en Verzijl tot commissaris-generaal vereiste een
herziening van de instellingswet van de CG. In afwachting daarvan waren zij
alvast als adviseurs van de commissie naar Indonesië uitgezonden. Toen de
commissie-generaal na de trouvaille van Van Poll door de regering gemach
tigd werd het Accoord-van-Linggadjati te ondertekenen, zagen ze echter af
van benoeming en keerden onverrichterzake terug naar patria. Tegelijkertijd
bood commissaris-generaal De Boer zijn ontslag aan. Diens beweegredenen
zijn enigszins duister gebleven.
De Tweede Kamer voelde zich door de gang van zaken in Batavia op een
zijspoor gezet. Dit leidde op 25 maart 1947 tot een nieuw Kamerdebat over
Linggadjati, nu naar aanleiding van een regeringsverklaring over de moeizame
ratificatie van het akkoord. Romme had moeite na hetgeen op instigatie van
partijgenoot Van Poll in Indië was bekokstoofd zijn kudde andermaal bijeen te
houden. Blijkens Hermans’ dagboek vreesde Romme dat een flink deel van de
fractie voor een motie van afkeuring van oppositieleider Schouten zou stem
men. Terwijl Hermans vanuit de ambtenarenloge toekeek hoe de regering dit
varkentje zou wassen, werd hij benaderd door het KVP-Kamerlid Sassen.
Deze waarschuwde Hermans dat het wel eens mis kon gaan. Hermans schreef
snel een briefje aan Beel achter de regeringstafel: ‘Men wil concretere ant
woorden, aldus mijn zegsman, die vreest dat de tegenstand in de Katholieke
fractie niet beperkt zal blijven tot Roolvink en Peters, als er niet scherper
Volgens Drees nam De Boer om dezelfde reden ontslag als Postuma en Verzijl dat gedaan
hadden (Drees, Zestigjaren, pagina 223); volgens Schermerhom, omdat de regering de com
missie-generaal te weinig steun gaf (Smit, Dagboek van Schermerhom, pagina 372).

206

HOOFDSTUK 6

geantwoord wordt.’ Beel stuurde via de Kamerbode Hermans het briefje re
tour nadat hij op de achterkant ervan had gekrabbeld: ‘Er is nog iets dat “ver
trouwen” heet. (...) Als vanavond zou blijken dat het kabinet niet steunt op de
meerderheid m.a.w. beide regeringsfracties haar niet steunen, dan gaat het
heen.’39 Het is dezelfde tijd waarin Beel een (intem) vertrouwensvotum van de
KVP-fractie afdwong, zoals we in het vorige hoofdstuk beschreven. Beel kreeg
de gewenste steun en de motie van Schouten werd afgewezen.
Vier maanden waren er verlopen tussen de overeenkomst van Linggadjati en
de ondertekening ervan. Zo vlot als het in Linggadjati tot een akkoord was
gekomen, zo moeizaam verliepen de onderhandelingen over de uitwerking
daarvan die tot het beoogde Uniestatuut moesten leiden. Na al die maanden
was het enige aanwijsbare resultaat een staakt-het-vuren, dat medio februari
1947 tot stand kwam en dat nog slecht werd nageleefd ook. Van Mook wilde
de gestrande onderhandelingen vlot trekken door alvast te beginnen met een
Federale Interim Regering voor de buitengewesten (FIR). Inmiddels was het
Nederlandse ministerie van Financiën zich evenwel met Indonesië gaan bezig
houden. De financiële adviseurs A.D.A. de Kat Angelino en G.APh. Weyer
van Overzeese Gebiedsdelen en plaatsvervangend thesaurier-generaal van Fi
nanciën H.AM. van den Dries werden naar Batavia op onderzoek gestuurd.
De experts verklaarden dat de financiële nood in Indonesië zo hoog gestegen
was dat de oplossing ervan niet kon wachten op Van Mooks FIR.40
Degene die zich het meeste zorgen ging maken over de gang van zaken in
Indonesië was minister van Financiën Lieftinck, die zo weinig zicht had op de
Indische financiën dat hij zijn rijksbegroting niet kon voorbereiden. Op 18
april stuurde hij de minister-president een brandbrief ter behandeling in de
ministerraad en voegde daar de eenentwintigste nog een dringend memoran
dum aan toe. Lieftinck herinnerde aan de hachelijke deviezenpositie van het
moederland en verklaarde: ‘Veel erger is de toestand wat Nederlands-Indië be
treft’. Waarschuwend voegde hij eraan toe: ‘Ik ben persoonlijk niet bereid er
medewerking aan te verlenen dat Nederland, door deviezen aan Indië beschik
baar te stellen, mede in de afgrond wordt gesleept’ en zwaaide met zijn porte
feuille. Tenslotte gaf de minister van Financiën tegenover minister-president
Beel blijk geen enkel vertrouwen meer te hebben in de landvoogd. Hij zag
Van Mook met diens verkwistend bestuur als de oorzaak van het dreigende
bankroet. Een van de conclusies uit Lieftincks memorandum luidde: ‘eervolle
ontheffing van Dr. van Mook van zijn huidige functie’.41
De vervanging van Van Mook was een onderwerp dat vanaf de kabinetsforma
tie steeds weer terugkeerde op de politieke agenda. Van Mook had zelf hiertoe
alle aanleiding gegeven. Enkele maanden na het aantreden van het kabinetBeel had hij te kennen gegeven eind 1946 te willen opstappen en begin 1947
was hij in een brief aan Jonkman weer erover begonnen, over zijn terugtreden
als luitenant-gouvemeur-generaal.42 Tegen het beleid van Van Mook beston
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den twee bedenkingen, schrijft Beel in zijn ‘memoires-46’: hij stond onder de
verdenking ‘van een soort samenzwering, aansturende op de vorming van een
Indonesisch Gemenebest onder leiding van hemzelf—een verdenking die
Beel zei belachelijk te vinden; het tweede bezwaar tegen de landvoogd was dat
‘Dr. van Mooks voorstellen vaak het karakter droegen van voldongen feiten’43.
Met dit laatste was Beel het wel eens. Al met al was Van Mooks vervanging in
de lente van 1947 mede als gevolg van Lieftincks brandbrief een concreet
onderwerp van beraad geworden in de ministerraad. Meerdere kandidaten
voor de opvolging passeerden de revue, onder wie ook Romme. Uiteindelijk
werd besloten J. Meynen, oud-minister van Oorlog en op dat moment president-directeur van de Algemene Kunstzijde Unie, te vragen gouvemeur-generaal te worden. Na de gebruikelijke weigering stemde deze in een persoonlijk
gesprek met Beel en Jonkman toe.44 Het kabinet stelde Van Mook telegrafisch
op de hoogte van zijn aanstaande vervanging. ‘Logemann vroeg Van Mook
“sans rancune” plaats te maken voor Meijnen en daarnaast de strijd helpen
strijden op het internationale front.’45
Be e l s

e e r s t e r e is n a a r I n d o n e s ië

De vervanging van Van Mook, de stagnerende onderhandelingen en de benar
de financieel-economische situatie van Nederlands-Indië brachten Beel ertoe
zelf ter plaatse poolshoogte te gaan nemen; hij nam zijn secretaresse Mia
Vlemmings mee. Het bezoek dat Beel samen met Jonkman van 7 tot 23 mei
1947 bracht aan Indonesië was voor Beel de eerste kennismaking met het land
dat zijn kabinet zoveel zorgen baarde. De brief die Beel aan zijn familie
schreef over de lange vliegreis van 45 uren vormt een van de weinige lyrische
ontboezemingen die we van hem kennen. ‘Een prachtreis over landen, bergen
en woestijnen. Schitterend blauw en groen van zeeën, een kleurschakering
rijker wordend, naarmate men Azië meer nadert.’46 In een latere terugblik op
zijn eerste reis naar Indonesië zei Beel: ‘Toen ik in 1946 tot het ambt van mi
nister-president werd geroepen, kende ik Indonesië bij wijze van spreken
alleen op papier.’ Was zijn reis dan bedoeld om het overzeese rijksdeel ein
delijk eens te leren kennen?—Neen, ‘een oriëntatiereis’ wilde Beel zijn bezoek
van mei 1947 ‘in beginsel’ niet noemen, want van het begin tot het eind was
zijn verblijf gevuld met besprekingen, zei hij.47
Inderdaad hebben Beel, Jonkman en de twee financiële deskundigen H.M.
Hirschfeld en H. Albarda die Lieftinck had meegestuurd, talrijke besprekin
gen gehad (vaak meerdere op één dag) met Van Mook, met de nog overge
bleven twee leden van de commissie-generaal Schermerhom en Van Poll, met
de topambtenaren van het Nederlands-Indische bestuur en, niet te vergeten,
met de opperbevelhebber in Indonesië generaal S. Spoor en diens staf. De
stemming die de twee bewindslieden aantroffen verraste hen. Beel schrijft:
‘Niemand geloofde meer in de goede wil van de Republiek. Niemand zag meer
enig heil in onderhandelingen, wanneer er niet met de vuist op tafel kon wor-

208

HOOFDSTUK 6

den geslagen. Iedereen hield zijn hart vast voor de deviezen situatie en iedereen
had zich al met een militaire actie verzoend. Tussen Den Haag en Batavia was
kortom een tijdsverschil ontstaan, aanzienlijk groter dan de enkele uren, waar
mee de klok in Nederland achterliep op die in het Verre Oosten.’48

Het is duidelijk dat de reis van mei 1947 Beels kijk op de Indonesische kwestie
drastisch heeft gewijzigd. Hij heeft als zovelen voor en na hem ervaren dat de
koloniale problematiek vanuit Nederland er wezenlijk anders uitzag dan vanuit
het verre oosten. ‘In later jaren kreeg ik nog ruimschoots de gelegenheid om
de diepte van dit gebrek aan synchronisatie te peilen,’ schreef Beel goed twin
tig jaren later.49
Beel is zich ook van iets anders bewust geworden, namelijk dat ze met het
twee-sporenbeleid—onderhandelen met de Republiek en tegelijkertijd een fe
deraal Indonesië proberen op te bouwen—het spoor dreigden bijster te raken.
Anders dan hij zich blijkbaar had voorgesteld, bleek de Republiek allerminst
geneigd zich te voegen naar het model van de federatieve Verenigde Staten
van Indonesië als in het Linggadjati-akkoord was overeengekomen. Nederland
kon evenwel niet anders dan daarop bhjven koersen; het had zelf het federa
lisme tot leven gewekt. De oplossing leek om, zoals Van Mook voorstelde, zo
gauw mogelijk een Federale Interim Regering van de grond te tillen, zodat de
Repubhek geen andere keus had dan zich daarbij aan te sluiten. ‘Doortastend
realist als hij nu eenmaal was, probeerde Dr. van Mook tussen twee ver
gaderingen in een concreet plan te ontwerpen voor de vorming van een Inter
im Regering’, schreef Beel. De gecompliceerde opzet die de landvoogd
ontvouwde bracht Beel tot de verzuchting: ‘Het werd allemaal erg inge
wikkeld’50—hoe ingewikkeld het allemaal was, koninkrijk, Repubhek en fede
ralisten onder één hoed te vangen, zou hij later nog ondervinden als Hoge
Vertegenwoordiger van de Kroon.
Steeds weer kwamen de besprekingen in Batavia terecht bij de militaire
actie. ‘Die militaire actie, waar wij in Nederland nog alleen aan dachten als
een weliswaar niet helemaal theoretische, maar toch ver verwijderde,
mogelijkheid, lag in Batavia op de achtergrond van vrijwel alle besprekingen’,
schrijft Beel in zijn ‘memoires-47’.51 Beel en Jonkman bezwoeren hun ge
sprekspartners dat de uiteindelijke beslissing over zo’n vergaande stap alleen in
Den Haag kon worden genomen, maar heten zich niettemin de modaliteiten
van een eventuele militaire actie uideggen. Het bleken er drie te zijn: de actie
kon worden opgezet als een waarschuwing; er kon worden opgerukt naar Jogjakarta, de haard van het verzet; de actie kon zich beperken tot bezetting van
de voor de voedselvoorziening en export belangrijke produktiegebieden van
Java en Sumatra. Het eerste was al geprobeerd in Modjokerto bij Soerabaja
maar had niets uitgehaald, legde Spoor uit. Voor het tweede alternatief voelde
Jonkman en naar eigen zeggen ook Beel niet veel. ‘Een dergelijke aanpak zou
op een koloniale oorlog gaan lijken en daar wilden we zelfs de schijn van ver
mijden’, beweerde Beel achteraf.52 Bleef over de derde aanpak: bezetting van
de produktiegebieden. Economisch deskundige Hirschfeld rekende voor dat

Afb.19. Beel met Jonkman en Sjahrir.

deze militaire actie circa tweehonderd miljoen aan deviezen zou gaan kosten.
‘Hier staat evenwel tegenover, dat alsdan in het binnenland aanwezige voor
raden beschikbaar zullen komen, waarvan de deviezenwaarde, voorzichtig
getaxeerd, kan worden geschat op 300 miljoen gulden.’53—een batig saldo dus
van minimaal ƒ 100 miljoen.
Werd men het in Batavia eens over de modaliteit van een eventuele militaire
actie, Schermerhom en Van Poll drongen erop aan nog eens te proberen de
Repubhek aan de onderhandelingstafel te krijgen en daartoe een nota te laten
uitgaan met punten waarover men van Nederlandse kant duidelijkheid wilde.
Beel en Jonkman stemden met dit voorstel in. Afgesproken werd dat de commissie-generaal een nota zou opstellen die geen ultimatief karakter mocht heb
ben, maar wel duidelijk moest maken dat het Nederland emst was en dat het
niet zou schromen militair geweld te gebruiken, als ‘ultimum remedium’.
Beel heeft tijdens zijn eerste reis naar Indonesië slechts weinig gelegenheid
gehad land en volk te leren kennen. In een brief van 10 mei aan zijn plaatsver
vanger in Den Haag, vice-premier Drees, schreef Beel dat Jonkman en hij een
Indonesische delegatie hadden ontvangen. ‘Jonkman gaf eerst op de hem ei
gene wijze een nummertje weg’, schreef Beel, ‘daarna werd het gesprek leven
diger’54.—Heeft Jonkman, voormalig voorzitter van de volksraad, de premier
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laten zien hoe je met inlandse notabelen omging? Er is voorts een informele
ontmoeting geweest met Sutan Sjahrir; bij welke gelegenheid Beel de minister-president van de Republiek de wacht heeft aangezegd, vertelde hij later aan
Hermans.55
Beel heeft tijdens het verblijf in Indonesië een bezoek gebracht aan Bomeo,
waar hij met Jonkman en de twee overgebleven commissarissen-generaal ere
gast was bij de installatie van de negara West-Borneo, een van de eerste produkten van Van Mooks Malino-politiek. Dit bezoek bracht Beel in een tweede
brief aan zijn familie opnieuw tot enige lyriek. ‘Gisteren en vandaag in Pontianak geweest. De pracht van deze ontvangst is niet te beschrijven (...). De
sultan ontving ons op Oostersche wijze in een feeëriek verlicht paleis, de
Istana (...). De mooiste gewaden, een sprookje van halfgesluierde vrouwtjes,
die als familieleden van de sultan bedienden; twintig weduwvrouwtjes, de
mannen allen vermoord door de Jappen, wachtten ons op met wierook, kaar
sen, kroonsymbolen, enz.’56 H.N. Boon, een jonge diplomaat en politiek advi
seur van Van Mook, maakte het bezoek aan Pontianak mee. Hij had een wat
realistischer kijk op de ontvangst in het paleis, ‘dat nog stonk van de olieverf
en pas gehakte boomstammen’, merkte Boon op. De twintig bijvrouwen van
de sultan, die op Beel zo’n indruk maakten, leken Boon ‘de hoeri’s van het
Mohammedaanse rijk te zijn—net Hollywood, maar dan echt!’ Boon noteerde
in zijn dagboek: ‘Beels hoofd ging hoe langer hoe schuiner staan en Jonkman
deed net of het niets bijzonders was.’57 Het werd pas echt gezellig toen de
hoge gasten zich hadden teruggetrokken en het bal kon beginnen in sociëteit
La Belle Alliance—compleet met de twintig would-be prinsessen.
Intussen was er nog dat andere vraagstuk, de opvolging van Van Mook. Alle
adviseurs in Batavia met inbegrip van Schermerhom en Van Poll bezwoeren
de twee ministers in het zicht van de nakende militaire actie geen wijziging te
brengen in de bewindvoering van Indië. Beel en Jonkman heten zich overtui
gen—Beel ook al omdat hij vol bewondering had gadegeslagen met welke
energie en deskundigheid Van Mook op Hemelvaartsdag drie vergaderingen
achter elkaar had voorgezeten en door zijn persoonlijkheid had gedomineerd.
Op 23 mei keerde het tweetal naar Holland terug met de indruk dat een mili
taire actie moeilijk meer te vermijden was en met de overtuiging dat Van Mook
was: the right man on the right place. Aan Meijnen werd meegedeeld dat Van
Mook voorlopig zou aanblijven, maar tevens werd hem gevraagd niettemin
beschikbaar te blijven voor het ambt van gouvemeur-generaal. Meijnen liet
weten er niks voor te voelen zich ‘ter beschikking te houden voor een na on
bepaalde tijd te vervullen functie’; dat kon hij AKU noch zijn gezin aandoen.58
Jonkman bleek toch één bezwaar te hebben tegen Van Mook. Op weg naar het vliegveld
klaagde hij tegen partijgenoot Schermerhom dat onder Van Mook niet meer werd gespeecht
aan tafel—‘Zelfs geen dronk op de koningin’ (Smit, Dagboek van Schermerhom, pagina 568).
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De nota die de commissie-generaal als vervolg op het ministeriële bezoek op
27 mei 1947 liet uitgaan had, zoals was afgesproken, geen ultimatief karakter.
Zij was echter wel vol verwijten aan de Republiek. In een lange klaagzang
werd vastgesteld hoe weinig de onderhandelingen over het Accoord-van-Linggadjati hadden opgeleverd. De Uniegedachte leefde bij de Republiek kennelijk
absoluut niet, stelde de nota vast. Zo stuitte men bij justitiële autoriteiten van
de Republiek op de weigering recht te spreken ‘in naam van de Koningin’.
Ook wees de nota erop dat bij de besprekingen over de teruggave van onder
nemingen aan de rechtmatige eigenaren zo vele en zo onmogelijke voorwaar
den werden gesteld dat geen enkele vordering werd gemaakt met dit voor
Nederland zo belangrijke punt uit het akkoord. Nog minder was terecht
gekomen van de vorming van een gemeenschappelijke gendarmerie die vol
gens de Nederlandse interpretatie van het akkoord was overeengekomen en
die nodig was om de veiligheid op de ondernemingen te waarborgen. Republi
keinen gingen lustig voort plantageprodukten waarop ze beslag wisten te
leggen naar het buitenland te smokkelen en ze daar te ruilen tegen wapens,
hadden Nederlandse havenautoriteiten gerapporteerd—Uniegedachte en ge
meenschappelijke gendarmerie, die de voorwaarden vormden voor veiligstel
ling van de financiële en economische Nederlandse belangen in Indonesië,
zouden uiteindelijk de breekpunten blijken in de relatie Nederland-Republiek.
Schermerhom en Van Poll deelden Den Haag mee het antwoord van de
Republiek op hun nota, dat op 7 juni was binnengekomen, ‘zodanig onbe
vredigend te achten dat vrijwel van een afwijzing (...) kan worden gesproken’
en schoven de vraag wat nu verder moest gebeuren door naar de regering.59
Deze schoof het op haar beurt door naar de landvoogd. Van Mook werd
machtiging verleend om als het antwoord onbevredigend bleef tot militaire
actie over te gaan. Er ontwikkelde zich een epistolaire confrontatie Nederland-Republiek, afgewisseld door internationale interventies, die door A. van
Liempt zijn beschreven in zijn boek Een mooi woord voor oorlog, waarin de
ontwikkelingen en verwikkelingen van dag tot dag worden beschreven. Op 13
juni stuurde Van Mook een brief van enigszins dringender toonzetting dan de
eerdere nota aan de minister-president van de Republiek Sjahrir. Vier dagen
later kreeg hij daarop een nietszeggende reactie van... Soekarno, want Sjahrir
was afgetreden. Na overleg met Den Haag het Van Mook een nieuwe brief
uitgaan met de vraag hoe het nu eigenlijk zat. Het antwoord hierop kwam op
5 juli (met een nadere precisering op 8 juli) en was nu ondertekend door Amir
Sjarifiiddin, de nieuwe minister-president. Amirs brief vloeide over van toe
geeflijkheid, maar op het ene, essentiële punt gaf hij geen krimp: de Republiek
wilde haar de facto- gezag niet ondergeschikt maken aan de vermeende Neder
landse soevereiniteit de iure. Men moet deze formulering, die in al haar ogen
schijnlijk formalisme de kern van het conflict aangaf, bezien door het oog van
de Nederlandse bestuurder: extremisten verhinderden de politie orde en rust
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te brengen aan vreedzame burgers. Hardhandig, politioneel ingrijpen leek de
enige uitweg om—nog steeds in de perceptie van de Nederlandse ordebe
waarder—aan deze anarchie een eind te maken. Op 14 juli het Spoor Van
Mook weten dat hij zijn ontslag indiende, indien niet binnen de kortste keren
de gendarmerie in door Nederland zowel als door de Repubhek gecontroleerd
gebied onder gezag zou komen van het Nederlands-Indisch bestuur, en liet
erbij weten dat de marinecommandant A.S. Pinke hem zou volgen.60
Onder zware druk van de Verenigde Staten en Groot-Brittanië ging niet
temin nog een brief uit naar de Repubhek. Op 15 juli polste Van Mook of hij
Amir goed begrepen had en herhaalde het punt waar hijzelf zeer aan hechtte:
met een gemeenschappelijke gendarmerie nu snel de orde en rust te herstel
len. Amirs antwoord van 17 juli het tenslotte geen twijfel meer bestaan. De
zorg voor de binnenlandse orde en veiligheid was uitsluitend de taak van de
eigen politie; op dat punt duldde de Republiek geen Nederlandse inmenging.
Wilden het Nederlands-Indische bestuur en de Nederlandse regering hun
geloofwaardigheid niet verhezen dan moest nu wel worden opgetreden. De
van huis uit vreedzame Schermerhom vond dat ‘de geestehjke pesthaard Djokja’ moest worden uitgeroeid. Van Mook speelde de definitieve beslissing over
de vraag of tot militaire actie moest worden overgegaan terug naar de rege
ring—Den Haag was weer aan zet.61
In het licht van al deze verwikkelingen kan men moeilijk staande houden dat
Beel de havik is geweest die de eerste politionele actie heeft geforceerd. Wat
Beel uiteindehjk heeft gedaan en wat van hem als regeringsleider mocht wor
den verwacht, was dat hij de conclusie heeft getrokken uit de situatie waarmee
hij zich zag geconfronteerd. Hij deed dit in de buitengewone ministerraads
vergadering van 17 juli 1947. Beel zei dat men voor een moeilijke beslissing
stond. Wat hemzelf betrof was de maat vol. Blijkbaar vormde voor Beel, de
moreel-juridisch denkende jurist, het eerder vermelde punt inderdaad de kem
van de zaak: wanneer de Repubhek Nederland verhinderde politietaken uit te
oefenen op haar grondgebied dan verwierp zij daarmee de de iare-soevereiniteit van Nederland. Hierop paste slechts één antwoord: een politionele actie.
Het speet hem dat daarmee ‘de goedwillende elementen—eerst Sjahrir, nu
Amir Sjarifuddin—voorlopig de nederlaag hebben geleden’. Drees sputterde
aanvankelijk tegen. Een militaire actie in Indonesië kwam hem als minister van
Sociale Zaken op dat moment slecht uit, nu in het moederland sociale onrust
heerste als gevolg van de lopende loononderhandelingen. Mansholt en Vos
namen eveneens afstand van Beels stellingneming, maar alle andere ministers,
katholieke, socialistische en partijloze vielen hem bij. Tenslotte, aldus de no
tulen: ‘de discussie samenvattend stelt de voorzitter voor de landvoogd te
machtigen tot een politioneel optreden, teneinde te verwezenlijken waartoe de
In een later telegram is Schermerhom met een omhaal van woorden op zijn aanvankelijk
advies teruggekomen. Het toch al danig aangetaste prestige van de voorzitter van de com
missie-generaal daalde hiermee bij Beel beneden het nulpunt.
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Republiek onmachtig is.’62—Vos was uiteindelijk de enige die tegen stemde.
In een radiorede herhaalde Beel op 20 juli de argumenten voor een polition
eel ingrijpen in Indonesië die hij in de ministerraad naar voren had gebracht.
In zijn toespraak vlocht hij een van die fraaie volzinnen die Hermans hem
placht aan te reiken: ‘Er komt een moment waarop lankmoedigheid ophoudt
een deugd te zijn.’ Na deze bondige uitspraak verstrikte Beel zich in een ellen
lange zin die door de schrijver Graa Boomsma treffend aldus is gekarakteri
seerd: ‘Hij beweegt zich in de jungle van de politieke taal als een giftige slang
in het tropisch oerwoud die slinks zijn prooi besluipt.’63 Ook bij het Neder
landse volk was een eind gekomen aan de lankmoedigheid, stelde de NRC in
haar commentaar op Beels rede vast. Inderdaad heeft een grote meerderheid
van het Nederlandse publiek het militair optreden in het verre land niet gezien
als een koloniale oorlog maar als een politieoptreden dat hoog nodig was.
O prukken

n a a r J o g ja ?

In de nacht van 20 op 21 juli 1947 werd onder de codenaam ‘Operatie Pro
duct’—een naam die de druk van de bezorgde minister van Financiën achter
de operatie verraadt—de politionele actie ingezet. Zij had de beperkte doel
stelling de produktiegebieden op Java en Sumatra te ontsluiten en onder con
trole te brengen. De operatie verliep militair gezien ‘volgens schema’, kon Van
Mook het kabinet weldra berichten. Na enige dagen constateerde opperbevel
hebber Spoor evenwel dat de actie niet het verhoopte politieke effect sorteerde.
De Republikeinen bonden niet in en er kwamen geen gematigde figuren naar
voren op wie men van Nederlandse kant kon voortbouwen. Spoor wilde daar
om doorstoten naar Jogja, waar de militaire en politieke leiding van de Repu
bliek zat. Op 27 juh wist hij ook Van Mook hiervoor te winnen en deze legde
het de regering voor.
Beel en Jonkman hadden een opmars naar Jogja afgewezen, zoals we zagen;
zij wilden de Repubhek niet vernietigen, maar tot de orde roepen. Nu Van
Mook en Spoor daarop aandrongen, liet Beel zich mede onder invloed van
Wilhelmina meezuigen in de stroming binnen het kabinet die naar Jogja wilde
laten oprukken. De PvdA-ministers waren echter hevig geschrokken van de
scherpe reacties die de militaire actie binnen de partijgelederen had teweegge
bracht en van de internationale kritiek die was losgebarsten. Vooralsnog wis
ten zij hun collega’s ertoe te bewegen af te zien van een oprukken naar Jogja.
Het voorstel Spoor/Van Mook werd afgewezen en op 30 juli werd conform de
eis van de Veiligheidsraad besloten tot een staakt-het-vuren, dat 4 augustus te
00.00 uur inging.
Mansholt verklaarde tegenover ons dat hij nog immer betreurt niet ook te hebben tegen
gestemd. Alhoewel hij voor de oorlog enige jaren had gewerkt op een theeplantage in WestJava, beschouwde hij zich, zei hij, niet als een ‘Indonesië-kenner’. Hij liet zich in zijn oor
deelsvorming leiden door politieke geestverwanten met meer Indische ervaring als Logemann, Van Mook en Jonkman—ten onrechte, heeft hij achteraf moeten vaststellen (interview
Mansholt 19 februari 1991).
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De interventie van de Veiligheidsraad (VR) was het gevolg van demarches van
India en van Australië. Op 1 augustus had de Veiligheidsraad een resolutie
aanvaard, waarin een beroep werd gedaan op beide partijen hun vijandelijkhe
den onmiddellijk te staken en hun geschillen door arbitrage of anderszins op
te lossen. Daarmee was geschied wat bij het Londense beraad tijdens de kabi
netsformatie door Van Kleffens was voorzien en waarvan Beel zo afkerig was:
de Indonesische kwestie was een internationale kwestie geworden.
De internationalisering van het conflict bracht Schermerhom, die zich na
het uitbreken van de vijandelijkheden naar Nederland had gespoed, in het ge
weer. Op 6 augustus had hij een gesprek met Beel. Deze zei dat hij geen heil
zag in een verder voortbestaan van de commissie-generaal. Schermerhom ver
droot dit zeer maar zag voor zichzelf een nieuw emplooi. Hij stelde Beel voor
namens de regering naar Lake Success te gaan (een plaats bij New York) waar
de VR vergaderde. Daar bevond zich als vertegenwoordiger van de Republiek
zijn vertrouwde Indonesische gesprekspartner van weleer Sjahrir. Beel voelde
niets voor Schermerhoms voorstel. Nederland had in Van Kleffens al een be
kwame woordvoerder bij de Veiligheidsraad, zei hij, en voegde er blijkens zijn
formatiedagboek aan toe: ‘waar de onderhandelingen daarenboven volgens
een zeer strakke lijn dienen te worden gevoerd, hij (Prof. Sch.) daarvoor niet
de eerst aangewezene wordt geacht en zijn qualiteiten elders liggen’.64 Scher
merhom het zich deze grove afwijzing zo maar niet welgevallen en zocht ver
haal bij de leiding van zijn partij en bij socialistische ministers. Minister Vos
bracht het voorstel in de ministerraad en stelde met instemming van Drees,
Jonkman en Neher voor Schermerhom naar Lake Success te sturen om te zor
gen ‘voor tegengif tegenover hetgeen de heer Sjahrir aldaar naar voren zal
brengen’.65
De wens van Schermerhom namens de regering in de Veiligheidsraad op te
treden werd een prestigekwestie die Beel danig begon te irriteren. Op 9 au
gustus beklaagde hij zich bij Romme over ‘de aandrang, welke op het kabinet
en speciaal op mij wordt uitgeoefend om terwille van de partij de heer Scher
merhom uit te zenden naar New York en Lake Successe.’66 De kwestie begon
de grondslag van het kabinet aan te tasten. ‘Steeds duidelijker treedt naar
voren’, zei Beel op een bespreking die hij op 10 augustus met de katholieke
ministers entameerde, ‘dat de leden van de PvdA die als minister zitting heb
ben in het kabinet, in hun beleid onder directe controle staan van fractie en
partij’. Hij vreesde ‘Engelse toestanden’, zei Beel en waarschuwde dat deze ‘de
daadkracht en besluitvaardigheid van het kabinet zullen verlammen’67. Daags
ema hield hij dit ook voor aan een kleine delegatie van de PvdA (Van der Goes,
Logemann en partijvoorzitter Vorrink) en maakte dezen duidelijk dat van een
afvaardiging van Schermerhom naar de Veiligheidsraad niets in kwam.68
Dat Beel zich over deze kwestie zo druk maakte had naast de irritatie over
de persoon van Schermerhom nog een andere reden. Meer dan ooit had hij
behoefte aan een homogeen en besluitvaardig kabinet. Want Van Mook en de
legerleiding in Indië hadden nog geenszins afstand gedaan van hun voorne
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men naar Jogja op te rukken. Op 4 augustus had Spoor aan generaal Kruis,
zijn steunpilaar in de Oorlogsraad, geseind:
‘Gevoel mij zo langzamerhand gelijk Cato Censarius. ‘Ceterum censeo Djockjakartum esse delendam (...). Blijf in hemelsnaam actief en geef steun aan ons
streven.’69
Ook de andere medespeler in Batavia kwam tot een literaire ontboezeming.
Op 12 augustus seinde Van Mook naar de regering voor de keuze te staan ‘om
hetzij mijn taak als verder onuitvoerbaar op te geven, hetzij de verantwoor
delijkheid als een schipper op zijn schip in nood te nemen voor maatregelen
om het land te redden, dat aan mijn zorgen is toevertrouwd.’70
Intussen was koningin Wilhelmina zich met het kabinetsbeleid gaan bemoeien
als in haar Londense dagen. Op 6 augustus verklaarde zij bij een onderhoud
met Beel op Huis ten Bosch dat er naar ‘het broeinest Djocja moest worden
opgerukt’. Want, schreef Beel in zijn formatiedagboek van 1947: ‘Uit de rap
porten van de Lt.GG. e.a. is H.M. ook voldoende gebleken dat de leiding in
Djocja volkomen in handen is van extremisten’.71 Zij verzocht Beel het kabi
net van haar overtuiging in kennis te stellen. Het alarmerend telegram van
Van Mook kwam in de ministerraadsvergadering van vrijdag 14 augustus aan
de orde. Er was echter ook een telegram van Van Kleffens gekomen, waarin
deze waarschuwde voor sancties van de Veiligheidsraad als Nederland het
staakt-het-vuren zou opzeggen. Men kwam er niet uit; besloten werd de be
sluitvorming uit te stellen.
Wilhelmina was zeer ontstemd toen zij dit hoorde en heeft Beel blijkbaar
diezelfde vrijdag gezegd het vertrouwen in het kabinet te hebben verloren.
Beels timide reactie hierop was ‘dat onder deze omstandigheden een aanbie
den der portefeuilles wellicht zou dienen te worden overwogen’. Wilhelmina
bond weliswaar wat in maar gaf Beel opdracht ‘het kabinet onverwijld bijeen te
roepen en mede te delen dat H.M. wenst, dat de heer Van Mook wordt (...)
gemachtigd om op te rukken als de toestand z.i. onhoudbaar is.’72 Het waren
spannende dagen voor Beel. In de loop van het hectische weekend dat volgde
besprak hij de situatie met Beelaerts van Blokland, vice-president van de Raad
van State. Deze zei dat een ‘onverwijld doortasten naar Djockja’ noodzakelijk
was. Hij sprak ook met Van Schaik, de voorzitter van de Tweede Kamer, die
er hetzelfde over dacht en legde de kwestie voor aan Romme, die zich ook al
uitsprak voor een machtiging aan Van Mook naar Jogja op te trekken, ’s Maan
dags had Beel vóór de ministerraadsvergadering nog een gesprek met de ko
ningin. Haar opvattingen waren er in de loop van het weekend niet gema
tigder op geworden. Ze ging nu een stap verder en verzocht Beel het kabinet
mee te delen dat volgens haar Nederland zo nodig uit de Veiligheidsraad dien
de te treden en dat de order naar Jogja op te rukken hoe dan ook moest wor
den gegeven.73
Omdat Van Mook als gevolg van de verdeeldheid in het kabinet maar geen
‘Overigens ben ik van mening dat Jogjakarta vernietigd moet worden’—de latinist zou
‘Djockjakartom esse delendam wat aangenamer in het gehoor hebben gelegen.
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antwoord kreeg op zijn telegram van de 12e augustus besloot hij op 15 augus
tus eigenmachtig het besluit te nemen naar Jogja te laten oprukken. De opera
tie zou 20 augustus van start gaan onder de codenaam ‘Cato’—de naam van de
Romeinse senator die Spoor zo aansprak. De ministerraadsvergadering van 18
augustus werd dus uitermate spannend. Men zag zich geconfronteerd met de
koninklijke wens de VR te braveren en het bericht uit Batavia dat de land
voogd al het besluit had genomen voor de militaire operatie tegen Jogja, ter
wijl nog steeds de waarschuwing van Van Kleffens op tafel lag. De belangrijk
ste tegenstander van een optrekken tegen Jogja was Drees. Deze hield vast aan
de regeringsverklaring waarmee de politionele actie was ingeluid en waarin
was verklaard dat deze niet ten doel had de Republiek te vernietigen. Dit had
de PvdA staande gehouden tegenover socialistische zusterpartijen in het bui
tenland en dit had het N W meegedeeld aan de International Labour Organisation om een boycot van Nederlandse schepen te voorkomen. De geloof
waardigheid van de Nederlandse socialisten stond op het spel.
K a b in e t sc r isis

Toen het eindelijk tot een stemming kwam over de vraag of Van Mook al dan
niet machtiging zou worden verleend naar Jogja op te laten trekken, staakten
de stemmen. Ingevolge het Reglement van Orde van de ministerraad was een
hernieuwde stemming nodig in de volgende vergadering; zouden de stemmen
dan weer staken, dan was het voorstel verworpen. Na de kabinetsvergadering
schetste Beel de koningin de ontstane impasse. Beiden kwamen tot de con
clusie dat er in feite sprake was van een kabinetscrisis. Gezien de penibele situ
atie zou de ministers worden gevraagd hun portefeuilles nog niet ter be
schikking te stellen, opdat de crisis voorlopig binnenskamers kon blijven. Eind
van de week zou er meer duidelijkheid zijn. Dan zou de Veiligheidsraad een
aangekondigde vergadering houden over het Nederlands-Indonesische con
flict. Afhankelijk van de uitkomst van deze vergadering zou de socialistische
minister Lieftinck wellicht omgaan—zo had deze laten blijken.
Koortsachtige bedrijvigheid en overleg kwamen op gang. Mocht Lieftinck
omgaan dan zou het zittende kabinet de vereiste beslissing nemen, stelde Beel
zich voor; dit was volgens de wens van de koningin. Het alternatief was recon
structie van het bestaande kabinet. Dat zou tijd kosten. Wilhelmina vroeg Beel
zich niettemin maar alvast over dit alternatief te oriënteren ‘en verklaarde mij
daarbij alle vrijheid te laten’.74 De volgende dag werd Beel door Drees uit de
droom geholpen: als Lieftinck omging, zouden de overige socialistische minis
ters ontslag nemen en als Beel zijn kabinet wilde reconstrueren, hoefde hij niet
op socialistische kandidaten te rekenen, tenzij deze een breuk met de partij
wilden riskeren. Romme door Beel hiervan op de hoogte gesteld, begon de
PvdA te bewerken. Bij ontstentenis van collega Van der Goes liet hij Drees en
Vorrink weten ‘dat een breuk op dit ogenblik zou inhouden, dat de samen
werking tussen beide fracties in de regering, naar te duchten is, voor geruime
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tijd verbroken zal blijven’.7SMaar Drees gaf geen krimp. Beel heeft nog over
wogen het met een zakenkabinet te proberen. Uit Hermans’ dagboek maken
we op dat hij zelfs even heeft overwogen eigenhandig Van Mook het groene
licht te geven en daarna zijn kabinet te ontbinden.76
De consequenties van de laatste, vergaande beslissing waren moeilijk te over
zien. Gezien het groeiend verzet in den lande tegen de troepenzendingen naar
Indonesië, waarbij zich ook het N W deed gelden, zou de KAB wel eens kun
nen worden aangestoken—een gevaarlijke situatie. Waarschijnlijk had de KVP
de rechtse oppositiepartijen bereid gevonden samen een nieuw kabinet te vor
men en de verantwoordelijkheid te nemen voor de opmars naar Jogja. Wel
licht had deze beslissing een splijting teweeggebracht binnen de PvdA en
zouden er misschien enkele socialisten bereid zijn gevonden de verantwoor
delijkheid te delen. Voor Beel zou de consequentie evenwel zijn geweest een
blijvende breuk met de socialistische vertrouwensman Drees. We vermoeden
dat dit laatste bij hem de doorslag heeft gegeven en dat hij daarom heeft beslo
ten ervan af te zien een beslissing te forceren maar de uitslag van het beraad in
de Veiligheidsraad af te wachten.
Toen tenslotte de resultaten bekend werden van de vergadering van de Veilig
heidsraad van 23 augustus 1947 slaakte iedereen in Den Haag een zucht van
verlichting. De resultaten ervan werden door het kabinet omarmd alsof Ne
derland op het internationale front een eclatante overwinning had behaald, ten
koste van de Republiek Hernieuwde stemming over een laten oprukken naar
Jogja vond niet meer plaats en de koningin legde zich daar kennelijk bij neer.
De resolutie van de VR het Nederland in het bezit van de gebieden die het bij
de politionele actie had ingenomen. Van de gevreesde internationale arbitrage
werd niet gerept. In plaats hiervan werd ons land echter een Commissie van
Goede Diensten (CGD) opgedrongen. Deze zou de inleiding vormen van een
blijvende internationalisering van de Indonesische kwestie.
Van Mook was nog niet helemaal overtuigd. Eind augustus kwam hij naar
Nederland over om opheldering te krijgen over wat er allemaal was gebeurd
en om zijn visie daarop te geven. In het gesprek dat hij op 3 september met
Beel had wees Van Mook een weg om het doel dat ze voor ogen hadden,
uitschakeling van de Republiek, alsnog te bereiken. Hij zag kans, verzekerde
Van Mook Beel, binnen drie dagen de interimregering in het leven te roepen
waarover hij met Beel en Jonkman in Batavia had gesproken; ‘deze zal dan de
hulp inroepen van de Nederlandse troepen voor het scheppen van orde en
rust’.77 Het riekte naar praktijken als die van de Sovjet-Unie in Tsjecho-Slowakije. Beel vond Van Mooks suggestie niettemin genoeg de moeite waard om
hem er aan een klein gezelschap een nadere uiteenzetting van te laten geven.
Vart Roijen maakte duidelijk dat de sancties van de Veiligheidsraad die zouden
volgen fataal zouden zijn. Drees meende dat ze nog dezelfde dag dat ten strij
de werd getrokken gedwongen zouden worden te capituleren.78 Van Mook
bhes toen plan-Cato maar af.
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Beels

t w e e d e r eis n aa r I n d o n e s ië

Werd de aandacht van de minister-president in toenemende mate door
Indonesië opgeëist, tot overmaat van ramp viel de minister van Overzeese Ge
biedsdelen uit—midden in de moeilijke kwestie, Oprukken naar Jogja of niet.
Op 27 juh kreeg Jonkman een aanval van gordelroos die hem dwong het bed
te houden. De bewogen ministerraadsvergadering van 30 juh, waarin na ampel
beraad werd besloten Van Mook telefonisch mee te delen dat hij conform de
VR-resolutie een staakt-het-vuren moest afkondigen, vond plaats in Jonkmans
slaapkamer.79 Eind augustus stortte Jonkman helemaal in. Beel werd minister
van Overzeese Gebiedsdelen ad-interim. Hij wilde Jonkman, met wie hij het
goed kon vinden, evenwel niet graag loslaten. Als lid van de voormalige Stuwgroep had Jonkman het vertrouwen van de PvdA, die hem voor progressief
hield, als oud-voorzitter van de Volksraad van Indië gaf hij blijk van een pater
nalistische kijk op de Indische samenleving, die hem vertrouwen gaf bij de
KVP. Op 3 november 1947 kon Jonkman zijn werkzaamheden hervatten. De
partijloze L. Götzen, die departementshoofd Financiën was geweest in Indië,
ging als minister zonder portefeuille Jonkman ontlasten van de financieeleconomische zorg van zijn departement. Beel droeg Binnenlandse Zaken over
aan Witteman, zoals we eerder zagen, en verlichtte Jonkmans taak door de
grondwetsherziening op zich te nemen die nodig was om de NederlandsIndonesische Unie in het leven te roepen. Met Jonkman ging Beel ook alle onderhandelingen coördineren die in Indonesië werden gevoerd met de Repu
bliek, met de federahsten en met de Commissie van Goede Diensten. Beel was
kortom in Nederland de centrale figuur van het Indonesiëbeleid geworden en
kreeg daarmee een toenemende informatievoorsprong op Drees, die de han
den vol had aan zijn ministerie van Sociale Zaken. Het kabinet onderging nog
Afb. 20. Beel op bezoek bij ‘onzejongens’ in Indië.
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een enkele verandering als gevolg van de Indonesische kwestie. De partijloze
Schagen van Leeuwen kon zich niet ermee verenigen dat de regering de Com
missie van Goede Diensten had aanvaard en trad op 25 november af. Fiévez,
minister van Oorlog nam er Marine (weer) bij.
Inmiddels was de Commissie van Goede Diensten in functie getreden. Zij
bestond uit een vertegenwoordiger van België, dat door Nederland was aan
gewezen, een vertegenwoordiger van Australië, door de Republiek aange
wezen, en een vertegenwoordiger van de USA, door België en Australië als
derde land aangewezen als voorzitter van de commissie. De CGD, waarvan
Court Du Bois voorzitter werd, wist het overleg tussen Nederland en de Re
publiek weer op gang te brengen. De Amerikaanse regering bood het vracht
schip Renville, dat voor de kust van Tandjong Priok buiten de driemijlszone
voor anker ging, aan als neutraal, althans exterritoriaal terrein voor hun on
derhandelingen. De Indonesische delegatie bij de Renville-besprekingen stond
onder leiding van de minister-president van de Republiek Amir Sjarifuddin.
De commissie-generaal, waaraan men zo weinig vreugde had beleefd, was in
november 1947 ontbonden. Daarom werd van Nederlandse kant een delegatie
voor de J?eww//e-onderhandelingen in het leven geroepen onder leiding van de
Indische edelman raden Abdoelkadir Wïdjojoatmodjojo, directeur-generaal
van het departement van Algemene Zaken van het Nederlands-Indisch Bestu
ur. De onderhandelingen werden in feite gevoerd door de tweede man van de
delegatie, de beroepsdiplomaat jhr H.F.L.K. van Vredenburch. Van Vredenburchs Italiaanse afkomst van moederszijde had hem een latijns gevoel van
superioriteit gegeven waarmee hij zowel Nederlanders als Indonesiërs irriteer
de—en blijkbaar ook de Amerikanen, getuige een hint van het State Depart
ment Van Vredenburch door een meer plooibare onderhandelaar te vervan
gen80. Deze wist niettemin de besprekingen ogenschijnlijk succesvol af te
ronden met de Renville-ovcrcenkomst, die Nederland in het bezit het van de
bij operatie-Product veroverde gebieden, die een basis leek te leggen voor ver
dere onderhandelingen en die een wapenstilstand inhield.
Na de Renville-oveteenkomst werd Van Vredenburch benoemd tot Gede
legeerde van het Opperbestuur in Indonesië, tezamen met Neher. De laatste
zijn we eerder tegengekomen als minister van Wederopbouw en Volkshuis
vesting in het kabinet-Beel. Neher gold als een Indië-kenner en was daarom
eind augustus 1947 door de regering als waarnemer en trait d’union tussen
kabinet en Nederlands-Indisch bestuur naar Indonesië afgevaardigd. Op 5
maart 1948 gaf hij het ministerschap op en werd fullti?ne gedelegeerde. De
Commissie van Goede Diensten beschouwde haar dienstverlening met het
bereiken van de 2ï<m>i&-overeenkomst niet als beëindigd en bleef in Indonesië.
Het college van Gedelegeerden van het Opperbestuur (Wïdjojo, Van Vreden
burch en Neher) werd haar Nederlandse counterpart. Ook in dit college sloeg de
humanfactor toe: Neher kon slecht overweg met de hautaine Van Vredenburch—
op den duur rapporteerde ieder voor zich aan Den Haag, aan Beel vooral.
Eind 1947 besloot het kabinet opnieuw een ministeriële missie naar Indonesië
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op onderzoek te sturen. Het werd een uitgebreid gezelschap. Neher—toen
nog minister—zat al in Batavia, Beel vertrok 15 december, Drees volgde hem
de achttiende en Jonkman voegde zich de twintigste bij hen. Ze zijn met zijn
allen tot 6 januari in Indonesië gebleven. Bij zijn vertrek beweerde Beel dat
zijn bezoek aan Indonesië niet personen gold (de vervanging van Van Mook
waarover men in Nederland bleef speculeren) ook wilde hij zich naar eigen
zeggen niet gaan bemoeien met de besprekingen op de Renvtlle die gaande
waren. Wat ging hij er dan wèl doen? ‘Het is eenvoudig noodzakehjk’, ver
klaarde Beel, ‘problemen en gewijzigde situaties opnieuw door te nemen en de
beginselen van het beleid weer eens aan elkaar te toetsen.’81—Veel wijzer wer
den de op Schiphol verzamelde journalisten er niet van.
Op deze reis nam Beel naast Mia Vlemmings ook Hermans mee—vooral
blijkbaar als ghost-writer en als notulist. Beel gold nu min of meer als Indonesië-kenner. Over de vliegreis naar Medan in Noord-Sumatra op 18 december
vertelt Hermans in zijn dagboek: ‘Beel zat naarstig in een van thuis meege
brachte atlas de tocht te volgen en wees af en toe met een strenge gelaatsuit
drukking naar een of ander punt dat verder niemand van het gezelschap on
derscheidde. En elk van deze aanwijzingen gaf Mia weer gelegenheid (...) met
een betoverende glimlach te kijken in de richting van ’s meesters vingertop.’82
Generaal Spoor kwam met het idee de minister-president de Kerstnacht bij
de troepen te laten doorbrengen. Beel had evenwel al een uitnodiging van de
bisschop van Batavia mgr P.J. Willekens de Nachtmis in de kathedraal van
Batavia bij te wonen en aarzelde. Hermans heeft hem daarop gevraagd hoe
Beel de geschiedenis wilde ingaan: ‘als een Attlee of als een Churchill’. Beel
aarzelde nu niet langer. Op 24 december vloog hij met Neher en Hermans in
een bommenwerper naar Semarang; vandaar trok het gezelschap per auto ver
der naar Salatiga. In deze plaats op Midden-Java werd eerst een protestantse
dienst bijgewoond, waarbij Neher een woordje sprak. Daarna gingen ze in
‘een soort Chinees paleis’ naar de Nachtmis, waar Beel de soldaten toesprak.
Na een kerstontbijt in de officiersmess werd de tocht in pantserwagens voort
gezet naar het plaatsje in de bergen Kopeng. Hier werd op een voorpost drie
honderd meter van het front in de vroege ochtend de tweede mis bij gewoond,
de Dageraadsmis. Een ‘uit papier gevouwen stalletje’ onder enkele sparretakken die soldaten in de bergen hadden geplukt, wist in de tropennacht toch nog
een vredige kerstsfeer te scheppen.83
Inderdaad leek vrede in het verschiet te liggen. Bij een vergadering, die
Hermans op oudjaarsdag te notuleren kreeg, werd opnieuw de vraag aan de
orde gesteld of na de i?eww'//e-overeenkomst de Zeven December Divisie, die
al anderhalf jaar tropendienst deed, niet gedemobiliseerd kon worden. Maar
bij het bezoek aan Medan (dat plaats vond voordat Jonkman en Drees in
Indonesië waren aangekomen) had Beel op 19 december in een door Hermans
geconcipieerde radiotoespraak de Repubhek de wacht aangezegd. Deze diende
de positie te aanvaarden van deelstaat in de Verenigde Staten van Indonesië,
had hij gezegd—liefst goedschiks, maar anders kwaadschiks. Beel sprak in zijn
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radiorede van ‘kwaadwillende elementen in de top van de Republiek’, wat aan
de andere zijde de tegenbeschuldiging uitlokte dat de Nederlandse minister
president ‘opruiende taal’ gebruikte.84 Het bezoek van de ministeriële dele
gatie had al met al niet de verhoopte ontspanning gebracht.
Beel had zich voorgenomen pas in een regeringsverklaring in Nederland
verslag te doen van zijn bevindingen in Indonesië. Er werd echter door de in
ternationale pers in Batavia zo’n druk op hem uitgeoefend dat hij de dag voor
zijn vertrek toch maar een persconferentie hield. ‘Hij beeft als een rietje’,
schreef Hermans, ‘en inderdaad de kerels hebben het hem niet gemakkehjk
gemaakt.’85—-buitenlandse journalisten waren heel wat minder onderdanig dan
hun Nederlandse collega’s van die dagen. Veel nieuws had de Nederlandse
premier niet te melden aan de buitenlandse correspondenten: van demobili
satie kon het voorlopig niet komen en over vervanging van Van Mook was niet
gesproken. Ook in de regeringsverklaring die Beel op 13 januari 1948 in de
Tweede Kamer uitsprak had hij weinig nieuws te melden. Wel zei hij de Re
pubhek opnieuw de wacht aan.
Be e l

e n z ijn c o r r e s p o n d e n t e n in I n d o n e s ië

De Indonesische kwestie heeft aan Nederlandse kant een levendige epistolaire
activiteit tot gevolg gehad. Vele brieven zijn er van Indonesië naar Holland
gegaan en vice versa. Beel zelf was geen verwoed briefschrijver. Eenmaal mi
nister-president werd hij evenwel de geadresseerde van vele briefschrijvers in
Indonesië, die kennelijk vonden dat de premier—zonder Indische achtergrond
en nieuw in het vak—bijgepraat diende te worden. En met zijn horen-zien-enzwijgen houding was Beel een vertrouwenwekkend adres voor scribenten die
hun hart wilden luchten.
Een van de eerste brieven die Beel als minister-president uit Indië ontving was
afkomstig van de jezuïet J.J. ten Berge—‘missionaris in Midden-Java’, zoals hij
zich bij Beel presenteerde. Ten Berge waarschuwde in zijn brief Beel voor de
macht van de vrijmetselarij binnen het Nederlandsch-Indische bestuur, dat
volgens hem iedere katholieke ontplooïng probeerde te onderdrukken. Van
Mook, P.J. Koets, Götzen—ze waren allemaal lid van de loge, schreef de
bezorgde pater, en Spoor bovendien een jood.86 Of Beel de brief heeft beant
woord, weten we niet; curieus is dat hij de schendbrief al die jaren heeft be
waard. Beel heeft over katholiek Indië ook informatie van geheel andere aard
bewaard. We troffen in zijn archief een artikeltje aan uit Het Parool van 4 okto
ber 1946 van ‘Pieter ’t Hoen’, de verzetsnaam van F. Goedhart. Op 17 augus
tus 1947, schreef Goedhart, was in republikeins gebied ter herdenking van de
onafhankelijkheidsverklaring in alle katholieke kerken een mis opgedragen
voor het welzijn van de Republiek en was de zegen afgesmeekt over president
Soekamo. Een katholieke jongere had Goedhart gezegd: ‘Ik ben een katho
lieke Pemoeda. Wij katholieke jongeren staan schouder aan schouder met alle
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Pemoeda’s van Indonesië’. En een Indonesische priester verklaarde: ‘De
Republiek is Gods wil’. Het zal Beel te denken hebben gegeven.
Op 21 december 1946 ontving Beel een brief van twaalf kantjes van legercom
mandant Spoor. Deze ‘verstout zich’, zoals hij schreef, met voorbijgaan van de
landvoogd, met voorbijgaan ook van de minister van Overzeese Gebiedsdelen
en de minister van Oorlog, zich rechtstreeks tot de minister-president te richt
en. Beel had enige tijd daarvoor kennis gemaakt met Spoor toen deze in Ne
derland rapport had uitgebracht in de ‘oorlogsraad’. Bij die gelegenheid had
de bevelhebber gezegd dat Jan Soldaat er niets meer van begreep: ‘Vecht hij
voor Nederlandsche belangen dan wel voor die van de “Republiek” van Sjahrir
en vecht hij dan niet indirect voor Soekarno, van wie hij hoort dat deze een
collaborateur is?’87 De ontnuchterende analyse van de generaal zal op Beel
indruk hebben gemaakt. In de brief van 21 december viel Spoor fel het Ling
gadjati-akkoord aan. Hij zette de leden van de commissie-generaal te kijk als
‘politieke opportunisten die slechts persoonlijk succes najagen’ en waar
schuwde ervoor deze heden niet de uitwerking van Linggadjati in handen te
geven. Van Indonesiërs was geen loyaliteit te verwachten, zolang de kracht der
wapenen niet spraken. Spoor verklaarde: ‘de Aziaat onderkent zeer snel inner
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lijke zwakte’ en voegde eraan toe: ‘Terwijl het gejjalaver van de ruggegraatloze
C.G. voortkabbelt sneuvelen onze landszonen.’88
Spoor liet in zijn missives graag met terloopse latijnse citaten zijn gymna
siale opleiding blijken. In de brief aan Beel verwees hij zelfs naar Caesars De
bello gallico. Heeft Spoor gehoopt als een Caesar van deze tijd nog eens de roem
te oogsten van een schrijvend generaal?—Spoors brieven vertonen bepaald li
teraire pretenties. Beel heeft als aankomend minister-president blijkbaar niet
doorzien dat deze generaal-te-velde met zijn inmenging in de landspolitiek
alle perken te buiten ging. Zo liet de legercommandant aan het slot van zijn
brief blijken alleen te kunnen dienen ‘onder de juiste mannen, die weten dat
nimmer toegeeflijkheid en verlies aan prestige en nationale waardigheid heb
ben geleid tot een blijvend en tastbaar resultaat.’ Mocht hij nog verder moeten
aanzien ‘dat wij bovendien deze kaakslagen accepteren, alsof wij eerlozen zijn,’
dan wenste hij niet langer de verantwoordelijkheid te dragen. Misschien had
Beel over de brief van Spoor anders geoordeeld, als hij had geweten dat deze
afschrift ervan had toegestuurd aan zijn ondercommandanten en dat deze hun
warme instemming hadden betuigd met het destructieve schrijven van hun
commandant—het speet hun slechts dat ze wegens de geheimhouding die
Spoor hen had opgelegd niet ook tegenover de minister-president van hun in
stemming konden doen blijken.89
Een verwoed briefschrijver is geweest Neher. Deze moet een belangrijk deel
van de tijd die hij in Indonesië heeft doorgebracht in zijn correspondentie heb
ben gestoken. Nadat Neher in augustus als waarnemer naar Indonesië was ver
trokken, bestookte hij welhaast dagelijks een van of meer van zijn collega’s met
brieven—brieven vaak van vele kantjes. Gase heeft drieënvijftig brieven geteld
van Neher aan Beel, waarop deze driemaal heeft teruggeschreven. De STnall
talk van Neher had niet veel om het lijf. Graag demonstreerde hij zijn inzicht
in de Javaanse cultuur. Zo legde hij aan Beel uit dat in Indië je titel en het merk
van je auto ‘als een imaginaire payong je status bepalen’.90
Nehers mede-gedelegeerde Van Vredenburch had naar onze indruk met
zijn brieven meer invloed op Beel. Evenals Gase hebben we de indruk dat het
afgeven van de diplomaat op, wat hij noemt, de chantages van de CGD en zijn
advies elke Amerikaanse interventie te wantrouwen, Beels afkeer van interna
tionale inmenging in het Nederlands-Indonesisch conflict hebben gevoed. De
brieven die Van Vredenburch aan Beel heeft geschreven zijn alle door hem
beantwoord. Beel toonde zich tegenover Van Vredenburgh opvallend vertrou
welijk. Als deze Beel wat laatdunkend schrijft over het optreden van zijn
mede-gedelegeerde Neher vertelt Beel aan Van Vredenburch ‘strict ver
trouwelijk’ over een pijnlijk onderhoud dat hij en Jonkman met Neher hebben
gehad in Den Haag. Hierbij zou deze achter de rug van Van Mook zichzelf
hebben aanbevolen als diens opvolger. Beel had Neher duidelijk gemaakt,
vertrouwde hij Van Vredenburch toe, dat los van diens kwaliteiten zijn kandi
datuur prematuur was, omdat deze ‘ook afhankelijk was van de ontwikkeling
Niet alleen ‘landszonen’, maar blijkbaar ook ‘landsdochters’—terloops maakte Spoor er
melding van dat bij Medan twee verpleegsters waren omgekomen.

224

HOOFDSTUK 6

na de kabinetsformatie’.91 Beel richtte zich tot Van Vredenburch met ‘jij’ en
‘jou’ en de toon van zijn brieven aan hem was bijna amicaal. Van Vredenburch
zelf hield echter vast aan aanspreektitels als ‘Hooggeachte President’ en sprak
van ‘U’ en ‘Gij’—een incongruentie die opvalt. Wanneer Van Vredenburch
op het punt staat Indonesië te verlaten om in Tanger in een nieuwe diplo
matieke functie op verhaal te komen, houdt hij Beel voor wat volgens hem de
grote fout van Nederland in Indonesië was: ‘wijfelmoedigheid en daaruit
voortvloeiende traagheid in de besluitvorming’. Van Vredenburch had ook
weer een eigen kijk op de ziel van de oosterling en beweerde dat gebrek aan
besluitvaardigheid in het Oosten niet werd gewaardeerd92—een onthulling die
de besluitvaardige Beel zal hebben aangesproken.
Bewaard gebleven is ook de briefwisseling tussen Beel en Max van Poll, het
katholieke lid van de commissie-generaal. Zoals voor zovelen die Indië niet
kenden gold, gold ook voor Van Poll dat zijn kijk op de Indonesische kwestie
zich drastisch wijzigde vanaf het moment dat hij deze vanuit het land zelf kon
bekijken. In zijn brieven aan Beel probeerde Van Poll uit te leggen waarom hij
meer en meer de kant koos van Schermerhom en Van Mook, waarom daarom
ook mannen als Posthuma en Verzijl niet pasten in hun team. Ook trachtte
Van Poll via Beel de kloof te overbruggen die er als gevolg van zijn veran
derende houding groeide tussen hem en Romme en de fractie. Hij deed het op
heldere en overtuigende wijze maar vond bij Beel weinig respons.
Van Poll heeft Beel op de hoogte gesteld van wat het Nederlandse leger
allemaal in Indonesië uitrichtte. In een brief van 1 februari 1947 gaf hij enkele
voorbeelden van de oorlogszuchtige stemming onder de hogere officieren, die
het liefst meteen erop zouden slaan. Hij informeerde Beel in dezelfde brief
ook over de praktijken van kapitein R.P.P. Westerling:
‘Hij treedt in Celebes op de volgende wijze op: hij omsingelt een dorp, drijft de
inwoners bij elkaar en vraagt dan wie extremisten zijn. Indien er dan enige per
sonen gevonden worden, die deze extremisten aanwijzen, worden eerst de
extremisten doodgeschoten en daarna zij, die de extremisten hebben aan
gewezen.’93

Beel reageerde kribbig op Van Polls brief. Hij zei de ‘geschetste geestesge
steldheid onder de militairen’ best te kunnen begrijpen, omdat anderzijds het
‘militaire optreden van de T.R.I. enz.’ niet langer kon worden geduld. Het
moest nu maar eens uit zijn ‘met het gezeur over al dan niet afgeven van een
“cease-fire” order’—op Westerhngs wandaden ging Beel niet in.94
Nadat Beel en Van Mook elkaar bij Beels bezoek aan Indonesië in mei 1947
beter hadden leren kennen en Beel Van Mook in zijn functie had gehand
haafd, ontspon zich tussen beiden een welhaast hartelijke briefwisseling—
getuige Beels ondertekening ‘met stevige handdruk’, als mannen onder elkaar.
De vertrouwelijke toon van hun correspondentie openbaarde zich onder meer
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in de vrijmoedigheid waarmee ze over anderen in hun omgeving spraken. In
een brief van maart 1948 filosofeert Van Mook over zijn opvolging, nu hij
voelt dat zijn krachten en toewijding beginnen af te nemen, en noemt als kwa
liteiten waarover zijn opvolger zal moeten beschikken: ‘begrip voor interna
tionale zaken en bestuurservaring’.95 Beel beantwoordt de brief op zijn zesen
veertigste verjaardag. De opvolging is op dit moment niet opportuun, schrijft
Beel, en voegt eraan toe: ‘Wij leden van het kabinet zullen toch onze porte
feuilles ter beschikking moeten stellen’.96 Van Mook zal toen waarschijnlijk
niet hebben doorzien dat Beel een verband legde tussen zijn aftreden en Van
Mooks opvolging, terwijl Beel wellicht Van Mooks hint niet zal hebben be
grepen dat je voor de post die hij bekleedde een flinke dosis internationale
ervaring nodig had. Kort voor de verkiezingen van 1948 schreef Van Mook
Beel een brief van veertien kantjes waarin hij openhartig alles eens op een rij
tje zette: ‘het ontbreken van het verlossende woord, de duidelijke daad, het
ondubbelzinnige standpunt’; zijn pogingen orde te scheppen; de Republiek,
‘die de weg niet weet te vinden naar ons’; het concept van een federaal Indo
nesië dat hij met zijn Malino-politiek had geïnitieerd; ‘de steriele discussies’
daarna in Nederland over de vraag ‘of de Unie ligt in het vlak van het staats
recht of in het vlak van het volkenrecht’; de Commissie van Goede Diensten
tenslotte, die zich zo onwelwillend opstelde tegenover de westerse bond
genoot.97 In zijn antwoord op Van Mooks lange klacht verzuchtte Beel: ‘Nog
is ons volk niet rijp voor het inzicht dat het verleden nimmer terugkeert’. Op
één punt uit Van Mooks brief ging Beel wat dieper in, namelijk de Unie. Ook
in de KVP was de gedachte van ‘een superstaat’ geheel prijsgegeven, beweerde
Beel, maar voegde eraan toe: ‘mijns inziens terecht hecht men aan een reëel
omschreven competentieveld der Unie’.98 Beel klaagde van zijn kant over de
zorgen die hem als minister-president kwelden. Zo schreef hij in februari 1948
aan Van Mook over de aanvallen die hij te verduren had van Gerbrandy cum
suis en vroeg hij zich af of hiertegen strafrechtelijk kon worden opgetreden.99
P o g in g

t o t e e n staa tsg reep?

Laatstgenoemde brief van Beel aan Van Mook laat zien dat oud-premier Ger
brandy, onder wie Beel zijn ministeriële carrière was begonnen, een gevaar
lijke tegenstander was geworden—Hermans vertelde dat Gerbrandy eens toen
hij en Beel in Du Vieux Doelen lunchten luidkeels had geroepen dat Beel een
landverrader was.100 De gelauwerde oorlogsleider was de exponent geworden
van de buiten-parlementaire, rechtse oppositie tegen het Indonesiëbeleid van
het kabinet-Beel. Hij had deze oppositie samengebracht in het Nationaal
Comité Handhaving Rijkseenheid, dat hij na de aanvaarding door de Tweede
Kamer van het Linggadjati-akkoord op 14 december 1946 samen met ex-minister van Koloniën Welter had opgericht. Er is reden op dit comité wat
dieper in te gaan. Daarin manifesteerden zich vroegere leiders van de natie die
getracht hebben nieuwe leiders als Beel uit het zadel te lichten en daarbij blijk
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gaven in principe gewelddadige actie niet te schuwen—een ongekend ver
schijnsel in de contemporaine geschiedenis van ons land.
Het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid koos als motto ‘Handha
ving van de Kroon en van de Rijkseenheid’ en legde daarmee een gevaarlijk,
politiek verband tussen Oranje en behoud van Indië. Het comité kreeg weldra
steun van andere prominenten als generaal H.G. Winkelman, admiraal C.E.L.
Helfrich en het voormalige lid van de Raad van Indië Meyer Ranneft. Ook
Oud is enige tijd lid geweest van het comité, terwijl Kamerleden als Schouten,
Stikker en G. Vonk zich vertoonden op demonstratieve bijeenkomsten van het
comité en daarmee de indruk gaven Gerbrandy en de zijnen tenminste passief
te steunen. Het comité, dat zich geleidelijk uitbreidde met provinciale en
plaatselijke afdelingen, kreeg ook steun vanuit het bedrijfsleven.
In het bestuur van het comité begon zich gaandeweg een stemming te
ontwikkelen die men niet anders dan conspiratief kan noemen. In april 1947
legde Gerbrandy aan zijn antirevolutionaire partijgenoot F.C. Gerretson,
Utrechts hoogleraar in de constitutionele geschiedenis van het koninkrijk, de
vraag voor onder welke omstandigheden een staatsgreep moreel en constitu
tioneel geoorloofd kon worden geacht. Gerretson gaf een antwoord dat het
Orakel van Delphi niet had misstaan. Hij zei dat ingevolge de antirevolutio
naire staatsdoctrine een opstand gerechtvaardigd was als deze zich richtte
tegen een revolutionair bewind.101 Gerbrandy interpreteerde dit kennelijk in
die zin, dat een regering die de koloniën van het rijk dreigde te verkwanselen
als een revolutionair bewind moest worden beschouwd. Eind april nam Ger
brandy volgens De Jong contact op ‘met allerlei organisaties van oud-militairen, wellicht ook de rechtse sector van de illegaliteit.’102 We veronderstellen
dat deze de particuliere anticommunistische organisaties waren die we in het
vorige hoofdstuk hebben beschreven en waarvan bijvoorbeeld de vereniging
Volksweerbaarheid zich inderdaad meer bezig hield met bestrijding van het
Indonesiëbeleid dan van het communisme. Het gonsde in de daarop volgende
maanden van geruchten dat een staatsgreep ophanden was. In zijn boek Am
sterdam na 1900 schrijft Richter Roegholt dat hij in 1978 Drees heeft gevraagd
wat deze zich van die geruchten in 1947 herinnerde. In zijn antwoord aan
Roegholt zei Drees onder meer: ‘Minister-president Beel (...) zal die zaak ern
stiger hebben opgenomen dan ik en daarom een waarschuwing aan de burge
meesters van de grote steden hebben gezonden.’ Beels waarschuwing bracht
burgemeester van Amsterdam D’Ailly ertoe een proclamatie op te stellen, die
nooit is gebruikt maar waarvan de alarmerende aanhef luidde:
‘Stadgenoten! Op dit ogenblik trachten misdadige reactionaire elementen het
wettig gezag opzij te schuiven en zich meester te maken van de staatsmacht.
Met mijn gehele persoon stel ik mij achter de wettige Regering van Hare
Majesteit de Koningin; zo ook het Bestuur der Stad.’103

Er kwam geen staatsgreep. Onze diagnose is dat het comité door de eerste
politionele actie de wind uit de zeilen werd genomen. Op 31 juli schreef Ger-
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brandy Beel dat hij zijn instemming betuigde met de ingezette actie en ver
klaarde hij voorlopig de activiteiten van het comité te zullen opschorten. Te
gelijkertijd waarschuwde Gerbrandy echter de premier dat deze zich niet door
de PvdA in de luren moest laten leggen en maande hem Jogja definitief tot
zwijgen te brengen. Want, schreef Gerbrandy nog, Beel moest de ‘zogenaam
de Republiek’ zien als wat zij in werkelijkheid was: ‘een uiting van de typische
Javaansche neiging, een zelfgeschapen droombeeld als werkelijkheid te be
schouwen en dan te verlangen dat anderen dit eveneens zullen doen.’104
Het comité was ervan op de hoogte dat vanuit Batavia sterke druk werd uit
geoefend naar Jogja te laten oprukken. Van Liempt heeft achterhaald dat de
informatielijn Batavia-comité liep via Ch. Kiès, officier van de door Spoor op
gerichte militaire inlichtingendienst in Indië de Nefis die op het departement
Overzeese Gebiedsdelen was gestationeerd, en via hem naar de gepensioneer
de KNIL-officier W. Feuilletau de Bruyn, die een van de oprichters was van
het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid. Op 14 augustus 1947 hield
Gerbrandy een opruiende radiorede voor de NCRV waarin hij Van Mook
aanspoorde het bevel tot de opmars te geven, desnoods buiten de regering om.
Het kwam de oud-premier op een radiospreekverbod van drie maanden te
staan. Zoals we weten ging de opmars naar Jogja uiteindelijk niet door. Het
lijkt erop dat Gerbrandy wist dat dit Wïlhelmina zeer verdroot en dat zij
iemand zocht die het bevel daartoe zou kunnen legitimeren. In het bewogen
gesprek dat Beel op 18 augustus met de koningin had en waarin Wïlhelmina
bij Beel erop aandrong zijn kabinet het bevel te doen geven Jogja te veroveren
en desnoods de Veiligheidsraad te braveren, heeft de koningin terloops aange
duid hoe zij de ontstane impasse wellicht zou doorbreken. ‘In dit verband
kwam de naam van Gerbrandy ter sprake’, schreef Beel.105 Wij nemen aan dat
hij zich onbehaaglijk heeft gevoeld toen Hare Majesteit de naam in de mond
nam van de man die hem en plein public voor landverrader had uitgemaakt.
Het comité probeerde nog een andere weg. Het begon een in ons constitu
tionele recht zeer ongebruikelijke ‘impeachment-procedare’. Bij de Tweede Ka
mer werd het verzoek ingediend de procureur-generaal van de Hoge Raad een
vervolging te doen instellen tegen de leden van het kabinet-Beel. ‘Het ver
zoekschrift werd voor kennisgeving aangenomen.’106Van een vervolging kwam
het niet. Gerbrandy en zijn comité hebben vervolgens nog een audiëntie
aangevraagd bij de koningin. Deze werd geweigerd—wc mogen aannemen op
aandrang van Beel. We vermoeden dat Gerbrandy en de zijnen door hun
vergeefse pogingen greep op de regering te krijgen zo gefrustreerd zijn ge
raakt dat zij begin 1948 opnieuw begonnen te spelen met de gedachte aan een
staatsgreep. Volgens De Jong heeft Gerbrandy daarvoor eerst contact op
genomen met generaal Kruis, chef van de generale staf, om met deze ‘de
mogelijkheid van een machtsovername met behulp van de strijdkrachten te be
spreken’. Deze liet Gerbrandy evenwel weten dat ze naar zijn inschatting ‘na
een dergelijke stunt’ binnen vierentwintig uur op het politiebureau zouden
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belanden.107 Gerbrandy gaf de moed echter niet op. In februari 1948 hadden
hij en Welter samen met de oud-commandant van de zeestrijdkrachten Hel
frich een drietal besprekingen met generaal-majoor E. Engles, een stafofficier
van Spoor die voor enige weken in Nederland verbleef. Op 4 februari 1948
schreef Engles aan Spoor:
‘De heren Gerbrandy en Welter waren ervan overtuigd, dat dit kabinet zo
spoedig mogelijk moet vallen, desnoods met geweld en zij verzekerden mij, dat
dit geweld aanwezig is en slechts wacht op een sein hunnerzijds.’ 108

Engles schreef nog dat het comité hoopte met hun actie in Indië direct weer
klank te zullen krijgen—zij rekenden op Spoor aan wie ‘tijdelijk het hoogste
gezag in Indië’ was toebedacht. Van de bespreking die Engles een paar dagen
later op 24 februari had met Gerbrandy en Helfrich tekende Engles op: ‘(—)
t.a.v. het gewelddadig verzet gaf de Professor [Gerbrandy] toe dat de aanwe
zige krachten hiervoor aanmerkelijk kleiner waren dan hij zich oorspronkelijk
had voorgesteld’. Bij de laatste bespreking van 26 februari liet Gerbrandy
blijken dat ‘de jongste gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije de aandacht van
de strijdbare krachten afleidden van Indonesië’. Ook Gerbrandy vond dat
bestrijding van het communisme prioriteit had. Wellicht zou deze hem aan de
macht brengen. ‘Belangrijke figuren van de verschillende politieke partijen,
maar in het bijzonder van de KVP’ hadden hiervoor naar zijn zeggen al con
tact met Gerbrandy gezocht. Het wachten was op het juiste moment voor de
actie.109
Heeft Beel van dit alles geweten? Wellicht is Beel door de BVD gealarmeerd,
die een, zij het bescheiden, dossier over het Nationaal Comité Herstel Rijks
eenheid had aangelegd110. Omstreeks dezelfde tijd dat Gerbrandy, Welter en
Helfrich met Engles confereerde, heeft Beel 'het comité in de senaat hard
handig aangepakt. Op aandrang van Beel had de koningin in een radiorede van
3 februari 1948 Nederland opgeroepen het kabinetsbeleid ten aanzien van
Indonesië te steunen. Het bestuur van Nationaal Comité Handhaving Rijks
eenheid had op deze koninklijke interventie kritiek uitgeoefend. Beel ver
klaarde in de senaat dat de buitenparlementaire oppositie ‘hem vervult deels
met weerzin, deels met bezorgdheid’. Deze had volgens hem de gulden regel
onzer constitutionele democratie geschonden en de persoon van de koning in
het politieke debat betrokken. Mag Beel niet het fijne hebben geweten van
Gerbrandy’s conspiratieve plannen, hij heeft wellicht toch iets vermoed. Bij zijn
optreden in de Eerste Kamer op 12 februari gaf hij een schot voor de boeg:
‘Mocht onverhoopt blijken dat deze verwording voortgaat en tot ontoelaatbare
uitingen voert, dan zal zij [de regering] niet aarzelen tegen deze uitingen even
hard en onverbiddelijk als tegen die van linkse extremisten op te treden.’ 111

Gerbrandy, Welter, Winkelman, Hellfrich waren mannen die hadden gedeeld
in de leiding van de staat en die met bezorgdheid zagen hoe in hun ogen
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ongekwalificeerde leiders van katholieken en socialistischen huize het natio
nale erfgoed naar de bliksem hielpen. Zouden zij ook in staat zijn geweest tot
een staatsgreep of is het niet meer geweest dan borrelpraat?—zoals Beels toen
malige raadadviseur Fock meent112. Onze indruk is dat er wel degelijk conspiratieve ideeën hebben geleefd onder de leidende figuren van het comité—
de weliswaar fragmentarische feiten spreken ons inziens een duidelijke taal.
We nemen aan dat het bij praten is gebleven. Waarschijnlijk werd de eerste
keer de stap van praten naar doen gestuit door het besluit van het kabinet tot
de eerste politionele actie, de tweede keer door de gebeurtenissen in TsjechoSlowakije. De laatste leidden de aandacht af van de Indonesische kwestie,
leken anderzijds een nieuwe kans te bieden de macht over te nemen. Doordat
het kabinet-Beel, zoals we in het voorgaande hoofdstak zagen, de particuliere
strijdgroepen waarop Gerbrandy en de zijnen waarschijnlijk rekenden, wist te
kanaliseren in het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag is wellicht verhin
derd dat deze krachten konden worden gemobiliseerd door would-be putschisten van het zich al evenzeer ‘nationaal’ noemende Comité Handhaving Rijks
eenheid.
G

r o n d w e t s h e r z ie n in g

Een van de onderwerpen van Beels Proeve van een regeeringsprogram 1946
was ‘Algehele herziening van de Grondwet’. De herziening zou worden voor
bereid door een staatscommissie. Koningin Wïlhelmina toonde van stonde af
aan persoonlijke interesse in de beoogde grondwetsherziening en vroeg Beel
herhaaldelijk hoe het ermee stond. Zij drong erop aan, hoorde Hermans van
Beel, voor de staatscommissie ‘jonge, frissche krachten’ aan te trekken en geen
‘ouwe sokken’.113
Nog als minister van Binnenlandse Zaken kondigde Beel in de ministerraad
aan de grondwetsherziening ter hand te willen nemen die nodig was ‘ten be
hoeve van de reconstructie van het Koninkrijk naar de beginselen van het
Accoord van Linggadjati’. Deze partiële herziening diende volgens hem voor
rang te krijgen boven de algehele herziening. De ministerraad was het daar
mee eens en besloot een staatscommissie te benoemen. Aan de koninklijke
wens daarin ‘geen ouwe sokken’ op te nemen kon niet helemaal worden vol
daan. Beel wilde een dusdanige samenstelling van de commissie dat het succes
van de herziening op voorhand was verzekerd. Hij werd zelf voorzitter en nam
naast zijn collega’s van Overzeese Gebiedsdelen en van Justitie in de staats
commissie op: de fractievoorzitters van de Tweede Kamer, Romme, Van der
Goes, Tilanus, Schouten, S.E.B. Bierema en zelfs de communist J.E. Stokvis.
Een drietal hoogleraren, onder wie Duynstee, completeerden het gezelschap.
De staatscommissie werd bij KB van 29 september 1947 ingesteld. Doordat
Toen duidelijk werd dat het parlement de besluiten van de Ronde Tafel Conferentie zou
aanvaarden en de soevereiniteitsoverdracht onvermijdelijk was, restte het comitë blijkens de
notulen van de bestuursvergadering op 5 november 1949 ‘nog slechts met een brochure het
geweten van de natie te ontlasten’. In 1950 werd het comitë ontbonden.
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Beel en zijn collega-ministers in de commissie de ministerraad van de vorde
ringen op de hoogte hielden, kon de kabinetsbehandeling van de grondwets
herziening al starten terwijl daarover onderwijl in de staatscommissie nog
beraadslaagd werd. De ministerraad stelde op 8 maart 1948 het wetsontwerp
voor de grondwetsherziening vast, het werd op 2 april bij de Tweede Kamer
ingediend. De Memorie van Toelichting bij het nieuwe hoofdstuk XIV met de
wijdlopige, beeliaanse titel, ‘Bijzondere bepalingen nopens de overgang naar
een nieuwe rechtsorde voor de in artikel 1 genoemde grondgebieden’, zette de
toon voor het debat met de geladen zin:
‘Nimmer in de historie van het Koninkrijk heeft een Regering zich genoopt
gezien de medewerking van de Staten-Generaal in te roepen voor een ontwerp
van wet van zo’n ingrijpende aard als het onderhavige.’114

De herziening voorzag in de eerste plaats in wijziging van artikel 1 van de
Grondwet waarin ‘Nederlandsch-Indië’ werd vervangen door ‘Indonesië’ en
‘Curagao’ door ‘Nederlandse Antillen’ (de herziening nam De West in een
moeite mee). Voorts werden in een nieuw hoofdstuk vier artikelen aan de
grondwet toegevoegd: de artikelen 208-211.
Artikel 208 bepaalde ‘dat een nieuwe rechtsorde in acht zal worden geno
men op de grondslag van het reeds gepleegde en nog te plegen overleg’.
Artikel 209 legde vervolgens de resultaten van ‘het gepleegde overleg’ vast en
greep daarvoor terug op het Accoord-van-Linggadjati. Er zou een Unie ko
men, waarvan de Kroon zou worden gedragen door ‘Hare Majesteit koningin
Wilhelmina, Prinses van Oranje-Nassau, en bij opvolging door Haar wettige
opvolgers in de Kroon der Nederlanden’. Tot de Unie zouden behoren het
koninkrijk Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen—eveneens onder
Wilhelmina en haar wettige opvolgers—en de Verenigde Staten van Indone
sië. De Unie zou eigen, nader te bepalen organen krijgen en ‘op eigen naam
aan het internationaal rechtsverkeer deelnemen’. Het laatste hd van artikel 209
bepaalde nog dat voor zover enig deel van Indonesië niet ging behoren tot de
Verenigde Staten van Indonesië dit een aparte status zou krijgen. Een argeloze
lezer zal wellicht hieruit opmaken dat dit een handreiking was aan de Repu
bhek. Dat was echter niet de bedoeling van deze bepaling, integendeel. Zij zag
op de mogelijkheid dat delen van de archipel zich zouden losmaken van de
nieuw te vormen federale staat, de VSI, en met het moederland een directe
band zouden aangaan. Artikel 210, handelend over het ‘nog te voeren over
leg’, legde vast dat voorzover dit overleg punten zou opleveren die afweken
van de Grondwet de wettelijke regeling daarvan een tweederde meerderheid
in het parlement vereiste. Artikel 211 tenslotte bepaalde—met een half oog
naar Veiligheidsraad en Commissie van Goede Diensten—dat de nieuwe
rechtsorde zou worden tot stand gebracht ‘door vrijwillige aanvaarding langs
democratische weg’.
Tweede en Eerste Kamer hebben het de regering niet al te moeilijk ge
maakt. Een vraag die nog werd gesteld was hoeveel kronen er nu eigenlijk in
Op deze bepaling hebben later de stichters van de RMS (Republik Moluku Selatari) zich
beroepen.
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het geding waren. Het bleken er drie: die van het koninkrijk der Nederlanden,
die van het koninkrijk Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen en
die van de Unie. Om zeker te stellen dat de laatste kroon inderdaad zou wor
den gedragen door Wilhelmina en haar opvolgers werd op aandrang van de
CHU een kleine wijziging in de formulering aangebracht. Een meer princi
piële discussie ontspon zich tussen Van der Goes en Romme over de vraag wat
die nog steeds wat onbestemde Unie nu eigenlijk was: een bondsstaat (Rom
me) of een statenbond (Van der Goes)?—een zware of een lichte unie? Beel
heeft deze gevaarlijke discussie, die licht de rooms-rode samenwerking had
kunnen aantasten, weten te bezweren met de stelling dat zaken als ‘het competentdeveld van de Unie niet eenzijdig in deze grondwetsherziening konden
worden verankerd’. De vraag ‘zware’ of ‘lichte’ unie zou niettemin KVP en
PvdA verdeeld houden. Beels inschatting dat hij met zijn kamerbrede
staatscommissie de grondwetsherziening goed had voorgekookt, bleek juist. In
beide Kamers werd het wetsontwerp met een ruime meerderheid aangeno
men, met de stemmen van PvdA KVP, CHU en PvdV vóór, die van de obsti
nate ARP en van de geïsoleerde CPN tegen. De stemverhouding Het volgens
Beel zien dat een verbreding van de rooms-rode basis van het kabinet met
christelijk-historischen en liberalen wenselijk was.
De hele operatie zou een vruchteloze vlucht in constitutionalisme blijken te
zijn. Zij verbreedde weliswaar de binnenlandse basis voor het Indonesiëbeleid
maar bleek geen panacee voor de Indonesische kwestie zelf. Het constitutio
nalisme paste bij een nationale bestuurder als Beel in wiens denken juridische
constructies en politieke oplossingen plachten samen te vallen, zoals we eerder
opmerkten. De internationaal georiënteerde Van Kleffens had echter duidelijk
proberen te maken dat de wereld niet zat te wachten op constitutionele bezwe
ringsformules maar op een creatief dekolonisatiebeleid van Nederland.
D

e v e r k ie z in g e n v a n

1948

De aanvaarding door Tweede en Eerste Kamer van de voorstellen tot grond
wetsherziening in eerste termijn maakte verkiezingen van nieuwe Kamers
nodig ter beoordeling van de herzieningsvoorstellen in tweede termijn. Op 7
juH 1948 zouden de verkiezingen voor de Tweede Kamer worden gehouden.
Uiteraard had men deze verkiezingen al enige tijd kunnen zien aankomen.
Romme had tot dusver zijn fractie redelijk bijeen weten te houden. Met de ver
kiezingen in zicht begon de Indonesische kwestie echter een gevaarlijke splijt
zwam te worden. De katholieke oud-minister Welter, die we boven tegenkwa
men als een van de leiders van Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid,
verklaarde zich niet langer te willen binden aan de KVP en nam met een eigen
lijst, de ‘lijst-Welter’, deel aan de verkiezingen; hieruit kwam in december
1948 de Katholieke Nationale Partij (KNP) voort. De dreigende breuk in het
katholieke kamp is waarschijnlijk de reden geweest waarom Beel op verzoek
van het partijbestuur in de loop van 1948 is begonnen met een soort mis-

232

HOOFDSTUK 6

sioneringstocht door Zuid-Nederland. Hij besloot in huiskamerbijeenkomsten
het Indonesiëbeleid van zijn kabinet aan katholieke notabelen te gaan uit
leggen. Op 2 maart vertelde Beel Hermans ervan en vroeg hem een gespreksschema op te stellen. Zaterdag de zesde maart vond de eerste huiskamerbijeenkomst plaats in Breda. Onder de aanwezigen was een oud-president van de
rechtbank van Batavia en lid van het Nationaal Comité Handhaving Rijkseen
heid. Toen Beel deze opponent tussen de aanwezigen ontwaarde, raakte hij de
kluts kwijt. ‘Hij sprak uitgesproken agressief alsof hij zich kwaad maakte’,
schreef Hermans die erbij was. De heftigheid waarmee de van zijn stuk ge
brachte minister-president zijn toehoorders in de Bredase huiskamer toesprak,
werd niettemin op prijs gesteld, constateerde Hermans na afloop.115 Beel heeft
daarna nog enkele soortgelijk praatjes gehouden; zo op 3 april voor katholieke
notabelen van Heerlen en op 21 april voor een gezelschap van hoogleraren te
Nijmegen.
De band tussen minister-president en zijn politiek secretaris was gaandeweg
verslapt; de gezamenlijke tournee langs de katholieke huiskamers schiep nieu
we kansen voor persoonlijk contact. Tijdens de autotocht naar Nijmegen kwam
het gesprek op het onderwerp ‘staatssecretaris’ (een nieuw politiek ambt, dat
aan de grondwetsherziening was toegevoegd). Het bleek dat onder staatssecre
taris iets heel anders moest worden verstaan dan wat Beel Hermans aanvanke
lijk had voorgespiegeld. Het ging om figuren als Götzen, de minister zonder
portefeuille. ‘Er is dus geen sprake van dat mijn functie op een of andere ma
nier kan uitgroeien tot een staatssecretarisschap’, constateerde Hermans. ‘Beel
werpt dit ook ver van zich af.’116 Het gesprek in de auto moet voor Hermans
een bittere teleurstelling zijn geweest. Een paar dagen later schreef hij in zijn
dagboek: ‘Na woensdag stond het voor mij vast dat ik zo spoedig mogelijk
mijn functie moet neerleggen.’117 Hermans was intussen parttime lector Dagbladwetenschappen geworden bij de joumalistenopleiding aan de universiteit
van Nijmegen. Wanneer hij bij zich zelf te rade gaat wat nu verder te doen,
stelt hij dan ook vast ‘dat ik eigenlijk in hart en nieren journalist ben’. Voorals
nog diende zich echter geen fulltime baan in de journalistiek aan en Hermans
legde zijn functie niet neer.
Beel

o p v k r k ie z in g s t o u r n e e

Hermans kreeg met de naderbij komende verkiezingen een nieuwe taak. Beel
werd lijsttrekker van de KVP in Limburg en moest op verkiezingstoumee—
een taak waar hij tegenop zag als tegen een berg. Nadat op het Hubertusslot
op de Hoge Veluwe de KVP-verkiezingscampagne was besproken, zette Her
mans zich aan het schrijven van een verkiezingsspeech voor ‘de baas’—zoals
hij Beel nu in zijn dagboek van tijd tot tijd noemde.
De eerste verldezingstoespraak hield Beel op zaterdag 19 juni in Roermond.
Hij bracht het er niet slecht af. Meerdere malen werd de lijsttrekker onderbro
ken door het applaus van de circa achthonderd toehoorders in de zaal. Beel

Afb. 22. Beel op verkiezingstoumee in Limburg.

raakte er kennelijk door in the mood. Als het slotapplaus is verklonken, springt
Beel kwiek van het podium, maakt een schuiver en valt languit op de vloer,
voor de voeten van het auditorium. Niemand vertrok een spier. Hermans was
nog niet helemaal tevreden over Beels verkiezingsspeech. De aanloop, die wel
twintig minuten in beslag nam, vond hij te lang en te ‘weltanscbaulig’. Hij be
werkte de tekst en sneed hem toe op de mijnstreek waar Beel zijn verkiezingstoumee het weekend daarna zou vervolgen. De eerste mijnplaats was Geleen.
Beel meldde zich daar met zijn gevolg bij het stadion, waar hij meende dat de
verkiezingsbijeenkomst zou plaatsvinden. In het stadion was echter een wieler
wedstrijd aan de gang. Ze moesten op het marktplein zijn, hoorden ze. ‘Wij
naar het marktplein’, schrijft Hermans. ‘Vóór het raadhuis was alles in gereed
heid gebracht en stonden 10 mensen’. De burgemeester was in geen velden of
wegen te bekennen. Deze was, bleek later, op zoek naar de minister-president.
‘Wij doorgereden; de minister met een kwaaie kop.’ Uiteindelijk kwam het
toch allemaal goed. Toen de wielerwedstrijd was afgelopen, stroomden de toe
schouwers naar het marktplein. Vanaf het balkon van het raadhuis sprak Beel
de menigte toe. Het waren wel drieduizend mensen, schatte Hermans. Beels
optreden werd een succes. Ondanks de dreigende regen bleef iedereen luiste
ren naar wat hun streekgenoot uit het verre Den Haag te vertellen had. Er
volgden nog verkiezingsredes in Brunssum, Vaals, Heerlen en Venlo; steeds
voor duizenden mensen.
Het ging Beel steeds beter af, waarschijnlijk tot zijn eigen verwondering.
‘Hij wordt hoe langer hoe beter, naarmate hij zijn speech beter beheerst’, stel
de Hermans tevreden vast, ‘en de massa werkt op hem bevruchtend in’—men
zou haast denken dat aan Beel toch een volkstribuun is verloren gegaan. Bij
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zijn optreden in Brunssum vergezelde Beels echtgenote hem. Jets aanwezig
heid heeft op Beel geen kalmerende uitwerking gehad.
‘De sfeer in de auto op weg hierheen was af en toe wel geladen. Beel had hier
en daar de grootste móeite om zich goed te houden; zijn vrouw vergat eerst het
koffertje van Marijke af te geven in Eindhoven, waar het kind ging logeren;
toen bleek dat zij een wit overhemd had vergeten mee te pakken en zulke din
gen maken Beel kokend. Dan wil hij van geen redden van de situatie weten. Zij
maakt het hem niet gemakkelijk’118

Dinsdag 6 juli hield Beel zijn slotrede op het Vrijthof in Maastricht. Hermans
had de rede gecomponeerd op de vier vrijheden van Roosevelt. Dat kwam
goed over. Met freedomfrom want zette Beel het sociaal-economisch beleid van
zijn kabinet uiteen; met freedom from fear het internationaal beleid. Freedom of
thought gaf hem de gelegenheid het communisme te lijf te gaan en metfreedom
of religion voerde hij als apotheose van zijn betoog de Katholieke Volkspartij
ten tonele. Op de terugweg naar Den Haag bleven ze de hele avond hangen
bij de familie Vlemmings in Eindhoven. Het werd daar een vrolijke boel. Beel
was ineens over de spanning en vermoeidheid van zijn verkiezingstoumee
heen en ‘heeft zitten schudden van het lachen’.119
De verkiezingsstrijd was maar tam geweest, schreef Beel aan Van MooL120
Anders dan verwacht speelde de Indonesische kwestie geen grote rol. Blijkens
een NIPO-enquête gaf slechts 22% van de ondervraagden bij het uitbrengen
van hun stem prioriteit aan de oplossing van de Indonesische kwestie. ‘Meer
geld, goed bestaan’ had hogere prioriteit; 58% plaatste dat bovenaan hun poli
tieke verlanglijst.121 De Tweede-Kamerverkiezingen van 1948 leidden niet tot
grote veranderingen in de politieke krachtsverhoudingen. Ook nu bleef de
doorbraak uit. De PvdA verloor zelfs twee zetels. De KVP bleef gelijk, maar
moest naast zich de lijst-Welter als katholieke splinter dulden—Het betrekke
lijk geringe succes van de KNP, die slechts één zetel kreeg, was gevolg van het
stemadvies van de bisschoppen, die in een kanselboodschap katholiek Neder
land hadden opgeroepen de politieke eenheid te bewaren. De liberalen hadden
zich kort voor de verkiezingen onder Oud en Stikker gehergroepeerd in de
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (W D). Zij hadden een voor Neder
landse begrippen ongekend felle campagne gevoerd, met leuzen als ‘Het roer
moet om’ en ‘Hebt U er ook zo genoeg van’. Het bracht hun twee zetels winst
ten opzichte van voorganger de PvdV. De CHU had op de haar eigen, deftige
wijze campagne gevoerd en won één zetel. De onverzoenlijke ARP bleef op
dertien zetels. Tot grote vreugde van allen ging de CPN terug van tien naar
acht zetels—het communistisch getij leek gekeerd.
De

k a b in e t s f o r m a t ie v a n

1948

Eerder zagen we dat Wilhelmina in mei 1948 was teruggetreden en dat zij
Juliana als regentes had aangewezen. Waarschijnlijk heeft Wilhelmina haar

H E T KABINET-BEEL EN DE INDONESISCHE KWESTIE 1946-1948

235

dochter geadviseerd de verkiezingsuitslag eerst maar eens eventjes te laten
betijen, zoals zij zelf ook placht te doen. Pas na enige dagen begon de regen
tes met de gebruikelijke consultaties en eerst op 13 juli kreeg Beel, demissio
nair minister-president van de grootste partij, de voor de hand liggende formatieopdracht.
Beel ging zelf wat voortvarender te werk dan Juliana. Voordat hij officieel de
formatieopdracht kreeg was hij samen met Hermans al begonnen met het
opstellen van een regeringsprogramma. ‘Beel vermoedt wel heel sterk dat hij
zal worden aangewezen en wil, om zo weinig mogelijk tijd te verhezen, zo
mogelijk voordien al gereed zijn’, schreef Hermans op 11 juli in zijn dag
boek.122 Het lag voor de hand de Proeve van 1946, die goeddeels nog actueel
was, als leidraad te gebruiken voor het nieuwe program. Op voorstel van Her
mans werd gekozen voor een nieuwe indeling in vier hoofdstukken; een staat
kundig hoofdstuk, een ordeningshoofdstuk, een sociaal-economisch hoofdstuk
en een hoofdstuk over het ‘godsdienstige, zedelijke en culturele’. Beel nam de
Indonesiëparagraaf uit het eerste hoofdstuk voor zijn rekening, Hermans de
rest. Binnen een paar dagen hadden ze de nieuwe ‘Proeve’, zoals Beel deze weer
noemde, gereed. In zijn ‘memoires’ napeinzend over de formatie van 1948,
schrijft Beel:
‘Strict genomen had een kabinetswisseling door middel van een formatie in
1948 misschien vermeden kunnen worden en met een reorganisatie van het zit
tende kabinet kunnen zijn volstaan.’123

Hermans had deze mogelijkheid geopperd en daarbij verwezen naar P.W.A.
Cort van der Linden die na de verkiezingen van 1917 terwille van de grond
wetsherziening van dat jaar ook was blijven zitten. Beel zegt dat hij vóór de
Kamerbehandeling van de grondwetsherziening inderdaad heeft overwogen
hetzelfde te doen als Cort van der Linden had gedaan. Tijdens de debatten
hadden PvdV en CHU laten blijken dat ze hun stem bij de tweede lezing nog
voorbehielden. Beel had deze houding, als zijnde inconstitutioneel, gelaakt. ‘Ik
moest echter de feiten nemen, zoals zij lagen’, schrijft hij.124 Wilde hij zeker
zijn van een tweederde meerderheid bij de tweede lezing dan diende hij de
basis van het kabinet te verbreden, meende hij. Hierop was dan ook de for
matieopdracht toegesneden, die Beel zich door de regentes liet geven: ‘vor
ming van een parlementair kabinet, dat zo groot mogelijk vertrouwen geniet’.
De formulering van de Indonesiëparagraaf bezorgde Beel opnieuw hoofd
brekens. De partijprogramma’s van de vier beoogde coalitiepartners KVP,
PvdA, CHU en VVD klonken allemaal ongeveer eender. Maar, verzuchtte
Beel in een fraaie metafoor, ‘onder de bijna gelijk vallende plooien van die vier
mantels gingen zeer verschillende lichamen van vlees en bloed schuil’. Beel
koos als uitgangspunt de l?OTZtf//e-overeenkomst, maar stelde de eis dat de Re
publiek het bij die overeenkomst vastgelegde bestand zou nakomen; ‘bij gePrins Bemhard vertelde dat Wilhelmina haar dochter bij de kabinetsformatie van 1946 had
ingewijd in de koninklijke taken bij de formatie. Zelf was hij angstvallig buiten deze lessen
gehouden. ‘Mijn schoonmoeder heeft me al in mijn verlovingstijd gezegd dat ik me buiten de
Nederlandse politiek moest houden’ (interview prins Bemhard 7 april 1992).
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breke waarvan ik uitdrukkelijk, zij het als uiterste noodzaak, het middel van
een nieuwe politionele actie open hield.’125
Beel stuitte na de programmafase van de formatie meteen al op moeilijkheden
die ‘hun oorsprong vonden niet zozeer in verschil van mening over het
Indonesisch beleid of omtrent andere punten van het program, doch in het
verschil van inzicht ten aanzien van de basis-verbreding.’126 De KVP wilde per
se een verbreding van de basis, was de boodschap die Romme aan Hermans
had meegegeven toen hij door Beel op een geheime missie naar hem was toe
gestuurd. Van der Goes gaf Beel te kennen dat zijn partij daar nu juist tegen
was. De PvdA was nog wel bereid in een twee-partijenkabinet enkele promi
nente figuren uit CHU en/of W D op te nemen, maar dit accepteerden deze
twee partijen niet. Als het geen vier-partijenkabinet werd, deden ze niet mee.
‘Ik stond dus voor een merkwaardige impasse’, schrijft Beel,
‘geen van de vier partijen koesterde overwegende bezwaren tegen de persoon
van de formateur als voorzitter van het nieuwe kabinet; voor geen van de vier
vormde het ontworpen programma en in het bijzonder de Indonesische para
graaf een onoverkomelijk bezwaar, maar om redenen die met het toekomstige
regeringsbeleid niets uitstaande hadden, in feite omdat zij zich in de verkie
zingscampagne tegen elkaar hadden opgewreven, stelden zij zich schrap en on
verzoenlijk tegen elkaar op.’127

Beel deed een laatste poging de impasse te doorbreken. Hij besloot de vier frac
tievoorzitters bij zich op het departement uit te nodigen en hen met eikaars
standpunt te confronteren; hij deed dit naar zijn zeggen mede om latere legen
devorming over de schuldvraag te voorkomen. Wellicht de lessen van haar
moeder indachtig, die zoals we zagen Beel graag opdrachten aan haar kabinet
meegaf, gaf Juliana Beel de dringende boodschap mee ‘om mede namens Haar
de fractievoorzitters te wijzen op het grote gewicht dezer formatie’128.
Het werd donderdag 21 juh 1948 een bewogen bijeenkomst op Plein 1813.
De vergadering begon ’s middags om 12 uur. Tilanus had zijn auto besteld om
kwart voor één; hij dacht dat ze er dan wel uit zouden zijn. ‘Maar het werd
almaar later en de stemming in het gebouw was als in een kraamhuis’, schreef
Hermans. ‘Buiten stond een drom journalisten te wachten op het eind. Tegen
half twee gingen enkele heren zich vertreden. Een voor een hadden ze rooie
koppen en door de open kamerdeur zag men de anderen zitten in een nevel
van rook. In de belendende kamer hoorde men het geroezemoes van stem
men, waar boven alles uit klonk het hoge stemmetje van Oud.’129 De frac
tievoorzitter van de W D verdedigde zich met vuur tegen beschuldigingen
van Van der Goes dat de W D door haar verkiezingsleuzen samenwerking
met de twee coalitiepartners van het kabinet-Beel onmogelijk had gemaakt.
Romme het Van der Goes met zijn beschuldigingen alleen staan en Tilanus
bezwoer de PvdA-fractievoorzitter landsbelang boven partijbelang te stellen.
Maar Van der Goes gaf zich niet gewonnen. Mismoedig stelde Beel vast: ‘Het
bleef kortom drie tegen één.’
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Tenslotte kwam de inventieve Beel met een vondst die de verhitte, nogal
persoonlijk geworden discussie in zakelijker banen bracht. Zijn voorstel was
met de vier partijen een ad Aoc-kabinet te vormen dat zijn taak zou beperken
tot oplossing van de Indonesische kwestie; daarna konden ze verder zien. De
fractieleiders waren bereid hun fracties over Beels voorstel te polsen. Om half
drie gingen ze uiteen. Nog diezelfde middag lieten KVP en W D Beel weten
dat ze met zijn voorstel akkoord gingen. Beel repte zich daarna naar de
regentes. Terwijl hij haar rapport uitbracht, belde Van der Goes naar Soestdijk. Beel en Juliana kregen te horen dat zijn partij er niet aan wilde, aan een
kabinet ad hoc- als Beel had voorgesteld. ‘In het bijzijn van de Regentes wees ik
de fractievoorzitter er telefonisch op, dat hij met deze beslissing een zware
verantwoordelijkheid op zich laadde’, schrijft Beel en voegt eraan toe: ‘Mij
restte niet anders dan Hare Koninklijke Hoogheid te verzoeken mij van mijn
opdracht te ontheffen.’130
Juliana deed evenwel een dringend beroep op Beel het bijltje er nog niet bij
neer te gooien. De enige mogelijkheid die Beel nu nog zag was formatie van
een extra-parlementair kabinet Juliana wilde dat Beel eerst met Drees praatte,
alvorens deze weg op te gaan. Dit was een slimme manier om de lastige Van
der Goes buiten spel te zetten. De gesprekken van Beel met Drees en daarna
Drees met Juliana waren blijkbaar hoopgevend genoeg om op de nieuwe
grondslag met de formatie door te gaan, nu met de simpele opdracht: ‘tot het
vormen van een kabinet’. In zijn ‘memoires-48’ maakt Beel daarbij de kant
tekening:
‘Deze opdracht gaf mij de vrijheid om een kabinet te vormen, desnoods zonder
de PvdA. Deze mogelijkheid sloot ik niet nadrukkelijk uit, zij het ook als uiter
ste noodzaak.’ 131

Een historisch keerpunt in de politieke geschiedenis van het vaderland. Had
Nolens destijds de doctrine verkondigd: ‘alleen in uiterste noodzaak mèt de
socialisten’; Beel keerde het om: ‘alleen in uiterste noodzaak zonder de socia
listen’. Juliana dacht er blijkbaar ook zo over. Beel moest haar beloven de
PvdA als regeringspartner niet los te laten zonder daarover eerst met haar
overleg te hebben gepleegd.
Beels

f o r m a t ie p o g in g m is l u k t

Nu volgde in de kabinetsformatie een fase die P.F. Maas heeft gekenschetst als
‘vrij worstelen’.132 Beel kon thans, schrijft hij, het overleg met de fracties sta
ken en zich beperken tot overleg met personen, het ‘aan deze personen overla
tend in hoeverre zij voor hun eigen beslissing het advies wilden inwinnen van
het partijbestuur of hun fractie’.133
Zo eenvoudig als Beel dacht dat het nu was geworden, bleek het niet te zijn.
Behalve met lastige kandidaat-ministers kreeg hij te maken met allerlei onver
moede buitenstaanders. Het begon al met Fiévez, aan wie Beel vroeg minister
D at Beel met dit voorstel de formatieopdracht die hij zich had aangemeten wel erg ver
oprekte, is hij zich kennelijk niet bewust geweest; hij maakt er althans nergens melding van.
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van Oorlog te blijven. Fiévez kwam met zijn huisarts op de proppen. Deze had
uitgemaakt dat zijn patiënt alleen dan minister kon blijven als hij twee staats
secretarissen naast zich kreeg. Jhr H.A. van Kamebeek, sympathisant van de
W D en directeur van de BPM die Beel op Buitenlandse Zaken wilde hebben,
bracht de te verwachten reacties te berde uit de directiekamers van concur
rerende Amerikaanse ol iemaatschappijen en wees het aanbod af. Helemaal
bont maakte het W.F. Schokking, wethouder van Amsterdam. Beel had deze
CHU-kandidaat Verkeer en Waterstaat toegedacht. Schokking vond evenwel
dat hij als reserve-luitenant veel beter paste op Oorlog. Enige dagen later
kwam Schokking Beel vertellen dat deze zich verre moest houden van het Indonesiëbeleid, ‘daar ik in Indonesië niet voldoende vertrouwen meer genoot’.
Schokking had dit, zei hij, van twee broers ‘die Indonesië zeer goed kenden’.
Hij vroeg Beel of een van die broers, die blijkbaar was meegekomen, het hem
zelf mocht uitleggen. ‘Ik maakte hiertegen bezwaar’, merkt Beel droogjes op,
‘daar ik enkel dhr. Schokking zelf had uitgenodigd i.v.m. de formatie en niet
zijn familie.’134
Waren dit nog problemen van min of meer anekdotische aard, verder strek
kend waren de problemen die Beel kreeg met de kandidaten A.M. Joekes en
Stikker. Joekes was een vrijzinnig-democraat die tot de PvdA was toegetreden.
Zijn partij wilde hem met alle geweld in het kabinet. Beel vond echter van
Joekes dat ‘die zo zeer uit de linker helft van de partij stamde, dat hij zeker in
een vier-partijenkabinet niet paste’135. Anderzijds wilde de PvdA onder geen
beding Stikker in het kabinet, omdat zij met name in de Heineken directeur
de verpersoonlijking zagen van de het-roer-moet-om leuze, waarmee de W D
campagne had gevoerd tegen het Indonesiëbeleid. Stikker was Beels enig over
gebleven liberale kandidaat voor Buitenlandse Zaken—met een andere post
nam de W D geen genoegen. Even leek het erop dat Drees en Lieftinck erin
zouden slagen de PvdA de blokkade tegen Stikker te doen opgeven zodat Beels
nieuwe kabinet er toch zou kunnen komen. Beel zelf was daar blijkbaar zo vast
van overtuigd dat hij Hermans vroeg te beginnen met het opstellen van de re
geringsverklaring. ‘Beel verwacht dat hij woensdag reeds in de Kamer kan ko
men’, schreef Hermans op 27 juli 1948.136
De dag daarop was de partijraadsvergadering van de PvdA waar de partijlei
ding het groene licht moest krijgen voor het toetreden tot het extra-parlementaire vier-partijenkabinet. Drees en Lieftinck spoedden zich naar Amsterdam,
waar de partijraad in Krasnapolsky vergaderde, om duidelijk te maken dat
Stikker niet langer tot persona-non-grata kon worden verklaard. Op het mo
ment dat zij de vergaderzaal binnentraden was Van der Goes aan het woord.
Lieftinck deponeerde een briefje met bedoelde wenk op het spreekgestoelte.
Van der Goes had in het vuur van zijn betoog geen tijd het briefje te lezen. Pas
nadat hij was uitgesproken, las de fractievoorzitter dat Stikker niet langer on
acceptabel mocht worden verklaard. Hij had in zijn rede echter tot tweemaal
toe met grote nadruk verklaard dat de PvdA niet bereid was aan een kabinet
deel te nemen waarin Stikker of Oud zitting hadden. Na de partijraadsver
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gadering van de PvdA kon Beel niet anders doen dan de regentes van zijn
tweede mislukking op de hoogte stellen. In het Kamergebouw liep hij de dag
na de partijraadsvergadering Van der Goes tegen het lijf ‘die blijkbaar was ge
schrokken van de gevolgen van zijn optreden daags tevoren’, schrijft Beel, ‘en
mij letterlijk toevoegde: “Zet toch door! Neem Stikker!”’ Beel was helemaal
verbouwereerd. “Voor een dergelijk spel echter kon ik mij niet lenen’, is wat
hij er in zijn ‘memoires-48’ van zegt. 137
Op 30 juli 1948 nam Van Schaik de formatie van Beel over. In plaats van Van
der Goes werd Drees onderhandelaar voor de PvdA. Al meteen op 31 juli sta
ken Van Schaik, Drees en Beel de koppen bij elkaar om de ontstane situatie
onder ogen te zien. ’s Anderendaags, zondag 1 augustus, reisde Hermans met
Beel en diens vrouw naar Rolduc. Het was een aangename tocht in een ont
spannen sfeer.
‘Beel is een heel ander mens geworden, nu de verantwoordelijkheid van hem
afgevallen is. Hij ziet inderdaad serieus een slagen van Van Schaik aankomen.
(...) Hij acht het bijvoorbeeld mogelijk dat Van Schaik het Premierschap zal
geven aan Drees.’13®

Dit was vijf dagen later inderdaad de uitkomst van de kabinetsformatie-Van
Schaik: de socialist Drees premier, de katholiek Van Schaik vice-premier en de
liberaal Stikker.... minister van Buitenlandse Zaken—en Joekes op Sociale
Zaken. Op het sleuteldepartement Overzeese Gebiedsdelen werd de katholiek
Sassen benoemd.
Heeft Beel toch wat moeten wegslikken? Hermans was net als de hele ka
tholieke pers ontdaan over het resultaat. ‘Verraad’, noemde hij wat Van Schaik
had gedaan: het minister-presidentschap uitleveren aan de socialisten, die notabene vijf zetels minder hadden dan de KVP. ‘Een Judas van de katholieke
politiek’, noemde Hermans Van Schaik tegen Beel. ‘Wanneer ik mijn scherpe
woorden herhaal, zie ik zijn mondhoeken trillen en voor het eerst geeft hij mij
geen reprimande, omdat ik te fel ben.’139 Wat Beel kennelijk niet aan zijn se
cretaris had verteld was dat in het overleg dat hij op 31 juli met de twee leiders
van het kabinet had gehad, gesproken was over een heel nieuwe functie voor
hem, die van Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië.

Hermans vertelde Beel dat Van der Goes van Naters in de kring van parlementaire journa
listen de naam kreeg “Van der Smoes van Flaters’; Beel moest er meesmuilend om lachen.

Afb. 23. De Indonesische Onafhankelijkheidsproklamatie.
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HONDERD PROCENT MERDEKA
Zo geringschattend als Spaanse geschiedenisboeken onze vrijheidsstrijd in de Tach
tigjarige Oorlog omschrijven als ‘rebelliön de los Paises Bajos’1>p zo schijn
heilig wordt in de Nederlandse geschiedschrijving onze militaire poging de Indo
nesische vrijheidsstrijd te onderdrukken ‘politionele acties’ genoemd.
Wij menen dat gedurende de ruim vierjaren van strijd tussen Nederland en de
Republiek Indonesië om de soevereiniteit over de Indonesische archipel er nimmer
een reële kans is geweest door onderhandelingen tot een vergelijk te komen. Dit
was de reden waarom de Nederlandse politiek geen greep kreeg op de gebeurtenis
sen en waarom Beels optreden als Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in In
donesië slechts een onbeduidend intermezzo kon zijn. Om dit duidelijk te maken
moeten we alvorens Beel weer in beeld te brengen teruggrijpen op de verwikkelin
gen in het conflict en deze thans schetsen zoals ze van Indonesische kant zijn
beleefd—waarvan Beel geen notie heeft gehad.
In t e r p r e t a t ie

en a ch tergro n d en van d e

I n d o n e s is c h e

k w e s t ie

In de Nederlandse historiografie over de Indonesische kwestie treft men een
visie aan die voor het eerst is gehanteerd door J. de Kadt toen hij zijn boek uit
1949 De Indonesische tragedie de ondertitel meegaf ‘Treurspel der gemiste kan
sen’.2 Het is een beschouwingswijze die verwantschap vertoont met die welke
de Amerikaanse geschiedschrijfster Barbara Tuchman hanteert in haar beken
de boek De mars der dwaasheid. Tuchman stelt vast dat de mensheid in de loop
van haar geschiedenis meermalen ten offer is gevallen aan wat zij noemt een
bepaald soort dwaasheid, ‘namelijk het bedrijven van een politiek die in strijd
is met het eigenbelang van de betrokken onderdanen of van de staat’. Zij
onderkent daarin drie kenmerken. Ten eerste zijn er steeds tijdgenoten die het
verderfelijke van de gevoerde politiek inzien; ten tweede zijn er alternatieve
gedragslijnen voorhanden; ten derde wordt het desastreuze beleid niettemin
langere tijd voortgezet door de politieke leiders, omdat ze daarin worden ge
steund door de publieke opinie.3 Barbara Tuchman geeft in haar boek talrijke
voorbeelden en gaat op enkele wat dieper in. Zo beschrijft zij de dwaasheid
van de Trojanen, die niettegenstaande waarschuwingen van Priamus’ dochter
Cassandra de stadsmuren slechtten en tot verderf van hun stad het houten
beest Troje binnen sleepten dat de sluwe Odysseus voor de poorten had ach
tergelaten. Het laatste voorbeeld dat zij geeft ter illustratie van haar stelling en
dat enige verwantschap toont met het Nederlandse beleid ten aanzien van In
donesië, is het Vietnambeleid van vier Amerikaanse presidenten op rij die wei
gerden met de Vietnamese nationalisten tot een vergelijk te komen, waardoor
dit beleid ondanks waarschuwingen van senatoren als Morse en Fulbright en
van de opinionleader Cronkite ten koste van veel doden en zwaar prestigeverlies
in een debacle eindigde.
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Het is inderdaad verleidelijk het Nederlandse dekolonisatiebeleid van 1945 tot
1950 te zien als een ‘mars der dwaasheid’; Barbara Tuchman zou het ongetwij
feld zo hebben omschreven. Het drama heeft de naoorlogse wederopbouw van
ons land waarschijnlijk vertraagd, heeft zich gesteund door de publieke opinie
ruim vier jaren voortgesleept en de Cassandra’s ontbraken niet. Men vindt
sporen van deze benaderingswijze in het hoofdstuk dat L. de Jong in deel
twaalf van zijn geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog heeft gewijd
aan ‘De worsteling met de Repubhek Indonesië’. De auteur J.J.P. de Jong hjkt
in zijn dissertatie van 1988 Diplomatie of strijd deze worsteling zelfs louter als
een treurspel van gemiste kansen te zien. Toch bevredigt deze benaderings
wijze niet. Analyse van historische verwikkelingen als een-mars-der-dwaasheid, als een treurspel-van-gemiste-kansen, moet daarom al tot onbevredi
gende resultaten leiden omdat het vaststellen van wat nu eigenlijk gemiste
kansen zijn nogal subjectief blijkt te zijn. Is in het Nederlands-Indonesische
conflict een gemiste kans geweest dat Nederland bij de besprekingen op de
Hoge Veluwe weigerde de Republiek als verdragspartij te aanvaarden, zoals
sommigen zeggen? Of is een gemiste kans geweest, zoals anderen beweren,
dat tijdens de eerste politionele actie niet naar Jogja is doorgestoten en de
Repubhek niet is vernietigd? Het hjkt ons dat beide redeneringen niet tege
lijkertijd waar kunnen zijn. Immers, de fout van Nederland is geweest: niet
tijdig het onafhankelijkheidsstreven van de oude kolonie te hebben geaccep
teerd ofwel dit streven niet tijdig te hebben uitgeroeid.
Onze kijk op het verloop der gebeurtenissen is een andere. Wij menen,
zoals we elders hebben toegelicht, dat de mensheid voortschrijdt langs een lijn
die even geleidelijk als onontkoombaar is, namelijk die van ‘ontvouwing van
bewustzijn’—vertaling van het begrip psycbo-genese, dat we ontlenen aan Teil
hard de Chardin die dit verschijnsel onderkent in de evolutie van de aarde,
waarvan de geschiedenis der mensheid de voortzetting is. Vastzittend in het
heden kan de massa veelal niet voorzien wat een enkeling wellicht wel voor
ziet. Het collectieve bewustzijn van de meerderheid vormt nu eenmaal het
onmisbare draagvlak voor de handelingsruimte van de leiders en bepaalt daar
mee de gang van de gebeurtenissen.
Vanaf het moment dat Japan onverhoeds capituleerde en nationalistische
leiders van Indonesië de kans grepen hun land onafhankelijk te verklaren,
stonden aan weerszijde van de aardbol twee uitingen van collectief bewustzijn
diametraal tegenover elkaar. In Nederland heerste van links tot rechts de over
tuiging dat ons geteisterde land niet verder kon zonder behoud van enigerlei
band met zijn rijke kolonie, waaruit het 10% van zijn nationaal inkomen putte,
waar 16% van het volksvermogen was belegd en waaruit 20% van de deviezen
kwam4—Indië verloren, rampspoed geboren! Daartegenover stond de Indone
siër met zijn eis van volledige onafhankelijkheid, van 100% Merdekal Met
nuanceringen en varianten van het begrip ‘enigerlei band’ is van Nederlandse
kant getracht greep te krijgen op het Indonesische standpunt van 100 %
Merdeka. Van tijd tot tijd leken politieke vertegenwoordigers van de jonge
L.J.Giebels, Ontwikkeling van het democratisch denken. Democratie: participtie en delegatie
(Amsterdam 1987) hoofdstuk 1
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Républiek vatbaar voor de Nederlandse aandrang water bij de wijn te doen.
Het waren echter niet primair de politici die de in Indonesië ingezette revolu
tie vertolkten, dit waren in de eerste plaats de Pemuda. Het begrip ‘Pemuda
dat letterlijk vertaald ‘jongeren’ betekent, was niet louter de omschrijving van
een generatie. Pemuda verwoordde een gezindheid, de gezindheid van Merdeka, de groet die zowel jongere als oudere republikeinen elkaar toeriepen—
‘Merdeka atau M ati’ voegden zij eraan toe: de vrijheid of de dood! De roep om
Merdeka zette zich vast in het volksleger, dat de belichaming werd van de re
volutie en het draagvlak van de Republiek en dat niet bereid was van zijn eis
van 100% Merdeka maar één procent af te doen.
Tijdens de Revolusi 45-50, zoals deze periode in Indonesië wordt genoemd,
vonden gebeurtenissen plaats, die ons futiel toeschenen, die voor Indonesiërs
echter (nog steeds) hoogtepunten vormen in hun onafhankelijkheidsoorlog.
Men dient te beseffen dat daarin twee achtergronden een grote rol hebben ge
speeld die in een Neerlando-centrische geschiedschrijving nogal eens worden
veronachtzaamd. Dit zijn de herinnering aan de apartheid van tempo doeloe
en de nationalistische bewustwording tijdens de Japanse bezetting.
Ap a r t h e id

e n g r o e ie n d n a t io n a l is m e

In het vooroorlogse Indië heerste een sfeer die men niet anders kan omschrij
ven dan met ‘apartheid’ en die het anti-kolonialisme en nationalisme voedde.
Een vroege getuige hiervan was Soekamo, die in zijn rede uit 1927 ‘Naar het
bruine front’ de apartheidssfeer aldus had gekenschetst:
‘De blanke in ons land heeft zich zorgvuldig geïsoleerd. Hij heeft zich afge
sloten van alles wat niet blank is; hij wijst iedere benadering van onze kant af;
hij heeft zich een samenleving opgebouwd waarin hij geen contactpunten heeft
met de inlander.’5

Sporen van deze apartheid treft men aan in de Indische belletrie, met name bij
vrouwelijke auteurs: De inlandse echtgenote wier domein het achtererf was
(Indische levens van Marie van Zeggelen); de warong met zijn verleidelijke,
veelkleurige stroopjes die voor Hollandse kinderen verboden terrein was (Aan
den Oedjong van Annie Romein-Verschoor); de baboe die haar nederige plaats
kende in het huis der blanken (Soedah, laat maar van Paula Gomez); de planterszoon die vanzelfsprekend beter onderwijs kreeg dan zijn inlandse vriendje
(Oeroeg van Hella S. Haasse).6 Apartheid lag verankerd in de wetgeving, zoals
in de strafrechtspleging die voor inheemsen een andere was dan voor de blan
ken. Zij bestond in het onderwijs met zijn speciale volksscholen voor inlandse
kinderen.7 Apartheid ook in het Binnenlands Bestuur (BB) met zijn selectieve
Europese ‘BB’ van residenten, assistent-residenten, controleurs, dat voor
inheemse ambtenaren ontoegankelijk was; daarnaast het inlandse bestuur, het
‘PP’ (pamong pradja) van regenten, patih’s, wedono’s en talrijke loerah’s, die
allen onder Hollands toezicht stonden. De uitingen van apartheid waren soms

Afb. 24. Hotel Merdeka, hoofdkwartier van de Republiek, waarvan na de verovering van Jog/a door
de Nederlandse troepen het woord ‘Merdeka’ (inzet) werd weggewerkt.

curieus. Zo bestond er als pendant van de Militaire Willemsorde die als be
kend wordt uitgereikt voor betoonde ‘moed, beleid en trouw’, voor inlandse
soldaten een militair erekruis alleen voor moed en trouw.8 Hier en daar nam
de apartheid bepaald kwaadaardige vormen aan, zoals in het hatelijke opschrift
bij enkele zwembaden dat meerdere van onze Indonesische respondenten zich
uit hun jeugd herinnerden: ‘verboden voor honden en inlanders’.
De apartheid vormde geen drukkende last voor de grote massa in de dessa’s.
Velen van hen kwamen zelden of nooit in aanraking met de wereld der blank
en. Ook de oude garde der inheemse adel, de priadji, leed niet zichtbaar onder
de scheiding tussen blank en bruin. Groter dan de afstand die hen scheidde
van de blanke overheerser was de verhevenheid die zij bezaten boven de grote
massa van hun landgenoten. De apartheid drukte op de jongere generatie in
de stedelijke gebieden, waar zij een potentieel creëerde van nationalistisch
activisme. Deze jongeren hadden al eens een uitlaat voor hun groeiend zelfbe
wustzijn gevonden in het Jongerencongres van 1928. Deze Angkatan-28
noemde zich ‘Pemoeda’, zoals twintig jaren later de Generatie-45 de Indonesi
sche spelling van het woord ‘Pemuda’ als geuzenaam aannam. Het waren voor
al de zonen en dochters van de priadji en beter gesitueerden die de druk voel
den van de koloniale samenleving. Indonesische studenten als Djajadiningrat,
Hatta, Sjahrir, die teruggekeerd uit Holland waar zij door medestudenten en
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hoogleraren als gelijkwaardigen waren geaccepteerd, in Indië zich pas goed
bewust werden van de afstand tussen blank en bruin en van de gelatenheid
waarmee deze door hun ouders werd geaccepteerd. Een treffende ervaring
werd ons verteld door Soebadio Sostrosatomo, een vooraanstaande socialisti
sche republikein, uit de jeugd van zijn overleden vrouw raden aju Maria Ulfah
Santoso Wirodihardjo, minister van Sociale Zaken in de latere Republiek. Na
haar rechtenstudie in Leiden terug in Indië, weigerde Maria Ulfah een functie
te accepteren bij het Nederlandsch-Indische bestuur en koos in plaats daarvan
voor een onderwijstaak bij de (zeer gematigd) nationalistische moslimorgani
satie Muhammadiya. Haar vader, die regent was van Koeningan, schaamde zich
diep over dit vergrijp van zijn dochter en vroeg vervroegd pensioen.9 Een an
dere getuige van de apartheid in het toenmalige Indië, de Indonesische jour
nalist en schrijver Mochtar Lubis verklaarde in een interview, waarin hij refe
reerde aan het racistische opschrift bij zwembaden:
‘De werkelijke functie van het rassenonderscheid (de exclusieve clubs en zwem
baden, de klassen in tram en trein etcetera) was het handhaven van de illusie van
onkwetsbaarheid en onfeilbaarheid.’10
J

a pa n se b e z e t t in g

Indonesiërs van hoog tot laag, in de steden en op het platteland, waren er ge
tuige van hoe de vermeende onkwetsbaarheid van de kolonialisator en de
schijnbare onfeilbaarheid van zijn regime inderdaad een illusie bleken toen in
1942 een aziatisch volk binnen enkele maanden aan de eeuwenlange overheer
sing van de Belanda een einde maakte—‘No wonder that the general opinion
was that the Dutch lacked courage,’ schrijft de Indonesiër Abu Hanifah.11
De Japanse bezetter wist nationalistische leiders als Soekamo en Hatta in te
schakelen voor hun oorlogsdoeleinden. Deze verwierven van hun kant een
zekere erkenning als nationale leiders, die zij hadden moeten ontberen onder
het Nederlandse koloniale bewind dat hen had vervolgd en in ballingschap
gezonden. ‘The Japanese had extremely few military govemment personel’,
zegt de Amerikaanse historicus G.Me. Kahin, ‘and perforce to rely on Indonesians to fill most of the middle and upper-bracket administrative and technical
positions vacated by the Dutch and Eurazians.’12 Waren Soekamo, Hatta en al
die andere nationalisten die met de Japanse bezetter accommodeerden colla
borateurs? Niet in hun eigen ogen. Wat zij nastreefden was de onafhanke
lijkheid van hun land. Eerder genoemde Soebadio, zijn broer Sudarpo en hun
vriend Sudjatmoko—alle drie vertrouwelingen van Sutan Sjahrir, die zelf zich
zoveel mogelijk verre hield van de Japanners—hebben in de loop van 1944
Soekamo thuis opgezocht om hem namens de Pemuda ertoe te bewegen met
de Japanners te breken. Er ontstond een heftig twistgesprek dat uiteindelijk
uitliep in een weddenschap. Soekamo wedde dat hij met behulp van de Japan
ners binnen vijf jaar de onafhankelijkheid van Indonesië zou weten te bewerk
stelligen. De drie jongelui wedden dat zij hetzelfde zouden bereiken, maar
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zonder hulp van Japan.13 We weten thans dat beide partijen—ieder voor een
deel—gelijk zouden krijgen.
Voor het verdere verloop der gebeurtenissen is van grote betekenis geweest
dat vele jongeren onder de Japanners de gelegenheid kregen het militaire
handwerk te leren. De Japanners riepen op Java enkele hoofdzakelijk uit jon
gere Indonesiërs gerecruteerde, militaire organisaties in het leven. De belang
rijkste is geweest de Peta (Pembela Tam Air), een vrijwilligersleger dat in sep
tember 1943 op verzoek van de Indonesische leiders werd opgericht en dat
uiteindelijk uit ruim zestig bataljons zou bestaan. J.D. Legge zegt hierover:
‘From the Japanese point of view Peta was a means of preparing an Indonesian
defense against possible Allied landings. From the Indonesian point of view its
function was different: in giving military training it gave nationalism the possibility of something it had never had before—armed force.’14 De Petabataljons
hadden een territoriale verdedigingstaak en werden daarom ook gerecruteerd
uit de streken op Java die zij te verdedigen kregen—een streekgebondenheid
die tijdens de vrijheidsoorlog tegen de Nederlanders van grote betekenis zou
blijken. De bataljonscommandanten waren Japanse officieren maar tot het
niveau van de compagniescommandant waren de officieren Indonesiërs. De
militaire training was hard, soms meedogenloos. De rekruten werden opgeleid
in de traditie van de samoerai. Deze wat mystieke Japanse heroïek sloot goed
aan bij de verering die een Javaanse jongen koestert voor de held Ardjuna uit
het epos van de Mahabarata. De zware fysieke training die de rekruten van de
Japanners kregen en het accent dat daarbij werd gelegd op uithoudingsvermo
gen en op gevechten van man tegen man maakten hen volgens generaal A.H.
Nasution zeer geschikt voor de guerilla die zij later te voeren kregen15. Het
Petaleger, dat in augustus uit circa 38.000 goed getrainde manschappen be
stond, heeft dan ook volgens Indonesische militaire bron een belangrijke fac
tor gevormd in de onafhankelijkheidsstrijd.16
De dessabevolking tenslotte, die onder de Japanners veel te lijden had,
troostte zich met de voorspelling van Djojobojo. Deze mythologische Javaanse
vorst had voorzegd dat na een periode van overheersing door ‘gele mensen uit
het noorden’, welke niet langer duren zou dan een maïsjaar, een tijdperk van
voorspoed en roem zou aanbreken gelijk tijdens het roemruchte rijk van Madjapahit.17 Daardoor zette zich ook bij hen de overtuiging vast dat aan het kolo
niale bewind van de blanken voorgoed een einde was gekomen.
O n a f h a n k e l ijk h e id

e n in t e r n e s t r ijd

Was voor Nederlanders, die direct na de oorlog nauwelijks enige node hadden
van wat zich in het verre Indië afspeelde, de onafhankelijkheidsverklaring van
17 augustus 1945 een onbeduidend incident, voor de Indonesiër is die 17e
augustus een gedenkwaardige dag. De onafhankelijkheidsproclamatie zelf is
een wat huiselijke vertoning geweest. Met stilzwijgende toestemming van de
Een van de andere, para-militaire organisaties was de Barisan Pelopor. Dit was een pionierscorps dat in december 1944 op verzoek van Soekamo door de Japanners werd opgericht.
‘Pelopor’, verindisching van het Nederlandse woord ‘voorloper’, zou later een algemene bena
ming worden voor republikeinse militairen—‘ploppers’, zoals ze door Nederlandse soldaten
werden genoemd.
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Japanners verklaarde Soekamo, geflankeerd door Hatta, om tien uur ’s ocht
ends in de voortuin van zijn woning aanjalan Pangasaan Oost voor een hand
jevol toehoorders Indonesië onafhankelijk, waarna de rood-witte vlag die
Soekamo’s echtgenote Fatmawati uit enkele kledingstukken in elkaar had ge
flanst aan een bamboestaak werd gehesen en ze met zijn allen het Indonesia
Raya zongen. Belangrijker nog dan de onafhankehjkheidsverklaring zelf was
de snelle verspreiding ervan over de Indonesische archipel. Des Alwi, adoptief
zoon van Sutan Sjahrir die naar eigen zeggen aanwezig was in jalan Pangasaan-Oost, heeft het bericht van de proclamatie direct doorgegeven aan
Indonesiërs werkzaam bij de Japanse radio omroep Domei.18 Dezen maakten
er in de eerste de beste nieuwsuitzending melding van. Zo kon het gebeuren
dat teuku D. Hafaz, een van onze respondenten die toen in Medan woonde,
het dezelfde dag al wist en dat volgens een andere getuige in Menado, een
schoonzuster van Palar, daar na het horen van het nieuws spontaan een volks
feest begon. De volgende dag werd de constitutie van de Republiek afgekondigd en werden Soekamo tot president en Mohammed Hatta tot vicepresident gekozen. De Grondwet kende een presidentieel systeem dat veel
weg had van de Amerikaanse constitutie. In het kitchencabinet dat Soekamo
enige dagen later vormde en waarvan hij zelf de leiding nam, waren de meeste
leden nationalisten die onder de Japanners een hoge ambtelijke functie hadden
bekleed en die ze tegelijk met hun ministerschap gewoon voortzetten.19
Een onafhankelijkheidsproclamatie op zich creëert nog geen werkzame
staat. Het enige herkenbare teken van de onafhankelijke Republiek was aan
vankelijk eigenlijk alleen bung Kamo—aan wie het oude inlandse bestuur, het
PP, al op 30 augustus 1945 trouw zwoer20. Na de onafhankehjkheidsverklaring
is een tweede momentum geweest de demonstratieve bijeenkomst van de
Pernuda op 19 september op het Ikeda plein (het voormalige Koningsplein dat
weldra Merdekaplein zou gaan heten). De demonstranten wilden van hun lei
ders een oproep tot revolutie horen tegen de voormalige overheersers, maar
de Japanse troepen hadden van de geallieerden opdracht de status quo te hand
haven en dreigden hardhandig in te grijpen. Op dat kritieke moment nam
Soekamo het woord. Hij wist de verhitte gemoederen tot bedaren te brengen
en de menigte ertoe te bewegen rustig naar huis te gaan. Zijn ingrijpen ver
schafte Soekamo opnieuw prestige bij de Japanners en benadrukte onder de
Indonesiërs zijn leiderschap. Dit leiderschap werd versterkt toen enige tijd
later de commandant van de eerste Britse troepen die in Batavia waren geland,
luitenant-generaal sir Philip Christison, bereid bleek de door Soekamo uit
geroepen Repubhek als een gegeven te aanvaarden en dit op 29 september in
Singapore op een persconferentie wereldkundig maakte.
Intussen had het kabinet van de Repubhek een poging gedaan de nieuwe
staat uit te rusten met een sterke arm. Wat werd opgericht was iets dat het
midden hield tussen een leger en een politiemacht. Het kreeg de naam: Vei
ligheidsorgaan van het volk. Volgens Soebadio en de latere minister van Voor
lichting H. Roeslan Abdulgani wilde deze naam getuigen van de vreedzame
Soekamo verklaarde op 17 augustus: ‘Wij het volk van Indonesië proclameren hierbij
Indonesië onafhankelijk.’ De volgende dag zei hij dat hij had bedoeld te zeggen ‘Negara kcsuatan Republik Indonesia, de eenheidsstaat Republiek Indonesië.’
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gevoelens waarvan de republikeinse leiders in de euforie van de pas gepro
clameerde onafhankelijkheid vervuld waren.21 De oprichting van de BKR
(Badan Keamanan Rakjat, Veiligheidsorgaan van het volk), was een vergeefse
poging de ongeregelde troepen van jongeren uit de militaire en semi-militaire
Japanse organisaties in de staat in te lijven. Op 5 oktober ging vice-president
Hatta zich ermee bemoeien en tekende het besluit tot oprichting van het Veiligheidsleger van het volk—in het Indonesisch afgekort: TKR (Tentara Kea
manan Rakjat)—voor de organisatie waarvan Hatta de gepensioneerde kolonel
van het KNIL Urip Sumohardjo als chefstaf wist aan te trekken.22 Ook Hatta
heeft de wildgroei van ongeregelde troepen—waaronder verscheidene bendes
waren die het lucratieve rampokken als een uiting van vaderlandsliefde
zagen—niet weten te stuiten. Hatta verklaarde namelijk iedere politieke groe
pering bevoegd haar eigen militaire arm in het leven te roepen23
Het was een vlaggende Republik Indonesia die luitenant gouvemeur-generaal
van Mook aantrof toen deze begin oktober 1945 vanuit Australië in het oude
‘Nederlandsch-Indië’ arriveerde—een Republiek met een gevierde leider die
door het buitenland al min of meer serieus werd genomen, met een Batavia vol
(hoofdzakelijk Engelstalige) vrijheidsleuzen en met overal militante jongeren
op straat. Het moet een grote verrassing voor Van Mook zijn geweest. Deze
toonde zich evenwel een bestuurder die zich aan een politieke situatie wist aan
te passen. Op aandrang van de Britten bewilligde Van Mook in een gesprek
met de politieke leiders van de jonge Republiek ten huize van de Britse com
mandant, waarbij ook Soekarno aanwezig was. Toen Den Haag erachter
kwam, werd Van Mook openlijk gedesavoueerd—hij ontkwam slechts aan
ontslag-op-staande-voet doordat koningin Wilhelmina weigerde de man op de
bok te laten gaan. Den Haag beschouwde Soekarno als een Indonesische
Mussert. De geallieerden kwam het echter slecht uit dat de Nederlandse rege
ring weigerde te praten met de leiders van de Republiek, maar hen in plaats
daarvan als landverraders wilde berechten. In Burma onderhandelde Mountbatten met Aung San, de Burmese leider die door de Japanners op de troon
was gezet, en op de Filippijnen had Mac Arthur en plein public de collaborateur
M. Roxas omarmd, die spoedig daarna tot president werd gekozen.24
De afwijzing van Soekarno (en Hatta) door Nederland bracht een andere
nationalistische leider in beeld, de Sumatraan Sutan Sjahrir. Sjahrir had zich in
een brochure ‘Onze strijd’ die in oktober was verschenen, gedistantieerd van
de onafhankelijkheidsverklaring van Soekarno en Hatta omdat deze onder Ja
panse patronage was totstandgekomen. Sjahrirs kritiek werd gedeeld door de
Pemuda die, zoals we zagen, tijdens de oorlog al blijk hadden gegeven van hun
kritische houding tegenover Soekarno’s samenwerking met de Japanners.
Onder de jongeren bezat Sjahrir dan ook aanvankelijk een sterke aanhang.
Sjahrir had in zijn brochure nog een ander bezwaar geuit tegen de Republiek
Sjahrir had zelf een onafhankelijkheidsverklaring opgesteld los van de Japanners. Deze was
ondergronds verspreid en op 16 augustus 1945, daags voor voor Soekamo’s onafhankelijkheids
verklaring in Djakarta, in Cheribon openbaar gemaakt door Sjahrirs medestander Sudarsono—
die prompt door de Japanners werd gearresteerd en eerst enkele dagen na de capitulatie is vrij
gelaten (interviews: Soebadio 14 februari 1991 en Sjahrir-Saleh 15 januari 1991).
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die Soekamo en Hatta in het leven hadden geroepen. Dit bezwaar gold het
presidentieel stelsel van de geproclameerde constitutie. Sjahrir was een Euro
pees georiënteerde sociaal-democraat en stond een parlementair stelsel voor.
In de loop van november wist hij te bewerken dat de presidentiële adviesraad
die door de constitutie in het leven was geroepen (KNIP genaamd, Komite
Nasional Indonesia Pusat) en waarvan hij zelf voorzitter was, zich een parlemen
taire rol ging aanmeten. Het KNIP dwong Soekarno zijn Japans georiënteerde
Bucho-kabinet te ontbinden en Sjahrir als kabinetsformateur aan te wijzen.
Deze benoemde op 14 november zijn eerste kabinet. In het KNIP, dat als par
lementaire tegenhanger van Sjahrirs kabinet ging functioneren, begonnen zich
daarna de politieke partijen te manifesteren; onder meer Sjahrirs eigen op 1
november opgerichte Partai Sosialis Indonesia (PSI) waarvan Sjahrirs ver
trouweling Soebadio fractievoorzitter werd.
De communist Tan Malaka, leider van het strijdlustige volksfront in het
KNIP Pesatuan Perjuangan, probeerde Sjahrir ertoe over te halen Soekamo
opzij te schuiven. Sjahrir was zich evenwel terdege ervan bewust dat de Repu
bliek haar eenheid niet behouden en haar onafhankelijkheid niet bevechten
kon zonder de charismatische leider. Terwijl Soekamo niet buiten de westers
georiënteerde Sjahrir kon, zolang deze de steun had van jongeren en intel
lectuelen verzameld in Sjahrirs jongerenpartij Pesindo die in Djakarta opper
machtig was.25 Verlost van de bestuurlijke beslommeringen die de leiding van
een staat nu eenmaal met zich brengt, kon Soekamo zich nu ontplooien in zijn
rol van volksleider. Met Sjahrir kwam intussen een man naar voren die voor
Nederland aanvaardbaar was als onderhandelaar. Zijn geschiktheid als onder
handelaar vervreemde Sjahrir echter gaandeweg van de Pemuda achterban.
Onderhandelen betekende immers onvermijdelijk concessies doen aan 100%
Merdeka.26
B e r s ia p

Ook het kabinet-Sjahrir wist aanvankelijk geen greep te krijgen op de mili
tante sfeer die er heerste. Indonesië werd overspoeld door een ongestruc
tureerde beweging van idealistische jongeren, ongedisciplineerde militairen en
rampokkende bendes die zich verzamelden onder de kreet Bersiap!: Wees
Paraat!—paraat, wel te verstaan tegenover de kolonisator. Deze korte sociale
revolutiefase in de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië is een periode ge
weest van gewelddadigheid, waarvan veel Nederlanders en Indoeuropeanen
tragisch slachtoffer zijn geworden . Bersiap is evenwel ook geweest, althans in
Indonesische ogen, een periode van heroïek.
De Britse militaire autoriteiten stonden, zoals we eerder zagen, aanvankelijk
niet onwelwillend tegenover de Republiek. Mountbatten wilde voor de taak
waarvoor hij stond, het ontwapenen van de Japanners en het bevrijden van de
Indonesiërs menen dat de aanstichters van de gewelddadigheden zijn geweest de circa 1500
Ambonese KNIL-militairen die in het kielzog van Van Mook in Tandjong Priok waren
geland. Als gevolg van hun provocaties tegenover nationalisten zou de gespannen situatie zijn
geëscaleerd, waarna de Pemuda op bloeddorstige wijze wraak namen (Rose, Indonesia Free,
pagina 129).
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gevangenen uit de kampen, gebruik maken van de hulp van de Republiek—
waarvan hij na een bezoek van zijn echtgenote lady E. Mountbatten-Ashley
aan Java een veel positievere indruk had gekregen dan Van Mook en de zijnen
ervan hadden gegeven. Interventie van de Nederland bij de Engelse regering
dwong hem evenwel ertoe primair te zorgen voor bevrijding van Nederlanders
uit de interneringskampen, voor rust en orde in de stedehjke gebieden op Java
en zo mogelijk voor de zuivering van West-Java. Dit maakte de Britten in de
ogen van de Pemuda tot handlangers van de gehate Hollandse kolonisator—tot
Orang Belanda Goseng, zoals de Indonesiërs hen gingen noemen, lui-op-deHollandse-bagagedrager. Op verschillende plaatsen traden de republikeinen nu
met de Britse troepen in het krijt.
Het hevigste treffen vond plaats in Soerabaja. Het is hier dat de Pemuda een
gevoel van eigenwaarde opbouwden dat zij zich niet meer heten ontnemen.
De strubbelingen in Soerabaja waren begonnen in oktober 1945 toen Pemudatroepen zich meester wisten te maken van Japanse wapens en Britse troepen
die in de haven lagen het binnentreden in de stad betwistten. Interventie van
Soekamo leidde aanvankelijk tot een wapenstilstand. Kort daarna werd even
wel door een onbezonnen Indonesische vrijheidsstrijder de Engelse comman
dant brigade-generaal A.W.S. Mallaby doodgeschoten. Als antwoord hierop
stuurden de Britten een complete divisie naar Soerabaja. De gevechten die op
10 november uitbraken duurden ruim drie weken. Deelnemers aan de strijd in
Soerabaja, als eerder genoemde Roeslan Abdulgani, beschouwen deze als de
vuurdoop van het republikeinse leger. Tienduizenden jonge moslims, vaak
slechts gewapend met een bamboespeer, stortten zich op de Britse eenheden
die geïsoleerd door de stad trokken. De jonge strijders werden opgezweept
door radiotoespraken van hun geliefde leider bung Tomo (Sutomo), die elke
uitzending begon met de schelle kreet Allahoe Akbar! Bij hem voegde zich de
Amerikaanse radiospreekster Muriel Pearson, die van Britse soldaten de nickname kreeg ‘Surabaya Sue’ en die onder haar geadopteerde Balinese naam
K ’tut Tantri in Revolt in paradise op levendige wijze verslag heeft gedaan van
de strijd in Soerabaja.27 Een interessante getuige is ook de Chinees Go Gien
Twjan, later lector politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Deze
heeft met een kleine groep Chinezen onder leiding van de latere Indonesische
minister Sjauw Gioh Tjhan meegedaan aan de strijd tegen de Engelsen. Want,
zo had Sjauw hen voorgehouden: ‘We Chinese can’t just sit on the fence’.
Toen zij met hun groepje vanuit Malang naar Soerabaja trokken, kwamen
moslim strijdgroepen hen tegemoet met een fanatisme in de ogen dat Go
tegenstond. Eenmaal in Soerabaja werd ook hij evenwel meegesleept door de
heroïek om hen heen. Ook Go meent dat de strijd in Soerabaja de Pemuda
zelfvertrouwen heeft gegeven. De wetenschap dat zij met primitieve wapens
drie weken wisten stand te houden tegen een goed bewapend Britse leger gaf
hun de overtuiging gemakkelijk opgewassen te zijn tegen een onbeduidend
land als Nederland.28 De strijd in Soerabaja, waarvan de latere filmacteur Dirk
Bogarde in zijn boek A gentle occupation een beeld heeft gegeven van Britse
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kant en waarvan de Canadese historicus Bill Frederick schreef: ‘there was no
fighting in the Republican ranks to compare with Surabaya, either in courage
or in tenacity’29, is niet zonder effect gebleven. Meer nog dan voorheen wil
den de Britten, die voor hun militaire interventie in Nederlands-Indië goed
deels waren aangewezen op Sikhs en Gurka’s, zich nu bevrijden uit het wes
pennest waarin ze waren terechtgekomen—aan een zuivering van West-Java
werd niet meer gedacht
ONDERHANDELINGEN

De Britten drongen bij Nederland steeds krachtiger aan op onderhandelen
met de Republiek. Nu Van Mook in Sjahrir een acceptabele onderhande
lingspartner had gevonden, kwamen onder leiding van de Engelse topdiplo
maat sir Archibald Kerr inderdaad onderhandelingen op gang. Op 30 maart
1946 leek tussen Van Mook en Sjahrir het begin van een basis voor verder
overleg in Nederland te zijn gevonden. Van Mook snelde vooruit, een kleine
delegatie van republikeinse onderhandelaars volgde hem naar Nederland.
Deze eerste confrontatie van de Republiek met de Nederlandse regering leid
de tot de in het vorige hoofdstuk vermelde besprekingen op de Hoge Veluwe.
Deze waren in feite mislukt nog voor ze begonnen waren. Van Mook had bij
Sjahrir aarzelend instemming gevonden voor een de facto erkenning van het
gezag van de Republiek alleen op Java. Na Van Mooks vertrek naar Nederland
was bij verdere onderhandeling van Sjahrir met Van Mooks staf van repu
blikeinse kant de eis toegevoegd dat ook op Sumatra het de facto-gezag van de
Republiek zou worden erkend—een voor de Nederlandse economie belangrijk
Afb. 25. Vrijheidsleuzen in de straten van Djakarta.
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eiland dat Van Mook beslist niet uit handen had willen geven. Of zelfs Neder
landse erkenning van het de facto-gezag van de Republiek op Java èn Sumatra
voor Pemuda en leger voldoende zou zijn geweest, is uiterst twijfelachtig. Op
een tournee die Soekamo door Oost-Java maakte in de tijd van de Hoge Veluwe riep hij toegestroomde menigten toe: ‘Gaan jullie akkoord met negentig
procent Merdeka} Met vijfennegentig procent Merdeka? Met negenennegentig
procent Merdeka}' Het antwoord was steeds een oorverdovend: ‘Bukan!’,
Neen!30 De republikeinse driemansdelegatie bij het overleg op de Hoge Veluwe, waarvan Sjahrir zelf geen deel uitmaakte, was overigens van zo bescheiden
niveau dat men zich achteraf moet afvragen of Sjahrir rekende op enig onder
handelingsresultaat.
Intussen had de Republiek weer een nieuwe stap gedaan in de organisatie van
haar strijdkrachten. Bij de oprichting van de BKR in september 1945 was als
opperbevelhebber aangewezen luitenant Suprijadi. Dit was een mystificatie die
helemaal paste bij Soekamo. Suprijadi had zich als commandant van een Petapeloton roem verworven door kort voor de Japanse capitulatie in Blitar tegen
de Japanners in opstand te komen.31 De Japanners hadden korte metten
gemaakt met het opstandige peloton en de moedige luitenant naar alle
waarschijnlijkheid onthoofd. Diens lijk was echter niet gevonden; vandaar
Soekamo’s benoeming van de afwezige, held. In het legerhoofdkwartder in
Jogja was steeds een kamer vrijgehouden voor de opperbevelhebber, maar
deze was niet uit zijn graf opgestaan.32 Op 12 november 1946 was tenslotte
besloten een levende opperbevelhebber aan te wijzen. Deze kreeg de titel Panglitna Besar en had naar Japans voorbeeld zowel een militaire als politieke
functie—een soort combinatie van opperbevelhebber en minister van Oorlog.
De officieren eisten van het kabinet het recht op hun opperbevelhebber te
kiezen. De Peta-officieren die ten opzichte van de oud-KNIL officieren in de
meerderheid waren, wisten hun kandidaat Sudirman, die in de strijd tegen de
Engelsen bij Ambarawa lauweren had geoogst, tot Panglima Besar te doen
benoemen. Sudirman is een gelukkige keuze gebleken. De drieëndertigjarige
opperbevelhebber, voorheen onderwijzer aan een moslimschool, Het de orga
nisatorische kant van het opperbevel geheel over aan zijn chefstaf Urip, die
van zijn kant zonder politieke ambities was. Zeer geliefd bij zijn soldaten
ontwikkelde Sudirman zich tot een bezielende leider van het volksleger, dat hij
met vaderlijke en vrome legerorders inspireerde.33 Sudirman was een politieke
generaal, hij eiste zeggenschap op in de beleidsvorming van het kabinet waar
van hij zich naast de minister van Defensie, Amir Sjarifoeddin, deel achtte.34
Het ‘Veiligheidsorgaan’, BKR, werd op 26 januari 1946 omgedoopt in Leger
van de Republiek Indonesië—Indonesische afkorting: TRI ( Tentara Republik
Indonesia).

In het politieke veld was het Sjahrir die het gezicht van de Republiek be
paalde, zoals we zagen. Zijn pogingen door onderhandelingen met de Neder De Indonesische onderhandelingsdelegatie bestond uit drie volgelingen van Sjahrir: Sudarsono, A. Pringgodigdo en de staatssecretaris voor onderwijs R.Soewardi, die de leiding had.
Zij waren intellectuelen uit het Nederlands-Indische bestuur, zonder politieke achterban en
zonder banden met het leger. Ze hebben later in Indonesië nauwelijks enige rol gespeeld.
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landers tot een vergelijk te komen maakten hem tot symbool van wat werd
genoemd ‘groene Merdeka’, waarvan de aanhangers de conflicten door diplomasi wilden oplossen. Tegenover hen stonden de aanhangers van een ‘rode
Merdeka’, die door perjuangan het met de kolonisator op het slagveld wilden
uitvechten. Hun leider, de onverzoenlijke Tan Malakka, maakte het de minister-president steeds moeilijker. Op 28 juni 1946 werd Sjahrir door heethoof
den uit het Tan Malakka kamp ontvoerd; daarmee kwam zijn kabinet ten val.
Sjahrir behield echter de steun van Soekamo. Deze verloste de premier uit de
handen van zijn ontvoerders en verzocht Sjahrir een nieuw kabinet te for
meren.
M a l in o

Van Mook moet begrepen hebben dat de Republiek met haar vriendelijke
vertegenwoordiger in Batavia en diens kritische achterban in Jogjakarta een
onzekere partner vormde voor het te voeren dekolonisatiebeleid.* Van Mook
legde nog een ander ijzer in het vuur. Hij ging de weg op van een federaal In
donesië waarvoor hij, zoals we eerder zagen, de instemming van de Neder
landse regering had gekregen. Van Mook ontvouwde zijn ideeën aan de verte
genwoordigers van de buitengewesten op een conferentie die midden juli 1946
werd gehouden in het bergoord Malino op Zuid-Celebes.
Van Mooks federale concept had voor de ontwikkeling van de Indonesische
archipel een zegen kunnen zijn. Het kwam echter te laat. Men had er ver voor
de oorlog mee moeten beginnen. Nu laadde hij met zijn Malinopolitiek onver
mijdelijk de verdenking op zich een verdeel-en-heers politiek te voeren, ge
richt tegen de onhandelbare Republiek op Java. Van Mook heeft tevergeefs
getracht onder de opkomende bourgeoisie kandidaten te vinden voor de lei
ding van de federale gewesten. Degenen die hij daartoe bereid vond, waren
echter alleen representanten van de traditionele adel, de sultans, de radja’s, de
teuku’s, de pangérans. ‘In deze kringen maakte men, vrezend dat zijn positie
onder een republikeins regime verder zou worden uitgehold, namelijk volop
gebruik van de door de Nederlanders geboden gelegenheid in de federatie een
leidende rol te spelen’, aldus de oud-bestuursambtenaar G.C. Zijlmans.35
Dezen waren evenwel niet de leiders voor de toekomst, maar de heersers van
gisteren. Wat Van Mooks concept uiteindelijk ondermijnde was het toene
mende aantal en de verscheidenheid van federale eenheden die hij in het leven
riep. Ide Anak Agung Gde Agung, Balinese vorstenzoon en latere minister
president van de deelstaat Grote Oost, was van jongs af aan voorstander van
een federale opbouw van zijn land en had zich daarom ook bij de Malino-conferentie aan Van Mooks zijde geschaard. Anak Agung meende evenals Hatta,
met wie hij er later over sprak, dat een federale structuur van zijn land de bui
tengebieden meer kansen bood op scholen, ziekenhuizen, economische initia
tieven, waaraan het tot dan toe als gevolg van het koloniale centralisme had
De regeringszetel was op 4 januari 1946 van Batavia naar Jogja verplaatst. Daar bevonden
zich de president en vice-president, het grootste deel van het kabinet, het KNIP en het
hoofdkwartier van het leger. Sjahrir was in Batavia gebleven, waar hij zijn onderhandelingen
voerde en waar enkele onderdelen van de republikeinse administratie waren achtergebleven.
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ontbroken. Anak Agung verloor echter zijn vertrouwen in Van Mooks concept
toen dit verviel tot wat hij noemde ‘Kleitistaterei’, toen zelfs kleine eilanden als
Madoera de status van deelstaat werd toebedacht.36 Raden Abdoel Kadir Widjojoatmodjo, plaatsvervangend voorzitter van de raad van departementshoof
den en plaatsvervanger van Van Mook die een werkzaam aandeel heeft gehad
in de vormgeving van Van Mooks federaal concept, bekende dat hij het on
doorzichtige conglomeraat van negara, met daaronder daerah en daarnaast
daerah istimewa, tenslotte als een grote vergissing is gaan zien.37 ‘Indeed Van
Mook killed the federalist system for Indonesia,’ zegt de Indonesiër Hanifah
ervan.38
Van Mook en de Nederlandse regering vleiden zich niettemin met de hoop
dat zij in het concept van een federaal Indonesië een recept hadden gevonden
voor een effectieve dekolonisatiepolitiek. Zij heten zich daarbij inspireren
door een (voorlopige) overeenkomst die de Fransen op 6 maart 1946 hadden
gesloten ter oprichting van een unie tussen Frankrijk en een federatie van
Indo-Chinese staten. Op advies van Van Mook werd voor een soortgelijk
unieverband gekozen tussen het koninkrijk en de te vormen Verenigde Staten
van Indonesië. Volgens de historicus David Kehl stak daar het volgende
achter: ‘The significance was that Vietnam was a Republic within the framework of French influence, it was not the Repubhc of Indo-China. [...] The
magie word “Repubhc” would soothe the Indonesian pride.’39 Een federale
staat Indonesië, in een vooralsnog onbestemd unieverband verbonden met het
koninkrijk—dit was de optie die de Repubhek werd aangeboden en die de naar
Indonesië overgekomen commissie-generaal met Sjahrir zou proberen uit-teonderhandelen. De positie van Sjahrir was er intussen niet sterker op gewor
den. Een krachtige oppositie onder de naam Benteng Indonesia, die de warme
steun kreeg van het leger, had begin oktober Sjahrir gedwongen ten tweede
male zijn mandaat ter beschikking te stellen. Toen de oppositie niet in staat
bleek met een alternatief te komen voor het kabinet-Sjahrir trok Soekamo de
macht aan zich en droeg Sjahrir op het opnieuw te proberen. Op 2 oktober
1946 vormde Sjahrir zijn derde kabinet en toog onmiddellijk naar Batavia om
de onderhandelingen met de commissie-generaal ter hand te nemen, met als
resultaat, zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, het accoord-van-Linggadjati.
De parafering van het Linggadjati-akkoord op 15 november 1946 onder toe
zicht van de Engelsen was het onderhandelingsresultaat van met name Sjahrir
en Schermerhom die het goed met elkaar konden vinden, zoals we eerder
zagen. Dat deze twee sociaal-democratisch gezinde mannen elkaar hadden
gevonden, betekende intussen niet dat daarmee de Republiek en Nederland
elkaar gevonden hadden. De republikeinse tegenkrachten tegen het akkoord
waren sterk. Ze werden verwoord op het congres van de Pemuda van 13 janu
ari 1947 en bij de langdurige zitting van het KNIP van 26 februari tot 6 maart
1947 te Malang. Bij beide gelegenheden openbaarde zich opnieuw het verzet
van het leger tegen de overeenkomst. Weliswaar had het Linggadjati-akkoord
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het de facto-gezag van de Republiek erkend op Java zowel als Sumatra, dit was
ver weg van de 100% Merdeka die Pemuda en leger voor Indonesië wilden.
Bovendien zagen deze de bij het akkoord overeengekomen federale staatsvorm
van Indonesië als een verkapte voortzetting van het koloniale regime. Linggadjati had echter de steun van Soekarno en Hatta.
De ‘aankleding’ van het akkoord door Nederland had bij de Indonesiërs
wantrouwen gewekt in de Nederlandse bedoelingen met Linggadjati. Waarom
heeft de Republiek niettemin op 25 maart 1947 de overeenkomst onderte
kend? Volgens Ali Boediardio, secretaris van de republikeinse delegatie die
met de commissie-generaal onderhandelde, ging het vooral om de, zij het tot
Java en Sumatra beperkte, de _/arto-erkenning van de Republiek ingevolge
artikel 1 van het akkoord. Daarmee hoopte Sjahrir voor de Republiek interna
tionale erkenning te krijgen als staat.40 Deze hoop werd bewaarheid. Begin
maart wist minister van Buitenlandse Zaken Agus Salim vriendschapsverdra
gen te sluiten met de landen van de Arabische Liga—‘The fïriendships were to
make the new Republic feel less lonely and stronger.’41 Op 31 maart erkende
Engeland de de facto-status van de Republiek, de Verenigde Staten deden dit
op 17 april. Sudirman legde zich bij de ratificatie door Indonesië neer omdat
deze een welkome adempauze schiep voor de organisatie van zijn troepen,
verklaarde hij in een radiorede.42
In de Inleiding merkten we op dat het in de Nederlandse mars-der-dwaasheid
onder de tropenzon niet heeft ontbroken aan Cassandra’s. Een Cassandra was
de Indonesiër Palar; hij zou een lastige opponent worden van Beel .
Nico Palar, geboren in 1900, was afkomstig van de Minahasa op NoordCelebes. Hij studeerde aan de Rechtshogeschool in Batavia en was een natio
nalist van het eerste uur. Op aandrang van zijn familie vertrok hij in 1928 naar
Nederland omdat hij als nationalist moest vrezen voor internering in het pas
geopende deportatieoord Boven-Digoel op Nieuw-Guinea. In Nederland sloot
hij zich aan bij de SDAP, werd medewerker van het SDAP-partijbureau, secre
taris van ‘koloniale commissie’ van deze partij en redacteur van het socialisti
sche persbureau voor Indië Persindo. Palar, inmiddels gehuwd met de Am
sterdamse Joke Volmers, was in november 1945 tot lid benoemd van het
Voorlopig Parlement voor de SDAP en werd in mei 1946 gekozen lid van de
Tweede Kamer voor de PvdA. Hij maakte ook in de Kamer er geen geheim
van nationalist te zijn.
In de periode maart/april 1947 maakte Palar in overleg met zijn partij een
oriëntatiereis naar Indonesië. Op deze reis leerde hij de kracht van de Repu
bliek kennen, ook in de buitengewesten. In Jogja hernieuwde Palar de kennis
making met Soekarno, die hij kende van gemeenschappelijke spreekbeurten op
Soekarno hield de malcontenten voor dat Java binnen de federatie zou zijn wat Pruisen was
geweest in de Duitse statenbond; evenals Pruisen de kern was geworden van het Duitse rijk
zou Java dat zijn van het Indonesische rijk (interview Soebadio 28 januari 1991).
Wij hebben Nico Palar, die in 1983 is overleden, enige jaren voor zijn dood leren kennen.
In een drietal afleveringen van het tijdschrift Orian hebben wij een portret van hem geschetst,
waaraan we de gegevens over Palar in dit en het volgende hoofdstuk ontlenen.
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nationalistische bijeenkomsten in vroeger dagen, en maakte er kennis met
Sutan Sjahrir, een sodaal-democraat als hij zelf. De laatste wist hem te winnen
voor de Repubhek en deed een beroep op het Tweede-Kamerlid zich in te
zetten voor de republikeinse zaak. Sjahrir heeft met name Palars aandacht ge
vraagd voor het slotartikel van het Linggadjati-akkoord, waarvan we de bete
kenis in het voorgaande hoofdstuk hebben uiteengezet. Sjahrir zag in dit arbitrageartikel een mogelijkheid de Indonesische kwestie te internationaliseren
en vroeg Palar zich paraat te houden voor een internationale functie, mocht
door de Republiek internationale interventie worden ingeroepen.
M

il it a ir in g r ijp e n

Op 30 november 1946 hadden de laatste Britse troepen Java verlaten. Vóór
hun vertrek hadden zij een halfslachtige poging gedaan door middel van
demarcatielijnen de Nederlandse troepen en die van de Repubhek uiteen te
houden. Alex Kawilarang die met de brigade van de Siliwangidivisie waarvan
hij commandant was in de Preanger was gelegerd, werd door de Britse com
mandant naar het paleis in Buitenzorg uitgenodigd. Daar werd hij geconfron
teerd met zijn directe tegenstander de Nederlandse kolonel A. Thomson. De
Brit legde een kaart tussen hen beiden in, trok een potloodstreep tussen twee
bergtoppen—voor zover deze op de topografische kaart van 1 op 50.000
Afb. 26. Een destijds niet gepubliceerdefoto van het optreden van Nederlandse militairen in
Indonesië.
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waren te onderscheiden—en bombardeerde de potloodstreep tot demarcatie
lijn. Kawilarang zowel als Thomson wisten dat deze van weinig betekenis zou
zijn. Beide partijen wilden het uitvechten, Linggadjati-akkoord of niet. Aan de
Nederlandse kant voelden de vanuit het moederland binnenstromende troe
pen zich meer en meer bekneld binnen de nauwe grenzen van de hun toe
bedeelde stedelijke enclaves. Aan de republikeinse kant van de demarcatielijn
overheerste nog steeds de euforie van Soerabaja.43
De republikeinse stellingen werden bij de politionele actie die op 20 juli
1947 begon door de Nederlandse troepen onder de voet gelopen. Binnen en
kele dagen werden de knooppunten in de gebieden op West-Java, Oost-Java
en Sumatra, waarop Operatie-Product haar zinnen had gezet, veroverd en in
de weken daarna werden deze gebieden gezuiverd. Kawilarang zowel als Nasution hadden hiermee naar hun zeggen van het begin af aan rekening gehou
den. Inderdaad had Kawilarang al in maart 1947 in een instructie aan zijn staf
geschreven: ‘Het is waar dat een aanval niet te stuiten is. We zullen gedwon
gen worden terug te trekken en een guerillastrijd te voeren.’ Hij had erbij
gezegd dat de guerilla de Nederlandse troepen zou uitputten (‘desnoods door
sluipmoorden’) en er met vooruitziende blik aan toegevoegd: ‘(...) en intussen
zal er een interventie van het buitenland plaatsvinden’.44
Generaal Nasution is de man geweest die de strategie en tactiek voor de te
voeren guerilla heeft ontwikkeld. Hij heeft deze neergelegd in Fundamentals of
Guerilla Warfare. Een enkele actie van zijn troepen die Nasution schetste,
geeft naar onze indruk een goede illustratie van de aard en betekenis een guerillaoorlog. Kort na het inzetten van de eerste politionele actie wisten enige
van Nasutions guerillero’s met behulp van trekbommen, verborgen onder het
wegdek van de hoofdweg tussen Tasikmalaja en Garut, de divisieauto van een
voorbijtrekkende Nederlandse legercolonne te isoleren en daarna te over
meesteren. Dit incident zal de colonne wellicht enige tijd hebben opgehouden
maar kon de opmars van de Nederlandse troepen niet verhinderen. Het be
lang van de guerilla-operatie was deze: in de divisieauto werden officiële pa
pieren en stempels van de divisiecommandant aangetroffen. Nasution heeft de
veroverde buit in Jogja getoond aan buitenlandse militaire waarnemers en oor
logscorrespondenten en bereikte daarmee dat dezen de republikeinse strijd
krachten als volwaardige militaire partij in het conflict gingen zien.45
I n t e r n a t io n a l e

in t e r v e n t ie

Na de snelle militaire nederlaag van de Republiek verplaatste zich het toneel
naar het internationale front. Daar zou Nico Palar, de Indonesische backbencher uit de Tweede-Kamerfïractie van de PvdA een geduchte rol gaan spe
len. Palar had eerder in de Tweede Kamer, optredend als woordvoerder voor
zijn partij, het accoord-van-Linggadjati een ‘Acte van Pacificatie’ genoemd,
zoals we eerder zagen, maar ook gewaarschuwd dat de voortgaande Neder
landse troepenzendingen naar Indonesië deze pacificatie ongeloofwaardig
Dit instructieboek zou naar zijn zeggen zelfs de vermaarde Vietcong-generaal Giap Nguyen
als handboek hebben gediend (interview Nasution 23 januari 1991).
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maakten. Toen zijn fractie zich moest uitspreken over de voorgenomen poli
tionele actie was hij uiteindelijk de enige die zich daartegen keerde en op
internationale arbitrage aandrong. Palar heeft ons op zijn oude dag zeer geë
motioneerd zonder gêne verteld hoe het bij die dramatische fractievergadering
is toegegaan—ook Van der Goes van Naters heeft er in zijn memoires iets
over verteld.4^ Toen Palar bemerkte dat hij helemaal alleen stond en deze en
gene probeerden hem over te halen met hen voor de actie te stemmen, is hij in
huilen uitgebarsten en heeft hij zijn fractiegenoten zoiets toegeroepen als: ‘Be
grijpen jullie dan niet dat ik aan de andere kant vecht en dat ik jullie strakjes
misschien wel moet doodschieten?’ Besmuikt hebben zijn fractiegenoten de
emotionele uitbarsting van de anders zo rustige en vriendelijke, bruine collega
aangezien. Helemaal overstuur is Palar de fractiekamer uitgevlucht. Bij thuis
komst heeft hij direct zijn Kamerlidmaatschap opgezegd; aan zijn partij
schreef hij de volgende dag:
‘Ik bevestig hiermee mijn mondeling verzoek te worden geschrapt als lid van de
P.v.d.A., met ingang van heden. Ik stel er prijs op mede te delen dat ik dit ver
zoek niet uitsluitend als Indonesisch Nationalist doch ook als socialist doe.’47

Kort voor het uitbreken van de politionele actie werd Sjahrir opnieuw en nu
definitief gedwongen af te treden als prime-minister. Hij werd opgevolgd door
Amir Sjarifoeddin maar bleef politiek actief als lid van de Penatihan Presiden,
een adviesraad van de president. In deze hoedanigheid is Sjahrir onmiddellijk
na het uitbreken van de gevechten naar het buitenland vertrokken om interna
tionaal steun te zoeken voor de republikeinse zaak. In New Dehli vond hij
Pandit Nehru aan zijn kant. India riep op 30 juli de interventie van de Vei
ligheidsraad in op grond van artikel 34 van het handvest van de Verenigde
Naties (‘gevaar voor de internationale vrede’). Australië—dat tijdens de oorlog
had aanschouwd hoe hooghartig de in het land verblijvende Nederlanders met
Indonesiërs omgingen en waar de vrijheidslievende bevolking met verbijste
ring had gehoord dat Nederland de politieke gevangenen die het uit NieuwGuinea had meegevoerd in hun land opnieuw had geïnterneerd—ging nog
verder en riep de tussenkomst van de VR in op grond van artikel 39 (‘ver
breken van de vrede’). Daarmee werd de Indonesische kwestie het eerste inter
nationaal conflict waarbij dit vergaande artikel van het VN-Handvest is in
geroepen.
Vanuit New Dehli heeft Sjahrir naar Amsterdam gebeld en Palar gevraagd
hem te volgen naar de Veiligheidsraad in Amerika.’ Toen Palar eindelijk in
Lake Success arriveerde, had Sjahrir daar op 13 augustus door bemiddeling
van de voorzitter van de Veiligheidsraad, de Egyptenaar Faris El Koum, weten
te bereiken dat de Republiek werd uitgenodigd: ‘to participate without vote in
the discussions of the Indonesian question’.48 Na Sjahrirs terugkeer naar
Indonesië werd Palar de leider van de kleine republikeinse delegatie die in
Lake Success achterbleef en waarvan ook eerder genoemde Sudjatmoko deel
uitmaakte. Van Nederlandse zijde is in augustus 1947 een poging gedaan teVolgens Palars echtgenote heeft Beel hem getracht Palar te beletten het land te verlaten en
is hem eerst na interventie van minister Vos een uitreisvisum uitgereikt (mededeling J. PalarVolmers).
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gen de republikeinse delegatie bij de Veiligheidsraad met een federale delega
tie in het krijt te treden. Anak Agung was lid van het federale gezelschap dat
onder leiding van Koets tevergeefs probeerde toegang te verkrijgen tot de ver
gaderingen van de VR over de Indonesische kwestie. Anak Agung heeft er nog
steeds spijt van zich ‘aan het handje van Koets’, zo formuleerde hij het, naar
Lake Success te hebben laten meetronen.49 De hele gang van zaken had de in
ternationale positie van de Republiek versterkt, die van Nederland en van de
federalisten danig verzwakt.
De Renville-overeenkamst van januari 1948 onder toezicht van de Commissie
van Goede Diensten, waarin de interventie van de Veiligheidsraad resulteerde,
zoals we eerder zagen, pakte voor Nederland niet slecht uit. De Republiek
aanvaardde (wederom) het concept van een federaal Indonesië, berustte in de
nieuwe demarcatielijnen die het restant van de Republiek op Midden-Java
omgrensden en bewilligde erin de guerillatroepen die zich nog in door Neder
land veroverd gebied bevonden, waaronder ook de Siliwangi-divisie van Nasution, achter deze demarcatielijnen terug te trekken. De diplomatieke overwin
ning die Nederland bij de J?ewi«7/e-overeenkomst behaalde, bleek weldra
evenwel een Pyrrusoverwinning toen deze overeenkomst van Amerikaanse
zijde werd ‘aangekleed’. De Amerikaanse voorzitter van de CGD Frank Graham, die Court Dubois was opgevolgd, nadat het State Department de laatste
wegens Nederlandse kritiek op diens persoon had teruggetrokken, keerde
samen met de Indonesische delegatie terug naar het gastvrije Kalioerang bij
Jogja en bemoedigde zijn ontmoedigde republikeinse gastheren met de woor
den: ‘You are what you are!’—tc weten een inmiddels internationaal erkende
RepubÜek die hoezeer ook gemutileerd zich nog altijd als rechtsopvolger van
de kolonisator kon beschouwen.
Amir Sjarifoeddin, de nieuw benoemde minister-president van de Republiek
die de republikeinse delegatie had geleid, beleefde weinig vreugde aan de
onderhandelingsresultaten die hij van de foww//e-onderhandelingen naar Jogja
had meegebracht, noch aan zijn kortstondig premierschap. De oppositie tegen
hem en tegen de Renville-avereen komst verzamelde zich in het Front Demokrasi Rakjat dat—het zal de lezer niet verbazen—wederom warme steun kreeg
van de strijdkrachten. De oppositie tegen Renville in het KNIP bracht Amirs
kabinet ten val, maar bleek niet in staat een alternatieve regering te vormen.
Soekamo greep terug op zijn presidentiële bevoegdheden uit de grondwet van
1945 en benoemde op 27 februari 1948 een presidentieel kabinet onder lei
ding van Hatta, die naast vice-president premier werd alsmede minister van
Defensie. Hatta zou tot de uiteindelijke soevereiniteitsoverdracht de politieke
leiding van de Republiek in handen houden. Evenals Sjahrir en Sjarifiiddin
vóór hem zou Hatta bemerken dat het leger zijn politieke ruimte bepaalde. De
legerleiding zelf gaf meteen aan de buitenwacht te kennen dat aanvaarding van
Renville slechts een tactische manoeuvre was terwille van het uiteindelijke doel:
100% Merdeka.50
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Niet Nederlands wapengeweld en diplomatieke druk maar een opstand in
eigen gelederen achter het front heeft de Republiek even doen wankelen: de
Madioenopstand. Binnen de leiding van het republikeinse leger, de TN I (Ten
tara National Indonesia),—de zoveelste naam die het inmiddels had gekregen—
bestond een bedekte, latente tegenstelling tussen twee vleugels, hebben
Indonesische respondenten uit het militaire kamp ons uitgelegd. Deze tegen
stelling, die de testcase zou worden voor de continuïteit van de Republiek,
greep terug op de twee groepen officieren waaruit het leger voortkwam. De
ene bestond uit oud-officieren van het KNIL, die op de Koninklijke Militaire
Academie (KMA) van Breda of op de in 1940 gestichte KMA van Bandoeng
hun opleiding hadden genoten, zoals Urip, Nasution, Kawilarang. De andere
was de grote groep van Peta-officieren, die hun militaire opleiding van de
Japanners hadden gekregen en van wie de Panglima Besar Sudirman de belang
rijkste vertegenwoordiger was. De eersten wilden niet minder 100% Merdeka
dan de laatsten. Maar westers georiënteerd als deze KMA-officieren waren,
stonden zij afwijzend tegenover een volksrepubliek naar Chinees model. Ook
Sudirman, een vrome moslim, was geen communist. Hij was evenwel meer
dan de KMA-officieren geneigd gehoor te geven aan de volkse krachten in het
leger. Op het politieke vlak was het aanvankelijk Tan Malaka die deze volkse
krachten had trachten te mobiliseren, maar deze was na zijn ontvoering van
Sjahrir in juni 1946 gevangengezet. Begin augustus 1948 keerde een van de
grondleggers van de communistische partij, Moesso, naar Indonesië terug en
nam de leiding van de PKI in handen. Hij had twintig jaar in de Sovjet-Unie
gezeten en had het ontwerp bij zich voor een overeenkomst tussen SovjetUnie en de Republiek, die was voorbereid door de vertegenwoordiger van de
Republiek in Praag, Suripno. Het hele linkse blok, verzameld in het volks
front, sloot zich bij de PKI aan.si
Moesso en PKI vonden tegenover zich de gevestigde politieke leiders van de
Republiek, die er niets voor voelden een nauwe band met de Sovjet-Unie aan
te gaan. Sjahrir had al in een vroeg stadium een schriftelijk voorstel van de
Vietnamese communistische leider Ho Tsji-Min, samen internationaal één lijn
te trekken, afgewezen. Sjahrirs standpunt was dat landen als de Republiek In
donesië internationaal hun kracht moesten zoeken in een neutrale positie ten
opzichte van de bi-polaire wereld die zich in de wereld begon af te tekenen en
dit standpunt in september 1947 vertolkte op de pan-Aziatische conferentie in
New Dehli.52 Hatta, de nieuwe minister-president, een westers georiënteerde
econoom van de Rotterdamse Economische Hogeschool, bovendien een toe
gewijde moslim, stond naar onze indruk aan de Amerikaanse kant, althans
afwijzend tegenover het communistische blok. Soekamo was een syncretische
denker die naar beide kanten sympathiseerde, het westen en het oosten, zoals
uit zijn staatsfilosofie de Pantja Sila blijkt. Hij beschouwde zich eerst en vooral
president van de Republiek en was niet van zins deze rol uit handen te geven.
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De meest opmerkelijke figuur in het drama dat zich ging voltrekken was de
Sumatraanse christen-socialist Amir Sjarifuddin, voorheen medestander van
Sjahrir. Toen hij als minister-president wellicht niet zonder succes de kant van
de Sovjet-Unie had kunnen kiezen het hij dat na. Na de val van zijn kabinet
maakte hij een draai van honderdtachtig graden en keerde zich tegen de Renw//e-overeenkomst die hij zelf namens de Republiek had ondertekend. Onver
hoeds bekende hij na de komst van Moesso dat hij al sinds 1936 geheim lid
was van de PKI.
De Madioenopstand kende vele verwikkelingen, die wel iets hadden van een
wajang spel. Duidelijk was dat Moesso zijn hand overspeelde toen hij op 19
september 1948 in een overmoedige radiorede de toehoorders de keuze het
tussen hem of de ‘Quisling Soekamo’. De communistische conspiratoren had
den een groot deel van de Peta-troepen in het noordelijk deel van MiddenJava op hun hand. Thans bleek echter het gedwongen terugtrekken van de
Siliwangi-divisie naar Midden-Java als gevolg van de J?«zw7/e-overeenkomst
een blessing in disguise. Volgens Nasution en Kawilarang had het kabinet-Hatta
hierdoor de beschikking over loyale en goed getrainde troepen die de meer
dere bleken van gedemoraliseerde Peta-troepen, welke de kant van Moesso en
Amir hadden gekozen.
Voor de internationale positie van de Repubhek is de Madioenopstand van
beslissende betekenis geweest. De Amerikanen die lijdelijk moesten toezien
hoe op het Chinese vasteland hun favoriet Tsjang Kai-Sjek door Mao Tse
Tungs volksleger de zee in dreigde te worden gedreven, waren zeer onder de
indruk van de anticommunistische kracht van de jonge Repubhek Indonesië.
Het State Department stelde met voldoening vast,
‘dat de regering van de Republiek de enige regering in het Verre Oosten was
die te maken had gekregen met een volwaardig offensief onder een agent van
Moskou en ermee had afgerekend, niet alleen zonder hulp van de Westelijke
mogendheden maar onder ernstige belemmeringen, opgelegd door een van
deze mogendheden.’53

Het toenemende Amerikaanse vertrouwen in levenskracht en westerse gezind
heid van de Republiek kreeg zijn weerslag op de houding van Amerika jegens
zijn bondgenoot Nederland, Nederland dat intussen plannen beraamde de
Repubhek te liquideren. Daarmee zijn we aangeland op het punt waarop Beel
in zijn nieuwe gedaante van Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon een rol in
het drama ging opeisen.

De overmeestering van deze troepen, die veel Japanse wapens in bezit hadden, verbeterde
de bewapening van de Siliwangi-divisie aanzienlijk; hetgeen bij het vervolg van de guerilla
tegen de Nederlandse troepen van betekenis zou blijken (interview Nasution 23 januari
1991).

Afb. 21. Beel in een karakteristieke pose: handenschuddend.

H OO FDSTUK 8

HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE KROON 1948-1949
Begin april 1949 zetelde Beel als Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in het
paleis Koningsplein te Batavia. Ondanks alle beslommeringen die zijn junctie
met zich mee brachten vond hij blijkbaar tijd aandacht te besteden aan ‘de voor
lopige staatsregeling van de Verenigde Staten van Indonesië’ die zijn staf had
ontworpen.1 Het ontwerp moest de constitutionele regeling worden voor de fe
derale staat Indonesië waarvoor Beel had geijverd. Omstreeks diezelfde tijd zat
niet ver van het paleis, in de gevangenis Bukit Duri, een jonge Indonesiër opge
sloten. Had Beel de jongeman gekend, hij had hem ongetwijfeld als ‘extremist’
bestempeld. De gevangene, Pramoedya Ananta Toer, wijdde alle tijd die hem in
de gevangenis werd gegund aan het schrijven van zijn latere boek Guerilla fam i
lie.2 Het boek dat Pramoedya schreef, heeft een hele generatie Indonesiërs tot ver
plichte leesstofgediend en behoort heden tot het cultureel erfgoed van Indonesië.
De ontwerpregeling waaraan Beel zijn krachten wijdde, was bedoeld als constitu
tionele regeling van de Republik Indonesia Serikat. Deze is vandaag de dag
alleen nog bekend onderfilatelisten, voor wie postzegels uit de korte periode van
de ‘R IS’ een gezocht verzamelobject vormen.
Wanneer mm, zoals de schrijver heeft trachten te doen, het beeld reconstrueert
dat Beels Indonesische medespelers hebben overgehouden van de Hoge Vertegen
woordiger van de Kroon dan lijkt het dat deze voor hen een non-persoon is
geweest, dan blijkt bovendien dat de bemoeienissen van Beel gedurende de zes
maanden die hij het in Indië voor het zeggen heeft gehad slechts herhalingen zijn
geweest van eerdere, vruchteloze zetten.
B eels

b e n o e m in g t o t

HVK

Op 18 juli 1947 schreef Romme aan Beel in zijn cryptische telegramstijl:
‘Ik heb over de “personeelsaffaire” nog eens nagedacht. Ik geloof dat Ge U
m oet beperken tot twee m ogelijkheden:

a. M.P. Beel; O.G.: R K ; Min. z.p. Jonkman; G.G.: een neutrale figuur.
b. M.P. (plus S.Z.): Drees; O.G.: R .K ; B.Z.: R.K.; min. z.p. Jonkman; G.G.:

Beel? ’

Nadat Beel de kabinetsformatie had overgedragen aan Van Schaik kwam de
tweede optie uit Rommes briefje van destijds in beeld: ‘G.G.: Beel’. De nieuwe
kabinetsformateur bood Beel inderdaad de functie aan van landvoogd in
Indonesië—onder de nieuwe titel Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon.
Beel, voor wie Van Schaiks aanbod niet als een verrassing kwam, heeft er geen
nee op gezegd. Het was evenwel een tweede natuur van hem zijn ambities niet
van de daken te schreeuwen. Op 3 augustus schreef hij de kabinetsformateur:
‘Het wil mij bij nadere overweging voorkomen, dat het minder gewenst is om
bij publicatie van het nieuwe kabinet reeds aanstonds te vermelden, dat het in
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het voornemen ligt mij met een bepaalde opdracht naar Indonesië te zenden.’4
Beels belangrijkste reden om schuilevinkje te spelen was ongetwijfeld de
onmogelijke positie waarin hij zich had gemanoeuvreerd ten opzichte van Van
Mook. Deze keer zou zijn angstvallige houding van horen-zien-en-zwijgen
hem lelijk opbreken. In een brief van 19 juli 1948 had Van Mook aan Beel
naar aanleiding van diens benoeming tot kabinetsformateur geschreven: ‘Ik
verheug mij daarover zeer, omdat ik geloof dat het de beste oplossing biedt
voor de voortzetting van het Nederlandse beleid, ook in Indonesië.’5 Beel
antwoordde op 10 augustus: ‘Eindelijk vind ik gelegenheid om je mijn weder
waardigheden van de laatste weken te schrijven’ en deed omstandig verslag van
zijn twee mislukte formatiepogingen. Beel gaf de indruk voor een parlemen
taire loopbaan te hebben gekozen. ‘Als lid van de Negenmannen en van de
Tweede Kamer blijf ik de naaste ontwikkelingen volgen’, schreef hij. Als ter
loops vermeldde Beel nog:
‘V an Schaik deelde mij in bijzijn van D rees m ede, dat zijn gedachten uitgingen
naar m ij, voor de kom ende nieuwe functie van vertegenw oordiger van de K ro on
in overgangstijd. Ik heb n o g geen definitieve beslissing genom en, daar ik
allereerst wens dat m et jo u over een en ander uitvoerig van gedachten w ordt
gew isseld (...) een persoon m et wie ik door vriendschapsbanden ben ver
b onden.’6

Enkele dagen vóór Beels brief had Van Mook een briefje ontvangen van de
nieuwe minister van Overzeese Gebiedsdelen Sassen dat heel wat commotie
zou geven. Hierin werd de beproefde bestuurder Van Mook door de jonge,
nog onervaren minister zonder veel omhaal van woorden zijn ontslag als land
voogd aangezegd. Beels vriendschappelijke brief waarin de indruk werd
gewekt alsof de opvolging nog helemaal open was, heeft begrijpelijkerwijs bij
Van Mook enige argwaan gewekt. Van Mook werd naar Nederland ontboden
om zijn ontslag te regelen. Op 24 september 1948 vond bij Beel thuis in
Wassenaar ‘de uitvoerige gedachtenwisseling’ plaats waarvan Beel in zijn brief
van 10 augustus had gerept. De weerslag van dat onderhoud is te vinden in de
brief die Van Mook op 25 september aan Beel stuurde. ‘Waarde Beel’, zo
vangt Van Mook aan. ‘In verband met ons onderhoud van gisteravond voel ik
er behoefte aan om nog eens duidelijk op papier te zetten wat de feiten zijn.’
Koeltjes zette Van Mook de discrepantie uiteen tussen Beels suggestie in diens
brief van 10 augustus, alsof zijn ontslag nog geheel afhing van een onderhoud
met hem met wie Beel zei door vriendschapsbanden verbonden te zijn en de
feitelijke gang van zaken in Den Haag, waar—had Van Mook opgevangen—
tijdens Beels tweede formatiepoging was overeengekomen dat Van Mook
ontslag zou krijgen. ‘Tenslotte moet ik aantekenen’, schreef Van Mook nog,
‘dat door dit alles een moeilijkheid is ontstaan ten aanzien van de betrekkingen
tusschen ons in de functie van onderscheidenlijk [voorlopig] Gedelegeerde van
het opperbestuur en landvoogd.’7
Beel wilde het laatste woord. In een brief van 3 oktober probeerde hij Van
Mook uit te leggen dat hij op 10 augustus nog slechts ‘het voornemen’ kon
Dit was een bijzondere Kamercommissie van vooraanstaande parlementariërs die door het
kabinet voor het Indonesiëbeleid als klankbord werd gebruikt.
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kenbaar maken, terwijl Sassen vijf dagen eerder kon spreken van ‘een besliss
ing’ ten aanzien van zijn benoeming als Hoge Vertegenwoordiger van de
Kroon—hij zat immers niet in het kabinet waarin deze beslissing was
genomen. Beel zei nog te hebben gehoord dat Van Mook zijn brief van 10
augustus anderen ter inzage had gegeven. ‘Ik kan niet aannemen dat deze be
wering juist is’, schreef Beel venijnig, ‘daar onze briefwisseling toch een strict
vertrouwelijk karakter had.’ Beel ondertekende zijn laatste brief aan Van
Mook vertwijfeld ‘met vriendschappelijke groet’. Voor Van Mook was evenwel
aan de vriendschap voorgoed een einde gekomen.8
De katholiek Beel dus Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon, de katholiek
Sassen minister van Overzeese Gebiedsdelen en de katholiek Romme, als frac
tievoorzitter van de grootste regeringsfractie degene die het regeringsbeleid
ten aanzien van de Indonesische kwestie orkestreerde. Dus een roomskatholieke conspiratie?—Het is een oordeel dat in de historiografie over het
naoorlogse Indonesiëbeleid een hardnekkig leven leidt. Men treft sporen
ervan aan bij L. de Jong, bij Gase, bij L.GJVI. Jaquet, bij H.J.A. Boon, bij
Hofland, bij welhaast alle schrijvers die over de Indonesische kwestie ge
schreven hebben. J.J.P de Jong heeft er bijna zijn hele dissertatie aan opge
hangen, aan dit anti-katholieke sentiment. Hij spitst het aldus toe: de PvdA die
de tekenen des tijds heeft verstaan maar in haar dekolonisatiebeleid werd
afgeremd door de conservatieve KVP. Het is een beeld dat gevoed is door uit
latingen als van Neher die Drees vanuit Indonesië schreef ‘dat in vele kringen
met argwaan de benoeming van een katholieke minister van Overzeese Ge
biedsdelen en een katholieke vervanger van de luitenant gouvemeur-generaal
wordt beschouwd’9 en van Van Mook die (eveneens Drees) waarschuwde ‘dat
katholieke Indonesische politiek tot in de wortel onoprecht is.’10
Waarschijnlijk is bij socialisten eerder dan bij katholieken het besef doorge
drongen dat in.Indië een dekolonisatiebeleid nodig was. Drees en Schermerhom raakten daarvan overtuigd tijdens de besprekingen op de Hoge Veluwe.
Mannen rond het vooroorlogse progressieve tijdschrift in Indië De Stuw als
Logemann, Jonkman en Van Mook, die binnen de PvdA grote invloed uitoe
fenden op de meningsvorming over de Indonesische kwestie, hadden dit in
zicht misschien al eerder. Deze progressieven van het eerste uur gaven na de
oorlog evenwel blijk het lot van de bruine man voorlopig nog te beschouwen
als the white man’s burden. Een van hen, de begripsvolle Neher die meende
de Javaanse ziel te doorgronden, heeft in een ministerraadsvergadering deze
mentaliteit eens aldus vertolkt: ‘De oosterling praat veel en wil veel, maar
verwacht in zijn hart dat iemand van buitenaf zal beslissen wat moet
gebeuren’—een uitspraak die door geen van de ministers, ook niet de socialis
tische ministers, werd weersproken.11
De Nederlandse katholieken hadden geen koloniaal verleden. In Indië had
den zij steeds een kleine minderheid gevormd, waarvan slechts weinigen ooit
waren doorgestoten naar de top van het bedrijfsleven of van het gouverne
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ment. Indië was het koloniale produkt van de protestants-liberale traditie van
de natie, beheerd door de Prolibo’s en geboren in een tijd toen het territoir
der katholieken zelf nog vele trekken vertoonde van een Hollands wingewest.
De enige katholieke landvoogd die Beel ooit was voorgegaan was D.J. de Eerens, meer dan een eeuw geleden. Dat deze notie steeds in zijn achterhoofd
heeft meegespeeld heeft Beel laten blijken in de laatste brief die hij na zijn
ontslagneming als HVK naar zijn familie schreef: ‘Geloof in ieder geval te
hebben laten zien, dat hier op deze post een katholiek het aan kan en zich weet
te handhaven’12. Bank heeft het trefzeker verwoord: Toen de katholieken na
de oorlog hun bijdrage hadden te leveren aan het dekolonisatiebeleid van de
rooms-rode coalitie ‘stonden ze voor het dilemma een koloniale erfenis te li
quideren zonder deze te verkwanselen.’13 Dit er is ook de oorzaak van, lijkt
ons, dat binnen de KVP zo lang werd vastgehouden aan een ‘reële’ Unie,
waarvan haar partner in de coalitie de PvdA, zij het aarzelend, afstand nam.
Vrees voor gezichtsverlies tegenover eigen land en volk vermengde zich met
een eigenzinnige opvatting over de verantwoordelijkheid die men meende te
hebben jegens de bruine broeder en zuster in den Oost. Hier is het Maas die
ons inziens de juiste diagnose heeft gesteld: Begon de PvdA geleidelijk een de
kolonisatiebeleid te ontwikkelen dat instrumenteel van aard was, de katholie
ken bleven principieel denken.14
INTERMEZZO: GEDELEGEERDE VAN DE KROON

Vooruidopend op de aanvaarding van zijn ambt als Hoge Vertegenwoordiger
zou Beel voorlopig als tijdelijk Gedelegeerde van de Kroon naar Indonesië
gaan om naast Gedelegeerde Neher toezicht te houden op de onderhandelingen met de Commissie van Goede Diensten en met de Republiek, zonder
overigens zelf aan de onderhandelingen deel te nemen.15 Vóór zijn vertrek
naar Indonesië als Gedelegeerde raakte Beel in Nederland betrokken bij over
leg van de Indonesische federalisten met de Nederlandse regering. In dit over
leg heeft hij een positie gekozen waarmee hij Van Mook ongewild opnieuw
tegen de haren in streek. Van Mook had in zijn brieven aan Beel meermalen
erop aangedrongen wat meer vertrouwen te tonen in het federalisme dat hij
met zijn Malino-politiek tot leven probeerde te wekken. Van Mook was zich
terdege ervan bewust dat hij de Indonesische federalisten uit de buitengewes
ten nodig had, wilde hij zijn federaal concept kunnen verwezenlijken. Maar,
schreef hij Beel eens, ‘ook bij het besef dat aan de geschiktheid voor het
besturen van een eigen staat nog veel ontbreekt’16, alsof hij voor zichzelf nog
een ruime taak zag weggelegd—vaker genoemde Soebadio omschreef Van
Mook als de man die de ‘Ian Smith van Indonesië had willen worden’17.
Van Mook wilde met de federalisten, zoals bij de /?e»w7/e-overeenkomst was
overeengekomen, zo gauw mogelijk komen tot een Federale Interim Regering
(FIR). Om over deze interimregering van gedachten te wisselen had Van
Mook in mei 1948 in Bandoeng een conferentie belegd met de leden van het

Afb. 28. Persconferentie bij vertrek Beel als HVK naar Indonesië, links Hermans.

college van departementshoofden en federalistische leiders uit de gewesten—
‘de grote Bandoeng-conferentie’. Veel was hier niet uitgekomen. De federalis
tische leiders waren zich daarvan bewust. Even lieten zij de warme hand van
Van Mook los, belegden in hetzelfde Bandoeng een eigen beraad—‘de kleine
Bandoeng-conferentie’—en noemden dit beraad: Bijeenkomst Federaal Over
leg (BFO). De BFO wist een resolutie te produceren die de grondtrekken aan
gaf van een Federale Interim Regering waarnaar Van Mook zo hardnekkig
zocht maar die hij tijdens zijn eigen conferentie niet op tafel had kunnen krij
gen. In eigen kring bijeen hadden de federalisten het netelige punt gefor
muleerd waar het hun om ging, maar dat ze tegenover de landvoogd wellicht
niet hadden durven uitspreken: de leiding van de interimregering diende niet
in Nederlandse doch in Indonesische handen te komen. De resolutie stelde
een directorium voor bestaande uit drie Indonesiërs, dat de departements
hoofden zou benoemen en dat boven dezen zou komen te staan. Aan de land
voogd was in de resolutie alleen nog een toezichthoudende rol toebedeeld.18
Anak Agung, de penvoerder van de resolutie, heeft het verhaal verteld van
de ontvangst die hun werd bereid toen ze in het paleis aan het Koningsplein
de BFO-resolutie aan de landvoogd kwamen overhandigen. Van Mook toonde
zich zeer verstoord over het feit dat ze achter zijn rug om in Bandoeng waren
bijeengekomen en een eigen interimregeling hadden opgesteld. Hij sloeg met
de vuist op tafel, herinnerde Anak Agung zich, en in plaats van lof te oogsten
Vooruitlopend op de FIR had Van Mook in januari 1948 dit college, dat voor het meren
deel bestond uit federalistisch gezindepriadji, de naam gegeven Voorlopige Federale Raad en
de leden ervan de indrukwekkende titel Secretaris van Staat.
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voor hun initiatief werd hun ‘de huid vol gescholden’.19 Daardoor niet ont
moedigd stuurden de federalistische leiders hun resolutie naar Nederland,
waar deze een gunstiger onthaal kreeg. Sassen zag er wel wat in en nodigde
begin augustus een kleine delegatie van de BFO uit om er in Den Haag over te
komen praten. Beel wist toen al welke functie hem in Indonesië wachtte en
heeft zich bij de besprekingen aangesloten. In zijn befaamde brief aan Van
Mook van 10 augustus schreef Beel nog: ‘De besprekingen met de delegatie
uit Bandoeng heb ik alle medegemaakt. Ik heb de indruk dat deze besprekin
gen hun nut hebben gehad.’20 Van Mook zal met deze mededeling van Beel
niet onverdeeld gelukkig zijn geweest. Voor Beel zou evenwel de Bijeenkomst
Federaal Overleg het gremium worden waarop hij als HVK zou koersen.
Op 15 september 1948 arriveerde Beel in Indonesië in zijn kwaliteit van
Gedelegeerde van de Kroon; nu niet meer als bezoeker van verre maar als me
despeler ter plaatse. Op 5 september had generaal Spoor een brief ontvangen
van eerder genoemde majoor Kiès met de vertrouwelijke waarschuwing:
‘Beel blaakt van zin en ijver om “snel iets te doen” en is nauwelijks te houden
(...) Het lijkt van eminent belang wanneer U Beel in Indië zou kunnen opvan
gen en althans even met hem praten voordat hij onverstandige dingen gaat
doen.’ 21

Het beeld dat ooggetuigen gaven van Beel na aankomst in Indië is er een van
een man die we nauwelijks kennen. ‘Beel is onze vroegere Beel niet meer,’
schreef Neher aan Drees, ‘er heeft zich bij hem een verandering voltrokken.’
Volgens Neher gaf Beel büjk van ‘zucht naar en behagen in een machtsposi
tie’, gepaard gaande met ‘een haastige dadendrang en groote nervositeit’;
Neher had het zelfs over ‘onbeheerste reacties’—allemaal verschijnselen die
voor Neher volkomen in tegenspraak waren met ‘Beels natuurlijke eigen
schappen van eerlijkheid en hartelijkheid’.22 Had ‘deze wondere wereld, waar
in ik weer ben ingetreden’, zoals Beel Indië in zijn eerste brief aan minister
Sassen omschreef, greep gekregen op de anders zo onverstoorbare Beel?-—een
tropische wereld die met haar uitbundige natuur, zijn prikkelende geuren, zijn
verscheidenheid van geluiden, zijn gemakkelijke omgangsvormen het kille,
kneuterige Holland zo ver weg en onbeduidend doen lijken.
Neher schreef Drees geruststellend dat hij zijn medegedelegeerde wel in
toom zou houden. Beel Het zich evenwel meeslepen door de Madioenopstand
en Spoor die Beel in de gedachtengang van Kiès had moeten temperen, sti
muleerde juist zijn dadendrang. Aan Sassen schreef Beel dat de Madioenop
stand een ‘van Hoger afgegeven kans’ was om militair in te grijpen. ‘Nooit was
de situatie ernstiger dan nu, maar nooit ook was een optreden meer verantwo
ord en internationaal beter verdedigbaar’, verklaarde Beel en stelde op 20
september voor een nieuwe politionele actie te beginnen.23 De regering be
zwoer hem twee dagen later iedere mogelijke actie uit te stellen totdat Van
Mook—nog altijd de fungerend landvoogd—terug was. Beel zinde deze reac
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tie van het kabinet allerminst. Dezelfde dag telegrafeerde hij Sassen dat alle
adviseurs eenstemmig van oordeel waren dat onmiddellijk tot actie diende te
worden overgegaan en voegde eraan toe: ‘handhaaft de regering de daarin [in
haar telegram van de tweeëntwintigste] neergelegde visie dan acht ik mij ver
plicht om ontheffing uit mijn functie te vragen’.24 Binnen een week na zijn
aankomst in Indonesië zwaaide Beel al met zijn portefeuille.—Hij zou het
vaker doen.
Op 24 september was Van Mook terug in Indonesië. Ook hij kwam tot de
conclusie dat ‘handelend optreden tegen de Repubhek noodzakehjk en verant
woord’ was en het dit de regering de vijfentwintigste telegrafisch weten.25 Tij
dens Van Mooks afwezigheid had diens plaatsvervanger, Wïdjojoatmojojo,
tegenover de regering de ‘theoretische mogelijkheid’ geopperd dat de Repu
bhek zelf wellicht Nederlandse hulp zou vragen om de communistische
opstand in Madioen te onderdrukken. In overleg met Den Haag deed Stikker,
die voor besprekingen in Amerika was, deze suggestie op een persconferentie
in Washington. In Jogja haastte Hatta zich echter te verklaren dat de Repu
bliek de zaak als een binnenlandse aangelegenheid zag en dat zij geen Neder
landse troepen op haar grondgebied zou dulden. Spoedig werd duidelijk dat
de Repubhek het alleen kon klaren en daarmee ontviel aan een ingrijpen ‘de
van Hoger afgegeven kans’.
O n tsla g

vanV an

M

ook

Nu Van Mook was teruggekeerd voelde Beel zich in zijn functie van Ge
delegeerde en tegelijkertijd opvolger van Van Mook niet meer thuis in Ba
tavia—temeer niet omdat Van Mook had gezegd dat Den Haag op zijn ontslag
was teruggekomen; ‘dit versterkte hem in zijn besluit, dat hij onmiddellijk
moest terugkeren’, schreef Hermans.26 Terug in Nederland vond Beel als
Gedelegeerde een taak in uitvoerige besprekingen welke eind septem
ber/begin oktober 1948 in Den Haag zijn gevoerd tussen een regeringsdele
gatie en een nieuwe, uitgebreide delegatie van federalisten. Het doel van de
onderhandelingen was de Federale Interim Regering uit de Renville-ovexeenkomst voor te bereiden. Toen er een impasse dreigde kwam Beel in het
geweer. Onder zijn leiding wist een kleine commissie, die uit het omvangrijke
gezelschap van Nederlandse en Indonesische onderhandelaars werd gevormd,
de impasse te doorbreken. Uiteindelijk werd overeenstemming bereikt over
een wetsontwerp-Besluit Indonesië in Overgangstijd, dat een voor de federa
listen zowel als voor Nederland bevredigende regeling bevatte van de
bevoegdheden van de HVK en van de beoogde interimregering. Dit ‘BIObesluit’, zoals het in de wandeling ging heten, zou als grondslag moeten
dienen van de Federale Interim Regering waar naar verhoopt ook de Repu
bhek zou toetreden.
Indonesische medespelers van Beel uit die tijd hebben ons verzekerd dat zowel Hatta en
Moesso als Siliwangi en Peta bij een ingrijpen van Nederland onmiddellijk tegen de Neder
landers één front hadden gevormd. Het zou dan gegaan zijn, zei een van hen, als met de Pandawa’s en Korawa’s uit de Mababaratba-. deze waren voortdurend in onderlinge strijd
gewikkeld, maar als er een aanval van de reuzen kwam, sloten ze zich direct aaneen.
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Allerwegen werden thans plannen uitgebroed om de Indonesische proble
matiek, die door de betrokkenheid van zoveel partijen steeds ingewikkelder
werd, op te lossen. Het State Department had intussen een overall plan ont
worpen, dat in de vorm van een zogenoemde oral note werd ingediend door de
nieuwe Amerikaanse voorzitter van de Commissie van Goede Diensten, Merle
Cochran—de derde voorzitter al, want evenals Dubois was ook Graham bij
het lastige Nederland in ongenade gevallen en door het State Department
teruggeroepen. De consequentie van het Amerikaanse initiatief was dat
hierover eerst onderhandeld moest worden met de Repubhek. De Neder
landse regering hield daarom het BlO-besluit voorlopig achter de hand. Sas
sen wilde echter een wettelijke machtiging in handen hebben om, als er in
tussen een Federale Interim Regering in verschiet kwam, deze desnoods
zonder de Repubhek zo snel mogelijk te kunnen installeren en haastte zich bij
de Tweede Kamer het ontwerp voor een Noodwet-Indonesië in te dienen (die
tevens voorzag in de wettelijke basis voor Beels benoeming tot HVK).
Het was er al met al niet doorzichtiger op geworden. Een van de weinigen
die de situatie nog doorzag was Anak Agung. Toen de federalisten in Indone
sië terug waren, hoorden zij van de noodwet-Indonesië, waarover in Den
Haag helemaal niet met hen was gesproken. Anak Agung—bij wie soms het
jargon uit zijn studentenjaren bovenkomt—voelde zich ‘verneukt’, zoals hij het
uitdrukte.27 Hij begon te doorzien dat de Nederlandse regering twee heel ver
schillende beleidssporen aan het volgen was. In zijn dissertatie Renville als keer
punt in de Nederlands-Indonesische onderhandelingen schrijft hij: ‘Met de Repu
bhek wilde zij haar onderhandelingen baseren op het Cochranplan, terwijl zij
met de federale gebieden een oplossing trachtten te vinden door middel van
het BIO-wetsontwerp.’28 Anak Agung en de zijnen zouden nog meer onaange
name verrassingen te wachten staan.
Beel had in de ministerraadsvergadering van 23 augustus 1948 waarin besloten
was hem voorlopig als Gedelegeerde van de Kroon naar Indonesië te laten
gaan, opgemerkt het onjuist te vinden wanneer ‘de heer Van Mook en hij
lange tijd tegelijk in Indonesië aanwezig zouden zijn’. Na de onplezierige ver
wikkelingen tussen beide mannen was Beels opmerking niet onbegrijpelijk.
Ook zonder deze achtergrond zou het Beel niet gemakkelijk zijn gevallen met
Van Mook samen te werken, dunkt ons. Van Mook was naast een bestuurder
van internationale allure met grote liefde voor zijn geboorteland Indonesië
ook het type van een prima donna—met alle overgevoeligheid vandien.
Van Mook was hevig verontwaardigd over het eerder vermelde briefje van
Sassen van 5 augustus 1948, waarin hem ontslag als luitenant gouverneur-generaal werd aangezegd en heeft hierover eerst in Indonesië, daarna in Neder
land flink stampei gemaakt. Zoals we eerder zagen had Van Mook al meer
malen zelf aangekondigd ontslag te willen nemen omdat het ambt hem naar
zijn zeggen te zwaar werd. Wanneer hij tenslotte inderdaad ontslag krijgt,
blijkt dat de landvoogd behoorde tot die functionarissen die zeggen ermee te
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willen uitscheiden omdat ze willen horen onmisbaar te zijn. Wanneer men
Sassens gewraakte briefje nader bestudeert en leest dat de regering conform
tijdens de kabinetsformatie gemaakte afspraken ‘wijziging wil brengen in de
vertegenwoordiging van de Kroon’ met daarbij het verzoek aan Van Mook
‘elders een andere, uiteraard zeer hoge en gewichtige, post te willen aanvaar
den’, dan wordt allerminst duidelijk dat ‘je op die manier je butler nog niet de
laan uit stuurt’, zoals Van Mook tegenover iedereen die zijn ontslagbrief maar
wilde lezen, beweerde.29 In wezen was de luitenant gouverneur-generaal een
ambtenaar die als iedere andere ambtenaar ontslagen kon worden.
Een prima donna als gezegd; eenmaal in Nederland heeft Van Mook hemel
en aarde bewogen om zijn ontslag ongedaan te laten maken of tenminste te
doen uitstellen. Toen hem dit niet lukte, begon hij het de regering steeds
moeilijker te maken. Voordat het kabinet verder met hem over de ingangsda
tum van zijn ontslag kon overleggen, deelde Van Mook Drees telefonisch mee
dat hij stante pede naar Indonesië vertrok; hij vond dat hij daar wegens de
Madioenopstand niet kon worden gemist. Drees wist niet beter te doen dan
Van Mook te laten gaan. Deze is, in plaats van zich in Karachi via een directe
aansluiting naar Indonesië te spoeden, daar op het vliegveld een nacht blijven
hangen en heeft er overmand door de drank zijn gal gespuwd. Drees van wie
hij naar Indonesië had geschreven dat die de enige was geweest ‘die eerlijk
voor de zaken uitkwam’, noemde hij en plein public ‘een vaatdoek’!30 Nadat
Van Mooks escapade in Karachi de regering ter ore was gekomen, was voor de
meeste leden van het kabinet de maat vol. Op 4 oktober werd overeenstem
ming bereikt over de datum waarop in Indonesië de wisseling van de wacht
zou plaats vinden: 15 november. Beel deelde de vergadering mee in dat geval
tot die datum in Nederland te zullen blijven. Van Mook was het weinig slag
vaardige kabinet toch nog een slag voor. Hij diende per 1 november zijn ont
slag in en zei van enigerlei nieuwe functie in ’s lands dienst af te zien.
Beel

in

B a t a v ia

Op 3 november 1948 arriveerde Beel in Batavia om eindelijk zijn hoge ambt
van Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon te gaan bekleden. Beels aankomst
op het vliegveld Kemajoran was niet bepaald indrukwekkend. De toeschou
wers zagen hoe Beel verfomfaaid van de vliegtuigtrap kwam gestruikeld. Tot
overmaat van ramp vloog de indrukwekkende zwarte hoed hem van het hoofd
en werd aan de toeschouwers de grote, naakte schedel van de landvoogd
onthuld—toen dit tafereel later in bioscopen te Batavia bij het journaal werd
vertoond, ging een homerisch gelach op.31 Dezelfde dag nog vond de
ambtsoverdracht plaats. Een van de foto’s die daarvan is bewaard gebleven,
toont twee stug voor zich uit starende mannen, eikaars blikken vermijdend: de
gaande en de komende landvoogd. Onmiddellijk na de ambtsoverdracht nam
Van Mook afscheid van het land dat hij van Nederlandsch-Indië Indonesië had
zien worden—een proces waaraan hij zelf zo’n wezenlijke bijdrage had
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gegeven. Hij zou nooit meer terugkeren naar zijn geboorteland.
Wat heeft Beel ertoe doen besluiten voor Indië te kiezen? De mogelijkheid
in dat land de hoogste functie te bekleden was een van de twee opties—‘M.P.’
of ‘G.G’—die Romme hem in de zomer van 1947 had voorgehouden, zoals we
zagen. Terwijl hij zich nog helemaal instelde op voortzetting van zijn premier
schap is wellicht dat verre Indië, dat bij zijn eerste bezoek zo’n grote indruk op
hem had gemaakt, in verstolen uurtjes door het hoofd blijven spelen. ‘Wat een
geheel ander leven’, had hij in eerder genoemde brief van 8 mei 1947 zijn fa
milie in Limburg geschreven, ‘open huizen, geruisloos langs je heen schuiven
de Javaanse bedienden; die alles voor je doen: costuums oppersen, schoenen
aandragen, stoel achter je wegschuiven, een enkel bijna knielend als hij je
bedient’.32 Het lijkt ons dat de tweede optie uit Rommes cryptische briefje
geleidelijk aan een uitdaging voor Beel is geworden—de uitdaging als katho
liek zonder Indische achtergrond het karwei te klaren zoals hij het schematisch
voor zich zag: omvorming van de oude Hollandse kolonie in een federale
staat, die in unieverband verbonden zou zijn met het koninkrijk.
Wellicht is daarnaast een geheel ander motief een rol gaan spelen in Beels
verlangen naar Indië. Van der Goes heeft in zijn memoires geschreven: ‘Ieder
die iets gezien heeft van de tragische huiselijke omstandigheden waarin het
echtpaar Beel leefde, begrijpt zijn verlangen naar een—tijdelijke—vlucht. Hij
wist dat het een vlucht was, hij heeft het me ook uitgelegd’.33 Menige lezer zal
in navolging van de begripsvolle auteur Beels motief billijken. Wij vragen ons
evenwel af of Beel zelf er innerlijk vrede mee heeft gehad, of zijn vlucht in de
dadendrang waarvan hij in Indië blijk zou gaan geven ook niet een vlucht is
geweest voor een schuldig geweten. Wemer, die we eerder tegenkwamen als
een huisvriend van de Beels uit de Eindhovense tijd alsook Hermans, een
andere intimus van het gezin, meenden dat het voor Beels echtgenote een bit
tere teleurstelling was dat zij niet mee mocht naar Indonesië—een teleur
stelling die nog werd verscherpt doordat Beel wel Mia Vlemmings meenam.34
Beel betrok het fraaie paleis van de gouvemeurs-generaal aan KoningspleinNoord; achter een breed gazon zes statige dorische zuilen, in strakke symme
trie geplaatst tussen twee doorgangspartijen aan weerszijden; aan de ach
terkant de strakke symmetrie getemperd door een gezellige tuin en door wijde
terrassen. De marmeren vloeren, de statige kroonluchters, het stijlvolle meu
bilair verstoorden geenszins de intieme sfeer van het interieur. Voor een paleis
was het gouvernementsgebouw klein, bestemd als het van oorsprong was als
ambtswoning van de gouverneur-generaal en zijn gezin. Beel zat er alleen met
de bedienden. De staf huisde in paleis Rijswijk, dat achter paleis Koningsplein
lag en waar ook de gastenverblijven waren. Voor een man alleen, een een
voudige burgerman bovendien die niet gewoon was aan onderkomens van
deze allure, moet het paleis groot, te groot hebben geleken. Wellicht ook
voelde Beel toen hij zich eenmaal als HVK had geïnstalleerd niet erg thuis in
zijn nieuwe ambt. Hij miste de levenszwier, de gemakkelijke omgang ook met
hoge bezoekers zowel als bedienden en de minzame hooghartigheid waarmee
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een Toean Besar de wereld om zich heen bekeek—de allure kortom van gouverneurs-generaal die hem waren voorgegaan als jonkheer A.C.D. de Graeff,
jonkheer B.C. de Jonge, jonkheer Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. We
menen dit gevoel van ongemak te bespeuren in foto’s die er van hem als HVK
zijn gemaakt terwijl hij bezoekers, bestuurders, onderdanen begroet. Zelfs het
statisch beeld van de foto verraadt de merkwaardige motoriek van de handen
schuddende Beel: de rechterschouder naar beneden gedrukt, het hoofd schuin
omhoog kijkend en een hand die naar de hand van degene tegenover hem
reikt alsof deze smeekt de landvoogd au serieux te nemen. Misschien was het
ook datzelfde verlangen, serieus te worden genomen, dat Beel kort na zijn
ambtsaanvaarding ertoe bracht het hoofd van de Algemene Secretarie C.G.
van Boetzelaer te verzoeken zijn gedachten te laten gaan over een gepast
ambtskostuum. In een notitie van 16 november liet Van Boetzelaer weten dat
‘zoals reeds werd vermoed het ambtskostuum van de Gouvemeur-Generaal
niet in ambtsvoorschriften is vastgelegd’. Van Boetzelaer bedacht evenwel aan
de hand van ‘aanwijzingen uit antecedentenboeken’ zelf een ambtskostuum.
Savelkoul Kledingmagazijnen kreeg opdracht het minutieus ontworpen
ambtsgewaad te vervaardigen. De pet werd als volgt:
‘van kahki stof met lakklep, voorzien van lauwertak als generaal; gouden storm
band, bevestigd met twee gouden kleine J.-knopen; zwart état-majoor band, 3,5
cm. breed; midden voor, het voormalige B.B.-embleem.’ 35

Er zijn niet veel foto’s van Beel in ambtskostuum, dat nogal militair was uit
gevallen. Beels adjudant Boks van Ravesteijn heeft geprobeerd Beel wat mili
taire basiskennis bij te brengen—Beel leren salueren, kostte wel enige moeiAfb. 29. HVK Beel als
opperbevelhebber
der strijdkrachten.
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te.36 Niettemin, Beel in militaire verkleding (bij een bezoek aan een kraton,
onderscheidingen uitdelend aan de troepen) de kale schedel verhuld door de
goudgegallonneerde pet—het lijkt een heel andere man.
Naast zijn secretaresse Mia Vlemmings nam Beel zijn vertrouweling Her
mans mee naar Indonesië. Hermans was na het aftreden van Beel als minister
president overgegaan naar Drees—in naam nog steeds als politiek secretaris,
maar hij had weinig om handen. In overleg met Drees vond Beel een modus
om Hermans naar Indonesië te laten gaan. Officieel heette het dat hij ‘de coordinatie tussen de voorlichting in Den Haag en in Batavia tot stand moet
brengen’37. De bedoeling was dat Hermans daarnaast als Beels perschef zou
optreden en als zijn politieke adviseur. Daar is niet veel van gekomen. Beel
bleek als HVK nog moeilijker toegankelijk voor Hermans dan hij dat als mi
nister-president al was geweest. Hermans bemerkte dat Beel hetzelfde deed als
hij destijds Van Mook had verweten, namelijk de officiële berichtgeving in
Batavia laten opponeren tegen die in Den Haag—hetgeen de beoogde coördi
natie uiteraard niet ten goede kwam. ‘Dit bewijst hoe sterk de zuigkracht van
de Indonesische atmosfeer is,’ noteerde Hermans in zijn dagboek. In een nota
voor Beel liet hij onomwonden zijn kritiek horen. ‘Ik heb de indruk dat hij mij
de nota nogal kwalijk neemt,’ verzuchtte Hermans.38 Uit diens dagboek blijkt
dat Hermans daarna nauwelijks nog rechtstreeks contact met Beel heeft gehad.
Toen op 10 december de tweede politionele actie op stapel stond, liet Beel
Hermans naar Nederland terugkeren.
Beel trok in Indonesië een paar eigen mensen aan: A. J. Piekaar in de voor
de buitenwacht enigermate onduidelijke functie van ‘persoonlijk assistent’ en
de katholiek Th. Bot in de al evenmin erg duidelijke rol van ‘beleidsadviseur’.
Voor het overige erfde hij de staf van Van Mook. Deze had tijdens zijn ont
slagprocedure Drees dreigend laten weten dat tegelijk met hem de naaste
medewerkers wel eens zouden kunnen opstappen. De kabinetschef van Van
Mook Koets was inderdaad voornemens ontslag te nemen, maar Van Mook
bezwoer hem naar zijn zeggen aan te blijven om van diens beleid te redden
wat er te redden viel en zo werd hij na het vertrek van Van Mook kabinetschef
van Beel.39 De enige die inderdaad ontslag vroeg was de Indonesiër Abdul
Kadir Widjojoatmojojo, de plaatsvervangend voorzitter van de Raad van De
partementshoofden, zoals we eerder zagen. Nadat hij in Den Haag zijn ontslag
aanvraag had toegelicht en van regeringszijde enige aandrang op hem was uit
geoefend aan te blijven, besloot Abdul Kadir zich ‘los van een ambtelijk
verband geheel te gaan wijden aan de politieke organisatie van het federalis
tisch nationalisme’—aan de voorbereiding dus van de Federale Interim Rege
ring;40 hij werd een toegewijde adviseur van Beel . De overige stafleden van
Van Mook bleven zitten waar ze zaten. Met enkelen van hen heeft Beel een
blijvende vriendschap opgebouwd, yooral met P.A. Ursone van het departe
ment Economische Zaken.
Van Mook had op het paleis een informele sfeer geschapen. Ook al omdat
textiel schaars was, lette Van Mook, die zelf voortdurend in een soort miliatire
Drees had geen behoefte aan een politiek secretaris. Op eigen verzoek werd Hermans eind
1949 naar de West uitgezonden om daar een rijksvoorlichtingsdienst op te zetten. Nadat hij
dit had gedaan, is Hermans tot 1965 als rijksvoorlichter in de Antillen gebleven.
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vrijetijdskleding rondliep, niet op de kleding van zijn stafleden. Dezen liepen
gemakkelijk bij de landvoogd in en uit en de gewoonte was gegroeid dat Van
Mook en zijn staf samen het avondmaal gebruikten. Beel bracht verandering
aan in dit easy-going. Hij at alleen en als je wat met hem te bespreken had,
diende je eerst belet te vragen. De grotere afstandelijkheid die Beel tegenover
stafleden aan de dag legde, betekende intussen niet dat hij minder dan Van
Mook van hen afhankelijk was. Van Mook was een chef geweest die zich ruim
Üet voorlichten maar autonoom zijn beslissingen nam. Beel was evenwel ie
mand die zich sterk liet leiden door zijn adviseurs. Ook als HVK was hij meer
gespreksleider dan voorzitter, meer de coördinator dan de initiator. Naar aan
leiding van zijn eerste vergadering met de Nederlandse bestuurshoofden in de
gewesten schreef Beel aan Romme:
‘Het was hun, zoals ik van derden later bevestigd kreeg, een openbaring, dat zij
hun m ening openh artig m ochten zeggen en er naar hen geluisterd w erd. D it

was nog niet da gewesen.’ 41

Volgens Koets liet Beel zich geleidelijk aan sterker leiden door zijn militaire
dan door zijn civiele staf. Beel zou met name in de ban zijn geraakt van Spoor,
de belezen, vioolspelende, maar bepaald niet softe generaal. Anak Agung, die
het Indische bestuur vanuit een Indonesische invalshoek bekeek, noemde Beel
‘een aardige vent, maar wat naïef. Volgens Anak Agung was Beel het slacht
offer van de ‘paleiskliek’, zoals hij de staf van de HVK omschreef. De ‘kwaaie
pier’ in deze kliek was volgens hem Koets. Deze had volgens Anak Agung als
hij was aangebleven om het beleid van Van Mook voort te zetten, Beel in die
richting moeten coachen. Hij had dan bijvoorbeeld moeite moeten doen Beel
vertrouwd te maken met Indonesiërs uit het republikeinse kamp. Maar als het
erop aan kwam was Koets net als de meeste andere stafleden een paternalisti
sche Hollander, luidde het oordeel van de radja.42 De inmiddels overleden
Abdoel Kadir heeft met het gevoel voor nuance dat de Javaanse edelman eigen
is met een enkel woord het onderscheid tussen Van Mook en Beel uitgelegd.
Van Mook was ‘keras', Beel ‘halus’. Beide woorden hebben hun eigen gevoel
swaarde. Keras betekent ‘streng’, ‘hard’, halus ‘gepolijst5, ‘glad’. De tegen
stelling wil niet zeggen dat het eerste per definitie een pejoratief en het tweede
een melioratief is. Keras is ook recht door zee, doortastend, halus ook gere
serveerd, formalistisch 43 Indonesiërs als Julius Tahija, adjudant van Spoor, en
M.A. Pelaupessy, een federalistische vertegenwoordiger, die beiden wel eens
contact met Beel hadden, vonden hem inderdaad voorkomend, maar gere
serveerd, erg formeel ook in zijn omgang en de journalist Rosihan Anwar
gebruikte merkwaardigerwijs dezelfde omschrijving van Beel als we in hoofd
stuk drie van een secretaresse zijn tegengekomen, hij vond hem een ‘stijve
hark’. Anak Agung heeft het Beel kwalijk genomen dat de HVK tegenover
hem nooit eens belangstelling heeft laten blijken voor bezoek aan Agungs puri
in Gianjar op Bah, waar de vorst ook nu nog troont temidden van de praal en
Er ontwikkelde zich een hartelijke vriendschap tussen beide mannen. ‘Doel’ werd de enige
Indonesische Dutzfreund van Beel. Nadat Abdoel Kadir naar Nederland was uitgeweken,
heeft Beel ervoor gezorgd dat hem een Nederlands pensioen werd toegekend (interview
Widjojoamojojo 7 juli 1990).
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feodale onderdanigheid die blijkbaar horen bij het leven van een radja—en
kennelijk nodigt een Balinese vorst niet iemand uit als deze niet eerst heeft te
kennen gegeven een uitnodiging op prijs te stellen.44
D e n H aag

v er su s

B a t a v ia

Beel bekleedde zijn ambt onder de politieke verantwoordelijkheid van het
kabinet-Drees. Het Indonesiëbeleid dat dit kabinet heeft gevoerd was soms
onduidelijk, om niet te zeggen verwarrend. Beel heeft kabinet zowel als de lei
der ervan blijkbaar van stonde af aan ‘zwak’ gevonden.45 Inderdaad maakt het
optreden van Drees in het kabinet-Drees/Van Schaik wat het Indonesiëbeleid
betreft geen sterke indruk, zoals zal blijken. Drees zag kennelijk KVP-minister
voor Overzeese Gebiedsdelen Sassen als de oorzaak van alle ellende.46 Had hij
geweten dat Sassen getrouwd was met een nicht van Romme dan had hij hem
nooit als minister in zijn kabinet geaccepteerd, heeft Drees laten blijken.
Want Romme zag hij als de kwade genius achter de voortvarende minister, die
weldra kwam te verkeren in een incompatibilité d’humeur met zijn collega van
Buitenlandse Zaken Stikker en op den duur met het hele kabinet.
Eind oktober 1948 besloot minister van Buitenlandse Zaken Stikker—na
aarzelend consent van de ministerraad—in Indonesië poolshoogte te gaan ne
men47; hij arriveerde er enkele dagen vóór Beel. Vanuit Batavia reisde Stikker
met een aantal adviseurs uit de staf van Van Mook naar republikeins gebied en
vond in het aangename bergoord Kalioerang aan de voet van de Merapi in
Hatta een gastvrije en gezellige gesprekspartner. Sassen zinde Stikkers reis
allerminst. Op 3 november gaf hij hiervan blijk in een telegram aan zijn colle
ga waarin hij het had over Stikkers ‘zonnestraal actie in Kalioerang’ en waarin
hij zei dat daarover ‘grote bezorgdheid, zo niet erger, in politieke kringen alhi
er is ontstaan.’48 Stikker berichtte hem nog dezelfde dag dat alles gebeurde in
overleg met Beel en liet er geïrriteerd op volgen: ‘Over mijn zorgvuldige voor
zichtigheid kunt U gerust zijn’ 49 De dag daarop telegrafeerde Beel evenwel
aan Sassen dat hij zelf uiterst sceptisch stond tegenover Stikkers fact-finding
missie.50 Sassen vroeg daarop Beel of tot Stikkers verkenningstocht naar
Kalioerang dan ‘avant Uw ambtsaanvaarding’ was besloten.51 Een paar dagen
later antwoordde Beel dat dit inderdaad het geval was en voegde eraan toe dat
hij ook al geen zeggenschap had gehad in de keuze van de adviseurs die
Stikker had meegenomen. Vóór diens vertrek naar republikeins gebied had hij
inderdaad met Stikker gesproken, zei Beel, maar alleen over de hoofdpunten
en hij had hem op het hart gebonden geen afspraken te maken of toezeggin
gen te doen ‘zonder dat tevoren overleg met mij is gepleegd’.52
Op 7 november vloog Stikker van Jogja terug naar Batavia. In het vliegtuig
had hij een gesprekje met zijn republikeinse medepassagier prof. M. Soepomo
en kreeg daaruit de indruk dat zijn gezellige gesprekspartner Hatta hem een
loer probeerde te draaien. Soepomo vertelde Stikker in alle onschuld dat hij
Sassen verzekerde dat ten onrechte een vertrouwelijke relatie tussen hem en Romme werd
verondersteld. Het enige vertrouwelijke bestond daarin dat hij als aangetrouwd familielid
Romme ‘Carl’ mocht noemen; evenals tegenover andere politici gedroeg Romme zich echter
ook tegenover hem afstandelijk (interview Sassen 29-7 1991).

HOGE VERTEGENW OORDIGER VAN DE KROON 1948 1949

277

een brief bij zich had voor de Amerikaanse voorzitter van de Commissie van
Goede Diensten waarin Hatta het republikeinse antwoord weergaf op de laat
ste voorstellen van Nederland van 29 oktober, terwijl Hatta Stikker had ge
zegd dat het antwoord nog niet gereed was. Het schoot bij Stikker in het ver
keerde keelgat. Hij seinde naar Den Haag dat met de Repubhek geen land te
bezeilen was. Sassen zag niet in wat Stikker dan nog in Indonesië te zoeken
had en seinde hem namens het kabinet: ‘Wij verzoeken U spoedigst en op
snelste wijze Nederlandwaarts te komen’.53 Stikker kwam evenwel niet Nederlandwaarts. Nadat Hatta excuses had aangeboden voor het Soepomo-incident
en nadat deze Stikkers ego had gestreeld door hem te herinneren aan de aan
gename en vruchtbare gesprekken die ze samen hadden gehad, besloot Stikker
zijn adviseursteam terug te sturen naar Kalioerang en zelf in Batavia het resul
taat van deze nieuwe missie af te wachten. Het team werkte in kleine gespreks
groepen met de republikeinse counterpart de zaken uit en keerde na enige
dagen terug met een aide-mémoire waarin om misverstanden te voorkomen de
inhoud van de gevoerde besprekingen schriftelijk was vastgelegd. In de ogen
van Stikker bood dit stuk voldoende aanknopingspunten om er in Nederland
in het kabinet verder over te praten. Had Stikker de stukken nader bestudeerd,
hij zou wellicht wat minder optimistisch naar Nederland zijn teruggekeerd.
Vice-president, premier en minister van Defensie Hatta had een persoonlijke
brief voor Stikker bijgevoegd, waarin hij onder meer schreef:
‘Ik zou U de vraag willen voorleggen, hoe kan men een patriottisch leger als de
T N I dat opgekomen is in de strijd voor de nationale vrijheid en dat gestreden
heeft voor die vrijheid met grote opoffering, zo maar ontbinden voordat het
nationale doel bereikt is?’ 54

Dat nationale doel was nog steeds, bleek uit het aide mémoire, een honderd
procent Merdeka, waarin noch een Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon
noch een Unie pasten. Hatta had inmiddels bemerkt dat hij slechts zoveel
onderhandelingsruimte had als het leger hem toestond. Stikker heeft met zijn
eigenmachtig optreden van toen in de literatuur de rol van verlichte geest ver
worven. Zo schrijft John Coast naar aanleiding van Stikkers bezoek aan Kalioerang over ‘the liberal and probably the wisest member of the Dutch cabinet’
en plaatst tegenover hem de arme HVK als ‘the cold and humourless Beel,
invindbly confident of his own rigteousness’.55 Volgens Anak Agung is de
missie van Stikker echter fataal geweest. Deze heeft de federalisten van Neder
land vervreemd en bij de republikeinen niets bereikt. Anak Agung kon de
missie alleen maar zien als een bevestiging van de dubbelhartigheid van de
Nederlandse regering in haar houding jegens de federalisten.56
Beel zag zich als nieuwbakken landvoogd geconfronteerd met twee verschil
lende adviezen ten aanzien van het te voeren beleid. Op 12 november seinde
hij aan Sassen dat hem uit een bespreking met Nederlandse bestuursfunctionarissen in de gewesten was gebleken ‘dat slechts een gewapend optreden te
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gen de Republiek een noodlottig afglijden kan voorkomen’ en Spoor was het
hiermee volkomen eens, zei Beel erbij.57 De volgende dag moest Beel echter
berichten dat zijn politieke adviseurs er anders over dachten. De vorderingen
die in Kalioerang waren gemaakt, maakten volgens hen ‘een militaire actie
nationaal noch internationaal verantwoord’.58 Beel zelf vond dat de Repubüek
over twee wezenlijke vraagpunten aan de tand moest worden gevoeld: aan
vaardde zij het oppergezag van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon en
was zij bereid het republikeinse leger te ontbinden?—blijkbaar had Beel het
aide mémoire uit Kalioerang beter bestudeerd dan Stikker.
In een telegram van 15 november zette Beel ‘met het oog op de a.s. belang
rijke ministerraad’ alles nog eens op een rijtje: Stikkers reis had onrust en ver
warring gezaaid; de federalisten dachten dat Nederland dubbelspel speelde; de
Republiek speelde van haar kant een handig spel van ogenschijnlijke verzoe
ning, om ons aan de praat te houden en intussen haar posities te versterken;
doordat de soldaten niet wisten waaraan ze toe waren, heerste onder de
troepen moedeloosheid en ondertussen was de inlandse bevolking het slacht
offer. Beels conclusie was dat niettegenstaande het gevaar van internationale
inmenging een nieuwe militaire actie onontkoombaar was. Hij voegde eraan
toe: ‘Een nieuwe reis van een lid der Regering met het doel in enigerlei vorm
nog besprekingen met de Republikeinse Regering te voeren moet ik met de
meeste nadruk ontraden.’59
D

e r e is v a n

S t ik k e r

en

Sa ssen

Drees had het er moeilijk mee. De notulen van de ministerraadsvergadering
van 15 november waarin de reactie werd besproken op het aide mémoire dat
Stikker had meegebracht en waarin tevens het laatste telegram van Beel op
tafel lag, vermelden onder meer: ‘De minister-president acht het tragisch dat
verschillende zienswijzen zo uiteenlopen en in het bijzonder dat Dr. Beel het
standpunt inneemt dat onmiddellijk moet worden opgetreden’.60 Uiteindelijk
verenigde men zich op een voorstel van Sassen die zei zelf een tussenstandpunt in te nemen: Hatta’s aide mémoire zou beantwoord worden door een
eigen aide mémoire van de Nederlandse regering.
Na dit ministerraadsbesluit greep de verwarring om zich heen. Beel aan wie
het door Sassen geconcipieerde antwoord aan Hatta werd toegestuurd, tele
grafeerde terug: ‘Ik kan geen vrijheid vinden het aide mémoire in zijn huidige
redactie te doen uitgaan’. Beel stelde wijzigingen voor die aan Sassens aide
mémoire eerder het karakter van een ultimatum gaven.61 De Nederlandse
vertegenwoordiger bij de UNO Van Roijen seinde van zijn kant dat hij met
een ultimatum niet uit de voeten kon als hij straks het Nederlandse beleid in
de Veiligheidsraad moest verdedigen. Daarop werd door Drees een klein be
raad van een vijftal betrokken ministers bijeengeroepen (Drees, Stikker, Sas
sen, Van Schaik en Schokking) om, nu de knopen niet meer te ontwarren
waren ze maar door te hakken. Daartussendoor vertelde één van het vijftal,
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Stikker, de geplaagde minister-president dat Sassen tegenover hem een toon
begon aan te slaan die hij niet accepteerde en dat hij daarom ernstig overwoog
zijn portefeuille ter beschikking te stellen.62 Drees wist de twee kemphanen
met elkaar te verzoenen. Het kleine ministersberaad besloot Stikker en Sassen
samen op pad te sturen naar Indonesië—zonder aide mémoire maar met een
door Sassen ontworpen procedure-in-stappen die duidelijkheid moest ver
schaffen over de ware bedoelingen van de Republiek, in die zin dat in de
onderhandelingen pas een volgende stap mocht worden gezet nadat de eerdere
was gedaan.
Aan de overige leden van het kabinet schreef Drees: ‘Het is m.b.t. de behan
deling van het Indonesisch vraagstuk anders gelopen dan na de laatste minis
terraadsvergadering mocht worden verwacht. (...) Ik betreur het zeer dat niet
de ministerraad hierover heeft beslist.’63 In de daaropvolgende vergadering
reageerden Van Maarseveen en Lieftinck uiterst geprikkeld. Zij vonden dat
het prestige van de Nederlandse regering ernstig had geleden onder de gang
van zaken en wraakten met name een communiqué over het besluit van de vijf
ministers, dat was uitgegaan onder de aanhef: ‘De ministerraad heeft besloten’.
Drees trok het boetekleed aan en in dit gewaad werd hem tenslotte door de
meerderheid van het kabinet vergiffenis geschonken Andermaal werd beslo
ten—thans door de voltallige ministerraad—de minister van Buitenlandse
Zaken en de minister van Overzeese Gebiedsdelen samen in Indonesië de on
derhandelingen met de Republiek te laten voortzetten.64 Vertegenwoordigers
van de vier regeringspartijen in de Tweede Kamer (Romme, Van der Goes,
Tilanus en H.A Korthals) alsmede een vertegenwoordiger van de ARP
(H.J.W.A. Meijerink) werden uitgenodigd de ministers te vergezellen op hun
reis, opdat ter plaatse de resultaten van de onderhandelingen met de par
lementaire delegatie konden worden besproken.
Beel had in een telegram aan Sassen laten blijken dat de ministeriële missie en
de parlementaire delegatie bij hem niet op een warm onthaal hoefden te reke
nen. ‘Ik behoef u niet te zeggen hoezeer ik het betreur mij opnieuw tegen de
gedragslijn van de Nederlandse regering te moeten verzetten’, telegrafeerde
hij.65 Drees probeerde in een telegram van 23 november—op het moment dat
de delegaties al onderweg waren—het hem allemaal uit te leggen en bezwoer
Beel in afwachting van de komst van de ministersdelegatde niets te onderne
men.66
Beel legde zich bij de situatie neer. We zien hem nu als voorzitter optreden
bij allerlei beraad dat in Batavia werd gevoerd vóór en na het bezoek van het
ministersduo aan Hatta in Kalioerang. Een enigszins pijnlijke bespreking vond
plaats tussen de twee uit Nederland overgekomen ministers en ‘voormannen
van de Indonesische federale gebieden’—zoals de notulist hen heeft om
schreven. De voorzitter van de Bijeenkomst Federaal Overleg, Hamid Alkadir,
sultan van Pontianak, alsook Anak Agung ‘spreken de wens uit dat zij reeds
direct worden ingeschakeld bij de onderhandelingen met de Republiek’.
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Sassen legde uit dat hun instructie daarin niet voorzag. De ministers verklaar
den echter ‘uitdrukkelijk en herhaaldelijk’ dat de BFO van de resultaten van de
besprekingen met de Republiek op de hoogte zou worden gesteld. Beel
besloot de korte avondvergadering met de verzekering dat Nederland trouw
zou blijven aan het de federalisten gegeven woord.67
De besprekingen die Stikker en Sassen in Kalioerang met Hatta voerden en
waar Gedelegeerde Neher zich bijvoegde, waren van stonde af aan tot mis
lukking gedoemd. We zeiden het eerder: de ruimte die het leger de minister
president bood was uiterst klein. De arme Hatta moest nu zelfs toezeggingen
inslikken die hij eerder tegenover Stikker had gedaan. Het is niet helemaal
begrijpelijk waarom de zware delegatie van twee ministers en een Gede
legeerde van de Kroon niet onmiddellijk heeft doorzien dat Hatta in feite niets
te onderhandelen had. Bij de eerste de beste bespreking legde de republikeinse
minister-president eerlijk uit dat hij de greep op de politieke en militaire situ
atie begon te verliezen. Van de regeringspartijen, zei Hatta, was de Masjumi
gespleten, de PNI verzwakt en de groep-Sjahrir overgelopen naar de opposi
tionele Partai Murba. En wat de militaire situatie betrof, vertelde Hatta dat
bendes nu aan beide zijden van de demarcatielijn aan het rampokken waren en
dat een deel van de Siliwangi-divisie was gedeserteerd .68
Het drietal keerde met lege handen naar Batavia terug, waar nog een vruch
teloze slotbespreking met Hatta plaats vond. Op 4 december vond het beloof
de overleg plaats van de ministersdelegatie met de federalisten. Het was een
uiterst korte vergadering van slechts twintig minuten. Er was dan ook weinig
te melden. Anak Agung deed bij deze gelegenheid evenwel een uitspraak die
men in de oren had moeten knopen. Op omzichtige wijze het hij blijken dat
zijns inziens het geen zin had het beoogde Besluit Indonesië in Overgangstijd,
dat moest leiden tot de interimregering, af te kondigen zolang er met de
Republiek geen overeenstemming was bereikt.69—En zeker niet, zou Anak
Agung later tegen Beel persoonlijk zeggen, als van Nederlandse kant werd be
sloten tot een nieuwe militaire actie tegen de Republiek. Voor de goede ver
staander had hieruit duidelijk moeten zijn dat Nederland bij een hernieuwd
militair optreden de federalisten niet aan zijn zijde zou vinden. Beel en de mi
nisters hebben de boodschap kennelijk niet begrepen of zij hebben de beteke
nis ervan onderschat.
Omdat de missie Stikker/Sassen niets opleverde, heeft de aanwezigheid van
de parlementaire delegatie, die immers de resultaten ervan zou afwegen, wei
nig zin gehad. De leden ervan hebben zich verpoosd, deze en gene hebben
vrienden en bekenden opgezocht en onderling hebben ze de klokken gelijk ge
zet. Het nuttig effect van hun verblijf in Indonesië is geweest, schreef Romme
later aan Beel, dat de fractievoorzitter van de PvdA Van der Goes van Naters
door de anderen werd overtuigd van de noodzaak om te slaan nu er met de Re
publiek niet te praten viel—alhoewel Van der Goes zelf de indruk heeft gegeven
dat hij helemaal niet wist dat er een militaire actie op komst was.70
Romme heeft tijdens zijn verblijf in Indonesië uiteraard zijn partijgenoot
Volgens Kawilarang ging het om een bataljon opstandige militairen die door Nasution als
strafmaatregel Nederlands gebied waren ingestuurd! (interview Kawilarang, 3 februari 1994).
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Beel opgezocht, zo op zondag 28 november na de hoogmis. Romme trof Beel
in het paleis aan, schreef hij in zijn dagboek, ‘als een kat in een vreemd pak
huis’. Wellicht is dit de reden geweest voor een hernieuwd bezoek enkele da
gen later. Volgens Romme’s dagboekaantekening was hij nu samen met zijn
aangetrouwde neef Sassen71, maar deze heeft Gase desgevraagd gezegd zich
daar niets van te herinneren. Sassen zou dan ook geen getuige zijn geweest van
de gezagsondermijnende speculaties die Romme bij dit gesprek heeft ont
vouwd. In wat dan kennelijk een tête-a-tête Romme-Beel is geweest, is blijkens
een gespreksnotitie van Romme besproken wat te doen als de regering over
een hernieuwd militair optreden tegen de Republiek niet tot de gewenste be
slissing kwam. In dat geval zou Beel als HVK ‘ongehoorzaamheid’ moeten
plegen en eigenmachtig de actie van start doen gaan.72 Hoe konden beide
mannen zover komen? Ongetwijfeld heeft bij hen in het achterhoofd gespeeld
de herinnering aan de dead-lock die de besluitvaardigheid van het kabinet had
verlamd toen een jaar daarvoor een beslissing moest worden genomen over
een oprukken naar Jogja, en aan een soortgelijke impasse nog maar een maand
geleden over een militair ingrijpen tijdens de Madioenopstand. Daarnaast moet
in hun achterhoofd de vrees hebben gespeeld—heeft Bank duidelijk gemaakt—
dat de geschiedenis later een abandonnement van Indonesië op rekening zou
schrijven van de katholieke politiek.73 ‘Het was al met al hoog spel waartoe
Romme en Beel besloten’, zegt De Jong ervan74—wij zeggen het hem na.
De

o o r l o g s v e r k l a r in g v a n a c h t t ie n d e c e m b e r

1948

Beel wilde meteen met ‘plan-Kraai’ dat Spoor en zijn staf voor de militaire
actie tegen de Republiek hadden opgesteld beginnen, zodat de mannen vóór
Kerstmis terug in hun bivak konden zijn. De onnavolgbare Van der Goes had
evenwel de suggestie gedaan met de actie te wachten tot vlak voor Kerstmis,
wanneer de Veiligheidsraad met reces zou zijn.75 Deze gedachte werd weldra
door het kabinet overgenomen en kreeg steun van de Nederlandse vertegen
woordiger bij de Veiligheidsraad Van Roijen76. Deze diplomaat wist de Vei
ligheidsraad, die in Parijs zijn wintervergadering hield, zand in de ogen te
strooien. Ondanks de waarschuwing van de Indonesische vertegenwoordiger
Palar: ‘I fear a conflageration in that part of the world’,77 op 16 december ging
de Veiligheidsraad met reces.
Over het beraad en de besluitvorming in Den Haag en in Batavia die
hebben geleid tot de tweede politionele actie en over de verwarring en misver
standen die daarbij rezen, is uitvoerig geschreven. Wij zullen de gebeurtenis
sen belichten voor zover ze van betekenis zijn om Beels rol in het stuk te kun
nen beoordelen. Nadat Stikker en Sassen verslag hadden uitgebracht van hun
Indonesische reis besloot de ministerraad op 13 december de HVK een ge
wapende actie te doen voorbereiden, ‘die zo mogelijk vóór 18 december moet
beginnen, maar niet eerder dan 16 december 00.00 uur’.78 In de nacht van 13
op 14 december ontving de ministerraad echter afschrift van een brief van
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Hatta aan de Amerikaanse voorzitter van de Commissie van Goede Diensten
Cochran. Beel ontraadde het kabinet met klem op de brief in te gaan. ‘Uit de
omvang, de stijl, de terminologie’79 was volgens Beel op te maken dat Hatta’s
brief was geschreven door Cochran, in zijn ogen de zoveelste Amerikaanse
lastpost. Volgens Beel had Cochran, louter om de Nederlandse regering aan
het lijntje te houden, gewoon een brief aan zichzelf geschreven. Dat mocht
dan waar zijn, er stond hoe dan ook Hatta’s handtekening onder, vond Drees,
die in de brief een belangwekkend aanknopingspunt had aangetroffen. Hatta
erkende in de brief het recht van de HVK om waar deze dat nodig achtte in
republikeins gebied Nederlandse troepen in te zetten. Dit betekende, zei
Drees, ‘het recht om in te grijpen zonder dat daartegenover internationaal
enig bezwaar kan worden gemaakt!’80 De brief bood met andere woorden ein
delijk een kans de politieke leiding van de Republiek en haar militante achter
ban uit elkaar te spelen.
Na enkele spannende vergaderingen van de ministerraad—compleet met
een korte kabinetscrisis van 14 op 15 december, die na interventie van de ko
ningin werd bezworen81—en na een stroom van telegrammen en telefoonge
sprekken over en weer kwam er uiteindelijk een reactie op Hatta’s brief uit de
bus, die het karakter had van een ultimatum maar de Republiek drie dagen
bedenktijd liet. De ministerraad stemde in meerderheid voor het ultimatum;
Drees stemde (evenals Joekes) tegen maar aanvaardde wel de verantwoorde
lijkheid ervoor. Beel seinde na overleg met Spoor en Koets tot de conclusie te
zijn gekomen dat de militaire operatie niet kon worden uitgesteld en weigerde
bovendien de brief van het kabinet aan Hatta, waarvan de inhoud hem niet
aanstond, te versturen.82 In de stormachtige ministerraadsvergadering van 17
december constateerde Stikker dat de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon
insubordinatie pleegde en Lieftinck voegde eraan toe: ‘Indien Dr. Beel der
halve niet doet hetgeen wij vragen, dan zal H.M. de Koningin verzocht moe
ten worden hem van zijn functie te ontheffen.’ Op dat moment kwam een tele
gram van Beel binnen dat hem redde. De minister-president las het staande de
vergadering voor. Beel erkende ‘dat principieel het nemen van een beslissing
bij de Nederlandse regering berust.’ Lieftinck pruttelde nog wat na, maar
Drees zei verontschuldigend ‘dat men in Indonesië door de verslechterende si
tuatie wel onder zeer hoge druk staat’ en haastte zich de vergadering te slui
ten.83 Diezelfde dag had Beel eindelijk de brief aan Hatta verstuurd; met de
mededeling erbij dat het antwoord daarop de volgende dag 18 december vóór
10 uur ’s ochtends Indische tijd binnen moest zijn.
De bewogen achttiende december 1948 begon als gevolg van het tijdsverschil
van zeven men tussen Nederland en Indonesië al vroeg. Het ultimatum liep
als gezegd af om 10 uur Indische tijd; dat was 3 uur ’s morgens Nederlandse
tijd. Die ochtend de achttiende december zat de ministerraad vanaf half vier in
de Trêveszaal bijeen, opdat meteen nadat het antwoord op het ultimatum bin
nen was over het al dan niet doorgaan van de militaire actie een beslissing kon
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worden genomen. In Batavia verscheen een kwartier voor het verstrijken van
het ultimatum Cochran op paleis Koningsplein en stelde de waarnemend voor
zitter van de Nederlandse delegatie T. Elink Schuurman een brief ter hand. In
de brief verweet Cochran de Nederlandse regering op boze toon dat zij vier
dagen had gedaan over het antwoord op de brief van ‘Hatta’, terwijl de termijn
die de Republiek voor haar antwoord was gelaten per saldo maar achttien uren
was geweest, rekende hij voor. Hatta lag met difterie in Kalioerang te bed,
deelde Cochran mee, en diens kabinet zat enkele uren rijden daarvandaan in
Jogja. Onder deze omstandigheden had Cochran geen pressie willen uitoefe
nen op de minister-president van de Republiek. Als zijn eigen mening wilde
hij wel kwijt dat alle punten uit het ultimatum waarover de Nederlandse re
gering op zo hoge toon opheldering had geëist, dienden te worden geklaard
door middel van onderhandeüngen tussen Nederland en de Republiek onder
leiding van de CGD ,84
Beel had niet veel tijd nodig tot een besluit te komen: het ultimatum was
verworpen, de militaire actie kon die nacht van start gaan. De afspraak was
echter, zoals we zagen, dat de ultieme beslissing zou worden genomen door
het kabinet, dat in grote spanning in Den Haag zat te wachten. Er kwam
echter niets door uit Batavia. Atmosferische storingen belemmerden het tele
grafisch verkeer. Eindelijk om 8.15 uur Nederlandse tijd (kwart over drie ’s mid
dags in Batavia) lukte het Sassen met Beel telefonisch contact te krijgen. Deze
vertelde dat op het ultimatum geen antwoord was gekomen, althans van Hatta,
wel een lange brief van Cochran, ‘die geen nieuwe punten bevatte’. Sassen
deed er mededeling van aan zijn collega’s. Voor Liefünck was de zaak duide
lijk, de actie moest nu maar van start gaan. Drees wilde het echter graag van
Beel zelf horen. Na veel vijven en zessen lukte het Beel door te krijgen op de
telefoon in de vergaderzaal—het was inmiddels 9.15 uur respectievelijk 16.15
uur. Ook Drees kreeg van Beel te horen dat de militaire actie onvermijdelijk
was. ‘Wat moest ik doen hè?’ is de retorische vraag die Drees zijn twee bio
grafen John Jansen van Galen en Herman Vuijsje heeft voorgelegd. ‘Toen heb
ik moeten berusten in de Tweede Politionele Actie.’85 Unaniem gaf de minis
terraad Beel het groene licht. Tevens werd besloten het Besluit Indonesië in
Overgangstijd (het BlO-besluit) af te kondigen en aan te koersen op de Fe
derale Interim Regering—zoals het er nu uitzag, zonder de Republiek.86
De start van de tweede politionele actie vroeg nog om een oorlogsverklaring,
dat wil zeggen om opzegging van de bij Renville overeengekomen wapenstil
stand. In de ministerraadsvergadering van 13 december had Sassen opgemerkt
‘dat het bestand formeel moet worden opgezegd wegens redenen van interna
tionale moraal en fatsoen’ en Drees was hem bijgevallen.87 Hoe en wanneer de
oorlogsverklaring die achttiende december is overgebracht weten we van een
Indonesische getuige, M. Jusuf Ronodipuro, die het ons vertelde aan de hand
van een (niet gepubliceerd) verslag dat hij 45 jaren na dato met behulp van
aantekeningen van die tijd en van zijn geheugen heeft opgesteld. Zijn relaas,
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dat ons authentiek voorkomt, maakt duidelijk met welk dédain Batavia de
republikeinse tegenstander behandelde en hoezeer de voorzitter van de Com
missie van Goede Diensten werd geschoffeerd. Het laat ook zien dat de ge
beurtenissen in Batavia op 18 december 1948 wat anders zijn verlopen dan tot
dusver is aangenomen.
De latere Indonesische diplomaat Ronodipuro was in die tijd een van de as
sistenten van Sudjono, die na Renville secretaris-generaal was geworden van de
Indonesische onderhandelingsdelegatie. Terwijl deze delegatie zich met de
Commissie van Goede Diensten in Kalioerang bevond, zat Sudjono thuis in
Batavia bij zijn zieke vrouw. Ronodipuro was die ochtend met Cochran en
T.W. Cutts, plaatsvervangend Australische lid van de CGD, naar Batavia mee
gevlogen waar Cochran, zoals we zagen, om 9.45 uur zijn missive op het paleis
had overhandigd, ’s Avonds rond 21 uur werd Ronodipuro telefonisch naar
paleis Rijswijk gecommandeerd en kreeg daar de oorlogsverklaring over
handigd (zie afbeelding pagina 285) Hij snelde ermee naar het huis van Su
djono aan de Oranjeboulevard, die hem opdracht gaf de inhoud ervan onmiddellijk naar Hatta in Kalioerang te telegraferen.
‘Omdat er geen tijd was om een telegram op te stellen, adresseerde ik een kopie
aan de vice-president en bracht deze meteen naar het telegraafkantoor van de
P T T op het Koningsplein (vlakbij waar nu Monas staat). De PTT-beambte
bleek geen telegram meer naar Jogja te kunnen sturen omdat, volgens infor
matie op bevel van het Paleis, de verbinding met Jogja was verbroken.’

Het was inmiddels aldus Ronodipuro al tien uur ‘s avonds, er resteerden dus
nog maar twee uren. Hij bedacht zich niet lang en ‘reed direct plank gas naar
het hotel Des Indes’. Daar logeerde Cochran, die kennelijk nog van niets wist.
De voorzitter van de CGD lag al in bed en ontving Ronodipuro in pyjama.
Nadat Cochran de verklaring snel had doorgelezen, riep hij uit: ‘Verdomme,
we moeten naar Jogja!’ Cochran kleedde zich aan en het intussen zijn secre
taris op het vliegveld Kemajoran een vliegtuig startklaar maken. Ook belde hij
Elink Schuurman en ‘vroeg op barse toon of de deadline (...) kon worden ver
schoven, zodat de Indonesische regering in Jogja op de hoogte kon worden
gesteld.’ Elink Schuurman zei dat het niet kon. Samen met Cutts, die zich bij
hen had gevoegd, haastten Cochran en Ronodipuro zich naar Kemajoran,
waar ze omstreeks elf uur aankwamen. Daar kregen ze van de Amerikaanse
piloot van het vliegtuig dat hen naar Jogja moest brengen te horen dat hij geen
verlof kreeg te vertrekken. Cochran was razend. Onverrichterzake keerde het
gezelschap naar Des Indes terug, waar een Nederlandse verbindingsofficier
Cochran opwachtte met eenzelfde verklaring als Ronodipuro op paleis Rijs
wijk was overhandigd.
De woedende Amerikaanse CGD-voorzitter ging niet bij de pakken neerzit
ten. Vanuit zijn hotelkamer stelde Cochran Washington telefonisch op de
hoogte van wat hem allemaal was overkomen. Cochrans verslag vormt waar
schijnlijk de achtergrond van een boodschap die het State Department zijn
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Afb. 30. Tekst van de Nederlandse oorlogsverklaring bij het begin van de Tweede Politionele
Actie, die Ronodipuro tevergeefs naar Hatta in Kalioerang heeft proberen te telegraferen.
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zaakgelastigde in Den Haag L.V. Steere te elfder ure aan Stikker liet over
handigen en die in de mêlee van alle telegrammen en brieven van die hectische
dagen wat verloren is gegaan. De boodschap van Steere die later een voor
aankondiging van heel wat onheil zou blijken, luidde: ‘Make strong representation and teil that State Department regards Dr Beel’s steps in many respect
incredible in connection with action taken and reasons for doing so.’88
Ronodipuro was intussen weer naar Sudjono gegaan samen met Soepomo,
die hij bij hem thuis in de Riouwstraat had opgepikt en die vergeefs had ge
probeerd Elink Schuurman aan de telefoon te krijgen. Gezamenlijk hoorden
ze zondag ’s ochtends om zes uur Beel over de radio verklaren dat de Neder
landse regering zich niet langer gebonden achtte aan de wapenstilstandsovereenkomst en dat die morgen de politionele actie was ingezet om in republi
keins gebied rust en orde te herstellen.89 Op datzelfde moment zagen de in
Kalioerang achtergebleven leden van de Commissie van Goede Diensten hoe
beneden op het vliegveld Magoewo parachutisten neerdaalden en hoe Jogja
werd gebombardeerd. Met de zwakke zender waarover ze beschikten werd het
bericht van de Nederlandse overval op Jogja uitgezonden. Aan alle radiosta
tions en schepen die het bericht opvingen werd dringend verzocht het onmid
dellijk aan de Veiligheidsraad door te geven.90
Beel moet in die tijd onder grote druk hebben gestaan. De zeventiende schreef
Beels secretaresse in een brief aan haar ouders: ‘De baas ziet grauw en heeft nu
al 3 nachten achter elkaar gedurende de nacht besprekingen gehad. Vanmor
gen om kwart over 5 moest ik ook nog even komen!’ De gewisselde telegram
men Batavia-Den Haag en vice versa op 17 en 18 december 1948 getuigen van
constant beraad van Beel met militaire en civiele adviseurs. Als een bestuurder
die zich in de regel liet leiden door de adviseurs om hem heen, was hij in de
situatie gekomen waarin al zijn adviseurs, ook de civiele, die aanvankelijk een
militaire actie hadden afgeraden, tot de conclusie waren gekomen dat er gesla
gen moest worden. Het Indonesisch departementshoofd, Secretaris van Staat
voor Landbouw en Visserij Wisaksono Wirjodihardjo was het met dit stand
punt hartgrondig eens. Wat Beel tot de wat overmoedige conclusie bracht:
‘Door deze uit het hart gekomen verklaring van Wisaksono ben ik in mijn
overtuiging gesterkt dat door de grote meerderheid van het Indonesische volk
de genomen beslissing zal worden gevoeld als een verlossende daad.’91 Beels
kabinetschef Koets heeft later beweerd dat hij nogal wat moeite heeft gehad
met het besluit tot de tweede politionele actie. Op het moment zelf heeft hij
daarvan echter weinig blijk gegeven. Het telegram waarmee Beel dreigde
insubordinatie te plegen was notabene door Koets opgesteld, met daarin de
verzekering dat hij er zelf volkomen achter stond.92 Generaal Spoor was hele
maal door het dolle heen. Uit de notulen van een inderhaast bijeengeroepen
vergadering van de legerraad in Indonesië kan men opmaken hoezeer Beel
met name qnder de druk van de legercommandant moet hebben gestaan.
‘C.G.S. [de chef van de generale staf] betoogt’, zo vermelden deze notulen,
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‘dat de veiligheid van de troepen thans hoofdzaak is geworden, omdat deze
dwingt om op te rukken en dat, al zegt de Regering “neen” de HVK de order
zal moeten geven de actie in te zetten’. Blijkens het vervolg van de notulen was
Spoor het hiermee roerend eens, alhoewel hij zich terdege ervan bewust was
wat dit betekende. ‘De Clg [legercommandant] wijst erop dat hij zich bij uit
voering van dit onbevoegd gegeven bevel zou schuldig maken aan hoogver
raad, doch dat hij hiervoor niet zal terugdeinzen, wanneer de toestand zulks
vereist.’93
Wij kunnen ons psychologisch gezien wel enigszins indenken dat Beel en
zijn adviseurs in Batavia niet erg onder de indruk waren van de demarches die
Hatta te elfder ure via de Amerikaan Cochran had gedaan. De Veiligheidsraad
moet in Indië, zo ver van de diplomatieke ambiance van telegrammen, nota’s,
waarschuwingen die de regering voortdurend enerveerden, als futiel zijn er
varen. Was de VR die kwesties als Vietnam, Palestina en de overval op Tsjecho-Slowakije ongemoeid liet, er niet op uit met zijn interventies tegen ons
kleine land zijn zwakke prestige op te vijzelen? En Hatta?—Hoe zwak was de
positie van deze politieke leider, die het leger kennelijk niet meer in de hand
had, die gelaten met de leden van de CGD in Kalioerang zat te keuvelen in
plaats van leiding te geven aan zijn kabinet in Jogja en die een ziekte voor
wendde, zo leek het, om maar niet te hoeven reageren. Is het achteraf gezien
inderdaad niet zo dat Hatta slechts erop uit is geweest tijd te winnen? T.B.
Simatupang, waarnemend chefstaf van het republikeinse leger, die tijdens die
dagen bij Hatta in Kalioerang zat, heeft later geschreven dat ze in het repu
blikeinse kamp geen Nederlandse aanval verwachtten zolang er in Kalioerang
met de CGD werd gepraat. In één adem voegt hij eraan toe dat om paraat te
zijn bij een eventuele aanval van Nederland een algemene legeroefening was
gepland voor 20 december.94 Vanuit Nederlands militair standpunt gezien was
de aanval, die op 19 december 00.01 uur werd ingezet, dus precies op tijd.
T w e e d e p o l i t i o n e l e a c t ie

De Tweede Politionele Actie liep als een tank. Bij de verovering van Jogja
viel vrijwel de gehele regering van de Republiek in handen van de Nederland
se troepen. Vóór zijn gevangenneming wist Soekamo een telegram te doen
uitgaan naar de minister van Economische Zaken Sjarifudin Prawanigara, die
in Bukittingi (Fort de Koek) op Sumatra verbleef, waarin deze opdracht kreeg
een noodregering te vormen. In een tweede telegram aan de minister van Fi
nanciën Maramir in India, dat tevens was bestemd voor Palar in Amerika, gaf
Soekamo opdracht om indien Sjarifudin er niet in zou slagen een noodre
gering te formeren, een regering-in-ballingschap te vormen.95 De noodre
gering die Sjarifudin vormde heeft weinig van zich laten horen. Palar daar
entegen is als vertegenwoordiger van de Republiek bij de Veiligheidsraad een
belangrijke factor geworden in het Nederlands-Indonesisch conflict.
Het eerste doel van de actie, verovering van stedelijke knooppunten, werd
Menige tank en brencarrier was versierd met de tekst:

Lang gedacht en niet vergeten,
Lang gewacht en toch gekregen: Jogja!
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binnen enkele dagen bereikt. De Australische militaire waarnemer in Indone
sië, commander Mathews, die ooggetuige was van de verovering van de republi
keinse hoofdstad, was vol bewondering voor ‘this most wonderful military operation’—-Jogja veroveren zonder dat de stadsverlichting maar één minuut was
uitgevallen.96 Een landgenoot van de enthousiaste militaire waarnemer, de Aus
tralische vertegenwoordiger bij de Veiligheidsraad Hodgson, had heel wat min
der waardering voor het Nederlandse optreden. ‘Worse even than Hider did to
The Netherlands’, luidde diens vernietigend oordeel. In de Veiligheidsraad die
na de Nederlandse aanval op aandrang van de Amerikaanse en Australische ver
tegenwoordigers van kerstreces naar Parijs was teruggekeerd, was inmiddels
bekend geworden hoe de opzegging van het bestand had plaatsgehad.
Nederland zat volgens De Beus, die erbij aanwezig was, de vooravond van
kerstmis 1948 op het toneel van Palais de Chaillot, waar de Veiligheidsraad
vergaderde, voor het oog van de hele wereld in de beklaagdenbank.97 De ver
klaring die Van Roijen namens de Nederlandse regering voorlas en waarin de
militaire actie werd afgedaan als een politioneel ingrijpen om rust en orde te
herstellen, was niet erg geschikt om de vijandige stemming onder de VR-leden
te matigen. Van Roijen zag zich daarna geconfronteerd met de man die in
vroeger dagen aan de kant van Nederland stond, maar die nu de kwelgeest
werd van Beel in Batavia: Nico Palar. Palar zette met zijn rede de toon voor
het debat. De militaire actie was erop gericht de Republiek de doodsteek toe
te dienen. Nederland, zei Palar, koerste af op een 1dutch fabricated’ federatie die
in feite beoogde de koloniale verhoudingen te bestendigen. Met twee eisen
zette Palar de koers uit die de Veiligheidsraad zou gaan volgen bij zijn verdere
bemoeiingen met het conflict: uitbreiding van de bevoegdheden van de Com
missie van Goede Diensten en herstel van de republikeinse regering in
Jogja.98 In zijn resolutie van 31 december 1948 eiste de Veiligheidsraad op
korte termijn een staakt-het-vuren en vrijlating van de republikeinse leiders.
Beel had voorlopig andere dingen aan het hoofd dan de internationale inter
ventie in zijn Indonesiëbeleid. In het uur van de strijd werd een soldateske
geest over hem vaardig. Men bespeurt dit in het jargon dat hij hanteerde in
zijn berichtgeving aan Den Haag over het verloop van de strijd. Beel vertelde
hoe een doorgebroken eenheid van het republikeinse leger ‘verontzijdigd is’
en heeft het over ‘dispersie der troepen’.99 Hij was vol lof over de prestaties
van zijn staf. ‘Het was een voorrecht om aanvoerder van het team te zijn,’
schreef hij aan Sassen.100 Fysieke angst toonde Beel niet. Toen de legerleiding
ter beveiliging van de HVK een peloton soldaten ’s nachts rond het paleis liet
wachtlopen, verzocht Beel na een paar nachten hen terug te trekken, omdat hij
in zijn nachtrust werd gestoord. Beels adjudant Van Ravesteijn heeft in deze
spannende periode twee weken lang op een veldbed de nacht doorgebracht in
Beels slaapkamer, omdat een aanslag van terroristen werd gevreesd. Je zou
verwachten dat twee mannen, nachten lang in spanning bijeen, tot elkaar wer
den gedreven en dat er een sfeer van vertrouwelijkheid ontstaat. Volgens Van
Na terugkeer van de VR naar Amerika zou Palar op verzoek van de minister van Buiten
landse Zaken Marshall twee maal per week op het State Department een briefing geven over
de ontwikkelingen in Indonesië.
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Ravesteijn legde Beel ook in nachtgewaad zijn formele houding niet af.101
Spoor had Beel in een nota de strategische en tactische implicaties van het
plan-Kraai uitgelegd. De Blitzkrieg moest in de eerste fase knooppunten be
zetten en in een tweede fase worden gevolgd door een grootscheepse zuiveringsoperatie.102 Heeft Beel zich gerealiseerd wat het betekende de verant
woordelijkheid te dragen voor een militaire actie erop gericht de vijand te
vernietigen? De Amerikaanse historicus Kahin is in Jogja getuige geweest van
de verovering van deze stad. Hij schreef over deze belevenis onder meer: ‘Planes strafed the streets both lengthwise and crosswise’.103 Roeslan Abdulgani is
op de fiets slachtoffer geworden van zo’n luchtaanval. Hij zag hoe rond hem
mensen door exploderende bommen werden gedood; zelf werd hij getroffen
door een bomscherf die een gedeelte van zijn hand afrukte.104 De eerste man
van Maria Ulfah, secretaris-generaal van het republikeinse departement van
Onderwijs en Eredienst Santoso, kwam niets vermoedend de stad binnenrij
den, toen hij en zijn zwager uit de auto werden gesleurd. Samen met enkele
voorbijgangers werden ze tegen de muur gezet en door een dronken sergeantmajoor van het korps Speciale Troepen gemitrailleerd, aldus de getuigenis van
vrouwen die moesten toezien.105
Simatupang wist bij de aanval op Jogja te ontkomen en ging als de feitelijke
chefstaf fungeren van het verstrooide guerillaleger. In zijn eerder genoemde
boek beschrijft hij hoe hij ronddolend door midden-Java op zoek ging naar
een plaats waar hij zijn hoofdkwartier kon vestigen—een plaats, die hij uitein
delijk vond in de dessa Banaran. De Panglima Besar Sudirman, van wie naar
Den Haag werd geseind dat hij met het republikeinse kabinet was gevangen
genomen, slaagde er evenwel in uit Jogja te ontkomen. Vluchtend voor Ne
derlandse troepen en verzwakt door tuberculose, is hij door zijn mannen op
geïmproviseerde bamboe draagstoelen van de ene dessa naar de andere ver
voerd. Hij vond uiteindelijk een schuilplaats in het dorpje Sobo in OostJava.106 Echte leiding kon hij vandaaruit niet geven. Maar de kabar angin, het
bericht voortgedragen door de wind, verspreidde de mare van de lijdende Pan
glima Besar over heel Java en Sumatra. Meer dan als opperbevelhebber ging
Sudirman fungeren als symbool van de vrijheidsstrijd tegen de gehate Hollan
ders. De eigenlijke bevelhebber werd Nasution, die de overleden chefetaf Urip
was opgevolgd. Hij was tijdens de aanval op Jogja op inspectietocht en daar
door aan gevangenneming ontkomen107. Velen sloten zich bij de desperado’s
aan. Naast studenten gingen ook scholieren deelnemen aan de guerillastrijd.
De katholieke minister voor Voedselvoorziening I. J. Kasimo die niet was ge
vangengenomen, sloot zich samen met het oud-volkraadslid de oude heer R.P.
Suroso en enige hogere ambtenaren aan bij de guerilla’s. Het guerillaleger
kreeg hulp van de tani en zijn gezin. De boerenbevolking gaf hun te eten, ver
richtte koeriersdiensten en stond op wacht. Jonge mannen en vrouwen uit de
steden maakten kennis met het eenvoudige leven op het platteland waarvan zij
nu de primitiviteit maar ook de hartelijkheid leerden kennen, schrijft Simatupang.
We hebben eerder gezien dat de Siliwangi-divisi e na de Renville-over-

Afb. 31. Het ‘swiepen’ van een verdachte kampong.

eenkomst zich had moeten terugtrekken achter de overeengekomen demar
catielijnen. Zij keerde nu op bevel van Nasution terug naar haar gevechtsgebied in West-Java. Het is een heroïsche tocht geweest langs de bergachtige
zuidkust van Java. J.C. (‘Poncke’) Princen, een Nederlandse militair die naar
de Indonesiërs was overgelopen en die de tocht heeft meegemaakt, omschreef
hem in een brief aan zijn familie in Amsterdam als een tocht ‘waarbij de Anabasis van Xenophon in de hoek zou staan te blozen’.108 De Sihwangi bestond
niet alleen uit soldaten, ook hun gezinnen trokken met hen mee terug naar de
Preanger waar zij vandaan kwamen. Eerder genoemde kolonel Kawilarang, die
zelf door Hatta naar Sumatra was gestuurd om daar de guerilla te leiden,
hoorde van een van zijn strijdmakkers die de anabasis van de Siliwangi mee
maakte, hoe deze gelopen heeft met een zoontje van drie gezeten op zijn rug
zak en zijn vrouw met een dochtertje van vijf aan de hand achter hem aan—
over glibberige bergpaden, bestookt door Mustangjagers, omzichtig wegen
overstekend die onder controle van de vijand stonden, door stenige of natte
kahbeddingen—achthonderd kilometer ver.109 Kortom, zo benadrukt Simatupang in zijn boek over deze gebeurtenissen, de Repubhek en de geest van Merdeka die het leger meevoerde, leefden na de tweede politionele actie als nooit
tevoren.
De verre, legendarische Sudirman inspireerde de soldaten, Nasution en
Simatupang gaven op bekwame wijze leiding aan de guerilla. Teruggrijpend

HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE KROON 1948-1949

291

op hun Duitse handboeken van de KMA, als Von Clausewitz’ Vorm Kriege,
deelden zij de guerilla’s in in Wehrkreise. In de hun toebedeelde ressorten had
den militaire eenheden tot taak het de vijand zo lastig mogelijk te maken. Zij
werden daarbij ondersteund door ongewapende eenheden die zorgden voor
bevoorrading en die de vijandelijke bewegingen bespiedden. ‘Als een vis in het
water’, zo formuleerde Nasution het, bewogen de guerilla’s zich in hun
natuurlijke omgeving van het Javaanse platteland en verscholen zij zich in af
gelegen dessa’s en in de bergen. Volgens de nota van Spoor over strategie en
tactiek van operatie-Kraai zouden in de tweede fase zuiveringsacties moeten
plaatsvinden. Guerilla-eenheden die in de veroverde gebieden waren achter
gebleven zouden worden vervolgd, geïsoleerd en uitgerookt. De Nederlandse
troepen kregen echter nauwelijks greep op de guerilla’s, die elke openlijke
strijd ontweken. Gefrustreerd zochten zij naar middelen om hun onzichtbare
vijand op het spoor te komen en te vernietigen. Dorpelingen die ervan werden
verdacht de guerilla te helpen werden door de NEFIS op wrede wijze onder
vraagd. Verdachte kampongs en dessa’s werden door Nederlandse patrouilles
onder vuur genomen of tot de grond toe afgebrand—dat dit geen incidenteel
‘geweldsexces’ is geweest, blijkt uit het feit dat ze er een woord voor hadden:
‘swiepen’. Guerilla’s deden overvallen op politieposten, plantages, treinen en
pleegden zelfs een laffe aanslag op het sanatorium Patjet bij Tjipanas. Zij
maakten wapens buit en vermoorden of ontvoerden inlandse bestuurders die
met de Nederlanders samenwerkten.
Het was een vuile oorlog geworden, van beide kanten. Is Beel in het nauwe
contact dat hij had met Spoor, zich van deze kant van zijn verantwoordelijk
heid als opperbevelhebber bewust geweest? Toen eind jaren zestig het Neder
landse publiek door tv-uitzendingen naar aanleiding van uitlatingen van J.E.
Hueting over het militair optreden in Indonesië werd gealarmeerd, is tever
geefs een beroep gedaan op Beel zijn oordeel hierover te geven.110
Z oeken

n a a r e e n p o l it ie k e o p l o s s in g

Ondanks alle overleg dat aan de tweede politionele actie was voorafgegaan
hadden Batavia en Den Haag zich er nauwelijks van vergewist wat de andere
partij precies als doel van de actie voor ogen stond.111 In een telegram van 20
december had Beel aan Sassen trachten duidelijk te maken wat volgens hem
het politieke doel van de militaire actie moest zijn: eliminatie van de Repu
bliek.112 Deze opvatting van Beel alsmede diens veronderstelling dat het kabi
net er ook zo over dacht, waren niet zo onlogisch. Bij de eerste politionele
actie had Den Haag Van Mook en Spoor niet willen volgen in hun aandrang
Djockjakartum esse delendum, omdat Drees zich verzette tegen de liquidatie van
de Republiek Nu de Republiek na de eerste actie, anders dan was gehoopt,
niet het hoofd in de schoot had gelegd en nu besloten was tot een tweede mili
taire actie die wel was gericht op de ‘pesthaard Jogja’, waarvoor Drees mede
Wij vonden informatie over genoemde guerüla-activiteiten in het NEFIS-dossier van Princen, die commandant was van een eenheid van de Siliwangi-divisie welke opereerde in de
omgeving van Sukaboemi, en hebben de bijzonderheden daarvan beschreven in Vrij Neder
land van 23 december 1989.
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de verantwoordelijkheid had genomen, kon Beel ons inziens logischerwijze de
conclusie trekken dat ook het kabinet de Republiek wilde elimineren. In bo
venvermeld telegram drong Beel dan ook bij de regering erop aan voortaan de
begrippen ‘Republiek’ en ‘republikeinse gebieden’ niet meer te gebruiken.
‘Ons doel is niet een gezuiverde Republiek, doch een vrij en onafhankelijk fe
deraal en democratisch Indonesië,’ verklaarde Beel. Hij gaf blijk weinig kijk te
hebben op de internationale verhoudingen toen hij enkele dagen later aan zijn
standpunt toevoegde dat met de liquidatie van de Republiek de Commissie van
Goede Diensten haar bestaansrecht had verloren omdat een van de twee par
tijen waartussen zij opdracht had te bemiddelen had opgehouden te bestaan.
De regering wist niet goed raad met de eigenzinnigheid van de Hoge Verte
genwoordiger van de Kroon. Lieftinck gaf daar uiting aan in de ministerraads
vergadering van 27 december: ‘Spreker meent dat de vervanging van Dr. van
Mook door Dr. Beel niet gebracht heeft wat hiervan werd verwacht, nl. dat het
zwaartepunt zou worden verlegd van Batavia naar Den Haag. Hij heeft inte
gendeel de indruk dat Dr. Beel zelfstandiger optreedt dan Dr. van Mook ooit
deed.’113 Mocht Beel dan al bezweren dat liquidatie van de Republiek het poli
tieke doel van de militaire actie was, Van Roijen maakte de regering duidelijk
dat de Veiligheidsraad met niet minder genoegen nam dan herstel van de
Republiek. In een telegram van 31 december waarin Sassen Beel de overkomst
van Drees naar Indonesië aankondigde, zei hij: ‘Ten aanzien van de politieke
doelstelling is het standpunt van Drees als volgt: natuurlijk is de Republiek als
de facto staatkundige eenheid weg, maar het is internationaal gezien stom dit
hardop te zeggen. Het zwaartepunt moet worden gelegd op vorming van de
F.I.R en van de V.S.I.’.114 Dit werd voorlopig ook het, weinig heldere, stand
punt van het kabinet: intern de Republiek als geëcarteerd beschouwen, naar
buiten doen alsof zij nog bestond en ondertussen zien zo snel mogelijk een Fe
derale Interim Regering tevoorschijn te toveren—‘Halfhartiger kon het
nauwelijks,’ zegtjaquet.115
Beel deed zijn best. Hij begreep dat hij voor de bemanning van een interimregering lieden nodig had uit drie groepen. De eerste groep bestond uit de
Indonesische departementshoofden in de Voorlopige Federale Raad die hij
van Van Mook had geërfd. Deze trouwe paladijnen van het Nederlandse gezag
tot toetreding te bewegen, leverde geen problemen op. Moeilijker was de
tweede groep, die van de federalisten uit Bijeenkomst Federaal Overleg. Zoals
we zagen had Anak Agung Beel gewaarschuwd dat Nederland bij een her
nieuwde politionele actie tegen de Republiek niet op de belangrijke deelstaat
Grote Oost, waarvan hij inmiddels minister-president was geworden, moest
rekenen. Ook de minister-president van de deelstaat Pasoendan op West-Java
liet het afweten. Er waren echter bij de BFO ook federalisten die goed
beseften dat hun positie en baan afhingen van het voortbestaan van het Neder
landse gezag in Indonesië en die Beel wel wilden ondersteunen bij de vorming
van een Federale Interim Regering. Het leidde op 13 januari 1949 tot een
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bewogen BFO-vergadering. Met goed gevoel voor het adatbeginsel musyawarah untuk mufakat—overleggen totdat overeenstemming is bereikt—leidde

Anak Agung de vergadering naar een slimme, unanieme conclusie: Bijeen
komst Federaal Overleg sprak zich uit voor de vorming van een Federale
Interim Regering, maar op voorwaarde dat eerst overleg werd gepleegd ‘met
prominente personen uit gebieden die nog niet volgens artikel 5 van het
B.I.O.-besluit georganiseerd zijn’.116 Deze cryptische omschrijving vermeed
het door Beel gewraakte begrip ‘republikeinse gebieden’, maar deze waren er
wel mee bedoeld. Hiermee kwam de derde categorie kandidaten voor de Fede
rale Interim Regering in beeld: prominente vertegenwoordigers van de Repu
bliek.
De republikeinse leiders die in Jogja waren gevangengenomen, waren in
twee groepen verdeeld. De groep-Soekamo, waartoe ook Sjahrir en hadji
Salim behoorden, was op Noord-Sumatra geïnterneerd, eerst in Brastagi daar
na in Prapat. De andere groep, de groep-Hatta, onder wie ook de ministers
Mohamad Rum en Sastroamidjojo, werd op het eiland Bangka in het plaatsje
Kemoembing gevangen gehouden. Het zal duidelijk zijn dat Beel niet geneigd
was onder deze gevangenen partners te zoeken voor de Federale Interim
Regering. Beels hoop was gevestigd op de sultan van Jogjakarta, Hamengko
Buwono IX, als oud-Leienaar bekend onder de naam ‘Henkie’, van wie oudstudiegenoten op Buitenlandse Zaken en in de diplomatieke dienst meenden
dat hij zich wel voor het Nederlandse karretje het spannen. De sultan had zich
weliswaar aan de kant van de Republiek geschaard maar leek voorstander van
een Verenigde Staten van Indonesië waarin de republikeinse gebieden als
deelstaten zouden kunnen opgaan. Wat Beel niet wist was dat Nasution direct
na de overval op Jogja in de Prembanan tempel een stafbespreking had gehou
den, waar ook een vertrouweling van de sultan bij aanwezig was geweest.
Nasution had deze naar de kraton teruggesuurd met de boodschap aan sultan
Hamengko Buwono dat de Repubhek ook nu—vooral nu—op hem reken
de.117 Afgezanten die Beel naar de kraton stuurde werden aan het lijntje
gehouden. De sultan zat duidelijk op hete kolen. Wellicht is dit ook de reden
waarom hij Beels afgezanten liet weten dat hij te veel last had van aambeien
om bezoekers te kunnen ontvangen.118
H et

bezoek van

D r ees

aan

B ata via

In het begin van het nieuwe jaar 1949 reisde minister-president Drees op
instigatie van het kabinet en op aandrang van partijgenoten naar Batavia. Het
doel van zijn reis was drievoudig: de Veiligheidsraad overtuigen van de
oprechte bedoelingen van de Nederlandse regering en daarmee tijd winnen
voor een ook internationaal aanvaardbare Federale Interim Regering; de kloof
overbruggen die was ontstaan tussen Den Haag en Batavia; tenslotte de op
stand bezweren die na het hernieuwde militaire optreden in de gelederen van
de PvdA was uitgebroken. Tezelfdertijd bracht de Nederlandse ambassadeur
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in Londen Michiels van Verduynen een bezoek aan Indonesië; ‘wiens taak het
was Beel de ogen te openen voor de betekenis van de internationale factor.’119
Drees vroeg aan Beel eerst tekst en uitleg over diens insubordinatie tijdens
de aanloop naar de tweede politionele actie. De HVK wist de minister-president kennelijk ervan te overtuigen dat hij niet anders had kunnen handelen
dan hij gehandeld had. ‘De gehele bespreking was zeer verhelderend en droeg
veel bij tot wederzijds begrip’, tekende Drees aan.120 Helemaal tevredenge
steld was Drees blijkbaar toch niet. Tegen zijn aanstaande biograaf Daalder
heeft Drees gezegd dat Beels interventie in het regeringsbeleid bij de tweede
politionele actie één van de drie keren is geweest dat hij in Beel, met wie hij
het altijd zo goed kon vinden, teleurgesteld is geweest—de andere twee keren
zullen nog ter sprake komen.121
In Batavia werd het Drees wat meer duidelijk wat Beels standpunt was ten
aanzien van de vermaledijde Repubhek. Er waren nog republikeinen, erkende
Beel, maar er was geen republikeinse regering meer die gezag uitoefende over
republikeins gebied. Aarzelend volgde Drees Beel in dit standpunt, maar wilde
zich wel ervan vergewissen hoe de Indonesiërs zelf over Beels redenering
dachten. Een uitnodiging aan T.G.R. Soekawati en Anak Agung, president en
minister-president van de deelstaat Grote Oost, voor een gesprek met Drees
in Batavia leverde als antwoord op, dat zij ‘van deze unieke gelegenheid om
van gedachten te wisselen (...) door interne moeilijkheden in Oost-Indonesië
geen gebruik konden maken’. Tussen de regels kon men lezen wat de eigenlij
ke reden was: onzekerheid ‘omtrent de bereidheid van gezaghebbende figuren
uit repubhkeinse kring om mede te werken aan de ontworpen plannen voor
staatkundige hervorming van Indonesië’.122 Drees ging daarop een gesprek
aan met federaHstdstische figuren van het tweede plan, teuku K.H.M. Mansoer
en Pelaupessy; veel wijzer werd hij niet van hen. Drees wilde ook zijn hcht
opsteken bij figuren uit het republikeinse kamp. In een nota, waarin hij voor
de zoveelste keer de situatie schetste, zei Beel daartegen geen bezwaar te heb
ben mits daarbij maar duidelijk vooropstond,
‘dat de samenwerking tussen de Indonesische volkeren en de Nederlandse
regering, als bedoeld in artikel 2 van Linggadjati, haar nieuwe vorm verkrijgt
door de samenwerking tussen de HVK en de F.I.R en dat daarin geen plaats is
voor een Repubhek.’ 123

Drees had daarop een gesprek met een van de founding fathers van de Repu
bliek, Soepomo, de enige prominente Republikein die hij vooralsnog te pak
ken kon krijgen. Soepomo gaf Drees de verzekering dat er van de kant van de
Repubhek ‘nog bereidheid was tot samenwerking en de mogelijkheid van een
oplossing’. Maar als Drees hem wijst ‘op de ernstige bezwaren, die aan herstel
van Repubhkeinse macht over bepaald gebied (...) verbonden zijn’, maakt Soe
pomo Drees duidelijk ‘dat medewerking aan de totstandkoming van een F.I.R.
zonder herstel van Soekarno en Hatta aan het hoofd van een Republikeinse
regering met een bepaald Republikeins gebied (...) in brede kringen onder de
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Republikeinen als verraad en collaboratie zou worden beschouwd.’124
Drees kwam er niet uit. In een vertrouwelijk gesprek op het terras van paleis
Rijswijk met een delegatie van politieke geestverwanten uit de Progressieve
Concentratie (een uit de Indonesische SDAP voortgekomen groep in Batavia
onder leiding van de jurist en dichter G.J. Resink) het hij zich ontvallen: ‘Ik
heb met vele mensen gesproken, mensen die Indië kennen. En de een verze
kert als zijn overtuiging het tegenovergestelde van de ander. Ik heb naar die
overtuigingen geluisterd en... ik weet het niet meer.’!125 Het Indische klimaat
kan een mens tot grote activiteit prikkelen—zei Beel—maar als je het niet
meer ziet zitten, kan de zwoele, vochtige warmte als een klamme deken om je
heen slaan. Dan vervalt iemand tot lethargie en passiviteit en is hij geneigd
alles te laten gaan zoals het komt—ook letterlijk. Een bijverschijnsel van deze
gemoedsgesteldheid is vaak diarree. Ook Drees werd slachtoffer van dit slo
pende verschijnsel. Op 14 januari vertelde Beel in een telefoongesprek aan
Sassen dat Drees geveld was door ‘darmstoomissen’, maar verzocht dringend
daaraan geen ruchtbaarheid te geven.126 Wanneer Drees weer op de been is,
heeft hij nog een gesprek met Sutan Sjahrir, die hem ook geen nieuwe per
spectieven kon bieden. Graag had Drees nog gesproken met Hatta, die hij als
de aangewezen leider zag van de zozeer gewenste interimregering. Hatta wei
gerde echter als gevangene uit zijn intemeringsoord naar Batavia te komen en
Drees voelde zich te zwak van gezondheid om zelf naar Bangka te reizen. Na
dat Beel Drees op 22 januari had uitgewuifd, telegrafeerde hij aan Romme:
‘Hoop bevriid te blijven van verdere bezoeken van ministers en afgezanten’.127
H e t B a n g k a - in c id e n t

We hebben gezien dat de Veiligheidsraad in zijn resolutie van 31 december
1948 naast een staakt-het-vuren vrijlating van de republikeinse leiders had
geëist. Dit laatste is tijdens het bezoek van Drees en Michiels van Verduynen
volop aan de orde geweest. Beel vreesde dat vrijlating van de republikeinse lei
ders onvermijdelijk zou leiden tot herstel van de Republiek, hetgeen de hele
inzet van de tweede politionele actie ongedaan zou maken. Naarstig is gezocht
naar een modus de politieke gevangenen hun vrijheid te hergeven zonder
daarmee de Republiek te doen herleven.128 Sassen liet Beel op 3 januari
namens het kabinet weten dat de gevangen leiders konden worden vrijgelaten
‘wanneer vooraf de zekerheid kan worden verkregen dat zij de openbare orde
niet zullen schaden’.129 Michiels van Verduynen stelde daarop voor ze naar
het buitenland te laten gaan. ‘Een regering in ballingschap pleegt snel aan
invloed te verliezen en door het land waar zij zich vestigt al spoedig als een
lastpost te worden beschouwd,’ meende de diplomaat.130 Uiteindelijk werd de
voorkeur gegeven aan invrijheidstelling met een beperkte bewegingsvrijheid
en onder voorwaarde dat de vrijgelatenen geen politieke activiteiten zouden
ontplooien. Met deze boodschap vervoegde de Commissaris van de Kroon
voor Sumatra’s Oostkust M. Brouwer zich op 9 januari in het verbanningsoord
Zoals we nog zullen zien, had Sjahrir zijn intemeringsoord mogen verlaten, nadat hij had
toegezegd zich van politieke activiteiten te onthouden.
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Prapat. Na enig beraad gingen Soekamo, Sjahrir en Salim akkoord met een
geconditioneerde, beperkte invrijheidstelling. De volgende dag bracht Brou
wer dezelfde boodschap aan de gevangenen op Bangka. ‘Bij monde van Hatta
deelde men mede dat allen op principiële gronden weigerden de verklaring af
te leggen, gesteld als voorwaarde voor het verkrijgen van beperkte bewegings
vrijheid,’ moest de Krooncommissaris aan Beel berichten.131 Anders dan de
gevangenen in Prapat had Hatta cum suis de beschikking over een radio. Daar
om verwachtten zij dat hun gevangenschap alleen maar in hun voordeel werk
te. Dit bleek spoedig inderdaad het geval te zijn, uit een (opgeblazen) incident
dat Beel in een moeilijk parket bracht en dat Palar op handige wijze wist uit te
buiten.
De Nederlandse vertegenwoordiger bij de Veiligheidsraad Van Roijen had
op gezag van Den Haag in de Raad verklaard dat de gevangen republikeinse
leiders allen op waardige wijze waren ondergebracht en met alle egards wer
den behandeld. Dat gold inderdaad voor de gevangenen in Prapat. Zij waren
ondergebracht in een riante villa op een landtong in het prachtige Toba meer.
Op Bangka waren de premier van de Republiek en de vier ministers echter ge
huisvest in een uitgeleefde, nauwelijks gemeubileerde sociëteit met weinig of
geen sanitaire voorzieningen. Een overijverige wachtcommandant had boven
dien in het gebouw een onvriendelijke prikkeldraadversperring laten aanbren
gen. Beel kon niet verhinderen dat de leden van de Commissie van Goede
Diensten een bezoek brachten aan Hatta en de zijnen in hun naargeestig oord.
Prompt kabelde de commissie haar bevindingen door naar de Veiligheidsraad.
Palar greep het rapport van de CGD aan als bewijs dat de Nederlandse ver
tegenwoordiger de Raad vals had voorgelicht en riep deze ter verantwoording.
Van Roijen voelde zich door zijn regering bedrogen en maakte daarvan Sassen
heftige verwijten. Deze beschuldigde op zijn beurt Beel ervan dat hij een rege
ringsopdracht niet naar behoren had uitgevoerd.132 Beel had uiteraard niet
zelf het intemeringsoord op Bangka uitgezocht en voelde zich door Sassens
beschuldiging zeer gegriefd. Hij gaf hieraan uiting in een telegram waarin hij
klaagde toch al zoveel zorgen te hebben en zei graag te willen opstappen als ze
vonden dat hij zijn taak niet aankon. Michiels van Verduynen, nog steeds in
Indonesië, nam het voor Beel op en zei in een telegram aan Stikker dat Beel
door Sassen ten onrechte was ‘afgeblaft’. Hij voegde er echter aan toe: ‘Dat de
coördinatie tussen de bevelen van Beel en de uitvoering hiervan door de lagere
instanties te wensen overlaat, heeft mij sinds mijn aankomst hier met zorg
vervuld.’133 En zo betekende het vervelende Bangka-incident voor Beel een
gespannen verhouding met de minister van Overzeese Gebiedsdelen en pres
tigeverlies bij de minister van Buitenlandse Zaken.
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Inmiddels werd de druk vanuit de Veiligheidsraad op het Indonesiëbeleid van
Nederland steeds groter. De vergadering van 21 januari 1949, nu weer in Lake
Success, vormde het hoogtepunt in de Indonesiëdebatten. De Amerikaanse
vertegenwoordiger, de Quaker P.J. Jessup, zette de lijn uit voor een definitieve
politieke oplossing van het conflict. De resolutie die hij op 28 januari uitein
delijk voorstelde, bevatte als kernpunten dezelfde welke Palar op 22 december
in Parijs naar voren had gebracht: De Commissie van Goede Diensten moest
worden omgezet in de United Nations Committee for Indonesia, de UNCI;
deze zou ruimere bevoegdheden krijgen en voortaan besluiten bij meerderheid
van stemmen—waardoor het lid van het ons land welgezinde België geen veto
recht meer zou hebben. Voorts eiste de ontwerp resolutie vrijlating van de
politieke gevangenen en herstel van de republikeinse regering in Jogja. De
voor het Nederlandse Indonesiëbeleid desastreuze resolutie hing al enige tijd
in de lucht en had heel wat telegrafisch verkeer tot gevolg tussen Lake Success
en Den Haag, Den Haag en Batavia en vice versa. Beel bezwoer op 24 januari
Sassen de Amerikaanse resolutie af te wijzen. Dan zouden de republikeinse lei
ders ‘eieren voor hun geld kiezen’ en zich aansluiten bij de Federale Interim
Regering, meende hij.134 Het kabinet begon evenwel in te zien dat men zon
der aanvaarding van het herstel van de Republiek niet verder kwam.
Beel herinnerde zich nu wat Van Kleffens hem destijds in Londen bij de ka
binetsformatie van 1946 had proberen duidelijk te maken. In een uitvoerig
telegram naar Den Haag van 28 januari schreef hij: ‘Dikwijls is in de afgelopen
dagen de bekende uitlating van Van Kleffens in mijn herinnering gekomen:
“Laten wij ons goed herinneren wat de jaren 1830-1839 uit onze vaderlandse
geschiedenis ons te leren geven.’” Dit soort overpeinzingen brachten Beel tot
de conclusie dat het nodig was ‘de koers essentieel te wijzigen’. Hij ontvouwde
een plan, dat als ‘het plan-Beel’ de geschiedenis is ingegaan. De kernpunten
ervan waren:
—vóór 1 april 1949, ‘dus binnen twee maanden’: vorming van een Republiek der
Verenigde Staten van Indonesië op basis van eenderde republikeinen en twee
derde federalisten;
—uiterlijk 1 april: overdracht van de soevereiniteit aan deze Federale Republiek
(zonder de tussenfase van een interimregering);
—vóór 1 juli, gelijktijdig met de soevereiniteitsoverdracht: een verdrag tussen
beide staten ter regeling van de financiële en economische verhoudingen, van
de Unie en van de verkiezingen in Indonesië;
—opneming van de hele archipel in de Federale Republiek, met inbegrip van de
republikeinse gebieden, die daartoe de status van negara of daerah dienden te
aanvaarden.1”

De jurist in Beel kwam boven waar hij zijn plan afsloot met de conclusie: ‘dat
door de met dading vergelijkbare oplossing’—te weten een Federale Republiek—de gepretendeerde Republiek van Soekarno cum suis automatisch zou ko

298

HOOFDSTUK 8

men te verdwijnen ‘en daarmede het geschil verdwijnt van de agenda van de
Veiligheidsraad ’.
Het was een vernuftig plan, daar zijn de meeste commentatoren het wel
over eens. Het was naar onze mening vooral vernuftig door de ‘dading’ waar
van Beel sprak: als tegenbod tegen de Republiek van de nationalisten een fe
derale Republiek. Volgens Anak Agung stemde het plan van Beel in essentie
overeen met een plan dat hijzelf had ontworpen voor eerdergenoemde kleine
Bandoengconferentie van mei 1948, waaruit de Bijeenkomst Federaal Overleg
was voortgekomen. Ook zijn plan voorzag in een snelle soevereiniteitsover
dracht, ging eveneens uit van een verdrag tussen beide partijen—dat Anak
Agung artikelgewijs had uitgewerkt en van een Memorie van Toelichting
voorzien—en beoogde eveneens een Federale Republiek Indonesië die in een
Unie met Nederland was verbonden, maar dan in de vorm van een Commonwealth als Engeland kende met zijn voormalige koloniën. Anak Agung heeft
naar zijn zeggen zijn eigen plan, dat in de BFO niet aan behandeling was
toegekomen, begin 1949 Beel ter hand gesteld—we hebben het inderdaad in
Beels archief aangetroffen.136 In zijn plan van mei 1948 had Anak Agung nog
een Federale Interim Regering opgenomen. In het exemplaar dat hij Beel
begin 1949 gaf had hij de interimregering eruit gehaald, omdat er zijns inziens
haast was geboden met de soevereiniteitsoverdracht. Anak Agung is ervan
overtuigd dat Beel diens plan zonder iemand daarvan iets te zeggen heeft ge
bruikt voor zijn eigen plan.137
Beels plan kreeg een slecht onthaal bij Romme. Romme zei tegen Beel nadat
hij er eerst eens een nachtje over had geslapen: ‘moet zeggen dat ik het uiter
mate bedenkeÜjk vind’. Romme vreesde dat je door eerst de soevereiniteit uit
handen te geven weinig kans had er in een later verdrag nog een Unie uit te
halen. ‘Daarenboven niet in overeenstemming met de grondwet’, klaagde
Romme nog. Als Beel meende dat er niets beters meer te behalen was dan dit
dan kon hij beter ontslag nemen, vond Romme.138 Het kabinet reageerde na
nadere bestudering van Beels plan positiever; temeer omdat Beel berichtte dat
de Indonesische departementshoofden er helemaal achterstonden, de Bijeen
komst Federaal Overleg er wel wat voor voelde en de Republiek er misschien
mee over de streep was te trekken. Beels plan bood bovendien, bedacht men, de
mogelijkheid tegemoet te komen aan de vervelende eis van de Veiligheidsraadsresolutie: herstel van de Republiek. Ze zouden de republikeinse regering
naar Jogja kunnen laten terugkeren maar dan in de vorm van een deelstaat, een
negara als in Beels plan was voorzien, onder leiding van Hamenko Buwono.139
Het bleek evenwel moeilijk in het kabinet van die dagen tot eensluidende
besluiten te komen. Een dag later was Sassen die wegens ziekte enkele dagen
verstek had moeten laten gaan, weer aanwezig. Hij verklaarde—kennelijk na
ruggespraak met Romme—het plan van zijn partijgenoot in de gepresenteerde
vorm onaanvaardbaar te achten, omdat hij daarin de hele Unie de mist in zag
gaan. Als tegenvoorstel amendeerde Sassen het plan van Beel in die zin dat het
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daarin voorziene verdrag de vorm zou krijgen van een protocol, zodat de soe
vereiniteit niet ontijdig uit handen werd gegeven.140
De veelgeplaagde Beel in Batavia begon zijn geduld te verliezen. Het werd
een hele telefonade van KVP’ers onder elkaar. Beel vroeg Sassen geïrriteerd:
‘Wat is het nu? Volgens het kabinet moet ik doorgaan en volgens jou niet
doorgaan?’141 De volgende dag had hij uitgebreid contact met Romme, die in
middels druk had getelefoneerd met Sassen. In een lange klaagzang zette Beel
tegenover Romme alle ellende die hij te verduren had gehad op een rij:
‘Toen ik hier arriveerde was er bij de BFO nog de bereidheid tot vorming van
een F.I.R. over te gaan, ook zonder Repubhek. (...) Reis Stikker gaf een schok
aan Agung en de zijnen, omdat zij in strijd was met de gemaakte afspraken. (...)
Toen kwam de reis van Drees-Michiels, waarvan niet bepaald gezegd kan wor
den dat hij een succes was.’ 142

Beel toonde zich evenwel bereid zijn plan zodanig aan te passen dat soeverei
niteitsoverdracht en unieverdrag kwamen samen te vallen. Ook wilde hij wel
meegaan met een interimregering als Sassen en Romme hadden voorgesteld
en gedurende die interimfase zijn bevoegdheden als Hoge Vertegenwoordiger
van de Kroon handhaven. Tenslotte rammelde Beel weer eens met zijn porte
feuille. ‘Dat ik bereid ben heen te gaan, behoef ik niet te zeggen. Ik heb deze
post niet geambieerd,’ zei hij tegen Romme, maar haastte zich eraan toe te
voegen: ‘Eenmaal hier gesteld, wens ik naar mijn consciëntie te handelen’.143
Een paar dagen later ontving hij van de fractievoorzitter van de KVP de abso
lutie en van de fractie de zegen. ‘Mijn vertrouwen in U kan beproefd maar niet
geschokt. Zoo ook de fractie.’144Alhoewel Beel was tegemoetgekomen aan het
hoofdbezwaar van Sassen bleef deze napruttelen. ‘Het is mij opgevallen’, tele
grafeerde deze op 1 februari aan Beel, ‘dat hoewel Gij zelf hecht aan erken
ning van Uw competenties en juiste adressering van telegrammen, dit tele
gram niet werd gezonden aan MINOG ’14S—De verhouding tussen beide
mannen had onder de spanningen veel geleden.
Intussen had de Nederlandse regering zich nog niet officieel uitgesproken over
het plan-Beel en over de amendering die hij na consultatie van Romme en
Sassen daarin had aangebracht. Bespreking daarvan vond plaats in de minister
raadsvergadering van 7 februari 1949. Het was weer een van die verwarring
stichtende vergaderingen als de Indonesische kwestie er meer had opgeleverd.
Sassen kwam met een eigen plan op de proppen in de vorm van een nota van
twaalf punten, die hij tot grote ergernis van Drees eerst met de koningin had
besproken en die hij nu onverhoeds op tafel legde. De ministerraad begreep
niet goed waar Sassen precies heen wou, is onze indruk. Sassen wilde de Ned
erlandse regering te kennen laten geven dat we onze kolonie gingen abandon
neren, in de verwachting dat de Amerikaanse regering ons zou bezweren dat
niet te doen, om vervolgens steun van Amerika te vragen voor een Nederlands-Indonesische Unie en Verenigde Staten te paaien met voordelige econoSassen bedoelde dat het telegram niet aan ‘Minister Overzeese Gebiedsdelen’ (MINOG),
dus aan hem persoonlijk, was gezonden maar naar het kabinet van de minister-president.
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mische betrekkingen met Indonesië146—het was een gedachtengang die inder
daad niet één-twee-drie was uit te leggen tijdens een hectische vergadering.
De discussie over de opeenstapeling van plannen werd overheerst door de
eis die Beel aan zijn plan had verbonden, namelijk verwerping van de VR-resolutie. Volgens informatie van Stikker had Beel tegenover federalisten be
weerd dat Nederland de resolutie al had verworpen, terwijl daarover door het
kabinet nog geen beslissing was genomen. De minister van Buitenlandse Za
ken constateerde ‘dat de HVK voor de derde keer de regcringspolitiek heeft
doorkruist’. Toen de ministerraad na deze preliminaire discussie overging tot
bespreking van Beels plan en Sassen bemerkte dat zijn eigen plan nauwelijks
aandacht kreeg, begon deze met zijn portefeuille te zwaaien. De verwarring
was nu compleet; men kwam er wederom niet uit. Ten aanzien van plan-Beel
werd afgesproken dat de twee opponenten Sassen en Stikker gezamenlijk maar
een reactie moesten ontwerpen namens het kabinet. Wat betreft de VR-resolutie kwam men tot het weinig heldere besluit, Van Roijen te laten verklaren
dat de resolutie aanvaardbaar was voor zover zij aanvaardbaar was en onaan
vaardbaar voor zover zij onaanvaardbaar was.147
In Batavia begon legercommandant Spoor zich (opnieuw) met de gang van
zaken in Den Haag te bemoeien; daarbij voegde zich nu ook de procureurgeneraal in Indië H.W. Felderhof. Gezamenlijk vervoegden zij zich op 9
februari bij Beel en verklaarden dat de zaak niet meer te redden was als de
resolutie van de Veiligheidsraad door Nederland werd aanvaard en als er niet
binnen de kortste keren een Federale Interim Regering werd gevormd. Spoor
openbaarde zich als een wispelturig heerschap. Hij schotelde Beel voor dat
deze als opperbevelhebber in Indonesië niet langer meer van de soldaten kon
eisen dat zij ‘offers brengen voor een niet omlijnd plan’ en drong er bij Beel
op aan toestemming te geven de troepen terug te trekken in hun kwartieren en
de strijd tegen de guerilla te staken.148 De vertogen van beide heren bleven
niet zonder effect. Diezelfde dag nog telegrafeerde Beel aan Sassen: ‘Helaas
zie ik mij na rijp beraad genoopt Hare Majesteit te verzoeken om ontheffing
uit mijn ambt’. Het uitvoerige telegram zette voor de zoveelste keer uiteen wat
Beel als HVK allemaal te verduren had gehad. Om uit de impasse te komen
had hij uiteindelijk geprobeerd met zijn plan ‘een spectaculaire daad te stel
len’. Het effect daarvan werd volgens hem volkomen teniet gedaan door de
weigering van de regering de VR-resolutie ‘als zijnde onaannemelijk en onuit
voerbaar terzijde te stellen’.149
V oor

o v e r l e g n aa r

D e n H aag

Niet Beel verdween maar Sassen. Diens ontslagneming was een drama in meer
dere bedrijven, dat elders uitvoerig is beschreven.150 Drees nam met een zucht
van verlichting afscheid van zijn lastige minister van Overzeese Gebiedsdelen,
wiens portefeuille (voorlopig ad-interim) werd overgenomen door de KVPminister Van Maarseveen. Deze ex-havik zou spoedig blijk geven de souplesse
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te bezitten die oplossing van de Indonesische kwestie nu eenmaal vereiste. In
dezelfde ministerraadsvergadering waarin Sassen zijn ontslag aankondigde,
werd ook Beels ontslagaanzegging besproken.
Nu Sassen verdween, deed Drees een dringend beroep op Beel aan te blij
ven. ‘Indien gij thans heengaat zal dat noodlottige gevolgen hebben’, tele
grafeerde Drees naar Beel. In dit telegram dat tevens het regeringsstandpunt
weergaf op de laatste versie van plan-Beel, werd dit plan vrijwel volledig aan
vaard; desnoods zelfs een interimregering zonder Republiek ‘zulks met dien
verstande dat de mogelijkheid wordt opengelaten hen alsnog in een later stadi
um op te nemen.’ De resolutie van de Veiligheidsraad kon men, zoals was ge
tracht Beel eerder al aan het verstand te brengen, niet zonder meer negeren—
ook al omdat dan de Amerikaanse Marshallhulp in gevaar kwam. De regering
zou Van Roijen aan de Veiligheidsraad laten duidelijk maken dat de doelein
den van de Raad in wezen niet verschilden van die welke Nederland in
Indonesië nastreefde, maar dat de daarbij door de VR uitgestippelde weg ‘niet
in alle opzichten gevolgd kan worden’.151 Beel het zijn vriend in de politiek in
de kou staan. Hij antwoordde Drees op 13 februari 1949 ‘dat ik na rijp beraad
moet blijven bij mijn besluit om tot Hare Majesteit de Koningin het verzoek
te richten mij te ontheffen van mijn ambt.’ Wel toonde Beel zich bereid met
de regering eerst nog over zijn ontslagneming te praten—niet echter in Khartoum of op Mauritius, zoals Stikker had voorgesteld, maar in Den Haag.152
Drees toonde zich eindelijk eens van een andere kant. Hij accepteerde Beels
overkomst naar Den Haag maar voegde hem grimmig toe: ‘De reeds ernstige
gevolgen van de gang van zaken alhier zullen waarschijnlijk worden verergerd
door de wijze van overleg tussen Romme, Sassen en U.’153 Dit schoot bij Beel
in het verkeerde keelgat. Dezelfde dag nog telegrafeerde hij Drees terug: ‘Ik
ben niet gewoon aan de leiband te lopen en moet dus het verwijt dat in uw
slotalinea tot mij is gericht van de hand wijzen.’ Hij zei dat hij in aantocht was,
samen met zijn kabinetschef Koets die mee wilde ‘teneinde, naar hij verklaart,
persoonlijk duidelijk te kunnen maken, hoezeer mijn visie hier door alle mede
werkers wordt gedeeld’.154
Drees wist waarover hij het had toen hij duidde op de intieme driehoek
Romme-Sassen-Beel. Stikker het hun telefoongesprekken afluisteren en zorg
de ervoor dat de minister-president afschriften kreeg. Nog danig uit zijn hu
meur wegens Beels botte afwijzing van zijn telegram van 13 februari het Drees
in de ministerraadsvergadering van de veertiende blijken dat hij van de katho
lieke telefonades op de hoogte was. Hij veronderstelde dat deze de oorzaak
waren van Beels reactie op zijn oproep de regering in dit moeilijke uur niet in
de steek te laten. ‘Spreker heeft’, tekende de notulist op, ‘met Dr. Beel steeds
goed samengewerkt en betreurt daarom te meer de gang van zaken’. Lieftinck
wreef zout in de wonde en zei dat er bij Beel nu niet alleen sprake was van een
gezagscrisis maar bovendien van een psychische crisis.1S5
Het is duidelijk dat Beel gedurende zijn tijd in Indonesië voortdurend onder
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psychische druk heeft gestaan. Deze druk maakt ons inziens zijn optreden in
deze fase van de Indonesische kwestie psychologisch wat meer begrijpelijk
Beel had al verschillende keren te kennen gegeven de brui eraan te willen
geven. Hij moest duidelijk maken dat het nu menens was, wilde hij zijn
geloofwaardigheid niet verhezen—terwijl ook nu weer al zijn adviseurs in
Indonesië blijkbaar achter hem stonden. Drees mocht dan menen dat hij met
zijn reactie op het plan van Beel deze in vrijwel alles zijn zin had gegeven en
dat deze het onderste uit de kan wilde, Beel kon met zijn plan niet uit de
voeten zolang de VR-resolutie op tafel lag. Immers de kern van het plan-Beel
vormde de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en deze was incom
patibel met de Republiek van de eenheidsstaat Indonesië, die Soekarno en
Hatta hadden uitgeroepen en die door de Veiligheidsraad werd gesteund. Het
paste bij Beel, lijkt ons, bereid te zijn tot een gesprek over zijn ontslagneming,
echter niet met Stikker ergens in een vreemd oord maar in het bijzijn van
Drees en in de hem vertrouwde omgeving van Den Haag.
Hij wilde, dunkt ons, ook met Drees praten over diens aantijging als zou hij
bij Sassen en Romme aan het lijntje lopen. Dit verwijt moet bij Beel hard zijn
aangekomen en wel omdat hij wist dat Drees deels gelijk had. Geen gelijk had
hij wat Sassen betrof. Met hem was het eerder het omgekeerde. Zo beklaagde
Sassen zich tegenover Gase: ‘Beel had toch al de neiging de beleidsbepaling
naar zich toe te trekken, omdat hij zich een veel meer ervaren staatsman en
politicus vond dan ik.’156 Toen Sassen dan ook na zijn ontslagaanvraag ver
wachtte dat Beel eveneens zou opstappen, heeft deze hem te verstaan gegeven
dat hij zijn politieke lot bepaald niet met dat van Sassen verbonden achtte en
dat hij zijn eigen plan zou trekken.157 Wat Romme betrof lag de zaak anders,
lijkt ons. Romme was de partijpoliticus waarop Beel koerste, wel koersen
moest. Deze had hem geadviseerd ontslag te nemen als hij niet meer wist te
bereiken dan het plan dat hij aanvankelijk had uitgebroed, zoals we zagen.
Ongetwijfeld is het ook onder druk van Romme geweest dat Beel zijn oor
spronkelijke plan had bijgesteld. Zonder diens politieke steun moest hij vrezen
dat zijn plan het in Nederland niet zou halen. Het lijkt ons niet onwaarschijn
lijk dat Romme, toen bleek dat de regering niet bereid was een categorisch nee
te laten horen op de resolutie van de Veiligheidsraad, tegenover Beel zijn
advies om af te treden heeft herhaald en dat Drees hiervan op de hoogte was.
Er was dus heel wat uit te praten in Den Haag, waar Beel zich thans heen
spoedde.
O verleg

in

D e n H aag

Beel had na aankomst in Nederland eerst op 16 februari een ongemakkelijk
gesprek met Van Maarseveen die, zoals we zagen, de portefeuille Overzeese
Gebiedsdelen van Sassen had overgenomen. Dit gesprek, waarbij ook Van
Schaik aanwezig was, heeft Beel geleerd dat hij van zijn partij niet meer
onverdeeld steun genoot. De dag erna bezocht hij Romme. Deze bevestigde
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Beels kritiek op het regeringsstandpunt tegenover de ontwerp-resolutie van de
Veiligheidsraad, maar drong nu bij Beel erop aan toch maar op zijn post te
blijven, om te redden wat er te redden was.158
Diezelfde dag, 17 februari 1949, verscheen Beel in de ministerraad. Hij zei
naar Nederland te zijn gekomen omdat hij vooraleer officieel zijn ontslag in te
dienen eerst met het kabinet wilde praten ‘over het verschil van inzicht om
trent het te voeren beleid’. Een belangrijk bezwaar van Beel tegen het rege
ringsstandpunt over de ontwerp-resolutie van de Veiligheidsraad was dat daar
door de UNCI zou komen te staan naast de HVK. Hij had dit afgeleid, zei
Beel, uit de vage uitspraak van de regering dat ‘een grote uitbreiding van de
UNCI niet wordt geaccepteerd’. De minister-president haastte zich te zeggen
dat het telegram naar Batavia verminkt was overgekomen. Het moest zijn ‘de
grote uitbreiding’. Na opheldering van dit ons inziens futiele punt con
cludeerde Beel ‘dat de standpunten niet zo ver van elkaar verwijderd zijn’,—
Het lijkt ons dat Beel niet naar Nederland was gekomen om ontslag te nemen,
maar om zijn mandaat te versterken. Er was nog meer op te helderen: de
kwestie van de afgeluisterde telefoongesprekken. Wanneer Beel hierover in de
aanval gaat, krijgt hij de wind van voren. De minister-president erkende dat hij
‘onuitgelokte mededelingen’ had ontvangen. Hij wees Beel er echter op dat
Sassen na diens ontslag zijn telefonades had voortgezet.‘Ook acht de spreker
[Drees] het onjuist dat Prof. Romme als fractieleider aan Dr. Beel vraagt wat
hij zal doen.’—Beel was immers niet een minister die over eventuele ont
slagneming in overleg trad met zijn fractievoorzitter, hij was ambtenaar van de
Kroon, Beel krabbelde terug. Dat Sassen demissionair was toen hij vanuit
Batavia met hem telefoneerde, wist hij niet; hij was pas laat van de ministerscrisis op de hoogte gesteld, gaf Beel als verklaring. En wat zijn telefoongesprek
met Romme betrof, deze wilde slechts weten of hij naar Khartoum ging of
naar Den Haag kwam, beweerde Beel. De rest van het gezelschap wist onge
twijfeld dat Beel hier jokte. Drees ging er maar niet op door. Wel ontraadde
hij Beel een onderzoek naar het afluisteren van de gesprekken, ‘omdat dan on
vermijdelijk ook het optreden van de heren Sassen en van Prof. Romme alge
meen bekend wordt’.159
Na deze schermutselingen konden zaken worden gedaan. Beel legde uit hoe
hij zijn bijgestelde plan wilde gaan verwezenlijken: Vóór 1 maart worden de
deelstaten en de Republiek uitgenodigd voor een Ronde Tafel Conferentie
(R.T.C.) inzake de overdracht van de soevereiniteit, de vaststelling van het
Uniestatuut en de overeenkomsten’. De ministerraad ging hiermee akkoord.
Bij de volgende ministerraadsvergadering van 21 februari vulde Beel zijn agen
da aan: beperkte soevereiniteitsoverdracht op 1 mei, volledige op 1 juli.
Geconstateerd werd dat als het Beel lukte zijn agenda volgens plan af te wer
ken aan de bezwaren van de Veiligheidsraad goeddeels werd tegemoetgeko
men. Weliswaar was er dan niet, zoals Van Roijen had aangekondigd, op 1
maart de lang verbeide Federale Interim Regering maar omstreeks die tijd zou
in Den Haag de RTC zijn begonnen. Voorzichtig vroeg Beel nog wat te doen
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als de republikeinse leiders vasthielden aan integrale uitvoering van de VRresolutie en herstel van de Republiek eiste. Drees gaf daarop ten antwoord
‘nu’ de Republiek niet naar Jogja te willen laten gaan.160
Het cruciale bezoek van Beel aan Den Haag in februari 1949 heeft bij be
trokkenen twee verschillende percepties achtergelaten. In een brief aan Drees
had Beel zijn bezoek aldus aangekondigd: ‘Teneinde echter het gevoel te
hebben dat ik geen middel onbeproefd heb gelaten, ligt het in mijn bedoeling
om voor enige dagen naar Nederland over te komen.’161 Heeft Drees het zo
ook aan de ministerraad doorgegeven? Stikker heeft in zijn memoires geschre
ven dat Beel naar Den Haag was ‘ontboden’.162 In de Inleiding schreven we
dat het verschijnen van de memoires van Stikker voor Beel aanleiding was zelf
over memoires te gaan nadenken. Beel had zich met name zeer geërgerd aan
deze ‘verdraaiing van de feiten door Stikker’163.
Intussen zal Beel kracht hebben geput uit de steun die Romme hem had
gegeven en uit de verzekering van Drees dat hij de republikeinse leiders niet
naar Jogja wilde laten terugkeren. De premier had daar weliswaar bij gezegd
‘nu’ maar waarschijnlijk heeft Beel niet beseft dat het daarom maar een half
antwoord was op de vraag die hij had gesteld. Vol goede moed aanvaardde
Beel de vierentwintigste februari 1949 de terugreis naar Indonesië. Aan zijn
waarnemer in Batavia P. Hoesein Djajadiningrat seinde hij dat hij alles prima
had geregeld in Den Haag en dat hij in aantocht was.164
Beels

l a a t s t e p o g in g

Terug in Batavia was het eerste wat Beel deed de uitnodigingen versturen voor
de Ronde Tafel Conferentie. Een van Beels medewerkers, A.H.C. Gieben,
bracht de uitnodigingen naar Bangka, waar nu ook Soekarno en Salim zaten.
Gieben heeft van zijn gesprek met de geïnterneerden op levendige wijze ver
slag gedaan.
‘Roem tikte op het adres van de brief,’ rapporteerde Gieben, ‘en zegt er
niets meer van te begrijpen.’ Kort geleden was hun te verstaan gegeven dat de
Republiek en dus ook haar gezagsdragers niet bestonden. ‘Was de Nederland
se regering dan teruggekomen op haar ingenomen standpunt?’
Soekarno deed er nog een schepje bovenop. ‘Hij merkte op’, schreef Gie
ben, ‘dat de Nederlandse regering thans een beroep deed op de Republiek na
haar met geweld van wapenen onder de voet te hebben gelopen.’
Gieben trachtte te sussen en smeekte de heren persoonlijke gekrenktheid
opzij te zetten.
‘Persoonlijk, persoonlijk!’, riep Salim uit, ‘U noemt dat alles zo luchthartig
persoonlijk maar het zijn de gevoelens van een natie, een volk!’
‘Het was geen aangenaam onderhoud’, besloot Gieben zijn rapport aan
Beel.165
Vervolgens reisde Koets naar Bangka. Hij kon met Hatta wat zakelijker
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praten. Deze zag wel iets in een vervroegde soevereiniteitsoverdracht en wilde
ook wel naar Den Haag komen voor een Ronde Tafel Conferentie, mits ech
ter eerst de republikeinse regering was hersteld in Jogjakarta. Het antwoord
dat Beel tenslotte op 4 maart van Soekamo kreeg herhaalde deze conditie, die
voor Beel echter onaanvaardbaar was.
De grote vraag was nu hoe de federalisten op de uitnodiging zouden reageren.
Na enige Seelenmassage van Beel aanvaardde Bijeenkomst Federaal Overleg op
28 februari de uitnodiging voor een Ronde Tafel Conferentie. Op een pers
conferentie deelde Beel dit op 1 maart de internationale pers triomfantelijk
mee en het blijken dat de conferentie ook zonder republikeinen zou door
gaan.166 Beels triomf was van korte duur. Een delegatie van de BFO ging naar
Bangka en hoorde daar dat de republikeinse leiders alleen mee zouden doen
aan de RTC als eerst de Republiek werd hersteld. Volgens Anak Agung heeft
dit de meerderheid van de federalisten tot andere gedachten gebracht. In een
‘stormachtige vergadering’ van de voltallige BFO deed de delegatie op 3 maart
verslag van haar bezoek aan Bangka. Anak Agung bracht daarop een resolutie
in waarin werd uitgesproken dat de BFO een dringend beroep deed op de
Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon om vóór de Ronde Tafel Conferentie
de Republiek te herstellen. De beraadslaging over Anak Agungs resolutie, die
het eerder besluit zonder meer op Beels uitnodiging in te gaan in feite teniet
deed, duurde tot diep in de nacht. Uiteindelijk werd hij met algemene stem
men aangenomen.167 Volgens de Amerikaanse historicus Kahin heeft niet al
leen het beraad in Bangka tot deze ommezwaai geleid maar ook het feit dat
republikeinse troepen onder leiding van kolonel Suharto op 2 maart Jogja
enige uren wisten te heroveren. ‘Presumably this and the attitude of the
republican leaders on Bangka stiffened the spines of many BFO delegates’,
meent Kahin.168
Een kleine delegatie van de BFO—zonder Anak Agung, die zelf spoorslags
naar de Grote Oost was afgereisd—bracht de volgende dag verslag uit aan
Beel van de gewijzigde besluitvorming in hun kring. Het was voor de HVK
een bittere teleurstelling. Vooral het feit dat Anak Agung, die hem eerder had
gezegd dat hij zelf voor de Ronde Tafel Conferentie was, ook wanneer de re
publikeinen zouden weigeren daaraan deel te nemen169, moet Beel pijnlijk
hebben getroffen. Later hoorde Anak Agung van Bot dat Beel het gevoel had
‘of hem een dolk in de rag was gestoken’. Anak Agung heeft zijn ommezwaai
aldus gerechtvaardigd: Het plan waarmee Beel uit Den Haag was terugge
keerd was een ander plan geworden dan diens oorspronkelijke plan, het plan
dat hij hem had aangereikt en dat, zoals we boven zagen, voorzag in eerst een
verdrag en daama een Unie. De volgorde verdrag-unie was onder druk van
Romme omgekeerd en de soevereiniteit zou eerst worden overgedragen nadat
een representatieve interimregering was gevormd. Hadden de federalisten
Beels uitnodiging aanvaard op deze basis aan een Ronde Tafel Conferentie
deel te nemen, zonder de republikeinen, dan was volgens Anak Agung de kans
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groot geweest dat in Indonesië een situatie was ontstaan als later in Vietnam—
met de republikeinse guerilla in de rol van de Vietcong en hij zelf in de on
dankbare rol van Bao Dai of Diem.170 Anak Agungs ‘dolkstoot’ betekende in
feite het einde van Beels rol in de Indonesische kwestie, al kon hij dat op dat
moment nog niet aanvaarden.
Beels

d a g elijk s l e v e n in

B a ta via

Wat was het voor een leven dat Beel een half jaar in Indonesië heeft geleid?
Beel heeft er dagelijkse notities van bijgehouden—notities die in het rijksar
chief zijn opgeborgen onder de titel ‘Dagboek’.171 Dit Indonesisch ‘dagboek’
heeft veeleer het karakter van een agenda; het vermeldt bezoekers, reizen, uit
gaande en inkomende telegrammen en telefoongesprekken; persoonlijke re
flecties daarop ontbreken. Beels aantekeningen voegen vrijwel niets toe aan
wat wij uit andere bronnen al weten. Het enige wat er misschien uit valt af te
leiden zijn de perioden waarin hij moedeloos is geweest en dagen lang nauwe
lijks aantekeningen maakte, zoals in de periode na Anak Agungs dolkstoot.
Hoe vulde Beel zijn dagen? Met werken vooral. Als landvoogd droeg Beel in
de eerste plaats de verantwoordelijkheid voor het civiele bestuur van de Indi
sche archipel, dat werd behartigd door het machtige Algemeen Secretariaat en
door de raad van departementshoofden, waarvan de HVK voorzitter was.
Daarnaast vroegen politiek verkeer met Den Haag en overleg met federalisten
en buitenlandse vertegenwoordigers in Indonesië veel tijd en aandacht. Ten
slotte was de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon qualitate qua opperbe
velhebber van de strijdkrachten in Indonesië. Van huis uit al een werkezel
heeft Beel in Indonesië zijn werktempo eerder verhoogd dan verlaagd. Zelfs
het heilige uur in de tropen van het middagdutje bracht Beel werkend door.
Menigmaal heeft de overijverige HVK zijn kabinetschef uit diens middagslaap
gewekt.172 Van tijd tot tijd ging Beel op reis. Dat deze reizen hem veel over
land en volk hebben geleerd, valt te betwijfelen. Het waren officiële reizen van
enkele dagen, volgepropt met plechtigheden en plichtmatigheden, terwijl in
verband met mogelijke aanslagen op zijn persoon strenge veiligheidsmaatrege
len in acht moesten worden genomen. Om Indonesië te leren kennen, moet je
dessa en sawah intrekken of kampongs en pasars bezoeken. Dat Beel ooit aan
een warong een kopi tubruk heeft geslobberd of zich langs de weg een sateh
gambing heeft laten bereiden is onwaarschijnlijk. Degenen die we het vroegen
achtten het vrijwel onmogelijk. Indonesië bleef hem vreemd. Van rijsttafel
hield hij niet en hij kon in het maleis nog niet tot tien tellen, vertelde Koets.
Menige anekdote deed in de Nederlandse gemeenschap de ronde over Beels
onwetendheid omtrent het land waarvan hij landvoogd was. Zo zou hij toen
hij eens hoorde dat iemand van zijn staf het weekeinde in Tjandjoer had door
gebracht, haar ’s maandags hebben gezegd dat zij zeker wel een fijne ‘bootreis’
had gehad. Uit de droom geholpen over de ligging van Tjandjoer—een plaats
je op West-Java voorbij de Poentjakpas—zei Beel verontschuldigend: ‘Ja, ik
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ben ook nog een echte tokeh’!—Se non e vero...173
Beel was met zijn zesenveertig jaren in de kracht van zijn leven. Zijn ijzeren
gestel kwam hem ter stade. Het slopende klimaat kreeg geen vat op hem. Hij
is geen dag ziek geweest. Op de meeste foto’s uit de Indonesië periode zien we
een energieke man, gekleed in een hcht kostuum; opvallend vaak een sigaret in
de hand; soms een glimlach om de mond die blijft steken in een wat ongemak
kelijke grijns van blikkerende tanden wanneer hij bijvoorbeeld wordt gecon
fronteerd met Indonesische celebritier, dan weer gezeten aan een officieel diner,
zichtbaar niet op zijn gemak, moeizaam schoolengels pratend met een lid van
de CGD—het gemak waarmee Van Mook met de Engelse taal omsprong
bezat Beel niet, weet Koets. Bekend is een foto van Beel, gezeten in een draag
stoel wanneer hij bij een bezoek aan Oost-Java in november 1948 samen met
de parlementaire delegatie, naar de boot wordt gedragen die het gezelschap
naar Madoera moet overzetten. De starre blik lijkt bewustzijn uit te stralen
van het hoge ambt dat hij bekleedt; bij nadere beschouwing van de foto lijkt
deze evenwel eerder de ongemakkelijke oogopslag van iemand die zich af
vraagt wat hem nu weer overkomt.
De burgerman die Beel van huis uit was, achtervolgde hem in zijn hoge
ambt. Zo kon hij bruine sokken aandoen bij een blauw kostuum, vertelde de
kritische Koets die op dit soort dingen lette. Het sociale verkeer viel hem niet
gemakkelijk. In de sociëteit of op parties zag men hem volgens jhr van E.
Lennep, die als financieel-economisch deskundige verbonden was aan het
Nederlands-Indisch bestuur, nooit.174 Degenen die Beel ’s avonds op het
paleis wel eens opzochten voor een praatje waren de apostohsch vicaris in
Batavia mgr P.J. Willekens en diens secretaris pater C. Doumen. Gedrieën
zullen ze hebben gesproken over de delicate positie waarin de rooms-kathoheke kerk in Indonesië verkeerde en over de angstvallige neutraliteit die Rome
in acht nam in het Nederlands-Indonesisch conflict. Bij voorkeur zocht Beel
in zijn schaarse vrijetijd het gezelschap van lagere functionarissen die hem ver
trouwd waren, als zijn secretaris, Piekaar, zijn adjudanten, Van Ravesteijn en
Stegman, en de intendant Osinga. Vertrouwelijk contact had Beel vooral met
zijn secretaresse Mia Vlemmings. De nauwe band tussen HVK en zijn secreta
resse was een bron van besmuikte gesprekken in het roddelzieke Batavia. Er
was inderdaad een vertrouwelijke band tussen Beel en Mia, maar deze was van
een geheel andere aard dan sommigen vermoedden. Mia was voor Beel het
jarenlange vertrouwde contact, nog uit de Eindhovense tijd. Er was tussen de
man en de twintig jaar jongere vrouw een vertrouwelijkheid gegroeid als die
tussen een vader en zijn oudste dochter. Beels zorgzaamheid werd mede
ingegeven door de verantwoordelijkheid die hij jegens de ouders van Mia
voelde. Zo vertelde mevrouw Bodar-Vlemmings dat ze eens fijt aan de wijs
vinger had en daardoor geen pen kon vasthouden en hoe Beel toen voor haar
aan haar ouders schreef. De brief—die we hebben kunnen inzien—-be
schreef hoe Beel en Mia in alle huiselijkheid de avond in het paleis door
brachten.175

Afb. 32. Beel en Mia Vlemmings in het zwembad in Tjipanas.

Een enkele keer toog men naar het vakantieverblijf van de landvoogd in Tji
panas, even voorbij de Poentjakpas, een tocht van ongeveer tachtig kilometer
die vaak in militaire colonne moest worden gemaakt, omdat extremisten de
streek onveilig maakten. Degenen die Beel naar Tjipanas vergezelden waren
niet de hogere functionarissen als Koets en Van Boetzelaer maar Beels ver
trouwelingen die we eerder noemden. Mia Vlemmings en mevrouw C.M. van
Ravestein hebben geprobeerd daar in Tjipanas Beel zwemmen te leren; tever
geefs. Liever dan zich in zwemkleding te vertonen zat Beel—zoals foto’s laten
zien die zijn secretaresse heeft bewaard—-in hemdsmouwen tussen zijn baden
de medewerkers in het gras. Romme had, zoals we eerder zagen, opgemerkt
dat Beel in zijn paleis zat als een ‘kat in een vreemd pakhuis’. Deze informatie
van Romme heeft wellicht in Den Haag de vraag doen opkomen of in het
paleis aan het Koningsplein naast Beel niet een vrouw hoorde te zijn. Eerder
was op Beel aandrang uitgeoefend een vertegenwoordiger van de PvdA als
Gedelegeerde van de Kroon naast zich te nemen. Op 24 januari 1949 deed
Sassen Beel de suggestie mejuffrouw Tellegen als Gedelegeerde te accepteren.
‘Zij is duidelijk Partij van de Arbeid,’ schreef Sassen, ‘en toch sterk voor een
krachtige positie van de Kroon.’ Sassen voegde aan zijn aanbeveling nog de
volgende curieuze motivering toe:
‘Tevens kan Zij U op waardevolle wijze terzijde staan in de verdere opbouw van
een sober doch waardig social life rond het paleis (...). Zij zou zolang Uw gezin
nog niet in Batavia is aangekomen, mevrouw Beel ten dele kunnen vervangen.
Na overkomst van Uw echtgenote zou zij hare taak ten dele kunnen verge
makkelijken en verlichten.’ 176

Het is niet eenvoudig zich voor te stellen hoe dat social life in het paleis eruit
zou hebben gezien met aan Beels zijde mejuffrouw Tellegen die, naar verluidt,
geen gemakkelijke was. Beel wees de suggestie meteen de volgende dag ver
ontwaardigd van de hand. ‘De verwachting van sociale verplichtingen te ver
vullen kan moeilijk beschouwd worden als een reden voor haar benoeming tot
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Gedelegeerde’, schreef Beel. Trouwens, voegde hij eraan toe, waarom een representante van de PvdA? ‘Ik zit hier ook niet namens de KV.P.’(sic).177
D e V a n R o ije n -R u m

v e r k l a r in g e n

Beel had niettegenstaande zijn mislukte poging een Federale Interim Regering
in het leven te roepen de regering in Den Haag geadviseerd ‘aan het aanbod
van de vervroegde soevereiniteitsoverdracht vast te houden en geen andere
concessie in het vooruitzicht te stellen.’178 Met dit advies kon de Nederlandse
vertegenwoordiger bij de Veiligheidsraad natuurlijk niet uit de voeten. Daar
lag nog steeds de resolutie van 28 januari op tafel die herstel van de Republiek
eiste. De Veiligheidsraad, waarbinnen de krachtsverhoudingen door verwe
ving van allerlei belangen en de groeiende oost-west tegenstelling niet altijd
even doorzichtig waren, zocht naarstig naar een uitweg uit de Indonesische
kwestie. De Canadese vertegenwoordiger Andrew G.L. Naughton deed ein
delijk het verlossende voorstel. Hij plukte uit het plan-Beel de Ronde Tafel
Conferentie en stelde voor dat de Republiek en Nederland daarover een ‘preliminiary conference’ zouden houden. Van Roijen zag er wel wat in en Palar aan
vaardde het preliminaire beraad, mits dit zou plaatsvinden onder leiding van
de UNCI en mits dit beraad de resolutie van 28 januari onverlet liet. De
Verenigde Staten wilden op aandrang van Palar deze laatste conditie als amen
dement aan het Canadese voorstel toevoegen, maar Nederland weigerde in dat
geval ermee akkoord te gaan. Tenslotte werd een formulering voor de pre
liminaire conferentie gevonden die voor beide partijen aanvaardbaar was; deze
werd vastgelegd in een ruling van de voorzitter van de Veiligheidsraad van 23
maart 1949.179
Na overleg met Van Roijen, die adviseerde de uitnodiging voor de preliminary conference ongeclausuleerd te aanvaarden, en met Beel, die begreep dat
Nederland er niet onderuit kon maar op tijdwinst aandrong omdat hij ‘in
weerwil van de klap die de BFO ons toebracht’ nog wel mogelijkheden zag,
besloot de ministerraad op 28 maart op de uitnodiging in te gaan. Nu de Hoge
Vertegenwoordiger van de Kroon niet tot een oplossing had kunnen komen,
was het niet onlogisch de diplomaat Van Roijen het te laten proberen. Diens
benoeming tot leider van de Nederlandse delegatie bij de preliminaire confe
rentie tegenover Rum als leider van de republikeinse delegatie bleek een
goede greep.
Van Roijen kwam op 7 april in Batavia aan. Volgens Gase veranderde Van
Roijens inzicht in de Indonesische kwestie vanaf het moment dat hij deze van
nabij in ogenschouw nam wezenlijk Hij ging inzien dat de militaire optie geen
enkel uitzicht meer bood, dat de Merdeka-sfeer veel algemener was dan hij in
Amerika had bevroed en dat men de bevolking niet langer mocht laten lijden
onder de guerillaoorlog. Anders dan Beel achtte hij een politieke oplossing
zonder herstel van de Republiek onmogelijk.180 Het wezenlijk verschil van
inzicht zal het contact tussen beide mannen hebben beïnvloed. Volgens Beels
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adjudant nam zijn baas een uiterst formele houding in acht tegenover Van
Roijen en moest hij meermalen mededelingen van HVK schriftelijk aan de
diplomaat overbrengen omdat Beel volgens hem zoveel mogelijk rechtstreeks
contact met de voorzitter van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie ver
meed.181 Van Roijens diplomatieke gaven en Beels formele houding voorkwa
men waarschijnlijk dat hun zakelijke verschillen tot persoonlijke conflicten uit
groeiden. Een foto in de memoires van Van Lennep laat zien dat Van Roijen
wel eens te gast is geweest in het zomerpaleis van de landvoogd in Tjipanas.182
In zijn ‘memoires’ vond Beel achteraf dat Van Roijens primaire verantwoor
delijkheid lag in de vergaderzaal van de Verenigde Naties en ‘niet in Indone
sië, waar hijzelf die primaire verantwoordelijkheid had’.183
Beel vond dat Van Roijen met zijn concessies aan de Republiek aan het
‘afglijden was’, schreef hij Romme184, en voerde enkele achterhoedegevechten.
Hij tekende protest aan tegen de afspraak tussen Van Roijen en Rum om han
gende de besprekingen geen nieuwe deelstaten in het leven te roepen. Toen
duidelijk werd dat een terugkeer van de Republiek naar Jogja niet te keren
was, stelde Beel voor haar te laten terugkeren in de gedaante van een deelstaat
en toen dit onhaalbaar bleek, deed hij vertwijfelde pogingen van de terugkeer
een ‘symbolische’ te maken, op een gebied van ‘twee vierkante paal’ (ongeveer
drie km2—een soort Vaticaanstad).185 Beels verzet baatte niet. Op 5 mei wa
ren de twee delegaties zover dat ieder van beide een Verklaring naar buiten
bracht. De twee Verklaringen waren weliswaar niet helemaal congruent maar
bevatten als gemeenschappelijks de intentie verder te onderhandelen en zijn
de geschiedenis ingegaan als de ‘Van Roijen-Rum Verklaringen’. Ze kondig
den de Ronde Tafel Conferentie aan die nu eindelijk mogelijk werd en die in
Den Haag zou worden gehouden. Van Roijen zag de bereikte overeenkomst
als de enige mogelijkheid om van de Nederlands-Indonesische Unie nog wat
te redden.186 De winstpunten van de Verklaringen op korte termijn waren:
voor de Indonesiërs de terugkeer van de republikeinse regering naar Jogja
(met een vooralsnog tot de stad en ommeland beperkte jurisdictie), voor de
Nederlanders een staakt-het-vuren.
Op 5 mei adviseerde de Nederlandse delegatie in Batavia unaniem de
regering in Den Haag met het bereikte resultaat akkoord te gaan. Tegelijker
tijd lag de dringende raad van Beel op tafel dit niet te doen, met de waar
schuwing dat hij ontslag zou nemen als het kabinet het toch zou doen. Romme
viel Beel bij en probeerde tevergeefs de KVP-fractie achter een afwijzing van
de Van Roijen-Rum overeenkomst te krijgen.187 Van Maarseveen, die zich aan
Romme weinig gelegen Het liggen, stelde voor Van Roijens advies te volgen.
De PvdA-ministers hadden daar geen moeite mee. De ministers van de twee
christelijke partijen gingen met hen mee—de KVP-ministers ondanks het
afwijzend advies van Romme. WD-minister Stikker legde zich erbij neer met
de, wat meer pragmatisch dan principieel klinkende, overweging ‘dat hij ook
uit het bedrijfsleven aandrang had vernomen om tot een politieke oplossing te
geraken’.188
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Het was het kabinet moeilijk gevallen een beslissing te nemen, seinde Van
Maarseveen naar Beel, maar men had na ampel beraad voor Van Roijens ad
vies gekozen. De volgende dag bevestigde Beel zijn ontslagneming. Het kabi
net was blijkbaar zo eraan gewend geraakt dat ontslagaanzeggingen van de
HVK als het erop aan kwam werden teruggedraaid dat het wederom een be
roep op Beel deed aan te blijven. Ook in zijn directe omgeving waren er die
druk uitoefenden op Beel zijn ontslagaanvraag in te trekken, zoals Bot en zelfs
Van Roijen. Beel leek inderdaad toegankelijk voor de suggestie van Van Roijen eerst eens de uitwerking van de Verklaringen af te wachten. Hij had even
wel op zo’n ruime schaal bekendheid gegeven van zijn voornemen de conse
quenties te trekken uit de Van Roijen-Rum Verklaringen dat hij nu niet meer
terug kon. Destijds heeft hij verklaard dat ‘indiscreties’ hem hadden verhin
derd op zijn voornemen terug te komen189, maar verscheidene jaren later heeft
hij in een interview gezegd: ‘Met de Van Roijen-Roem overeenkomst heb ik
mij niet kunnen verenigen. Zij toch betekende in feite de directe uidevering
van de niet-republikeinse gebieden aan de Republiek.’190 Op 17 mei 1949
maakte Van Maarseveen het ontslag van de Hoge Vertegenwoordiger van de
Kroon in de Tweede Kamer bekend. De minister had na de volte face van de
regering parlement en publiek wel wat uit te leggen. Hij deed het in een fraaie
metafoor: ‘De kapitein heeft controle over zijn schip, maar niet over de zeeën
die hij bevaart, noch over de winden.’ Deze was daarom soms gedwongen tot
‘deviaties’, legde Van Maarseveen de Kamer uit.191
Naast Beel waren er anderen die niets wilden weten van de Van Roijen-Rum
verklaringen; dat waren de republikeinse guerillastrijders. Uit het boek van de
toenmalige chefstaf Simatupang blijkt de heftige kritiek van de TNI op Soe
kamo en Hatta, die zich zonder slag of stoot aan de Nederlanders hadden
overgegeven in plaats van de leiding op zich te nemen van de guerillastrijd.
Sudirman gaf te kennen dat ze door hun gevangenneming het recht hadden
verspeeld als leiders van de Republiek op te treden. In een brief van 6 april,
bestemd voor de republikeinse onderhandelaars in Batavia, had Simatupang
daarom kenbaar gemaakt:
‘Het enige agendapunt van de besprekingen dient te zijn: de terugkeer van de
regering van de Republiek naar Jogja, waar overleg moet worden gepleegd (...)
om de nodige steun te krijgen van de strijdkrachten en van het volk voor het
staken van de vijandelijkheden en voor een politieke oplossing.’ 192

De Panglima Besar spitste het in een dagorder van 1 mei nog toe: ‘onderhan
delen blijft strikt voorbehouden aan het oppercommando’.193 Het republi
keinse leger was mentaal nog lang niet toe aan onderhandelen en nog minder
aan een staakt-het-vuren. ‘Nasution wil een wapenstilstand vermijden, omdat
naar zijn mening de Nederlanders in september zo verzwakt zullen zijn dat zij
alle eisen van de Republiek moeten aanvaarden’, schreef Simatupang op 27
juni aan Sudirman.194

Afb. 33. Ontmoeting van
president Soekamo en de
Panglima Besar Indirman.

De republikeinse leiders hebben zich van het standpunt van de strijdkrach
ten niet veel aangetrokken. Na de door Van Roijen en Rum bereikte over
eenkomst deed president Soekamo op 6 juli 1949 zijn triomfantelijke intocht
in Jogjakarta. Vier dagen later arriveerde daar de legercommandant Sudirman.
Gekleed in een haveloze legerjas en ernstig verzwakt door tuberculose nam hij
op de aloen-aloen een défilé af van zijn al even haveloos geklede guerillaleger.
Het was een gebeurtenis die op de aanwezigen grote indruk heeft gemaakt.
Tegelijkertijd hing spanning in de lucht. Hoe zou de confrontatie zijn tussen
de militaire leider en de politieke leider, die elkaar sedert die bewogen dag in
december 1948 niet meer hadden gezien? Hun ontmoeting vond plaats in de
kraton. Het was een ontroerend moment, schrijft Simatupang, die de ontmoe
ting had gearangeerd. Pak Dirman rapporteerde op formele toon dat de Pan
glima Besar in de hoofdstad was teruggekeerd. Soekarno maakte het eerste ge
baar van verzoening. Daarop vielen zij elkaar in de armen.195
Met deze verzoening tussen de twee leiders hadden leger en bevelhebber
zich echter nog geenszins bij de consequenties van de Van Roijen-Rum Ver
klaringen neergelegd. Sudirman weigerde het bevel te geven tot een staakthet-vuren. Gezeten aan diens ziekbed smeekte Soekamo de legercommandant
huilend dit deel van de overeenkomst, waarvoor hij zich sterk had gemaakt, na
te komen. Simatupang, vaak de bemiddelaar tussen het politieke en het mili
taire kamp, vond een oplossing die voor Sudirman aanvaardbaar was. Niet de
Panglima Besar maar de chefstaf zou het bevel tot een staakt-het-vuren
geven.196 Aldus geschiedde. De order werd van kracht op 10 augustus 1949.
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a f s c h e id v a n I n d o n e s ië

Op dat moment zat Beel al hoog en droog in Nederland. Zijn ontslag als
Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon dat hij op 7 mei had ingediend, was
op 2 juni ingegaan. Tussen beide data heeft Romme nog pogingen gedaan
Beel voor Indonesië te behouden. Romme drong op 12 mei bij Beel erop aan
aan te blijven. Hijzelf zou de Tweede Kamer tot de uitspraak dwingen—zo
nodig ten koste van een kabinetscrisis—dat de Van Roijen-Rum Verklaringen
slechts werden aanvaard op voorwaarde dat het Nederlandse leger niet zou
worden teruggetrokken: ‘vóór feitelijk herstel—herhaal—feitelijk herstel van
orde en rust,’ luidde Rommes telegram.197 Tenslotte stelde Romme Beel voor
samen op te stappen. Nu bezwoer Beel van zijn kant Romme echter op zijn
post te blijven. Uiteindelijk aanvaardde de laatste de situatie: de Van RoijenRum Verklaringen, de aanstaande RTC en het ontslag van Beel. Deze werd
opgevolgd door de niet-partijgebonden H.J.A. Lovink, secretaris-generaal van
Buitenlandse Zaken.
Wat waren de motieven van Beel tenslotte toch op te stappen? Hij heeft er
meerdere gegeven. In de officiële verklaring die Van Maarseveen in de Twee
de Kamer had afgelegd werden als reden genoemd: ‘vorm en omvang van het
herstel der Republiek en de verplichting om voorlopig verdere staatkundige
vormgeving te laten rusten’. In een andere verklaring Het Beel blijken dat hij
niet het vertrouwen wilde verraden dat de federalisten in Nederland hadden
gesteld. In Beels laatste brief aan zijn familie in Holland zei hij tenslotte dat hij
‘geen krullenjongen kan zijn van een zigzagbeleid’ en voegde er nog aan toe:
‘In Oktober ging ik hierheen, in Mei keer ik terug [beide maanden waren Ma
riamaanden]. Wellicht dat ’t Lieve Vrouwke hier iets mee bedoelt.’198—waar
bij dient bedacht dat Beel persoonlijk de verantwoordelijkheid had genomen
voor een militaire actie die duizenden doden had geëist en niets had opgelost.
We nemen aan dat het een mengeling van motieven is geweest die Beel in
dezelfde brief tot de slotsom bracht: ‘In 1942 stond ik voor een gewetensvraag,
nu weer!’
Tegelijk met Beel trad procureur-generaal Felderhof af. Spoor besloot ‘na
innerlijke strijd’ aan te blijven.199 Op 25 mei overleed hij echter plotseling.
Beel was Spoor ongetwijfeld tot zijn vrienden gaan rekenen; hij was dan ook
door diens dood zeer aangedaan. Op het sterfbed van de legercommandant
kon Beel hem nog de bevordering meedelen van luitenant-generaal tot gene
raal, een bevordering waarvoor Beel zich persoonlijk had ingespannen. Mis
schien heeft Beel geleidelijk aan toch de harten weten te veroveren van de
mensen om hem heen, die aanvankelijk zo sceptisch stonden tegenover de
HVK ‘Ik weet (...), dat ik hier vrienden achterlaat, vele, Nederlanders en In
donesiërs, (...) ondanks alles voelde ik mij hier op mijn plaats’, schreef hij in
meergenoemde laatste brief aan zijn familie. Bij de vele uitingen van treurnis
over Beels heengaan was er een van koningin Juliana. ‘Het was tot nu toe,’
schreef zij op 14 mei aan Beel, ‘steeds een rustgevende gedachte, U in Batavia
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te weten als de right man in the right place.’ Graag had zij eerst eens met hem
over zijn ontslagaanvraag gesproken voordat deze wereldkundig was gemaakt.
Alhoewel zij Beels besluit niet helemaal begreep, zei Juliana diens wens ‘onder
de gegeven omstandigheden slechts te kunnen respecteren.’200
Onmiddellijk na Lovinks aankomst in Indonesië keerde Beel terug naar patria,
waar hij net voor Pinksteren aankwam. Terug in Nederland heeft Beel enige
maanden het leven geleid van ambteloos burger. In meergenoemde laatste
brief aan zijn familie had Beel geschreven: ‘Ik keer terug naar Nederland en
hoop een tijdje te kunnen vissen , althans uitblazen.’201 De rust die Beel zocht
werd bhjkbaar danig verstoord door zijn ergernis over het kabinetsbeleid.
‘Beel ergert zich groen aan de vaderlandse politiek’, noteerde Hermans, die
Beel in Wassenaar opzocht. ‘Het kabinet regeert practisch alleen nog door de
zwakheid van het parlement.’ Van Maarseveen raadde hij aan ‘zelf eens ein
delijk te gaan kijken’ [in Indonesië].202 Wellicht heeft Beel achter de schermen
nog invloed proberen uit te oefenen. Boon, op dat moment secretaris-generaal
Buitenlandse Zaken, heeft zoiets laten bhjken; in een dagboeknotitie van juni
1949 schreef Boon dat ‘Beel en sourdine [stilletjes] gevaarlijk aan het werk
is’.203 Mogelijk doelde Boon op een plan dat Romme en Sassen hadden uitge
broed. Dezen wilden de delegatie van de negara Oost-Sumatra ertoe brengen
bij de Ronde Tafel Conferentie zich los te maken van de nieuwe staat Indone
sië en een speciale band ‘aan te gaan met het koninkrijk, dat haar daarvoor zo
nodig militaire bijstand zal verlenen—een voorbeeld dat wellicht navolging zal
vinden op Ambon en in de Minahassa [Noord-Celebes]’204 Het is niet
ondenkbaar dat Beel, die nauw contact had met de leider van Sumatera-Timur
Mansoer, bij deze plannen betrokken is geweest. Beel zal in ieder geval gehoor
hebben gegeven aan de wens die de koningin in haar afscheidsbrief aan Beel
als HVK had geuit, ‘uitvoerig met U over de Indonesische aangelegenheden te
spreken’. Aan de Ronde Tafel Conferentie heeft Beel uiteraard niet deel
genomen. Wel was hij op 27 december 1949 als eregast aanwezig bij de soe
vereiniteitsoverdracht in het paleis op de Dam.
De Van Roijen-Rum Verklaringen baanden definitief de weg voor de Ronde
Tafel Conferentie in Nederland, nadat in Jakarta in hotel Des Indes op voor
stel van Anak Agung eerst federalistische en repubhkeinse leiders een bij
eenkomst hadden belegd om met het oog op de RTC de klokken gelijk te
zetten.
De Republiek leek bij de Ronde Tafel Conferentie nogal wat concessies te
moeten doen. Zij moest aanvaarden dat de soevereiniteit niet aan haar werd
overgedragen, maar aan een federale staat die zij niet wilde; zij had bovendien
de Unie moeten slikken en een schuldenlast aan de voormalige kolonisator van
circa ƒ3 miljard op zich moeten nemen; tenslotte had ze moeten accepteren
dat Nieuw-Guinea buiten de soevereiniteitsoverdracht werd gehouden. In het
leger waren er velen die de RTC als een nederlaag in plaats van een overwinVïssen heeft Beel nooit gedaan. ‘Ik ga vissen’ was een uitdrukking die hij volgens zijn broer
gebruikte wanneer hij wilde uitblazen en/of wanneer hij zich journalisten van het lijf wilde
houden.
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ning zagen. Simatupang die als vertegenwoordiger van de legerleiding aan de
Ronde Tafel Conferentie deelnam, doorzag evenwel dat het goede samenspel
van guerilla en diplomatie voor de Republiek een resultaat had opgeleverd
waarmee Indonesië vooruit kon. Datgene waarom het eigenlijk steeds was
gegaan had de Republiek binnengehaald: zij had haar leger—het machtige
instrument en symbool van de onafhankelijkheidsstrijd—-niet, zoals Nederland
steeds had bedongen, behoeven te ontbinden en de overeenkomst die op het
paleis op de Dam werd bezegeld had de vorm van een verdrag tussen twee
soevereine staten, in plaats van een protocol als Nederland steeds had gewild.
De federatie met zijn negara en daerah, zijn radja’s, sultans, teuku’s en
andere feodalen stortte binnen enkele maanden als een kaartenhuis in elkaar.
Ook Anak Agung verzette zich niet tegen een opgaan van zijn deelstaat Grote
Oost in de Republiek Indonesië, waarvan hij weldra minister werd—zoals ook
verscheidene andere federalistische leiders hoge functies verwierven in de
Republiek. De enigen die zich in 1950 gewapenderhand verzetten tegen een
opgaan in de Republiek waren de Zuidelijke Molukken, waar de Republik Maluku Selatan werd uitgeroepen. De Republiek beschouwde de afscheiding als
een binnenlandse aangelegenheid en wist deze met inzet van haar leger onder
leiding van de inmiddels tot generaal gepromoveerde Kawilarang binnen en
kele maanden ongedaan te maken. Nederland kon niet interveniëren en hield
er zelf een binnenlands probleem aan over: De Molukken-kwestie.
Op 17 augustus 1950, nog geen
acht maanden na de soevereini
teitsoverdracht, riep Soekarno de
eenheidsstaat uit en was de korte
periode van de Verenigde Staten
van Indonesië waarvoor Beel zich
zo had ingezet ten einde.

Q
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Opland, de Volkskrant, 8.12.1951.
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HOOGLERAAR IN NIJMEGEN 1949-1951
Beel, die van 1902 is, behoort tot degenen die geboren zijn in het het-jaar-vande-tijger. Van hen zegt de Chinese astrologie dat zij één keer in hun leven het
avontuur willen proeven— ‘play all the fantastic roles he has cut out fbr
himself—om daarna de draad van zijn leven weer op te pakken.1
Nadat Beel in juni 1949 van zijn Indonesische avontuur in Nederland was
teruggekeerd, heeft hij gezocht naar een baan die hem en zijn gezin rust en ze
kerheid kon verschaffen. Hij vond deze in het hoogleraarschap aan de RK Universiteit Nijmegen. Onze indruk is dat Beel in de wetenschap niet de bevrediging
heeft gevonden die hij daarin hoopte te vinden. Tijdens zijn hoogleraarschap nam
Beel op verzoek van het episcopaat een neventaak op zich die hem met het
netwerk dat hij daarvoor opbouwde achter de schermen een centrale rol zou ver
schaffen in bet katholieke maatschappelijke organisatieleven.
B e n o e m in g

t o t hoogleraar t e

N ijm e g e n

In hoofdstuk drie hebben we gezien dat Beel kort na de oorlog, in juni 1945,
op het punt stond hoogleraar in Nijmegen te worden, maar op verzoek van
Schermerhom en Drees minister van Binnenlandse Zaken was geworden in
hun kabinet. Een benoeming van Beel in Nijmegen was al eerder in de pen
geweest.
In 1941 kwam prof. E.J.J. van der Heijden, hoogleraar burgerlijk recht, te
overlijden. Prof. P.W. Kamphuisen, die sedert 1932 hoogleraar staats- en be
stuursrecht was en al langere tijd lonkte naar de meer prestigieuze leerstoel
burgerlijk recht, nam de colleges van Van der Heijden over. Van een benoe
ming van Kamphuisen tot hoogleraar burgerlijk recht kwam het evenwel niet.
Benoemingen van hoogleraren vereisten in de oorlogstijd—ook aan bijzondere
universiteiten—bekrachtiging van de door Seyss-Inquart benoemde secretaris
generaal van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbe
scherming J. van Dam en het bestuur van de Sint-Radboudstichting vermeed
deze inbreuk op zijn autonomie het liefst. Kamphuisen kreeg daardoor de zorg
voor twee leerstoelen, die van staats- en bestuursrecht en zonder daarvoor
officieel te zijn benoemd die van burgerlijk recht. Bovendien was hij ook nog
voorzitter van de rechtenfaculteit. Om zijn werkzaamheden te verlichten,
vroeg Kamphuisen in 1942 Beel, die bij hem was gepromoveerd, zijn persoon
lijk assistent te worden voor het vak staats- en bestuursrecht.2 Het zou een
parttime functie zijn voor twee tot drie colleges per week en met een honorari
um van ƒ200 per maand.
Voor Beel was de uitnodiging erg aantrekkelijk. Na zijn ontslag in februari
1942 wegens de benoeming van de NSB’er Pulles tot burgemeester van Eind
hoven was Beel een bureau bestuursrecht begonnen, zoals we in hoofdstuk
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twee hebben gezien. Een universitair assistentschap zou hem een extra bron
van inkomsten bieden en het prestige van zijn beginnend adviesbureau ver
hogen. De voorzichtige faculteitsvoorzitter bond Beel op het hart dat in diens
colleges moest ‘vermeden worden aanleiding te geven tot wrijving met de
Nederlandsche of met de bezettingsautoriteiten’. Van een benoeming tot assistent-hoogleraar in Nijmegen is het echter niet gekomen. Ook deze be
noeming vereiste bekrachtiging door secretaris-generaal van Dam. De SintRadboudstichting was in dit geval blijkbaar bereid die aan te vragen. ‘Maar
zoals men redelijkerwijs had kunnen verwachten, weigerde het departement
Beel, die bij de bezetter in een kwaad daglicht stond, tot assistent te benoe
men,’ aldus Jan Brabers in zijn geschiedschrijving van de rechtenfaculteit.3
Toen na de bevrijding de universiteit van Nijmegen weer openging, waren er
meerdere vacante posten te bezetten. Kamphuisen—nog steeds voorzitter van
de faculteit—werd opnieuw door de faculteit voorgedragen voor burgerlijk
recht en leek nu eindelijk de door hem begeerde leerstoel officieel te kunnen
gaan bezetten. De leerstoel staats- en administratief recht die hij zou achter
laten, werd opgesplitst in twee leeropdrachten: staats- en volkenrecht en
bestuurs-, gemeente- en arbeidsrecht. Voor de eerste leeropdracht werd de
jonge Nijmeegse jurist Duynstee aangezocht, voor de tweede Beel.4 Begin juni
1945 gaf Beel te kennen de voordracht graag te willen aanvaarden. Op dat
moment zag het er namelijk niet naar uit dat hij in het te vormen nieuwe kabi
net zou terugkeren. Wel vond Beel het bezwaarlijk dat zijn benoeming pas zou
ingaan bij de start van het collegejaar en hij daardoor enige maanden versto
ken zou zijn van een arbeidsinkomen. Toen alles in kannen en kruiken leek en
Beel naar diens wens per 1 juh zou worden benoemd, moest hij evenwel afha
ken omdat hij na het plotseling wegvallen van de kandidaat voor Binnenlandse
Zaken Michiels van Kessenich zoals we zagen zijn ministerschap continueerde.
Wetende dat het kabinet-Schermerhom/Drees slechts tot de aangekondigde
verkiezingen zou aanblijven, vroeg Beel respijt voor de daadwerkehjke aan
vaarding van zijn hoogleraarschap tot januari 1946.5 Beels steunpilaar in Nij
megen Kamphuisen wist dit inderdaad te bewerkstelligen. Deze verdween nu
echter van het toneel. Het curatorium wilde Kamphuisen wel voor hoogleraar
burgerlijk recht voordragen, maar dan moest hij zijn functie bij de Algemene
Kunstzijde Unie opgeven en van Velp naar Nijmegen verhuizen.6 Kamphui
sen weigerde dit en in diens plaats werd Chr.J.J.M. Petit benoemd. Kamp
huisen berichtte Beel over dit onverhoeds einde van zijn professorale carrière
en zei erbij dat hij zich over de verdere gang van zaken in Nijmegen niet meer
druk kon maken. Ter attentie van Beel voegde hij nog wel de waarschuwing
toe: ‘Terloops hoorde ik, dat ze er ook bezwaar tegen maken je te benoemen
tijdens je ministerschap.’7
Eind maart 1946 het het curatorium inderdaad aan het bestuur van de rech
tenfaculteit weten dat een aspirant-hoogleraar die in stede van colleges te ge
ven het ministerschap uitoefende, niet gehandhaafd kon worden en drong er
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bij het faculteitsbestuur op aan voor de invulling van de vacature bestuursrecht
een andere oplossing te bedenken.8 Inmiddels was Duynstee in functie ge
treden als hoogleraar staatsrecht; hij ging er bestuursrecht bij doen. De twee
andere vakgebieden van de oorspronkelijke voordracht, volkenrecht en arbeids
recht werden ingevuld door twee buitengewone hoogleraren: pater L.J.C.
Beaufort voor volkenrecht en J.J.M. van der Ven voor arbeidsrecht.
Op het moment dat Beel begin juni 1949 uit Indonesië terugkeerde was er nog
steeds geen hoogleraar bestuursrecht benoemd. De kwestie werd urgent door
dat Duynstee op het punt stond in het kader van de Fullbright-act voor enige
maanden naar de Verenigde Staten te gaan. Kennelijk heeft Beel laten blijken
nog steeds een hoogleraarschap te ambiëren en duidelijk kunnen maken dat hij
nu echt beschikbaar was.
Benoemingen van hoogleraren aan de RK Universiteit Nijmegen vereisten
omslachtige procedures. De faculteit zocht kandidaten die zij geschikt achtte.
Nadat de senaat vervolgens van de voordracht had kennisgenomen, kwam het
College van Curatoren eraan te pas. Dit keek naar de inzetbaarheid van de
kandidaat en besprak met hem of haar de arbeidsvoorwaarden. De benoe
mende instantie tenslotte was het bestuur van de Sint-Radboudstichting, waar
in het voltallige episcopaat zitting had. Dit college keek naar gevoelige punten
als de katholieke rechtzinnigheid, goed zedelijk gedrag en politieke betrouw
baarheid van de kandidaat. Toen Beels kandidatuur in het faculteitsbestuur
aan de orde kwam, was er één hoogleraar, B.H.D. Hermesdorf, die enige twij
fel zaaide. Hermesdorf verzekerde dat hij geen bezwaren had tegen de persoon
van Beel en ook diens wetenschappelijke kwaliteiten niet wilde betwisten. Zijn
bezwaar was dat benoeming van de ex-staatsman naar buiten de indruk zou
wekken dat de universiteit van Nijmegen als parkeerplaats diende van KVPcoryfeeën.9 Het faculteitsbestuur droeg Beel niettemin voor maar het aan het
curatorium over te beshssen of Beel tot gewoon dan wel tot buitengewoon
hoogleraar zou worden benoemd—nu de oorspronkelijke leeropdracht eniger
mate was uitgekleed en Beel had te kennen gegeven voorlopig in Wassenaar te
willen blijven wonen.10 Het curatorium besloot tot een extra-ordinariaat voor
bestuursrecht en bestuurskunde. Nadat het bestuur van de Sint-Radboud
stichting zich op de voordracht had bezonnen, het zijn secretaris het curatori
um weten dat het episcopaal bestuur bereid was Beel te benoemen, mits hij
beloofde uiterlijk in het collegejaar 1952/1953 naar Nijmegen te verhuizen en
mits Beel
‘wanneer hem zonder meer een ministerspost zou worden aangeboden hij zich
daarvoor niet meer beschikbaar zou stellen, behalve wanneer onder zeer bijzon
dere omstandigheden een beroep op hem zou worden gedaan en ’s lands belang
zijn optreden zou vorderen.’11
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RK U n iv e r s it e it N ijm e g e n
De universiteit van Nijmegen was met haar goed duizend studenten een kleine
universiteit, ingebed in de levenssfeer van een provinciestad die trots was op
zijn academische instelling—welke aan de stad allure gaf en aan hospita’s en
horeca een extra bron van inkomsten. Er heerste in de kleine academische
gemeenschap een vertrouwenwekkende sfeer van geborgenheid. Zo was op
aandrang van moderator B.G.M. Van Ogtrop sj ieder aankomende student
voortaan automatisch lid van het studentencorps. De moderator zag persoon
lijk erop toe dat op de hoogtijdag der universitaire gemeenschap, die van het
inauguratie in het corps, alle inauguranten verschenen op het inauguratiebal.
Voor aankomende meisjesstudenten die geen partner hadden, zocht de père
eigenhandig een galante ridder en zorgde ervoor dat diens kosten-—van de
taxi, van het rokkostuum dat gehuurd moest worden, van de corsage voor de
baljurk, van de dure consumpties in De Vereeniging—substantieel werden
gesubsidieerd door de ouders van het muurbloempje. Het corps—Corpus Carolus Magnus was de trotse naam op de ‘perkamenten’ bul die de geïnaugureerde
als teken van zijn of haar inauguratie kreeg uitgereikt—vormde de koepel
waaronder alle studentenactiviteiten ressorteerden: mensa, sport en spel, meisjesclub en de vermaarde studentensociëteit Roland, waar mores werden
geleerd door de twee disputen HOEK en De Tempeliers, waarin de jeunesse
dorée van de katholieke geboorte- respectievelijk geldadel was verzameld.
Blijkbaar was in de tijd dat Beel in Nijmegen aantrad de invloed van de ka
tholieke noblesse in het universitaire milieu aan het tanen. In het Nijmeegs
Universiteitsblad van 27 oktober 1951 sprak F. Duynstee zijn verontrusting er
over uit dat bhjkens recent onderzoek van het CBS nog slechts 34,8% van de
mannelijke studenten in Nijmegen afkomstig was uit, wat in die tijd hette: dehogere-stand.12 Duynstee herhaalde de oproep die president-curator magister
R.R. Post eerder voor de KRO-radio had gedaan en maande katholieke ouders
uit de betere milieus hun kroost toe te vertrouwen aan de Nijmeegse Alma
Mater. Met een openhartigheid die na zovele jaren van gelijkheidsstreven won
derlijk aandoet, wees Duynstee in zijn artikel erop dat een overmaat van stu
denten uit lagere milieus en uit de middenstand ten koste ging van de acade
mische stijl der afgestudeerden. Hij vond dit vooral bedenkelijk voor aan
komende juristen, wier functioneren in de maatschappij niet alleen afhing van
hun wetenschappehjk bagage maar volgens Duynstee kennelijk evenzeer van
hun vermogen met-mes-en-vork te eten.
De

De rooms-katholieke universiteit was een instelling van wetenschappelijk
onderwijs die in brede lagen van de katholieke bevolking het intellect begon te
mobihseren—dat in vroeger dagen werd weggezogen naar de geestelijke stand,
waar het geen Nachwuchs had en slechts zelden doordrong naar het politiek en
bestuurlijk leiderschap van het land. Dat Nijmegen zich om dit leiderschap
bekommerde bleek uit de oprichting in 1948—in navolging van de PSF in

HOOGLERAAR IN NIJMEGEN 1949-1951

321

Amsterdam—van de interfaculteit voor politieke en sociale wetenschappen.
Het wat onbestemde onderdeel ‘bestuurskunde’ in Beels leeropdracht—in die
tijd nog een academische nieuwigheid—zag op de colleges die hij zou geven
aan doctoraal studenten politieke en sociale wetenschappen.13
Het onderricht aan de RK Universiteit Nijmegen stond in het eerste decen
nium na de oorlog nog volop in het teken van de katholieke emancipatie. Het
emancipatoir karakter van het onderricht kwam onder meer tot uiting in het
vak inleiding wijsbegeerte, dat werd gedoceerd door prof. A.G.M. van Melsen
en dat voor de meeste opleidingen een verplicht kandidaatsvak was. Het credo
dat Van Melsen in vrijwel ieder college liet horen, luidde: het ens is inteïligïbel.
Hij bedoelde daarmee dat al hetgeen op het ondermaanse zintuiglijk waar
neembaar is voor ieder denkend mens te begrijpen is. Wilde hij evenwel in
zicht krijgen in hetgeen achter het zintuiglijk waarneembare stak dan moest
men bij de metafysica terecht, die volgens de thomistische leer tot het domein
van het oneindige hoorde. Dit domein was voor niet-katholieken weliswaar
niet ontoegankelijk, leerde de tolerante neo-thomist, doch de katholiek had
hier een duidelijke voorsprong. Deze kon namelijk profiteren van hetgeen
hem omtrent de metafysica was geopenbaard door Christus en zijn kerk, leer
de Van Melsen, en lichtte zijn thesis toe met de metafoor van Heden turend
naar de tekst van een verkeersbord in de verte, van wie degenen die de inhoud
ervan al kenden bij het ontcijferen ervan een duidelijke voorsprong hadden.
De nog betrekkelijk jonge universiteit had ten tijde van het kabinet-Beel
flinke steun in de rug gekregen door de /ex-Gielen. Deze had financiële gelijk
stelling gebracht van openbaar en bijzonder wetenschappelijk onderwijs—een
gelijkstelling die onderdeel was geweest van het regeerakkoord van de roomsrode coalitie van 1946, zoals we eerder zagen. ‘Toen leeuw en lam samen
graasden onder de staf van de Nijmeegse alumnus Beel’, zo heeft L.J. Rogier
het verwoord14, had de katholieke minister van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen Gielen het programmapunt weten te verzilveren. Daarmee wa
ren de financiële voorwaarden geschapen voor uitbreiding van de RK Univer
siteit Nijmegen met een prestigieuze, maar ook kostbare medische faculteit.
Toen Beel in Nijmegen begon, was de medische faculteit op het landgoed
Heyendaal volop in aanbouw; zij werd in oktober 1951 pontificaal ingewijd.
De faculteit waarvan bij de oprichting van de universiteit was verwacht dat
deze aan Nijmegen internationale faam zou geven, de theologische faculteit,
was wat in de versukkeling geraakt. Reguliere en seculiere oversten stuurden
veelbelovende jonge paters en priesters voor verdere studie liever naar de illus
tere theologische centra Leuven en Rome dan naar Nijmegen.15 Het pronk
stuk van Nijmegen was in feite geworden de letterenfaculteit. Daar bloeiden
wetenschappers als Schrijnen, Van Ginneken en Brom en kwamen in Beels
tijd katholieke coryfeeën tot bloei als Rogier en later Anton van Duinkerken.
De vierde faculteit, de rechtenfaculteit, telde rond vierhonderd studenten.
Haar wetenschappelijke staf waarvan Beel deel ging uitmaken, bestond uit tien
gewoon en vier buitengewoon hoogleraren.16 De rechtenfaculteit van NijmeMet dien verstande dat voortaan 60% van investerings- en exploitatiekosten van de univer
siteit door het rijk werden betaald—een percentage dat in de loop van de jaren geleidelijk is
verhoogd en heden ten dage 100% is.
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gen genoot weliswaar niet eenzelfde faam als die van Leiden en Utrecht maar
bood de aankomend jurist een gedegen opleiding. Waren de Nijmeegse ju
ridische hoogleraren geen nationale renommées, zij beheersten hun vak. Zo
waren er de geduchte professor romeins en oudvaderlands recht B.H.D. Hermesdorf, die voor menige candidandus iuris een schrikbeeld was; de precieze
professor Petit, die later raadsheer van de Hoge Raad zou worden; de aima
bele professor pater Beaufort, die indruk maakte met zijn belevenissen bij de
Verenigde Naties waar hij als Eerste-Kamerlid van de KVP waarnemer was.
Ook in de rechtenstudie werd het katholieke element niet veronachtzaamd.
Tijdens de kandidaatsstudie, die toen nog aan het doctoraal voorafging, was
het verpakt in het vak inleiding recht van de redemptorist professor W. Duynstee die zijn collegestof had gebundeld in het boek Burgerlijk recht en zielzorg.
Voor het doctoraal rechten was een verplicht vak canoniek recht, dat eveneens
door een geestelijke werd gedoceerd, de wereldheer F.A.M. van Wely. Van
Wely had in het academisch milieu waarin hij was verzeild geraakt geen af
stand willen doen van het sappige dialect uit het Land van Maas en Waal waar
van hij afkomstig was. De zorgzame zielenherder die zijn studenten placht aan
te spreken met ‘jonges en meskes’, liet beide sexen afzonderlijk naar college
komen wanneer hij het realistische en daarom in zijn ogen wat precaire on
derdeel van het canoniek recht, de huwelijksbeletselen, behandelde.
De coming man aan de rechtenfaculteit was F. Duynstee—Fransje, zoals hij
werd genoemd ter onderscheiding van zijn oom Willem. Meer dan met het
vak staatsrecht dat F. Duynstee werd geacht te doceren, hield de jonge hoog
leraar zich bezig met politiek. Hij deed dit in zijn colleges maar ook daarbui
ten. F. Duynstee was in katholiek Nederland een bekende criticus geworden
van het rooms-rode beleid. Het forum voor zijn venijnige kritiek was aan
vankelijk De Gelderlander, waarvan hij politiek hoofdredacteur was. Het Col
lege van Curatoren bleek allerminst ingenomen met "s heren Duynstee’s pennevruchten’, zoals er in vergaderingen van het college over werd gesproken.
Aan het bestuur van de Sint Radboudstichting schreef het curatorium hierover:
‘Het gevaar van deze publikaties en de daaruit voortvloeiende polemiek is naar
het gevoelen van Curatoren dat zij de politieke strijd overbrengen naar de tem
pel der wetenschap, die het best kan gedijen in een sfeer, waarin de aandacht en
de lust voor de studie niet wordt afgeleid of vertroebeld door hét spel van door
eigen hoogleraren ontketende hartstochten.’17

Het bestuur van de Sint Radboudstichting was het daarmee wel eens maar
vond dat dat beter niet in het openbaar kon worden gezegd—bij de buiten
wacht zou de indruk worden gewekt dat Nijmegen het met de persvrijheid
niet al te nauw nam. Liever diende het college Duynstee in een persoonlijk
gesprek ertoe te bewegen zijn schrijverij op te geven. Inderdaad gaf Duynstee
het hoofdredacteurschap van De Gelderlander op, maar dook niet lang daarna
op als columnist in de Maasbode, waarin hij voortaan het rooms-rode beleid op
Rechtenstudenten uit die tijd die later bekende Nederlanders zouden worden waren onder
meer Dries van Agt, Hans van Mierlo en Fons van der Stee.
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de korrel nam. Bij de verpolitiekte staatsrechtsman Duynstee moest de apoli
tieke bestuurder Beel zijn colleges bestuursrecht gaan geven.
H o o g ler a a r

Beel gaf blijk zijn professoraat serieus te nemen. Alhoewel hij buitengewoon
hoogleraar was en daarom slechts enkele dagen per week in Nijmegen hoefde
te zijn, koos hij meteen toen hij in oktober 1949 zijn colleges aanving in de
stad domicilie. Hij vond een onderkomen bij mevrouw .Van der Lande- aan
de Oranjesingel. Beel kende de katholieke patriciërsfamilie Van der Lande via
De Quay, die met een Van der Lande was getrouwd. Mevrouw van der Lande
had elf kinderen grootgebracht en beschouwde haar professorale gast ‘als haar
twaalfde kind’.18 Ruim een jaar heeft Beel bij mevrouw van der Lande een
logeerkamer gehad. In januari 1951 verhuisde hij met zijn gezin conform de
wens van het bestuur van de Sint-Radboudstichting naar Nijmegen. Beel
kocht er een statig herenhuis aan de Oranjesingel op nummer 19. Wonen aan
de Oranjesingel, de brede verkeersader die van het Keizer Karelplein naar de
Waalbrug leidt, betekende wonen dicht bij de aula van de universiteit waar de
meeste rechtencolleges werden gegeven en examens werden afgenomen, dicht
ook bij het winkelcentrum van Nijmegen dat aan de overkant van het huis
begon.
Beel heeft in de goed twee jaren die hij hoogleraar in Nijmegen is geweest
bij zijn studenten als wetenschapper blijkbaar geen onuitwisbare indruk ach
tergelaten. Degenen onder hen aan wie we het hebben gevraagd, herinnerden
zich van hun studietijd uiteraard de katholieke staatsman met diens zo mar
kante hoofd, maar van zijn colleges was hen slechts bijgebleven dat ze degelijk
waren en dor en daarom niet erg populair—een overigens ijverig student als
Van Agt bijvoorbeeld heeft zich tijdens zijn studie blijkbaar aan deze tormentatie onttrokken.19Wat Hermesdorf had gevreesd werd bewaarheid, studenten
zagen Beel als een KVP-leider die voorlopig in Nijmegen was geparkeerd.
Misschien had Beel met zijn colleges wat meer indruk op zijn studenten ge
maakt als hij had geput uit zijn rijke ervaring als minister, minister-president
en Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië. Anders dan Duyn
stee raakte Beel in zijn colleges echter zelden aan het levend staats- en be
stuursrecht.
Wellicht heeft Beel het gevoel gekregen dat hij, de senior, in zijn professo
rale rol door Duynstee, de junior, wat in de marge werd gedrongen, al waren
de persoonlijke verhoudingen tussen hen goed—volgens Beels dochter be
hoorde Duynstee tot de Nijmeegse huisvrienden. Na een jaar college geven is
op Beels verzoek het bestuursrecht dat hij gaf nader omschreven als ‘met inbe
grip van het gemeente- het provincie- en het waterschapsrecht’.20 Beel het
Mia Vlemmings, die in Nijmegen politiek-sociale wetenschappen was gaan
studeren, zijn dictaat uittypen—voor de rest hebben beiden in die tijd weinig
contact met elkaar gehad; na een jaar gaf Mia de studie op en keerde terug

Afb. 34. Beel en zijn vrouw te gast bij de diesviering van het Nijmeegs studentencorps in 1949.

naar haar ouderlijk huis in Eindhoven.21 De enige literatuur die Beel opgaf
was het gemeente- provincie- en waterschapsrecht dat verscholen zat in het
toen bekende Handboek staatsrecht van C.W. van der Pot en dat Beel in zijn
colleges aankleedde door staccato zijn dictaat voor te lezen. Dit betekent
intussen niet dat Beel zich er met een Jantje-van-Leiden vanaf maakte. Beel
plaatste gemeente, provincie en waterschap in de brede context van hun ont
staan en het daarbij niet na over de grens te kijken naar de lagere corporaties
in Engeland en Duitsland. Overbodig te zeggen dat Beel in zijn colleges volop
het subsidiariteitsbeginsel het doorklinken. ‘Een hogere gemeenschap mag niet
doen, wat een lagere kan doen,’ heeft een van zijn studenten uit Beels mond
opgetekend.
Bestuursrecht was in die tijd nog een bijvak waarvoor ter ontlasting van het
doctoraal examen een tentamen werd afgelegd. Tentamen nam Beel bij voor
keur af bij hem thuis op de Oranjesingel—niet in de met boeken overladen
studeerkamer die hij boven had maar in de salon, waar de tentaminandus werd
uitgenodigd in een van de crapauds plaats te nemen, waarna de deuren werden
dichtgeschoven. Beel maakte het zijn studenten blijkbaar niet moeilijk. Geen
van de studenten die we hebben gesproken is bij Beel gezakt. Hij was ander
zijds ook niet bereid over de uitslag te marchanderen. Zulks ondervond Hans
Bomewasser, die voor zijn doctoraal geschiedenis het bijvak staatsrecht had
gekozen en door Beel werd getentamineerd omdat Duynstee op vakantie was.
Wij hebben dit kunnen lezen in het collegedictaat dat een van Beels studenten, W.H.M.
Wetzels, van de colleges van Beel heeft bewaard en dat hij ons welwillend ter inzage heeft
gegeven.
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Hij kreeg van Beel de kwalificatie ‘ruim voldoende’. Daarmee bleek Bomewasser net een half puntje te kort te komen voor een doctoraal gemiddelde van
acht. Tevergeefs heeft hij geprobeerd Beel ertoe te bewegen van de ‘ruim vol
doende’ ‘vrij goed’ te maken—en zo is het aan de halsstarrigheid van Beel te
wijten dat de befaamde katholieke historicus bij zijn doctoraal een cummetje is
misgelopen.22
In de kleine academische gemeenschap van Nijmegen bestond in die begin
jaren vijftig nog een eerbiedige afstand van de student tegenover de hoogle
raar. Nietemin mengden hoogleraren zich van tijd tot tijd wel in het studen
tenleven. Zo was Duynstee junior een gevierde gast op sociëteit Roland als
daar kroegjool werd gehouden. Ook waren er hoogleraren—zelfs de weinig
uitbundige Hermesdorf behoorde tot hen—die met hun gade acte de présence
plachten te geven op het jaarlijkse inauguratiebal. Ook Beel nam soms aan het
studentenleven deel. Zo hield hij in november 1949 de diësreden voor het stu
dentencorps. Ook heeft hij zich een keer ingelaten met een studentenactiviteit
die geheel buiten zijn professorale taken lag. Het ging om een initiatief van
moderator van Ogtrop tot oprichting van een universiteitsblad. Het blad moest
de vervanging worden van het bestaande studententijdschrift Vox Carolina, dat
een speeltuin was geworden voor enkele literatoren en nog slechts een deel
van de universiteit bereikte. Het nieuwe blad zou in een oplage van 2.000
gratis worden verspreid en een bindmiddel moeten worden voor de hele uni
versitaire gemeenschap: studenten, hoogleraren en ambtehjk personeel. Het
blad zou naast mededelingen opiniërende artikelen bevatten over onderwer
pen als ‘katholieken en niet-kathoheken’ en ‘bepaalde filosofische onderwer
pen, zoals het existentialisme, waarvan tegenwoordig iedereen iets wil weten’.23
Van Ogtrop verzamelde voor zijn initiatief, dat de warme steun had van het
bestuur van de Sint-Radboudstichting, een groep om zich heen bestaande uit
studenten, hoogleraren en universitaire stafleden; Beel was een van de hoog
leraren.24 Zijn bijdrage heeft bestaan uit suggesties voor de stichtingsakte van
het Nijmeegs Universiteitsblad. Beel werd ook opgenomen in de twintig man
sterke redactieraad maar bijdragen van zijn hand hebben we in het blad niet
aangetroffen. Toen het NUB—zoals het blad weldra werd genoemd—een
maal op gang kwam, was Beel al uit Nijmegen verdwenen. In een redactiever
gadering kort na Beels plotselinge vertrek werd door een van de redacteuren
geopperd een telegram naar Den Haag te sturen met de aanmaning aan Beel
in zijn nieuwe hoedanigheid het NUB trouw te blijven. De moderator wist dit
astrante voorstel echter te wijzigen in het besluit de nieuwe minister van Bin
nenlandse Zaken een bloemetje te sturen.2S
Het buitengewoon hoogleraarschap van Beel betekende een parttime functie
en daarmee ook een parttime honorering . Naarstig heeft Beel gezocht naar
additionele bronnen van inkomen. Na een jaar Nijmegen vond hij er een aan
de Katholieke Economische Hogeschool Tilburg (KEHT) waar hij buitenge
woon hoogleraar bestuurswetenschap werd. Tegen Beels voordracht werd in
Het maximum voor een buitengewoon hoogleraar was ƒ9.840,- ’s jaars.
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de senaat van Tilburg enige bedenking geuit door professor M.J.H. Cobbenhagen. Deze stelde zijn medeleden de vraag: ‘Zijn wij in de katholieke cul
turele wereld zo arm dat we steeds moeten doubleren?’ Andere senaatsleden
brachten hiertegen in dat de doublure juist de gewenste band tussen Nijmegen
en Tilburg versterkte. Het curatorium ‘toonde zich ingenomen met de bui
tengewone—en dus goedkope—leeropdracht aan Beel’.26 Beels Tilburgse
hoogleraarschap, dat goed een jaar heeft geduurd, heeft blijkens Bornewassers
geschiedschrijving van de KEHT nauwelijks enig spoor nagelaten. Beel kwam
wekelijks naar Tilburg en draaide daar zijn college af, is de indruk van Bornewasser.
Beels korte optreden als hoogleraar is al met al niet indrukwekkend ge
weest—zo heeft hij geen enkele publikatie als hoogleraar op zijn naam staan.
Heeft Beel zelf het hoogleraarschap in Nijmegen als een intermezzo be
schouwd om op verhaal te komen en daarna terug te keren in de politiek? Wij
menen van niet. Hij heeft blijkbaar gemikt op voortzetting van zijn professo
rale carrière. In de oktobervergadering van het bestuur van de rechtenfaculteit
van 1951 werd besloten—we mogen aannemen op aandrang van Beel—‘het
college van Curatoren te verzoeken collega Beel te benoemen tot gewoon
hoogleraar, daar hij thans in Nijmegen woont en zijn opdracht zulk een be
noeming wenschelijk maakt.’27 Het verzoek, waarin werd gevraagd Beels extra-ordinariaat om te zetten in een ordinariaat en dat op 8 november uitging,
is door het college van curatoren niet meer in behandeling genomen. Begin
december 1951 werd Beel opnieuw minister van Binnenlandse Zaken en kwam
aan zijn professorale loopbaan een einde—aan een inaugurale rede is hij niet
toegekomen.
V o o r z it t e r

v a n e e n m a a t sc h a p p e l ijk n e t w e r k

In de tijd dat Beel hoogleraar in Nijmegen was, heeft hij nog een andere taak
op zich genomen, een taak waarmee hij zich een sleutelpositie zou verwerven
in het katholieke maatschappelijk werk. Op verzoek van het episcopaat werd
Beel op 15 maart 1950 voorzitter van het Landelijk Sociaal-Charitatief Cen
trum (LSCC). In en rond dit centrum, dat de kern werd van een uitgebreid
katholiek netwerk, doken de namen op van verscheidene katholieke politici die
hier een startpunt hebben gevonden voor hun carrière. Beel zou in de loop der
jaren veel tijd en energie steken in het voorzitterschap van het LSCC en alles
wat daaruit voortvloeide, reden om er hier en in een volgend hoofdstuk aan
dacht aan te besteden.
In de loop van 1942-1943 had de Nederlandse Vereniging voor Armenzorg en
Weldadigheid een adviescommissie ingesteld ter bestudering van een naoor
logse aanpassing van de Armenwet van 1912. Het was een kleine commissie
waarvan Romme de leiding had en waarvan onder meer Drees en W.F. de
Gaay Fortman deel uitmaakten. Een van de commissieleden was M.L.H. Sark,
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een vertegenwoordiger van het vooroorlogse katholieke establishment, die
bestuurslid was van bovengenoemde vereniging. Geconfronteerd met de uit
eenlopende katholieke, protestants-christehjke en socialistische visies in de ad
viescommissie ging Sark te rade bij het episcopaat. Dit kaatste de bal terug en
riep een bisschoppelijke adviescommissie Armenzorg in het leven, waarvan
Sark de leiding kreeg en waarin onder anderen Beel en Romme zitting namen.
Zoals we in een eerder hoofdstuk opmerkten moeten beiden elkaar voor het
eerst hebben ontmoet bij de installatie van deze adviescommissie op 7 juli
1944 in het aartsbisschoppelijk paleis aan de Maliebaan in Utrecht. De bis
schoppelijke adviescommissie is na de installatie nog een keer in augustus in
Utrecht bijeen geweest28 Kort daarna werden Noord- en Zuid-Nederland
door de oprukkende bevrijdingslegers van elkaar gescheiden en was communi
catie onmogehjk geworden.
De commissie-Romme had de oorlog niet overleefd, wel de vereniging
waaruit zij was voortgekomen. Deze transformeerde zich in 1946 tot Neder
landse Vereniging voor Maatschappelijk Werk (NVMW)—met de nieuwe
naam indicerend de weg die de armenzorg en weldadigheid van voor de oor
log voortaan dienden te gaan, die van ‘maatschappelijk werk’.29 De nieuwe
vereniging wilde een federatieve koepel zijn voor de wirwar van elkaar becon
currerende maatschappelijke organisaties die zich in bevrijd Nederland had
den gestort op de hulp aan oorlogsslachtoffers. Hiervan was het Centraal
Bureau voor de verzorging van Oorlogsslachtoffers, dat door Beel als minister
van Binnenlandse Zaken in april 1945 in Londen in het leven was geroepen, er
één; het Nationaal Volksherstel, dat uit de illegaliteit was voortgekomen en in
Noord-Nederland werkzaam was, een andere. Terwijl de verwarring nog werd
vergroot door een derde organisatie, Hulpactie Rode Kruis (HARK), die in
het bevrijde zuiden was opgericht en waarvan na de bevrijding van Nederland
Juliana beschermvrouwe werd.30
De bisschoppehjke adviescommissie-Sark had de oorlog wèl overleefd en
kwam op 4 oktober 1946 opnieuw bijeen—zonder Beel, die inmiddels minis
ter-president was geworden, en zonder Romme, die de handen vol had aan
zijn firactievoorzitterschap. Van katholieke kant stond men kritisch tegenover
de nieuwe organisaties die waren ontstaan, omdat ze een monopolie van de
overheid leken te vestigen op het terrein van het maatschappelijk werk en
omdat ze het katholieke maatschappelijk werk dreigden te besmetten met neu
traliteit.31 De katholieke kerk in Nederland beoefende van oudsher velerlei
vormen van maatschappelijke werk, ingebed in de pastorale zorg van de
parochie, zoals Vincentius, patronaatswerk, gezinszorg, kinderbescherming,
meisjesbescherming e.t.q. Dit werk geschiedde door vrijwilligers; professiona
lisering en coördinatie ontbraken. De bisschoppelijke commissie kreeg daarom
tot taak het episcopaat van advies te dienen over een doelmatige organisatie
van de katholieke activiteiten in de sociaal-charitatieve sfeer en over de profes
sionalisering ervan. De commissie herdoopte zich in 1947 tot Bisschoppehjke
adviescommissie op sociaal-charitatief terrein en legde een jaar later een werk
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plan op tafel. Het plan stelde voor een organisatie op te bouwen die van on
derop samenhang en professionaliteit kon brengen in het veelkleurige katho
lieke maatschappelijk werk. Een landelijk centrum zou daaraan leiding moeten
geven. De ideologische grondslag van het katholieke maatschappelijk werk
werd als volgt verwoord:
‘De plicht, rustend op iedere katholiek te zorgen voor het eeuwig heil van de
evennaaste en vooral van de geloofsgenoot, eist dat hij dit [sociaal-charitatief)
werk zelf op zich neemt.’32

Het kon niet worden overgelaten aan een neutrale overheid, bedoelde de com
missie, en moest onder leiding staan van de kerk. De bisschoppen namen het
plan over en vroegen er in hun vastenbrief van 1949 steun voor van clerus en
gelovigen.
Op 15 maart 1950 werd op gezag van het episcopaat het Landelijk Sociaalcharitatief Centrum geïnstalleerd.33 Niet de wat geaffecteerde Sark, de initi
atiefnemer van het eerste uur, was door de bisschoppen als voorzitter aange
zocht maar de beproefde bestuurder Beel. Sark kreeg binnen het bestuur tot
taak internationale contacten te leggen voor het LSCC en deze te behartigen.
A.C.H. Tellegen, hoogleraar te Delft, werd vice-voorzitter en G.M.J. Veld
kamp penningmeester. Secretaris, tevens directeur, van het landelijk centrum
werd G.J. Dekkers. Hij zou een van de mannen in Beels leven worden die
door gemeenschappelijke arbeid een vertrouwensrelatie met hem kregen. De
priester-jurist J.J. Loeff, oprichter en directeur van het katholiek kerkge
nootschap van Nederland, werd door het episcopaat benoemd tot bisschop
pelijk commissaris van het LSCC. Het centrum werd gevestigd in Den Bosch,
waar ook het katholiek kerkgenootschap zijn zetel had. Het LSCC vond een
onderkomen in een van de panden van het gefortuneerde bestuurslid rector
P.J. Mommersteeg aan de Zuid-Willemsvaart. Het episcopaat nam voorlopig
de financiering van het centrum voor zijn rekening.
H et

l a n d e l ijk S o c ia a l - c h a r it a t ie f

C entrum

Het driemanschap Beel, Dekkers en Loeff heeft het LSCC tot een invloedrijk
katholiek netwerk gemaakt: Beel de gezaghebbende voorzitter en effectieve
redderaar, Dekkers de ijverige secretaris en handige organisator, Loeff de ju
ridisch geschoolde theoloog die de ideoloog van het centrum is geweest. In de
eerste periode van goed anderhalf jaar dat Beel voorzitter is geweest van het
LSCC heeft het bestuur ervan zich vooral gewijd aan twee taken—zinnige
taken, lijkt ons. In de eerste plaats heeft het het wijdvertakte katholiek sociaalcharitatief werk in kaart gebracht en georganiseerd. In de tweede plaats heeft
het zich bezonnen op de vraag wat het specifiek katholieke was in het sociaalcharitatief werk waarvoor het LSCC in het leven was geroepen.
Met de eerste taak hebben vooral Beel en Dekkers zich beziggehouden. Beel
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was volgens Dekkers iemand die graag in schema’s dacht, welke hij met de
handen gebarend in de lucht schetste. Het schema dat de bestuursjurist Beel
bij voorkeur hanteerde was er een dat bestond uit een lokale laag, een midden
laag en een nadonale centrale. De organisatie moest natuurlijk conform de
opdracht die hun door de bisschoppen was gegeven worden opgebouwd van
onderop, zei Beel, maar de centrale aan de top moest er de zeggenschap over
hebben. Het grondvlak kwam te bestaan uit parochiële sociaal-charitatieve
centra. Zij werden de coördinatiepunten van het geprolifereerde maatschap
pelijke werk in de parochies, van waaruit de professionalisering van deze acti
viteiten is aangepakt. Alhoewel volgens de episcopale opdracht aan het LSCC
de rk kerk de leiding van het maatschappelijk werk moest krijgen, heeft Beel
van meet af aan in het werk van de centra vooral ook leken betrokken en
daarmee de secularisatie van dit werk bevorderd. De clerus mocht in de be
sturen van de parochiële centra zitting nemen maar niet op de voorzittersstoel,
vond Beel. Evenmin wilde hij—wat bijvoorbeeld mgr J.P. Huibers van Haar
lem voorstond—de Katholieke Arbeidersbeweging de parochiële centra laten
domineren. De besturen kwamen in overwegende mate te bestaan uit voor
aanstaande parochianen die hun gezag ontleenden aan de positie welke ze op
de maatschappelijke ladder innamen. Dit laatste gold in nog sterkere mate
voor de besturen van de diocesane centra; dit waren de centrales van het
LSCC in de bisdommen welke in het leven werden geroepen en die de directe
counterparts werden van het landelijk centrum. Beel wist voor het voorzitter
schap van de diocesane centra vooraanstaande katholieken te recruteren die
opgewassen waren tegen de bisschoppen, door wie Beels netwerkplanning in
hun diocesen met enige argwaan werd gevolgd.34 Degenen die zich voor de
eervolle, maar ook tijdrovende functie van voorzitter van de diocesane centra
rol hebben laten strikken, hebben daar geen spijt van gehad. Voor meerderen
van hen is dit voorzitterschap de lanceringsplaats geweest van hun politieke
carrière, zoals voor de latere ministers en staatssecretarissen F.J.FJV1. van Thiel,
Veldkamp, Beels jeugdvriend Höppener en H.J. van der Poel.
De vraag rees of met de opbouw van een territoriale organisatie van het
LSCC meteen ook de sectorale organisaties op het terrein van het katholieke
maatschappelijk werk onder de vleugels van het landelijk centrum moesten
worden gebracht. Beel vond dat je het ene kon doen zonder het andere na te
laten. Een studiedag werd georganiseerd om het sectorale veld te verkennen.
Blijkbaar werd de structuur ervan nog wat /.wakjes geacht; de sectorale organi
saties dienden eerst wat meer stevigheid te krijgen. Beel nam zelf de taak op
zich de katholieke gezinszorg van de grond te tillen en nam het landelijk
voorzitterschap daarvan op zich. Nog een ander organisatorisch vraagstuk
vroeg de aandacht. Diende het LSCC zich aan te sluiten bij de Nederlandse
Vereniging voor Maatschappelijk Werk die zich, zoals we boven zagen, als
federale koepel had opgeworpen van het maatschappelijk werk in Nederland?
Loeff opperde bezwaren. Gaf je als katholieke organisatie niet je principiële
autonomie op als het LSCC zich bij deze neutrale koepel aansloot? Beel wees
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er echter op dat de NVMW de plek was waar ze andere confessionelen uit het
maatschappelijk veld konden ontmoeten en waar je bovendien dicht bij de
subsidiepotten zat.35 Het LSCC wist een zware vertegenwoordiging te bedin
gen in het bestuur van de NVMW. Beel werd zelf de leider van de vijfmans
delegatie en nam ook zitting in het bestuur van het Julianafonds, dat een rijke
subsidiebron vormde achter de NVMW.
Bij de meningsvorming over de vraag wat nu precies de katholieke caritas
inhield, had Loeff het voortouw. Hij schreef er een nota over die in een
hoogstaande discussie van het bestuur van het LSCC is besproken. Om de dis
cussie te kanaliseren had Loeff twee fundamentele vraagstukken geformuleerd:
Hoe verhield zich de katholieke caritas tot die van andersdenkenden? En hoe
tot de overheid? Beel deed als voorzitter de aftrap met de stelling dat het eige
ne van caritas was: ‘het werk van-mens-tot-mens’. Het bestuurslid mejuffrouw
H. Hillen, directrice van de school voor maatschappelijk werk te Sittard, wierp
een netelig probleem op wat betreft de houding van niet-christelijken jegens
de katholieke caritas. Werd de idee van de caritas niet verzwakt door de
achterliggende gedachte van ons katholieken dat lijden nu eenmaal deel van
het leven was? Wat had het dan voor zin, redeneerden de anderen, de Verelendung te lijf te gaan? Loeff mengde zich nu in de discussie en pakte de draad op
waar Hillen in haar vraagstelling was blijven steken. Inderdaad, verklaarde de
theoloog, was de achterliggende gedachte van de caritas dat in dit aardse tra
nendal het lijden heerst. Christus heeft aan dit lijden echter een zin gegeven
door de opdracht aan de mensen tot amicitia, tot vriendschap—vriendschap
niet alleen jegens vrienden die je zelf uitkiest maar jegens iedere naaste, naar
het woord van Jezus Christus: ‘Wat gij de minsten der mijnen doet, hebt gij
mij gedaan.’ Naastenliefde was wat de katholieke caritas onderscheidde van die
van andersdenkenden.
Wat betreft het tweede vraagstuk, de verhouding van de caritas ten opzichte
van de overheid, ontvouwde de theoloog, die ook een creatieve jurist was, een
theorie welke van doorslaggevende invloed is geweest op de ontwikkeling van
het maatschappelijk werk in Nederland.36 Loeff zocht zijn uitgangspunt bij
het subsidiariteitsbeginsel uit de encycliek Quadragesimo Anno. Ingevolge dit
beginsel, waarvan we de betekenis in hoofdstuk twee hebben uiteengezet, gold
op een terrein als dat van maatschappelijk werk dat het particulier-kerkelijk
initiatief primair was, dat van de overheid secundair. Velen interpreteerden dit
als een hiërarchische verhouding, alsof ingevolge het subsidiariteitsbeginsel
kerkelijk initiatief van hoger orde was dan dat van de overheid. Loeff ont
zenuwde deze zijns inziens foutieve denkwijze. In wezen ging het hier, legde
hij uit, niet om een hiërarchie maar om complementariteit. De taak van het
katholiek sociaal-charitatief werk was de mensen door middel van caritasbeoefening tot zelfheiliging te brengen, die van de overheid voor behoorlijke so
ciale voorwaarden te zorgen en daarvoor gelden ter beschikking te stellen.37 In
de vroegere opvatting van het subsidiariteitsbeginsel werd de overheid door
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particulier en kerkelijk initiatief weggedrukt uit het sociaal-charitatief werk, in
die van Loeff vulden beide elkaar aan. Van de kant van niet-katholieken is
Loeff het verwijt gemaakt dat hij katholieke caritas wilde beoefenen op kosten
van de belastingbetaler. Loeff heeft hiertegen ingebracht dat ook katholieken
belastingbetalers zijn en dat uiteraard hij die betaalt, controleert—de overheid
dus. Deze controle kon echter alleen gelden de rechtmatigheid van de beste
ding van belastinggeld door katholieke organisaties, niet de doelmatigheid;
daarvoor waren katholieke organisaties zelf mans genoeg, vond Loeff.
Op de bestuursvergadering van het LSCC van 18 januari 1952 werd medede
ling gedaan dat Beel wegens benoeming tot minister van Binnenlandse Zaken
de vergaderingen voorlopig niet kon voorzitten. Na de verkiezingen van dat
jaar hoopte hij echter terug te keren. Daarom werd geen nieuwe voorzitter
benoemd maar werd Tellegen aangewezen als waarnemend voorzitter.38 Beel
Üet een LSCC achter dat ondanks een bescheiden budget van ƒ10.000 en een
staf van slechts twee man in goed anderhalf jaar heel wat had bereikt. Het had
een goed doortimmerde organisatie opgebouwd, een degelijke ideologische
basis gelegd en een stevige positie verworven in het maatschappelijke organisatieleven van Nederland. Het verkreeg in de volgende jaren een overwe
gende invloed op de beleidsvorming van het maatschappelijk werk in Neder
land. Het LSCC kon deze invloed uitoefenen Vanwege de kwaliteit van zijn
ideeën, zijn tactisch inzicht en niet op de laatste plaats, wegens de quantiteit
van de maatschappelijke groep, die het vertegenwoordigde’, zegt R. Ney.39
In een later hoofdstuk zullen we zien dat Beel niet na de verkiezingen van
1952 maar eerst in 1957 als voorzitter van het LSSC terugkeerde. In het vol
gende hoofdstuk zal eerst nog blijken dat de LSCC-achtergrond van Beel in
1952 een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het departe
ment van Maatschappelijk Werk.
B e e l s I n d is c h

p e n s io e n

Beel heeft met veel toewijding de katholieke zaak gediend, zonder daarvan fi
nancieel wijzer te willen worden. Hij heeft echter niet nagelaten daarbuiten
inkomstenbronnen te genereren. Hij deed dit uit niet aflatende zorg om de
materiële welstand van zijn gezin. Een financiële bron voor Beel die jarenlang
heeft gevloeid, is zijn Indisch pensioen geweest. Dit pensioen heeft in de tijd
dat Beel hoogleraar in Nijmegen was enige beroering gewekt, die echter door
Romme krachtdadig is onderdrukt.
Op 20 augustus 1949 maakte de NRC melding van een Koninklijk Besluit,
dat wel in de Indische, maar niet in de Nederlandse Staatscourant was gepubli
ceerd, waarbij Beel na zijn ontslag als Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon
in Indonesië een flink pensioen was toegekend. De Waarheid ging er vijf dagen
later gretig op in en onthulde in sarcastische bewoordingen dat Beel voor zijn
zes maanden onder de tropenzon het riante pensioen ontving van ƒ12.000 ’s
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jaars, komende ten laste van de begroting van Indonesië. De wedde, vergoe
dingen en toelagen die Beel waren toegekend bij zijn benoeming tot HVK
waren neergelegd in een geheim KB van 29 oktober 1948—zie afbeelding
pagina 332. De gigantische bedragen (een Nederlands ministerssalaris was in
die tijd circa ƒ20.000) vormen een illustratie van de ongekend hoge top
inkomens in de koloniën—Beels wedde en vergoedingen waren ontleend aan
die van de voormalige gouvemeurs-generaal.
Toen bij Koninklijk Besluit van 19 mei 1949 aan Beel eervol ontslag was
verleend als Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon was hem het genoemde
pensioen van ƒ12.000 toegekend.40 Niet alleen De Waarheid ook de Algemene
Rekenkamer had er moeite mee. De Rekenkamer legde de betrokken minis
ters van Overzeese Gebiedsdelen en van Binnenlandse Zaken een drietal kri
tische punten voor. In de eerste plaats vond de Rekenkamer dat ten onrechte
‘de Staten-Generaal niet in staat waren geweest, zich over de regeling van de
financiële positie uit te spreken’. In de tweede plaats werd de vraag gesteld ‘of,
en zo ja in hoeverre, het genot van het pensioen mag samengaan met andere
inkomsten uit openbare of door het rijk gesubsidieerde kassen’. Tenslotte zei
de Rekenkamer ‘de tijdsduur van het bekleden van het ambt in aanmerking ne
mend’, de pensioenregeling ‘te vrijgevig’ te vinden.
Ingaande op de vraag of de Staten-Generaal erin betrokken diende te wor
den, antwoordde de minister van Overzeese Gebiedsdelen ‘dat, mede in ver
band met de onderhandelingen ter Ronde Tafel Conferentie, het treffen van
een voorziening als aan de Kamer voor ogen stond, wel op een zeer onge
lukkig tijdstip zou komen en uit politieke overwegingen ook geen aanbeveling
zou verdienen’. De minister van Binnenlandse Zaken ging in op de tweede
vraag van de Rekenkamer en deelde mee ‘dat op grond van het toegekend
pensioen [aan Beel als HVK] korting zal worden toegepast op diens pensioen
uit een vorige functie’. Dit laatste geschiedde bij een beschikking van de Pen
sioenraad van 2 november 1949, waarbij Beels pensioen als oud-minister-president, ad ƒ 6.000 ’s jaars, werd verminderd tot ƒ1.997. De Algemene Reken
kamer heeft in haar vergadering van 17 november 1949 de beschikking van de
Pensioenraad ‘ter kennisgeving aangenomen’ en het dossier-Beel gesloten.41
Bij de Tweede-Kamerbehandeling van de begroting van Overzeese Ge
biedsdelen is op 20 juli 1950 Beels kwelgeest Gerbrandy op de zaak terug
gekomen. Hij heeft Van Maarseveen gedwongen boven weergegeven salaris
en vergoedingen van de HVK’s (Beel en Lovink) aan de Kamer over te leggen,
zodat de lucratieve regehng nu volledig openbaar werd.42 De Kamer heeft er
slechts kennis van genomen en is er verder niet op doorgegaan.
Op de derde vraag, of een jaarlijks pensioen van ƒ12.000 voor een ambtster
mijn van zes maanden niet ‘te vrijgevig’ was, waren de ministers van Overzeese
Gebiedsdelen en van Binnenlandse Zaken maar niet ingegaan. Artikel 2 van
het weergegeven KB van 29 oktober 1948 bepaalde dat ‘zes maanden voor een
vol jaar zullen worden gerekend, terwijl een periode van minder dan zes maan
den buiten beschouwing blijft’. Boze tongen beweren dat deze bepaling ertoe
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heeft bijgedragen dat Beel na het mislukken van het plan-Beel zijn functie in
Indonesië nog enige maanden heeft voortgezet.43 Degene die mede aanleiding
heeft gegeven tot deze verdenking is Sassen. Deze had in zijn brief aan Rom
me van 18 februari 1948, waarin hij schreef dat Beel niet met hem wilde aftre
den, de cryptische opmerking gemaakt: ‘Gevaar schuilt in Louis’ pensioen.’44
Na het artikel in De Waarheid konden andere kranten niet aan de ‘precaire
kwestie’—zoals de Maasbode het op 8 september 1949 noemde—voorbijgaan.
Dit katholieke dagblad nam het weliswaar op voor Beel, die ‘al te zeer tot een
mikpunt van een onwelwillend parti-pris wordt gemaakt’, maar het tevens
blijken ‘dat de regering bij de bepaling van de termijn met te milde hand te
werk was gegaan.’ Tenslotte sprak Romme in de Volkskrant het verlossende
woord. In zijn zaterdagcommentaar van 10 september 1949 sprak de hoofdre
dacteur verontwaardigd over de infame verdachtmakingen die waren geuit
tegen een ‘integer man’ als Beel, maar voegde eraan toe:
‘En laat ik nu een geheimpje erbij verklappen. Dat het ons namelijk bekend is
dat Beel zich van meet af aan op het standpunt heeft gesteld—en daarvan tegen
over derden ook terstond uiting heeft gegeven—het hem toekomende pensioen
niet te willen toucheren, zo lang en voor zover hij het geluk zou hebben, in een
hem passende functie door arbeid te kunnen voorzien in wat zijn gezin nodig
heeft.’

Beel was inmiddels tot hoogleraar in Nijmegen benoemd. De lezers van Rommes verklaring mochten derhalve veronderstellen dat hij een ‘passende functie’
had gevonden en dat daarmee de kous af was. Nader onderzoek heeft ons
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echter geleerd dat Beel nogal eigenaardig is omgesprongen met het geheimpje
dat Romme had verklapt.
Beel ontving het pensioen van ƒ12.000 vanaf 2 juni 1949. De betaling ervan
werd op verzoek van Beel gestopt, niet toen Beel hoogleraar werd maar op 6
december 1951, op het moment dat hij (weer) minister van Binnenlandse Za
ken werd. Drieëneenhalf jaar later, op 1 mei 1954, werd de uitbetaling even
wel op verzoek van Beel hervat. Inmiddels was de Garantiewet in werking
getreden. Bij deze wet heeft de Nederlandse staat verplichtingen voortvloei
ende uit Indische pensioenen overgenomen, omdat Indonesië de betaling er
van had gestopt. De Garantiewet bepaalde ook dat zodra de pensioengerech
tigde vijftig c. q. vijfenvijftig was geworden, het Indische pensioen niet langer
op inkomsten uit arbeid in mindering werd gebracht —in Beels geval vijftig
jaar, wat hij in 1952 werd. In 1957 trad voorts de Toeslagwet in werking. Deze
heeft de Indische pensioenen op gehjk niveau gebracht en gehouden als de
Nederlandse ambtenarenpensioenen.
In 1967 deed Beel tenslotte afstand van de pensioenrechten die hij als ge
wezen Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië genoot, naar
eigen zeggen: ‘In verband met het bereiken van de 65-jarige leeftijd per 12
april 1.1. en het als gevolg hiervan in aanmerking komen voor pensioen als
oud-minister.’45—Beels Indische pensioen bedroeg op dat moment ƒ2.786,84
per maand.

Wij vonden onderstaande gegevens in de administratie van de Afdeling DUO/APPA van
het ministerie van Binnenlandse Zaken en in de administratie van de Stichting Administratie
Indische Pensioenen (SAIP) bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds—nadat ons door de
secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken toestemming was verleend van Beels dossiers
kennis te nemen.

Afb. 36. Derde kabinet-Drees bij de ontvangst van Eisenhower.
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OPNIEUW MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN 1951-1956

In november 1951 kwam minister van Binnenlandse Zaken Van Maarseveen
plotseling te overlijden. Toen Drees Beel vroeg de overledene op te volgen, heeft
hij niet lang geaarzeld. Naar eigen zeggen zag Beel dit nieuwe ministerschap
echter als iets tijdelijks, tot de verkiezingen van 1952; daarna wilde hij terug
keren naar de universiteit. De moeizame voortgang van de kabinetsformatie van
1952, die volgens Beel het aanzien van de politiek aantastte, bracht hem ertoe in
te grijpen. Hij ruimde de laatste obstakels weg die een nieuw kabinet-Drees in de
weg stonden en bleef in dit kabinet, dat op 2 september 1952 aantrad, minister
van Binnenlandse Zaken. Aan dit ministerschap kwam vier jaren later op eni
germate dramatische wijze een einde. Beel verliet het ministersambt in volle glo
rie; naar de wetenschap keerde hij niet terug.
W ederom

m in is t e r

Van Maarseveen, die in maart 1951 in het tweede kabinet-Drees opnieuw
minister van Binnenlandse Zaken was geworden, kwam op 18 november van
dat jaar te overlijden. Drie dagen later werd de KVP’er F.G.C.J.M. Teulings,
minister zonder portefeuille en vice-premier, benoemd tot minister van Bin
nenlandse Zaken ad interim. De bedoeling was dat Teulings dit tot de ver
kiezingen van 1952 zou blijven, maar na goed een week liet Teulings blijken
dat hij van het interimaat op Binnenlandse Zaken af wilde, omdat het hem naar
zijn zeggen te veel werd. Wellicht is door mensen uit de KVP-top op Teu
lings zachte aandrang uitgeoefend plaats te maken voor Beel. Kort na het
overlijden van Van Maarseveen verscheen in het Haags Dagblad van 23 novem
ber het bericht dat Beel was gepolst voor de opvolging van Van Maarseveen
maar dat hij ‘na enig beraad gemeend heeft zich niet beschikbaar te moeten
stellen’. Twee weken later werd Beel niettemin minister van Binnenlandse
Zaken. Het voorbarige persbericht van Beels hernieuwde aantreden als minis
ter heeft de ergernis gewekt van Drees. Hij schreef hierover een brief aan zijn
partijgenoot Koets, de vroegere kabinetschef van Beel in Indonesië die inmid
dels hoofdredacteur was geworden van Het Parool, waartoe de krant in Den
Haag behoorde. Drees verzekerde Koets dat Beel in dat stadium helemaal niet
was gepolst maar pas nadat Teulings van zijn interimaat af wilde.1 Koets
schreef Drees terug dat deze kennelijk niet helemaal op de hoogte was. Beel was
al gepolst toen het lijk van Van Maarseveen nog boven aarde stond—niet door
Drees maar door zijn partij, had Koets uit ‘zeer betrouwbare bron’ vernomen.
Deze (oms onbekende) bron had tevens gezegd dat binnen de KVP ‘politieke
bezwaren’ tegen een hernieuwd ministerschap van Beel waren geopperd.2
Onze indruk is dat het Beel er niet primair om ging of de KVP hem terug
wilde als minister maar of Drees hem daartoe zou uitnodigen. Toen dit on-
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geveer twee weken na het overlijden van Van Maarseveen gebeurde, heeft hij
ja gezegd. Aan Drees bood het de kans zijn vriend in de politiek terug te halen
naar Den Haag om daar weer de brug te kunnen zijn naar Romme en daarmee
naar de coalitiepartner de KVP.
Romme had van zijn kant geen enkele moeite met Drees’ keuze, integen
deel. In een brief van 8 december aan Marga Klompé, Tweede-Kamerlid voor
de KVP en vertrouwelinge van Romme, schreef hij:
‘De benoeming van Beel zal jou, gelijk mij, een blije verrassing zijn geweest—zij
het dat ik het geval gedurende een week heb zien groeien. Teulings begon meer
en meer er tegenop te zien, om nog werk erbij te nemen. In ieder geval ver
ruimt deze terugkeer van Beel de politieke mogelijkheden.’3

Het laatste zinnetje lijkt op het eerste oog een onschuldige frase. In terloopse
opmerkingen van Rommes briefjes school evenwel meestal een bedoeling.
Misschien heeft Romme ook in de fractie gezegd dat Beels terugkeer de poli
tieke mogelijkheden verruimde en heeft deze mededeling daar enige onrust
teweeggebracht. Sommige fractieleden wisten dat Romme met de gedachte
speelde in een volgend kabinet minister-president te worden. De vraag was
wie in dat geval Romme zou opvolgen als fractievoorzitter. We troffen een
brief aan van Beel gericht aan partijvoorzitter van de KVP en plaatsvervan
gend fractievoorzitter in de Tweede Kamer W.J. Andriessen—merkwaardi
gerwijs in het archief van Romme—waarin Beel bedankte voor de gelukwen
sen bij zijn benoeming maar waarin hij tevens het gerucht ontzenuwde als zou
hij aspiraties hebben na de komende verkiezingen fractievoorzitter te worden.
‘Ik mis de eigenschappen voor zulk een functie’, verzekerde Beel en voegde
eraan toe dat hij in 1952, wanneer eenmaal het nieuwe kabinet er was, naar
zijn professoraten in Nijmegen en in Tilburg wilde terugkeren.4
Op 10 december 1951 heette Drees Beel hartelijk welkom in de ministerraad
en sprak zijn dank uit dat Beel ‘temidden van colleges gevolg heeft willen
geven aan het verzoek de vacature te vervullen, die door het overlijden van
Minister van Maarseveen is ontstaan’.5 Het kabinet-Drees, waartoe Beel toe
trad, was op 15 maart 1951 ontstaan uit het kabinet Drees-Van Schaik, dat een
coalitie vormde van PvdA, KVP, CHU en W D , zoals we eerder zagen. Een
conflict over het Nieuw-Guineabeleid had begin 1951 een kabinetscrisis ver
oorzaakt die na twee maanden was opgelost. De coalitie bleef in stand en vrij
wel alle ministers keerden terug, exclusief Van Schaik die als vice-premier
door Teulings werd opgevolgd.
Het welkomstwoord van Drees gaf de indruk dat Beel zo uit de collegezaal
naar Den Haag was gesneld. De Sint-Radboudstichting die erop meende te
kunnen vertrouwen dat Beel niet zo maar de toga zou inruilen voor de ministerssteek, zal Beels vaandelvlucht niet aangenaam zijn geweest. Beel zal waar
schijnlijk het bestuur van de stichting hebben gewezen op de ontbindende
voorwaarde bij zijn benoeming als hoogleraar ‘het landsbelang’ en hebben
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beloofd na de verkiezingen van 1952 zijn colleges te hervatten. Beel bleef dan
ook in Nijmegen wonen met zijn gezin en ging in Den Haag op kamers bij
mevrouw H. Lohmeier-Michels.
Fiévez had Beel attent gemaakt op mevrouw Lohmeier, wier inwonende zus
bij een verkeersongeval was omgekomen en die met alleen haar zoon in een
ruime woning woonde aan de Dedelstraat. Na consult van de pastoor van de
Paschalis parochie, waartoe de Lohmeiers behoorden, besloot Beel het aanbod
bij haar op kamers te komen, aan te nemen. Beel had een zit-/slaapkamer met
balkon aan de straatkant en als Jet of een van de kinderen overkwamen, kon hij
beschikken over een logeerkamer. Beel ontbeet op zijn kamer en lunchte en
dineerde meestal buitenshuis. Van tijd tot tijd at hij voor de gezelligheid een
hapje mee met het kleine gezin of dronk een kopje koffie met mevrouw Loh
meier beneden. Hij vertelde haar dan over zijn leven en maakte haar deel
genote van de zorgen om zijn gezin. Van lieverlede werd de vormelijke gast
die Beel aanvankelijk was een huisvriend.6 De hartelijke mevrouw Lohmeier is
een dierbare vriendin geworden van de Beels, vooral van Beels vrouw.
Beel at ’s avonds meestal in Du Vieux Doelen—welhaast de huiskamer van
de ministerraad—dat voor hem een vertrouwd adres was geworden. Evenals
andere katholieke ministers onderhield Beel hartelijke betrekkingen met
Jeanet Geldens, die particulier secretaresse was geweest van koningin Wilhelmina en een vertrouwelinge was van Juliana. Mevrouw Geldens, van huis
uit een Nijmeegse, hield in Den Haag open huis voor katholieke ministers als
Van Thiel, Rutten, Teulings en Beel die ver van Den Haag woonden en door
de week in de residentie overnachtten. Bij de diners die mevrouw Geldens gaf
voor de ministers zat soms ook koningin Juliana aan. Zij gaf de gastvrouw de
eretitel ‘weesmoeder van mijn ministers’. De onuitgesproken code van huize
Geldens was dat er niet over politiek werd gepraat. Haar huis vormde daarmee
voor de ministeriële gasten een oase van ontspanning in hun hectische be
staan.7 Ten huize Geldens heeft Beel mejuffrouw M.A. Tellegen nader leren
kennen, een vriendin van Jeanet Geldens en in die tijd directeur van het Kabi
net der Koningin. Aanvankelijk koesterde de steile, vrijzinnig-protestantse
Tellegen antipathie jegens de roomse tafelgenoot Beel. Jeanet heeft evenwel op
slinkse wijze een persoonlijke ontmoeting tussen hen gearrangeerd en daaruit is
een hartelijke band gegroeid tussen Beel en de directeur van het Kabinet der
Koningin—die soms leek op een extraneus van de kabinetten-Drees.8
Op het departement op het Binnenhof vond Beel enkele oude bekenden. Prin
sen was nog altijd secretaris-generaal—‘mijn vriend en medewerker Doctor
Prinsen’, placht Beel hem te noemen—en Kan hoofd van de Afdeling Binnen
lands Bestuur, waar ook de bestuursjurist Riphagen sr nog zat. De plaats van
Mia Vlemmings was ingenomen door M. de Niet. Ook met deze secretaresse
ontwikkelde Beel weldra een hartelijke relatie—zij het dat deze wat afstan
delijker was dan ten opzichte van Mia Vlemmings. Plachten Mia en Louis el
kaar te tutoyeren en bij de voornaam te noemen, mevrouw De Niet werd voor
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Beel ‘Miep’ maar Beel bleef voor haar ‘mijnheer Beel’. Teulings, die in het
eerste kabinet-Drees na de overstap van Van Maarseveen naar Overzeese Ge
biedsdelen minister van Binnenlandse Zaken was geweest, had zich in het
Torentje genesteld en was daar bij het aantreden van het het tweede kabinetDrees, alhoewel minister van Binnenlandse Zaken af, blijven zitten. Het kostte
Beel enige overredingskracht Teulings duidelijk te maken dat hij als de nieuwe
minister van Binnenlandse Zaken daar thuishoorde.9
Een oude getrouwe die Beel terugvond was ook de chauffeur van de minister
van Binnenlandse Zaken, N.W.P. Beute. Beel kende Beute al vanaf 1945.
Toen hij vanuit Londen in Nederland arriveerde en, zoals we zagen, op en
neer pendelde tussen Eindhoven, Den Haag, Apeldoorn en de boot naar Lon
den, was Beute met zijn Oldsmobil onmisbaar geweest. De Oldsmobil was
inmiddels een Packard geworden. Beute haalde Beel ’s maandags in alle vroeg
te op in Nijmegen en bracht hem zaterdag ’s middags terug. Ook reed Beute
Beel bij werkbezoeken—gemiddeld twee per maand-—waarbij Prinsen hem
meestal vergezelde. Nog vóór ze het Binnenhof waren uitgereden waren beide
mannen samen verdiept in hun dossiers. Als Beel alleen was, zat hij meestal
achterin te werken, ook ’s avonds. Tot enig ongemak van de chauffeur was
daarvoor een leeslampje gemonteerd. Soms ook zat Beel als hij alleen was en
niets omhanden had naast Beute voorin. Beels bezig brein zocht dan verstrooi
ing in een spel met nummerborden van passerende auto’s. Het complete Mijnheer-Van-Dalen-Wacht-Op-Antwoord het Beel op de cijfers van de nummer
borden los, herinnert Beute zich.
Beute heeft in de veertig jaren dat hij chauffeur was verscheidene ministers
van Binnenlandse Zaken leren kennen. Beel is in zijn herinnering gebleven als
degene die het meest strikt aan de regels vasthield. Jet en de kinderen mochten
wel eens meerijden naar Den Haag, maar Beel het zijn chauffeur niet hcht
alleen ten behoeve van zijn gezinsleden rijden en hij vertrouwde erop dat Beu
te zelf de auto niet voor privé besognes gebruikte. Beel was tegelijkertijd een
minister die hart had voor zijn mensen. Een voorval kan dit illustreren. Beel
was iemand die op een afspraak precies op tijd wilde komen, niet te laat maar
ook niet te vroeg. Eens overkwam het hun dat ze te vroeg op weg waren
gegaan voor een afspraak op Soestdijk en daar een half uur eerder dreigden
aan te komen dan Beel werd verwacht. Hij stelde voor het respijt te gebruiken
om een kopje koffie te drinken en het Beute stoppen bij een chic restaurant in
Zeist. Beel ging alvast naar binnen om voor hen koffie te bestellen, onderwijl
zocht Beute een plaatsje voor de auto. Toen de laatste in chauffeursuniform
het restaurant wilde binnengaan, werd hij tegengehouden door een gerant die
hem een kaartje overhandigde met: ‘Op Uw aanwezigheid wordt geen prijs
gesteld.’ De verbouwereerde Beute vroeg en kreeg verlof zijn baas te vertellen
dat hij in het restaurant persma non grata was. Toen Beel het kaartje las, ver
starde hij. Hij liet de gerant de eigenaar van het restaurant halen en maakte
zich bekend—voor zover dat al nodig was. De restauranteigenaar putte zich
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uit in duizenden excuses. Ijzig legde Beel echter het geld voor de consumpties
op tafel en stapte met Beute het restaurant uit.10
G r o n d w e t s h e r z ie n in g ; in t e r im r a p p o r t

st a a t s c o m m is s ie - v a n S c h a ik

Beel werd bij zijn hernieuwde aantreden als minister van Binnenlandse Zaken
geconfronteerd met een taak waarbij hij als hoogleraar al was betrokken ge
raakt: de voorbereiding van een grondwetsherziening.
Op 17 april 1950 was een staatscommissie benoemd (KB 1950, nr 25) die tot
taak kreeg een algehele herziening van de Grondwet voor te bereiden. Bij de
installatie van de commissie had Drees gezegd dat met deze herziening een
wens zou worden vervuld die al sedert de oorlog leefde11—een wens die Beel
ten volle deelde, zoals we in voorgaande hoofdstukken zagen. De staatscom
missie was een zwaar bemande commissie. Van Schaik, op het moment van de
benoeming vice-premier, was er de voorzitter van en zou dat ook na zijn
terugtreden als vice-premier blijven. (Men sprak dan ook van de staatscom
missie-Van Schaik.) Minister van Binnenlandse Zaken Van Maarseveen was
vice-voorzitter samen met de socialist R. Kranenburg, voorzitter van de Eerste
Kamer. De KVP’er Van der Grinten, staatssecretaris in het kabinet-DreesVan Schaik, was secretaris van de commissie-Van Schaik en zou dat blijven
nadat hij in 1951 hoogleraar in Tilburg was geworden. De tweede secretaris
was Kan. De fractievoorzitters in de Tweede Kamer Romme, Van der Goes
van Naters, Oud, Schouten en Tilanus waren lid evenals de fractievoorzitters
in de Eerste Kamer Jonkman en A.N. Molenaar. Tenslotte waren een aantal
hogere ambtenaren en hoogleraren hd van de staatscommissie; tot de laatsten
behoorde Beel.
Niettegenstaande de hoge vergaderfrequentie van de commissie-Van Schaik
met haar vijf sub-commissies bleek dat zij niet in staat zou zijn tijdig voor de
verkiezingen van 1952 met haar eindrapport te komen. Na samenspraak van
commissie en ministerraad werd door het kabinet besloten de staatscommissie
over een zevental onderwerpen tussentijds te laten rapporteren. Op 1 juli 1951
bracht de commissie over de zeven onderwerpen een interimrapport uit.12 Aan
Beel, inmiddels minister van Binnenlandse Zaken, was de taak de voorstellen
in wetgeving om te zetten. Het zou één grote mislukking worden. Het ging
met de zeven voorstellen uit het interimrapport als met de tien negertjes uit
het versje: het een na het andere voorstel legde het loodje.
Twee voorstellen sneuvelden al meteen. Het ene wilde een grondwettelijke
mogelijkheid scheppen revolutionair gezinde leden van vertegenwoordigende
lichamen (Staten-Generaal, provinciale staten en gemeenteraden) hun lid
maatschap te ontnemen. Het tweede beoogde een grondwettelijk verbod van
die bladen die geacht werden de politieke geest van de lezers te vergiftigen.
Beide voorstellen waren—het zal niet verwonderen—met name gericht tegen
de communisten. Het kabinet moet zijn geschrokken van wat de staatscom

342

HOOFDSTUK 10

missie had uitgebroed—en waar Beel het kennelijk mee eens was. Wat betreft
de verwijdering van revolutionaire elementen uit de vertegenwoordigende
lichamen had de commissie gerapporteerd: ‘Naar het oordeel van de com
missie dient de bevoegdheid tot vervallenverklaring te worden toegekend aan
het vertegenwoordigend lichaam zelf13. Het riekte naar praktijken als in to
talitaire staten, die voor een parlementaire democratie dodelijk zijn. Het
tweede voorstel behelsde het verbieden van ‘dag-, week- en maandbladen, die
door hun systematische beïnvloeding der lezers een bijzonder funeste invloed
kunnen hebben’.14 De commissie wilde niet de rechter met deze taak belasten,
omdat zij vond dat zulks een te langdurige procedure zou vergen, maar de
Kroon. Gevreesd moet worden dat de preventieve censuur die de commissieVan Schaik wilde introduceren, onze persvrijheid ernstig had aangetast. De
twee voorstellen werden door de regering niet overgenomen. Toen waren er
nog vijf.
Een van de vijf was een hernieuwde poging tot invoering van een grondwetkamer ter beoordeling van grondwetswijzigingen in tweede termijn. De
grondwetkamer was een trouvaille geweest van Beel bij de grondwetsherzie
ning van 1946, zoals we in hoofdstuk vier hebben gezien. Deze was toen
echter afgewezen. Hij deed in de commissie-Van Schaik een nieuwe poging.
Beel meende dat zijn voorstel in 1948 onhaalbaar was geweest omdat het
voorzag in een gekwalificeerde meerderheid van drievijfde in de grondwet
kamer. De commissie maakte er tweederde van15 en in deze vorm werd het
voorstel door de regering overgenomen—alhoewel minister van Financiën
Lieftinck een grondwetkamer maar een dure oplossing vond.16 Zoals in 1946
in tweede termijn was geschied, zo werd het voorstel nu al meteen in eerste
termijn door de Tweede Kamer verworpen. Toen waren er nog vier.
Van de resterende voorstellen hield er één een radicale wijziging in van
hoofdstuk XIV van de Grondwet dat de constitutionele grondslag had moeten
worden van de Nederlands-Indonesische Unie. De wijziging die de commissie
voor dit onzalige hoofdstuk voorstelde, hield in feite de erkenning in van het
echec van ons naoorlogs dekolonisatiebeleid. De commissie zei ervan: ‘Door
de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië is hoofdstuk XIV van de Grondwet
ten dele uitgewerkt’17. Ten dele, het hoofdstuk kon nog dienst doen om de
verhouding met de West een constitutionele basis te geven en ‘ter regeling
van de rechtstoestand in Nederlands Nieuw-Guinea’—dat nog altijd deel uit
maakte van het koninkrijk. De regering nam het voorstel van de staatscom
missie om de Nederlands-Indonesische Unie uit het grondwetshoofdstuk te
elimineren over. In de Tweede Kamer bleek echter al gauw dat velen geens
zins afstand wilden doen van de Unie, die formeel nog steeds bestond. Drees
stelde de ministerraad daarom voor het hele voorstel tot wijziging van hoofd
stuk XIV maar terug te nemen. Beel vond echter dat de verantwoordelijkheid
diende te worden gelegd waar zij thuishoorde, bij het parlement; een meerder
heid in het kabinet was het hiermee eens.18
De discussie in de ministerraad verplaatste zich naar de Nieuw-Guinea-
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kwestie, die na de vergeefse poging hiervoor bij de Ronde Tafel Conferentie
een oplossing te vinden in de ijskast was gestopt. Evenals in de periode 19451950 stonden de twee partijen weer diametraal tegenover elkaar. President
Soekamo had zijn volk de onafhankelijkheid beloofd “Van Sabang tot Merauke’ en zocht naarstig internationale stenn voor overdracht van NieuwGuinea aan de Republiek. Van Nederlandse kant werden allerlei, van tijd tot
tijd wisselende argumenten aangevoerd waarom de band tussen Nederland en
de nog resterende kolonie in Azië bewaard diende te blijven. Lieftinck stelde
in de ministerraad voor in de Grondwet niet meer te spreken van ‘Nederlands
Nieuw-Guinea’, maar het neutrale ‘West Nieuw-Guinea’ te bezigen; om daar
mee Indonesië te apaiseren alsook om internationale toeschouwers van het
conflict niet onnodig te prikkelen. Beel wist de ministerraad er echter van te
overtuigen dat dit ‘wegens de gepretendeerde soevereiniteitsrechten van Ne
derland ten aanzien van Nieuw-Guinea’ niet opportuun was.19 Hij vond steun
bij Drees, die geen enkel vertrouwen meer had in Soekamo omdat deze acht
maanden na de soevereiniteitsoverdracht de Verenigde Staten van Indonesië
om zeep had gebracht. Het regeringsvoorstel tot herziening van hoofdstuk XIV
werd na langdurige discussie weliswaar in eerste lezing door de Tweede Kamer
aanvaard maar het sneuvelde in de Eerste Kamer. Toen waren er nog drie.
Een van de resterende voorstellen tot wijziging van de Grondwet hield in: uit
breiding van de Tweede Kamer van honderd tot honderdvijftdg en van de
Eerste Kamer van vijftig tot vijfenzeventig leden. Het voorstel tot uitbreiding
van de Eerste Kamer werd in eerste lezing door deze Kamer zelf verworpen.
Uitbreiding van de Tweede Kamer vond bij de tweede lezing in de senaat
geen genade. Zo bleven er nog twee voorstellen over. Het ene voorzag in ver
laging van de minimumleeftijd voor het lidmaatschap van Tweede Kamer en
Provinciale Staten naar drieëntwintig jaar, om aldus de minimum leeftijd voor
actief en passief lidmaatschap gelijk te maken.20 Het sneuvelde wederom (in
eerste lezing) in de onwillige senaat.
Het voorstel dat tenslotte overbleef had betrekking op de grondwettelijke
bepalingen der buitenlandse betrekkingen. Het voorstel kwam niet uit de
koker van de staatscommissie-Van Schaik maar van een commissie-Van Eysinga. De laatste had op 16 september 1950 haar advies aan de regering uitge
bracht en de regering had het doorgestuurd naar de staatscommissie-Van
Schaik.21 Deze had enige wijziging in het advies van de commissie-Van Eysinga aangebracht en in gewijzigde vorm was het door de regering overgenomen.
Het voorstel werd in de eerste lezing zodanig door de Tweede Kamer gea
mendeerd dat het nauwelijks meer te herkennen was.22 In deze geamendeerde
vorm bleef het evenwel overeind, in eerste en tweede lezing, in Tweede en
Eerste Kamer. De grondwetsherziening van 1952 legde ten aanzien van de
buitenlandse betrekkingen een niet onbelangrijke naoorlogse rechtsontwikke
ling vast: internationaal recht kreeg voorrang boven nationaal recht. Dit res
tant uit het interimrapport van de staatscommissie-Van Schaik is niet dankzij
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maar ondanks Beel constitutioneel recht geworden; hij had er zich in een minderheidsnota tegen verklaard.23
G r o n d w e t s h e r z ie n in g ; e in d r a p p o r t

s t a a t s c o m m iss ie -V a n

S c h a ik

Ondanks de magere oogst van haar interimvoorstellen zette de commissie-Van
Schaik haar werkzaamheden onverdroten voort. Na terugkeer op Binnen
landse Zaken was Beel in december 1951 mede-voorzitter van de staatscommissie-Van Schaik geworden. Hij verscheen echter nog maar zelden op haar
vergaderingen. In april 1953 haakte hij definitief af. In de brief die Beel aan
Drees schreef over zijn ontslagneming voerde hij naast ‘drukke werkzaamhe
den’ een argument aan dat lijkt te wijzen op fricties tussen Beel en Van Schaik.
Doordat hij niet ‘de daadwerkelijke leiding’ had, onderstreepte Beel in zijn
brief, kwam hij als minister van Binnenlandse Zaken ‘herhaaldelijk in een
moeilijk parket’. Want hij kon zich met verscheidene voorstellen van de com
missie niet verenigen maar voelde zich niet vrij daarvan in minderheidsnota’s
blijk te geven.24 Op 6 januari 1954 bracht de staatscommissie-Van Schaik haar
eindrapport uit. Het rapport, waaraan Beel zijn bijdrage heeft geleverd, is een
interessant tijdsdocument. Het ademt de geest van de jaren vijftig.
Bij de installatie had Drees de commissieleden onder meer voorgehouden:
‘de tijd van het absolute individualisme (...) van het einde van de 18e en begin
19e eeuw is voorgoed voorbij’. Van Schaik had zich in zijn antwoordrede even
eens gedistantieerd van ‘het historisch verklaarbare individualisme’.25 Men was
het individualisme te boven. Aan de horizon gloorde een zorgzame samenle
ving van christelijk-socialistische signatuur. Deze verwachting klonk met name
door in de cataloog van ‘sociale grondrechten’ die de commissie voorstelde;
waarin het een taak van de overheid werd genoemd te zorgen voor ‘maat
schappelijk welzijn’, zij het met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel.26
Beel zelf had al in 1946 bij de voorbereiding van zijn eerste kabinet de wen
selijkheid uitgesproken van grondwettelijke verankering van sociale grond
rechten.27 Enkele juristen in de commissie, A.M. Donner, Kranenburg, G. van
den Bergh, evenals Oud, vonden het constitutioneel vastleggen van sociale
grondrechten echter een politieke losse flodder. Er werden rechten voor de
burger mee gesuggereerd die de staat volgens hen nimmer kon garanderen.28
Anderen vonden evenwel dat de grondwetgever nog veel verder moest gaan.
De katholieke leden van de commissie, onder wie Beel, wilden een oud pro
grammapunt constitutioneel verankeren: de zorg voor het gezin. Het voorstel
kreeg echter in de commissie geen meerderheid.29 In een ander voorstel von
den katholieke en protestantse leden elkaar en droegen als grondbeginsel aan:
‘Het staatsbestel van het Koninkrijk wordt gedragen door de erkenning van
God als Schepper en Bron van het recht’, waarvoor echter evenmin een
meerderheid te vinden was.30 Een pijnlijk verschil in opvatting tussen ka
tholieke en protestantse leden van de commissie deed zich voor bij de dis
cussie, waarbij ook Beel zich liet horen, over het toenmalige artikel 184
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Grondwet dat processies verbood. Een ruime meerderheid vond dat het pro
cessieverbod niet paste in een land dat vrijheid van godsdienst huldigde.31 In
een uitvoerige minderheidsnota zetten Donner, Schouten, Tilanus en A.A.L.
Rutgers evenwel uiteen dat ‘sacramentsprocessies’—daar ging het in de discus
sie om—voor protestanten onvermijdelijk ‘een element van onverdraagzaam
heid’ uitdroegen.32
Conform haar opdracht heeft de staatscommissie-Van Schaik de hele Grond
wet onder de loep genomen. Beel moest als minister van Binnenlandse Zaken
zien van haar eindrapport wetsontwerpen te maken voor de Kamerverkiezin
gen van 1956. Wijs geworden door de ontmoedigende ervaringen met de
voorstellen uit het interimrapport, besloot het kabinet slechts enkele voor
stellen aan de Staten-Generaal voor te leggen—andermaal werd besloten de
algehele grondwetsherziening naar later te verschuiven.
De Grondwetsherziening van 1956 omvatte naast enkele kleine aanpassin
gen twee wijzigingen van enig belang. Wederom werd uitbreiding van Eerste
en Tweede Kamer voorgesteld en dit voorstel werd nu door beide Kamers
aanvaard, zodat de inmiddels al geïnstalleerde driezitsbankjes hun nut konden
gaan afwerpen. Het onwerkzaam gebleken hoofdstuk XIV werd uit de Grond
wet geschrapt. Daarmee werd definitief afscheid genomen van de NederlandsIndonesische Unie, die overigens intussen al eenzijdig door Indonesië was
opgezegd. Wel werd in artikel 1 van de Grondwet bepaald dat het grondge
bied van het Koninkrijk der Nederlanden mede omvatte: ‘Nederlands NieuwGuinea’. Een nieuw artikel 213 voorzag in aanpassing van de Grondwet aan
het Statuut van het Koninkrijk, dat de verhouding van Nederland met De
West ging regelen.
Overziet men het totaal van Beels pogingen tot constitutionele wetgeving van
1946 tot 1956, dan moet de slotsom zijn dat hij niet de Solon is geweest die hij
wellicht graag had willen zijn. Beel was geen constitutioneel jurist als Donner,
Kranenburg en ook Oud dat waren. Hij was een redderaar en dat is iets anders
dan een grondwetgever. Ook hier wreekte zich dat Beel wat hij als juridisch
wenselijk zag ook politiek haalbaar achtte. Zo dacht hij (wederom) dat de aan
wezigheid in de grondwetscommissie van de fractievoorzitters van de rege
ringspartijen een garantie inhield voor aanvaarding van de commissievoor
stellen door het parlement. Volgens commissiesecretaris Kan lieten de
fractievoorzitters bij vergaderingen van de staatscommissie vaak verstek gaan.
Bovendien bleken zij over zwakke knieën te beschikken. Als in hun fractie
verzet rees tegen voorstellen waarmee ze in de staatscommissie hadden in
gestemd, haalden ze gemakkelijk bakzeil. Ook in die dagen hadden grondwetswijzingen politiek een laag soortelijk gewicht.33
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K a b in e t s f o r m a t ie v a n 1952

De Tweede-Kamerverkiezingen van 25 juni 1952 leverden de PvdA een winst
op van drie zetels, zij kwam op 30 zetels. De KVP verloor er twee aan Welters
partij de KPN en kwam eveneens op 30 zetels. Voor de overige partijen gaf de
verkiezingsuitslag geen grote verschuivingen te zien. Wel ging de CPN verder
terug: van acht naar zes zetels. De verkiezingsoverwinning van de PvdA die in
stemmenaantal de grootste partij van Nederland werd, was ongetwijfeld te
danken aan Drees, de onbetwiste leider van zijn partij en als minister-president uitgegroeid tot een vertrouwenwekkende vader des vaderlands.
Het lag voor de hand dat Drees premier zou blijven; hem werd dan ook op 2
juli 1952 de formatieopdracht verleend. Hoe hecht de band tussen Drees en
Beel was geworden, blijkt uit het feit dat Drees met warme instemming van
koningin Juliana bij Beel erop aandrong medeformateur te worden. Beel wees
het verzoek om verscheidene redenen van de hand. Openhartig en voor Drees
welhcht wat pijnlijk zette hij uiteen in een gezamenlijk gaan formeren weinig
fiducie te hebben. ‘Dit geeft moeilijkheden. (...) Moeten er beslissingen vallen,
dan is het juister als de verantwoordelijkheid ter zake bij één persoon berust,
die zijn eigen visie heeft en zijn eigen methodiek.’ Een andere reden om een
medeformateurschap af te wijzen was voor Beel dat hij dan onvermijdelijk in
het nieuwe kabinet zitting zou moeten nemen. ‘Dit is voor mij moeilijk, gezien
universiteit en gezinsbelangen’, legde hij aan Drees uit. Het zou anders komen
te liggen, voegde Beel eraan toe, als zou blijken dat zijn deelneming aan het
kabinet noodzakelijk was.34 Toen Drees een eind op scheut was met zijn for
matie verzekerde hij Beel dat diens deelneming aan zijn kabinet inderdaad
noodzakehjk was. Hij vroeg Beel vice-premier te worden en stelde voor dat
meteen maar bekend te maken. Beel hield echter de boot af.35 Ook Romme
begon aan hem te trekken omdat Beel—liet Romme doorklinken—de enige
politieke zwaargewicht was die de KVP als partner van Drees in het veld kon
brengen.36
Dat Beel voor het landsbestuur zo onmisbaar werd geacht, zal zijn ijdelheid
hebben gestreeld—wie zou daarvoor ongevoelig zijn? Hij had echter te maken
met uiteenlopende verantwoordelijkheden die hij tegenover elkaar moest
afwegen. Hij wist dat zijn vrouw niet graag weer naar de Randstad verhuisde.
Dit probleem kon eventueel worden opgelost door met het gezin in Nijmegen
te blijven wonen en het weekendhuwelijk voort te zetten. Een ander probleem
was zijn hoogleraarschap dat hij dan definitief zou moeten opgeven. Beel be
sprak dit eerst met de president-curator van de universiteit Van Schaik, die
vond dat hij het aanbod van Drees niet kon afwijzen, en vervolgens met de
vice-president J.N. Hoefnagels, die zei dat de universiteit Beel niet kon mis
sen.37 Beel legde de twee tegengestelde reacties tenslotte voor aan de coadjutor-aartsbisschop mgr B. Alftink. Wat deze heeft gezegd, vertelt Beel in zijn
dagboek niet. We nemen aan dat de voorzitter van de Sint-Radboudstichting
de beslissing aan Beels eigen oordeel heeft overgelaten.

AVONTUREN MET EEN POLLEPEL

Het potje dat maar niet gaar wil worden

Drees had geen sterke hand in formeren—het gemillimeter over program
mapunten lag hem niet, nog minder het gemarchandeer over portefeuilles en
kandidaat-ministers. Zijn poging een nieuw kabinet te formeren mislukte. Wel
wist Drees een akkoord te bereiken tussen de beoogde coalitiepartners, PvdA,
KVP, CHU en ARP, over wat Drees omschreef als ‘ontwerp-richtlijnen’. De
W D het Drees erbuiten, nadat hem een communiqué van deze partij onder
ogen was gekomen dat hem in hoge mate had geërgerd, omdat het beweerde
dat een nieuw kabinet-Drees onder het dictaat zou staan van de Raad van Vak
centrales.38 De plaats van de W D in de brede basis wilde hij overdragen aan
de ARP. Deze partij bleek echter niet tevreden met de twee departementen
van Justitie en van Verkeer en Waterstaat die Drees haar aanbood; zij wilde
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een ministerspost in de sociaal-economische driehoek. Drees stelde daarop
aan KVP en CHU voor gedrieën een kabinet te vormen, maar daar wilde
Romme niet aan.39 Op 22 juli vroeg Drees ontheffing van zijn opdracht.
Daarna kwam Beel aan bod. Diens aanvaarding van de formatie-opdracht hield
in dat hij bij slagen van zijn formatie opnieuw premier zou worden en bete
kende daarom impliciet dat hij thans bereid was Nijmegen in te ruilen voor
Den Haag. Beel nam Drees’ ontwerp-richthjnen over en koerste in overleg
met de KVP-strategen Romme, Van den Brink, Beaufort en Teulings even
eens aan op een kabinet van socialisten, katholieken en protestants-christehjken. De ARP kon hij Economische Zaken aanbieden omdat Van den Brink
te kennen gaf het ministerschap te willen beëindigen. Voor de KVP werd
wegens het verlies van Economische Zaken compensatie gezocht in het pre
mierschap alsmede in een nieuw te vormen departement van Maatschappelijk
Werk en Dit laatste werd na ruim tien dagen formeren door Beel de hoofd
oorzaak van de mislukking van zijn formatie. Was het voor de socialisten al
moeilijk te verwerken dat zij na de eclatante verkiezingsoverwinning van
Drees diens minister-presidentschap zouden moeten prijsgeven en bovendien
met vijf ministersportefeuilies genoegen nemen, daar kwam bij dat het beoogde
zesde KVP-departement van Maatschappelijk Werk en Volksgezondheid hün
departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid danig zou uitkleden. Beel
heeft om naar zijn zeggen uit de impasse te geraken in een gezamenlijk over
leg met de vier fractievoorzitters nog de gedachte geopperd van een extra-parlementair vier-partijenkabinet. Dit werd echter door de fractievoorzitter van
de PvdA van de hand gewezen. ‘Ik deelde de heren mede’, schreef Beel
tenslotte in zijn formatiedagboek van 1952, ‘dat ik—gezien het resultaat van
deze bespreking—aan H.M. de Koningin ontheffing zou verzoeken’41.
Nu na Drees ook Beel was mislukt, werd de bal teruggespeeld naar de PvdA
en werd Donker tot formateur benoemd. Donker was in 1951 Van der Goes
van Naters als fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer opgevolgd,
nadat de laatste door zijn fractie het vertrouwen was opgezegd. We hebben
eerder gezien hoe Donker in vroeger dagen tot ergernis van Beel meermalen
als diens censor was opgetreden. Dit heeft niet geleid tot een blijvende breuk
tussen beide mannen. Bij zijn (mislukte) kabinetsformatie van 1948 had Beel al
eens Donker de portefeuille van Justitie aangeboden. Donker had daarop ge
reageerd met de woorden: ‘dat hij onwaarheid zou spreken, indien hij niet
verklaarde met zodanige benoeming zeer te zijn ingenomen.’42Je openlijk ver
heugd tonen als je een ministerspost krijgt aangeboden, is ongewoon in het
politiek bedrijf. Wellicht heeft Donkers spontaan uitgesproken dankbaarheid
Beel, die zelf zo gesloten was, de sociahst voor zich ingenomen. Nu Donker
zelf formateur was zocht hij steun bij de ervaren Beel. Ook Donker verklaarde
tegenover Beel hem onmisbaar te achten voor het door hem te formeren kabi
net. Donker vond dat Beel daarvan minister-president moest worden terwijl
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hij Drees het ministerie van Financiën wilde aanbieden. Beel moest Donker
afremmen. Hij maakte deze duidelijk dat hij niet als PvdA-formateur met een
katholieke minister-presidentschap kon aankomen en de gevierde socialisti
sche leider op een zijspoor zetten—de situatie lag anders dan in 1948 toen Van
Schaik het omgekeerde had gedaan.43 Daarenboven begon Beel tegenover
Donker weer te schermen met persoonlijke belangen van universiteit en gezin.
De twee mislukte formatiepogingen die de zijne waren voorafgegaan, begon
nen Donker parten te spelen.
De afwijzing door de KVP van het voorstel van Drees, daarna de weigering
van de PvdA op Beels voorstel van een extra-parlementair kabinet in te gaan,
hadden de politieke sfeer verziekt. Om de vertroebelde verhouding tussen
KVP en PvdA te verbeteren zocht Donker zijn heil bij de aimabele franciscaan
Beaufort als trait (Tunion tussen PvdA en KVP. In die zin kwam Donker een
stap verder dat hij de antirevolutionaire hoogleraar aan de Vrije Universiteit J.
Zijlstra wist te strikken voor Economische Zaken—dit ondanks het scepti
cisme van de ARP-voorman Schouten die nog steeds weinig fiducie had in
politieke samenwerking met de socialisten. Veel verder kwam Donker echter
niet.
Half augustus—de formatie duurde intussen al vijf weken—uitte Beel tegen
over de koningin zijn verontrusting over de gang van zaken. In zijn dagboek
schrijft Beel tegenover de vorstin te hebben verklaard ‘dat naar mijn overtui
ging bij dit Halmaspel van de formateur partijpolitieke belangen te sterk do
mineren en dat ik het ten zeerste gewenst achtte dat hieraan een eind kwam’,44
Een probleem voor Donker bleef dat Beel niet wilde toetreden tot het kabinet,
niet als minister-president—waarvoor Donker daarom toch bij Drees beland
de—zelfs niet als minister van Binnenlandse Zaken—voor welke post Beel
Donker verwees naar J. Loeff, burgemeester van Den Bosch, of H.AJV1.T
Kolfschoten, burgemeester van Eindhoven. Het lukte Donker uiteindelijk niet
de KVP over de streep te halen. De katholieken vonden dat ze terwille van de
andere coalitiepartners te veel veren moesten laten. Zij eisten naast de voor
Buitenlandse Zaken door Donker aangezochte J.W. Beyen een KVP’er als
tweede man op Buitenlandse Zaken en hielden tegelijkertijd vast aan de zesde
portefeuille van Maatschappelijk Werk en Volksgezondheid. Op 21 augustus
gaf Donker in arren moede zijn opdracht terug—er waren inmiddels sedert de
verkiezingen bijna twee maanden verlopen.
Op advies van Beel werd een formateur aangezocht buiten de PvdA en KVP,
namelijk de CHU-man C. Staf, demissionair minister van Oorlog die volgens
Beel, welk kabinet er ook zou komen, daarin zou moeten terugkeren. Staf
kreeg de aanvankelijk geheim gehouden opdracht te ‘sonderen’ waar precies
de knelpunten zaten. Staf hield nauw contact met Beel, die hij blijkens Beels
formatiedagboek meermalen thuis opzocht. Hij vond de door de KVP geëiste
tweede man op Buitenlandse Zaken in de, in allerijl vanuit New York ingevlo
gen, katholieke diplomaat J.M.A.II. Luns45, een protégé van Romme die bij de
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huisvriend van Luns, A. van Thiel, in Helmond aan Beel werd voorgesteld.
Maar ook Staf stuitte op de weigering van Drees en de zijnen een nieuw te vor
men KVP-departement Maatschappelijk Werk te accepteren—‘Volksgezond
heid’ had Beel inmiddels laten vallen.
Toen ook Staf zijn mislukking moest melden heeft koningin Juliana kordaat
het heft in handen genomen. Drees, Beel en Staf werden op Soestdijk ontbo
den waar ze de zesentwintigste augustus 1952 onder leiding van de vorstin een
avondlijk beraad hielden. ‘H.M. begon met ons te wijzen op de onmogelijke
situatie’, schrijft Beel. Aller ogen richtten zich op Drees. Deze verklaarde wat
timide dat er kennelijk voor zijn partij niet anders opzat dan maar in de oppo
sitie te gaan. Beel schrok, schrijft hij, ‘van het gemak waarmee de heer Drees
sprak van het in oppositie gaan’. Maar als het niet anders kon, verklaarde Beel,
dan was hij bereid de consequentie ervan te aanvaarden en—zij het slechts
node—een kabinet te formeren zonder de PvdA. Zich tot de koningin wen
dend, vervolgde hij:
‘Het mag niet voorkomen dat Uwe Majesteit op de derde dinsdag van septem
ber genoodzaakt wordt om de politieke onmacht der partijgroeperingen open
lijk te demonstreren.’46

Drees werd onder druk gezet. Waar ging het eigenlijk nog om, vroeg de ko
ningin zich hardop af—‘dat er van het ministerie van Sociale Zaken een splin
tertje afgaat’. Drees probeerde uit te leggen waarom de concessie die van hem
werd gevraagd ‘belangrijker was, dan de koningin dacht’. Het ging om een
stuk sociale zekerheid, voor werklozen met name, dat bij Sociale Zaken was
opgebouwd en dat in een nieuw departement wellicht verloren zou gaan.
Toen sprak Beel het verlossende woord. Drees had gezegd in de persoon van
Beel alle vertrouwen te hebben. Welnu, verklaarde Beel, hij wilde zich per
soonlijk garant stellen voor het nieuwe departement en zou zelf het minister
schap daarvan op zich nemen—hoezeer het voor hem ook een offer was Bin
nenlandse Zaken te moeten prijsgeven. Aarzelend stemde Drees ermee in dit
nieuwe voorstel met de PvdA-fractie te zullen bespreken. Beel bond Drees op
het hart bij dit onderhoud met zijn achterban ‘krachtig op te treden. Zodanig
optreden achtte ik onder de gegeven moeilijke omstandigheden geboden.’47
Binnen enkele dagen verklaarde de PvdA zich akkoord met de gevonden op
lossing. Op 29 augustus kon Drees worden benoemd tot formateur van zijn
nieuwe kabinet, dat op 2 september kon worden geïnstalleerd.
E en

c o n s t i t u t i o n e e l - r e c h t e l ij k e p u z z e l

In het derde kabinet-Drees traden naast de minister-president als socialisten
aan: de ervaren Mansholt als minister van Landbouw, de vakbondsman J.G.
Suurhoff als minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, fractievoorzitter
Donker als minister van Justitie en senator J. van der Kieft als minister van
Financiën—in de plaats van Liefünck die in de zomer van 1952 naar de We

OPNIEUW MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN 1951-1956

351

reldbank was vertrokken. De katholieke ministers werden naast Beel: JJVLL.Th.
Cals voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, die in het voorgaande kabi
net al staatssecretaris was geweest, H.B J. Witte voor Wederopbouw en Volk
shuisvesting en de ministers zonder portefeuille Luns en A.C. de Bruijn voor
respectievelijk Buitenlandse Zaken en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie.
Staf bleef inderdaad minister van Oorlog; de andere CHU-man werd W.J.A.
Kernkamp voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen. Voor de ARP werd Zijlstra minister van Economische Zaken en J. Algera van Verkeer en Waterstaat.
De partijloze Beyen werd minister van Buitenlandse Zaken. Op aandrang van
Drees, die met enige zorg zag dat in de overige landen van het-Europa-vande-zes alle ministers van Buitenlandse Zaken van katholieken huize waren, be
lastte Beyen zich met Europa; Luns zou de rest van de wereld doen en met
name ook, conform de eis van Romme, Indonesië en de kwestie NieuwGuinea.
Bij de eerste vergadering van het nieuwe kabinet heette Drees de nieuw
komers welkom en legde hij uit dat de kabinetsformatie die zoveel voeten in
aarde had gehad op het laatst in een dusdanige stroomversnelling was geraakt
dat er geen tijd meer was geweest voor een constituerend beraad. Daardoor
waren de concept-richthjnen die de regering schraagden niet formeel vastge
legd kunnen worden. Niettemin, zei Drees, ‘lijkt het niet geheel juist van een
extra-parlementair kabinet te spreken’. Beel bedankte de voorzitter voor zijn
bemoedigend welkomstwoord en riep Gods zegen af over de arbeid van het ka
binet, waarna Drees voorstelde Beel te benoemen tot vice-minister-president.
‘Aldus werd besloten’, zeggen de notulen.48
Beel werd dus vice-premier. Maar welke ministerspost bekleedde hij eigenlijk?
De instelling van het departement van Maatschappelijk Werk waarmee ten
slotte de totstandkoming van het derde kabinet-Drees werd gered, heeft een
eigenaardige puzzel opgeleverd.
De puzzel begint bij de instelling van het departement. Dit was geschied bij
Koninklijk Besluit van 1 september—dezelfde dag als het nieuwe kabinet was
benoemd. Het KB, dat blijkens een notitie geacht werd te zijn totstand
gekomen onder verantwoordelijkheid van het oude kabinet en dat als ‘klein
KB’ zonder advies was gebleven van de Raad van State49, droeg de handteken
ing van Drees en werd op 5 september gepubliceerd door de nieuwe minister
van Justitie Donker (Stsbl. 1952, nr 460). Het demissionaire kabinet was er
niet aan te pas gekomen en blijkbaar evenmin het nieuwe kabinet. In bovenge
noemde eerste ministerraadsvergadering van het derde kabinet-Drees vroeg
Suurhoff opheldering over de totstandkoming van het departement van
Maatschappelijk Werk. Beel zei verontschuldigend dat met de instelling daar
van niet gewacht had kunnen worden op de installatie van het nieuwe ka
binet.50 Het vervolg van de puzzel is hoe het zat met het ministerschap van het
nieuwe departement bij het aantreden van het nieuwe kabinet. Op grond van
het beraad van 26 augustus op Soestdijk mocht Drees ervan uitgaan dat Beel

352

HOOFDSTUK 10

minister van Maatschappelijk Werk was geworden—waarvoor hij immers het
offer had gebracht Binnenlandse Zaken op te geven. Voorts mocht Drees aan
nemen dat Beel als katholieke vice-premier op zoek zou gaan naar een kandi
daat voor Binnenlandse Zaken—in feite zou voortgaan met zoeken, want Beels
aanvankelijke kandidaten Loeff en Kolfschoten hadden bedankt, deelde Drees
mee.51
We hebben eerder vermeld dat Drees aan zijn aanstaande biograaf Daalder
heeft toevertrouwd driemaal in Beel te zijn teleurgesteld. Eén van deze keren,
heeft Drees erbij verteld, had betrekking op de totstandkoming van het depar
tement van Maatschappelijk Werk Drees’ bezwaren tegen het nieuwe depar
tement golden volgens Daalder vooral dat er een nieuw spending department bij
kwam met wellicht een spilzieke minister. Drees had er zich bij neergelegd
toen Beel bereid bleek minister van Maatschappelijk Werk worden. Want Drees
wist dat een van de karaktertrekken die Beel met hem gemeen had zuinigheid
was. Beel ging op zoek niet naar een kandidaat voor Binnenlandse Zaken
maar... voor Maatschappelijk Werk en beschouwde zich bhjkbaar vooralsnog
als minister van Maatschappelijk Werk ad interim. De eerste en in feite enige
daad die Beel in deze laatste hoedanigheid heeft verricht is het aantrekken
geweest van een secretaris-generaal voor Maatschappelijk Werk. Deze werd
zijn vroegere collega en vriend uit Eindhoven Wemer, die we eerder zijn te
gengekomen in hoofdstuk twee en die inmiddels op Sociale Zaken en Volks
gezondheid inspecteur-generaal van de arbeidsbureaus was geworden. Zoals
we in genoemd hoofdstuk zagen hadden Beel en Wemer destijds in Eindho
ven het Burgerlijk Armbestuur losgemaakt uit de charitatieve sfeer en in plaats
daarvan de gemeentelijke dienst Maatschappelijke Steun in het leven geroe
pen. Toen de twee mannen elkaar in Den Haag terugvonden herleefde meteen
de samenwerkingssfeer uit de Eindhovense dagen. Wat Beel met Maatschap
pelijk Werk voor had was iets soortgelijks als ze in Eindhoven met MS hadden
tot stand gebracht.52
Velen hebben de totstandkoming van het departement van Maatschappelijk
Werk beschouwd als een goocheltruc waarmee de slepende kabinetsformatie
tot een goed einde was gebracht door de KVP haar zesde ministersportefeuille
te verschaffen. In de tijd dat Beel voorzitter was van het Landelijk SociaalCharitatief Centrum had hij evenwel met de secretaris daarvan, Dekkers, al
ideeën ontwikkeld voor een ministerie waaronder zowel het maatschappelijk
werk als de volksgezondheid zouden moeten ressorteren. In de loop van 1951
hadden Beel en Dekkers er zelfs al een KB voor ontworpen. Toen Beel eind
1951 opnieuw minister werd, was dit plan voorlopig in de ijskast gestopt.53 Bij
de kabinetsformatie van 1952 had Beel het eruit gehaald, met gedeeltehjk suc
ces: het nieuwe departement ging alleen Maatschappelijk Werk omvatten, de
toevoeging van Volksgezondheid was niet gelukt.
Als gezegd was Beel op zoek naar een KVP’er aan wie hij zijn creatie kon
toevertrouwen. Beel heeft eerst Dekkers de portefeuille aangeboden, maar
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deze achtte zich niet geschikt voor het ministerschap54. In tweede instantie
koos Beel F.J. van Thiel, een Helmondse fabrikant die voorzitter was van het
diocesaan sociaal-charitatief centrum van het bisdom Den Bosch en al eens in
de Tweede Kamer had gezeten. Van Thiel zat met zijn gezin in een vakan
tiehuis in Cadzand toen hij daar werd gebeld door Beel en deze hem het
voorstel deed minister van Maatschappelijk Werk te worden. Beel kende Van
Thiel uit de jaren twintig toen ze samen in Nijmegen rechten studeerden.
Beel was spoorstudent geweest, zoals we in hoofdstuk één zagen. Volgens Van
Thiel speelde hij met Beel wel eens een partijtje biljard in een café nabij het
station, wanneer Beel op zijn trein moest wachten. Dat de Tempeher Van
Thiel aandacht had geschonken aan de ‘obscure nihilist’ zal Beel zijn bijge
bleven. Van Thiel voelde zich door Beels voorstel overrompeld en vroeg er
eens rustig bij hem thuis in Helmond over te komen praten. Beel trof in Hel
mond bij Van Thiel thuis tevens diens overbuurman en vriend aan de tex
tielfabrikant Rudolf Raaymakers, aan wie Van Thiel had gevraagd bij het
gesprek aanwezig te zijn. Het zal voor Beel een déja vu zijn geweest dat hem zal
hebben herinnerd aan de formatie van 1948 toen kandidaat-minister Schokking
zijn broer had meegebracht. Raaymakers gaf evenwel warme steun aan het
verzoek van Beel en zei zijn buurman dat hij het aanbod beslist moest aan
nemen.55
Zo werd Drees door zijn kersverse vice-premier voor het fait accompli ge
plaatst van een nieuwe minister van Maatschappelijk Werk in plaats van Bin
nenlandse Zaken. Zonder verder commentaar berichtte Drees op 8 september
1952 Hare Majesteit dat Beel, die zij op 1 september had belast ‘met het be
heer van de beide portefeuilles van Binnenlandse Zaken en van Maatschap
pelijk Werk’, verzocht van het beheer van een van beide ontlast te worden en
dat dit de portefeuille van Maatschappelijk Werk was; voor welk laatste de
partement Drees als nieuwe minister Van Thiel voordroeg.56 Op 9 september
1952 werd deze beëdigd en op 15 september in de ministerraad welkom
geheten.57 Beel was nu definitief minister van Binnenlandse Zaken in het der
de kabinet-Drees. Hij heeft echter het raadsel nagelaten, of hij tussen 1 en 9
september 1952 nu minister van Binnenlandse Zaken en minister van Maat
schappelijk Werk ad interim is geweest, zoals het jaarboek Parlement en kiezer
pleegt te vermelden, dan wel dat hij minister van Maatschappelijk Werk was
en minister van Binnenlandse Zaken ad interim, zoals Drees moet hebben aan
genomen dat Beel was. Wat we in ieder geval eruit kunnen opmaken is dat
Beel als een nogal eigenmachtig heer aantrad. En eigenmachtig zou hij in het
derde kabinet-Drees blijven optreden.

Ook welwillende naspeuringen door de archivaris van het kabinet van de minister-president
E. Starmans hebben dit raadsel niet kunnen oplossen.
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Beel was op 9 april 1952 vijftig geworden. Hij was in de kracht van zijn leven.
Het Indonesische debacle had hij in gedachten ver achter zich gelaten. Hij
wist zich een onmisbaar politicus van formaat. Foto’s van Beel uit deze tijd
laten zien dat de man verandert; het gezicht wordt voller, de blik zelfbewuster
en de houding begint al het ongenaakbare te krijgen dat Beel enige jaren later
als ‘onderkoning’ zal uitstralen.
Als vice-premier voerde Beel het katholieke smaldeel in het kabinet aan. De
vertrouwehjke band tussen Drees en Beel was voor iedereen in de ministerraad
duidelijk. Terwijl de ministers elkaar tutoyeerden-bij-de-achternaam spraken
Drees en Beel elkaar aan met ‘Wim’ en ‘Louis’. ‘In onze oren klonk het jon
gensachtig’, merkte Zijlstra op58. Wanneer ze wekelijks rond de grote ovale
tafel in de Trêveszaal zaten geschaard—voorzitter en vice-voorzitter in het
midden van de tafel naast elkaar—maakte minister Van Thiel in gedachten de
vergelijking van ‘vader Drees’ en ‘moeder Beel’ aan het hoofd van het grote
gezin.59 De meeste ministers waren ten opzichte van de twee seniores jong en
deels ook nieuw in het vak. Voor enigen van hen betekende het derde kabinetDrees de start van een glanzende carrière: Zijlstra, Luns, Cals en staatssecre
taris Veldkamp.
Drees heeft in zijn boek Zestigjaar levenservaring de indruk gegeven dat hij
in die tijd nauw samenwerkte met zijn vice-premier.60 Van Thiel vertelde
voorts dat de katholieke ministers en staatssecretarissen veelal tijdens de pauze
van de ministerraadsvergaderingen bij hem op zijn departement van Maat
schappelijk Werk aan het Binnenhof samen lunchten en dat dan onder leiding
van Beel de klokken werden gelijk gezet—waarbij ‘nijdas Cals’, zo noemde
Van Thiel hem, nog wel eens als stoorzender optrad. Uit de notulen van het
derde kabinet-Drees hebben we evenwel niet de indruk gekregen dat Beel in
de ministerraad zich als vice-premier het gelden. Wel zag Beel kennelijk (we
derom) als zijn taak te fungeren als het constitutioneel geweten van de rege
ring. In een van de eerste ministerraadsvergaderingen verzocht hij de coüega’s
juridisch-technische aspecten van agendapunten tijdig bij hem te melden—
daarbij kennelijk de functie van de minister van Justitie veronachtzamend.61
Het eerste agendapunt was steeds gereserveerd voor algemene politieke on
derwerpen. Veelal ging het daarbij om het sociaal-economisch regeringsbe
leid, om onderwerpen als miljoenennota, loon- en prijsbeleid, streefcijfers,
industrialisatiebeleid en aan het eind van de regeringsperiode de bestedings
beperking. Beel zou na de introductie en toelichting van het onderwerp door
Drees nimmer als eerste het woord nemen. Hij het de discussie van de sociaaleconomische deskundigen op zich af komen en maakte slechts hier en daar een
opmerking van procedurele of juridische aard. Het waren geen opmerkingen
die de discussie een politieke injectie gaven doch deze veeleer depolitiseerden.
Economie was volgens Van den Brink niet Beels fort, zoals we eerder opmerk
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ten. Dezelfde Van den Brink had bij zijn vertrek als minister van Economische
Zaken zich tegenover Teulings laten ontvallen dat hij er een hard hoofd in
had, indien Beel als zijnde vice-premier zou worden benoemd tot voorzitter
van de Raad voor Economische Aangelegenheden van de ministerraad (REA).62
Dit is niet gebeurd. Drees werd voorzitter van de REA, waarin naast Beel Zijlstra, Van der Kieft, Suurhoff, Witte, Algera, De Bruijn en Van Thiel zitting
hadden. Ook in de vergaderingen van de REA, waarvan de frequentie overi
gens in de loop van de kabinetsperiode sterk terugliep, was Beel geen spraak
maker. Hij beperkte zich vrijwel uitsluitend tot onderwerpen die zijn eigen
departement regardeerden en bepaalde zich ook in de REA tot opmerkingen
van procedurele en juridisch-technische aard.63
Ook bij het tweede punt van de ministerraadsagenda, het buitenlands beleid,
kwam Beel nauwelijks uit de verf. Omdat er twee ministers van Buitenlandse
Zaken waren en beiden welbespraakt, eiste dit agendapunt nogal wat tijd, zoals
uit de notulen blijkt en zoals door Zijlstra in zijn memoires wordt bevestigd.
Beyen en Luns konden elkaar niet luchten of zien. Het gevolg was dat ieder
van hen de show probeerde te stelen, Beyen met zijn ‘bijtende, soms dodelijke
humor’, die zelfs Drees uit de plooi wist te halen, Luns met zijn ‘verrukkelijke
Afb. 57. Beel en zijn vrouw op weg naar het staatsbanket ter ere van de Franse
president Coty in 1954.
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historische anecdotes’, aldus Zijlstra—‘Vervelend was het overigens nooit’.64
Men zou verwachten dat Beel bij onderwerpen als de Nederlands-Indonesische Unie en Nederlands Nieuw-Guinea vanuit zijn ruime ervaring met de
Indonesische kwestie zou proberen de beleidsvorming te beïnvloeden. Op
onze vraag aan Luns waarom daarvan niets blijkt, verklaarde deze niet zonder
enig aplomb dat Beel en trouwens ook ‘vader Drees’ Indonesië geheel aan zijn
zorgen overlieten.65 Een enkele keer mengde Beel zich overigens wel in het
Indonesiëdebat. Wanneer duidelijk wordt dat Indonesië zich niets gelegen laat
hggen aan de met zoveel barensweeën tot stand gekomen Nederlands-Indonesische Unie, komt in de ministerraad de gedachte op de United Nations Commission for Indonesia (UNCI) in te schakelen. De UNCI had immers bij de
Ronde Tafel Conferentie mede verantwoordelijkheid genomen voor de tot
standkoming van het Unieverdrag en zij was officieel niet ontbonden. Bij Beel
kwamen blijkbaar meteen traumatische herinneringen boven aan de lastige
VN-pottekijkers van destijds. De notulist noteerde van hem de voorzichtige
opmerking: ‘acht het verstandig niet te vroeg de UNCI te noemen’.66
Het is denkbaar dat Beel die bij voorkeur achter de schermen opereerde, be
langrijke punten van de ministerraadsagenda vooraf besprak met Drees en dat
hij de leiding van de discussie aan de voorzitter overliet wanneer hij wist welke
koers deze zou varen. Er is evenwel één onderwerp geweest van het buiten
lands beleid waarin Beel zich in de ministerraad—wellicht op verzoek van
Drees—heeft laten horen. Dit was de Europese integratie. Drees was geen uit
gesproken anti-Europeaan, hebben zowel Mansholt als Zijlstra verzekerd.
Tegenover het idealisme van de Europese federalisten van die dagen plaatste
hij echter het realisme van zijn generatie. Hij vond daarin Beel aan zijn zijde.
Begin november 1953 kwam in de ministerraad de conferentie van de zes
Europese ministers van Buitenlandse Zaken die van 22 tot 28 november in
Den Haag zou worden gehouden aan de orde, waarbij gesproken zou worden
over een verdere stap in de richting van Europese integratie, een Europese
Politieke Gemeenschap (EPG). Drees toonde zich sceptisch en Beel viel hem
bij. Evenals Drees vreesde Beel, zo gaf hij te kennen, dat de conferentie zich al
te gemakkelijk zou vasdeggen op organisatorische structuren zonder dat eerst
over de politieke inhoud overeenstemming was bereikt. Hij verklaarde dat
Beyen bij de aanstaande conferentie erop moest aansturen eerst de inhoud van
de politieke eenwording te laten definiëren alvorens de conferentie tot be
sluitvorming over de organisatie van de EPG te laten overgaan. Als dat niet
lukte, zei Beel, dan mocht Beyen zich niet laten verleiden tot een slotcommu
niqué en moest hij de conferentie maar laten verdagen. Aldus werd besloten.67
Beyen zinde het allerminst als voorzitter van de prestigieuze ministerconfe
rentie, waar Konrad Adenauer, Georges Bidault, Pella, Paul van Zeeland en
Joseph Beek zouden verschijnen, met zulk een beperkt mandaat te zijn uit
gerust. Twee weken later bracht Beyen de kwestie terug in de ministerraad.
Hij had zich inmiddels sterk gemaakt door in Bonn overleg te plegen met
kanselier Adenauer, fungerend minister van Buitenlandse Zaken van de Bonds
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republiek, en diens staatssecretaris Walter Hallstein. Adenauer had Beyen de
boodschap meegegeven niet van plan te zijn naar Den Haag te komen voor een
zoveelste ‘platonische liefdesverklaring’ aan de Europese eenwording. Hij wilde
een slotcommuniqué waarin hoe dan ook besluiten werden genomen. Onder
dit Duitse geweld ging Beel door de knieën. Beyen kon met een wat ruimer
mandaat de voorzittershamer gaan hanteren.68
B eel

en

R om me

Evenals voordien als premier hield Beel zich ook als vice-premier verre van
partij en fractie. Degenen uit de toenmalige Tweede Kamerfractie van de
KVP aan wie we het hebben gevraagd, konden zich niet herinneren Beel ooit
bij hun vergaderingen te hebben gezien. Beel speelde bij voorkeur over de
band van de fractievoorzitter. Al meteen nadat Beel Van Maarseveen was
opgevolgd schreef Romme op 10 december 1951 in een ‘p.s.’ bij een briefje
aan Beel: ‘Wanneer je een pied-a-terre in Den Haag hebt gekregen, mag ik
misschien opgave daarvan ontvangen—niet om je vooral op ongelegen ogen
blikken lastig te vallen’69. Of Romme zich aan deze belofte heeft gehouden,
weten we niet. Ongetwijfeld heeft de KVP-fïractievoorzitter Beel weten te vin
den wanneer zich in de coalitie heikele zaken voordeden. Onttrekt dit monde
ling beraad zich aan onze waarneming, van de jaren 1951 en 1952 kennen we
wel de schriftelijke missives waarmee Romme Beel bestookte. De meeste van
de (korte) brieven betroffen als voorheen akkevietjes van personele aard: een
Limburgse burgemeester met een groot gezin die volgens Romme kans moest
krijgen op een grotere gemeente; Rommes zoon Marius die een nacht door de
politie van Bloemendaal in het cachot was gestopt—volgens Romme ten on
rechte; iemand aan wie Romme graag een koninklijke onderscheiding zag uit
gereikt, maar die op grond van het onderzoek dat Beel het verrichten daarvoor
niet in aanmerking kwam; een (vergeefse) poging van Romme via Beel de be
noeming door Drees van de socialistisch georiënteerde G.J. Lammers tot
hoofd van de RVD tegen te houden; een verzoek van Romme aan Beel de
verklaring van geen bezwaar op de statuten van een tv-produktiebedrijf te be
spoedigen.70
De wijze waarop Romme Beel placht te bewerken wordt geïllustreerd door
correspondentie over het geval-Lagerhoff. G.M.H. Lagerhoff was in de oor
log inspecteur geweest bij Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Am
sterdam, maar hij was na de bevrijding wegens zijn lidmaatschap van de NSB
ontslagen met verlies van recht op pensioen. In opeenvolgende brieven schetst
Romme het trieste lot van het inmiddels bejaarde echtpaar Lagerhoff dat
behalve een magere AOW-uitkering geen inkomen had, de meubeltjes moest
verkopen om het hoofd boven water te houden en naar te vrezen viel tot de be
delstaf zou vervallen.71 Romme gebruikte het geval-Lagerhoff om Beel ertoe te
Substantiële resultaten heeft de Haagse ministerconferentie niet opgeleverd. Bidault bracht
de boodschap mee dat de Assemblée hem geen enkele ruimte liet voor enigerlei toezegging ten
aauzien van een EPG.
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bewegen het verlies van pensioen van voormalige NSB-ambtenaren, dat blijk
baar in de KVP-fractie sterk leefde en ook bij de katholieke ministers , in het
kabinet aan de orde te stellen. Rommes aandrang is niet zonder vrucht geble
ven. Beel wist, tegen de wil van de minister van Justitie Donker, het kabinet
ertoe te bewegen ter gelegenheid van de herdenking van tien jaren bevrijding
de pensioenrechten van weggezuiverde NSB’ers te herstellen, met uitzonde
ring van de ‘zware gevallen’.72
Een briefwisseling van begin 1952 lijkt een oneffenheid te verraden in de
hartelijke relatie tussen de twee politieke leiders. Op 12 februari 1952 schreef
Romme aan Beel van mevrouw Tellegen te hebben gehoord dat Beel zou
hebben gezegd geen zitting te willen nemen in een kabinet dat onder leiding
stond van Romme—we hebben eerder gezien dat Romme op dat moment nog
rekening hield met de mogelijkheid van een minister-presidentschap na de
verkiezingen van 1952. Romme haastte zich eraan toe te voegen: ‘Ik voel mij
door dit bericht bepaald niet geschokt, omdat ik wel meen te begrijpen hoe
klok en klepel zich hier verhouden—maar ik meen goed te doen je van deze
kletsica op de hoogte te houden’73. Twee dagen later schreef Beel terug dat er
inderdaad sprake was van een misverstand. Wat hij Tellegen had verteld,
schreef Beel, was dat hij na de aanstaande verkiezingen sowieso geen minister
wilde blijven omdat hij terug wilde naar Nijmegen.74 Zoals we eerder zagen
was dit in 1952 inderdaad Beels plan. Niettemin denken we dat mevrouw Tel
legen er niet zover naast is geweest. Het duo Romme-Beel kon prima functio
neren in een setting waarin de een als politiek leider de ander als bestuurder
optrad. Het is evenwel moeilijk zich Beel voor te stellen als minister onder
minister-president Romme—het zou zijn geweest, lijkt ons, alsof machinist en
conducteur beiden tezamen de trein besturen.
W

a tersn o o d ra m p

Beel heeft als vice-president een kordate rol gespeeld bij de Watersnoodramp
van 1953. In publikaties verschenen bij de veertigjarige herdenking van de
watersnood is de indruk gewekt dat de overheid bij de aanpak van de ramp
ernstig is tekortgeschoten. In hoeverre dit een terecht verwijt is voor wat de
lagere overheid betreft, kunnen we niet beoordelen. Wat de centrale overheid
betreft, is onze indruk evenwel dat deze verstandig en effectief is opgetreden.
De ramp voltrok zich in de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 febru
ari 1953, toen springtij samenviel met een zware noord-wester storm. Zondag
morgen al werden dienstplichtigen en beroepsmilitairen via de radio opge
roepen zich naar hun garnizoenen te begeven en diezelfde dag werden vanuit
Roosendaal de eerste commando’s in het rampgebied ingezet. Bij de gebrek
kige communicatiemiddelen van dat moment (de telefoon was in een groot
deel van het rampgebied uitgevallen) was dit een snel ingrijpen, lijkt ons. Ver
standig lijkt het ons voorts dat de gekazerneerde troepen werden ingezet naarMinister Witte bijvoorbeeld vond het onrechtvaardig dat, wanneer een NSB-ambtenaar
een particuliere pensioenverzekering had kunnen afsluiten, hij zijn pensioenrechten had
behouden, maar deze verloor nu hij zijn premie had betaald voor een overheidspensioen
(ministerraadsvergadering 6 oktober 1952).

Afb. 38. Bezoek van Beel
aan het watersnoodgebied.

mate duidelijker werd waar in het rampgebied hulp nodig was en dat de onge
organiseerde vrijwilligers die in groten getale gelaarsd en gewapend met schop
pen toestroomden, zijn geweerd. Dit waren maatregelen die op het credit
staan van de capabele minister van Oorlog Staf. In het boek De Ramp wordt
Drees bekritiseerd omdat hij die zondag niet meteen de ministerraad heeft
bijeengeroepen. Drees vond het wijzer—heeft hij later tegenover de Tweede
Kamer verklaard—de betrokken ministers zich eerst een beeld te laten vormen
van de omvang van de ramp. Zelf is Drees die zondag in Dordrecht gaan
kijken. Beel heeft geprobeerd in Zeeland poolshoogte te nemen. Hij kwam
echter niet verder dan Halsteren. Als gevolg van de dijkdoorbraak bij RillandBath was Zeeland vanuit Halsteren ontoegankelijk geworden.75 Beel heeft de
rest van de dag blijkbaar niet stilgezeten maar voorbereidingen getroffen voor
maatregelen die hij ’s maandags de ministerraad heeft voorgelegd.
De troubleshooter in Beel kwam die maandag weer eens boven. Waarover snel
moest worden beslist, vond Beel, was over de organisatorische aanpak van de
ramp. Hij stelde de ministerraad voor het Nationaal Rampenfonds in te
schakelen, dat Rode Kruis, RK Huisvestingscomité en Nationaal Watersnoodcomité omvatte. Voorzitter was de bejaarde Beelaerts van Blokland. Op voor
stel van Beel werd besloten Beelaerts te vervangen door prins Bemhard. Blijk
baar had Beel Bemhard, die in de Verenigde Staten was ter gelegenheid van
het driehonderd jarig bestaan van New York, zondags gebeld en bereid gevon
den het voorzitterschap op zich te nemen. Bemhard keerde naar Nederland
terug en was twee dagen later volop in actie. Beel nam zelf zitting in het be
stuur van het Nationaal Rampenfonds tezamen met secretaris-generaal Wer-
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ner van Maatschappelijk Werk. Met hem had hij die zondag een plan-de-campagne opgesteld. In dit plan kreeg met name het departement van Maatschap
pelijk Werk een wezenlijke taak, zodat tot vreugde van Van Thiel zijn depar
tement eindelijk wat meer uit de verf kon komen76. Omdat duidelijk was dat
meerdere departementen betrokken zouden zijn bij de bestrijding van de wa
tersnood, stelde Beel voorts de ministerraad die maandag voor een interde
partementale coördinatiecommissie te benoemen, waarvan hij zelf het voorzit
terschap op zich nam. In die hoedanigheid heeft Beel ervoor gezorgd dat
Rampenfonds ,en Bemhard gingen opereren in nauw overleg met de coördi
natiecommissie en met hemzelf. Een van de punten uit het zondag opgestelde
plan-de-campagne was onmiddellijk regelingen van kracht te verklaren die
nog bestonden uit de oorlogstijd, te weten de uitkering oorlogsslachtoffers en
de vergoedingsregeling materiële oorlogsschade. Ook dit voorstel werd door
de ministerraad aanvaard, zodat direct kon worden begonnen de slachtoffers
van de watersnood financiële hulp te bieden. Tenslotte wist de voortvarende
vice-premier ’s maandags de ministerraad te melden dat hij ƒ100 miljoen—in
die tijd een zeer substantieel bedrag—had weten los te krijgen van het Alge
meen Burgerlijk Pensioenfonds ter financiering van een ‘consohdatdelening’.
Van der Kieft stelde enige fiscale maatregelen voor, waaronder een vrijstelling
van loon- en inkomstenbelasting op giften aan het Rampenfonds. Zo werd dus
een dag na de ramp door de ministerraad een flink pakket maatregelen vastge
steld, dat Beel bondig samenvatte als een aanpak in drie fasen: ‘Rode Kruis,
Maatschappelijk Werk, Financiën’. Tenslotte werd besloten dat Drees de vol
gende dag een regeringsverklaring zou afleggen in de Tweede Kamer, Beel in
de Eerste Kamer.77
Op 13 februari is Beel naar Zierikzee gevlogen op het zwaar geteisterde Schouwen-Duiveland, waar bestuurlijke problemen waren gerezen wegens een
noodzakelijk geachte evacuatie. De brede gaten die in de dijken rond Zierikzee
waren geslagen, schuurden als gevolg van de eb- en vloedwerldng steeds ver
der uit en dreigden één, groot gat te worden. Waterstaatsdeskundigen re
kenden Beel voor dat van de stad, waar tallozen hun toevlucht hadden ge
zocht, weldra niet meer dan een halve vierkante kilometer droog zou blijven
en adviseerden evacuatie.78 Beel nam het advies over en gelastte het gemeen
tebestuur de evacuatie, waarover al een week werd gedelibereerd, met toepas
sing van de artikelen 219 en 220 Gemeentewet af te dwingen. Het evacuatieplan werd een mislukking. De meesten wilden hun woonstee niet verlaten
en doordat nogal willekeurig werd omgesprongen met bevelen tot evacuatie
en met verlofpassen om te blijven, evacueerde uiteindelijk vrijwel niemand.79
De mislukte evacuatie van Zierikzee heeft destijds in de pers en veertig jaren
later in de literatuur veel aandacht gekregen. Doordat van Beels bemoeiingen
met de Watersnoodramp die we schetsten eigenlijk alleen zijn bezoek aan
Zierikzee in de publiciteit is gekomen, is ten onrechte een negatief beeld blij
ven hangen van het optreden van de minister van Binnenlandse Zaken bij de
* Van Thiel zelf lanceerde enige tijd later de succesvolle actie ‘Beurzen open, dijken dicht,
Van Dokkum tot Maastricht’; het Rampenfonds werd welhaast overstelpt met financiële mid
delen.
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Watersnoodramp van februari 1953.
Niet lang geleden is door Harry van Wijnen in zijn boek De Prins-gemaal
gesuggereerd dat Beel nog op een andere wijze bij de Watersnoodramp is be
trokken geraakt. Prins Bemhard heeft aan Van Wijnen verteld, evenals hij aan
zijn biograaf Alden Hatch had gedaan, dat hij als voorzitter van het Nationaal
Rampenfonds in het rampgebied enkele falende burgemeesters had moeten
afzetten en vervangen door officieren uit zijn staf. De beweerde prinselijke in
greep in onze rechtsstaat leek nogal verregaand. De prins hield tegenover Van
Wijnen echter vol:
‘Ik heb die kerels afgezet, wis en waarachtig. Natuurlijk hadden wij die be
voegdheid niet. (...) Maar Beel heeft mij door dik en dun verdedigd en gezegd
dat ik het met zijn toestemming had gedaan, wat niet waar was.’ 80

Kan had als hoofd van de afdeling Binnenlands Bestuur op het departement
van Binnenlandse Zaken van deze drastische ingrepen natuurlijk weet moeten
hebben, want ontslag en benoeming hadden een Koninklijk Besluit gevergd.
Hij weet echter van niets en acht het een sterk verhaal van de prins, die overi
gens als voorzitter van het Nationaal Rampenfonds kordaat is opgetreden.81
Wij houden het erop dat prins Bemhard zijn mensen als daaraan behoefte
bleek lokale bestuurders heeft laten assisteren. Zo heeft een majoor uit Bemhards staf, Terbrugge, de burgemeester van Fijnaart, die er alleen voor stond
omdat zijn wethouders waren geëvacueerd, enkele weken terzijde gestaan82—
hiertegen zal Beel uiteraard geen bezwaar hebben gehad.
Beel

als w e t g e v e r

Beel genoot als minister van Binnenlandse Zaken meteen weer groot gezag.
Het was alsof na de oorlog nooit een andere minister in het Torentje had ge
zeteld. Niemand van de collega’s die Beel op zijn eigen terrein zijn autoriteit
betwistte.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken produceert een constante stroom
van wetgeving en uitvoeringsmaatregelen. Het jaaroverzicht Parlement en kie
zer biedt er een afspiegeling van: aanpassingen van Gemeente- en Provincie
wet, wijzigingen van gemeente- en provinciegrenzen, salarissen en pensioenen
van ambtenaren, benoemingen, politieregelingen. Het is wetgeving en uitvoe
ring die vaak diep ingrijpen in de positie van de ambtenaar en het leven van de
burger maar politiek zijn ze zelden spectaculair. In de opsomming die Duynstee in zijn boek Kabinetsformaties 1946-1956 heeft gegeven van de belang
rijkste lotgevallen van het derde kabinet-Drees worden slechts een drietal
onderwerpen genoemd die betrekking hadden op het ministerie van Binnen
landse Zaken: de crematiewet, de Zondagswet en aan het eind van de kabi
netsperiode de kwesOe-Schokking.83 De Zondagswet en crematiewet vormen
illustratie van de geest des tijds. Beide onderwerpen—te vergehjken met dis
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criminatie en euthanasie in onze dagen—waren slepende kwesties waarvan de
regeling al lange tijd wachtte op een coalitie van confessionelen en anders
denkenden die bereid en in staat was deze ter hand te nemen.
De Zondagswet die Nederland kende dateerde nog van 1815. Zij had in de
overwegend protestants-christelijke natie van de negentiende eeuw een regime
gevestigd dat rust en stilte garandeerde op de dag des Heren. De wet werd
echter vrijwel nergens meer nageleefd—tot ergernis van orthodoxe protes
tanten zowel als katholieken. Toen Beel in 1946 minister-president was en in
zijn Proeve had beloofd de naoorlogse zedenverwildering aan te pakken, werd
hij in de Tweede Kamer gemaand ook de zondagsrust te herstellen. Beel had
een pragmatisch standpunt ingenomen en tegen de woordvoerder van het
SGP C. van Dis gezegd dat wettelijke regeling van de zondagsrust moest
wachten op de invoering van de vrije zaterdag—zodat de zondag ontheiligen
de sport waartegen Van Dis was uitgevaren naar die dag kon worden ver
plaatst. Van Maarseveen had niet gewacht op de vrije zaterdag en in mei 1951
een wetsontwerp ingediend ‘ter wegneming van beletselen voor de viering van
en ter verzekering van de openbare rust op zondag’.84 Beel had het wetsont
werp overgenomen en wist de wet in 1953 in het Staatsblad te krijgen (Stsbl.
1953, nr 490). De wet verbood zondags vóór 13 uur openbare vermakelijkhe
den, optochten en bijeenkomsten in de open lucht alsmede het maken van
gerucht ‘dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van verwek
king hoorbaar is’ (artikel 3 lid 1). Het wetsontwerp was ondanks verzet van
protestantse partijen, die de beperkingen van het wetsontwerp niet ver genoeg
vonden gaan, en van het liberale kamp, dat het hele wetsontwerp belachelijk
vond, aangenomen dankzij de PvdA waarvan de woordvoerder Scheps Beel de
vereiste steun had gegeven.
Nadat de wet in werking was getreden brak een kleine revolutie uit in de
achtertuin van de KVP, de provincie Limburg. Daar ervoer men de nieuwe
Zondagswet als een socialistisch-protestantse samenzwering tegen Limburgse
tradities van carnaval, harmonie en schuttersfeesten. Beel, weliswaar van Lim
burgse origine maar geen carnavalsvierder, werd er compleet door verrast en
zag zich gedwongen tot een aanpassing van de wet die het plaatselijke veror
deningen mogelijk maakte deze zondagse folklore toe te staan.85
C r e m a t ie w e t

Ook de begrafeniswet was een oude wet en net als de oude Zondagswet een lex
imperfecta. De begrafeniswet van 1869 bepaalde dat lijken ter aarde moesten

worden besteld, over crematie sprak de wet niet.86 Lijkverbranding was in de
ogen van protestanten een heidens ritueel en stond bij katholieken in het
kwade reuk de verwachte opstanding der doden bij het einde der tijden te ver
hinderen. Niettemin was in 1919 in Velsen het crematorium Westerveld
opgericht, hetgeen door een arrest van de Hoge Raad was gesauveerd. Na de
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oorlog was er nog een crematorium bijgekomen in Dieren. Kort voor de oor
log had de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Van Boeyen vergeefs
geprobeerd de crematie wettelijk te regelen. Van Maarseveen had de draad
weer opgenomen en ter voorbereiding van de wijziging van de Begrafeniswet
een commissie in het leven geroepen onder voorzitterschap van Kan en waarin
onder meer de protestantse socialist Scheps als lid zitting had. Deze advies
commissie was door Beel overgenomen. Kan heeft ons de voorgeschiedenis
van de crematiewet verteld en de belevenissen van zijn commissie.
Waar het om ging was crematie wettelijk mogelijk te maken en tegelijk
protestantse en katholieke gevoeligheden te ontzien. Besloten werd crematie
toe te staan indien de overledene de wens daartoe schriftelijk had kenbaar ge
maakt. Zo had ook Van Boeyen het aangepakt. Crematie van overleden kin
deren was in het ontwerp van Van Boeyen overgelaten aan de ouders of voog
den. Tegen dit laatste bestond verzet in katholieke kring. Allerlei casusposities
werden bedacht waarin katholieke kinderen op gezag van ouders of voogden
werden gecremeerd ten koste van hun wederopstanding. Het katholieke kind
kon een niet-kathoheke voogd hebben of ouders die van hun geloof waren
afgevallen. Kan ging op aandringen van Beel te rade bij eerder genoemde se
cretaris van de Nederlandse katholieke kerkprovincie Loeff. Deze deed Kan
een wettelijke constructie aan de hand die de instemming had van het episco
paat en die Kan en zijn commissie redehjk leek: indien ouders of voogden be
sloten een kind te laten cremeren, zou een belanghebbende moeten kunnen
interveniëren.87
Beel nam de voorstellen van de commissie-Kan over en diende een wijziging
van de begrafeniswet in, die kwam te luiden: ‘Bepalingen met betrekking tot
verbranding, balseming en schouwing van lijken’. Artikel 1 van het wetsont
werp verklaarde begrafenis tot regel en stond crematie toe als de overledene
de wens daartoe schriftelijk had te kennen gegeven. Artikel 5a gaf een regeling
die opvoeders van een gestorven kind dat dreigde te worden gecremeerd de
mogelijkheid bood hiertegen in een kort geding bij de arrondissementsrecht
bank in het geweer te komen. Tenslotte introduceerde artikel 29 van het wets
ontwerp een vergunningenstelsel voor de oprichting van crematoria dat de
godsdienstige gevoelens van de bevolking ter plaatse als toetsingscriterium
hanteerde, maar ook bepaalde dat openbare lichamen direct noch indirect bij
de oprichting ervan betrokken mochten zijn—wat met name gemeenten uit
sloot.
De openbare behandeling van de ‘crematiewet’, zoals Beels wetsontwerp al
gauw werd genoemd, in de Tweede Kamer nam drie dagen in beslag88; zij
vormt een hoogtepunt in de parlementaire geschiedenis van de jaren vijftig.
De eminente leider van de liberalen Oud confronteerde de katholiek Beel met
traditionele vrijheidsprincipes van ons land en daagde tegelijk de sociahsten uit
een keuze te maken tussen trouw aan de katholieke coalitiepartner en hun
eigen vrijheidsbeginselen.
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Oud zette het debat zwaar aan en bracht de grondrechten van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens in geding. Hoe kon een regering in
een land met zulke liberaal-humanistdsche tradities als Nederland met deze
knevelwet komen, fulmineerde Oud? Hij daagde de socialistische minister van
Justitie Donker, die het wetsontwerp mede had ondertekend maar de open
bare behandeling helemaal aan Beel had overgelaten en zelf in de Tweede
Kamer verstek het gaan, uit achter de regeringstafel plaats te nemen en uit te
leggen hoe socialisten aan deze wet medewerking konden verlenen. Waarom
diende een burger die zich wilde laten cremeren dit schriftelijk te verklaren en
degene die begraven wilde worden niet? Wat moest men met het onmogelijke
artikel 5a in de praktijk?—Mijnheer pastoor die de ouders van een pas gestor
ven kind voor de rechter zou dagen omdat ze op het punt stonden hun kind te
laten cremeren? Fel viel de liberale leider ook het vergunningenstelsel van de
ontwerp-wet aan. Wat zou Beel ervan vinden, vroeg Oud sarcastisch, als er
voor de oprichting van kerken een vergunning werd geëist en deze door een
protestantse gemeente op de Veluwe aan katholieken zou worden geweigerd?
Oud had tenslotte een wijze raad voor Beel. Hij herinnerde hem aan de Zon
dagswet die hij slechts met steun van de socialisten en tegen de wil van de anti
revolutionaire regeringspartner erdoor had gekregen en die hij later weer ter
wille van zijn Limburgse achterban had moeten wijzigen. De raad die Oud gaf
was: probeer niet alles te regelen, probeer met name niet immateriële kwesties
te regelen waarover geen algemene rechtsovertuiging bestaat en op een rege
ling waarvan niemand zit te wachten.
Bij ontstentenis van Donker moest de socialist Scheps het opnemen tegen
Oud. Scheps koos een literaire aanpak en begon met de versregels:
Goden willen wij zijn
Naakt en zuiver en rein
Dansend in de maneschijn
Met een hemel, een hemel op aarde.89

De erudiete socialist, die behoorde tot de Protestantse Werkgemeenschap bin
nen de PvdA, zocht zijn heil bij een keur van uitspraken van hervormde en
gereformeerde theologen. De taak van Scheps in de commissie-Kan zowel als
in het Kamerdebat was de protestants-christehjke partijen achter het wetsont
werp te krijgen. Tegenover Oud heeft hij nauwelijks verweer geboden—ver
weer kunnen bieden, lijkt ons. Scheps sloot zijn inbreng in eerste termijn
tenslotte af met de weinig heldere conclusie: ‘Laten we hopen, dat deze uit
eenzetting bij het voortgaande debat ons bewaren zal voor verwarring tussen
hetgeen wij voorstemmend aanvaarden en individueel denken, gevoelen, ge
loven.’
Beel voerde tegenover Oud aan dat zijn eigen opvatting over lijkverbranding
niet ter discussie stond, dat het slechts zijn taak was als minister van Binnen
landse Zaken het politieke compromis te verdedigen dat de commissie-Kan
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had bereikt en waartegen binnen de commissie geen minderheidsnota’s waren
ingebracht. Oud riposteerde fel. Evenmin als over godsdienstige principes,
weerlegde Oud, is over vrijheidsprincipes een compromis denkbaar en riep uit:
‘Neen mijnheer de voorzitter! Wij zijn niet aangewezen op een compromis,
maar hierop dat wij gelukkig leven in een land waarin vrijheid van overtuiging
en vrijheid van godsdienst bestaan’.90

Oud prikkelde in zijn tweede termijn de PvdA met de stelling dat deze de
gevangene was geworden van de katholieke en protestantse werkgemeenschap
pen binnen haar gelederen. Hierdoor was zij intem een compromispartij
geworden en kon zij in debatten over vrijheidsbeginselen niet meer een prin
cipieel geluid laten horen als de voormalige SDAP placht te doen. Dit zware
verwijt bracht fractievoorzitter Burger van de PvdA in het geweer; met veront
waardiging wees hij Ouds beschuldiging van de hand.
Na de algemene beschouwingen over het wetsontwerp nam de artikelsgewijze behandeling nog een volle vergaderdag in beslag. Oud bracht op de door
hem gewraakte drie artikelen van het wetsontwerp amendementen in, die hij
met grote eloquentie verdedigde en die andere woordvoerders dwongen tot
uitgebreide stemverklaringen; steeds verzocht Oud om hoofdelijke stemming.
Hierdoor werd deze en gene socialist danig in verlegenheid gebracht, zodat
leden als Anne Vondeling, Van der Goes en Goedhart hier en daar tegen het
stemadvies van hun woordvoerder Scheps in stemden. Beel vond geen ander
verweer dan het machtswoord uit te spreken. Hij verklaarde alle liberale amen
dementen onaanvaardbaar. Het wetsontwerp werd tenslotte in de Tweede
Kamer aanvaard met 68 tegen 11 stemmen; in de Eerste Kamer kreeg het
eveneens een ruime meerderheid.
De

g e h u w d e a m bten a res

Er is tenslotte nog een onderwerp van immateriële aard geweest waarbij Beel
de socialistische regeringspartner in een moeilijk parket heeft gebracht, de
kwestie van de gehuwde ambtenares.91 De gehuwde ambtenares heeft Beel,
kan men zeggen, vanaf het moment dat hij na de oorlog als minister van Bin
nenlandse Zaken aantrad achtervolgd.
In het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) van 1929 was de rege
ling vervat dat een ambtenares met ingang van de dag dat zij in het huwelijk
trad eervol ontslag werd verleend, tenzij zij vijfenveertig jaar was of ouder
(artikel 97). Het is duidelijk dat dit artikel, dat nog afkomstig was van Beels
katholieke voorganger Ruys de Beerenbrouck, het gezin beoogde te bescher
men—zoals katholieken dit instituut zagen. Omdat het lastige ARAR-artikel
ertoe dwong goed ingewerkte krachten te ontslaan, was tijdens de oorlog een
uitweg gezocht en was eraan toegevoegd dat de huwende ambtenares onmiddellijk na haar ontslag weer als arbeidscontractante in overheidsdienst kon tre
den—maar zonder de voordelen die een ambtenaar in vaste dienst genoot. Het
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kabinet-Schermerhom/Drees had deze regeling verlengd tot 1 januari 1947.
Bij de verkiezingen van 1946 had de PvdA in haar verkiezingsprogramma
opgenomen: gelijkberechtiging van mannen en vrouwen. Beel had echter ge
weigerd dit in het regeerakkoord over te nemen en Van der Goes had zich
daarbij neergelegd. Bij deze verkiezingen was evenwel met het PvdA-lid me
vrouw T.N.S. Tendeloo een vurig feministe de Tweede Kamer binnenge
komen. Toen de expiratiedatum van de tijdelijke regeling in zicht kwam, had
zij minister van Binnenlandse Zaken Beel aan de tand gevoeld. Beel had in het
door haar uitgelokte Kamerdebat van 22 november 1946 te kennen gegeven
‘dat in de regel de gehuwde vrouw thuis hoort’. Niettemin had hij zich ge
dwongen gezien de noodmaatregel uit de bezettingstijd wederom met een jaar
te verlengen.
In de loop van het kabinet- Drees/Van Schaik was het verzet tegen de beper
king van de arbeid van de gehuwde vrouw toegenomen—mede nadat de ge
zaghebbend pater Beaufort in de Eerste Kamer als zijn mening had te kennen
gegeven dat de gehuwde vrouw zelf moest beslissen of zij buitenshuis werken
tegenover haar gezin verantwoord vond.92 Een commissie-Ubbink had zich
erover gebogen en Van Maarseveen ertoe gebracht in juni 1952 met een com
promisvoorstel te komen: vrouwen, die huwden na hun dertigste, tien jaren
ambtenares waren en de rang hadden van commies of hoger, zouden niet ont
slagen worden. Beel bleek niet van zins zelfs dit magere compromis van zijn
voorganger over te nemen.93
Mevrouw Tendeloo, nog altijd lid van de Tweede Kamer, bleef Beel op de
hielen zitten. Tenslotte confronteerde zij hem met een interpellatie die in sep
tember 1955, uitgesmeerd over drie dagen, werd gehouden. Het waren meren
deels vrouwelijke Kamerleden die het woord voerden, met pater Stokman van
de KVP als opponent, terwijl de CPN’er W. Gortzak met stekelige opmerkin
gen probeerde Beel van zijn apropos te brengen. Het Kamerdebat leidde uit
eindelijk tot een motie waarin onomwonden werd verklaard ‘dat het (...) niet
op de weg van de overheid ligt de arbeid der gehuwde vrouw te verbieden’.
Het werd een spannende stemming. Met de niet-confessionele fracties stem
den vijf KVP’ers, aangevoerd door mevrouw de Vink, voor de motie alsook
twee CHU-leden, onder wie freule C.M.J. Wttewaal van Stoetwegen; de
woordvoerster van de WD-fractie, die in haar geheel voor de motie stemde,
was A. Fortanier-de Wit. De stemming was uitermate spannend; de motieTendeloo werd aangenomen met 46 tegen 44 stemmen. Beel had de motie
ernstig ontraden en legde haar naast zich neer; in onze parlementaire demo
cratie toen nog een ongebruikelijke houding, die evenwel door de Kamer werd
geaccepteerd.94
Bij de drie onderwerpen van wetgevende arbeid tijdens het derde kabinetDrees die we hier schetsten Het Beel zich opnieuw gelden als een bestuurder
die wat hij moreel en juridisch als juist zag politiek wilde afdwingen. De PvdA
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was te zeer gebonden aan haar doorbraakgedachte om zich tegen deze imma
teriële onderwerpen te verzetten en vond ze wellicht ook te onbelangrijk om
er het sociaal-economisch beleid van de coalitie voor op het spel te zetten. De
wijze waarop de socialisten tot aanvaarding werden gedwongen, zou echter
binnen de partijgelederen gaan wringen, ook al omdat ze bovenop die andere
gelegenheden kwamen waarbij de PvdA water in de wijn moest doen, zoals zal
blijken.
De regelzucht van Beel is overigens weinig effectief gebleken. Van zondags
rust zou in den lande weldra niet meer worden gerept . Naarmate crematie
meer en meer praktijk werd, verloor de te-Beel zijn gelding (Het onmogehjke
artikel 5a heeft nooit toepassing gekregen). En nadat Beel van het tapijt was
verdwenen is artikel 97 ARAR alsnog geschrapt.
Beel

als b e st u u r d e r

We willen met enkele voorbeelden van Beels uitvoeringstaken als minister van
Binnenlandse Zaken zijn optreden als bestuurder schetsen.
Beel heeft altijd veel werk gemaakt van zijn contact met de Commissarissen
van de Koningin. De positie van de Commissaris van de Koningin in ons
staatsbestel is niet helemaal duidelijk: is hij man van het rijk of is hij man van
de provincie? Beel zag de commissarissen als zijn vertegenwoordigers in de
provincie met wie hij het binnenlands bestuur regelde. Daartoe heeft hij een
maandelijkse commissarissenvergadering ingesteld onder zijn leiding.95 Dit
maandelijks beraad is het begin geweest van wat tegenwoordig is uitgegroeid
tot het Interprovinciaal Overleg, het IPO—waarin overigens de gedeputeer
den de boventoon zijn gaan voeren.
Een van de commissarissen die Beel in de periode van het tweede kabinetDrees voor benoeming heeft voorgedragen was Prinsen. Toen eind 1953
Noord-Holland vrijkwam, heeft Beel zijn secretaris-generaal voorgesteld daar
commissaris te worden. Kan meent dat er geleidelijk aan enige afstand was ge
groeid tussen Beel en zijn oude vertrouweling Prinsen, die zich meer en meer
ontpopte als een PvdA-man met eigen bedoelingen. Door aanvaarding van het
commissariaat konden de twee mannen in alle vriendschap scheiden. Prinsen
werd opgevolgd door Kan die op 1 juh 1954 in functie trad.
Jan Kan, wiens ambtelijk leven zo nauw met dat van Beel verweven is ge
weest en die we al verscheidene malen zijn tegengekomen in deze biografie,
was drie jaren jonger dan Beel. Hij is geboren in Den Haag, waar hij het gym
nasium heeft gevolgd en waar hij nagenoeg zijn hele leven heeft gewoond. De
vader van Kan, oud-minister van Binnenlandse Zaken J.B. Kan en ook jaren
lang secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, had er bij zijn zoon op aan
gedrongen hem te volgen op dit departement. Nadat Jan Kan in 1929 in Lei
den zijn meesterstitel had behaald, koos hij echter voor het ministerie van
Verkeer en Waterstaat, waar hij als beleidsjurist van de Rijksluchtvaartdienst
de eerste ontwikkeling van de luchtvaart mede wettehjk heeft vormgegeven. In
Zij het dat in enkele orthodox-protestantse gemeenten nog gedurende de jaren zestig
gevechten moesten worden geleverd om zwemmen op zondag mogelijk te maken.

Afb. 39. Jan Kan, secretaris
generaal van Beel.

1938 trad hij uiteindelijk toch bij het departement van Binnenlandse Zaken in
dienst—als hoofd van de afdeling Binnenlands Bestuur, later als raadadvi
seur—en bereikte daar dus in 1954 de hoogste ambtelijke positie. De altijd wat
vormelijke Beel heeft zijn nieuwe secretaris-generaal na ongeveer een jaar
voorgesteld elkaar te tutoyeren.96 Hun beider levens zouden parallelle wegen
blijven volgen.
Een pikante kwestie deed zich in 1953 voor met de Commissaris van de Ko
ningin in Zuid-Holland, Kesper. De wijze waarop deze zaak werd opgelost
illustreert de geest die in die tijd in bestuurlijke kring heerste en laat zien hoe
behoedzaam Beel daarin opereerde. J. W. Janssen heeft in zijn dissertatie, De
Commissaris van de Koningin, de kwestie-Kesper uit de doeken gedaan; wij kun
nen aan zijn relaas enkele saillante punten toevoegen.
We zijn Kesper eerder tegengekomen als een van de mannen die Beel in
mei 1945 op het Binnenhof aantrof toen hij daar als minister van Binnen
landse Zaken verscheen. We hebben ook gezien dat Beel de kritische Kesper
vrij kort daarna voordroeg voor benoeming tot Commissaris van de Koningin
in Zuid-Holland. Naast Commissaris van de Koningin was Kesper presidentcommissaris van N.V. Levensverzekeringsmaatschappij De Nationale Unie
van 1945. Deze maatschappij had, alhoewel bijna bankroet, getracht met een
aandelenemissie aan een faillissement te ontkomen en daarvoor een veel te
rooskleurige prospectus uitgegeven—een prospectus waarvoor de presidentcommissaris uiteraard mede verantwoordelijkheid droeg. Misstappen van
economische aard worden in ons strafrechtsstelsel zwaar aangerekend. Kesper
dreigde vervolgd te worden wegens eenvoudige bankbreuk (artikel 342 WvStr.)
waarop een maximum van één jaar gevangenis stond. Toen Beel lucht kreeg
van de dreigende strafrechtelijke vervolging van een van zijn Commissarissen
van de Koningin bepleitte hij bij zijn collega van Justitie Donker ‘op gronden

OPNIEUW MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN 1951-1956

369

aan het algemeen belang ontleend van vervolging af te zien’97. Vervolging van
een hoge gezagdrager ondermijnde het algehele vertrouwen in het overheids
gezag, vond Beel. Donker stemde ermee in het opportuniteitsbeginsel te
hanteren en liet de procureur-generaal de betrokken officier van justitie op
dracht geven de zaak te seponeren. Nadat aldus een schandaal was voorkomen,
besloot Beel dat Kesper van het toneel diende te verdwijnen. Kan, op dat
moment nog raadadviseur, werd erop uitgestuurd voor de onfortuinlijke Kes
per een passende baan te zoeken. Kan klopte aan bij de directeur Vereniging
Nederlandse Gemeenten M. Arkema. Deze vond een passende functie voor
Kesper bij de Ford Foundation, die Kesper in Libanon stationeerde. Daarmee
was de kwestie-Kesper op afdoende wijze in de doofpot gestopt. Toch had
men kunnen weten dat er iets aan de hand was met de commissaris van ZuidHolland. In de eerste plaats was het opmerkelijk dat bij het afscheidsdiner dat
Kesper door zijn collega’s werd aangeboden, Beel zich had laten veront
schuldigen. Nog opmerkelijker was dat anders dan voor aftredende Commis
sarissen van de Koningin gebruikelijk was, Kesper niet werd begiftigd met de
onderscheiding van het Grootofficier Oranje Nassau.98
Gesteld evenwel dat een speurneus van een van de gevestigde bladen achter
de faux pas van Kesper was gekomen, zou zijn of haar hoofdredacteur met
publikatie daarvan hebben ingestemd? Er is reden tot twijfel. In die gezags
getrouwe jaren vijftig beschouwden hoofdredacteuren van, wat werden ge
noemd, de serieuze bladen zich veeleer als verlengstukken dan als critici van
het gezag—in het volgende hoofdstuk zullen we daarvan nog een frappant
staaltje zien.
BB EN BVD
Beel had als minister van Binnenlandse Zaken op tweeërlei wijze te maken met
de voortgaande strijd tegen het communisme: als eerst-verantwoordelijk mi
nister voor de civiele verdediging in oorlogstijd, de Bescherming Bevolking
(BB), en als eerst-verantwoordelijke voor beveiliging tegen communistische
infiltraties in ons land door de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD).
De wettelijke regeling van de BB, de wet tot bescherming van de bevolking
tegen de gevolgen van oorlogsgeweld, is op 10 juli 1952 in werking getreden.
De recrutering van BB’ers startte in januari 1953. Door de Watersnoodramp
van februari 1953 waarbij de BB werd ingeschakeld, kreeg deze meteen de
wind in de zeilen; eind mei hadden zich al 123.000 van de benodigde 238.000
manschappen aangemeld. De BB is politiek vrijwel onomstreden geweest. De
verplichtingen die deze oplegde aan degenen die erbij werden ingelijfd, be
roofden hen weliswaar van enige vrije tijd, deze last werd zonder veel morren
aanvaard. Verscheidene BB’ers beschouwden de trainingen die ze kregen als
een niet oninteressante vrijetijdsbesteding; andere wisten zich er door ontlast
van militaire herhalingsoefeningen.
De BVD stond onder leiding van Einthoven—we kwamen hem eerder tegen
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als degene die op gezag van Beel de BVD had opgericht. Einthoven was met
zijn verbaal geweld en zijn kolossale omvang een dominerende persoonlijkheid
die met verve zijn dienst binnen de bureaucratie wist overeind te krijgen en te
houden. Aanvankelijk had Beel interesse getoond voor het werk van de BVD
maar deze gaandeweg verloren. Kan was degene die als secretaris-generaal de
urenlange vertogen van Einthoven moest aanhoren, omdat Beel er het geduld
niet voor kon opbrengen.99
Einthoven was zich kennelijk ervan bewust dat hij met woordgeweld
gesprekspartners naar zijn hand kon zetten. In november 1953 heeft Eint
hoven in zijn Wassenaarse villa De Koekoek Beel tijdens een langdurig ge
sprek bestookt met nieuwe operatieplannen die hij met zijn dienst voor had.
Aan het eind van het gesprek heeft Beel gezegd dat Einthoven met de BVD
maar moest doen wat hem het beste leek. Einthoven heeft dit begrijpelijker
wijs opgevat als een plein pouvoir en het zo ook aan zijn staf overgebracht.
Einthoven had Beel proberen uit te leggen wat hij op een reis naar Amerika bij
de CIA had opgestoken. De BVD moest zich niet beperken, had Einthoven
van de CIA begrepen, tot passief optreden tegenover de CPN maar in de com
munistische partij en haar mantelorganisaties zien te infiltreren—de BVD zou
er in de volgende jaren opmerkelijke successen mee boeken.100
Van hetgeen de Binnenlandse Veiligheidsdienst was en deed kwam weinig
naar buiten. Beels voorganger op Binnenlandse Zaken Teulings had, daartoe
min of meer door het parlement gedwongen, de praktijk ingevoerd het senio
renconvent van de Tweede Kamer op gezette tijden in te lichten over de
werkzaamheden van zijn dienst.101 Beel zette dit voort. De informatie beperk
te zich evenwel nagenoeg tot beantwoording van vragen van de fractievoorzit
ters over individuele gevallen van mensen die door de BVD waren gescreend
en waarover zij waren benaderd. In de ministerraad kwam de BVD slechts een
enkele maal aan de orde. Zo in 1955 toen Beels begroting voor 1956 aan de
orde was en Drees om toelichting vroeg op de voorgestelde verhoging van het
budget van de BVD met ƒ1 miljoen (bij het toenmalige budget van de BVD
een verhoging van circa 10%). Beel gaf het wat vage antwoord: ‘men is bezig
met een onderzoek over het functioneren van de dienst; men wil een efficiencyrapport’ en voegde eraan toe dat ‘door het bedrijfsleven in toenemende
mate beroep op de dienst wordt gedaan’.102
Achter deze verhullende mededelingen stak het volgende. Binnen de BVD
waren twee afdelingen gegroeid: afdeling B, belast met bestrijding van politiek
extremisme (in de praktijk communisme) en afdeling C voor contra-spionage.
De twee afdelingen leefden op voet vari oorlog met elkaar. Een oud-directeur
van de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij D. Dijnse was erbij gehaald als
een, wat we tegenwoordig noemen, interim-manager. De interim-manager
had in die zin een heilzame werking dat beide afdelingen hooglopende ruzie
kregen met hem en hun onderlinge conflicten vergaten, waarna Dijnse ver
dween. Deze liet een nieuwe afdeling na, de Bedrijvenafdeling. Zoals Beel in
de ministerraad had verklaard, kreeg de BVD steeds meer werk met het scree
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nen van personeel van vitale bedrijven als de mijnen en elektriciteitscentrales,
terwijl de dienst bovendien het doopceel moest lichten van werknemers van
bedrijven die defensieopdrachten kregen. De toeneming van de hieruit voort
vloeiende personeelskosten had genoodzaakt tot de verhoging van het BVDbudget waarover Beel door Drees in de ministerraad was aangesproken.103
Bij Beels afscheid als minister van Binnenlandse Zaken heeft Kan in het per
soneelsblad van het departement twee kwaliteiten van de minister in het bij
zonder geprezen: zijn inventiviteit en zijn besluitvaardigheid.104
Volgens Kan kwam het meermalen voor dat Beel ’s morgens op het departe
ment verscheen met briefjes waarin hij voor bestuurlijke problemen waarmee
ze zaten een oplossing had gekrabbeld, die hij de avond tevoren of wellicht
ook ’s nachts in bed had uitgedacht. De krabbels waren zo lucide dat Kan er
met zijn staf zonder veel moeite een regeling uit kon distilleren. Zo dreigde in
IJmond een opstand uit te breken nadat de socialistische gedeputeerde me
vrouw A.E. Ribbius-Pelletier samenvoeging van de gemeenten Velsen, Bever
wijk en Heemskerk had voorgesteld. De uitkomst van Beels avondlijke over
peinzing van het IJmond-probleem was een schets voor wat is geworden het
Openbaar Lichaam IJmond—een model voor intergemeentehjke samenwer
king dat later elders in Nederland heeft school gemaakt. Een andere oplossing
bedacht de vindingrijke Beel voor de gemeentelijke uitbreiding van het ste
delijk gebied van Utrecht, waarvoor de gemeente Zuylen door de gemeente
Utrecht werd geannexeerd. Beel wist de gemoederen in Zuylen te bedaren door
de opgeheven gemeente een deelgemeenteraad toe te zeggen, die in het wets
ontwerp van de annexatie werd vastgelegd—eveneens een oplossing die later
navolging heeft gekregen.105
Ook in het derde kabinet-Drees toonde Beel zich een alles-kunner. In 1953
heeft hij naast zijn eigen departement enkele maanden het zware departement
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen beheerd voor de zieke Cals. In
1956 had hij enige tijd zelfs drie portefeuilles te behartigen: naast die van Bin
nenlandse Zaken de portefeuille Overzeese Rijksdelen van de ernstig zieke
Kernkamp, die op 18 juli 1956 overleed, en na het overlijden van Donker op 4
februari 1956 die van Justitie. In de zomermaanden placht Beel voor verschei
dene van zijn collega’s die op vakantie waren waar te nemen—zelf ging hij
maar een weekje weg. Op deze departementen werd door de topambtenaren
met verlangen naar de vakantietijd uitgekeken. Dossiers die vaak al lange tijd
op een ministerile ondertekening lagen te wachten, werden door Beel binnen
de kortste keren van zijn handtekening voorzien. De collega’s konden na
terugkeer van vakantie niet anders doen dan de beslissingen accepteren die de
gezaghebbende bestuurder had genomen.106
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Begin jaren vijftig had katholiek Nederland zich een zelfbewustzijn eigen ge
maakt dat het niet-katholieke volksdeel danig moet zijn gaan irriteren. Het
was een lange weg geweest die de katholieke emancipatie had afgelegd sedert
in 1853 de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland was hersteld. Emancipatie
van een bevolkingsgroep is in wezen zich ontworstelen aan al dan niet ver
meende onderdrukking door bovenliggende bevolkingsgroepen. Een welhaast
onvermijdelijke uitkomst van dit proces is dat de onderdrukten van weleer,
eenmaal geëmancipeerd, zich eenzelfde zelfbewustzijn en ongenaakbaarheid
gaan eigen maken als waarvan ze hun onderdrukkers hebben verdacht. De
rooms-rode coalitie, die in 1946 onder leiding van Beel was aangetreden en
die in de jaren daarna was ingebed geraakt in een brede coalitie, had de socia
listen wezenlijke invloed bezorgd op sociaal-economisch terrein. Zij betaalden
daarvoor evenwel een prijs. We hebben gezien hoe de PvdA op het eind van
de kabinetsformatie van 1952 de druk van Beel niet heeft kunnen weerstaan
toen onder toeziend oog van koningin Juliana Drees door Beel werd gedwon
gen tot een eindresultaat te komen. We hebben ook gezien hoe de PvdA ak
koord ging toen Beel ingreep in immateriële zaken waaraan de katholieken
hechtten: de zondagsrust, de crematie, de gehuwde ambtenares. De PvdA heeft
in de loop van het derde kabinet-Drees nog meer concessies moeten doen. Zij
heeft geen politieke gevolgen durven verbinden aan een voor socialisten uiter
mate kwetsend kerkelijk geschrift. Dit was het bisschoppelijk mandement van
1954, dat een jaar daarvoor was ingeluid door de uitdagende manifestatie van
katholiek Nederland ‘Honderd Jaar Kromstaf.
In 1953 bereikte de katholieke emancipatie een triomfalistisch hoogtepunt bij
de herdenking van het herstel der kerkelijke hiërarchie in Nederland. Op 4
maart 1953 was het honderd jaren geleden dat paus Pius X dankzij Thorbeckes liberale grondwet van 1848 en ondanks protestants verzet de vijf bisdom
men had hersteld van vóór de Reformatie. De viering ervan moest wegens de
watersnoodramp vier maanden worden uitgesteld. De herdenking Honderd
Jaar Kromstaf, zoals zij ging heten, vond plaats op 16 en 17 mei in het voetbal
stadion van Utrecht.107 Van regeringswege waren erbij aanwezig alle katho
lieke ministers onder leiding van vice-premier Beel, de socialistische ministers
Van der Kieft en Donker, de antirevolutionair Algera en minister-president
Drees—de laatste evenals de overige ministers in de bescheiden rol van toe
hoorder. De manifestatie was er een waarbij met name de clergé zich deed gel
den. Zo waren er een pontificale hoogmis en een pontificaal lof. De Belgische
kardinaal E. van Roey feliciteerde de Nederlandse katholieken en coadjutoraartsbisschop mgr B. Alfrink nam het geschenk in ontvangst van dankbaar
katholiek Nederland—een bedrag van één miljoen gulden, dat door het epis
copaat werd bestemd voor de medische faculteit van de RK Universiteit Nij
megen. De enige leek die bij de manifestatie optrad was de historicus Rogier.
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In een fraai gestileerd ‘college’ gaf hij aan het duizendkoppig publiek een ge
degen analyse van de geschiedenis van de katholieken in Nederland. Aartsbis
schop kardinaal De Jong was bedlegerig en kon niet lijfelijk aanwezig zijn. Hij
sprak de verzamelde menigte en tegelijk de rest van Nederland toe via de
radio. De Jong constateerde dat de katholieke emancipatie op staatkundig ge
bied nagenoeg was voltooid. Nu kwam het erop aan hetgeen was bereikt te
verdedigen. Daarvoor was eerst en vooral nodig als katholieken de eenheid be
waren. Handig schoof de kerkvorst het katholieke volksdeel in de positie van
de bloem der natie. ‘Wij katholieken staan in eenheid geschaard rondom de
troon van onze geliefde vorstin’, zo besloot hij zijn radiorede.
B is s c h o p p e l i j k

m a n d em en t van

1954

Er is een naadloze overgang van de viering van Honderd Jaar Kromstaf in
1953 naar het bisschoppelijk mandement van 1954. Het laatste koos als uit
gangspunt de oproep van de aartsbisschop aan de katholieken de eenheid te
bewaren.108 Wij hoeven hier niet stil te staan bij ontstaansgeschiedenis van het
bisschoppelijk mandement of ons te verdiepen in de inhoud ervan; hier zijn
relevant de uitwerking ervan op de rooms-rode politieke samenwerking en de
(stille) rol van Beel daarbij.
Het bisschoppelijk mandement De katholiek in het openbare leven van onze tijd
werd op zondag 31 mei 1954 wereldkundig gemaakt. Het sloeg in als een
bom. Na een pastorale aanloop in deel I en een kritische maatschappij-analyse
in deel II gaf deel III een reeks verboden en aanmaningen. In dit deel, dat
meteen alle aandacht kreeg, sloegen de bisschoppen wild om zich heen. De
liberaal kreeg een veeg uit de pan, de communist werd (nogmaals) in de ban
gedaan, het humanistisch verbond werd zijn bestaansrecht ontzegd en de
NVSH—door het mandement hardnekkig ‘Bond voor Sexuele Hervorming’
genoemd—kreeg het verwijt dat zij katholieken, die in sexuele nood verkeerden,
‘in de strikken van naturalisme en materialisme’ probeerde te lokken. De meeste
ruimte werd ingeruimd voor het socialisme. Daarover zei het episcopaat:
‘Toenemende onkerkelijkheid, godsdienstloosheid en als gevolg daarvan ver
zwakking en verval van zedelijke normen vrezen wij van de socialistische vak
vereniging en de socialistische pers en radio.’109

Katholieken, die lid waren en bleven van de socialistische vakbeweging, die re
gelmatig naar de VARA luisterden en die waren geabonneerd op socialistische
bladen, werden bedreigd met onthouding van de Heilige Sacramenten, terwijl
hun bij hardnekkigheid in de zonden een kerkelijke begrafenis werd ontzegd.
Restte de socialistische partij. Het mandement luidde dit netelig onderwerp
in met woorden die in het intolerante geschrift wat wonderlijk aandoen: ‘Bij
alle reserve welke wij, Uw Bisschoppen ons opleggen inzake het gebruik der
politieke vrijheid’ (sic!). Samenwerking van katholieken met socialisten op het
staatkundig vlak werd gesauveerd. Maar ook werd gezegd ‘dat een doorbraak
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naar de Partij van de Arbeid een even grote afbraak is van de eigen politieke
partij’110. Dit leek de inleiding voor een verbod aan katholieken hd te zijn van
de PvdA. De bisschoppen wilden echter, zeiden ze, tegenover ‘deze betrekke
lijk kleine groep geen sanctiemaatregelen treffen’. Dezen werden ernstig ver
maand de PvdA vrijwillig vaarwel te zeggen. Met dit bisschoppelijk vermaan
kwam de Katholieke Werkgemeenschap (KWG) binnen de PvdA in het zoek
licht en in het bijzonder twee leiders daarvan, de Tweede-Kamerleden Geert
Ruygers, hd van het Dagelijks Bestuur, en Joan Willems, voorzitter van de
KWG.
De partijtop van de PvdA had dankzij een exemplaar dat Geert Ruygers had
weten te bemachtigen van het mandement kennis kunnen nemen nog voordat
het was gepubliceerd. Het partijbestuur en het Algemeen Bestuur van de
KWG vergaderden erover op 29 mei; Drees was hierbij aanwezig. In deze ver
gadering kwamen de twee politieke kwesties op tafel die het mandement voor
de PvdA schiep: kon men de regeringssamenwerking met de KVP voortzetten
en zou de KWG uit de partij treden? Op voorstel van Ruygers werd besloten
eerst maar eens de verschijning van het bisschoppelijk mandement af te wach
ten en te zien wat voor reacties daarop kwamen. Wat zijn groepering betrof
vroeg Ruygers bedenktijd, zodat zij zich konden bezinnen op de gewetens
kwestie die het mandement voor hen had geschapen. Het bestuurslid W.
Thomassen vond dat ze niet louter een afwachtende houding konden aanne
men en drong erop aan dat in ieder geval Drees op enigerlei wijze zijn reactie
naar buiten zou kenbaar maken.111
Maandag I juni, de dag na het verschijnen van het mandement, was er minis
terraad. Direct aan het begin van de vergadering stelde Drees het bisschop
pelijk mandement aan de orde. Op voor hem ongewoon felle toon sprak Drees
zich erover uit. Het mandement had een schok teweeggebracht waarvan men
zich in katholieke kring blijkbaar niet bewust was, zei Drees. Het mandement
mocht dan zijn gepresenteerd als een geestehjk woord van de bisschoppen, de
politieke implicaties ervan waren onmiskenbaar. Bitter vroeg Drees zich af hoe
de katholieke leiders zich zo hadden kunnen laten gaan tegenover het Neder
landse socialisme dat in tegenstelling tot het socialisme elders in Europa vrij
was van enig antiklerikalisme. Met name toonde Drees zich ontdaan over het
verbod aan katholieken hd te zijn van het N W . Dit verbod had de zaak op de
spits gedreven, vond hij.
Beel had naar zijn zeggen pas vlak voor de vergadering gehoord dat de
voorzitter ‘een verklaring’ wilde afleggen. Na het aanhoren daarvan zal Louis
beduusd zijn geweest over de harde woorden van Wim. Blijkbaar begreep Beel
dat hij als leider van het katholieke deel van het kabinet iets ten antwoord
moest zeggen. Beel verzekerde dat het mandement geheel voor rekening kwam
van de bisschoppen; er was vooraf geen overleg over geweest met katholieke
ministers, verklaarde hij. Bij een bezoek aan Limburg daags tevoren had hij
Volgens A.F. Manning was dit wel voorgesteld door de curie van het bisdom Roermond,
waar men was geschrokken van de grote winst van de PvdA in Limburg bij de verkiezingen
van 1952, maar het was tegengehouden door de ‘Alfrinkianen’. (A.F. Manning, ‘Uit de
voorgeschiedenis van het Mandement van 1954’)
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van de Roermondse bisschop en diens coadjutor begrepen dat het episcopaat
niet verwachtte dat de KVP aan de politieke samenwerking met de PvdA een
eind zou maken, voegde Beel er geruststellend aan toe. Hij kon zich weliswaar
voorstellen dat enkele passages als grievend werden ervaren maar vroeg begrip
‘voor de geestelijke leiders van het katholieke volksdeel met hun grote verant
woordelijkheid in dit tijdsgewricht’. Naar zijn mening werd te veel aandacht
gegeven aan het slotdeel van het mandement en te weinig aan de principiële
inhoud van de voorafgaande delen. ‘Spreker hoopt dat het mandement ener
zijds tot verheldering, anderzijds niet tot verwijdering zal leiden’, waren de
woorden waarmee Beel zijn reactie op Drees afrondde.
Deze bezweringsformule bleek geenszins voldoende om de overige socialis
tische ministers tot zwijgen te brengen. Suurhoff wilde de bisschoppen niet
het recht ontzeggen zich als geestehjke leiders uit te spreken, zei hij, hij voelde
zich echter geschoffeerd nu zijn partij werd gebrandmerkt ‘als een partij van
onaanraakbaren’. De scherpste criticus bleek Mansholt. Hij noemde Beels
laatste woorden een illusie. Het mandement had hoe dan ook een verwijdering
geschapen. De bisschoppen waren volgens hem te ver gegaan. Van de weer
omstuit begon Beel nu mandement en episcopaat heftiger te verdedigen dan hij
waarschijnlijk van plan was geweest. ‘Spreker is niet van mening dat de bis
schoppen te ver zijn gegaan.’ Toen kwam het hoge woord eruit: De bisschop
pen hadden zich terecht tegen de doorbraak gekeerd, zei Beel. Meteen kaatste
hij de bal terug: ‘Spreker meent voorts dat men moet afwachten of het Bestuur
van de Partij van de Arbeid al dan niet zal besluiten, dat de samenwerking
wordt voortgezet.’ Van Thiel wierp tenslotte ohe op de golven en stelde voor
eerst maar eens af te wachten ‘of Mandement kwestie wordt van praktische
politiek’. Dit voorstel werd door Beel zowel als Drees dankbaar omarmd.112
Het

m a n d e m e n t t e s t - c a se v o o r d e r o o m s - r o d e s a m e n w e r k in g

Op 9 juni verscheen in Het Vrije Volk een verklaring over het bisschoppelijk
mandement van het partijbestuur van de PvdA. De bisschoppen werd ver
weten dat zij buiten hun domein van geestehjke leiders waren getreden en zich
als machtsinstrument hadden gemanifesteerd. Waar de verklaring betoogde dat
de PvdA zich nimmer had vereenzelvigd met het modem humanisme en eraan
herinnerde dat het aan de politieke steun van de PvdA was te danken dat ka
tholieke hogeschool en universiteit voortaan rijkssubsidie genoten, leek het
een beetje alsof het partijbestuur ook de absolutie van de bisschoppen vroeg.
Evenals Ruygers en Willems steeds hadden gedaan, beklemtoonde de PBverklaring dat een katholiek zeer wel lid van de PvdA kon zijn, zonder tevens
hd te zijn van het N W , zonder ook naar de VARA te luisteren, zonder zelfs
Het Vrije Volk te lezen—welk laatste een enigermate verdachte disculpatie was,
in aanmerking genomen dat de PvdA voor verklaringen ex cathedra als de
Na de ministerraadsvergadering heeft de toenmalig parlementair redacteur van Het Parool
N. Cramer de RVD gebeld met de vraag of het mandement die dag aan de orde was geweest.
Het werd ontkend. Kort daarna werd Cramer door zijn partijgenoot Drees teruggebeld.
Deze wilde wel kwijt ‘dat hij met Beel over het mandement had gesproken’—van het treffen
in de ministerraad repte Drees niet (Interview Cramer 16 juni 1993).
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onderhavige nu juist deze krant gebruikte. De PB-verklaring zei tenslotte dat
de PvdA niet bereid was haar doorbraakkarakter op te geven en dreigde dat bij
uittreding van de KWG een kabinetscrisis in het verschiet lag.
Er ontspon zich een polemiek die in de geschiedenis van de Nederlandse pers
zijn weerga nauwelijks kent.113 Vrijwel dagelijks werd er over het mandement
geschreven, maandenlang. Uitvoerige exegeses en contra-exegeses van de ver
meende betekenis van passages uit het mandement werden uitgewisseld—zon
der dat iemand kennelijk op de gedachte kwam de bisschoppen zelf te vragen
wat ze nu eigenlijk hadden bedoeld. De verdediging van het mandement be
rustte uiteraard bij de katholieke pers, met voorop de Volkskrant en zijn staat
kundig hoofdredacteur Romme. Romme moet zich in zijn element hebben
gevoeld—Het Vrije Volk, NRC, Vrij Nederland, Elseviers, Parool, elke hand
schoen die hem werd toegeworpen nam hij op. Op handige wijze beantwoord
de Romme aanvallen met tegenaanvallen. Als de bisschoppen ervan werden
beticht de politieke vrijheid te ondermijnen dan namen deze critici het blijk
baar niet al te nauw met de godsdienstvrijheid, reageerde Romme op hoge
toon, want zij ontzegden katholieke leiders het recht hun gelovigen toe te
spreken. De vraag die steeds dringender aan Romme werd gesteld—meer nog
in diens hoedanigheid van politiek leider van de KVP dan die van hoofdredac
teur van de Volkskrant—was of KVP en PvdA nog in één kabinet konden sa
menwerken. Romme reageerde erop met de uitdagende tegenvraag of de PvdA
het waagde het kabinet naar huis te sturen.
Ook het partijbestuur van de KVP daagde de PvdA uit kenbaar te maken of
ze nu wel of niet met de KVP verder wilde regeren. Van de kant van de PvdA
werd deze provocerende vraag beantwoord met de tegenvraag hoe het zat met
het democratisch gehalte van een partij wier leden zich blijkbaar moesten
onderwerpen aan het machtswoord van hun bisschoppen.
Beide vragen kwamen tenslotte aan de orde bij de Algemene Beschouwingen
van de Tweede Kamer op 5 oktober 1954. Het debat werd met spanning tege
moet gezien nu het leek dat de twee grootste regeringspartijen elkaar over en
weer de nieren zouden proeven. Het werd een anti-climax. Burger, die Donker
bij diens toetreden tot het kabinet als fractieleider van de PvdA was opgevolgd,
had de taak de KVP te confronteren met de klemmende vraag naar haar de
mocratisch gehalte. Burger had maar weinig speelruimte doordat de top van
zijn partij de coalitie in feite niet wilde opblazen. Romme wist dat natuurlijk
en braveerde zijn tegenstander met de uitspraak: ‘Wanneer wij zouden twijfe
len aan het democratisch karakter van onze partners, zouden we gauw klaar
zijn met een antwoord. Neen, daar werken we niet mee samen, zou ons ant
woord zijn.’ Burger kwam er in zijn tweede termijn maar niet op terug en
Romme noemde dit in zfjn tweede termijn ‘wijs’. De vraag van Romme of de
PvdA nu wel of niet verder wilde met de KVP werd (indirect) beantwoord
door Drees. Deze verklaarde namens zijn kabinet dat de hele commotie rond
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het mandement op het regeringswerk ‘geen storende invloed had gehad’.
Romme kon op grond van deze uitspraak van de minister-president vaststellen
dat de hele discussie die ze voerden zich blijkbaar louter op partijpolitiek ni
veau afspeelde, niet op regeringsniveau. Dan had hij verder geen behoefte aan
een antwoord van Burger—over de regeringssamenwerking had deze kennelijk
niets te vertellen.114
De Katholieke Werkgemeenschap was op het moment van de Algemene
Beschouwingen op de achtergrond geraakt. Zij kwam pas weer in de publi
citeit tijdens het PvdA-congres van februari 1955. Daar kon de KWG er niet
langer omheen zich uit te spreken, omdat enkele van haar leden kandidaat
stonden voor bestuursfuncties die door het congres moesten worden inge
vuld.115 Willems sprak eindelijk het verlossende woord: ze bleven in de PvdA.
Na deze kordate beslissing hebben de KWG’ers zich opgesloten in een moraal-theologisch debat over de vraag of socialistische katholieken nu van lager
of van hoger moreel gehalte waren dan katholieke katholieken—een discours
waar ze nimmer zijn uitgekomen.116
We zijn enige tijd bij het bisschoppelijk mandement van 1954 blijven stilstaan
alhoewel in het debat daarover Beel zich nauwelijks heeft laten gelden. Juist
dat tekent, hjkt ons, de plaats van Beel in het politieke krachtenveld. Hij sprak
zich in het openbaar er niet over uit—evenmin werd hij er in het openbaar over
aangesproken. In het mandementsdebat functioneerde het koppel Romme-Beel
in optima forma: de eerste als politieke buffer, de tweede als de man achter de
schermen die erop toezag dat het partijpolitiek debat de regeringssamenwer
king niet aantastte—het debat had immers op de regeringssamenwerking geen
storende invloed gehad, had Drees gezegd. Van lieverlee is aan het licht
gekomen dat meerdere katholieke leiders zich niet bijster gelukkig voelden
met het bisschoppelijke machtswoord. Marga Klompé bijvoorbeeld vond
inmenging van bisschoppen in de politiek een horreur—alsof de KVP onder
curatele stond van de ‘Maliebaan’, schreef ze aan Romme.117 Behoorde Beel
ook tot deze verontrusten? Hij heeft zich er niet over uitgelaten. We betwijfe
len dat Beel zich met het bisschoppelijk mandement gelukkig heeft gevoeld.
Het vormde een bedreiging voor het Nieuwe Bestand dat hij na de oorlog was
begonnen, dat nog volop functioneerde en dat ruime toekomstwaarde leek te
bezitten. Hadden de bisschoppen het hem gevraagd, Beel had hun waarschijn
lijk het mandement ontraden. Maar hever had hij zijn tong afgebeten dan dat
hij Mansholt had toegegeven: de bisschoppen zijn te ver gegaan.
Moeten we het mandement zien als ‘een laatste krampachtige poging om
het reeds onherstelbaar krakend bouwwerk bijeen te houden118’? Degenen die
achteraf menen dat het bisschoppelijk mandement van 1954 het breukpunt is
geweest tussen opkomst en neergang van de naoorlogse katholieke hegemo
nie, lijken ons slachtoffer te zijn van optisch bedrog. Het katholieke kerkvolk
heeft in 1954 het bisschoppelijk mandement geenszins ervaren als een ‘kramp
achtige poging’. Integendeel. Ze waren trots op het bisschoppelijk woord, dat
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liet zien dat katholieken wat te zeggen hadden in dit land. Bij alle commotie
verschansten de bisschoppen zich in een indrukwekkend zwijgen; de KVP
kwam zegevierend uit de kruitdamp tevoorschijn en de ‘socialen’, zo ervoer
men het in katholieke kring, was hun plaats gewezen. Na het mandement
stond de katholieke zuil nog steeds stevig overeind. Conform de wens van de
bisschoppen werd in goed-katholieke gezinnen de radio afgezet als de VARA.
Showboat uitzond of de AVRO De Bonte Dinsdagavondtrein. In die gezinnen
verpoosde men zich zaterdag ’s avonds met De-Klok-Heit-Negen en werd
daarna eerbiedig geluisterd naar het Lichtbaken van pater Henry de Greve—en
dat zou nog enige jaren zo blijven.
1955
In mei 1955 brak een kabinetscrisis uit die als de crisis van ‘het kreupele huurwetje’ de parlementaire geschiedenis is ingegaan. Zoals Romme in het mandementsdebat, toen de KVP onder vuur kwam te liggen en de strijd in het open
baar werd gestreden, als politiek leider van de katholieken optrad, zo
manifesteerde Beel zich als zodanig bij dit conflict, dat het voortbestaan van
het kabinet bedreigde en dat binnenskamers is uitgevochten. Mandement en
kabinetscrisis stonden niet geheel los van elkaar, zoals zal blijken. Beel heeft
van het verloop van de laatste opvallend uitvoerig verslag gedaan in zijn formatiedagboek van 1955.
In maart 1955 kwam minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting Witte
met een ontwerp-huurwet die voorzag in een huurverhoging van 10% om het
rendement van de verhuurders te verbeteren; hieraan was ter compensatie van
de huurders een belastingverlaging gekoppeld. De PvdA had grote moeite met
het voorstel. Zij wilde de stijgende inkomsten van de huiseigenaren afromen
terwille van het onderhoud van het particuliere huurwoningenbestand en ter
wille van de sociale woningbouw. De voorzitter van het N W D. Roemers
verklaarde dat de beoogde belastingverlaging aan de lagere inkomens vrijwel
geen compensatie bood.119 Op 10 mei liet de PvdA tijdens een Kamerdebat in
een motie haar misnoegen blijken over de voorstellen blijken, maar trok die
weer in nadat de regering het onaanvaardbar had laten horen.120 Mede op
aandrang van Beel handhaafde het kabinet de huurwet. Bij de eindstemming
over Wittes ontwerp-wet op 17 mei werd deze door de Tweede Kamer met
een krappe meerderheid van 50 tegen 48 stemmen verworpen. Minister-presi
dent Drees vroeg schorsing van de beraadslagingen; de crisis was daar.
K a b in e t s c r is i s

Het was ‘de meest onmogelijke meerderheid’ die de huurwet had getorpe
deerd, schreef Beel in navolging van Trouw diezelfde dag in zijn formatiedagboek. ‘De combinatie Gortzak-Oud-Burger-Zandt-Welter-Gerbrandy-Schmal
heeft dit gewrocht. Daartegenover stonden de gezamenlijke christelijke partijOnder katholieke intellectuelen bestond wel kritiek op met mandement. Deze werd ver
woord in een dubbelnummer van het progressieve blad Te elfder ure (juli/augustus 1954). Een
van de kritische scribenten, J. Leyten, beweerde in een gloedvol betoog dat de meeste katho
lieken hun kritiek deelden, maar ze dat niet durfden te zeggen—een stelling even moeilijk te
weerleggen als te bewijzen is.
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en’.121 De koningin besloot tot een beproefde methode en nodigde nog die
zelfde avond Drees en Beel uit bij haar op Soestdijk de ontstane situatie te
komen bespreken. Ook nu besloten Drees en Beel samen één auto te nemen.
‘Tijdens de autotocht naar Soestdijk stortte de minister-president zijn hart uit
over de houding, die zijn partij in de Tweede Kamer had aangenomen. Hij
had hiervoor geen goed woord’, schrijft Beel over hun gezamenlijke rit. Hij
vervolgt met een weergave van wat ze op Soestdijk bespraken. ‘De koningin
ontving ons in de bibliotheek en begon te verklaren dat zij van de hele situatie
niets meer begreep.’ Beel legde haar uit dat de crisis diepere wortels had, te
weten een groeiende kritiek van de linker vleugel van de PvdA-fractie. ‘De
heer Drees wees in dit verband nog op de gevolgen van het Mandement’. In
de auto had Drees al gezegd dat hij met het bisschoppelijk mandement nog
vers in het geheugen van vervroegde verkiezingen, waar de PvdA-fractie op
aanstuurde en waarbij ze hem notabene weer als lijsttrekker wilden laten
opdraven, alleen maar verlies voor de PvdA en winst voor de KVP verwachtte.
Beel was hier misschien niet helemaal gerust op of hij was afkerig van een
electoraal mandementseffect. ‘De vermijding van een crisis was temeer ge
wenst, aldus deelde ik de koningin mede, juist nu kwesties als mandement e.d.
mede in het spel waren.’ De twee koninklijke adviseurs zagen geen andere
oplossing dan toepassing van de ongeschreven constitutionele regel: qui-cassepaye, wie brokken maakt betaalt. Daarom meenden ze dat de belangrijkste
brokkenmaker Burger, fractievoorzitter van de regeringspartij die voor de mo
tie had gestemd, opdracht moest krijgen de breuk te lijmen.122
Bij de algemene consultaties die daarna op gang kwamen stuitte de koningin
echter op een adviseur, de KVP-voorzitter van de Tweede Kamer Kortenhorst, die naar het leek een andere uitweg wist uit het probleem van het kreu
pele huurwetje dan toepassing van de regel: wie breekt betaalt. Het landsbe
lang gedoogde geen kabinetscrisis, zette Kortenhorst tegenover de koningin
uiteen. Volgens hem kon een oplossing worden gevonden door gelden die
vrijkwamen nu de geplande belastingverlaging van 1 juli 1955 naar 1 januari
1956 moest worden verschoven, te gebruiken om het door de PvdA verlangde
onderhoud van de sociale woningbouw te financieren. ‘HJM. vroeg hierover
het oordeel van het kabinet’, schrijft Beel, ‘en wenste geen bericht van Drees
vooraleer in de ministerraad van maandag dit zou zijn besproken’.123
De ministerraadsvergadering van maandag 23 mei 1955 is voor Beel onge
twijfeld een van de meest bewogen vergaderingen uit zijn loopbaan geweest.
De notulen van deze vergadering spreken slechts van een ‘gedachtenwisseling’
die zich over de kabinetscrisis ‘ontspint’124, in het formatiedagboek van 1955
geeft Beel deze gedachtenwisseling uitvoerig weer. Drees begon met verslag te
doen van zijn gesprekken met de koningin—hetgeen Beel ‘geheel ongebruike
lijk’ vond maar onder de gegeven omstandigheden kennelijk kon billijken—en
bracht de wens van Hare Majesteit over ‘om te sonderen of de door de heer
Kortenhorst gedane suggestie enige kans van slagen had’. De eerste die het
woord vroeg was Mansholt. Uit diens woorden bleek dat zich in het ogen
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schijnlijk eensgezinde kabinet een afvallige bevond. Mansholt, schrijft Beel,
‘verklaarde nadrukkelijk, dat naar zijn overtuiging de PvdA juist gehandeld
had.’ Deze uitspraak schoot bij Beel in het verkeerde keelgat. ‘Ik vroeg daarop
het woord en begon met te verklaren dat ik mij niet gemakkelijk opwond, doch
dat de uiteenzetting van de heer Mansholt mij toch te gortig was.’ De socialis
tische minister van Landbouw kreeg van hem onder uit de zak.
‘Ik verklaarde, dat door het uitdrukkelijk stipuleren dat de PvdA juist gehandeld
had, de heer Mansholt had aangetoond, dat er ook in het kabinet een kloof is
tussen zijn opvatting en die van de overige leden. Hier gaan onze wegen uiteen.
Ik herinnerde eraan hoe grievend deze bejegeningen m.n. zijn geweest voor
minister-president Drees, die tien jaren zich met zijn gehele persoon heeft
ingezet èn voor zijn partij èn voor het land.’125

Tenslotte had Beel voor Mansholt en over diens hoofd voor de PvdA-fractie
in de Tweede Kamer nog iets in petto. Hij zei dat naar zijn aanvankelijke me
ning vervroegde verkiezingen moesten worden vermeden ‘doch ik vroeg mij
af, of dit nog wel mogelijk zal zijn’.
Het was een Beel als we zelden hebben gezien. Blijkbaar was hij zelf ge
schrokken van zijn felheid. ‘Ik besloot met mijn teleurstelling uit te spreken,
dat ik zo scherp had moeten reageren.’ Tijdens een pauze van de vergadering
heeft Mansholt blijkbaar geprobeerd Beel wat milder te stemmen. Twee dagen
daarvoor was een besloten partijraadsvergadering van de PvdA geweest—
waarover Beel naar eigen zeggen ‘via inside-informatie’ een en ander ter ore
was gekomen. Mansholt verklaarde tegenover Beel dat hij zich bij deze partij
raadsvergadering juist terwille van de eenheid van het kabinet bewust buiten
de discussie had gehouden. ‘Ik heb hem daarop geantwoord dat ik dit onjuist
achtte, daar naar mijn mening hij zich achter de minister-president had
moeten scharen’.126 Intussen bleef in de ministerraad de vraag open of er nu
primair moest worden gezocht naar een politieke oplossing van de crisis dan
wel naar een technische oplossing van het meningsverschil over de ontwerphuurwet—in welk laatste geval Kortenhorst als formateur zou worden aan
gewezen, verwachtte Drees.
Koningin Juliana had blijkbaar moeite tot een beslissing te komen. Zij vroeg
Drees met zijn demissionaire kabinet te blijven regeren en stuurde tegelijker
tijd Kortenhorst op pad om de huurwet-kwestie te ‘sonderen’. Beel trad thans
naar voren als politiek leider van het katholieke smaldeel en voerde daarbin
nen de regie. ‘Tijdens de lunch welke ik had tezamen met de katholieke minis
ters en staatssecretarissen heb ik omstandig verslag uitgebracht over de stand
van zaken’, schrijft Beel op de dag van het kabinetsberaad.127 Onder Beels lei
ding werden de klokken gelijkgezet. Witte was benaderd door Suurhoff ‘met
een suggestie tot oplossing van de afromingskwestie’, schrijft Beel. Deze be* Wij hebben de passages die Beel aan de bewogen ministerraadsvergadering heeft
gewijd Mansholt ter lezing voorgelegd. Hij schreef ons: ‘Ik kan mij, zijn dagboek
lezend, niet onttrekken aan de indruk dat hij zich al schrijvend danig heeft opge
wonden, hetgeen de consequentie kan hebben dat het geschrevene een wat vertrok
ken beeld geeft van de werkelijke gang van zaken.’ (brief Mansholt aan auteur
18 augustus 1993).
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stond uit een constructie, afkomstig van Tinbergen en W. Drees jr van het
CPB, waarbij de huurverhoging ten dele zou worden benut voor woningonderhoud. Beel gaf Witte te verstaan dat vooraleer de kwestie van het kreu
pele huurwetje kon worden aangevat eerst de politieke hemel diende te wor
den gezuiverd. Dit hield hij de volgende dag ook Kortenhorst voor, die door
Juliana op pad was gestuurd in de nieuwe constitutionele gedaante van ‘sondeur’, zoals we zagen. Beel maakte Kortenhorst duidelijk dat diens opereren de
kwade kans in zich borg dat de zwarte piet bij de KVP zou terechtkomen.128
Ook in de richting van de koningin Het Beel een kritisch geluid horen. Hij
deed dit via de waarnemend directeur van het Kabinet van de Koningin jhr
E.W. Röell. Deze gaf hij voor de vorstin de boodschap mee ‘dat het mij toch
wilde voorkomen dat aan deze fase in de crisis zo spoedig mogelijk een eind
moest komen’. Beel bedoelde dat er geformeerd moest worden in plaats van
gesondeerd en dat degene die gebroken had de schade moest herstellen. Beel
was zich ervan bewust dat dit laatste onvermijdelijk Burger op het tapijt zou
doen verschijnen—geen vriend van hem! ‘Natuurlijk was het prettiger, indien
in plaats van de heer Burger een andere figuur voorzitter dezer fractie was’,
verzuchtte Beel. ‘In deze fragiele verhoudingen is hij met zijn grote maat
schoenen niet direct de meest gewenste figuur.’ Het bracht hem tot de over
peinzing dat nu alle socialistische coryfeeën in het kabinet zaten, de Tweede
Kamerfractie was overgeleverd aan mediocre figuren. ‘Fools rush in, where
angels fear to tread.’ zo besloot Beel zijn overpeinzingen van 25 mei.129 De
koningin probeerde het nog even met minister Beyen als ‘sondeur’, die 25 mei
toevallig op Soestdijk aanwezig was. Maar die avond werd toch bekend gemaakt
dat Burgér de opdracht had gekregen ‘tot reconstructie van het kabinet’.
F o r m a t ie - B u r g e r

Met de formatieopdracht aan Burger trad een nieuwe fase in de kabinetscrisis
in. Duynstee geeft de indruk dat Burger min of meer autonoom het schip van
staat heeft weten vlot te trekken; dit is ook de indruk die Burger zelf aan zijn
beide biografen Chris van Esterik en Joop van Tijn heeft gegeven.130 Uit
Beels formatiedagboek krijgen we evenwel de indruk dat Burger slechts onder
de strenge regie van Beel heeft mogen opereren.
Burger begon met een aanpak die Beel helemaal niet zinde. Hij legde de frac
tievoorzitters van de vier regeringspartijen voorstellen voor ter reparatie van
Wittes huurwetje en probeerde daarover met hen overeenstemming te be
reiken, los van het kabinet. Burger hanteerde daarbij een methode welke hij
wellicht had afgekeken van Beel, die haar in 1948 had geïntroduceerd. Eerst
besprak hij zijn voorstellen met iedere fractievoorzitter afzonderlijk , daarna
legde hij ze op 28 mei voor aan de voorzitters gezamenlijk. Dit laatste leverde
‘een voorwaardelijk begin van overeenstemming’ op, berichtte Romme aan
Beel. Toen greep Beel in. Hij bedong dat de overeenstemming tot stand moest
komen in het kabinet en niet in een onderonsje van de fractievoorzitters—dan
Voor de PvdA trad de plaatsvervangend fractievoorzitter Joan Willems op.
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moest immers worden gevreesd dat een gereconstrueerd kabinet de speelbal
zou worden van de regeringsfracties in de Tweede Kamer onder aanvoering
van kingmaker Burger.
Op 31 mei wijdde het kabinet een aparte vergadering aan de door Burger
met de fractievoorzitters besproken voorstellen, die hij schriftelijk aan het
kabinet had voorgelegd131—wij volgen verder Beels dagboek. Beel begon met
zijn bevreemding erover uit te spreken dat Burger in diens brief aan het kabi
net sprak van ‘een heroptreden van het demissionaire kabinet’, hetgeen langs
een omweg het te reconstrueren kabinet alsnog zou maken tot een creatie van
Burger, vreesde Beel. ‘Ik zei als enig aanvaardbare vorm te zien een teruggave
van de opdracht van de heer Burger, zodra hij de zekerheid heeft dat op het
stuk van het huurbeleid een voor de vier groeperingen, en in het bijzonder
voor het demissionaire kabinet, aanvaardbare oplossing is gevonden, alsdan
gevolgd door een weigering van het ontslag der zittende ministers door de
Kroon’.132 Vervolgens kwam de inhoud van Burgers voorstellen aan de orde.
Na langdurig beraad bereikte het kabinet overeenstemming over een pakket
dat volgens de ministerraadsnotulen uit zes, volgens Beels dagboek uit tien
punten bestond. In plaats van de gedachte 10% huurverhoging werden huis
eigenaren financiële tegemoetkomingen in het vooruitzicht gesteld ter hoogte
van 5% benevens een huurverhoging van 5%. De laatste werd voor de huur
ders gecompenseerd met een ingewikkeld complex van maatregelen in de fis
cale sfeer. Het resultaat van het kabinetsberaad werd meegedeeld aan Burger,
die er nog een ronde mee maakte langs de vier fractievoorzitters.
De KVP-fractie had enkele bedenkingen maar wilde daarvan geen breek
punten maken. De PvdA-fractie kwam echter met twee verzoeken tot aanvul
ling van het pakket: het kabinet moest beloven tijdens de kabinetsperiode ver
der niet met huurrondes te komen, voorts wilde zij dat het kabinet iets zou
doen aan de afroming—die bij het kabinetsberaad overboord was gezet. Rom
me Uet Beel weten dat als het kabinetsbesluit terwille van de PvdA zou worden
opengebroken ‘hij van zijn kant eveneens desiderata naar voren zou bren
gen’.133 De brief van Burger met het resultaat van zijn sonderingsronde en
met de twee amenderingsverzoeken van de PvdA werd op 2 juni in de minis
terraad besproken. Burger had blijkbaar begrepen dat hij zich op een of andere
manier moest zien te ontworstelen aan de druk van het kabinet met het lastige
duo Drees-Beel. Hij greep naar een middel waarmee hij in 1973 bij de for
matie van het kabinet-Den Uyl zoveel succes zou boeken, dat echter in de
gouvernementele jaren vijftig niet zo erg paste: Burger speelde over de band
van de publieke opinie.134 Beel schreef over dit kabinetsberaad: ‘Ik heb
allereerst mijn misnoegen te kennen gegeven dat de inhoud van dit schrijven
vrijwel geheel in de ochtendpers reeds was opgenomen’. Vervolgens maakte
Beel korte metten met de twee verzoeken van de PvdA, die Burger had over
genomen: geen verdere huurrondes en afroming. ‘Met name maakte ik be
denking tegen het te ver treden van de formateur in het feitelijk beleid. De
formateur ging m.i. zitten op de stoel van het kabinet en hieruit bleek opnieuw
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een manco aan vertrouwen, hetgeen mij ernstig hinderde.’ Tegenover Mans
holt, die nog een voorzichtige poging deed aan de socialistische wensen tege
moet te komen, ‘merkte ik op dat er een grens is aan compromissen’.135
Beel vertrouwde er blijkbaar op dat Burger bakzeil zou halen en ging nog
diezelfde dag op vakantie in het Hubertusslot op de Hoge Veluwe. Daar kreeg
hij in de loop van de dag van Romme bericht ‘dat mr. Burger accoord gaat met
het door de ministerraad ingenomen standpunt’. Nog was Beel niet klaar met
Burger. Deze stond op het punt het einde van de kabinetscrisis, de reconstruc
tie van het kabinet, te vervatten in een perscommuniqué. Hij had het concept
daarvan voorgelegd aan Drees. Deze voelde kennelijk nattigheid en het Burger
vanuit Soestdijk naar het Hubertusslot bellen om Beels mening over het
ontwerp-communiqué te vragen. Beel had twee bezwaren tegen de formule
ring die Burger had gekozen, schrijft hij, een inhoudelijk politiek en een constitutioneel-rechtelijk bezwaar. De publikatie wekte nog te zeer de indruk dat
het gereconstrueerde kabinet het produkt was van Burgers formatiearbeid in
plaats van de voortzetting van het zittend kabinet. In de tweede plaats wees
Beel Burger erop dat nu de ministers hun portefeuilles ter beschikking hadden
gesteld van de Kroon en door de koningin een formateur was aangewezen, het
niet passend zou zijn als de ministers zonder inmenging van de Kroon louter
op gezag van formateur Burger zouden terugkeren. Dit zou een ongewenste
precedentwerking kunnen hebben, voegde Beel minzaam aan zijn college voor
Burger toe. Tevreden stelde Beel die avond na de nieuwsberichten in zijn formatiedagboek vast: ‘Bhjkens de publikatie welke te 23 uur plaats vond, is aan
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beide bezwaren volledig tegemoetgekomen’.136
Daarmee was de korte kabinetscrisis opgelost op de wijze als Beel het had ge
wild en kon het kabinet, waarvan de samenstelling geen enkele wijziging on
derging, blijven heten: derde kabinet-Drees. Meer dan bij enige andere gele
genheid had Beel zich bij deze kabinetscrisis een politiek leider getoond—dat
wil zeggen binnenskamers. Hij had de rooms-rode samenwerking gezuiverd
van storende bijgeluiden door bij de socialistische regeringspartner de bokken
van de schapen te scheiden. De leider van de schapen had hij aan zich ver
plicht door deze in bescherming te nemen tegen bokkige partijgenoten van
het type Mansholt en Burger, die wederom hun partij door de katholieke coali
tiegenoot tot de orde zagen geroepen.
E in d e

van

Beels

m i n is t e r s c h a p

Eind 1954 verhuisde Beel met zijn gezin van Nijmegen weer naar Wassenaar.
Van Wilton Feijenoord had Beel het huis Rijksstraatweg nr 596 kunnen
kopen, dat het spiegelbeeld was van de twee-onder-één-kap villa nr 594 waar
ze voorheen hadden gewoond.137 Het betekende dat het gezin terugkeerde in
een vertrouwde omgeving. Jet is het niet gemakkelijk gevallen de stad aan de
Waal, die een zuidnederlandse atmosfeer ademt en waarin zij zich met de kin
deren thuis was gaan voelen, vaarwel te moeten zeggen138. Marijke bleef in
Ubbergen achter op kostschool; Margriet ging naar Frankrijk als au pair om
Frans te leren. Voor de twee oudsten—Wies werd teruggehaald uit de inrich
ting in Leur waar zij was ondergebracht, Jos was nog steeds thuis—kwam een
nieuwe kinderjuffrouw in huis, M.H. Ruyg; zij zou een belangrijke plaats gaan
innemen in het gezin Beel.
Maria Hendrika Ruyg, Brabantse van geboorte, was in 1954 een jonge vrouw
van twintig. Zij had op dat moment een kantoorbaan in Den Haag en woonde
in Voorburg op kamers. Ria Ruyg was het kantoorwerk beu en wilde iets
anders, iets met kinderen. Van haar zus hoorde ze dat de Beels een kinderjuf
frouw zochten voor hun twee oudste, geestelijk gehandicapte kinderen. Ze sol
liciteerde en werd onmiddellijk aangenomen. Weldra werd zij de onmisbare
‘Juffie’ in huis—later ‘J uf. Twee keer is mevrouw Ruyg eruit gebroken en heeft
zij in een andere baan een nieuwe wending aan haar leven willen geven, beide
keren het zij zich echter door mijnheer en mevrouw Beel overhalen terug te
komen omdat zij niet zonder haar konden. Mevrouw Ruyg was er vooral voor
Jos en Wies, maar geleidelijk kreeg zij de zorg voor het hele huishouden, dat
Jet graag aan de doortastende Juf overliet.139
Nu ze als gezin waren herenigd, kon Beel wat meer aandacht wijden aan
vrouw en kinderen. Eenmaal per jaar gingen ze op vakantie op de Hoge Veluwe en logeerden daar in het Hubertusslot, dat eigendom was van het rijk en
dat in die tijd ministers en hun gezinnen ten dienste stond als vakantieverblijf.
Beel zocht bij voorkeur een zomerweek uit wanneer er geen andere gasten
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waren; vanwege de twee oudsten, vertelde mevrouw Ruyg, die meeging om
voor hen te zorgen. Margriet heeft goede herinneringen bewaard aan die zo
merse dagen dat ze met zijn allen wandelingen maakten over de Veluwe, ze
hun jaarlijks bezoek brachten aan het museum Kröller-Müller en hun vader
zich wijdde aan zijn gezin in plaats van aan de politiek—voor zover dringende
telefoontjes uit Den Haag hem niet dwongen zich toch met de politiek bezig
te houden.140
De verhouding tussen Beel en zijn vrouw had onmerkbaar een verandering
ondergaan. Jet had niet het niveau van vrouwelijke kennissen uit intellectuele
kring die op bezoek kwamen en met wie Beel geanimeerde gesprekken kon
voeren, ook niet dat van de andere ministersvrouwen, die van tijd tot tijd bij
eenkwamen bij een van hen en in wier midden zij zich kennelijk niet op haar
gemak voelde141. Op haar gemak voelde Jet zich bij vriendinnen van het huis
met wie ze kon praten over de gewone dingen van de dag als mevrouw Lohmeier en Jeanet Geldens. Voor Beel was zijn vrouw meer dan een levenspart
ner een beschermelinge geworden. Als er tijd was gingen ze samen winkelen,
bijvoorbeeld wanneer er meubilair moest worden aangeschaft:. Ze winkelden
samen, Louis en Jet, maar hij was degene die bepaalde wat er werd aangeschaft.142 Bij officiële gelegenheden ging Jet wel eens mee—zoals toen in 1954
de Franse president René Coty een officieel bezoek bracht aan ons land. Zorg
zaam hield Beel bij dit soort plechtigheden en officiële diners zijn vrouw on
der zijn hoede.
Met zijn verhuizing naar Wassenaar had Beel in feite definitief afscheid geno
men van het hoogleraarschap—alhoewel hij zich nog lange tijd ‘prof. dr.
L.J.M. Beel’ liet noemen. Een professorale titel alleen maakt nog geen weten
schapper. Beel heeft het nooit met zoveel woorden gezegd, we hebben echter
de indruk dat een wetenschappehjke carrière hem bij nader inzien toch niet
heeft aangelokt. Beel komt niet naar voren als het type van een wetenschapper
maar dat van een bestuurder. Toen Van Agt op het punt stond Beels voor
beeld te volgen en zijn hoogleeraarschap in Nijmegen zou gaan inruilen voor
een ministerschap in Den Haag, heeft Beel hem gewaarschuwd dat het welis
waar wetenschappelijk, maar vrijblijvend discours in de academische senaat
iets heel anders was dan het overleg in de ministerraad, waar het op besluit
vorming aankwam143. Beel is de Nijmeegse Alma Mater evenwel trouw geble
ven; hij keerde er enige jaren later terug als curator.
Had Beel een wetenschappelijke carrière opgegeven, de ministeriële kon
hem ook niet langer boeien. Op welk moment Beel heeft besloten na de ver
kiezingen van 1956 het ministerschap op te geven, weten we niet met zeker
heid. We vermoeden kort na de kabinetscrisis van 1955. Beel behoorde tot het
zeldzame type van politici—alsook artiesten en sportlieden—die weten te stop
pen op het moment dat ze aan de top zijn.
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Nu Beel had besloten de openbare politiek vaarwel te zeggen, liet hij zich ook
een keer strikken voor een partijoptreden. Op 14 januari 1956 hield Beel de
herdenkingsrede bij de viering van het tienjarig bestaan van de KVP. De hand
van Beels ghost-writer in vroeger dagen Hermans werd node gemist. Ten over
staan van het in feeststemming verkerende auditorium sprak Beel zinnen uit
als ‘Wij staan voor een evolutie, statelijk en bovenstatelijk gezien’ en bezigde
hij woorden als ‘nopens’ ‘sequeel’ en ‘bijaldien’. Nadat hij zich in een inleiding
die de toehoorders eindeloos moet hebben geleken, had heengeworsteld door
de hele geschiedenis van de politieke partijvorming in Nederland, kwam Beel
in het tweede deel van zijn betoog tot een enkele politicologische observatie:
‘Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de vorming van de Partij van de
Arbeid, zoals deze is geschied, het doen voortbestaan van de christelijke partijen
eerder heeft bevorderd dan hieraan schade heeft berokkend.’

Onvermijdelijk kwam Beel in zijn historische analyse ook terecht bij het Man
dement. Hij Üet het woord der bisschoppen in zijn waarde, maar liet tevens
blijken enig begrip te hebben voor andersdenkenden die daarin een machtsuit
oefening van het episcopaat hadden gezien. ‘Het is voor een niet-katholiek
niet eenvoudig’, zei Beel, ‘zich te verplaatsen in de verhouding van de katho
lieken tot hun bisschoppen.’ Tegen het eind van zijn urenlang durende feest
rede kondigde Beel ‘een persoonlijk getuigenis’ aan. Deze aankondiging van
de katholieke staatsman, die nog nooit het achterste van zijn tong had laten
zien, zal menige toehoorder hebben wakker geschud. Beels getuigenis bleek
deze te zijn: ‘Ik heb het politieke leven nimmer gezocht.’ Ondanks dat was het
hem een voorrecht geweest, zei Beel, in vijf kabinetten te hebben mogen ar
beiden. ‘Aan de geschiedenis zij het overgelaten een eindoordeel te vellen,’ be
sloot hij zijn persoonlijke getuigenis.144
De

k w e s t i e - S c h o k k in g

Alhoewel Beel in volle glorie het ministerschap vaarwel zei, was het einde niet
zonder dramatiek. Beel wachtte nog de kwestie-Schokking, een kwestie die
destijds veel aandacht trok—en getuige het hoofdstuk dat H. Hofland er tien
jaren later aan wijdde in zijn bekende boek, Tegels lichten, is blijven trekken145.
Wij hebben over het verloop van de gebeurtenissen en Beels rol daarin enig
nieuw materiaal gevonden.
Op 1 februari 1956 berichtte het Haags Dagblad dat de burgemeester van
Den Haag F.M.A. Schokking in 1942 als burgemeester van Hazerswoude het
joodse gezin Pino aan de SD had uitgeleverd en dat dit gezin in de gaskamers
van Auschwitz was omgekomen. Kan heeft verteld hoe deze kwestie zich op
het departement heeft ontwikkeld. In 1954 werd Kan benaderd door twee
voormalige verzetslieden die hem vertelden van Schokkings lafhartige optre
den in Hazerswoude. Hij maakte er een gespreksnotitie van voor secretaris
generaal Prinsen en voor Beel, maar geen van beiden reageerden erop. Eén
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van de twee informanten van Kan, Siem de Man, had het verhaal eveneens
verteld aan directeur van het Kabinet der Koningin mejuffrouw Tellegen; ook
daar bleef het zonder gevolg. Na de publikatie in het Haags Dagblad ging Het
Parool dieper op de zaak in en maakte er melding van dat Kan—inmiddels secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken—alsook de directeur van het Kabi
net der Koningin al twee jaren op de hoogte waren. Kan, door Beel ‘op het
matje geroepen’, kon verwijzen naar zijn vergeefse gespreksnotitie.
Nadat Beel zich had verdiept in, wat van nu af ging heten, de kwestieSchokking, vond hij dat de in opspraak geraakte burgemeester van de residen
tie beter kon verdwijnen. Hij wilde hem echter de kans geven de eer aan zich
zelf te houden. Kan werd door Beel erop uitgestuurd deze boodschap aan
Schokking over te brengen. In een urenlang, zeer emotioneel gesprek op een
koude zondag in februari bij Schokking thuis bleek deze nu eens wel dan weer
niet aan Beels verzoek te willen voldoen. Tenslotte zei Schokking géén ontslag
te nemen. Nadat Kan het resultaat van zijn missie aan Beel had overgebracht,
besloot deze de CHU-burgemeester, die hij kort daarvoor zelf voor herbe
noeming had voorgedragen, te redden.146
Een paar dagen, nadat het Haags Dagblad de kwestie-Schokking aan het rollen
had gebracht, overleed op 4 februari 1956 Donker en werd Beel minister van
Justitie ad interim. Zonder er enige ophef van te maken installeerde Beel in
deze hoedanigheid een driemanscommissie onder voorzitterschap van de pre
sident van de Hoge Raad AM. Donner met de opdracht hem over de kwestie
van advies te dienen. Het advies, dat Donner volgens Kan eigenhandig schreef,
werd binnen veertien dagen uitgebracht. Het voerde als verontschuldiging
voor het optreden van Schokking tijdens de oorlog aan dat deze begrijpelijker
wijs in de mening verkeerde door de SD te zijn geprovoceerd. De Pino’s had
den zich in Hazerswoude openlijk als joodse onderduikers gedragen en zich
via de politie bij de burgemeester gepresenteerd waarin, naar Schokking wist,
‘foute’ agenten zaten. De commissie achtte daarom ‘geen termen aanwezig
Schokking als burgemeester van ’s Gravenhage te doen defungeren.’147
In zijn dubbele hoedanigheid van minister van Binnenlandse Zaken en mi
nister van Justitie ad interim zond Beel de Tweede Kamer begin maart een
‘Nota naar aanleiding van de publikaties in verschillende bladen betreffende
de burgemeester van ’s Gravenhage’, waarin Schokking met een beroep op het
rapport van de kleine vertrouwenscommissie werd gesauveerd.148 De schrif
telijke behandeling van de Nota leidde tot een uitvoerig Voorlopig Verslag
van de Tweede Kamer.149 Inmiddels was de socialistische hoogleraar J.C. van
Oven de overleden Donker opgevolgd als minister van Justitie. Deze diende
de Memorie van Antwoord op het Voorlopig Verslag, die nog steeds Schok
king sauveerde, mede te ondertekenen.150 Het moet voor Van Oven een ver
schrikkelijk moeilijke beslissing zijn geweest. Hij had als jood in de oorlog zelf
moeten onderduiken om aan deportatie naar een vernietigingskamp te ont
komen. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat Van Oven door
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Beel onder druk is gezet om hem met diens beshssing te doen instemmen.
Voordat de Nota in plenaire behandeling kwam, diende Scheps als woord
voerder van de PvdA schriftelijk een tiental aanvullende vragen in. Nadat Beel
hem had toegezegd zijn vragen tijdens de mondelinge behandeling bevredi
gend te zullen beantwoorden, zag Scheps af van een schriftelijke beantwoor
ding. Beel duchtte een uitstel van de Kamerbehandeling, meende Scheps.151
Beel had inderdaad haast, hem wachtte op dat moment—het was inmiddels
eind juni 1956—een geheel andere zaak, zoals we dadehjk zullen zien.
Bij de openbare behandeling van de kwestie-Schokking in de Tweede Kamer
op 6 juli 1956 herhaalde Beel de conclusie uit zijn Nota en vroeg begrip voor
‘het onzegbaar leed door de publikaties de heer Schokking aangedaan.’ Daarna
kwam Van Oven aan het woord. Van Oven betrok de kwestie Schokking op
zich zelf en vroeg zich hardop af hoe hij zich gevoeld zou hebben als tijdens de
bezetting, toen hij ‘als opgejaagd wild’ in Amsterdam zat ondergedoken, de
burgemeester zijn verblijfplaats aan de SD had meegedeeld. Niettemin schaar
de Van Oven zich achter het regeringsstandpunt, zoals hij dat bij zijn aantre
den had aangetroffen. Van Oven overwoog daarbij dat er wel nimmer klaar
heid zou kunnen worden gebracht ‘in hetgeen er op die noodlottige dag in
burgemeester Schokkings gemoed is omgegaan.’152 De motie die Scheps had
ingediend en waarin de regering werd gevraagd haar conclusie van de Nota in
heroverweging te nemen, werd met 47 tegen 28 stemmen verworpen.
Toen Beel en Kan na de Kamervergadering in het Torentje nog wat na
praatten, meldde Schokkings advocaat zich aan de telefoon. Deze deelde mee
dat Schokking zojuist zijn ontslag had ingediend. Het is een van de zeldzame
gelegenheden geweest dat Kan Beel kwaad heeft gezien. Kwader dan Beel was
overigens Scheps. Deze had op zijn aanvullende vragen géén bevredigend ant
woord gekregen—hij had helemaal geen antwoord gekregen! Voor de vroe
gere verzetsman Scheps gold de kwestie-Schokking op het eind van zijn leven
nog steeds als bewijs van de mislukking van de naoorlogse zuivering. Toch
wilde hij Beel niet alleen hiervoor aansprakelijk stellen. Verbitterd stelde
Scheps vast dat destijds vrijwel niemand in het kabinet nog iets voelde voor de
zuivering, ‘ook Drees niet’.153
Wat Van Oven had aangezien als het standpunt van de regering in de kwes
tie-Schokking, was in feite het standpunt van Beel. De Memorie van Ant
woord over deze netelige kwestie was helemaal niet in de ministerraad aan de
orde geweest! In de ministerraadsvergadering van 2 juli 1956 sprak Suurhoff
zijn ontstemming hierover uit. Doordat Beel bij deze vergadering niet aan
wezig was kwam Van Oven in de onmogelijke positie te verkeren Beels Me
morie van Antwoord, die hij immers mede had ondertekend, te verdedigen.
Het was hem liever geweest, zei Van Oven, als Schokking vrijwillig was op
gestapt—waartoe Beel de burgemeester van Den Haag tevergeefs had pro
beren te bewegen, hebben gezien. Na overleg met Beel had Van Oven zich bij
de handhaving van Schokking als burgemeester van Den Haag neergelegd, zei
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hij in de ministerraad. Het uiterst onbevredigend resultaat van het beraad
luidde: ‘De minister-president concludeert dat de Raad betreurt dat de Memo
rie van Antwoord niet nog tevoren de ministerraad was gepasseerd, maar dat
daar thans niets meer aan te doen was.’154
Beel had als gezegd begin juli 1956 wat anders aan het hoofd dan de kwestieSchokking. Op 13 juni was in het Duitse weekblad Der Spiegel tot ontsteltenis
van het kabinet en tot verbijstering van ieder die ervan hoorde, bericht dat
koningin Juliana in de greep was geraakt van de ‘gebedsgenezeres’ Greet Hofmans. Op 8 juni was de al op 6 juni door Der Spiegel aangekondigde publikatie
in de ministerraad ter sprake gekomen.155 Aanvankelijk meende men het
onheil te kunnen keren door de verspreiding van het nummer van Der Spiegel
in Nederland te verhinderen. De vloedgolf van berichten en commentaren in
de buitenlandse pers bleek evenwel niet te stuiten en sijpelde door in Neder
landse bladen. Besloten werd een commissie van wijze mannen te benoemen
om de commotie over het S/»ege/-artikel, waarin was beweerd dat de koningin
slachtoffer was van een soort Raspoetin, te bezweren. De commissie kwam te
bestaan uit Beel, Gerbrandy en Van Starkenborgh Stachouwer. In dezelfde
ministerraadsvergadering waarin moest worden vastgesteld dat de Memorie
van Antwoord over de kwestie-Schokking ten onrechte de raad niet was gepas
seerd, deed Drees mededeling dat Beel als demissionair minister was afgetre
den ‘teneinde de deelneming aan het driemanschap van zuiver persoonlijke
aard te doen zijn’156. In overleg met de koningin had Beel zijn ontslag doen
ingaan op 7 juli om de behandeling van de kwestie-Schokking in de Tweede
Kamer te kunnen afronden.
Tenslotte verscheen Beel op 9 juli nog één keer in de ministerraad, nu als
ex-minister. Drees zei het zeer spijtig te vinden dat Beel niet meer beschikbaar
was voor een volgend kabinet. Beel antwoordde dat er maar eens anderen in
zijn plaats naar voren moesten komen. Tegen de collega’s zei hij: ‘In kabinet
werd—hoe gespannen de meningen er soms ook waren—gewerkt!’ Beel sprak
de hoop uit dat Drees spoedig zijn nieuwe kabinet zou weten te formeren en
dat dit kabinet ‘zeer ernstige problemen van constitutionele aard bespaard
zouden blijven’.157 Het was iedereen in de raad duidelijk dat het in hoge mate
van Beels overtuigingskracht jegens het Koninklijk Huis zou afhangen of deze
hoop in vervulling zou gaan.

Afh. 41. Huwelijk van Prinses Margriet met Pieter van Vollenhove
in aanwezigheid van Beel.
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BEEL EN HET KONINKLIJK HUIS
In zijn beroemde rede van 1946, ‘L ‘existentialisme c’est un humanisme’ heeft
Jean-Paul Sartre in een rokerig zaallje in het Quartier Latin het verschil uit
eengezet tussen een mens en een ding. Bij een ding gaat het wezen aan zijn ont
staan vooraf, een mens evenwel heeft na zijn ontstaan de opdracht zijn of haar
wezen in vrijheid zelf in te vullen. Een briefopener—was het voorbeeld dat
Sartre gaf—wordt vervaardigd naar het wezen briefopener dat al bestond voor
zijn ontstaan en zal nimmer iets anders kunnen worden dan wat het is.1
Voor koningskinderen zijn de vrijheidsmarges hun existentie in te vullen aan
zienlijk kleiner dan voor gewone mensenkinderen. Het koningskind wordt als
‘Koninklijke Hoogheid’ geboren en als het tot de troon is geroepen is het gedoemd
uiteindelijk ‘Majesteit’’ te zijn. Gedurende de vele jaren die hij zo dicht bij de
troon stond liet Beel zich in wezen door deze gedachte leiden, zoals we zullen
zien, door de gedachte dat het taak en lot van de koning is Majesteit te zijn—niet
minder, niet meer, niet anders.
In de ontwikkeling van Beels relatie met het Koninklijk Huis heeft de zoge
naamde Greet-Hofmans affaire een cruciale rol gespeeld. Was Beel al gewaar
deerd raadsman van het staatshoofd, sedertdien werd hij vriend-van-het-huis.
Dit is een reden om op deze affaire wat dieper in te gaan. Beel werd daarna mi
nister van Staat en vraagbaak van de vorstin in kwesties als de huwelijken van
haar dochters en de financiële positie van het Koninklijk Huis. Hij werd een
adviseur van de Kroon om wie koningin noch kabinet meer heen konden.
G reet H o f m a n s - a f f a i r e

Wat de Greet Hofmans-affaire wordt genoemd ondeende haar naam aan een
artikel in het Duitse weekblad Der Spiegel van 13 juni 1956. Het artikel ont
hulde dat in de gedaante van de ‘gebedsgenezeres’ Greet Hofmans een soort
‘Raspoetdn’ aan het Nederlandse hof was doorgedrongen; het 5piege/-artikel
werd weldra gevolgd door een lawine van soortgelijke berichten en beschou
wingen in de hele buitenlandse pers. Twee weken na de publikatie in Der
Spiegel werd door koningin en prins aan een commissie van drie wijze mannen,
Beel, Gerbrandy en Van Starkenborgh Stachouwer, verzocht de herkomst van
de infame praatjes over het hof te onderzoeken— we kunnen de commissie
‘commissie-Beel’ noemen, omdat Beel waarschijnlijk als voorzitter, in ieder
geval als penvoerder, ervan is opgetreden. Op 24 augustus deelde een kort
perscommuniqué mee dat de commissie haar werkzaamheden naar voldoening
van koningin en prins had afgerond en dat beiden met vertrouwen de toe
komst tegemoet zagen. Enige tijd later werd het communiqué ‘van zeer
bevoegde zijde’ aangevuld met de mededeling dat de drie ‘aan hun rapport
“zeer waardevolle adviezen” hadden toegevoegd’.2 Deze adviezen waren vervat
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in een drietal conclusies.
De eerste conclusie was dat Hare Majesteit voorgoed alle banden met me
juffrouw Greet Hoónans had verbroken en dat mèt haar enige hofdignitarissen van Soestdijk zouden verdwijnen. Van meet af aan aan werd op deze con
clusie het zoeklicht gericht, hetgeen ertoe heeft geleid dat tot op de dag van
vandaag wordt gesproken van de ‘Greet Hoftnans-affaire’. De tweede con
clusie was dat de koningin afzag van verdere deelneming aan conferenties op
Het Oude Loo, zodat er kennelijk ook sprake was van een ‘Oude Loo-affaire’.
De derde conclusie tenslotte hield in dat kroonprinses Beatrix in Leiden ging
studeren. Deze mededeling, die nauwelijks de aandacht trok, vormde een aan
wijzing van waar het in feite om ging: om een ‘Soestdijk-affaire’.
Om de finesses van de Soestdijk-affaire te kunnen doorgronden, hadden we
graag kennisgenomen van het advies dat de commissie-Beel heeft uitgebracht.
Omdat het advies mede is uitgebracht aan de toenmalige minister-president
Drees3 verwachtten we een exemplaar ervan aan te treffen in het archief van
het kabinet van de minister-president. Daar blijkt het advies (evenmin als het
instellingsbesluit van de commissie) evenwel niet aanwezig te zijn—sterker
nog, het is er nooit geweest.4 Drees heeft bij al degenen die betrokken zijn
geweest bij de affaire erop aangedrongen de stukken daarover te vernietigen.5
Zelf heeft hij ervoor gezorgd dat zo weinig mogelijk over de affaire in de ministerraadsnotulen terechtkwam en naar alle waarschijnlijkheid heeft hij zijn
eigen exemplaar van het advies vernietigd. Het is de vraag of iedereen zich aan
het verzoek van Drees heeft gehouden. In het archief van één van de drie
wijzen, Gerbrandy, op het Algemeen Rijksarchief (ARA) bevindt zich een
verzegeld dossier met het intrigerende opschrift: ‘Stukken ontvangen en ver
stuurd als lid van het driemanschap inzake aangelegenheden van de konink
lijke familie 1956-1957’6. Het is niet ondenkbaar dat zich in dit dossier een
exemplaar bevindt van het advies van het driemanschap en van het instellings
besluit of althans stukken waaruit de inhoud hiervan zou kunnen worden
opgemaakt. De openbaarheidsregel vervat in het van 1992 daterend artikel 7a
Archiefwet biedt de historisch onderzoeker de mogelijkheid bij de beheerder
van een openbaar archief het verzoek in te dienen zegels van gesloten overheidsdossiers te verbreken. Beroep op dit artikel door de auteur is evenwel
vruchteloos gebleken doordat de minister van WVC de redenering volgde dat
het hier niet gaat om ‘overheidsstukken’ maar om particuliere bescheiden,
welke niet vatbaar zijn voor de openbaarheidsregel van artikel 7a Archiefwet.7
Degene die zich vrijwel zeker niet aan Drees’ vernietigingsoekaze heeft ge
houden is Beel. Deze heeft in 1957 een verzegeld dossier gedeponeerd bij het
Koninklijk Huisarchief met zijn stukken over de Greet Hoftnans-affaire.8 Beels
vriend Hermans die ten tijde van de affaire in Nederland op vakantie was, heeft
een enkele maal daarover met Beel gesproken. Hermans bezwoer Beel zijn
snikken niet te vernietigen en gebruikte als argument dat anders de ‘Greet
Hofmanskliek’ de historische waarheid over de zaak zou monopoliseren—een
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argument, waarvoor Beel zich gevoelig toonde. Hermans hoorde ook dat Beel,
zoals hij in tijden van crisis placht te doen, ook van de Soestdijk-affaire dagaantekeningen bijhield.9 We mogen daarom aannemen dat in Beels dossier in
het Koninklijk Huisarchief zich niet alleen een exemplaar bevindt van het ad
vies der wijze mannen maar ook Beels persoonlijke observaties en beoordelin
gen van het verloop der gebeurtenissen tijdens die bewogen zomer van 1956.
Het Koninklijk Huisarchief, alhoewel goeddeels uit overheidskas betaald,
wordt niet geacht te behoren tot de overheidsarchieven waarop de Archiefwet
van toepassing is, laat staan de openbaarheidsregel van deze wet.
Bij de lezer zal wellicht de vraag opkomen welk historisch belang gediend kan
zijn met het wroeten in een kwestie die zo beladen is. Daarvoor zijn enige ons
inziens steekhoudende argumenten.
In de eerste plaats blijft de affaire blijkens steeds weer nieuwe publikaties het
Koninklijk Huis al veertig jaren achtervolgen. Meermalen is opgemerkt dat
openbaarmaking van het advies van de commissie-Beel de vele speculaties over
de affaire tot reële proporties zou kunnen terugbrengen. Bovendien kan publikatie wellicht eerherstel geven aan hen wier goede naam door de conse
quenties ervan is geschaad. Voor de biograaf geldt voorts natuurlijk de over
weging dat hij graag wil kennisnemen van een belangrijk geschrift dat Beel
heeft nagelaten—vooral ook omdat dit waarschijnlijk aanwijzinen geeft waar
om Beel sedertdien de gewichtige positie aan het hof heeft verworven die voor
zijn optreden als adviseur van het staatshoofd bij kabinetsformaties en -crises
van zo grote betekenis is geweest.
Er is tenslotte nog een reden voor gepaste nieuwsgierigheid naar de inhoud
van het advies van de commissie-Beel—een reden die vanuit het oogpunt van
de openbaarheidseisen van een rechtsstaat in wezen de belangrijkste is. Boven
bleek dat de commissie in haar advies dringende aanbevelingen aan de konin
gin heeft gedaan over contacten die zij onderhield alsmede over haar per
soneelsbeleid. Daarmee heeft de commissie zich begeven op het terrein van de
Grondwet. Op grond van het toenmalige grondwetsartikel 25 gold de regel:
‘De Koning richt Zijn Huis naar eigen goedvinden in.’ Bij de grondwets
herziening van 1972 is dit artikel—waarschijnlijk mede onder invloed van de
affaire van 1956—geworden: ‘De koning richt met inachtneming van het
openbaar belang zijn Huis in.’ (artikel 41) Het advies van de commissie-Beel
bevat dus jurisprudentie over de zinsnede ‘met inachtneming van het openbaar
belang’. Daarmee bezit het advies niet alleen waarde voor de rechtshistorie
maar ook voor een (onvoorzienbare) toekomst waarin artikel 41 Grondwet
actueel zou worden.
Alhoewel wij node het advies van de commissie-Beel missen, hebben we an
dere bronnen met behulp waarvan we de Soestdijk-affaire en Beels rol daarin
kunnen reconstrueren zonder louter op speculaties te zijn aangewezen.
De eerste bron is de mededeelzaamheid van Zijne Koninklijke Hoogheid
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prins Bemhard: tegenover zijn biograaf Alden Hatch in 1961, zoals eind 1993
boven water kwam10, tegenover Harrie van Wijnen, blijkens diens boek, De
Prins-gemaal, van 199211 en tegenover de auteur bij een interview in hetzelfde
jaar12. Een niet onbelangrijke bron die eveneens terugvoert naar de prins is
voorts hetgeen erover in Der Spiegel is geschreven, nu de redactie van dit blad
het al langer bestaande vermoeden heeft bevestigd dat prins Bemhard de bron
ervan is geweest13. De auteur van het S/«'ege/-artikel Claus Jacobi heeft in zijn
memoires over deze periode wat ironisch opgemerkt: ‘Für den Spiegel am
lohnendst war ein Abstecher in die Niederlande’14. Dit betekent dat er aanlei
ding is het spectaculaire Spiegel-aitikel van 13 juni 1956 wat nauwkeuriger te
bekijken. Intussen is het wel zo dat de perceptie van de prins van feiten en
gebeurtenissen uit het verleden in de loop van de jaren enige wijziging blijkt te
hebben ondergaan. We zijn daarom genoodzaakt hier en daar met zijn mede
delingen in discussie te gaan.
Een andere kennisbron over de Soestdijk-affaire is nog een uitvoerig stuk
afkomstig van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Beyen, die on
verdiend slachtoffer is geweest van de affaire. Koningin Juliana verdacht hem
ervan de bron te zijn van de berichten in de buitenlandse pers en wilde haar
minister op den duur zelfe niet meer ontvangen. In een apologie van negen
kantjes met verscheidene bijlagen heeft Beyen getracht zich tegenover de collega-ministers te ontdoen van de koninklijke aantijgingen. Aangenomen kan
worden dat Drees de ministers heeft verzocht ook deze stukken te vernietigen.
Een exemplaar van Beyens apologie dook echter enkele jaren geleden op in
het archief van de toenmalige minister Witte dat door diens weduwe aan het
ARA was overgedragen—gelukkig zonder dat aan kennisneming daarvan enige
beperking was opgelegd15.
Terugkijkend op de jaren vijftig aan het hof heeft prins Bemhard gesproken
van ‘a sort of warfare’16. Dit klinkt weliswaar wat dramatisch maar onbetwist is
dat in die jaren op Soestdijk een conflictsfeer heeft geheerst. De twee kampen
die tegenover elkaar stonden waren de Bemhardianen en de Julianen. In de
omgeving van Soestdijk sprak men van de ‘Soester-vleugeP (Juliana) versus de
‘Baarn-vleugel’ (Bemhard). De wat meer afstandelijke beoordelaar van later
jaren Van Wijnen noemt hen ‘Adantici’ en ‘neutralisten’. Wij menen dat de
strijd het beste kan worden omschreven als die van realisten versus idealis
ten—een tragische strijd omdat in conflicten tussen idealisme en realisme vrij
wel nimmer het gelijk is aan te wijzen.
Bij de weergave van de hofstrijd van de jaren vijftig heeft het Bemhardkamp
steeds de publiciteit aan zijn zijde weten te houden en daardoor op de inter
pretatie ervan zijn stempel gedrukt. Gehoor gevend aan het beginsel et-audiatur-altera-pars (hoor ook de andere partij) hebben we proberen te achterha
len hoe vertegenwoordigers van het andere kamp die bewogen dagen hebben
beleefd en hoe zij er achteraf over oordelen. Tenslotte hebben we enkele ge
tuigen gevonden van de troebelen op Soestdijk en van de problemen welke
daaruit voor Den Haag voortvloeiden die we als neutrale toeschouwers kun
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nen omschrijven. Een moeilijkheid die zich voordoet wanneer men problemen
rond het Koninklijk Huis wil ontrafelen, is dat degenen die bereid zijn daar
over informatie te verschaffen het soms op prijs stellen anoniem te blijven, een
wens die we uiteraard moeten respecteren—Uit de context zal de lezer begrij
pen waar deze anonymi aan het woord zijn.
Om over de affaire zoals deze zich in de zomer van 1956 voordeed van ad
vies te kunnen dienen, zal de commissie-Beel allereerst zich een beeld hebben
trachten te vormen van de achtergronden ervan, mag men aannemen, te
weten: de figuur Greet Hofinans en haar debuut aan het hof, de conferenties
op Het Oude Loo en de redevoeringen van koningin Juliana tijdens haar
Amerikaanse reis in 1952, die tot speculaties hadden geleid over de invloed
van Greet Hofinans en Het Oude Loo op de koningin. Het is noodzakelijk
over deze achtergronden wat te vertellen om enig idee te kunnen geven van de
meningsvorming in de commissie van drie wijze mannen en van Beels rol
daarin.
De

f ig u u r

G r e e t H o fm a n s

Toen Greet Hofinans in juni 1956 wereldnieuws werd, toonden de schaarse
foto’s die van de ‘gebedsgenezeres’ in de pers verschenen een hoekige vrouw,
in het zwart gekleed en met een felle blik in de ogen—bevestiging naar het
scheen van het beeld dat men uit de perspublikaties van haar kreeg, dat van
een toverkol. Deze beeldvorming bood dankbare aanknopingspunten voor
hilarische verhalen over haar. In de eerste plaats het verhaal waarin Jacobi
/Bemhard Greet Hofinans portretteerden als de Raspoetin aan het hof.17 In
latere jaren heeft Hofland in zijn bekende boek Tegels lichten dit beeld nog wat
verder uitgewerkt. Hij voegde aan de gebedsgenezende toverkol en Raspoetin
nog toe dat van een intrigante, van wie al voor de oorlog, toen Greet Hofmans
werkte op het textielbedrijf Atex, bekend was dat zij ‘tweedracht en onrust’
zaaide.18 Weer vele jaren later knoopte Van Wijnen hierbij aan en nam zelfs
J.P. Rehwinkel in diens dissertatie over de minister-president gemakshalve aan
dat Greet Hofinans een soort Raspoetin moest zijn geweest.19
Van heverlede had bij schrijvers over de affaire de idee moeten opkomen dat
er iets niet klopte in de hardnekkige beeldvorming van Greet Hofmans, dunkt
ons. Als deze vrouw de machtsbeluste Raspoetin en tweedracht zaaiende intri
gante was geweest die van haar was gemaakt, dan zouden haar waarschijnlijk
twee karaktertrekken niet hebben ontbroken: geldzucht en wraakzucht. Nadat
ze op zo smadelijke wijze, als werd beweerd, van het hof was verjaagd, had zij
alle gelegenheid gehad haar wraakzucht bot te vieren en tegelijk er een slaatje
uit te slaan. Als koninklijke gebedsgenezeres was haar marktwaarde sterk ge
stegen en de hele wereldpers had de Raspoetin-aan-het-hof graag haar kolom
men ter beschikking gesteld om haar gal te spuwen. Dit alles is niet geschied.
Het enige dat twaalf jaren na de affaire nog in de pers doordrong was dat
Greet Hofinans was overleden en dat koningin Juliana bij haar begrafenis niet
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aanwezig had mogen zijn.20
Er is nog een heel ander beeld gegeven van de figuur Greet Hofinans, na
melijk door ex-minister B.J. Udink. Deze heeft verteld hoe hij door chroni
sche slapeloosheid gekweld in 1963 in contact kwam met Greet Hofmans. Het
contact kwam blijkbaar tot stand via zijn behandelende arts, die aldus Udink
‘behoorde tot de kring van mensen—artsen, predikanten, juristen, hooglera
ren, zakenlieden, huisvrouwen—rondom juffrouw Hofinans’. Vijf jaren lang is
Udink bij haar op consult geweest, met een frequentie van ‘tenminste eenmaal
per veertien dagen’. Kennelijk raakte geleidelijk de slapeloosheid op de achter
grond en ging voor Udink de spirituele waarde van het contact met Greet
Hofinans overwegen. ‘Zij was iemand van wie grote geestelijke kracht uitging’,
heeft Udink gezegd. ‘Hocus pocus kwam daaraan niet te pas.’ Udink, een be
lijdend christen, werd getroffen door de verdieping van zijn geloofsleven die
hij uit de gesprekken met Greet Hofinans putte. De affaire van 1956 kwam
nimmer ter sprake, heeft Udink gezegd.21
Evenmin als in haar kleding en uiterlijk had Greet Hofinans een sterke hand
in haar publieke uitspraken. In een interview kort na het Sp*ege/-artikel van de
in die tijd bekende journalist H.A. Lunshof in Elseviers Weekblad vertelde
Greet Hofinans dat zij in 1946 van Hoger Hand was getroffen door een ‘op
dracht’ die haar zei de zieke en in nood verkerende mensheid te hulp te
snellen. ‘Zulk een opdracht is verbijsterend en verschrikkelijk’, voegde zij
eraan toe.22 Tien jaren later herhaalde zij dit in een interview met Het Parool
en wist toen de ‘opdracht’ nauwkeurig te dateren op 2 maart 1946—‘ik herin
ner mij het moment nog precies’. Maar hoe het precies in zijn werk was ge
gaan kon ze niet vertellen.23
Bij een andere gelegenheid heeft Greet Hofmans nog een ervaring verteld
die haar ertoe zou hebben gebracht zich aan de lijdende mensheid te gaan wij
den—-een ervaring die op ons een authentiekere, althans begrijpelijkere indruk
maakt dan die van het soort vurige tongen dat haar op 2 maart 1946 zou zijn
overkomen. Aan de arts Leen Mees die haar na de kennismaking op het Oude
Loo in Amsterdam opzocht, vertelde Greet Hofinans hoe zij in 1942 eens
machteloze ooggetuige was geweest van het opbrengen van een joods jongetje
door een Nederlandse politieman. Vanuit het raam van haar huis in de Am
sterdamse binnenstad zag zij in de stille straat hoe het joch twee grote koffers
meesjouwde die veel te zwaar voor hem waren—niet wetend dat zijn bezittin
gen hem binnen enige uren zouden worden ontnomen. De jongen pakte
steeds één koffer, zeulde deze een twintigtal meters verder en keerde dan
terug om de andere op te pakken en mee te zeulen. Greet Hofinans bemerkte
dat het gedoe de politieman steeds meer ergerde en zag dat hij tenslotte de
joodse jongen ongenadig afranselde. Zij vertelt verder:
‘Toen gebeurde het (...). Opeens werd ik vervuld van een gevoel waarvan ik
besefte dat het iets ongekends voor me was. (...). Liefde en medelijden namen
bezit van mij. (...) Dit medelijden gold echter niet alleen het jongetje, maar net
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hele m ensheid uitging.’24

BEEL EN HET KONINKLIJK HUIS

Greet Hofmans’ observatie doet denken aan wat Hannah Arendt later zou
schrijven over de Duitse concentratiekampen: bewakers en slachtoffers waren
in wezen tezamen gevangenen van hetzelfde systeem waarin het noodlot hen
had samengebracht. Greet Hofmans was niet alleen een vrouw die gevoelig
was voor indrukken, zij was ook een praktisch mens. Ze werd deel van een or
ganisatie die joden hielp onderduiken en heeft daarin, naar het schijnt, nuttig
werk verricht.
Tijdens de oorlog leerde Greet Hofmans J.W. Kaiser kennen, die een
belangrijke positie in haar leven zou gaan innemen en die ook een rol heeft
gespeeld in de affaire van 1956. Kaiser was directiesecretaris van Stoomvaart
maatschappij Nederland, welke als gevolg van de oorlog vrijwel stil was komen
te hggen. Kaiser verplaatste zijn aandacht van de scheepvaart naar het Hogere.
Van tijd tot tijd schreef hij in het blad voor geestelijk leven Uitzicht. Een van
deze artikelen trok de aandacht van Greet Hofmans, die naar aanleiding daar
van Kaiser schreef. Zij werd daarop uitgenodigd bij de huiskamerbijeenkomsten die Kaiser was gaan organiseren. Na de oorlog nam Kaiser ontslag bij
Stoomvaartmaatschappij Nederland en ging zich geheel wijden aan het Hoge
re. Zo schreef hij een diepzinnige vertaling van het Marcus Evangelie die in
protestants-christelijke kring de aandacht trok. Hij werd aanvankelijk een
soort secretaris van Greet Hoftnans, met wier vorm van religiositeit hij ver
wantschap voelde, en later vooral de animator en organisator van de OudeLooconferenties, zoals we zullen zien.
Naar het schijn werd bij een van de gesprekken van de commissie-Beel met
een betrokkene bij de Soestdijk-affaire deze door Van Starkenborgh gevraagd
hoe hij gezien zijn maatschappelijke status zich kon afgeven met een volks
vrouw. Ook polste Van Starkenborgh nieuwsgierig hoe de koningin met een
ongeletterde vrouw vriendschap had kunnen sluiten. Greet Hofmans was
inderdaad van eenvoudige komaf en had niet meer dan vier klassen lagere
school doorlopen. Zij was 23 juni 1894 geboren in Amsterdam, waar zij ook is
opgegroeid. Na de vroege dood van haar vader, een sportleraar, had zij als
oudste van vier kinderen enige tijd de zorg gehad voor het gezin en daarna ja
renlang onder armoedige omstandigheden haar verlamde moeder verpleegd,
terwijl ze daarbij werkte in confectieatehers. Door haar moeder werd Greet
Hofmans’ belangstelling gewekt voor de theosofie. Zij was lid geweest van de
Theosofische Vereniging en had tijdens de ‘sterkampen’ die de Vereniging
voor de oorlog in Ommen organiseerde, nog aan de voeten gezeten van de
destijds bekende Indische theosoof Krishnamurti. De Theosofische Vereni
ging stimuleerde haar leden tot vergelijkende studie van godsdiensten en wijs
gerige stelsels alsook tot onderzoek van de onverklaarde wetten der natuur en
van de latente krachten in de mens. Greet Hoftnans, wie het niet aan intelli
gentie ontbrak, was ondanks haar beperkte schoolopleiding door haar toewijDit soort huiskamerbijeenkomsten werden tijdens de oorlog meer gehouden, vooral tijdens
de hongerwinter, onder meer door dominee E.D. Spelberg, oprichter van de VPRO. De
stemming die er heerste was er een van dit-nooit-meer alsook die van een sterke religio
siteit—als het enige dat het kwaad uit de wereld kon verdrijven.
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ding aan de theosofie een erudiete vrouw geworden, met ook levendige be
langstelling voor toneel en muziek. Zij vormde daarom voor intellectuelen een
interessante gesprekspartner, naar het schijnt.
Een voor ons ondoorgrondelijke kant in Greet Hofmans’ bestaan openbaart
zich in wat zij haar ‘doorgevingen’ heeft genoemd. Na de mystieke opdracht
van 1946 duurde het nog twee jaren voordat een doorgeving haar ertoe bracht
van Amsterdam naar Hattem te gaan, om daar in het Gelderse plaatsje aan de
IJssel haar menslievende werk aan te vangen. Dezelfde doorgeving bracht haar
in contact met de familie Van Heeckeren, die in Hattem het landgoed Molecaten bewoonde. De Van Heeckerens hadden oprechte belangstelling voor
theo- en antroposofie en stelden Greet Hofmans een klein onderkomen ter
beschikking. Spoedig voegde ook Kaiser zich bij haar in Hattem en betrok met
zijn gezin eveneens een huisje op het landgoed Molecaten. Greet Hofmans
begon ‘zitdagen’ te houden, zoals zij ze noemde, in de plaatselijke dorpsher
berg, waar iedereen die dat wilde haar gratis kon consulteren. De consulten
bestonden daaruit dat zij aan zieken en nooddrufdgen haar doorgevingen door
gaf, welke bestonden uit adviezen die dezen, wilden zij genezen van hun kwalen
of hun nood te boven komen, nauwgezet hadden op te volgen. Hoe het precies
in zijn werk ging, is voor ons duister. ‘Ik draag met een bepaalde formule de
moeilijkheden van anderen op en krijg antwoord. Dit is mijn geheim’25.
Tegen mensen in haar directe omgeving vertelde zij dat de doorgevingen haar
als het ware overkwamen, dat zij zelf daarin een passieve rol vervulde—zij gold
onder haar getrouwen als ‘helderhorend’.
Bij al deze wat mediamiek aandoende sceances bleef Greet Hofmans ken
nelijk een zekere nuchterheid behouden. Onder haar patiënten waren ver
scheidene eenvoudige lieden die vaak nog weinig notie hadden van lichaamshygiëne. In de doorgevingen die zij dezen gaf kon zij zulke praktische adviezen
vlechten als zich voortaan iedere avond met koud water te wassen. En het
gezag van de gebedsgenezeres was van dien aard dat de patiënt het niet waagde
een avond over te slaan. M.G. Schenk, die de praktijk van de genezeres eens
observeerde, viel het op dat vrijwel allen die bij Greet Hofmans op consult
kwamen klachten hadden van psycho-somatische aard—bij wie de ziekte zoals
het tegenwoordig heet ‘tussen de oren’ zat.26 Waarschijnlijk school de kracht
van Greet Hofmans in haar vermogen mensen zich bewust te maken van de
psychische kant van hun lijden en daaraan iets te doen. Wat haar naar het
schijnt het meest heeft geërgerd in het artikel in Der Spiegel was de kwalificatie
‘gebedsgenezeres’ die haar werd opgeplakt. In de eerste plaats ‘bad’ ze niet. Als
theosofe meende zij dat het goddelijke in jezelf school en tot jezelf bid je niet.
Evenmin ‘genas’ zij, heeft ze de verwonderde Lunshof duidelijk proberen te
maken. Wat ze dan wel deed?—‘Beter maken,’ zei Greet en verklaarde nader:
‘Genezen is de zieke te leren zien, dat de ziekte zijn kruis is; dat hij blijmoedig
heeft te dragen; of hij ervan geneest of eraan sterft’27.
De faam van de-gebedsgenezeres-van-Hattem was binnen enkele weken

Afb. 42. Greet Hofmans.

gevestigd; in groten getale stroomden de patiënten toe. Greet Hofmans was er
zelf blijkbaar beduusd van. ‘Die omvang was er direct,’ zei ze later. ‘Vrienden
kunnen dat getuigen. Ineens waren er zalen vol mensen. Dit is volkomen
onbegrijpelijk.’28 De drukte in de plaatselijke herberg trok de aandacht van de
burgemeester van Hattem K. Toomstra. Deze ergerde zich danig aan de rare
Amsterdamse madam die de rust in het dorp verstoorde. Toomstra deed een
ontdekking die hem tot actie bracht. Hij merkte dat Greet Hofmans amicaal
omging met de gemeentebode. En van deze wist Toomstra dat hij De Waarheid
las. De burgemeester alarmeerde Binnenlandse Zaken.29 Het gevolg was dat,
ver voordat er van een Greet Hofmans-affaire sprake was, de BVD een dossier
van Greet Hofmans begon aan te leggen. Het is een uitermate mager dossier
gebleven, want van enige communistische neiging of contacten bleek niets.30
Greet Hofmans vond haar inspiratiebron in oosterse religies. Een van haar
weinige bezittingen was naar het schijnt het boek de Prem Sagar (‘Oceaan der
Liefde’) een modeme bewerking van de Bhagavadgita. Het lot van de mens en
van de wereld wordt daarin geduid als cyclisch, een steeds terugkeren bij het
beginpunt. Omdat zij waarschijnlijk met het noemen van Visnu en Krishna uit
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de Oceaan der Liefde bij degenen die haar hulp zochten op onbegrip was ge
stuit, hanteerde Greet Hofmans bij haar consulten en in de uitgebreide corres
pondentie die zij met haar patinten onderhield de figuur van Christus. Chris
tus was evenwel nog slechts een metafoor van het Hogere—het deed er niet
zoveel toe hoe je het noemde.
Bedacht dient te worden dat de wat occult aandoende praktijk van Greet
Hofmans in die jaren vijftig geen uniek verschijnsel was, evenmin als gebedsgenezerij. Er waren bijvoorbeeld de Soefibeweging, die zocht naar de kern der
godsdiensten; de antroposofie, die Rudolf Steiner in 1913 had losgemaakt van
de oosterse theosofie en die bij het teleologische, lineaire denken van het
Christendom aansluiting zocht; de Pinkstergemeente met haar gebedsgene
zing, profetieën en het spreken-in-tongen. Het waren bewegingen wier aan
hangers veelal vrome christenen waren, die in de occulte omgeving van esoteri
sche kringen verdieping zochten van hun geloof. Binnen het rooms-katholicisme kwamen zulke gezelschappen in die dagen eveneens voor, ook in Ne
derland, en vonden niet zelden aanhangers onder de clerus.
Al met al komt de figuur Greet Hofmans met haar theosofisch getinte bood
schap van liefde en licht op ons over als een vroege voorloopster van de New
Age beweging van onze dagen. In het interview in Het Parool van 1966 ver
welkomde zij dan ook de nieuwe tijd die aangebroken scheen en die zich keer
de tegen de oude gezagsstructuren. ‘Het gezag kan zich niet meer handhaven
tegenover de bewustwording van de doorsnee mens’, verklaarde Greet Hof
mans en voegde er in New Age-idioom aan toe: ‘U voelt wel dat de aangolving
van een nieuw evolutiestadium niet is te kanaliseren’.31
D ebuut

aan h e t h o f

De ambiance op het landgoed Molecaten van religieuze verdieping en opzien
barende genezing trok ook belangstellenden in het verschijnsel Greet Hof
mans uit wat toen de hogere kringen heette. Een van hen was generaal H.
Koot, commandant van de binnenlandse strijdkrachten, die een grote interesse
had in het Hogere en met zijn Indische achtergrond niet ongevoelig was voor
enige goenagoena. Een doorgeving van Greet Hofmans bracht, naar het schijnt
een nichtje van de generaal genezing.
Prins Bemhard hoorde hiervan van de vader van het kind die hij kende van
de jacht. Als bekend was het jongste kind van het koninklijk paar in 1947 ge
boren met een ernstige oogafwijking. Een operatie had een beperkt gezichts
vermogen kunnen redden van één oog. Nu verdere medische behandeling
geen uitzicht meer bood, was het niet onbegrijpelijk dat de bezorgde vader ge
troffen werd door het verhaal van de genezing. Aan Alden Hatch heeft Bem
hard verteld dat Koot, die hij kende als oud-verzetsman en in wie hij groot
Zo was er in die tijd de kring rond de zieneres en genezeres Janske Gorissen in de Welberg
bij Steenbergen, die ‘bruidje van Jezus’ werd genoemd en tot wier gelovigen de vrome Lim
burgse bisschop J. Lemmens, de bisschop van Breda P. Hopmans en burgemeester van Maas
tricht Michiels van Kessenich behoorden.
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vertrouwen had, ‘knew a woman who had achieved remarkable succes with
faithhealing.’ Koot had erbij gezegd, ‘Wouldn’t we give it a try’ en Bemhard
desgevraagd het adres van Greet Hofinans gegeven.32 Naar het schijnt was de
prins meteen verrukt van haar. Zijn vrouw reageerde wat sceptisch op Bemhards voorstel de genezeres naar Soestdijk te halen. Zij stuurde eerst haar ver
trouwelinge mevrouw M.A. Pennink-Nietschmann, wier man tijdens de Ja
panse bezetting was omgekomen en die op Soestdijk voor de kinderen zorgde,
op verkenning. Het ‘verhoor’ dat zij Greet Hofinans wilde afhemen, kreeg een
geheel andere wending toen deze haar bezoekster begon uit te vragen. De vra
gen die Rita Pennink werden gesteld troffen haar zeer, omdat ze een verras
send inzicht openbaarden in haar achtergronden. Zoals velen die met Greet
Hofinans kennismaakten, raakte ook zij onder de indruk van de vrouw, die
kennelijk een sterke persoonlijkheid bezat. Rita had meteen vertrouwen in
haar en bracht Greet Hofinans mee naar Soestdijk. De kennismaking van
Juliana met Greet Hofinans op Soestdijk vond eind 1948 plaats—niet vóór de
troonsbestijging van koningin Juliana, zoals vaak is beweerd, maar daarna.
Ook Juliana kwam onder de indruk van de vrouw die altijd volkomen zichzelf
bleef en die, zoals zij tegenover iedereen deed, de koningin onbevangen tege
moet trad.
Volgens hetgeen Jacobi/Bemhard in Der Spiegel hebben verteld over het de
buut van Greet Hofinans op Soestdijk zou zij haar koninklijke patiënte een tijd
lang hebben gefixeerd en daama de verlossende woorden hebben gesproken:
‘Marijke wird sehen (...) innerhalb von zwei Jahren’33. Het is een wat on
waarschijnlijk aandoend relaas van Greet Hofinans’ debuut—waar de prins
zelf kennelijk niet bij is geweest. In het openhartige verhaal dat Udink over
zijn vijfjarige consultatie van Greet Hofinans heeft verteld, wordt van enige
timing van diens behandeling door haar niet gerept. Greet Hofinans zal gaan
deweg hebben beseft dat de genezende kracht van haar doorgevingen voor
namelijk school in de psychologische invloed die zij op patiënten uitoefende.
Dit vereiste enigerlei geestelijk contact, nemen we aan, en Marijke was op dat
moment nog een baby. Wellicht heeft Greet Hofinans daarom laten blijken
dat het wel een paar jaren kon duren voordat enig heil was te verwachten. Het
oogletsel van de jongste prinses is niet genezen. Wat wel is gebeurd, is dat zij
met haar kwaal leerde leven. De prestatie haar visuele handicap te boven te
zijn gekomen, moet natuurlijk in de eerste plaats worden toegeschreven aan
het doorzettingsvermogen en de intelligentie van prinses Marijke—die zich
later Christina is gaan noemen en die kennelijk geheel zelf haar weg in het le
ven heeft gezocht. Men zou zich echter kunnen voorstellen dat het contact dat
zij in haar prille jeugd heeft gehad met die wonderhjke vrouw, wier genezende
kracht naar haar eigen zeggen school in het vermogen patiënten hun kwalen te
aanvaarden, haar daarbij heeft geholpen. Prins Bemhard heeft tegen Hatch
nog gezegd dat zijn vrouw zelfs geen dokter meer toeliet tot hun kinderen en
dat dit kwam door de invloed van Greet Hofinans. Ook dit klinkt wat onge
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loofwaardig. In meergenoemd Ekeviers-interview heeft Greet Hofinans uit
gelegd dat haar adviezen aan hen die bij haar op consult kwamen vaak inhield
zich bij een dokter te vervoegen.
Na haar introductie op Soestdijk zou Greet Hofmans—wederom volgens
prins Bernhard—haar intrek hebben genomen in het paleis; wat door iedereen
die later over de affaire geschreven heeft, is overgenomen. Naar het schijnt
heeft Greet Hofinans in de loop van de jaren slechts enkele keren op Soestdijk
overnacht; wanneer het te laat was terug te gaan naar Hattem, waar zij aanvan
kelijk nog woonde. Aan de behoefte aan overnachtingsmogelijkheid op Soest
dijk kwam in 1951 een einde toen zij een stacaravan ter beschikking kreeg in
Baam in de tuin van de familie Mijnssen in de Regentesselaan, op korte af
stand van paleis Soestdijk. Acht maanden later verhuisde ook Kaiser met zijn
gezin naar Baam, waar hij een huis betrok van de bankier R. Pierson.
Intussen was er tussen Juliana en Greet Hofinans een band gegroeid. Zij
ontmoetten elkaar van tijd tot tijd, soms op Soestdijk—waar dan Marijke bij
was—soms in Greets woonbarak, soms ook bij wederzijdse vrienden. Het lijkt
erop dat bij de gesprekken die zij hadden Greet Hofinans vooral heeft gefun
geerd als praatpaal voor Juliana. Maar als Greet Hofmans anders dan Bern
hard heeft verteld niet op Soestdijk heeft gewoond doch daar slechts een
enkele keer heeft overnacht en indien het onderlinge contact tussen de twee
vrouwen incidenteel is geweest, valt daaruit niet een rol te construeren van een
Raspoetin die de koningin constant bestookte bij de uitvoering van haar staats
taken. De staatstaken van een koningin zijn goeddeels routineus van aard en
weinig opwindend maar wel belastend; we mogen aannemen dat Juliana er de
handen vol aan had. Ook Greet Hofinans had de handen vol, namelijk aan de
‘praktijk’ die zij na Hattem in Amsterdam was begonnen in een dansschool aan
de Overtoom en aan zitdagen die ze elders in den lande hield.
De betrekkelijk vreedzame rust die er toen nog heerste op Soestdijk werd eind
1951 wreed verstoord door een treffen tussen Bernhard en Greet Hofmans.
De oorzaak was een paardenkwestie. Het Spiegel-artikel heeft er smakelijk ver
slag van gedaan en de prins heeft het verhaal later nog eens verteld aan zijn
biograaf Alden Hatch en aan Van Wijnen—zij het steeds met enkele ver
schillen in de toedracht van de zaak. Er is nog een versie, afkomstig uit wat we
gemakshalve de Soester-vleugel van paleis Soestdijk zullen noemen. Wij geven
haar voor wat zij waard is.
Bernhard had de ambitie als springruiter aan de Olympische Spelen mee te
doen, zoals hij ook aan Jacobi had verklapt. Het paard waarmee de prins zijn
Olympisch debuut wilde maken was No, No Nanette.34 Bij de trainingen
bleek het zware Olympisch parkoers dat ruiter en paard te wachten stond te
zwaar. De prins besloot zijn heil te zoeken bij Greet Hofmans en ging bij haar
op consult. Bernhard heeft verteld dat de vrouw hem vroeg haar eerst enkele
haren te bezorgen uit de staart van No, No Nanette—in een andere versie
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vroeg zij foto’s van al zijn paarden. De doorgeving die ze vervolgens doorgaf
was het paard op een dieet te zetten van zoiets als vleesnat met deegballen.
Paarden behoren tot de herbivoren in het dierenrijk die zo streng vegetarisch
zijn dat ze vlees noch vleesnat door de keel kunnen krijgen. We mogen aan
nemen dat Bemhard dat ook wel wist, maar wellicht heeft hij in het wonder
lijke van het dieet de wonderkracht ervan vermoed. Het advies leidde—nog
steeds volgens de Soester-vleugel-—tot de enigermate beschamende vertoning
van een prins die onder de verbaasde blikken van de stalknechten No, No
Nanette met alle geweld de door het paard versmade deegballensoep wilde la
ten vreten, tevergeefs. Greet Hofinans had geen verstand van paarden naar het
schijnt, maar zij was volgens meerdere getuigen, onder wie Lunshof van Elseviers, wel een vrouw met humor.
In 1961 heeft Bemhard tegen zijn biograaf Alden Hatch gezegd dat het ver
zoek om het paardenadvies slechts een test was geweest om de blasfemie van
de ‘faith-healer’ aan de kaak te stellen. Naar zijn zeggen heeft de prins subiet
de paardendokter ‘het paleis uitgezet’.35 Indien Greet Hofinans daar niet
woonde, moet dit waarschijnlijk worden verstaan als: de deur gewezen. Dat
moet dan zijn geweest de deur van de Baarn-vleugel, want over de toegang tot
de andere vleugel had de prins weldra niets meer te zeggen, zoals uit het ver
volg zal blijken. Sedert het falende paardenadvies is het nooit meer goed ge
komen tussen prins Bemhard en Greet Hofinans. Er ontbrandde, heeft Bernhard tegenover zijn biograaf Hatch verklaard, een jarenlange ‘oorlog’—tussen
de prins, die de groten der aarde tot zijn vrienden kon rekenen, en de volks
vrouw uit Amsterdam.
D e O u d e - L o o c o n f e r e n t ie s

Over de Oude-Looconferenties schrijft Van Wijnen:
‘Wel staat vast dat ze [Greet Hofmans] na korte tijd het middelpunt van de
huiskamerbijeenkomsten op het Oude Loo was en dat Koningin Juliana en
prinses Wilhelmina met een deel van de hofhouding regelmatig aanwezig waren
op de bijeenkomsten waarin zij voorging.’ 36

Het lijkt erop dat Van Wijnen zich hier door prins Bemhard op sleeptouw
heeft laten nemen—maar die was er zelf nimmer bij, bij de bijeenkomsten. De
‘huiskamerbijeenkomsten op het Oude Loo’ waarover Van Wijnen schrijft,
waren meerdaagse conferenties, die meer dan honderd deelnemers telden en
daarom niet in een huiskamer plaats vonden maar in de kleine ridderzaal van
het jachtslot op het Loo, dat Het Oude Loo wordt genoemd. Greet Hofinans
vormde niet ‘het middelpunt’ van deze conferenties en het was ook niet zo dat
zij ‘voorging’—zoals kan worden opgemaakt uit convocaties voor de conferen
ties en uit sprekerslijsten. Zij heeft weliswaar aan alle conferenties deelge
nomen, maar heeft er geen enkele keer het woord gevoerd. Bemhard/Van
Wijnen zijn wellicht op een dwaalspoor gebracht doordat in de convocaties
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melding werd gemaakt dat zij die daaraan behoefte hadden, Greet Hofmans in
de loop van de conferentie konden consulteren—wat hun een reis naar de
Amsterdamse dansschool bespaarde. De consulten hadden naar het schijnt een
huiselijk karakter; gezeten aan een tafeltje tussen de andere conferentiedeelnemers spraken deze en gene met Greet Hofmans onder het genot van een kopje
thee of een glaasje limonade.
De Oude-Looconferenties zijn begonnen in de zomer van 1951. Degene die
het idee heeft aangedragen voor de conferenties was eerder genoemde ver
trouwelinge van koningin Juliana, de weduwe Rita Pennink-Nietschmann die
het ook met prinses Wilhelmina goed kon vinden. Zij was inmiddels in 1951
gehuwd met W.J. baron van Heeckeren van Molecaten, die begin 1950 parti
culier secretaris was geworden van koningin Juliana. Mevrouw van Heeckeren-Nietschmann deelde de spirituele interesse van de Van Heeckerens. Zij
werd geïntrigeerd door de verscheidene gedaanten die het Hogere in de we
reld heeft aangenomen en die het universele in de wereldgodsdiensten hebben
versluierd. De gedachte kwam op in ruimere kring te praten over de religieuze
universaliteit in de wereld. Het vond een warm onthaal bij koningin Juliana
alsook bij prinses Wilhelmina, die spontaan Het Oude Loo ter beschikking
stelde.
Van stonde af aan is Kaiser, die de vertrouwelinge van Wilhelmina was, de
organisator van de conferenties geweest waartoe het initiatief leidde. Onder
zijn leiding werd op 12 juni 1951 in kleine kring met Juliana en Wilhelmina
erbij een voorbespreking gehouden, waarbij Kaiser in een toespraakje ont
vouwde hoe naar zijn mening de bijeenkomsten moesten worden aangepakt.
Pers diende daarbij niet te worden toegelaten, vond Kaiser, ‘ook geen andere
belangstellenden dan de aan te wijzenen’. Als een moderne Savonarola sloot
Kaiser zijn toespraakje af met de geladen zin: ‘Want alleen wat in de woestijn
geboren wordt in ons zal het Beloofde Land betreden.’37 In Kaiser kwam ken
nelijk de oude directiesecretaris boven; hij zette iedereen aan het werk om van
de eerste conferentie meteen een succes te maken, ook Greet Hofmans.
De eerste conferentie vond eind juli/begin augustus 1951 plaats. De titel was
‘God grondlegger der wereld en daarom onoverwinnelijk’. De 127 deelnemers
waren deels op Het Loo, deels elders ondergebracht. Naast humanisten waren
zij hervormden, gereformeerden, lutheranen, orthodoxe joden en ook waren
er enkele katholieken bij. De meesten waren vooraanstaanden uit het westen
des lands, vooral uit het Gooi. Tot de deelnemers behoorden de bankier Pierson, wiens echtgenote met Rita Nietschmann initiatiefneemster was geweest,
eerder genoemde generaal Koot, Marga Klompé, mejuffrouw Tellegen en Juliana’s vriendinnen de dames M. Tjeenk Willink en Jeanet Geldens. De uitno
digingen waren verstuurd door Kaiser, in nauw overleg met prinses Wilhelmi
na die niet zomaar iedereen op haar erf wilde toelaten. Terwille van bui
tenlandse deelnemers en sprekers was de voertaal Engels—wat op zich al een
ernstige handicap zou zijn geweest voor Greet Hofmans om ‘voor te gaan’,
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want zij sprak nauwelijks Engels. Als sprekers traden op ds G.J.H. Gijzink uit
Rotterdam, G.P. van Wijnmalen uit Amsterdam en Philip Metman uit Lon
den. ’s Ochtends was er een ‘beschouwing’, ’s middags gevolgd door ‘een
gedachtenwisseling of improvisatie over een bepaald onderwerp’. In de uitno
diging voor de conferentie was gezegd: ‘Er is op deze bijeenkomsten geen
mensehjke leiding, doch slechts een waken voor trouw aan de intentie’. Om
evenwel te voorkomen dat het een janboel werd, had Kaiser enkele richtlijnen
verordonneerd. Zo gold voor het Oude Loo een rookverbod en was de gasten
een identiteitskaart uitgereikt, welke hun werd verzocht te tonen aan de wacht
‘telkens wanneer U de paleisgronden betreedt’.38
De eerste conferentie bleek meteen zo’n succes dat weldra nieuwe werden
georganiseerd, al spoedig tweemaal per jaar. Er verschenen sprekers van naam
als de joodse filosoof Martin Buber, de Franse boeddhist en psychotherapeut
K Dürckheim. Ook Marga Klompé is getuige een (verzegeld) dossier in haar
archief op het ARA wellicht als inleidster opgetreden39. Steeds ging het om
diepreligieuze onderwerpen, angstvallig ontkoppeld van enige confessionele
denominatie en ver van de actuele politiek.
Naar de buitenwacht, onder wie kennelijk ook Bernhard, drong van de OudeLooconferenties het gerucht door dat daar een stel anti-Amerikaanse pacifis
ten met communistische sympathieën samenspanden tegen de NAVO. Het is
niet moeilijk te verklaren hoe deze mening, die uiteindelijk ook tot Drees en
Beel doordrong, postvatte. Al in de uitnodiging van de eerste conferentie had
Kaiser verklaard dat de dieper liggende intentie van de conferenties diende te
zijn de wereld te verlossen van het Kwaad—dat met een hoofdletter werd
geschreven. In de sfeer van religiositeit die op het Oude Loo overheerste en
waarin het dat-nooit-meer van de voormalige huiskamerbijeenkomsten uit de
hongerwinter doorklonk, kreeg het Kwaad de gedaanten van militarisme en
materialisme. In die tijd van de koude oorlog werd dit door buitenstaanders
hcht vertaald in pacifisme en anti-Amerikanisme en in het verlengde daarvan
in communisme—ondanks het feit dat de politieke gezindheid van het meren
deel van de deelnemers varieerde van conservatief tot aartsconservatief. Een
bijbelse oproep als ‘smeedt uw zwaarden om tot ploegscharen’ werd gehoord
als een oproep uit de NAVO te treden en als men het in die schrale jaren
vijftig had over het materialisme in de wereld, werd dat al gauw ervaren als een
beschuldiging aan het adres van de Amerikaanse consumptiemaatschappij met
haar overdaad aan tv-toestellen, auto’s en koelkasten. Als teken van de com
munistische invloed op het Oude Loo werd voorts gezien dat onder de deelne
mers zich ook enkele aanhanger van de Derde Weg manifesteerde—waaruit
later de PSP voortkwam—zoals G.H. Slotemaker de Bruïne.
Bij de tweede Oude-Looconferentie in november 1951 is Eleanor Roosevelt
te gast geweest, de weduwe van de voormalige Amerikaanse president die in
ternationaal aan de weg timmerde. Zij was op weg naar Parijs, waar de Ver
enigde Naties de wintervergadering hield, en bracht een bezoek aan Juliana,
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met wie zij in de oorlog vriendschappelijke betrekkingen had aangeknoopt en
die haar meenam naar de conferentie op het Oude Loo. Na afloop in kleiner
gezelschap nog wat napratend op paleis Het Loo vroeg de Amerikaanse presidentsweduwe naar het schijnt enigermate vertwijfeld welke boodschap zij nu
van de conferentie moest overbrengen aan de VN. Kaiser liet blijken dat ze er
weinig van had begrepen. Het ging bij deze conferenties niet om resoluties,
probeerde hij duidelijk te maken, maar om innerlijke verdieping. In de convo
catie van de eerste conferentie had hij verklaard ‘dat niets de Goddelijke Lei
ding zozeer tot obstakel is, als de menselijke drang naar vorm, vormgeving en
vormbestendiging’. Mevrouw Roosevelt vond het allerminst aangenaam door
een haar volkomen onbekende Nederlander de les te worden gelezen. In Parijs
gevraagd naar haar indrukken aan het Nederlandse hof sprak ze afgemeten van
een stel ‘fanatics’—koren op de molen van de kritische buitenwacht in Hol
land.
Weldra begon ook de Binnenlandse Veiligheidsdienst—althans de toenma
lige directeur daarvan Einthoven—belangstelling te tonen voor de conferen
ties op het Oude Loo. We kunnen dit afleiden uit de titels van een aantal (we
derom verzegelde) dossiers in het archief van Einthoven op het ARA onder de
verzameltitel ‘Conferenties over wereldvraagstukken op Het Oude Loo’ . Het
opschrift van één van de dossiers luidt: ‘Verslag van een gesprek over de con
ferenties tussen enerzijds prof Stellinga [waarschijnlijk mejuffrouw H.W.T.
Stellwag] en J.M.F.A. van Dijk en anderzijds W. Drees’. Hieruit blijkt dat
Drees al in een vroeg stadium van de conferenties op de hoogte is geweest.
Einthovens Oude-Loodossiers bestrijken blijkens de opschriften van de dos
siers de periode 1951-1953. Kennelijk verloor Einthoven gaandeweg zijn inte
resse in de koninklijke aanpak der wereldvraagstukken.40
Iemand, die alle conferenties heeft bijgewoond, noemde ze in wezen een
‘onschuldig vermaak’—gezellig, maar wel op niveau. De deelnemers vormden
een wisselend bestand, maar steeds goeddeels uit de betere kringen. Zij die een
uitnodiging kregen voor een conferentie op het Oude Loo, voelden zich daar
mee zeer verguld.
D e A m e r ik a a n s e

r e is v a n k o n in g in

J

u l ia n a

Een fase in de verwikkelingen welke hebben geleid tot de Soestdijk-affaire is
geweest de reis die koningin Juliana en prins Bernhard in april 1952 hebben
gemaakt naar Noord-Amerika en Canada en met name de redes welke ko
ningin Juliana tijdens deze reis heeft uitgesproken. Met hetzelfde aplomb
waarmee Van Wijnen zijn diagnose van de Oude-Looconferenties vooropstel
de, zo heeft Hofland over deze redevoeringen beweerd:
Eén van deze dossiers, met eerder genoemde toespraak van Kaiser alsmede een convocatie
voor de conferentie van juli 1952, is ons met toestemming van de nabestaanden van Eint
hoven ter inzage gegeven.
Toen het Oude Loo sedert 1957 niet meer beschikbaar was, werden de conferenties onder
de naam ‘Open veld bijeenkomsten’ verlegd naar het deftige hotel Figi te Zeist. Kaiser bleef
de organisator, terwijl Greets’ neef Frits Hofmans hem bijstond.
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‘Alles wijst er nu op dat de eerste versie van de koninklijke redevoeringen niet
was tot stand was gekomen in overleg met het kabinet, maar met Greet Hof
mans’ 41

Ook latere schrijvers over de Soestdijk-affaire zien in de Amerikaanse reis van
Juliana in 1952 de eerste aanwijzing van de invloed die Greet Hofmans aan het
hof had gekregen alsook van invloed van de Oude-Looconferenties. Ze zullen
ongetwijfeld ook de aandacht van de commissie-Beel hebben gehad.
Koningin Juliana was op haar zoektocht naar de kern van de religiositeit in
derdaad doortrokken geraakt van een diepgewortelde, maar apolitieke vredes
gezindheid. Gesprekken met Greet Hofmans en deelneming aan de OudeLooconferenties zullen haar in deze gezindheid hebben bevestigd. Dat is
echter iets anders dan dat daar de oorzaak zou liggen van haar pacifistische ge
zindheid. Een onbevooroordeelde getuige is een minister van Buitenlandse
Zaken uit die tijd. Diens diagnose luidt: ‘Hare Majesteit had bepaaldelijk dat
Hofmansmens niet nodig voor die vredesboodschappen van Haar!’42 Juliana
had zich de rol van vredeskoningin aangemeten en wilde daarvan tijdens haar
Amerikaanse reis, waarbij ze een aantal redes en kortere toespraken zou hou
den, getuigen.43 Van de staatstaken die koningin Juliana te vervullen had, was
haar die van het schrijven en uitspreken van redevoeringen het dierbaarst. Ze
heeft ervan gezegd: ‘Mijn toespraken maak ik zelf, behalve de Troonrede (...)
Ik verzamel van tevoren langzamerhand de bouwstenen. Van alles kan mij in
spireren.’44 Ook de Amerikaanse redevoeringen (en een radiorede in Canada)
wilde zij zelf schrijven. Ze was er al druk mee bezig en ging er onverdroten mee
door.
Koningin Juliana beschikte naar onze mening over retorische gaven. Een
fragment uit de rede die Juliana heeft gehouden voor het Amerikaanse congres
op 3 april 1952 moge het retorisch talent van koningin Juliana illustreren. Na
eerst de dank van ons land te hebben overgebracht voor de Marshallhulp—
waarvoor het staatsbezoek vooral was bedoeld—vervolgde de koningin trots:
‘Dit is niet het zich verschuldigd voelen van de begiftigde, noch van de schulde
naar jegens de schuldeiser. Het is niet het gevoel van de kleine tegen de grote,
noch dat van hem, voor wie plannen zijn gemaakt, maar het gevoel van vriend
schap en verwantschap van de vrijen voor en met de vrijen; van hen die verant
woordelijkheid kunnen dragen voor hen die dat niet kunnen en van wederzijds
respect voor elkander en voor allen—voortgesproten uit die algemene en zeer
diepgewortelde zin voor samenhang, de broederschap en de co-existentie van
de gehele mensheid.’ 45

Van het gerucht dat de koningin door Het Oude Loo met communistische
sympathieën zou zijn geïnfecteerd, bleek uit de redevoeringen van de koningin
niets, integendeel. In haar idealisme richtte zij haar vredesboodschap tot het
westen èn het oosten. Zo verklaarde zij in een rede voor de NAVO-raad: ‘De
kring van landen rond de Atlantische Oceaan moet zien het voorbeeld te ver
mijden, gegeven door de landen achter het Ijzeren Gordijn, die hun gedach
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ten zo hebben geconcentreerd op hun verdediging, dat zij vergeten zijn zich
evenzeer te richten op economisch, sociaal en cultureel welzijn, laat staan op
de vooruitgang van de gehele samenleving der volkeren.’46 In een toespraakje
tot de pers keerde zij op fraaie wijze het si-vis-pacem-para-bellum (als ge de vre
de wilt, bereidt u dan voor op de oorlog), dat het devies van de NAVO kon
zijn, in zijn tegendeel om met de stelling ‘dat vrede per slot het wapen is dat
het beste treft’47. Het optreden van koningin Juliana in Amerika werd kortom
gekenmerkt door een oprecht en treffend vertolkt ideahsme.
Prins Bemhard zinden stijl en inhoud van de redevoeringen die zijn vrouw in
Amerika ging afsteken allerminst. Tegenover Stikker verklaarde hij dat hij niet
van plan was de reis mee te maken als er niet flink werd geschrapt, ‘omdat ik
niet in deze maelstroom van hoogdravende onzin mede betrokken wens te wor
den’. Venijnig krabbelde hij in de kandijn van de brief aan Stikker nog: ‘U
weet zeker dat “Newsweek” in 1950 de speeches in London “Juliana’s doubletalk“ noemde.’48
De redevoeringen vielen onder de ministeriële verantwoordelijkheid en de
minister van Buitenlandse Zaken was hiervoor in de eerste plaats aanspreek
baar. Stikker voelde er niet veel voor met de koningin in de clinch te gaan over
de controverses tussen haar en haar gemaal, heeft Van Wijnen verklaard. ‘In
plaats van zijn constitutionele territoir te verdedigen’, liet hij dit over aan zijn
secretaris-generaal Boon. Dat had hij beter niet kunnen doen. Boon, die we
eerder in Indonesië tegenkwamen, was van huis uit een diplomaat en beoor
deelde de fraaie metaforen van de koningin en de ritmiek van haar zinsbouw
niet zozeer op hun retorische kracht maar op de vraag hoe ze politiek geïnter
preteerd konden worden. Wij kunnen ons voorstellen dat de koninklijke retor
gruwde bij de gedachte de omzichtige zinswendingen en woordkeus te moeten
verwerken die Boon haar in haar redes wilde laten aanbrengen. Deze maakte
het er niet beter op toen hij de koningin onomwonden te kennen gaf dat hij
‘bepaalde passages wartaal vond’. De koningin deed daarop het dringend ver
zoek aan Boons baas Stikker van dit ‘kleine ambtenaartje’ verlost te worden,
‘dat niet eens zijn eigen neus durft te snuiten uit angst voor—ja voor wat?’49
Niettemin bleek de koningin zich bewust van het onderscheid tussen poli
tieke, en wat zij noemde ‘de filosofische’ implicaties van haar redes. Waar
schijnlijk op milde aandrang van de vaderlijke Drees heeft zij al te politiek
klinkende passages geschrapt. Voor de rest liet ze weten: ‘De Heer Stikker mag
alles nog eens doorlezen en zijn opmerkingen maken, zoveel hij wil, maar ik
verander er toch niets meer aan.’ Als haar teksten niet werden aanvaard, dreig
de de koningin nog, zou ze in Amerika gaan improviseren; dan moesten ze
maar zien wat eruit kwam. Bezwerend voegde zij eraan toe: ‘Ik voel dat het
goed zal gaan, als ik maar mijn eigen woorden mag gebruiken en mijn eigen
gedachten kan volgen.’50Juliana zal ongetwijfeld met Greet Hofinans hebben
gesproken over haar aanstaande reis naar Amerika. Dat zij haar heeft laten in
grijpen in de tekst van haar redevoeringen—die de koningin zo strikt als haar
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eigen domein beschouwde—is echter uiterst onwaarschijnlijk.
Bernhard heeft zijn dreigement kennelijk laten vallen en zo toog het ko
ninklijk paar met gevolg begin april 1952 naar Amerika, terwijl Buitenlandse
Zaken de tenen bij elkaar kneep en de ambassade in Washington ervan over
tuigd was dat het één grote ramp zou worden. De koningin kreeg gelijk. Zelfs
Stikker moest achteraf toegeven dat het optreden van de koningin ‘een groot
succes is geweest’. Zo werd de redevoering van koningin Juliana voor het
Congres acht maal door applaus onderbroken en leverde de rede juichende
koppen op in de pers. In Los Angeles deed zich een pijnlijk incident voor. Op
een persconferentie na afloop van haar rede daar werd koningin Juliana de
vraag gesteld wat de mensheid concreet kon doen om de vredesboodschap die
zij uitdroeg te verwezenlijken. Volgens Stikker had de koningin geantwoord: ‘I
don’t know whatsoever.’—volgens een andere getuige zei ze meteen daarop:
‘Try it and you will be amazed at the result’, hetgeen ook een van de koppen
werd in de Amerikaanse kranten. De uitspraak ontlokte een afkeurend gesis op
van degenen die achter haar stonden: Stikker, Van Roijen, Bernhard en mejuf
frouw Tellegen. Wat had de koningin anders moeten zeggen? Een antwoord
dat ze waarschijnlijk op de tong had was: ‘Gooi alle wapens in de oceaan!’
Maar dat was een van de politieke uitspraken die zij op dringende aandrang
had geschrapt. Juliana’s uitspraak en het afkeurend gesis leidden ‘tot een vrij
scherpe woordenwisseling met de prins’, waarvan de omstanders op pijnlijke
wijze getuige waren.51 De koningin had in de Nieuwe Wereld haar vredes
boodschap kunnen uitdragen, maar de echtelijke vrede was danig verstoord.
De

breuk

De scheiding der geesten die zich tussen de beide vleugels van paleis Soestdijk
ging aftekenen hebben we omschreven als die van idealisten versus realisten.
Het idealisme dat heerste in de Soester-vleugel en op Het Oude Loo was een
mengsel van vredesgezindheid en spiritualiteit, zoals we zagen. Van Wijnen
heeft het Julianakamp het etiket ‘neutralisten’ opgeplakt. Dit houdt de lichte
suggestie in dat politieke doeleinden werden nagestreefd—zoiets als herstel
van onze vooroorlogse neutraliteitspolitiek. Zoals we evenwel zagen was het
idealisme apolitiek van aard. Een anonymus onder de idealistische aanhangers
van Juliana verklaarde: ‘Ik respecteerde hogelijk de “vredesgedachten” van de
koningin, maar innerlijk was ik nog niet zover’. De realisten in het Bemhardkamp, die Van Wijnen Adantici noemt, bekeken het vage idealisme in de an
dere vleugel met argwaan. De koude oorlog vereiste een realistische en krach
tige houding tegenover het communistische gevaar—de Koreaoorlog had laten
zien hoe reëel dit gevaar was. Als president van de in 1954, naar het schijnt
onder auspiciën van de CIA52, opgerichte Bilderbergconferentie was Bernhard
een exponent geworden van het Atlantische kamp. Dit verhoogde blijkbaar zijn
allergie voor communistische infiltraties. Tegenover Evert Vermeer, voorzitter
van de PvdA, zei Bernhard in die tijd eens dat deze met zijn partij het commu
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nisme buiten de grenzen bestreed maar dat hij ertegen te vechten had in zijn
eigen huis.53
Belangrijker dan deze spiegelgevechten werd het feit dat de koninklijke ech
telieden steeds verder uit elkaar dreven. Verwijten over en weer van persoon
lijke aard stapelden zich naar het schijnt op de ideologische. Juliana zou in de
ze tijd vernomen hebben van de amoureuze escapades van haar man destijds in
Londen.54 Van zijn kant maakte Bemhard zijn vrouw het verwijt zich te om
ringen met rare typen als Greet Hofinans die het decorum van het hof omlaag
haalden. Uit hetgeen Bemhard van die tijd heeft verteld aan Alden Hatch valt
op te maken dat hij en zijn vrouw op den duur nauwelijks nog met elkaar com
municeerden. In een dergelijke situatie kunnen derden een funeste invloed
gaan uitoefenen. Beschuldigingen werden tussen de twee paleisvleugels uitge
wisseld over boze plannen van de ene en infame praatjes van de andere kant.
De splijtzwam woekerde voort, ook buiten het territoir van het paleis—ken
nelijk tot in de tennisclub van Baarn toe.55
Tegen zijn biograaf Hatch heeft Bernhard gezegd dat zijn vrouw van 1948
tot 1956 in een soort trance heeft geleefd, als was zij door Greet Hofinans
gehypnotiseerd. Het lijkt onwaarschijnlijk De redevoeringen van koningin Ju 
liana uit 1952 waarvan we boven gewag maakten en het gevecht dat zij voerde
om haar teksten overeind te houden maken de indruk van een vrouw die zich
zelf prima in de hand had. Dit blijkt onmiskenbaar ook uit de lange, door
wrochte rede welke Juliana op 18 juni 1955 in de Pieterskerk te Leiden hield
over de welvaart in de wereld. Als een van de eersten heeft zij daarin naast de
atoombewapening wereldproblemen aangeroerd als de overbevolking en de
milieuaantasting en heeft zij met inzicht in het economisch beginsel der comparatieve kostenvergelijking de westerse wereld opgeroepen produkten die
ontwikkelingslanden goedkoper konden leveren dan industrielanden, aan deze
landen over te laten.56 Ook de staatstaken die de koningin in die tijd te ver
vullen had, waaronder de kabinetsformatie van 1952 en de kabinetscrisis van
1955 die we beschreven, bieden geen aanwijzingen voor Bemhards diagnose.
In het Sp/ege/-artikel hebben Jacobi/Bernhard gesuggereerd dat Greet Hofmans zelfs aanwezig was bij overleg van de koningin met haar ministers en dat
zij dezen aanwijzingen gaf. Ook hier is sprake van een uit zijn verband geruk
te, halve informatie. Inderdaad hebben, naar het schijnt, de twee vertrouwelin
gen van de koningin Drees en Beel op aandrang van Juliana kennisgemaakt
met Greet Hofinans. De nuchtere agnosticus Drees kwam niet van haar onder
de indruk. De vrome katholiek Beel voelde zich evenwel aangesproken door
de diepchristelijke gedachten die Greet Hofinans ontvouwde. Beels kennis
making met Greet Hofmans vond plaats kort na zijn terugkeer uit Indonesië.
Daarna werd hij hoogleraar en had nog maar weinig contact met het hof.
Tegen de tijd dat Beel weer terug was in Den Haag was Greet Hofmans in
Haagse kring een dusdanig omstreden figuur geworden dat de voorzichtige
Beel liever wat afstand bewaarde. Dat Greet Hofmans inderdaad ooit aanwe
zig is geweest bij overleg van de koningin met een minister en dat zij daarbij
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zelfs aanwijzingen zou hebben gegeven, is hoogst onwaarschijnlijk. Ministers
uit die tijd, die we ernaar hebben gevraagd, hadden het zelf in ieder geval niet
meegemaakt en zij achtten het onmogelijk dat collega’s zoiets zouden hebben
geaccepteerd.57 Het verhaal is ook daarom onwaarschijnlijk omdat Greet Hof
mans—maken we op uit het interview in Elseviers Weekblad—het politiek
bedrijf zag als iets dat zich ver beneden de hogere sferen waarin haar denken
zich placht te bewegen afspeelde.
Waar Juliana tenslotte aan toe was, was een echtscheiding. Bemhard heeft het
Hatch met zoveel woorden verteld: ‘So my wife told me, would I please leave
the house.’58 Juliana heeft dit naar het schijnt gedaan in een brief die zij in de
zomer van 1955 naar de andere paleisvleugel deed uitgaan en waarin zij Bernhard voorstelde bij zijn moeder op kasteel Warmelo te gaan wonen. Onmid
dellijk daarna vertrok zij met haar moeder naar Noorwegen op vakantie. Dat
het Juliana menens was bleek uit nog iets anders. Direct na haar huwelijk had
de koningin aan haar man het toezicht op de paleisdepartementen overgedra
gen, omdat ze dat als een corvee beschouwde. In de brief herriep zij deze over
dracht.
Bemhard deed wat hij onder de gegeven omstandigheden waarschijnlijk het
beste kon doen: ‘I went to the prime-minister and told him all.’59 Drees maak
te Beel en Beyen deelgenoot van de brief van Juliana. De overige ministers
werden in algemene termen op de hoogte gesteld. Zij Heten de te nemen stap
pen graag over aan Drees, Beel en Beyen, die thans binnen het kabinet een (in
formele) Soestdijkcommissie gingen vormen. Beel werd naar het schijnt naar
Soestdijk op fact-fmding gestuurd. ‘Het is een ramp’, Het Beel op het paleis
horen. Echtscheiding moest ‘tot elke prijs’ worden voorkomen, verklaarde hij.
Drees zal uit de inhoud van de brief van Juliana en het commentaar daarop
van Bemhard hebben begrepen dat de conflictstof zich hoog had opgestapeld
en dat een echtscheiding het voortbestaan van de monarchie bedreigde. Even
als Beel concludeerde Drees daarom dat echtscheiding tot elke prijs moest wor
den voorkomen. Deze conclusie bepaalde de verdere stappen die hij ondernam.
De

bo m barst

De Soestdijkcommissie Drees, Beel en Beyen, heeft op 11 juni 1956 in een
vertrouwelijk overleg met de hoofdredacteuren van de gevestigde bladen
weten te bereiken dat deze het komende artikel in Der Spiegel van twee dagen
later, waarvan op dat moment de inhoud al bekend was, zouden negeren.60 De
importeur van het Duitse weekblad Van Ditmar bleek bereid de Spiegeluitgave niet te verspreiden. Dit alles heeft evenwel niet kunnen voorkomen dat
op 13 juni 1956 met de verschijning van Der Spiegel de bom barstte. We weten
inmiddels dat Bemhard de bron van het artikel is geweest. Al langer ging het
gerucht dat Bemhard zijn oude vriend uit de Parijse jaren Sefton Delmer,
topjournalist van het Engelse blad de Daily Express, in vertrouwen had ge
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nomen. Deze zou de onthullingen van de prins hebben doorgegeven aan Claus
Jacobi, politiek redacteur van het Duitse blad uit Hamburg Der Spiegel. Ook
Der Spiegel zelf heeft deze versie gegeven61.
Wij hebben niettemin aanleiding aan de versie van Der Spiegel te twijfelen.
Al voordat Der Spiegel begin 1994 met de onthulling kwam over zijn infor
matiebron in 1956 hadden wij Jacobi gevraagd wie destijds zijn zegslieden
waren geweest. Jacobi, thans hoofdredacteur van Die Welt, verklaarde dat de
journalistieke erecode hem ook na zovele jaren verbood zijn zegsman te noe
men. Wij hebben daarop de veronderstelling geuit dat een kwaliteitsblad als
Der Spiegel in zulk een netelige zaak wel niet op slechts één bron was afgegaan.
Jacobi verzekerde evenwel dat zijn zegsman ‘solcher Autoritat’ was geweest dat
aan additionele bronnen geen behoefte had bestaan.62 Het is zeer wel mogelijk
dat Jacobi is getipt door Delmer, die blijkens Jacobi’s memoires een oude
vriend van hem was. Het hjkt ons evenwel onwaarschijnlijk dat een blad van
het, niveau van Der Spiegel een wereldprimeur, die ze al een week tevoren
aankondigde, zou baseren louter op van-horen-zeggen. Wij verstaan Jacobi’s
eerder vermelde uitspraak over ‘nuttige uitstapjes’ naar Nederland letterlijk.
Beyen heeft in zijn apologie gezegd: ‘Vast staat dat Delmer en Jacobi ieder
af/onderlijk een onderzoek hebben ingesteld.’63 Nadat Jacobi eenmaal contact
met Bernhard had gekregen, zal hij deze niet meer hebben losgelaten; wat in
houdt dat ook aan uitspraken en mededelingen van Der Spiegel over de Greet
Hofmans-affaire na 13 juni waarschijnlijk enig prinselijk gezag kan worden
toegekend.
Bezien vanuit het oogpunt van de prins was publikatie van zijn onthullingen
in Der Spiegel een slimme zet. Was Delmer er in zijn krant Daily Express het
eerste mee gekomen dan had menigeen de hjn geweten tussen de twee oude
vrienden. Een relatie van Bemhard met het Duitse weekblad zou echter ie
mand niet licht vermoeden. In 1948 had Der Spiegel bij gelegenheid van de
troonsbestijging van Juliana onthuld dat de prins voor de oorlog in Nazi Duits
land ‘SS Sturmfiihrer (ehrenhalber)’ was geweest64 . Na de onthulling had
prins Bernhard bij de Engelse bezettingsautoriteiten, die het toen nog in
Hamburg voor het zeggen hadden, een tijdelijk verbod van Der Spiegel afge
dwongen.
Waarom heeft Bemhard lopende de bemiddelingspogingen van de ministe
riële commissie de bom laten barsten? Wellicht vreesde hij dat een echtelijke
verzoening de aandacht zou afleiden van waar het zijns inziens werkelijk om
ging. Waarschijnlijk zag hij in de Soester-vleugel en in het Oude Loo wel de
gelijk een communistisch gevaar en meende hij werkelijk dat zijn vrouw in de
greep van Greet Hofmans was geraakt en dat deze ook achter de bedreigende
Bernhard was dit geworden als lid van de Reiter SS, een sportvereniging waarvan vooral
adellijken lid waren; de Reiter-SS is in het proces van Neurenberg niet tot de criminele
NAZI-organisaties gerekend (Hannah Arendt, Eichmann in Jeruzalem, pagina 126).
Het verschijningsverbod, waaraan hoofdredacteur Rudolf Augstein een week na het artikel
over Greet Hofmans de lezers herinnerde, had volgens hem een voortijdig einde van het
jonge blad betekend, indien niet op aandrang van de redactie de twee weken tot één week
waren teruggebracht (Der Spiegel 20 juni 1956).
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brief stak. De prins zal behoefte hebben gehad aan een radicale opruiming op
Soestdijk zonder daarbij zelf belachelijk te worden gemaakt.
In het Spiegel-nrüke\ van 13 juni 1956 werd een verband gelegd tussen de
precaire situatie aan het hof en de CIA. Toenmalig CIA-directeur Allen
Dulles had volgens Jacobi/Bernhard kennisgenomen van de ‘pacifistische cel’
aan het hof en had zich daarover bezorgd getoond, omdat het een element van
onzekerheid betekende in het hart van een van de trouwste NATO-partners—
een onzekerheid die zich volgens Dulles zou kunnen uitbreiden naar de andere
Beneluxlanden. De CIA-directeur maakte zich waarschijnlijk zorgen over de
Nederlandse defensiebegroting. De defensieuitgaven van Nederland, die in
die tijd het niveau van anderhalf miljard gulden hadden bereikt, stonden onder
zware druk. De begroting voor Defensie zou dan ook een hard punt van
onderhandelingen worden bij de kabinetsformatie van de zomer 1956 en deze
bijna doen mislukken6S. Uit het SJp/egeZ-artikel blijkt ook enige zorg van Dulles
over het al dan niet aanblijven na de kabinetsformatie van ministers met ste
vige knieën als defensieminister Staf, die bevriend was met Bemhard. Mis
schien dacht Dulles werkelijk—al dan niet op gezag van Bemhard—dat Greet
Hofmans via de koningin invloed kon uitoefenen op de keuze van ministers en
zelfs op het regeringsprogramma. Dit alles vormt wellicht een verklaring voor
de merkwaardige timing van het Spiegel-arakc], namelijk de dag van de Tweede-Kamerverkiezingen.
Kennelijk is Bemhard bij zijn gesprekken met Van Wijnen teruggekomen
op de interesse destijds van de CIA in de affaire en hetgeen Der Spiegel daar
over had geschreven. Of de prins zijn interviewer heeft verteld dat hij zelf de
bron van het artikel was, vertelt Van Wijnen niet. Wel doet Van Wijnen ver
wijzend naar het Spiegel-arüke\ van 1956 een merkwaardige uitspraak. Hij
heeft het over ‘het CIA-rapport, waarvan Der Spiegel inzage had gekregen’66.
Het Spiegel-artikel van 13 juni noch de uitgaven van het blad in de weken
daama maken melding van een ‘CIA-rapport’. Het is een nieuwtje dat Van
Wijnen—wellicht onbewust—boven water heeft gebracht. CIA-rapportage
roept associaties op met CIA-operaties. Wij vermoeden dat de prins de be
langstelling van de CIA voor de affaire aan het Nederlandse hof wat zwaarder
heeft aangezet dan deze in werkelijkheid is geweest.
Bemhard was naar eigen zeggen goed bevriend met de toenmalige directeur
van de CIA Allen Dulles67. De prins die—zoveel is wel duidelijk—van zijn
hart geen moordkuil maakte, heeft waarschijnlijk zijn CIA-vriend Dulles ver
teld van de perikelen aan het hof zoals hij deze zag en wellicht de vraag opge
worpen hoe hieraan een eind te maken. Dulles zal hem hebben uitgelegd hoe
je lastige pacifistische brandhaarden het beste onschadelijk kunt maken: door
één of enkele figuren daarin te isoleren, deze te incrimineren en liefst ook te
ridiculiseren. Dit alles is ook geschied door het Sp»ege/-artikel. De target—zo
moet het waarschijnlijk in CIA-termen worden genoemd—werd Greet Hof
mans. Door haar een Raspoetin te noemen werd zij geïncrimineerd en door
haar af te schilderen als een hocus pocus bedrijvende toverkol werd zij be
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lachelijk gemaakt. De internationale pers heeft Der Spiegel hierin direct ge
volgd. De Nederlandse pers volgde na een periode van zelfcensuur op enige
afstand. En zo kreeg de Soestdijk-affaire voorgoed de cover ‘Greet Hofmans’.
D e c o m m is s ie - B e e l

Op 29 juni 1956 maakten koningin Juliana en prins Bemhard bekend dat zij
zich ‘teleurgesteld en gegriefd’ voelden door publikaties in het buitenland over
‘ons gezinsleven en de verhoudingen in onze naaste omgeving’ en voegden er
aan toe: ‘Wij achten een onderzoek naar de omstandigheden die hiertoe heb
ben geleid gewenst.’ Drie wijze mannen, Beel, Gerbrandy en Van Starkenborgh, waren bereid gevonden dit onderzoek te verrichten ‘en van raad te
dienen’. De omschrijving van de onderzoeksopdracht was misleidend omdat
het in feite ging om de dreigende echtscheiding; zij was ook nogal cynisch om
dat een van de twee opdrachtgevers zeer goed wist ‘welke omstandigheden’
hadden geleid tot de nare persberichten.
E. van Raalte heeft de veronderstelling geuit dat de instelling van de commissie-Beel is geschied onder ministeriële verantwoordelijkheid.68 Men zoekt
evenwel in het archief van Algemene Zaken of dat van het kabinet van de mi
nister-president tevergeefs naar een instellingsbesluit, terwijl ook de ministerraadsnotulen nergens gewagen van zodanige besluitvorming. Wat men wel
kan vaststellen is dat in de ministerraadsnotulen een en ander is verdoezeld—
Beyen spreekt van ‘geheime notulen’69. In de notulen van de ministerraad van
18 juni komt de volgende passage voor:
‘De Raad bespreekt in aansluiting aan een gesprek in de vorige vergadering een
artikel in het Duitse weekblad (Der Spiegel) dat o.a. handelt over vermeend
inconstitutioneel optreden van H.M. de koningin.’70

Wat de raad de achttiende heeft besproken is niet genotuleerd en in de notu
len van de week daarvoor staat niets van het gesprek waarnaar de notulen van
18 juni verwijzen. De enige, indirecte, verwijzing naar de instelling van de
commissie in de ministerraadsnotulen, waarvan we aan het eind van het voor
gaande hoofdstuk al gewag maakten, is die van 2 juli 1956, waarin Drees me
dedeling deed dat Beel als demissionair minister van Binnenlandse Zaken was
afgetreden ‘teneinde deelneming aan het driemanschap van zuiver persoon
lijke aard te doen zijn’71. Witte bevestigt dat op verzoek van Beel het ontslag 7
juli inging, opdat hij de kwestie-Schokking nog kon afwerken.72 Ook Van
Starkenborgh, die op dat moment gevolmachtigde was bij de UNO, vroeg
alvorens tot de commissie toe te treden ontslag en Gerbrandy, die opnieuw tot
Tweede-Kamerlid was gekozen, deed afstand van zijn Kamerzetel. Gerbrandy
en Van Starkenborgh waren nog wel minister van Staat. Dit was ogenschijnlijk
louter een eretitel, waaraan evenwel enige inhoudelijk staatkundige betekenis
niet kan worden ontzegd, zoals verderop in dit hoofdstuk zal blijken.
Wellicht heeft Drees bij Beel erop aangedrongen als lid van hun kleine mi
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nisteriële commissie toe te treden tot het nieuwe driemanschap; hij was de
enige van hun drieën die te kennen had gegeven niet als minister te willen
terugkeren. Enige verwondering wekt dat Beel en Gerbrandy samen in het
driemanschap aantraden. In eerdere hoofdstukken hebben we gezien dat de
twee mannen weinig reden hadden elkaar genegenheid toe te dragen. Ger
brandy had het zelfs bestaan Beels Indische pensioen tot voorwerp van open
bare discussie te maken in de Tweede Kamer en in Nederlandse politieke
kring werd het in die tijd als onbehoorlijk beschouwd bij elkaar in de portemonnaie te kijken. Volgens Bernhard heeft hij zelf Gerbrandy en Beel uitge
zocht, omdat hij hen goed kende uit de Londense tijd en vertrouwen in beiden
had.73 Dit prinsehjk verzoek heeft kennelijk de twee oud-premiers ertoe be
wogen oude controverses opzij te schuiven. We mogen aannemen dat ook
koningin Juliana in de samenstelling van de commissie is gekend. Wellicht is
van haar de suggestie gekomen Tjarda van Starkenborgh Stachouwer erin op
te nemen, die tot de kring van hofvrienden behoorde. Moge de koningin
hebben gehoopt in Van Starkenborgh een steunpilaar te vinden, deze stond in
de onderliggende tegenstelling realisten-idealisten aan de kant der realisten,
overigens net als Beel en Gerbrandy alsook het kabinet. Dit betekende vanaf
het begin een voorsprong voor Bemhard. Deze hield bovendien kennelijk de
vinger aan de pols. Hij heeft althans in de maanden juli-augustus 1956 meer
dere malen een bezoek aan Wassenaar gebracht bij Beel74, die voorzitter van
de commissie werd geacht.
Hoe nu precies de opdracht van de commissie luidde, hoe zij te werk is ge
gaan, wie zij zoal heeft gehoord, wat haar bevindingen waren en wat en hoe zij
heeft gerapporteerd, en aan wie—dat alles zal eerst bhjken als ooit het advies
van de commissie-Beel van 24 augustus 1956 openbaar wordt gemaakt. Geheel
in de stijl van Beel heeft de commissie uiterst geheimzinnig geopereerd. We
weten dat Beel penvoerder van de commissie is geweest. Omdat het drieman
schap zelfs geen gebruik wilde maken van een secretaresse betekende het dat
Beel de notulen moest bijhouden en eigenhandig het eindrapport van de com
missie heeft uitgetikt. De commissie had kwartier gevonden in Huis ten
Bosch, waar de lakei degenen die bij de commissie verschenen niet mocht vra
gen naar hun naam. Ook kwam de commissie enkele keren bij Beel thuis
bijeen. In Huis ten Bosch is met verscheidenen gesproken. Volgens prins
Bemhard hadden deze gesprekken het karakter van ‘hoorzittingen’75. Bij
hoor- zittingen denkt men aan verhoren waar ook belangstellende derden bij
aanwezig zijn—welhcht was de prins een van deze belangstellenden.
Een van degenen die zijn gehoord was M.G. Schenk, auteur (met haar nicht
M. van Herk) van het hoek Juliana, prinses naast de rode loper en in die tijd free
lance journaliste. Alhoewel gebeten op Greet Hofmans, had Schenk goed con
tact met de Soester-vleugel van paleis Soestdijk. Daar zou haar zijn verteld dat
de andere vleugel het plan beraamde koningin Juliana buiten staat te laten
verklaren verder te regeren, opdat Beatrix onder toezicht van haar vader de
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troon kon gaan bezetten. Er zou al een suite zijn gereserveerd in de Ursulakliniek, een psychiatrische inrichting in Wassenaar waar de koningin zou wor
den opgenomen. Schenk heeft haar nicht en co-auteur Van Herk verteld dat
zij dit alarmerend bericht rechtstreeks aan Drees heeft doorgegeven en het
daarbij blijken zich als redster van de Nederlandse monarchie te beschouwen.
Schenk heeft gezegd dat zij in een geblindeerde auto is opgehaald en het ge
voel had te zijn ontvoerd naar, wat zij noemde, ‘een kruisverhoor’ door de commissie-Beel. Bij dit gesprek zou Drees aanwezig zijn geweest.76
Wij hebben de indruk dat mevrouw Schenk haar ervaringen enigermate
heeft gedramatiseerd. Anderen uit het Julianakamp die voor de commissie zijn
verschenen stelden het zeer op prijs eindelijk eens hun verhaal te kunnen doen
en gaven na afloop ervan te kennen dat het een uiterst correct gesprek was
geweest—als heren-onder-elkaar, verklaarde een van hen, wiens weigering iets
te vertellen over zijn contacten met het staatshoofd zonder meer door de com
missie werd aanvaard. Van het ‘verhoor’ van Greet Hofmans weten we iets van
Hermans. Beel vertelde Hermans ’s avonds dat hij ‘dat mens eens stevig aan de
tand had gevoeld’ en dat hem duidelijk was dat zij wel degelijk politieke
invloed probeerde uit te oefenen.77 Veel greep heeft de commissie kennelijk
toch niet gehad op Greet Hofmans. Einthoven die naar het schijnt eveneens
voor de commissie is verschenen—we nemen aan als een soort getuige-deskundige—moest desgevraagd meedelen dat onderzoek van de BVD naar com
munistische contacten van ‘de Raspoetin’ geen enkel spoor had opgeleverd en
strafrechtelijke vervolging van de genezeres wegens onbevoegd uitoefenen van
de geneeskunde—een mogelijkheid, waarover kennelijk werd gefilosofeerd—achtte het OM een doodlopende weg. Kennelijk ging het de commissie-Beel
niet louter om Greet Hofmans. Zij legde naar het schijnt ook belangstelling
aan de dag voor de amoureuze escapades van de prins. Of de commissie-Beel
daarover ook heeft gerapporteerd, is een van de nog open vragen die alleen
haar rapport kan beantwoorden.
Een van degenen die de verwikkelingen in de zomer van 1956 op de voet
volgde was secretaris-generaal Algemene Zaken Fock, die door Drees in ver
trouwen was genomen. Fock heeft naar zijn zeggen de ontwikkeling der ge
beurtenissen van dag op dag, van lieverlede zelfs van uur tot uur opgetekend.
Deze aantekeningen berusten in het archief-Fock op het ARA in een dossier
met een titel die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat: ‘Stukken betref
fende de Greet Hofmans affaire’78. Ook dit dossier is verzegeld en alhoewel
het hier gaat om aantekeningen van een-ambtenaar-in-functie worden ook
deze door de minister van WVC niet vatbaar geacht voor de openbaarheidsregel van de Archiefwet. De nuchtere Fock had de hele affaire gediagnostiseerd als een midlife crisis. De behandeling daarvan vereiste volgens hem
adviseurs met expertise op het terrein der sexuologie. Hij had daarom Drees
gezegd dat hij de keuze van de drie wijze mannen niet erg geslaagd vond.
Achteraf heeft Fock echter bedacht dat de keuze eigenlijk zo gek nog niet was.
* Volgens W. Klinkenberg zou diens deep throat aan het hof, J.A. van Hamel, iets soortgelijks
hebben verteld en zou volgens Van Hamel Beel in het complot hebben gezeten, op de
achtergrond waarvan de moeder van prins Bernhard prinses Armgard zou hebben geopereerd
(Klinkenberg, Prins Bernhard, pagina 401).
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Zijn inschatting is dat de echtelieden, geconfronteerd met het de drie wijze
mannen hun huwelijksproblemen liever onderling bespraken.79
Aan dit stadium is evenwel een fase voorafgegaan. Echtscheiding was in die
dagen—zeker in de ogen van het katholieke volksdeel—een zeer bedenkelijke
stap en voor een regerend vorstin vrijwel ondenkbaar. Echtscheiding zou daar
om, ook naar het schijnt in de gedachtengang van Juliana, onvermijdelijk
troonsafstand met zich hebben gebracht. Dit zou hebben betekend dat de net
achttien jaar geworden kroonprinses onder uiterst dramatisch omstandigheden
tot de troon zou zijn geroepen. Door de commissie-Beel en door minister
president Drees is, naar het schijnt, op de koningin een zwaar beroep gedaan
haar verantwoordelijkheid als draagster van de kroon te stellen boven per
soonlijke gevoelens. Juliana heeft deze grootheid van geest op weten te bren
gen en daarom van de voorgenomen echtscheiding afgezien. Hiermee was het
doel bereikt waarop Beel en Drees vanaf het begin hadden aangekoerst: echt
scheiding tot elke prijs voorkomen en kon het advies van de commissie-Beel
worden afgerond en de geruststellende mededeling van koningin en prins
worden bekendgemaakt: ‘Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet’.
Uit de conclusies van de commissie-Beel die zijn bekend geworden, moet
worden afgeleid dat Juliana degene is geweest die de prijs heeft betaald. Zij
moest zich distantiëren van een vrouw die zij respecteerde en meende niets te
verwijten te hebben; zij moest een aantal getrouwen aan het hof tot ontslagne
ming brengen; zij mocht niet meer verschijnen op het Oude Loo waar zij met
geestverwanten had kunnen praten over de religieuze aspecten des levens die
haar bezig hielden. Het betekende een vergaande ingreep in haar constitutio
neel prerogatief ten aanzien van de inrichting van Haar Huis, waaraan zij zeer
hechtte. Het lijkt er veel op dat Bemhard de prijs had afgedwongen. Waren de
conclusies van het commissieadvies door de ‘andere partij’ niet aanvaard dan
was hij naar eigen zeggen opgestapt, samen met zijn twee oudste dochters.80
Nadat het rapport van de commissie-Beel was uitgebracht en de daarin ver
vatte aanbevelingen waren prijsgegeven, heeft Hiltermann in de Haagse Post
zijn verwondering erover uitgesproken dat de Bernhardpartij geen veer hoefde
te laten. Tegelijk wees hij erop dat de aanbevelingen van de commissie-Beel al
een dag voordat ze in Nederland waren vrijgegeven, waren gepubliceerd in de
krant van Sefton Delmer, de Daily Express. In feite was Bemhard in het commissie-advies naar het schijnt wèl een vermaan gegeven: hij moest voortaan
zorgvuldiger omgaan met de pers. Het zal Beel onaangenaam hebben getrof
fen dat de prins zich blijkens het lek naar de Daily Express weinig aantrok van
dit vermaan. De prins was er dan ook alles aan gelegen dat de conclusies uit
het geheim advies der drie wijzen niet werden overgelaten aan een vrije inter
pretatie ervan door de andere partij.
Hoe stond het tenslotte met de eigenlijke opdracht van de commissie-Beel,
de herkomst onderzoeken van de infame praatjes over het hof? Een Neder
landse redacteur vroeg ernaar bij de persconferentie over de afronding van de
Het artikel van Hilterman in HP van 1 september 19S6 is opvallenderwijs vrijwel de enige
verwijzing naar de Soestdijk-affaire die we in Beels archief hebben aangetrofïen, in een
dossier met de veelzeggende titel ‘Persoonlijk archief over diverse aangelegenheden 19461956’ (ARA, archief-Beel, inv. nr 185).

418

HOOFDSTUK 11

werkzaamheden van de commissie-Beel. Intussen had de redactie van Der
Spiegel uitdagend verklaard dat de drie wijzen op die vraag kennelijk niet erg
diep waren ingegaan—‘jedenfalls nicht so weit, Fragen an die Redaktion des
Spiegels zu richten’81. Gerbrandy die als woordvoerder van het driemanschap
placht op te treden, antwoordde dat ze de herkomst van de persberichten vertrouwelijk aan koningin en prins hadden meegedeeld. Het lijkt onwaarschijn
lijk dat het auteurschap van Bemhard—voor zover de commissie-Beel daarvan
al op de hoogte was—aan Juliana is onthuld; anders zou zij niet minister Beyen
ervan hebben verdacht. Het lijkt ons dat het de commissie nauwelijks interes
seerde waar de berichten vandaan waren gekomen. Daar ging het immers niet
om, zoals we zagen, doch om de geruststellende constatering dat de kroonprin
ses gewoon in Leiden kon gaan studeren in plaats van te moeten gaan regeren.
D

e

n a s le e p

Wij hebben eerder vermeld dat Drees zijn biograaf Daalder heeft toever
trouwd drie keren in Beel teleurgesteld te zijn geweest. De derde keer was
aldus Daalder geweest bij de Greet Hofmans-afïaire—-waarover Drees tegen
over zijn biograaf evenwel niet in bijzonderheden wilde treden.82 Wij vermoe
den dat Drees’ teleurstelling in Beel school in de slotfase van de Soestdijkaffaire.
Indien geplaatst voor moeilijke kwesties die een antwoord vroegen, had Ju
liana naar het schijnt de neiging tegelijk ja en nee te zeggen. Weliswaar had ze
de aanbevelingen uit het advies van de commissie-Beel aanvaard, zij vond ech
ter dat ten onrechte werd gesproken van een Hofmans-affaire, had ze tegen
Beyen gezegd83. Daarom voelde zij er bij nader inzien niet voor trouwe per
soneelsleden te slachtofferen en op staande voet te ontslaan. In oktober 1956
wist Der Spiegel te melden dat twee leden van het driemanschap hun opwach
ting hadden gemaakt bij de koningin en haar hadden herinnerd aan dit onder
deel van de commissie-aanbevelingen84—een opvallend optreden van minis
ters van Staat. Juliana zocht verhaal bij Drees. Drees had in de tegenstelling
realisten-idealisten zonder aarzeling die van de realisten gekozen, maar was
zeer begaan met de koningin. Drees vond dat de offervaardigheid van de ko
ningin ver genoeg was gegaan en zag niet in waarom haar prerogatief ten
aanzien van de inrichting van Haar Huis nog verder moest worden aangetast,
nu zij zich had gedistantieerd van Greet Hofmans en de Oude-Looconferenties niet meer bezocht. Hij wilde het ontslag van het hofpersoneel op zijn
beloop laten. Beel was het daarmee niet eens. Ook deze aanbeveling van zijn
commissie diende te worden opgevolgd—anders zou het lijken alsof deze licht
vaardig was gedaan.
Naar het schijnt heeft Beel Romme ingeseind, die op zijn beurt de frac
tievoorzitters in de Tweede Kamer van de regeringspartijen op de hoogte
heeft gesteld van de slepende kwestie van het hofpersoneel van de koningin.
Op 25 oktober 1956 besprak de Tweede Kamer de regeringsverklaring van het
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nieuwe kabinet-Drees, dat na een langdurige kabinetsformatie op 13 oktober
was totstandgekomen. Oud sprak bij deze gelegenheid, mede namens Rom
me, Burger, J.A.H.J.S. Bruins Slot en Tilanus de volgende verklaring uit:
‘De publicaties in de pers in binnen- en buitenland omtrent hetgeen men de
“kwestie Soestdijk” [sic] is gaan noemen, hebben in ons land een ernstige
verontrusting gewekt. Het betreft hier een aangelegenheid waarbij de hoogste
belangen van ons Koninkrijk zijn betrokken. Zij kan daarom niet gezien worden
als een zaak, die alleen de Draagster van de Kroon persoonlijk raakt en waar
voor haar raadslieden geen verantwoordelijkheid dragen. Wij vertrouwen, dat
het kabinet zich die verantwoordelijkheid ten volle bewust is en dat met name
ten aanzien van de inrichting van het Huis de maatregelen zullen worden
genomen, die in het belang van de ongereptheid der monarchie noodzakelijk
blijken.’85

Drees verwees in zijn antwoord aan Oud naar artikel 25 van de Grondwet: ‘De
Koning richt zijn Huis naar eigen goedvinden in’ en verklaarde dat de konin
gin zich beraadde op ‘een doelmatige coördinatie van de verschillende dien
sten van het Koninklijk Huis’. Bezwerend voegde hij eraan toe: ‘Ik verwacht
dat deze voorzieningen binnenkort zullen leiden tot mutaties in genoemde
diensten’. Tegenover fractievoorzitter van de CPN P. de Groot, die had
gevraagd naar de herkomst van de perspublikaties, deed Drees bij dezelfde ge
legenheid de nogal vergaande toezegging: ‘Indien zou bhjken dat deze [publikaties] vanuit Nederland zijn geïnspireerd, zo zullen maatregelen niet ach
terwege blijven.’86 De ‘mutaties’ waarover Drees sprak, kregen 1 januari 1957
hun beslag.
Van Wijnen zowel als Hofland hebben Drees verweten dat hij niet al in 1952
aan het hof heeft ingegrepen en in plaats daarvan heeft gewacht tot na het
artikel in Der Spiegel in juni 1956. Zoals we zagen had Drees zich al wat eerder
met de crisis aan het hof ingelaten, namelijk toen hij in de loop van 1955
hoorde van de dreigende echtscheiding. Drees vreesde dat echtscheiding de
monarchie bedreigde. De contacten van Juliana met Greet Hoftnans en met
het Oude Loo rekende Drees tot het privé domein van de koningin, waarmee
de politiek zich niet had in te laten. De commissie-Beel deelde deze opvatting
kennelijk niet.
In het licht van voorgaand feitenrelaas en analyse daarvan lijkt het ons dat
het gehjk bij Drees lag. Onze conclusie is dat de affaire van 1956 een ‘Soestdijk-affaire’ is geweest: een dreigende echtscheiding van het koninklijk paar.
Greet Hofmans en Oude Loo vormden de ruis daaromheen en Greet Hof
mans ging als cover van de affaire fungeren. De maatregelen die uit het rapport
van de commissie-Beel zijn voortgevloeid, de gedwongen breuk van Juliana
met Greet Hofmans, het ontslag van enkele leden van het hofpersoneel en de
verdachtmaking van de Oude-Looconferenties, ontberen daardoor een moti
vering. Deze conclusies kunnen slechts voorlopige zijn. Het tot dusver geheim
gehouden rapport van de commissie-Beel kan wellicht feiten bevatten die onze
Drees had Beyens slechte pers aan het hof aangegrepen om de ‘Europeaan’ te lozen; de era
Luns, die het nu op BZ voor het zeggen kreeg, brak aan.
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conclusies wezenlijk aantasten—wij zeggen uitdrukkelijk ‘feiten’ en bedoelen
dus niet percepties of preoccupaties van de commissieleden.
Een vraag die tenslotte nog opborrelt, is wie er nu in de onderliggende te
genstelling realisme-idealisme gelijk had? Bij nalezing van de redevoeringen
van Juliana uit de jaren vijftig kan men niet anders zeggen dan dat enkele daar
van hun tijd ver vooruit waren. Inhoud en toonzetting ervan hebben wel iets
van de redes waarmee de Tsjecho-Slowaakse president Havel na de val van het
communistisch regime in zijn land zich tot de wereld richtte. Hadden dan de
idealisten in de jaren vijftig het gelijk aan hun kant? Er zullen lezers zijn die op
deze vraag zullen antwoorden dat de Perestroika van Gorbatsjov, de Fluwelen
Revolutie in Praag en de val-van-de-Berlijnse-muur slechts mogelijk zijn ge
weest dankzij de realistische bewapeningspolitiek van de NAVO gedurende de
koude oorlog en dat het Oostblok daardoor tenslotte gedwongen werd eieren
voor zijn geld te kiezen.
M i n is t e r v a n S t a a t

Een van de besluiten van het nieuwe kabinet-Drees was Beel voordragen voor
benoeming tot minister van Staat. De benoeming vond plaats bij KB van 21
november 1956. Hiermee was naast Gerbrandy en Van Starkenborgh ook het
derde lid van het driemanschap tot minister van Staat verheven. Uit het ver
volg van Beels levensbeschrijving zal blijken dat de kwaliteit van minister van
Staat van betekenis is geweest voor diens functioneren als adviseur van de
Kroon—als adviseur van ministers maar vooral van het staatshoofd.
Wat is een minister van Staat? Antwoord geven op deze ogenschijnlijk een
voudige vraag blijkt niet zo simpel. Onder staatsrechtsgeleerden en politicolo
gen—A. Kuyper, H. Dooyeweerd, Oud, Van Raalte, J.W.M. Engels, G. Puchinger, C.W. van der Pot, A.M. Donner—heerst de opvatting dat minister
van Staat louter een eretitel is. Er is echter een gezaghebbend beoordelaar met
een afwijkende mening. Deze is de huidige vice-president van de Raad van
State W. Scholten. Volgens hem bezit de titel minister van Staat naast die van
onderscheiding een ‘materiële inhoud’. Scholten stelt zelfs voor de minister
van Staat een grondwettelijke basis te geven. De vice-president van de Raad
van State heeft zijn afwijkende visie neergelegd in een gedegen beschouwing,
die is opgenomen in een opstellenbundel bij gelegenheid van het afscheid van
ambtenaar van Staat H. Bruinsma van de Raad van State in 1980.87 De bundel
en daarmee dus ook Scholtens opstel is alleen verspreid in de kring van de
Raad van State—het artikel is nimmer in de publiciteit gekomen. Het lijkt
welhaast dat de vice-president ervoor terugschrikt zijn tegendraadse kijk op
het minister-van-staatschap aan de grote klok te hangen. Hij weigert zelfs erop
te worden aangesproken!88 Scholtens stelling dat een minister van Staat wel
degelijk een staatsfunctionaris is—zo vertalen we althans zijn uiteenzetting—
sluit wonderwel aan bij de wijze waarop Beel deze status is gaan hanteren.
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Het begrip minister van Staat is al van oude datum, blijkt uit Scholtens opstel.
Aanvankelijk (1806) werden de departementshoofden ermee aangeduid. Koning Willem I hanteerde de titel voor een categorie ministers die we tegen
woordig minister zonder portefeuille noemen. Zijn opvolger Willem 13 deed
de vondst de figuur van minister van Staat te reserveren voor ministers die
tijdelijk zitting zouden hebben in de ministerraad. Na de invoering van de vol
ledige ministeriële verantwoordelijkheid in 1848 verdween de minister van
Staat evenwel uit het geschreven staatsrecht. Niettemin bleven zij ook daarna
benoemd worden. De benoeming geschiedt door het staatshoofd, aanvankelijk
op voordracht van de voorzitter van de ministerraad, sedert Wilhelmina is het
‘op voordracht van...’ uit het benoemings KB verdwenen. Het dictum daarvan
luidt: ‘Hebben besloten en besluiten’, maar draagt uiteraard wel een contra
seign. Sedert Wilhelmina’s ingreep wordt aangenomen dat minister van Staat
louter een eretitel is.
Bij wie het initiatief ligt tot benoeming van een minister van Staat is niet
helemaal duidelijk. E.H. Toxopeus, minister van Staat sedert 1985, meent te
weten dat het initiatief van zijn benoeming bij minister-president R. Lubbers
heeft gelegen. Van Lennep, een jaar later tot minister van Staat benoemd, ver
moedt dat koningin Beatrix achter zijn benoeming zat—aan wie hij in de tijd
dat hij voorzitter was van de OESO nog wel eens een college internationale
economie heeft gegeven.89 Misschien wisselt het initiatief bij de een of de an
dere minister van Staat. Beel is voorgedragen door het kabinet-Drees, nadat
hij zijn bijdrage had gegeven aan de oplossing van de Soestdijk-afïaire. Hoe
dan ook, het is duidelijk dat een benoeming tot minister van Staat niet kan
geschieden dan met instemming van de minister-president en deze zal daarvan
wel steeds in de ministerraad melding maken. Van Raalte acht het daarom
zuiverder indien het ‘op voordracht van’ in het benoemings-KB zou worden
hersteld—een stelling waar Scholten het niet mee eens is.90
Het minister-van-staatschap is een uitgesproken mannenaangelegenheid.
Van de 110 ministers van Staat die deze titel sedert G .K van Hogendorp
hebben gevoerd is slechts één een vrouw geweest: Marga Klompé (benoemd in
1971). Dat in de benoeming tot minister van Staat ook een onderscheiding
schuilt is onmiskenbaar. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat koningin Wil
helmina ministers van Staat placht te benoemen eind augustus, tegen haar ver
jaardag—heeft Scholten ontdekt. De voordracht van Beel maakt duidelijk dat
ook in zijn benoeming een onderscheiding school. Bij zijn voordracht voor
minister van Staat werd in de ministerraad overwogen dat Beel bij zijn (onver
hoedse) aftreden als demissionair minister van Binnenlandse Zaken in juli
1956 niet was voorgedragen voor ‘een hogere decoratie’, maar dat toen al de
suggestie op tafel was gekomen de koningin in overweging te geven hem tot
minister van Staat te benoemen.91
Dat het minister-van-staatschap meer is dan louter een eretitel blijkt ons
inziens onder meer daaruit dat ministers van Staat met uitzondering van de
notulen van de ministerraad alle staatsstukken ontvangen, alsook uit het feit
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dat zij staatshoofd en/of ministers op hun verzoek van advies dienen. Volgens
Toxopeus en Van Lennep kunnen zij dit zelfs ongevraagd doen—de interven
tie in oktober 1956, toen twee leden van de commissie-Beel Hare Majesteit
herinnerden aan een van hun adviezen, lijkt ons een bevestiging van deze
stelling.
Volgens Oud, die zelf minister van Staat was, heeft consultatie van een minis
ter van Staat door het staatshoofd ‘geen andere betekenis dan het advies van
een politiek ervaren staatsman te willen vernemen’92—het zou in zijn gedachtengang evengoed een staatsman niet-minister van Staat kunnen zijn. Engels,
een van de weinige auteurs over het verschijnsel minister van Staat, merkt
evenwel op dat de situatie toch wat minder eenvoudig ligt als advies wordt
gevraagd wanneer het kabinet demissionair is ‘omdat de ministeriële verant
woordelijkheid dan niet geëffectueerd kan worden.’ Dit slaat uiteraard op
periodes van kabinetsformatie. Engels doet de suggestie in het ongeschreven
constitutionele recht dat de kabinetsformaties beheerst het begrip ‘relatieve
koninklijke onschendbaarheid’ te introduceren. Hij roept als getuige op Donner, die de rol van de koningin in het formatieproces zo apolitiek acht ‘dat hij
geneigd is te spreken van een magistratuur’—een soort loketfunctie. Engels
trekt uit deze diagnose de conclusie dat consultatie door de koningin van mi
nisters van Staat als extra-adviseurs bij kabinetsformaties ‘onnodig’ en naar we
begrijpen onwenseljk is—er zijn genoeg politieke raadslieden in het veld die
zij aan het loket kan ontbieden, is blijkbaar Engels’ gedachtengang.93
Zoals Donner en Engels het zien, hebben de koningin en Beel het niet
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gezien. In hoofdstuk veertien, gewijd aan Beels kabinets-informatiepraktijk zal
blijken dat Beel, wanneer de koningin hem bij het formatieproces wilde inschakelen nogal eens te kennen gaf slechts te willen optreden in zijn hoe
danigheid van minister van Staat. En wanneer in 1972 afscheid wordt geno
men van Beel als vice-president van de Raad van State zal koningin Juliana
zeggen: ‘Ik neem afscheid van de heer Beel als vice-president van de Raad van
State, maar ik neem geen afscheid van hem als minister van Staat’.94 Juliana
wilde bij kabinetsformaties geenszins afstand doen van extra-adviseurs als mi
nister van Staat Beel. Dit zou onder meer blijken op 9 april 1973, toen het
krachtdadig optreden van Burger de kabinetsformatie in een impasse leek te
hebben gebracht en Juliana op paleis Soestdijk drie van haar ministers van
Staat ontving, onder wie Beel, om hen te horen over haar voornemen de weg
vrij te laten maken voor een kabinet-Den Uyl.95
Ministers van Staat worden door het staatshoofd niet alleen ten tijde van
kabinetsformaties geconsulteerd, zij zijn ook een welkome vraagbaak wanneer
het kwesties van het Huis betreft. De Soestdijk-affaire is er een voorbeeld van
en we zullen dadelijk zien dat ook in de Irene-kwestie en bij het voorgenomen
huwehjk van Beatrix Beel volop als minister van Staat is opgetreden. Een
voorbeeld is ook het advies dat de ministers van Staat Drees en Oud in 1965
gaven over de vraag hoever de ministeriële verantwoordelijkheid zich uitstrek
te voor optreden van leden van het Koninklijk Huis. Scholten komt tot de
conclusie dat ministers van Staat er eigenlijk louter zijn om het staatshoofd op
haar verzoek van advies te dienen bij haar staatstaak dan wel bij kwesties Zijn
Huis betreffende. Hij gaat daarmee eraan voorbij dat ministers van Staat ook
wel door ministers om advies worden gevraagd over onderwerpen gelegen
buiten het Koninklijk Huis. Zo schrijft Van Lennep in zijn memoires over een
optreden in de Nederlandse Antillen, ‘toen ik mij, op verzoek van de Neder
landse regering, begin 1987, heb ingespannen nieuw leven in te blazen in het
consultatief mechanisme, dat tot stand was gekomen als component van de
algemene overeenkomst met Venezuela over de Shell-raffmaarderij.’96 Van
Lennep trad hier naar eigen zeggen op in zijn hoedanigheid van minister van
Staat en op verzoek van Lubbers.97
Het functioneren van ministers van Staat als Beel roept de vraag op hoe het zit
met de politieke verantwoordelijkheid voor hun optreden. Voor zover zij mi
nistens) van advies dienen, gevraagd of ongevraagd, ligt de politieke verant
woordelijkheid natuurlijk bij deze minister(s). Maar hoe staat het met hun
adviezen aan het staatshoofd?
Scholten die het minister-van-staatschap een door hem niet verder uitge
werkte ‘materiële inhoud’ toekent en die de minister van Staat een plaats wil
geven in de Grondwet, wijst niettemin ministeriële verantwoordelijkheid voor
adviezen van ministers van Staat af. Begrijpen wij zijn opstel goed dan acht
Scholten de minister van Staat alleen verantwoording verschuldigd tegenover
het staatshoofd. Helemaal duidelijk is hij niet in zijn bewoording. Hij schrijft
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‘in het bijzonder tegenover het staatshoofd’, maar voegt eraan toe dat het
staatshoofd ministers van Staat kan consulteren zonder daarvoor betrokken
ministers toestemming te vragen.98
Doelend op ministers van Staat heeft Maas gesproken van een ‘politieke
adelstand’99. Wat Maas raillerend bedoelde, is bij Scholten diepe ernst. Hij
ziet de minister van Staat kennelijk als een moderne vazal die naar feodaal
recht zijn vorst—alléén zijn vorst—hou en trouw belooft. Zoals in het vervolg
van deze biografie zal blijken, koos Beel de hoedanigheid van minister van
Staat om verscholen achter de troon kabinetsformaties te dirigeren en bered
derde hij in die gedaante perikelen aan het hof. Zijn optreden maakt duidelijk
dat een terugkeer van de minister van Staat in het geschreven staatsrecht in de
vorm als de vice-president van de Raad van State voorstaat, niet past in een
moderne democratie als de onze. Naar onze mening is het van tweeën één:
ofwel het optreden van de minister van Staat als adviseur van de Kroon wordt
geplaatst onder ministeriële verantwoordelijkheid ofwel de titel minister van
Staat wordt ingeschaald in het decoratiestelsel van het Koninkrijk—en daartoe
beperkt.
D e I r e n e - k w e s t ie

Beels benoeming tot minister van Staat als vervolg op zijn bemoeienis met de
Soestdijk-affaire markeerde een subtiele wijziging in zijn relatie met het Ko
ninklijk Huis—een wijziging die niet zonder effect zou blijven op Beels func
tioneren als adviseur van de Kroon. De nieuwe rol die Beel daardoor verwierf
heeft prins Bernhard omschreven als die van vriend-van-het-huis—niet die
van een huisvriend die deelgenoot werd van het gezelligheidsleven op Soest
dijk, maar die van een vertrouwde vriend op wie het Huis voortaan te allen
tijde een beroep kon doen.100 Prinses Juliana bevestigde deze rolverschuiving
van Beel, zij het dat zij liet beklemtonen dat deze na 1956 een proces van ‘ge
leidelijkheid’ is geweest101.
Een van de eerste gelegenheden waarbij op Beel in zijn nieuwe rol van minis
ter van Staat/vriend-van-het-huis een beroep werd gedaan, zowel door de ko
ningin als door het kabinet, was de Irene-kwestie.
De kwestie begon met een foto in de pers op 1 februari 1964 van prinses
Irene in de kerk San Jeronimo te Madrid die liet zien dat haar de H. Commu
nie werd uitgereikt. De prinses, zo bleek weldra, was tot het rooms-katholicisme bekeerd. In katholiek Nederland veroorzaakte het nieuws even een on
gekend Oranjegevoel, in protestants Nederland evenwel bittere teleurstelling,
terwijl niet-confessioneel Nederland zich afvroeg hoe deze bekering had kun
nen geschieden zonder dat de koningin kennelijk van iets wist, laat staan het
kabinet. Voordat gevoelens van vreugde, verbittering en verwondering de na
tie konden splijten kwam een aspect in het zoeklicht van de media dat de ver
rassende bekering geheel in de schaduw stelde. Achter Irenes overgang naar
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het katholieke geloof dook een katholieke huwelijkskandidaat op die de ge
moederen danig ging bezighouden. Huwelijkskandidaat Hugo Carlos van
Bourbon Parma—een Spanjaard met naar later bleek een Frans paspoort—was
leider van een van oorsprong verontrustend rechtse Carlistenbeweging en zou
meedingen naar de Spaanse kroon, indien althans Franco hem tijdig voor
diens verscheiden als troonpretendent zou aanwijzen. De associatie troonpre
tendent in Franco-Spanje en geliefde van onze prinses, die zelf potentieel op
volger was op de Nederlandse troon, werkte als een rode lap op een stier—zo
mag men het in dit verband wel omschrijven.
Dit onvoorzien aspect van Irenes huwelijkswens culmineerde in een be
schamende vertoning op paleis Soestdijk in de nacht van 8 op 9 februari 1964.
Een wat krachtiger premier zou de hofkwestie alleen hebben behartigd en het
staatshoofd hebben aangesproken op de handel en wandel van haar dochter.
Minister-president V.G.M. Marijnen nam echter drie ministers van zijn kabi
net, B.W. Biesheuvel, Y. Scholten en Toxopeus, mee naar Soestdijk, waar on
geveer de gehele koninklijke familie was verzameld. Samen met koningin en
prins hebben de ministers tot diep in de nacht ingepraat op het verliefde paar.
Wat Irene en met name ook haar verloofde niet begrepen—of begrijpen
wilden—was dat ingevolge onze Grondwet voor het huwelijk van een poten
tiële Nederlandse troonopvolgster een toestemmingswet nodig was en dat par
lement noch kabinet ooit zouden bewilligen in het huwelijk van de prinses met
een gemaal die zelf elders koninklijke aspiraties had. Tenslotte heeft de mi
nisteriële delegatie de Spaanse hidalgo maar voor het blok gezet: was hij be
reid afstand te doen van zijn vermeende rechten op de Spaanse troon en
daarmee van zijn leiderschap van de Carlistenbeweging? Het antwoord was
neen. Dus kon er van een wettelijke goedkeuring van het huwelijk geen sprake
zijn en verloor Irene bij een huwelijk haar opvolgingsrechten op de Neder
landse troon.102 Nadat deze conclusie was bereikt, spoedde het ministeriële
viertal zich naar Den Haag voor een persconferentie. Op het nachtelijke Bin
nenhof, waar journalistiek Nederland uren had staan wachten, werden de mi
nisters verwelkomd door het in die dagen populaire soldatenlied ‘Oh was ik
maar, bij moeder thuisgebleven’103!
In hoeverre is Beel bij de Irene-kwestie betrokken geweest? Onderhuids speel
de de netelige vraag, die van tijd tot tijd ook in de pers opdook: kon in Neder
land een katholiek koning worden? Documentatie die door het partijbureau
van de KVP was opgesteld om de partijtop informeel voor te lichten, laat zien
dat in deze kring angstvallig is gepoogd deze vraag buiten het zicht te hou
den.104 Door haar namelijk op te werpen, zou het vanzelfsprekend antwoord
erop voorwerp van discussie kunnen worden. Niettemin is de vraag op een
bepaald moment toch in het politiek debat naar boven gekomen. Dit gebeurde
toen de Tweede Kamer de conclusies besprak van het nachtelijk beraad op
Soestdijk
Degene die de kat de bel aanbond was fractieleider en woordvoerder van de
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PvdA, Vondeling. Volgens de KVP-documentatie was dit louter ‘een politiek
spel, gericht op het brengen van verwijdering tussen de Regeringspartijen’.
Maar, zo vervolgt de documentatie: ‘De heer Schmelzer antwoordde dat hij de
vraag niet gesteld had, aangezien hij die mogelijkheid [van een katholiek op de
troon] zonder meer vanzelfsprekend achtte.’ Hoe dachten echter de andere
woordvoerders van de regeringspartijen erover, wilde Vondeling wel eens we
ten. Dezen negeerden aanvankelijk Vondelings gevraag. De fractieleider van
de grootste oppositiepartij nam daar begrijpelijkerwijs geen genoegen mee en
kwam er in zijn tweede termijn op terug. W.J. Geertsema, fractievoorzitter
van de VVD, kon er niet meer omheen. Met breed gebaar verklaarde deze dat
. zijn partij vanzelfsprekend de grondwettelijke vrijheid van godsdienst erkende
maar wat de concrete vraag van zijn collega aanging, hield hij opvallend veel
slagen om de arm. Het antwoord daarop, zei de liberaal, hing af ‘van tijd, van
omstandigheden en van het geval van de casus’. CHU-woordvoerder H .K J.
Beemink, door Vondeling aan de tand gevoeld, verschool zich achter de rege
ringsverklaring waaraan hij naar hij zei niets had toe te voegen en de ARPvoorman J. Smallenbroek weigerde ook in tweede termijn op de vraag in te
gaan. De getergde Vondeling wendde zich daarop tot de regeringstafel; het
geen een levendig debatje uidokte:
‘Ik ben tegen elke discriminatie,’ was de dooddoener van Marijnen.
‘Speekt u namens het kabinet,’—-Vondeling weer.
‘We hebben er in het kabinet niet over gesproken.’
‘Wat doet u dan hier?’ riep Van der Goes van Naters ertussendoor.
‘De vraag is niet actueel’, onttrok Marijnen zich tenlotte aan verdere dis
cussie, ‘omdat overweging van religie geen enkele, maar dan ook geen en
kele rol heeft gespeeld bij het nemen van de beslissing.’^

Marijnens verklaring dat er in de ministerraad niet over was gesproken, was
formeel juist maar dekte niet de gehele waarheid. Bij een van de gelegenheden
dat de ministeriële task-force ’s avonds zich op het Catshuis weer eens over de
Irene-kwestie boog, kwam de behoefte op de mening van Beel te polsen. Om
journalisten die het Catshuis belegerden op een dwaalspoor te brengen verlie
ten de drie ministers ieder in hun eigen auto het Catshuis en haastten zich vol
gens afspraak naar Toxopeus huis aan de Waalsdorperweg. Marijnen sloop
door de achterdeur van het in licht badende Catshuis naar buiten en liet zich
eveneens naar de Waalsdorperweg rijden, waar inmiddels ook de telefonisch
opgeroepen Beel was gearriveerd.106
Volgens Biesheuvel had het overleg met Beel ‘vooral betrekking op de staat
kundige en staatsrechtelijke aspecten van de ontstane situatie’—te weten het
probleem dat de verloofde van Irene bij een huwelijk zijn aspiraties niet wilde
opgeven. Want, aldus Biesheuvel, dat punt vormde ‘the heart of the mat
ter’.107 Toxopeus herinnert zich dat het aspect waarover zijzelf zich het minst
druk maakten, Irenes bekering tot het katholicisme, juist Beel met grote zorg
vervulde. Hij was beducht voor reacties uit protestantse kring, waar men zich
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ook al zeer verstoord had getoond dat Alfrink een hernieuwde doop had nodig
geoordeeld, omdat de kardinaal van de geldigheid van de Nederlands-Hervormde doop van Irene niet helemaal zeker was. Onze indruk is dat Beel zich
niet bijster gelukkig voelde met de koninklijke bekeerlinge. Zelfs in katholieke
kring konden ze zich geen koningin voorstellen die niet protestants was. Ook
hier brak, hjkt ons, de opvatting door van Beel dat koningskinderen nu eenmaal
minder marges bezaten de ingevingen van hun hart te volgen dan gewone
mensenkinderen. Beel zal net als het kabinet het als een zegen in het verbor
gene hebben beschouwd dat het hardnekkig vasthouden van Hugo Carlos aan
diens vermeende aanspraken op de Spaanse troon de actualiteit van de vraag of
een katholiek de Nederlandse troon kan bezetten terzijde had geschoven.
Beel is in de gedaante van minister van Staat annex vriend-van-het-huis ook
door de koningin over de kwestie geconsulteerd —buiten het kabinet om en
zonder dat zelfs prins Bemhard naar zijn zeggen ervan wist108. Wie het wel
wist was Beels chauffeur in die tijd, J. de Zwart. Deze herinnert zich in het
voorjaar van 1964 ’s avonds meerdere malen te zijn opgeroepen om zijn baas
onopgemerkt via zijpaden naar de achterzijde van Soestdijk te brengen—één
keer heeft hij zelfs tot het ochtendgloren bij de paleiswacht zitten koffie
drinken voordat Beel weer kwam opdagen.109
De faits accomplits waarvoor Irene haar ouders plaatste waren van dien aard
dat men zich de behoefte van de koningin wel kan voorstellen aan een
vertrouweling die haar moederlijke zorgen wilde delen en haar tegelijk kon
waarschuwen voor de constitutionele implicaties van de escapades van het ver
liefde paar. Het was al begonnen toen Irene zonder dat er officieel nog van
een verloving sprake was haar moeder via radio en tv het Nederlandse volk
had laten meedelen dat het-uit-was; enkele dagen later gevolgd door de ko
ninklijke mededeling dat het weer-aan-was. In de uitleg die Marijnen heeft
gegeven aan het partijbestuur van de KVP, zei hij: ‘Naar mijn smaak heeft de
koningin in die fase te veel lankmoedigheid getoond, onder het beding, dat
men met een verhefd meisje te maken had.’110 Op een gegeven moment was
Irene zonder adres achter te laten midden in de nacht verdwenen. Samen met
haar verloofde dook zij weer op in Rome, waar ze bij paus Paulus VI een parti
culiere audiëntie hadden gehad. Beel zal met enige verontrusting hebben ken
nisgenomen van wat er via diplomatieke kanalen doorsijpelde over deze au
diëntie. Irene had bij de paus erop aangedrongen hun huwehjk in te zegenen
en erbij gezegd dat zij dit verzoek mede namens haar ouders deed—die van
niks wisten! De paus was zo verstandig het verzoek af te wijzen en de koningin
was niet bereid in te gaan op de bede van Irene terwille van hen bij de paus te
interveniëren.111 Ongetwijfeld heeft Beel Juliana zulk een interventie uit het
hoofd gepraat, voor zover dat al nodig was.
Even dreigde het huwehjk in Nederland te worden voltrokken. Dit zou ge
paard kunnen gaan, werd gevreesd, met een ongewenste show van de Carlistenbeweging—het verloofde paar was al naarstig op zoek naar een geschikte
Of Beel ook met prinses Irene heeft gesproken, is ons onbekend; de prinses bleek niet aan
spreekbaar op de kwestie uit 1964, die haar naam draagt.
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kerk. Uiteindelijk werd het toch Rome, zij het dat niet de paus maar de voor
malige internuntius in Nederland kardinaal P. Giobbe het huwelijk zou vol
trekken. Dit leverde een vervelende slotfase op van de Irene-kwestie, de vraag
namelijk of de koningin bij de huwelijksvoltrekking aanwezig kon zijn. Deze
vraag bracht het KVP-partijbestuur ertoe van zijn partijgenoot Marijnen tekst
en uitleg te vragen. De woordvoerder van het partijbestuur L Frequin wees op
de wrok die er leefde in de partijgelederen. ‘Men zegt dat de koningin wordt
weerhouden op instigatie van de protestanten,’ hield hij Marijnen voor.112
Ongetwijfeld heeft Juliana bij haar avondlijke gesprekken met Beel ten paleize
haar twijfels geëtaleerd over een al dan niet naar Rome gaan. We mogen aan
nemen dat Beel de koningin heeft gewezen op de beperkingen die het ko
ningschap oplegt aan het moederhart. Marijnen verzekerde het KVP-partijbestuur dat de koningin zelf niet naar Rome wilde, ook al omdat de aanstaande
schoonfamilie haar met zo weinig egards had bejegend.113
Koningin noch de prins gingen niet naar Rome evenmin als de zusters van
Irene. Conform een kabinetsbesluit werd er niet officieel gevlagd, maar van
menig katholiek huis wapperden de driekleur en de oranje wimpel. Het jonge
paar trok in bij de Bourbons in Frankrijk en verbeidde daar het moment dat
Hugo Carlos zou worden geroepen tot de Spaanse troon. Tevergeefs. Na de
dood van Franco werd de concurrerende troonpretendent Juan Carlos koning
van Spanje. Het trok in Nederland nauwelijks nog de aandacht. Irene was in
de ogen van vele van haar landgenoten een vreemdelinge geworden. Men
hoorde nog dat zij was gescheiden van haar man. Dat zij daarop het katholieke
geloof maar weer vaarwel heeft gezegd, bleef vrijwel onbekend.114
V r ie n d - v a n - h e t - H u is

In mei 1965 vroegen andere perikelen aan het hof Beels interventie als vriendvan-het-huis alsmede minister van Staat: de verloving van kroonprinses met
Freiherr Claus von Amsberg. Ook hier was een foto in de pers het eerste sig
naal geweest. Het was een foto van een innig gearmd paar in de tuin van kas
teel Drakestein, die terluiks was genomen door twee royalty-watchers van de
Telegraaf en van de Haagse Post. De foto verscheen 7 mei in de Telegraaf en na
enig speurwerk door de internationale pers werd het alarmerende nieuws be
kend dat de de man op de foto een Duitse diplomaat was.
Begin mei 1965 maakte Beel kennis met Claus op kasteel Warmelo, waar
deze met Beatrix verbleef en waar Beels chauffeur De Zwart hem op Hemel
vaartsdag heenreed. Bij het vertrek werd Beel door het verloofde paar aller
hartelijkst uitgeleide gedaan. Aan zijn chauffeur verklapte Beel op de terugweg
dat de man die hen nawuifde de aanstaande man van de kroonprinses was.115
De toenmalige minister-president Cals maakt in zijn aantekeningen van de
verlovingsgeschiedenis van Beatrix en Claus op 5 mei 1965 gewag van een on
derhoud dat Beel had gehad met S.B. Buys, eigenaresse van de Haagse Post.
Cals noteert daarbij: ‘HP zou foto’s niet publiceren’ en ‘West-Nederlands
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ochtendblad zou verhaal brengen’. Cals vervolgt met een vijftal, deels tele
fonische, contacten in mei en juni met Beel—wij nemen aan nu als adviserend
minister van Staat. Zo adviseerde Beel op 25 mei de premier alleen de frac
tievoorzitters in de Tweede Kamer van het aanstaande huwehjk in kennis te
stellen; Cals vond echter dat hij zich tot de plenaire Tweede Kamer had te
wenden. Op 18 juni tenslotte verwijst Cals naar een gesprek dat hij heeft ge
had met ‘Kon. + Pr.’, die blijkbaar zo geschrokken waren van de publiciteit in
het land over Claus’ oorlogsachtergrond dat ze het huwehjk voorlopig wilden
uitstellen. Beel bezwoer echter door te tasten: ‘liever eerder dan later’.116 In
het dossier dat Cals heeft nagelaten van zijn bemoeiingen met de plaatskeuze
van de huwelijksvoltrekking komen geen verwijzingen naar Beel voor.117 We
weten daardoor niet of Beel Cals heeft gesteund in diens besluit om ondanks
aarzelingen van het bruidspaar zelf de huwelijksvoltrekking in Amsterdam
door te zetten.
Beel is een van degenen geweest die de kroonprinses heeft voorbereid op
het koningschap. Beatrix was een trouwe bezoekster van de wekelijkse plenaire
vergaderingen van de Raad van State, waarin zij wettelijk zitting had. Na af
loop van de vergadering plachten vice-president en kroonprinses nog een
uurtje op Beels kamer na te praten118—we nemen aan over het koningschap
dat de kroonprinses wachtte. Het lijkt erop dat Beel bij Beatrix een wat wil
liger oor heeft gevonden voor zijn opvatting over de majesteitelijke status van
het koningschap dan bij haar moeder. Wilde koningin Juliana worden aange
sproken met ‘mevrouw’, de huidige koningin prefereert de aanspreektitel
‘Majesteit’. Ook heeft Beel blijkbaar Beatrix’ echtgenoot ingeprent welke be
perkingen verbonden waren aan de status van prins-gemaal. In een herdenkingsalbum bij gelegenheid van Beatrix’ vijftigste verjaardag is over Claus’
aspiratie maatschappelijk te functioneren, geschreven:
‘Beel is degene die Claus in die dagen vertrouwd heeft gemaakt met de fijne
kneepjes van het koninklijk gedrag. Althans zoals Beel meent, dat dit hoort te
zijn. N og jaren later zal prins Claus zeggen, als hij de aansporing krijgt zijn me
ning hardop te uiten: ‘Nee, nee. Papa Beel vindt dat niet goed.’119

We hebben gezien dat Beel in de Soestdijk-afïaire in wezen de kant van prins
Bemhard had gekozen. Geleidelijk aan werd Beel echter als vriend-van-hethuis vooral de vertrouweling en vraagbaak van Juliana. Koningin Juliana wilde
weliswaar ‘een gewoon mens’ zijn, zij bleef niettemin een Oranje die zich ter
dege bewust was van haar koninklijke plichten—welke zij bij haar troonsbestij
ging met schroom had aanvaard maar waaraan zij haar beste krachten wijdde.
Beel heeft in zijn contact met Juliana steeds haar koningschap voorop gesteld.
Beel schrijft bij voorkeur ‘Hare Majesteit’ en wanneer hij de koningin met
persoonlijk of bezittelijk voornaamwoord aanduidt, schrijft hij ‘Zij’ en ‘Haar’.
Deze ogenschijnlijke afstandelijkheid neemt niet weg dat koningin Juliana te
allen tijde een beroep op Beel kon doen. Een vriend van Beel maakte op een
avond dat hij met een gezelschap bij Beel thuis op verjaarsvisite was mee dat
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de gastheer drie keren door de koningin werd gebeld. De vierde keer excu
seerde Juliana zich voor het geval zij Beels verjaarsvisite misschien had ver
stoord en wenste hem van harte proficiat.
De intensivering van Beels contact met de vorstin betekende niet dat diens
betrekkingen met de prins verkoelden. Beel had bewondering voor de intelli
gente Lebemann en was misschien ook wel een beetje jaloers op diens commu
nicatieve gaven en het gemak waarmee de prins mensen voor zich wist in te
nemen. Beels beeld van Bernhard stortte evenwel in na de Lockheed-affaire.
Intimi van Beel vertelden dat hij er helemaal kapot van was. De prins is zich
later ervan bewust geworden dat zijn vriend Beel met zo’n negatief beeld van
hem was gestorven. Het is naar zijn zeggen een van de pijnlijkste naweeën van
de affaire. Beel zou wel hebben begrepen dat wat er allemaal over de affaire
werd beweerd maar een deel van de waarheid was, had de prins gedacht. Had
hij geweten dat Beels kijk op hem eenzijdig was gevormd door het rapport van
de commissie-Donner en alles wat er in de pers over de Lockheed-affaire was
geschreven, dan zou hij naar Beel in Doorn zijn toegegaan om het hem uit te
leggen—zoals hij het ook enkele twijfelmoedigen uit zijn vriendenkring (en
later aan Van Wijnen) heeft uitgelegd.120
B e e l e n d e f in a n c ië l e z o r g e n v a n h e t K o n in k l ijk H u is

We willen in dit hoofdstuk nog aandacht wijden aan de regeling van de finan
ciële positie van het Koninklijk Huis, die uiteindelijk heeft geleid tot een
Financieel Statuut. In deze gevoelige materie zien we Beel tenslotte in alle ge
daanten optreden: als vriend-van-het-huis, als minister van Staat, als vice-pres
ident van de Raad van State; het staatshoofd van raad dienend en het kabinet
adviserend; gevraagd en ongevraagd.
Halverwege de jaren zestig berekenden de accountants die de koninklijke
boekhouding bijhielden dat grondwettelijke inkomens en toelagen van de
Kroon bij lange na niet voldoende waren om de kosten van het koningschap te
dekken; er moest flink geld bij uit het particuliere inkomen van de koningin.
Beel nam het signaal over—we nemen aan als vriend-van-het-huis—en stelde
minister van Financiën, de liberaal H.J. Witteveen, op de hoogte van de finan
ciële nood aan het hof. Voordat Witteveen met voorstellen bij de Tweede
Kamer kon komen viel het kabinet-Marijnen. In demissionaire staat nam de
ministerraad nog een besluit over een wetsontwerp strekkende tot een sub
stantiële verhoging van het koninklijke inkomen.
De nieuwe minister van Financiën in het kabinet-Cals, de socialist Vonde
ling, trof dit ontwerp aan in een envelop waarvoor zijn voorganger bij de portefeuille-overdracht speciale aandacht had gevraagd. Het jaarlijks inkomen van
de Kroon ingevolge het toenmalige artikel 22 Grondwet was voor het laatst
verhoogd in 1961 en gebracht op ƒ2.5 miljoen. Het voorstel van het kabinetMarijnen dat Vondeling in de envelop aantrof, was dit bedrag per 1 januari
1965 te verhogen tot ƒ3.7 miljoen. Vondeling vond dat hij als minister van
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Financiën geen verhoging van begrotingsposten voor zijn rekening kon nemen
zonder dat de motivering ervan was onderzocht. Hij stuurde iemand op pad
om de koninklijke huishoudboeken aan een onderzoek te onderwerpen. An
ders dan Vondeling wellicht had verwacht, werd zijn initiatief aan het hof met
vreugde begroet. Het onderzoek wees uit dat het bedrag dat Witteveen had
voorgesteld lang niet voldoende was. ‘Wij zagen ons daardoor genoodzaakt,’
schrijft Vondeling, ‘het bedrag op ƒ5.2 miljoen te brengen.’ Toen hij echter
het politieke veld verkende bleek het fikse bedrag in linkse kring op hevig
verzet te stuiten. Daar werd geloof gehecht aan het uit Amerika overgewaaide
gerucht dat de koningin van Nederland tot de rijkste vrouwen van de wereld
behoorde. Daar vond men daarom dat zij, omdat de Grondwet haar vrijstelde
van inkomsten- en vermogensbelasting, best wat uit eigen middelen kon bij
passen.121 Juliana klaagde haar nood bij minister-president Cals. Deze was
ondanks alle kritiek bereid Vondelings voorstel in mei 1966 ‘na de gemeente
raadsverkiezingen’ bij de Tweede Kamer in te dienen. Cals tekende bij het
gesprek aan: ‘Moeilijkheid dat “men” meent dat het fortuin van de Oranjes zo
immens groot is.’122
In Cals’ archief troffen we een ongesigneerde nota over de kwestie aan, die
blijkens het opschrift ‘Wassenaar 9 juli 1966’ van Beel afkomstig moet zijn—
nu weer, nemen we aan, in de gedaante van minister van Staat die het kabinet
(ongevraagd?) van advies diende. Met verwijzing naar de staatsrechtelijke lite
ratuur, die tot De Savornin Lohman terugging, wees Beel erop dat ‘s Konings
Afb 44. Beel met leden van het koninklijk Huis.
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huishouden’ gezien moest worden als ‘behorende tot de publieke dienst’. Des
wege was een meer doelmatige financiële regeling vereist, vond Beel, dan
werd geboden door de bestaande Grondwet, die in wezen nog uitging van een
situatie alsof staat en monarchie alsook beider kassen samenvielen. Volgens
Beels nota was ‘bezinning vereist in deze dynamische tijd op de positie van het
Koninklijk Huis als openbare dienst’. Beel was zich kennelijk bewust van de
consequentie van zijn stelling dat het koningschap tot de publieke dienst moest
worden gerekend. Deze zou ‘inluiden een verdere inbreuk in de privacy van
het Koninklijk Huis’. De nota deed ook enkele suggesties die waarschijnlijk
waren ingegeven door het hof. Zo werd geopperd bepaalde onderdelen van
het Koninklijk Huis over te hevelen naar staatsdiensten als Staatsbosbeheer,
Monumentenzorg en Rijksgebouwendienst en het voorstel werd gedaan paleis
Het Loo en het paleis op de Dam voor publieksdoeleinden beschikbaar te stel
len en als zodanig te gaan exploiteren.123
De ideeën die Beel in zijn nota had ontvouwd keerden als vraagpunten terug
in een verzoek van het kabinet aan de Raad van State van 10 oktober 1966 om
‘krachtens machtiging van Uwe Majesteit aan de minister-president van advies
te dienen over de invloed der staatsrechtelijke positie van de Koning op de
regeling van het inkomen van de Koning’124. Inmiddels was op 23 juli het
wetsvoorstel ter verhoging van het grondwettelijk inkomen van de Kroon tot
ƒ5.2 miljoen bij de Tweede Kamer ingediend. Lopende de schriftelijke behan
deling van dit wetsontwerp deed de minister-president de Kamer mededeling
van genoemd verzoek aan de Raad van State. Naar buiten kwam dit slecht
over, zoals Van Wijnen opmerkt125. De intentie was evenwel duidelijk: naast
het soelaas bieden voor de financiële nood van het hof op korte termijn was
een structurele aanpak op langere termijn gewenst.
De problematiek die Beel als minister van Staat had aangezwengeld, keerde
thans bij hem terug als vice-president van de Raad van State. Om hem bij de
beantwoording van de adviesaanvraag van het kabinet bij te staan formeerde
Beel binnen de Raad van State een kleine werkcommissie. Dankzij Beels voort
varendheid kon het advies al op 15 februari 1967 worden uitgebracht. Het
nam als uitgangspunt het bedrag van ƒ5.2 miljoen uit het wetsvoorstel, waar
van de parlementaire behandeling intussen was geschorst. Het advies van de
Raad van State herhaalde hetgeen de Raad ook al had gezegd toen hij zich
over het wetsontwerp van Vondeling had gebogen: de sterk gestegen lonen en
prijzen maakten verhoging van het inkomen van de Kroon urgent. Ook herin
nerde de Raad eraan dat de privémiddelen van de koningin erbuiten stonden
en bond het kabinet op het hart zulks ook duidelijk te laten doorklinken bij de
hervatting van de Kamerbehandeling van het wetsontwerp.
Het advies van de Raad van State bleef binnen de op dat moment bestaande
grondwettelijke regeling, neergelegd in de toenmalige artikelen 22 en 23. Wat
artikel 22 betreft, dat het inkomen van de Kroon regelde, diende aldus het
advies onderscheid te worden aangebracht tussen uitgaven ‘waarover de ko
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ning bij de uitoefening vrijelijk moet kunnen beschikken’—het loonbestanddeel, zou men kunnen zeggen—en overige uitgaven. De laatste dienden vol
gens advies voortaan op declaratiebasis te worden vergoed; als voorbeelden
werden genoemd: opening van de Staten Generaal, staatsbezoeken en ont
vangsten van staatshoofden—kort gezegd ‘kosten voortvloeiende uit represen
tatieve verplichtingen’. Hofdepartementen als die van de maarschalk en die
van de koninklijke stallen, welke louter dienden voor de representatieve ver
plichtingen van het Koninklijk Huis, moesten in hun geheel naar de rijksbe
groting worden overgeheveld. De grens was niet altijd even gemakkelijk te
trekken, merkte de Raad op. Departementen als de paleissecretariaten, de the
saurie en het Koninklijk Huisarchief stonden zowel het koningschap als de
koning privé ten dienste.
Wat artikel 23 Grondwet betrof, dat voorzag in bijdragen aan het onder
houd van de ‘zomer- en winterpaleizen’, deed het advies van de Raad van State
twee verstrekkende voorstellen. Ten eerste zouden de lasten van de koning
zich dienen te beperken tot onderhoud in de zin van ‘instandhouding’. De
consequentie hiervan was dat kosten van verbouwingen ter verhoging van het
comfort en van restauraties terwille van de monumentale waarde der panden
naar de rijksbegroting moesten worden overgebracht. Ten tweede werd voor
gesteld de zomer- en winterpaleizen te beperken tot paleis Soestdijk, paleis
Huis ten Bosch en ook—anders dan aanvankelijk bedacht—het paleis op de
Dam . De consequentie van dit voorstel was dat het rijk paleis Soestdijk zou
moeten aankopen, de andere twee waren al rijkseigendom. Voor de overige
paleizen suggereerde het advies de wat onbestemde figuur van een ‘contact
commissie’, waarin Staatsbosbeheer en Monumentenzorg vertegenwoordigd
zouden moeten zijn. Het personeel van deze paleizen zou in rijksdienst kun
nen overgaan.
Niettegenstaande de ruimhartige overheveling van kosten van het koning
schap naar de rijksbegroting als de Raad van State, voorstelde wilde hij inkom
sten uit het staatsdomein welke artikel 23 Grondwet aan de koning als addi
tioneel inkomen toekende, gehandhaafd zien en eveneens de grondwettelijke
belastingvrijdom van de koning ingevolge artikel 24 Grondwet. Tenslotte
scherpte het advies van de Raad van State het kabinet nog eens in dat de ko
ningin het water tot aan de lippen stond: ‘De Raad van State acht het in ver
band met het dringend karakter van deze aangelegenheid van groot belang,
dat de nodige voorzieningen met spoed worden getroffen!’
F in a n c ie ë l S t a t u u t v a n h e t K o n in k l ijk H u is

Beels nota voor Cals en het daarop gevolgde advies van de Raad van State
hebben inhoudelijk de grondtrekken geleverd voor een oplossing van het des
tijds actuele probleem van de inkomenspositie van de Kroon. De wettelijke
regeling ervan heeft echter andere wegen gekozen.
‘De Raad houdt zich er gaarne van overtuigd dat het ook in overeenstemming is met de
wens van Uwe Majesteit, dat het Paleis op de Dam na voltooiing van de restauratie wederom
als koninklijk Paleis zal dienen.’
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Om de ergste nood te lenigen werd eerst een tijdelijke regeling getroffen
met een wet die op 27 augustus 1968 van kracht werd. Vervolgens heeft het
kabinet-De Jong de structurele kant van de financiële problematiek van het
Koninklijk Huis aangepakt. Anders dan het advies van de Raad van State, dat
als gezegd binnen de bestaande bepalingen van de Grondwet was gebleven,
besloot het kabinet-De Jong de grondwettelijke bepalingen ten aanzien van de
inkomenspositie van de Kroon te herzien. De reden daarvoor was de wens de
financiële problematiek te deconstitutionaliseren en aldus op soepelere wijze
aanpassingen aan veranderende omstandigheden mogelijk te maken. De
grondwetswijziging kreeg haar beslag in een nieuw artikel 40, dat in 1972 in
werking trad, en in een daarop gebaseerde ‘Wet, houdende regeling van het
financieel statuut van het Koninklijk Huis’ (Stsbl. 1972, nr 701). De nieuwe
regeling was het resultaat van een behoedzaam manoeuvreren van premier P.
de Jong. Hoe deze de in die woelige dagen zeer beladen kwestie heeft aan
gepakt, heeft Van Wijnen treffend samengevat: ‘De Jong haalde, zoals de
Engelsen zeggen, de politiek uit de politiek; (...) zoveel mogelijk harmonie en
zo min mogelijk politieke discussie over de boekhouding van de koningin.’126
Nog drastischer dan Beel en Raad van State hadden voorgesteld werden
kosten verbonden aan de uitoefening van het koningschap overgeheveld naar
rijksbegrotingen. Van de bijna 300 man hofpersoneel bleef nog maar een
vijfentwintigtal voor rekening van het Koninklijk Huis. De overige kwamen
voortaan ten laste van het rijk—zonder overigens rijksambtenaar te worden,
want daar voelden ze niet voor.127 Conform de voorstellen van de Raad van
State werden de koninklijke paleizen beperkt tot Soestdijk, paleis op de Dam
en Huis ten Bosch, werd onderhoud gedefinieerd als ‘instandhouding’ en werd
paleis Soestdijk door het rijk aangekocht en ‘tegen een passende huur’ le
venslang ter beschikking gesteld van Juliana en Bemhard.
Oneigenhjke elementen in de vroegere grondwettelijke regeling, het in
komen uit het staatsdomein en de belastingvrijstellingen, zijn uit het nieuwe
grondwetsartikel 40 verdwenen. De staat is anderzijds niet krenterig geweest.
Koning en gemaal alsmede de verwachte troonopvolger en diens gemaal zijn
in artikel 1 van het Financieel Statuut alle vier forse, belastingvrije toelagen
toegekend. Deze bestaan uit een bedrag A voor (resterende) personeelskosten,
een bedrag B voor dagelijkse kosten van levensonderhoud en een bedrag C
voor wat men salaris kan noemen. Aanpassing van deze bedragen is door De
Jong op tactische wijze voorgoed buiten de politieke discussie gebracht, door
ze namelijk te indexeren (artikel 1)—een indexering waarvan Van Wijnen
zegt: ‘de vernuftigste uitvinding ter beveiliging van de monarchie sinds de uit
vinding van de koninklijke onschendbaarheid.’128
Beel heeft laten blijken dat we onze monarchie niet op een koopje konden krij
gen. In zijn gedachtengang is het koningschap een publieke dienst die daarom
uit de overheidskas moet worden betaald. Hiertegenover diende de koningin
te accepteren dat het parlement in haar portemonnaie kon kijken. Als gevolg
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van de vernuftige manipulaties van De Jong is het voor een parlementariër,
laat staan voor de gewone burger, niet zo eenvoudig vast te stellen hoeveel de
monarchie ons nu eigenlijk kost. In 1992 is hiertoe een poging gedaan door
Remco Meijer in Elsevier,129 Zijn monnikenwerk, alle relevante begrotings
posten op te sporen, leverde het volgende resultaat op.
BEGROTING 1993
KO STEN KONINKLIJK HUIS

-Huis der Koningin
-Kabinet der Koningin

-Uitkeringen
-Ambtelijke ondersteuning

12.248.000
2.380.000 (1)

FUNCTIONELE KOSTEN KONINKLIJK HUIS

-Binnenlandse Zaken
-V.R.O.M.
-Verkeer & Waterstaat

-Personeel & Materieel
-Gebouwen & Parken
-o.a. Auto’s & chauffeurs

11.810.000
7.020.000
5.142.000

VERBORGEN KOSTEN KONINKLIJK HUIS

-Defensie
-Justitie
-Buitenlandse Zaken
-Algemene Zaken
-Verkeer & Waterstaat

-Marechaussee (2)
-Veiligheidsdienst K.H. (3)
-Staatsbezoeken
-Rijksvoorlichtingsdienst (4)
-Regeringsvliegtuig (5)

TOTALE KOSTEN VAN DE MONARCHIE

17.600.000
25.000.000
2.000.000
.658.800
.462.700
84.320.500

(1) Cijfer 1992 (2) Volgens laatste opgave Algemene Rekenkamer (3) Schat
ting (4) 1/10 van totale kosten R.V.D. (5) 1/10 van totale kosten
regeringsvliegtuig
Bij de beoordeling van bovenstaande bedragen, die we geven voor wat ze waard
zijn (een momentopname), dient bedacht dat ze goeddeels voortvloeien uit het
functioneren van de koning als staatshoofd en dat ze bij een republikeinse
staatsvorm zeker niet lager zouden zijn—de kosten van de ‘hofhouding’ van de
Franse president bijvoorbeeld zijn beduidend hoger dan die van ons konings
huis.

Afb. 45. Intermezzo.
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IN T E R M E Z Z O 1956-1959

Nadat Beel had geholpen de Soestdijk-affaire uit de publiciteit te bannen leek het
in de herjst van 1956 erop dat hij in een gat was gevallen. De politiek had hij de
rug toegekeerd en een passend staatsambt leek niet in zicht. Beel had evenwel zelf
het gat gekozen en bodemloos was het niet. Wellicht met de bedoeling het voorlo
pig wat kalm aan te doen, aanvaardde Beel een bescheiden parttime overheids
functie en werd hij daarnaast, wat wij tegenwoordig zouden noemen, free-lance
consultant. We mogen aannemen dat op de achtergrond van zijn gedachten de
mogelijkheid is blijven spelen van terugkeer in een openbaar ambt. Deze moge
lijkheid werd na tweeja a r werkelijkheid. In oktober 1958 werd Beel benoemd tot
lid van de Raad van State. M aar direct daarna liet hij zich nog één keer verlei
den tot een politieke openbarefunctie. Op aandrang van velen werd hij in decem
ber 1958 minister-president van het interim-kabinet dat de overgang markeerde
van de naoorlogse rooms-rode coalities naar een PvdA-loos regeringstijdperk. Na
dit intermezzo hielp Beel het kabinet-De Quay op de been. Dat kabinet loste de
belofte in die het laatste kabinet-Drees Beel had gedaan en benoemde hem in au
gustus 1959 tot vice-president van de Raad van State.
C o m m is s a r is , c o n s u l t a n t e n c o m m is s a r is

In oktober 1956 werd Beel regeringscommissaris voor de omroep. De functie
was voortgekomen uit een naoorlogs compromis tussen het streven naar een
nationale omroep enerzijds en aandrang van de vooroorlogse omroepen AVRO,
KRO, NCRV, VARA en VPRO op de oude voet voort te gaan anderzijds. Het
compromis was tijdens het eerste kabinet-Beel handen en voeten gegeven
door Kesper—we zijn hem eerder tegengekomen. Het compromis bestond
daaruit dat een ‘open federatie’ was gevormd van de bestaande omroepen die
onder toezicht stond van een regeringscommissaris. Kesper was in 1947 de
eerste regeringscommissaris geworden. Op 15 oktober 1955 was hem evenwel
eervol ontslag verleend; ‘wegens vertrek naar het buitenland’, zo staat het in
het herdenkingsboek Veertigja a r Regeringscommissaris.1 Uit hoofdstuk 7 weten
we dat voor de veelvoudig commissaris één van zijn commissariaten fataal was
geworden en dat hij daarom naar Libanon was verbannen. Omdat een nieuw
radiobestel in voorbereiding was en het niet zeker was dat daarin de regerings
commissaris zou worden gehandhaafd, was tijdehjk een ambtenaar van het mi
nisterie van OKW, A.W. Schade van Westerum, tot waarnemend commissaris
benoemd. Toen Beel diens taak per 31 oktober 1956 overnam heeft hij ken
nelijk bedongen dat aan zijn commissariaat dezelfde status werd gegeven als
Kesper had gehad. ‘Beel kreeg in tegenstelling tot Schade van Westerum, niet
het predikaat “waarnemend”, omdat dit niet zou stroken met de positie die hij
in de Nederlandse politiek innam.’2
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Onder toezicht van de regeringscommissaris werkten de omroepen samen in
de Nederlandse Radio Unie (NRU). Deze had het beheer van het gezamen
lijke technisch, administratief en artistiek apparaat van de radio en had tot taak
een nationaal programma te verzorgen. De regeringscommissaris voor de
omroep was een machtig man. Hij controleerde het hele omroepbedrijf. Zo
stelde hij de begrotingen vast van de omroepen en kon hij repressief in de
uitzendingen ingrijpen. Voor het laatste stond hem een ‘luisterdienst’ ter be
schikking van drie man sterk, die constant aan de radio zat. Uit hoofde van
zijn functie woonde de regeringscommissaris alle vergaderingen bij van de
NRU, van de programma-coördinatiecommissie die daaronder ressorteerde en
van de Wereldomroep. Tenslotte had de regeringscommissaris ‘als lid naar
vrije keuze’ zitting in de raad van beheer van de machtige NOZEMA—een
nog steeds bestaande gemengd publiek-particuliere nv die de zenders bouwt
en exploiteert. Na de inwerkingtreding van het Televisiebesluit dat voor de tv
eenzelfde regime schiep als dat van de radio—met de Nederlandse Televisiestichting als pendant van de NRU—werd Beel eind 1956 ook in televisieland
regeringscommissaris.
In tegenstelling tot de regeringscommissarissen Kesper vóór hem en in la
tere jaren bijvoorbeeld A. Geurtsen heeft Beel in de rijke naoorlogse geschie
denis van de Nederlandse omroep blijkens eerder genoemd herdenkingsboek
geen sporen nagelaten. Het paste bij het subsidiariteitsbeginsel dat Beel hul
digde radio en tv over te laten aan de omroepverenigingen die particulier en
kerkelijk initiatief daarvoor in het leven hadden geroepen.
Het regeringscommissariaat voor de omroep was geen volle baan. Het ver
schafte Beel een inkomen van ƒ10.000 per jaar plus een onkostenvergoeding
van ƒ3.000.3 Daarnaast had Beel zijn Indisch pensioen dat hij in mei 1955 had
doen herleven, zoals we eerder zagen. Tezamen suppleerden beide inkomens
het wachtgeld dat Beel als ex-minister genoot tot een ministerssalaris, dat in
die tijd rond ƒ35.000 was. Deze degelijke financiële basis bracht Beel er ken
nelijk toe de markt eens verder te verkennen, om te zien hoe hij de kennis en
ervaring die hij in zijn gevarieerd ambtelijk en politiek bestaan had opge
bouwd te gelde kon maken. Beel was al eens benaderd voor het directeurschap
van een bedrijf. In 1949 had De Quay Beel althans gewaarschuwd dat De
Quay’s schoonfamilie, de Van der Landes, hem waarschijnlijk zou vragen president-directeur te worden van het farmaceutisch bedrijf Noury en Van der
Lande. De Quay had zijn vriend met klem ontraden op het voorstel in te
gaan.4 Het was een overbodige waarschuwing. Beel had laten blijken dat hij
geen enkele ambitie koesterde captain ofindustry te worden. Beels bedrijfswaarde lag in een ander vlak, in het geven van adviezen over de bedrijfsstructuur en
over personeelsproblemen. Beel werd consultant. Degenen die Beel in zijn consultantsrol hebben meegemaakt zeggen dat hij een uitstekende organisatiead
viseur en troubleshooter was. Mocht Beel inderdaad voornemens zijn geweest
het eens een tijdje kalm aan te doen, zijn agenda slibde al gauw dicht. Aan een
Zo had Kesper in 1947 oud-premier Gerbrandy een radio spreekverbod opgelegd van drie
maanden wegens diens opruiende radiopraatje voor de NCRV over het Indonesiëbeleid.
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workaholic is een sahbatical niet besteed.

Beel trok een secretaresse aan, mejuffrouw W AM . Holman, die in 1957 bij
hem is komen werken. Meestal was Beel op stap terwijl Holman, die bij Beel
thuis een werkkamer had, de telefoon bewaakte, afspraken regelde en de om
vangrijke organisatieschema’s uittypte die Beel had ontworpen. Beel kreeg
verscheidene bedrijven als klant. Bij meerdere van deze bedrijven is Beels con
sultancy uitgelopen op een commissariaat. Het eerste commissariaat dat Beel
verwierf was bij het bouwbedrijf Zwolsman, waar hij werd binnengehaald door
W.C.L. van der Grinten die er president-commissaris was.5 Van lieverlee vorm
de Beels commissariaat bij Zwolsman welhaast een dagtaak.6 Beel werd er
gedelegeerd commissaris, dat wil zeggen een commissaris die in opdracht van
de raad van commissarissen toezicht houdt op het dagelijks werk van de direc
tie. Beels taak als gedelegeerd commissaris was de ambitieuze plannen van
Zwolsman te helpen verwezenlijken. Zwolsman, van huis uit makelaar/aan
nemer, wilde van zijn bedrijf maken wat later een projectontwikkelings
maatschappij zou heten—een bouwonderneming die zonder onderaannemers
de totale bou'yv van een project op zich neemt, met inbegrip van de financie
ring. Met het oog op het laatste kocht Zwolsman de Landbank op, terwille van
het eerste was hij doende te fuseren met een ander aannemingsbedrijf, de
VAM. In 1958 werd de fusie afgerond. De nieuwe combinatie kreeg de naam
‘Verenigde Aannemingsbedrijven vh Zwolsman’. Bhjkbaar heeft Beel aan de
totstandkoming hiervan het zijne bijgedragen. Bij Beels afscheid als commis
saris verklaarde Van der Grinten: ‘Beel is als gedelegeerd commissaris de ziel
geweest van het samengroeien tot een fusie van beide ondernemingen’.7
Beels inspanningen ten behoeve van Reinder Zwolsman, die zich in 1948
had bekeerd tot het katholieke geloof, heeft bij deze en gene enige verwonde
ring gewekt. Zwolsman was als een omstreden man uit de oorlog gekomen.
Collega-aannemers noemden hem een ‘bunkerbouwer’, omdat zijn bedrijf voor
de Duitse Organization Todt aan de Atlantic Wall zou hebben gewerkt. Meer
dere Hagenaars hadden gezien dat hij op vriendschappelijke voet stond met
SD’ers, die hij fêteerde in de Hofbrau op de Kneuterdijk Direct na de oorlog
was Zwolsman dan ook gearresteerd en berecht. Ondanks een vernietigend
requisitoir van procureur-generaal J. Zaayer die Zwolsman gewichtigdoenerij
en protserigheid had verweten, was hem geen straf opgelegd. In 1950 werd
Zwolsman tot verwondering van velen de Bronzen Leeuw toegekend. Dit had
evenwel de geruchten rond zijn oorlogsverleden niet doen verstommen. Eerst
in 1981 kwam er voor Zwolsman een rehabilitatie toen Loe de Jong onthulde
dat Zwolsman tijdens de oorlog een soort Nederlandse Schindler was geweest.
Met het geld dat hij zwart had verdiend, had hij het verzet gesteund en joden
geholpen.8 Dit alles was echter niet bekend in de tijd dat de anders zo voor
zichtige Beel zijn naam verbond aan die van de omstreden projectontwikke
laar.
Volgens Van der Grinten zijn Beel en later ook hijzelf bij Zwolsman op
gestapt omdat ze niet meer overweg konden met de nogal eigengereide onder
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nemer.9 Beel heeft dit naar buiten niet laten blijken. Volgens een persbericht
was hij afgetreden als commissaris van de VAM omdat hij dit commissariaat
niet in overeenstemming achtte met het ambt dat hij op de Raad van State
ging bekleden.
K a t h o l ie k a d v is e u r

Beel ging volgens zijn secretaresse selectief te werk bij het accepteren van
opdrachten. Er waren echter twee opdrachtgevers die nooit een vergeefs be
roep op hem deden: het Koninklijk Huis en het episcopaat.10 In het voor
gaande hoofdstuk hebben we Beels consultancy ten behoeve van het Koninklijk
Huis beschreven. Nog meer tijd en energie vergden de twee functies die Beel
op verzoek van het episcopaat op zich nam: het hernieuwde voorzitterschap
van het Landelijk Sociaal-Charitatief Centrum (LSCC) en het curatorschap
van de RK Universiteit Nijmegen.
We hebben het LSCC achtergelaten toen het begin 1952—naar het leek voor
korte tijd—afscheid had genomen van Beel, die minister van Binnenlandse Za
ken was geworden, en Tellegen als waarnemend voorzitter zijn taak tijdelijk
had overgenomen. Toen Beel na de verkiezingen van 1952 zijn ministerschap
continueerde, had hij zijn vriend De Block, inmiddels lid van de Raad van
State, bereid gevonden voorzitter te worden. De Block had weinig affiniteit
met het maatschappelijk werk en was blij op 25 januari 1957 de voorzitters
hamer aan Beel te kunnen overdragen.11
De organisatie van het katholieke sociaal-charitatieve werk had zich in die
vijf jaren ontwikkeld langs de lijnen die Beel en Dekkers hadden uitgezet—
voorspoedig ontwikkeld. Er waren ruim tweehonderd parochiële en inter
parochiële sociaal-charitatieve centra opgericht en in alle zeven diocesen was
nu een diocesaan centrum.12 Tenslotte waren in verscheidene sectoren van het
sociaal-charitatief werk katholieke landelijke organisaties tot bloei gekomen.
Het landelijk sociaal-charitatief centrum—nog steeds gevestigd in Den Bosch,
nu in een eigen pand aan de Luybenstraat—bestond uit een Dagelijks Bestuur
(DB), waarin nog steeds Tellegen, Loeff, Sark, Mommersteeg en mejuffrouw
Hillen zaten en waarvan het secretariaat nog steeds werd behartigd door
Dekkers. Veldkamp was, nadat hij staatssecretaris van Economische Zaken was
geworden, eruit verdwenen en als penningmeester opgevolgd door H.J.J. van
der Biesen. Naast het DB, dat maandelijks vergaderde, was er een Algemeen
bestuur (AB) bijgekomen, dat om de twee maanden bijeenkwam en waarvan
Beel eveneens voorzitter werd. In het AB zaten de voorzitters van de diocesane
centra en vertegenwoordigers van katholieke sectorale organisaties als Vincentius, Kinderbescherming, Woonwagenwerk, Reclassering, Wit-Gele Kruis.
Dekkers had zijn staf kunnen uitbreiden tot zes medewerkers. Het jaarlijkse
budget was gestegen tot ruim ƒ100.000, waarvan het grootste deel werd ge
subsidieerd door het departement van Maatschappelijk Werk.13
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Na Gods zegen te hebben afgesmeekt over de hernieuwde samenwerking
begon Beel met het voorstel de overstelpende hoeveelheid agendapunten die
op hen afkwamen voortaan in te delen in ‘af te doene zaken’, ‘zaken ter be
spreking a fond’ en ‘algemene vraagstukken’. Daarna ontvouwde hij zijn be
leidsvisie. ‘Op het maatschappelijk werk rust het odium dat er geen definitie
voor te geven zou zijn,’ zo introduceerde Beel zijn eerste beleidslijn. Hij stelde
daarom voor uit de katholieke academische wereld een braintrust te vormen
die het LSCC bij dit definiëringsprobleem behulpzaam zou moeten zijn. De
braintrust zou ook van advies moeten dienen over een tweede beleidslijn die
Beel uitstippelde: naast de nu goed functionerende coördinatie diende de inte
gratie van het ‘maatschappelijk basiswerk’ te worden aangepakt. De vergade
ring het het graag aan haar voorzitter over de initiatieven te nemen die nodig
waren om de door allen toegejuichte braintrust van de grond te krijgen.14 Beel
het er geen gras over groeien. Met hetzelfde gezag waarmee Beel katholieke
bestuurders wist te mobiliseren, mobihseerde hij het katholieke professoraat.
Enkele vergaderingen later al kon hij het DB de namen van vijf katholieke
hoogleraren voorleggen die hij bereid had gevonden zitting te nemen in het
‘wetenschappelijk adviescollege’, zoals de braintrust ging heten, onder wie de
onmisbare Loeff, die er voorzitter van werd. De opdracht die het college kreeg
was een definitie van maatschappelijk werk te ontwikkelen alsook om een ad
vies op te stellen over het vraagstuk hoe van coördinatie tot integratie van dat
werk te komen.ls
Beels betekenis voor het maatschappelijk werk school niet alleen in de effec
tieve wijze waarop hij een netwerk wist op te bouwen maar evenzeer in zijn
vermogen om wat dit netwerk aan ideeën en plannen aandroeg naar beleid
makers door te sluizen. Onder de laatsten waren verscheidene katholieke be
windslieden die wat Louis hun zei niet zo maar naast zich neer konden leggen.
Twee voorbeelden ter illustratie: Beels interventie in de wettelijke regeling
van de scholen voor maatschappelijk werk en zijn invloed op de totstandko
ming van de Algemene Bijstandswet.
De snelle industrialisatie van ons land schiep een ruime vraag naar maat
schappelijke werkers. Industrialisatie tastte het traditionele waarden- en nor
menpatroon aan en borg het gevaar in zich bestaande maatschappelijke ver
houdingen te ontwrichten. Aan de maatschappelijke werker of ‘opbouwwer
ker’, zoals men hem ging noemen, was in de bestrijding van dit gevaar een
glansrol toegedacht.16 Uit Amerika overgewaaide begrippen, als community
organization en social case work—die in confessionele kring enige argwaan wek
ten, omdat ze de connotatie hadden van psychologische, misschien wel freudi
aanse methodieken—wezen hoe dan ook in de richting van professionalisering
van de opleiding van maatschappelijke werkers. Het aantal scholen voor maat
schappelijk werk nam snel toe; voor het merendeel waren het katholieke
scholen. Daarnaast kwamen in het katholieke milieu allerlei verwante oplei
dingen tot ontwikkeling als die voor sodaal-cultureel vormingswerk en voor
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sociaal-medische zorg. De welig tierende sociale pedagogiek in de achtertuin
van het LSCC trok de aandacht van de voorzitter. Op instigatie van Beel en
met instemming van het episcopaat besloot het bestuur van het LSCC er een
afzonderlijke koepel voor in het leven te roepen. Deze kreeg de, niet ge
makkelijk in de mond liggende naam ‘Stichting contact-bestuursraden katho
lieke pedagogische opleidingen’. Overbodig te zeggen dat de onvermoeibare
Beel ook hiervan het voorzitterschap op zich nam. Hij bracht de stichting
onder in Nijmegen bij de daar gevestigde Katholieke Hogere Opleiding voor
Maatschappelijk Werk en nam een van de stafleden van het LSCC M.J.M.Th.
Meuwissen mee als secretaris.
Aangestoken door wat men hoorde over het sociale werk in Amerika, waar
deze en gene een kijkje gingen nemen, vatte bij directies van scholen voor
maatschappelijk werk, vooral van de niet-katholieke scholen, de overtuiging
post dat de opleiding voor maatschappelijk werk een universitaire diende te
zijn—zoals ook in Amerika een social worker een academicus was. Deze optie
was begin jaren zestig actueel omdat de Mammoetwet in aantocht was die in
een nieuwe inrichting van het beroepsonderwijs voorzag. Beel heeft misschien
intuïtief aangevoeld dat universitaire vorming van maatschappelijk werkers niet
de juiste keuze was. Via zijn nieuwe netwerk legde hij het oor te luisteren, niet
bij de naar universitaire status hakende schooldirecties maar bij de school
besturen. Uit deze kring kreeg hij bevestiging van zijn vermoeden dat een
opbouwwerker een praktijkman (en -vrouw) diende te zijn en niet een doctor
andus. Beel heeft dit signaal krachtig laten doorklinken bij Jo Cals.17 De oplei
ding voor maatschappelijke werker werd in de Mammoetwet onderdeel van
het Hoger Beroepsonderwijs; aan de statusbehoefte der directies werd in
zoverre tegemoetgekomen dat ze hun scholen voortaan ‘sociale academie’
mochten noemen.
D e A l g e m e n e B ijs t a n d s w e t

De invloed van Beel en van het LSCC op het departement van Maatschap
pelijk Werk is van het begin af aan groot geweest. Beel had het departement in
feite zelf in het leven geroepen, zoals we eerder zagen, en zowel de minister
als de secretaris-generaal ervan aangewezen. F. Kruze, een stafmedewerker
van het LSCC, werd topambtenaar van het departement evenals later het be
stuurslid Hillen.
Het ministerie van Maatschappelijk Werk—door de liberale Tweede-Kamer
fractieleider Oud schamper een katholieke hobby genoemd—had geen sterke
start gehad. Dekkers weet dit aan de zwakke leiding van Van Thiel. Maar deze
kon daartegen inbrengen dat met ‘de zak losse aardappelen’ die hem was aan
gereikt hij geen ‘stamppot kon maken’18. Tijdens de kabinetsformatie van
1956 was opnieuw tevergeefs geprobeerd Volksgezondheid naar Maatschap
pelijk Werk over te hevelen. Het enige dat Romme had bereikt was dat de
KVP als eerste partij een vrouwelijk minister kon leveren.19 Van Thiels opvol
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ger op Maatschappelijk Werk Marga Klompé, vertrouwelinge van het LSCC,
was een voor de hand liggende keuze. Dekkers, die naar zijn zeggen een hand
heeft gehad in de kandidatuur van Klompé, kende Marga al sedert 1948 en
had haar gecoacht in de tijd dat zij als Tweede Kamerlid KVP-woordvoerster
voor Maatschappelijk Werk was geweest.20 Klompé mocht dan een protégé
zijn van het LSCC, zij had een te onafhankelijke geest om zich als een mario
net te laten gebruiken. LSCC en Beel zouden dit bemerken bij de totstand
koming van de Algemene Bijstandswet, die eindelijk de verouderde Armenwet
moest vervangen.
In 1960 was een voorontwerp voor de Bijstandswet gereed en werd het
ontwerp aan de organisaties in het maatschappelijk veld voorgelegd. De kern
ervan was dat iedere behoeftige Nederlander recht kreeg op financiële bijstand
in de noodzakelijke kosten van bestaan. Kruze, een van de drie ambtenaren die
het voorontwerp hadden voorbereid, stuurde het zijn vroegere baas Dekkers
toe met de nieuwsgierige vraag wat deze ervan vond. Hij voegde er onders
hands enkele commentaren bij die ze op het departement al hadden ontvan
gen, waaronder dat van Romme.21 Het effect van het commentaar van het
LSCC op het voorontwerp van wet is terug te vinden in wijzigingen die in het
wetsontwerp zijn aangebracht.
Op twee cruciale punten bleef een kloof tussen minister Klompé en LSCC/
Beel. Het eerste punt was dat de wet het immateriële maatschappelijk werk
buiten de regeling had gehouden, dat wil zeggen de grondslagen en organi
satie ervan. Loeff had met zijn wetenschappelijk adviescollege het ontwerp
ontleed en vond dit een ernstige omissie. Evenals onder de Armenwet het ge
val was geweest, dienden de maatschappelijke organisaties een taak te krijgen
in de uitvoering van de nieuwe wet, vond Loeff—ook al om de vele vage nor
men die deze hanteerde handen en voeten te geven. Het tweede punt van kri
tiek was dat de wet het recht op bijstand niet koppelde aan de primaire eis van
de eigen verantwoordelijkheid van de behoeftige. Het bestuur van het LSCC
nam het commentaar van het wetenschappelijk adviescollege over en vroeg
een onderhoud aan met de minister. Dit onderhoud, waarvoor een kleine de
legatie onder leiding van Beel zich bij Marga Klompé vervoegde, moet geani
meerd zijn geweest. Wat Beel vooral hoog zat, was dat aan het recht op bij
stand niet de primaire voorwaarde van de eigen verantwoordelijkheid was
verbonden. ‘Marga hoe kun je nu aan prostituées, dronkaards en luilakken een
rècht op bijstand geven?’, heeft Beel vertwijfeld uitgeroepen.22
Twee totaal verschillende visies tekenden zich af. Beel, die niet minder dan
Klompé af wilde van de oude Armenwet, zag Bijstand als een verzekering te
gen het risico tot armoede te vervallen, een risico dat ook de oppassende burg
er liep. Klompé zag haar Bijstandswet echter kennelijk als een vangnet voor
iedere nooddruftige Nederlander, ook voor hem of haar wie wellicht onvol
doende eigen verantwoordelijkheid was te verwijten. Het begrip ‘eigen verant
woordelijkheid’ is weliswaar wat verstolen in de wet ingevoegd (artikel 1, lid
2), maar toetsingsnormen daarvoor—welke wellicht de fraudegevoeligheid van
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de wetsuitvoering hadden kunnen temperen—werden niet aangereikt. Het
verwijt dat de Algemene Bijstandswet de organisatorische kant van het maat
schappelijk werk niet regelde, wees Klompé van de hand. Wettelijke regeling
van de materiële zorg had prioriteit. Regeling van de immateriële zorg zou een
vertraging van jaren betekenen. Kennelijk heeft Beel in zijn hoedanigheid van
vice-president van de Raad van State nog een zwakke poging gedaan iets van
de kritiek van het LSCC overeind te houden. Wij proeven Beels poging daar
toe althans in het advies van de Raad van State op het wetsontwerp, waarin de
wenselijkheid werd uitgesproken ‘dat de Algemene Bijstandswet spoedig zou
worden gecompleteerd door een wet op het maatschappelijk werk’.23
Geleidehjk aan werd het LSCC waaraan Beel zoveel tijd besteedde hem toch
te veel. Een van de laatste vergaderingen waarvan hij de leiding had, laat Beel
nog één keer zien als de redderaar die hij was. Het was een vergadering in ja
nuari 1962 waarin op voorstel van Beel met het maatschappelijk veld werd
gesproken over het stichten van één blad voor het katholieke maatschappelijk
werk24—wat is geworden het Katholiek Sociaal Tijdschrift. Per 1 maart van dat
jaar heeft Beel de voorzittershamer neergelegd. In zijn kort afscheidswoord
legde Beel uit dat de werkzaamheden in de Raad van State hem ertoe dwongen
zijn nevenactiviteiten te matigen.25
In het LSCC-archief troffen we een dossier aan, getiteld, ‘Afscheidspublicatie Prof. Beel’26. Het laat zien dat het LSCC en de Stichting contact-bestuursraden van katholieke sociaal-pedagogische opleidingen, waarvan Beel even
eens het voorzitterschap neerlegde, voornemens waren Beel ter gelegenheid
van zijn afscheid een Liber Amicorum aan te bieden. In mei 1962 is daarvoor
een redactiecommissie bijeengeroepen. In augustus werd het project evenwel
afgeblazen omdat degenen die een bijdrage zouden leveren uit het zicht waren
verdwenen. We kunnen alleen maar betreuren dat het Liber Amicorum in voor
nemens is blijven steken. De opzet die de redactiecommissie blijkens het dos
sier voor ogen stond, was veelbelovend. Het boek had een getuige kunnen
worden van Beels inspanningen voor het maatschappelijk werk en ook een
inkijkje kunnen geven in het gezaghebbend netwerk dat hij daarvoor had op
gebouwd—van beide hebben we in deze biografie slechts de hoofdlijnen kun
nen schetsen.
C u rato r van de

R.K.

U n iv e r s it e it N ijm e g e n

Een tweede tijdrovende taak die Beel terwille van de katholieke zaak op zich
nam was die van curator van zijn oude Alma Mater. In 1956 werd Beel door
het episcopaat in deze functie benoemd; hij zou het negen jaar blijven. Beel
trof er bekenden aan als Van den Brink, ridder De van der Schueren en de
alomtegenwoordige Loeff.
De RK Universiteit Nijmegen was een schepping van de Sint-Radboudstichting (SRS), zagen we eerder. Deze stichting stond min of meer onder
* Het LSCC heeft zich na enkele tussenfasen uiteindelijk getransformeerd in de Katholieke
Landelijke Vereniging voor Maatschappelijk Adviseringswerk (KLVMA); het werd een stu
diecentrum dat zijn karakter van katholiek netwerk verloor.
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curatele van het episcopaat—in het bestuur ervan hadden alle bisschoppen
qualitate qua zitting. De SRS nam ten aanzien van de Nijmeegse universiteit
(evenals van de Hogeschool in Tilburg) een soortgelijke beheerspositie in als
het ministerie van OKW had ten aanzien van de rijksuniversiteiten. Na 1946
was door de SRS voor de universiteit van Nijmegen een Raad van Bestuur in
het leven geroepen, waarvan magister Post voorzitter was en in 1956 H.J.
Hageman secretaris werd. De Raad van Bestuur vergaderde veelal op de Ma
liebaan in Utrecht maar het secretariaat was gevestigd in Nijmegen. Naast de
Raad van Bestuur functioneerde in Nijmegen een curatorium onder presidentcurator Hoefnagels en met F.M.E. de Haan als secretaris. De twee organen
waren gaandeweg een doublure van elkaar geworden en voerden over hun
onderlinge competentie een permanente loopgravenoorlog.27 Meteen nadat
hij tot secretaris was benoemd van de Raad van Bestuur probeerde Hageman
samen met curator Van den Brink een formule te vinden om de twee concur
renten tot een symbiose te brengen, maar hij kreeg daarvoor weinig steun van
zijn voorzitter.
In de nieuwe curator Beel vond Hageman een gezaghebbende supporter
voor zijn symbiose-ideeën. Beel had evenwel enige kritiek op de reorganisa
tievoorstellen van Hageman en Van den Brink. Dezen hadden een sectorale
decentralisatie uitgedacht die volgens de meer centralistisch denkende integralist Beel de universiteit onbeheersbaar zou maken. Beel zette daarom een
eigen organisatieschema op papier dat voorzag in een fusie van Raad van
Bestuur en curatorium en dat leidraad werd voor de verdere discussie over de
bestuurlijke organisatie. 28 Op handige wijze speelde Beel het voorzitterschap
van het door hem bedachte bestuurscollege toe aan Post, waardoor deze pre
laat er een warm voorstander van werd. Post en Beel namen de taak op zich de
coadjutor-aartsbisschop Alfrink voor de reorganisatieplannen te winnen. Het
episcopaat zou in Beels concept de leden van het nieuwe bestuurscollege blij
ven benoemen maar verder geen bemoeienis meer hebben met het reilen en
zeilen van de universiteit. Anders dan verwacht stuitten de plannen in Utrecht
niet op onoverkomelijke bezwaren. Wel wilde Alfrink voor het episcopaat een
recht van placet bij de benoeming van hoogleraren behouden en stelde daarom
voor dat iedere hoogleraarsbenoeming zou worden onderworpen aan een nihil
obstat van de bisschoppen. Post en Beel vreesden van de constructie die Alfrink
voorstelde een bron van narigheid. Daarmee zou aan de publiciteit worden
prijsgegeven dat een kandidaat-hoogleraar, die de hele benoemingsprocedure
had doorlopen, op het eind van de rit door het episcopaat was gewogen op zijn
of haar godsdienstigheid en zedelijk gedrag en wellicht te licht was bevon
den—tot schade van de kandidaat alsook van de universiteit. Ze wisten Alfrink
ervan te overtuigen dat de bisschoppen beter via een meldingsprocedure pre
ventief op de hoogte konden worden gesteld van een aanstaande benoeming.
Melding en episcopale reactie daarop konden ondershands geschieden, in de
statuten behoefde dit niet te worden opgenomen.29
In de loop van de tweede helft van 1961 trad de nieuwe organisatie van de
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universiteit die Beel had uitgedokterd in werking. Het hoogste bestuursorgaan
van de universiteit werd het College van Curatoren en koos uit zijn midden
een Dagelijks Bestuur. Post werd voorzitter van het college en van het DB, in
welke beide organen ook Beel zitting kreeg evenals Hoefnagels, Loeff en De
van der Schueren. De Sint-Radboudstichting verdween niet helemaal van het
toneel. Deze kreeg ingevolge haar nieuwe statuten tot taak ‘in het licht van de
katholieke geloofs- en zedenleer bevorderen van wetenschapsbeoefening en
onderwijs’. Het zal de bisschoppen niet moeilijk zijn gevallen Beel die de ka
tholieke zaak zo was toegedaan ertoe over te halen zich eveneens voor het
episcopale troetelkind in te zetten. Beel werd lid, later als opvolger van Rom
me voorzitter, van de nieuwe SRS die vanaf 1962 ging functioneren. Veel tijd
zal dit zoveelste voorzitterschap Beel niet hebben gekost. De taak die de SintRadboudstichting nog restte was het instellen en bemannen van bijzondere
universitaire leerstoelen in den lande, benoemen van hoogleraren aan de klei
ne, maar selecte theologische faculteit van Nijmegen en subsidiëren van die
activiteiten die geacht konden worden de wetenschapsbeoefening te bevor
deren in het licht van de katholieke geloofs- en zedenleer. Al met al had Beel
als curator van de katholieke universiteit en bestuurslid van de Sint-Radboudstichting ook binnen de katholieke wetenschap een stevige positie verworven
en zijn waarde als regelaar bewezen.
L id v a n d e R aad v a n S t a t e

Na een kleine twee jaar kwam aan Beels ambteloze bestaan een einde. In
maart 1958 aanvaardde hij de benoeming tot lid van de Raad van State. Het
lijkt ons niet onwaarschijnlijk dat Beel de Raad van State al langer in zijn
achterhoofd had, niet om daarvan lid te worden maar nog iets hogers!
Op 27 maart 1956 was de toenmalige vice-president van de Raad van State
jhr Beelaerts van Blokland, die dit ambt al sedert 1933 bekleedde, overleden.
Diens benoeming dateerde uit de tijd dat aan het lidmaatschap van de Raad
van State nog niet de leeftijdsgrens was gesteld van vijfenzeventig jaar—dit
gebeurde een jaar later. De vierentachtigjarige vice-president was in het har
nas gestorven.30 Op het moment dat Beelaerts overleed was Beel minister van
Binnenlandse Zaken. Mocht hij toen al aspiraties hebben gehad naar het va
cerende ambt, hij kon moeilijk zichzelf voordragen. Er was trouwens een ge
doodverfde opvolgingskandidaat. Dit was de ARP’er Rutgers, de vertrouwe
ling van Beelaerts op wie deze meer en meer was gaan leunen—zo placht
Rutgers als de plenaire vergadering ten einde was de vice-president uit de slui
mer te wekken die de oude edelman tijdens vergaderingen nogal eens overviel.
De benoeming van Rutgers in 1956 betekende dat deze niet meer dan een
tussenpaus kon zijn; hij zou in 1959 de leeftijdsgrens van 75 bereiken. Beel was
daarvan uiteraard op de hoogte. Het lijkt ons geenszins uitgesloten dat bij het
beraad over Rutgers benoeming al de mogelijkheid is geopperd dat Beel hem
eerlang zou kunnen opvolgen—door de koningin bijvoorbeeld en door Beels
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politieke vriend Drees.
In 1958 werd Beel benoemd in een van de op dat moment vacerende staatsraadzetels. G.Ph. Helders, minister van Overzeese Rijksdelen (later Zaken
Overzee) in het laatste kabinet-Drees, herinnert zich dat bij het kabinetsbe
raad over Beels benoeming tot staatsraad is afgesproken daaraan de ‘toezeg
ging’ te verbinden dat hij straks Rutgers zou opvolgen.31 Dit zou pas over
anderhalf jaar het geval zijn. Waarom heeft Beel zijn sabbatical niet nog even
voortgezet?. Beel was weliswaar geen partijpoliticus, zoals we meermalen heb
ben laten doorklinken, hij was echter wel, wat Fock noemde, ‘een politieke
snuiver’32. Waarschijnlijk heeft Beel de geur van ontbinding opgesnoven die
opsteeg uit het laatste kabinet-Drees doordat de rooms-rode coalitie begon te
eroderen. Zou Drees voortijdig verdwijnen dan was het nog maar de vraag, zal
Beel hebben geredeneerd, of een nieuw kabinet hem voor de Raad van State
zou voordragen. Beel wilde voor de bui binnen zijn, is onze diagnose. Het
consultantswerk had hem voldoening gegeven en een extra inkomen maar ont
beerde de glans van een staatsambt en bood geen uitzicht op een vast inkomen
met pensioen.
Degene die Beel voor de Raad van State heeft voorgedragen, was minister
van Binnenlandse Zaken A.A.M. Struycken. Maar deze was blijkens Helders’
informatie slechts instrument van een kabinetsbeslissing geweest. Struycken
zelf had geen reden zich tegenover Beel verplicht te voelen, integendeel.
Struycken was voorheen gouverneur geweest van de Nederlandse Antillen. Hij
had in dit ambt slecht gefunctioneerd en door zijn neo-koloniaal ogende
houding de Antilliaanse elite tegen zich in het harnas gejaagd. Deze had rond
maart 1956 bij de toenmalige minister van Overzeese Rijksdelen (OR), de
ARP’er Kernkamp, erop aangedrongen Struycken te laten terugroepen. Voor
dat Kernkamp op dit alarmerend verzoek kon ingaan was hij ernstig ziek
geworden en had Beel OR er ad-interim bijgenomen. Beel had Struycken de
wacht aangezegd; maar toen hij in juli 1956 zijn ministerschappen neerlegde,
had hij nog geen maatregelen kunnen nemen. Dit was gebeurd door Beels
opvolger in het interimaat op OR de CHU-man Staf. Na overleg met Beel
had Staf Struycken gezegd dat hij binnen twee maanden vrijwillig zijn ambt
moest neerleggen, als hij de eer aan zich zelf wilde houden, en had Struycken
conform een door Beel daarvoor al eerder gemaakt ontwerp een wachtgeld
toegezegd. Struycken had zich echter niet laten paaien door de wachtgeld
regeling die hij veel te mager vond. Hij wilde eerst maar eens het resultaat van
de lopende kabinetsformatie afwachten, schreef de ongezeglijke gouverneur
aan Staf.33 Dit bleek een schot in de roos. Binnen de door Staf gegeven twee
maanden trad een nieuw kabinet aan, waarin tot verrassing van de ingewijden
Struycken aantrad als minister van Binnenlandse Zaken en tevens vice-premier. Nu Struycken Beel voordroeg voor het lidmaatschap van de Raad zal hij
wellicht hebben gehoopt op een mildere stemming van zijn criticus. Deze
hoop zou ijdel blijken, zoals we verderop zullen zien.
De notulen van de ministerraad maken geen melding van enig beraad en dus ook niet van
de ‘toezegging’ aan Beel.
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V a l v a n h e t l a a t s t e k a b in e t - D re e s

Beel is maar enkele maanden lid van de Raad van State geweest, net lang ge
noeg om zich op het Binnenhof te oriënteren met het oog op zijn aanstaande
vice-presidentschap. Voordat het zover was werd Beel nog één keer geroepen
tot een politieke rol.
We hebben in een eerder hoofdstuk gezien hoe de partijpolitieke verhou
dingen gaandeweg verslechterden doordat de PvdA binnen de coalitie van
confessionelen en socialisten meer en meer in een isolement werd gedrongen.
De moeizame kabinetsformatie van 1956 waaruit het laatste kabinet-Drees was
geboren-—wederom een confessioneel-socialistische coalitie—had geen verbe
tering gebracht, integendeel. Nadat het kabinet zijn werkzaamheden had aan
gevangen, bemerkten de socialisten dat de confessionele partijen hun steeds
minder ruimte heten om punten uit hun programma te verwezenlijken. Ook
lieten de confessionele ministers de bestedingsbeperking waartoe de verslech
terde conjunctuur de regering dwong, volledig voor rekening van hun socialis
tische collega’s. Partijvoorzitter van de KVP H.W. van Doorn strooide bo
vendien nog zout in de wonden en lanceerde de leuze ‘PvdA, partij van de
bestedingsbeperking, KVP, partij van de bezitsvorming’. De leuze bleef niet
zonder effect. Bij de gemeenteraads- en Provinciale Statenverkiezingen van
1958 leed de PvdA gevoelig verlies, de KVP boekte winst.
Had de frustratie voorheen gelegen bij de Tweede-Kamerfractie van de
PvdA, deze sloeg nu over naar de PvdA-ministers in het kabinet. Vondeling,
die in januari 1958 Mansholt opvolgde op Landbouw, ondervond de onwel
willendheid van de coalitiepartners toen hij in oktober 1958 de Wet Ver
vreemding Landbouwgronden in de Tweede Kamer verdedigde. De intentie
van het wetsontwerp, waarover bij de kabinetsformatie overeenstemming was
bereikt, werd door een amendement van de ARP’er A.W. Biewenga om zeep
geholpen. Tot ergernis van Burger—nog steeds fractievoorzitter van de PvdA
—had Vondeling niet eens het onaanvaardbaar laten horen. Vondeling vond
dat de weinig tot de verbeelding sprekende wet Vervreemding Landbouw
gronden niet een breekpunt bood waarop je electoraal kon scoren—een ge
kend probleem voor een partij die uit een haar onwelgevallig kabinet wil uit
breken! Burger besloot het kabinet de wacht aan te zeggen. Hij deed dit op
een toogdag van zijn partij, Fakkeldragersdag, die op 22 november 1958 plaats
vond. Burger kwam met zeven punten van regeringsbeleid waaraan binnen de
kortste keren iets moest worden gedaan, wilde zijn partij zich nog herkennen
in de coalitie. De altijd voorzichtig opererende Drees voelde zich niet erg
gelukkig met Burgers uitdagende toon. Hij waarschuwde dat bij een breuk de
Kamer zou worden ontbonden en vervroegde verkiezingen zouden worden
uitgeschreven en dat de PvdA daarbij flink verlies zou lijden. Het was een
vooruitziende waarschuwing van de socialistische leider, maar het tij was niet
meer te keren.34
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De bom barstte op 11 december 1958. De socialistische minister van Finan
ciën H.J. Hofstra had een wetsontwerp ingediend dat voorzag in verlenging
met twee jaar van de verhoging van enkele tijdelijke directe belastingen,
waaronder de Vennootschapsbelasting. De KVP-woordvoerder voor Finan
ciën A.M. Lucas kondigde in de vaste Kamercommissie, waar Hofetra’s wets
ontwerp eérst werd besproken, een amendement aan om de verlenging te
beperken tot één jaar. Hofstra het meteen weten dit amendement niet te
accepteren. In de daarop volgende plenaire vergadering van de Tweede Kamer
probeerde Romme olie op de golven te gooien en diende een motie in, uit
sprekende dat de belastingmaatregelen ‘voorlopig voor één jaar’ werden ver
lengd. Het leek al met al een discussie op de vierkante centimeter te zijn ge
worden. Hofstra wilde van Lucas’ amendement noch van Rommes motie iets
weten en zwaaide met zijn portefeuille. Zowel de motie van Romme als het
amendement, dat Lucas niettemin indiende en dat alleen nog de tijdelijke ver
hoging van de Vennootschapsbelasting van twee tot één jaar beperkte, werd
met een ruime meerderheid van 88 tegen 55 stemmen aangenomen. Hofstra
vroeg schorsing van de beraadslagingen; de crisis was daar.
Hofstra—niet het type van de radikalski—heeft uitgelegd hoe het zover is
kunnen komen. In de eerste plaats ging het om een gat van ƒ127 miljoen op
een totale begroting van 8 miljard dat hij als beheerder van ’s rijks financiën
coüte-que-coüte wilde dichten. Daarnaast speelde echter ook de human factor.
Hofstra’s tegenstrever Lucas was een koele krentenweger. Hij had Hofstra
eerder al op het hart getrapt door deze te vergelijken met ‘een huisvrouw, van
wie gezegd wordt dat zij een gat in haar hand heeft’. Bij het debat over de be
lastingvoorstellen weigerde Lucas naar argumenten te luisteren. ‘Lucas was
teugen en bleef teugen’, zo schetste Hofstra de situatie. Deze kreeg het gevoel
dat hij hoe dan ook onder het juk door moest. Toen dit eenmaal tot hem was
doorgedrongen, sprak hij het onaanvaardbaar uit. Alhoewel Drees het breek
punt niet erg gelukkig vond, dekte hij als premier het onaanvaardbaar van zijn
partijgenoot—minder uit overtuiging dan uit solidariteit met Hofstra, die hij
al kende uit het verzet en met wie hij in de tijd dat ze beide verbonden waren
aan de Centrale Arbeidsverzekering een vriendschappelijk relatie had opge
bouwd.35
Een dag na het Kamerdebat boden op 12 december 1959 alle socialistische
bewindslieden in navolging van Hofstra de koningin hun ontslag aan, inclusief
minister-president Drees. De confessionele bewindslieden volgden dit voor
beeld niet. Zij vroegen geen ontslag, maar stelden hun portefeuilles ter be
schikking, ‘om duidelijk te maken dat zij deze gedragslijn niet onderschrij
ven’36. Op 12 december was de breuk dus definitief geworden, zaterdags de
dertiende kreeg de jonge staatsraad Beel een telefoontje van de directeur van
het Kabinet der Koningin Tellegen met de vraag waar Hare Majesteit hem
kon bereiken.37
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Kennelijk heeft het de koningin even tijd gekost voordat zij Beel wist te berei
ken. Eerst na het weekeinde spraken zij elkaar. Juhana viel meteen met de
deur in huis, bhjkt uit Beels formatiedagboek van 1958.
‘Zij begroette mij met de mededeling: “Ik heb U iets te vragen; U moet gaan
informeren; Bent U daartoe bereid?”
Ik reageerde met de vraag: “Majesteit kunnen we daar even over praten?”
Waarmee zij lachend instemde.’38

Uiteraard bewilligde Beel in het koninklijk verzoek. Zondag had hij de situatie
al met Romme en Klompé besproken. Beiden vonden dat een besluit tot Ka
merontbinding moest worden genomen. Beel schrok daar nog voor terug. Het
zou de eerste Kamerontbinding zijn na de oorlog als gevolg van een kabinets
crisis en daarmee een ernstige verstoring betekenen van het politieke harmo
niemodel dat nu al twaalf jaar functioneerde. Beel vond dat er eerst maar eens
geïnformeerd moest worden; om mogelijke alternatieven boven water te krij
gen, zoals het lijmen van de breuk of het formeren van een nieuw kabinet tot
de verkiezingen van 1960.39
Dit laatste had de duidelijke voorkeur van de PvdA, maakte Burger aan Beel
duidelijk, nadat deze de informatieopdracht van de koningin had aanvaard en
met zijn consultaties was begonnen. Burger prikkelde Beel in hoge mate door
te laten blijken de informatieopdracht aan Beel volkomen overbodig te achten.
Ingevolge het qui-casse-paye dat Beel zelf zo graag hanteerde, had meteen
brokkenmaker Romme tot formateur moeten worden benoemd, las Burger
Beel de les. Het kon volgens Burger voor Romme niet moeilijk zijn met de
ruime meerderheid van 88 tegen 55 waarmee de Kamer voor diens motie had
gestemd binnen de kortste keren een rechts kabinet te vormen. Van lijmen van
de breuk wilde Burger niet weten. Zijn partij was graag bereid het resterende
deel van de zittingsperiode van het kabinet tot aan de verkiezingen van 1960 in
de oppositiebanken plaats te nemen.40
Romme doorzag uiteraard het electoraal voordeel dat voor de PvdA school
in een oppositierol tegen een rechts kabinet dat tot 1960 zou regeren. Deze
het Beel dan ook weten dat zijn partij deze optie van de hand wees. Hij wilde
Kamerontbinding en snelle verkiezingen. Op dat moment had Romme voort
zetting van de rooms-rode coalitie evenwel nog niet afgeschreven. Hij had een
slimme oplossing. Een abrupt uiteengaan van confessionelen en socialisten
kon worden voorkomen als het demissionair kabinet als geheel, dus inclusief
vader Drees en zijn socialistische ministers, de Kamerontbinding voor hun
rekening zouden nemen en vervroegde verkiezingen uitschrijven 41 Beel had
kennehjk enige twijfels of dit staatsrechtehjk wel door de beugel kon, een
demissionair kabinet dat de Kamer ontbindt. Hij ging te rade bij het constitu
tionele geweten van de Tweede Kamer, de staatsrechtsman Oud. Deze vond
het niks: een demissionair kabinet en tegelijkertijd een ontbonden parlement42.
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Het staatshoofd zou dan ongeveer het enige orgaan onzer constitutionele mo
narchie zijn dat niet in demissionair staat verkeerde! In Beel streden de legalist
en de politicus met elkaar. Constitutionele bezwaren en politieke overwegin
gen tegen elkaar afwegen cl, koos hij voor het politieke voordeel van voorko
ming van een ontijdige breuk tussen confessionelen en socialisten en volgde
het voorstel van Romme. Vervolgens overtuigde Beel Drees ervan dat deze als
minister-president de verantwoording voor de Kamerontbinding op zich
moest nemen.43 De ontwikkelingen namen echter een wending die dit scena
rio verstoorde.
Amendement en motie tegen Hofstra’s wetsontwerp waren weliswaar aan
genomen maar over het wetsontwerp zelf was nog niet gestemd. Het voorstel
waartegen de rechtse partijen hadden stormgelopen, vormde één geheel met
een wetsontwerp ter verlenging van enkele tijdelijke indirecte belastingen, die
niet omstreden waren en waarover vóór 1 januari 1959 een beslissing moest
worden genomen. Hofstra verklaarde zich bereid de behandeling van deze
laatste met de Tweede Kamer voort te zetten. Dit zou geschieden op maandag
15 december. In een voorafgaand ordedebat besloot de Kamer—wederom met
Afb. 46. Een ontspannen Beel.
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een rechtse meerderheid—ook over het wel omstreden voorstel tot tijdelijke
vehoging van de Vennootschapsbelasting te stemmen. Dit werd Hofstra te
gortig. Woedend weigerde hij achter de regeringstafel plaats te nemen. De so
cialistische Kamerleden verheten daarop demonstratief de Kamer. Toen het
eindelijk tot stemming kwam over de wetsontwerpen bleek het quorum te ont
breken en kon er helemaal niet meer worden gestemd.44
Diezelfde dag nog belde Drees Beel en ‘verklaarde dat als men zo heen liep
over de PvdA-ministers, geen medewerking meer mogelijk was’.45 Beel wend
de zich daarop tot de voorzitter van de Tweede Kamer, partijgenoot Korten
horst, en bezwoer deze dit soort calamiteiten te voorkomen zolang hij aan het
informeren was. Vervolgens deed Louis op Wim een dringend beroep diens
medewerking aan het scenario van Romme nog niet op te zeggen. Drees
beloofde Beels voorstel—dus als voltallig demissionair kabinet de Kamer ont
binden en vervroegde verkiezingen uitschrijven—alsnog met zijn socialistische
collega’s te bespreken.46 Het socialistisch ministersberaad, waarbij ook Burger
aanwezig was, veegde het voorstel echter van tafel. Volgens Hofstra had het
KVP-scenario waarmee Drees kwam geen schijn van kans. Er heerste onder
hen de euforie van eindelijk eens de-tanden-hebben-laten-zien. De rechtse
partijen moesten zelf maar zien hoe ze eruit kwamen.47
Beel had met deze socialistische reactie rekening gehouden en een alter
natief achter de hand gehouden. We zagen boven dat de negen confessionele
ministers bewust geen ontslag hadden genomen maar hun portefeuilles had
den ter-beschikking-gesteld. De alternatieve oplossing die Beel zag, was dat zij
de terbeschikkingstelling terugnamen, een rompkabinet vormden en in die
kwaliteit de Kamer ontbonden en nieuwe verkiezingen uitschreven. Demis
sionair vice-premier Struycken moest de leiding van het rompkabinet maar
worden gegeven. Met dit advies aan de koningin sloot Beel op 19 december
zijn informatiewerkzaamheden af 48
F o r m a t ie t w e e d e k a b in e t -B e e l

Het advies van Beel aan de koningin stuitte bij haar op een bezwaar dat hij
wellicht al had voorzien—in de verwikkelingen van december 1958 heeft Beel
zo merkwaardig geopereerd dat het moeilijk is eruit wijs te worden. De
koningin wilde niets weten van een premierschap van Struycken. Deze had het
bij haar verkorven. Juliana had Struycken tussen de bedrijven door gevraagd of
deze bereid was een rompkabinet te formeren en daarmee tot 1960 te regeren.
In een keurige brief, die Struycken eerst in concept aan Beel had voorgelegd,
had hij de koningin uitgelegd dat wat zij wilde een gepasseerd station was en
dat er niets anders op zat dan de Kamer te ontbinden 49 Over deze in haar
ogen astrante houding was Juliana nog steeds verbolgen, zo heet het in de lite
ratuur.50 Helemaal begrijpelijk is deze verbolgenheid over Struycken, die zo
nauw in de pas liep met Beel, niet. Er moet meer achter hebben gezeten.
Struycken, een erudiete Lebemann met het hart op de tong, was een politieke
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brekebeen die tot dan toe in katholieke kring de hand boven het hoofd was ge
houden. Bij andere partijen lag hij slecht. Zo had Oud tijdens Beels informatiefase zich tegenover hem laten ontvallen: ‘Tegenover de persoon van
Struycken staat hij in dit verband [een eventueel premierschap] sceptisch.’51
Tilanus had er nog een schepje bovenop gedaan: ‘De heer Struycken maakt
(...) bij de Kamer een niet prettige indruk. Daarbij komt de kwestie van de
Antillen.’52 De man zelf waande zich door Romme en Beel gesteund in zijn
aspiratie één keer—zij het dan misschien maar kort—het hoge ambt van mi
nister-president te bekleden. Volgens Kan die als secretaris-generaal van Bin
nenlandse Zaken dagelijks met Struycken contact had, had deze zijn rege
ringsverklaring al op papier. Maar ook binnen de KVP waren critici van
Struycken. De meest kritische onder hen, Klompé, meldde zich thans met een
kleine KVP-deputatie in het Torentje en maakte Struycken duidelijk dat van
een premierschap niets kon komen. Kan herinnert zich hoe hij de verslagen
would-be premier na deze confrontatie in het Torentje aantrof, ostentatief ver
scheurde Struycken zijn regeringsverklaring.53
Heeft Beel Struycken in de onmogelijke positie gemanoeuvreerd, opdat een
ieder zou inzien dat hij zelf de aangewezen kandidaat was voor het premier
schap van het interim-kabinet?—G.Ph. Helders meent dat Beel op de hoogte
was van de katholieke deputatie die Struycken zo koud op het hjf viel en zegt
dat Beel de andere ministers niet onkundig heeft gelaten van de slechte pers
van Struycken in de Kamer.54 Hoe het ook zij, toen de koningin die negen
tiende december waarop zij Struycken als premier had afgewezen Beel vroeg
zelf het premierschap op zich te nemen, heeft hij niet lang geaarzeld. De arme
Struycken wilde er toen helemaal de brui aan geven en ook als minister ver
dwijnen. Hij werd echter door Romme tot de orde geroepen.55 ‘De volgende
dag belde tegen 12 uur minister Struycken mij op’, schrijft Beel en voegt er
sardonisch aan toe: ‘Hij vroeg mij namens de negen om de leiding van het
kabinet op mij te nemen en zeide dit (...) aan HM te zullen voorstellen.’56
Inderdaad werd Beel door iedereen welhaast gesmeekt premier te worden van
het interim-kabinet—door de koningin, door de negen ministers, door de con
fessionele fractievoorzitters; zelfs Drees was blij dat Beel en niet een ander
minister-president werd van het interim-kabinet, omdat hij in zijn politieke
vriend een brug zag naar herstel van de rooms-rode regeringssamenwerking
na de verkiezingen.
Dit alles speelde zich af op de 20e december. De 21e kreeg Beel de formatieopdracht; de 22e vond het constituerend beraad plaats. De lezer lette op de
data. Op 12 december was het kabinet gesprongen, binnen tien dagen had
Beel een ingewikkelde informatie afgerond en vervolgens een kabinet gefor
meerd—een naoorlogs record dat nog steeds staat.
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H e t in t e r im - k a b in e t

Op 23 december 1958 sprak Beel als een man van onbetwist gezag in de
Tweede Kamer een korte regeringsverklaring uit. Beel wond er geen doekjes
om. Het belastingvoorstel van Hofstra waarop het laatste kabinet-Drees was
gevallen, was slechts de aanleiding geweest, stelde Beel vast; ‘de oorzaken van
de breuk liggen dieper’57. Op de schuldvraag ging hij wijselijk niet in. Wel
kondigde hij Kamerontbinding aan. Op de korte regeringsverklaring volgde
een langdurig, soms fel Kamerdebat, waarin Burger zich geducht liet gelden.
Deze verweet Beel dat hij zich voor het karretje van Romme had laten span
nen. Volgens Burger waren beide KVP-leiders erop uit na de verkiezingen een
rechts kabinet te formeren en was het door Beel gevormde interim-kabinet er
de voorafspiegeling van. Beel had daarom de kwaliteit die hij tot nu toe had
gehad, een brug te vormen tussen PvdA en KVP, verloren. In zijn repliek, die
nog korter was dan de regeringsverklaring, reageerde Beel op Burgers verwijt
met: ‘zij siert niet de geachte afgevaardigde, die toch terdege weet welke be
weegredenen mij hebben geleid tot mijn besluit’.58 Beel het het aan Romme
over tegenover de socialistische opposant zuinigjes te verklaren dat hijzelf na
de verkiezingen ‘de beste oplossing blijft toeschrijven aan een bredere samen
werking, met medewerking ook van socialistische zijde’59.
Wat zijn in 1958 voor Beel de beweegredenen geweest nog één keer zo’n
geprononceerde politieke rol op zich te nemen? Zelf heeft hij te kennen ge
geven dat het een offer van hem was en dat hij dat bracht om de politieke crisis
die zijns inziens was ontstaan, te bezweren. Wij vermoeden dat Beels offer
vaardigheid in hoge mate is gestimuleerd door de wetenschap dat zovelen hem
onmisbaar achtten—een wetenschap die zijn ijdelheid zal hebben gestreeld. Of
Beel zijn interim-kabinet heeft gezien als een mogelijke brug naar herstel van
de rooms-rode samenwerking, zoals Drees had verwacht en gehoopt, is moei
lijk te beoordelen. In ieder geval is dit kabinet niet de brug geweest naar herstel
van de rooms-rode coalitie, zoals we dadelijk zullen zien maar naar een rechts
kabinet als Burger al in het verschiet zag. In zijn regeringsverklaring beklem
toonde Beel het overgangskarakter van zijn kabinet.
‘Behalve de lopende zaken zullen slechts die aangelegenheden in behandeling
worden genomen, waarvan uitstel niet in ’s lands belang of dat van het Ko
ninkrijk is te achten. Vraagstukken het beleid op langere termijn betreffende
zullen enkel in geval van noodzaak tot beslissingen kunnen leiden.’ 60

Beel zette met deze verklaring de toon van, wat L Prakke heeft genoemd, het
‘materieel-demissionair’ karakter van een interim-kabinet.61 Het kabinet
noemde zich een ‘rompkabinet’. Enkele ministers namen de portefeuilles van
de verdwenen socialistische ministers over, ad interim. Minister-president
Beel nam Sociale zaken erbij, minister van Economische Zaken Zijlstra Finan
ciën, minister van Binnenlandse Zaken Struycken Justitie en minister van

Afb. 47. Tweede kabinet-Beel.

Defensie Staf Landbouw. Uit de notulen van Beels tweede kabinet valt op te
maken dat de leden ervan hun inbreng in de ministerraadsbesprekingen vrij
wel beperkten tot hun eigen portefeuille. Een uitzondering vormde Marga
Klompé. Industriebeleid, defensiebeleid, landbouwbeleid, loonbeleid—vrijwel
geen onderdeel van het regeringsbeleid ontsnapte aan de aandacht èn het
oordeel van de minister van Maatschappelijk Werk, die in de Europese kring
waarin zij had geëxcelleerd de koosnaam ‘Madame Komplet’ had gekregen.
Het hoofd dat op de romp was geplaatst, Beel, was het sturend brein. Was
Beel in zijn eerste kabinet 1946-48 voornamelijk gespreksleider geweest, tien
jaren later was hij geëvolueerd naar een dominante voorzitter. Een van de con
fessionele ministers die van het laatste kabinet-Drees naar Beels tweede kabi
net waren overgegaan, Helders, maakte een vergelijking tussen beider voorzit
ters die voor Beel niet slecht uitvalt. Drees wist weliswaar een agendapunt
goed omlijnd te presenteren maar het de discussie die zich vervolgens ontspon
soms te veel de vrije teugel, vond Helders, en had daardoor wel eens moeite
deze tot een conclusie te brengen. Beel introduceerde kort en krachtig het
agendapunt, hield de discussie aan strakke teugels en rondde deze af met een
bondige conclusie.62
Opvallend sterk vertegenwoordigd in Beels interim-kabinet was Roermond; naast Beel zelf
Cals, Beels vroegere schoolvriend Höppener en admiraal H.C.M Moorman—allen abituriën
ten van het bisschoppelijk college.
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W e r k z a a m h e d e n v a n h e t t w e e d e k a b in e t - B e e l

Het kabinet mocht zich dan hebben gepresenteerd als ware het materieel
demissionair, onderwerpen die op het kabinet afkwamen dwongen het meer
malen tot besluiten die verstrekkende gevolgen hebben gehad. Zo werd na
overleg met het seniorenconvent van Eerste en Tweede Kamer besloten de
behandeling van de Weduwen- en Wezenwet die al ver was gevorderd voort
te zetten (het wetsontwerp vormde een van de zeven punten die Burger op
Fakkeldragersdag had voorgedragen). Beel heeft als minister van Sociale Za
ken ad interim deze in die tijd niet onbelangrijke component van ons sociale
zekerheidsstelsel in veilige haven gebracht. Een ander verreikend beleid dat
het interim-kabinet-Beel heeft vastgelegd, is het industriespreidingsbeleid ge
weest, dat voor de industriële ontplooiing van enkele regio’s in ons land bepa
lend is geweest. Als het ware terloops heeft Beels kabinet een definitieve
beslissing genomen die verre schaduwen heeft geworpen, de beslissing name
lijk tot opslag van de Honest John atoomraketten op Nederlands grondgebied.
Op aandrang van Luns werd hiertoe op 24 april besloten opdat de Ameri
kaanse regering het besluit op 15 mei 1959 aan het Congres kon voorleggen.63
Een pikante kwestie waarmee het kabinet al meteen bij zijn aantreden werd
geconfronteerd, was de benoeming van een Russische ambassadeur. 'De Sovjet-regering had een agrément voor V.M. Molotov als nieuwe ambassadeur
gevraagd. Het kabinet vroeg zich af of de Nederlandse ambassadeurspost voor
de vermaarde oud-minister van Buitenlandse Zaken, die naar verluidde op het
Kremlin in ongenade was gevaüen, was bedoeld als een milde vorm van ver
banning. Daarnaast kwam de vraag op of de man die destijds verantwoordelijk
was geweest voor het Ribbentrop-Molotov verdrag wel als ambassadeur kon
worden geaccepteerd. Het kabinet besloot over de eigenaardige kwestie Luns
het oordeel te laten vragen van het State Department. Daar zag men geen be
zwaren tegen de benoeming van de voormalige Sovjet-minister in NATOland Nederland. Nadat de Nederlandse regering Moskou te kennen had
gegeven het agrément te willen afgeven, ging echter het hele ambassadeur
schap van Molotov om ondoorgrondelijke redenen niet door. Dit schiep weer
een nieuw probleem. P. Kirsanov, sedert 4 september 1953 ambassadeur van
de Sovjet-Unie in Nederland, die naar Moskou was teruggeroepen maar nu
weer terugkeerde, was de langst in Den Haag geaccrediteerde ambassadeur en
werd daarom deken van het corps diplomatique in Den Haag.64 Problemen heeft
dit evenwel niet opgeleverd. Kirsanov bleek een gezeglijke en gezellige doyen.
Een heet hangijzer vormde Nieuw-Guinea, waarover een open militair con
flict met Indonesië dreigde te ontstaan. Op aandrang van Luns werd in een
van de eerste ministerraadsvergaderingen getracht voor de duur van het interim-kabinet de problematiek op sterk water te zetten met de constatering:
Hij heeft zelfs volgens toenmalige studenten eens samen met Beel furore gemaakt op een
lustrumfeest van het Amsterdamse studentencorps waar ze beiden als eregasten aanwezig
waren, Kirsanov als ambassadeur, Beel als curator van de Universiteit van Amsterdam.
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‘Het standpunt van het kabinet is dat Nederland niet bereid is tot en voorbereid
op een grote oorlog over Nieuw-Guinea, maar dat hieromtrent toezeggingen,
o.a. van de Verenigde Staten, zijn ontvangen.’65

Het laatste sloeg natuurlijk op de omstreden bewering van Luns dat de toen
malige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Foster Dulles hem per
soonlijk de garantie had gegeven dat bij een gewapend conflict met Indonesië
Amerika Nederland te hulp zou komen—een garantie, vervat in een briefje dat
Dulles Luns tijdens een diner in oktober 1958 zou hebben toegeschoven maar
dat volgens Zijlstra geen minister ooit heeft te zien gekregen66. Blijkbaar
bestond bij deze en gene enige twijfel over de betekenis van Luns’ verklaring.
In de ministerraadsvergadering van 23 januari 1959 werd hem nadere uideg
gevraagd. Geduldig legde de minister van Buitenlandse Zaken zijn collega’s uit
waarom de garantie die hij van Dulles had gekregen een onderhandse was en
niet een officiële zwart-op-wit van de Amerikaanse regering, anders zou het
Congres erin gekend hebben moeten worden. Dit soort toezeggingen hing je
nu eenmaal niet aan de grote klok, maakte Luns duidelijk. Met de Amerikaan
se garanties aan Israël was het niet anders gegaan.67
De twijfels bleven. Zij werden gevoed door minister van Defensie Staf. Deze
meldde het kabinet dat verzoeken aan zijn Amerikaanse collega om militair
materieel ten behoeve van de verdediging van Nieuw-Guinea almaar op de
lange baan werden geschoven, terwijl naar hij wist Indonesië met zijn militaire
bestellingen in Amerika geen enkele moeite had. Ook Beel begon zich blijk
baar ongerust te maken. Begin april peinsde hij in de ministerraad hardop: Als
Amerika zo terughoudend was met wapenleveranties, hoe zat het dan met de
‘zogenaamde toezeggingen’.68 Op het moment dat Beel zo openhartig zijn ge
dachten liet gaan, was Luns er niet om erop in te gaan. Deze was naar een
NAVO-ministerconferentie en had er kennelijk een paar weken vakantie aan
vastgeknoopt. Begin mei stelde de weergekeerde minister van Buitenlandse
Zaken het kabinet gerust. Er was niets aan de hand met die wapenleveranties,
verzekerde Luns. Deze zouden echter via een wat andere procedure verlopen
dan Staf had gedacht. De minister van Defensie moest maar gauw zijn verlang
lijstje opstellen dan zou Luns verder zorgen dat het in orde kwam.69 Inmiddels
hadden de verkiezingen plaatsgehad en was het kabinet ook formeel demis
sionair. Daarom werd besloten de hele kwestie Nieuw-Guinea over te laten
aan het nieuwe kabinet dat in de maak was.
Op 15 mei 1959 vergaderde het tweede kabinet-Beel voor het laatst. In zijn
afscheidswoord vond de scheidende premier niet meer dan enkele clichés: ‘de
zware arbeid’, die ze samen hadden verricht, en ‘de inzet van allen’, waarvoor
hij dank bracht.70
D e P v dA

op de sc h o pst o e l

Voordat Beel terug kon naar de Raad van State had hij de taak af te ronden
waarmee hij op 13 december 1958 na de val van het laatste kabinet-Drees was
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begonnen, het vinden van een nieuwe regeringsbasis. Hij was daarmee trou
wens al volop bezig. Een maand voor de verkiezingen had Beel met De Quay
‘de mogelijkheid besproken van een eventueel premierschap van de laatste’.71
Terwijl hij nog druk doende was te regeren, had Beel op 14 maart 1959 de
opdracht van de koningin aanvaard haar te informeren ‘over de mogelijkheden
om te komen tot formatie van een kabinet dat zal mogen rekenen op een
vruchtbare samenwerking met de volksvertegenwoordiging’.
Deze opdracht was gevolgd na de Kamerverkiezingen van 12 maart 1959.
De verkiezingsstrijd tussen liberalen en socialisten, die daaraan was vooraf ge
gaan, had de tegenstelling verscherpt. De liberale leider Oud had op voorhand
gezegd dat zijn partij in geen geval met de PvdA in één kabinet zou gaan zit
ten. De socialisten hadden daarop gereageerd met de verkiezingsleus ‘Voor de
PvdA, tegen een rechts kabinet’. Deze polarisatie avant la lettre72 was voor de
W D heel wat beter uitgepakt dan voor de PvdA. De W D was van 13 op 19
zetels gekomen—voor toenmalige Nederlandse verhoudingen een politieke
aardverschuiving. De PvdA had het zonder lijsttrekker Drees moeten doen en
had twee zetels verloren. De drie grote confessionele partijen behaalden samen
precies de helft van het aantal zetels. Het was duidelijk dat het zou gaan om een
regering van confessionelen met de socialisten dan wel met de liberalen.
Met de opdracht aan Beel eerst te informeren was een nieuwigheid geïntro
duceerd in de kabinetsformatiepraktijk. Voor het eerst werd na Kamer
verkiezingen begonnen met een informatie- in plaats van een formatieopdracht. Op 25 maart bracht Beel aan de koningin het eindrapport van zijn
informatie uit. Hij had daarin een cijfermatige analyse gemaakt van alle regeringscombinaties die op grond van de verkiezingsuitslag denkbaar waren.
Beel telde er in totaal tien. Slechts twee daarvan leken hem evenwel voldoende
reëel om erop door te gaan: KVP/ARP/CHU met de PvdA dan wel met de
W D . Na deze demoscopische exercitie liet Beel in zijn rapport zien hoe hij
als een notaris een boedelscheiding had gemaakt van controversiële punten en
hoe hij als een makelaar de twee alternatieve regeringscombinaties taxeerde.
Een tweetal beleidspunten bevatten volgens Beel potentiële conflictstof bij een
samengaan van confessionelen en liberalen, te weten de wet Algemene Kin
derbijslag en subsidiëring van de kerkenbouw. Tussen confessionelen en so
cialisten lag echter een compleet mijnenveld van controversiële punten.
Twaalf had Beel er geïnventariseerd en daarbij waren zwaar beladen socialis
tische programmapunten als verlaging van de defensielasten, internationaliser
ing van de Nieuw-Guinea kwestie en een algemene loonronde. Een nog gro
ter obstakel voor regeringssamenwerking met de PvdA was dat deze partij
alleen aan een parlementair kabinet wilde deelnemen73—dat wil zeggen aan
een kabinet waarvan de partners op voorhand een door de fracties onderschre
ven, gedetailleerd regeerakkoord aangingen. De socialisten hadden begrij
pelijkerwijs geen zin om, zoals tijdens het laatste kabinet-Drees was gebeurd,
opnieuw tijdens de rit te worden geconfronteerd met regeringsfracties die de
coalitie als het erop aan kwam in de kou lieten staan. Beel zag echter alleen de
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mogelijkheid van een extra-parlementair kabinet—dat wil zeggen een kabinet
op basis van een regeringsovereenkomst op hoofdpunten tussen de ministers
in plaats van de fracties van de regeringspartijen.74
Beel trof bij zijn informatie een PvdA aan die het leed van de voorgaande
regeringsjaren nog geenszins te boven was. De eufore stemming, waarvan we
eerder gewag maakte, was bij verscheidenen van hen in verbetenheid verkeerd.
Onder dezen leefde de overtuiging dat de KVP het niet zou wagen een partij
met zwaargewichten als Suurhoff, I. Samkalden, Hofstra, naar de oppositiebanken te verbannen. Tot de verbetenen behoorde ook fractievoorzitter Bur
ger en met hem had Beel als informateur te maken. Had Beel de zaken kunnen
regelen met Drees, wellicht zou het in 1959 anders zijn gelopen. Misschien
had de PvdA uiteindelijk water in de wijn gedaan, enkele van haar strijdpunten
ingeslikt en een extra-parlementair kabinet aanvaard. Maar Drees—door het
interim-kabinet verheven tot minister van Staat en door de koningin begiftigd
met het Grootkruis van de Nederlandse Leeuw—had zich uit de politiek
teruggetrokken. Burger maakte het er niet beter op door bij Beel de indruk te
wekken diens informatie te zien als rituele inleiding van de kabinetsformatie
waarin pas zaken zouden worden gedaan. Een gevaarlijke misrekening. Beels
inleidende verkenningen hadden tot doel te bepalen wie met de confessionelen
in het kabinet zouden gaan zitten, de socialisten of de liberalen.
Toen Beel vanuit de PvdA signalen bereikten dat Burgers opstelling werd
ingegeven door de verwachting dat het nog slechts ging om ‘een beginpunt
voor verdere besprekingen’, heeft Beel de fractievoorzitter opnieuw bij zich
geroepen. Burger hield echter vast aan het standpunt dat eerst nadat besloten
was tot een parlementair kabinet van KVP, ARP en CHU met de PvdA ‘bij de
opstelling van het regeringsprogramma de formulering van een en ander zou
zijn bij te schaven’75. Daarmee was het voor Beel duidelijk en sloot hij zijn
rapport aan de koningin af met de conclusie waaruit bleek dat de PvdA, die als
gezegd een parlementair kabinet wilde, was gecarteerd.
‘Mijn onderzoek leidt mitsdien tot de conclusie dat de meeste kans van slagen
heeft een kabinet hetwelk—ten aanzien van geen enkele fractie enige formele
binding aanvaardend—door een brede en verantwoorde samenstelling (...)
zodanig vertrouwen weet te wekken dat het zal kunnen rekenen op de steun
ener meerderheid in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.’76

F o r m a t ie k a b in e t -D e Q u a y

We zagen dat Beel al in een vroeg stadium De Quay had benaderd voor het
minister-presidentschap. Op 7 maart, nog vóór de verkiezingen, had ook
Romme De Quay in een expresbrief gemaand zich gereed te houden.77 Heb
ben de twee katholieke voormannen al zo vroeg voorzien waartoe Beels infor
matie zou leiden of hebben ze er van stonde af aan op aangestuurd?—De
Quay was de aangewezen kandidaat-premier voor een regeringscoalitie van

DE EERSTE SCHREDEN
confessionelen met de liberalen, niet met de socialisten.
De Quay stond op het punt zijn koperen jubileum te vieren als Commissaris
van de Koningin in Noord-Brabant, waar hij op handen werd gedragen, en
voelde er niets voor Den Bosch in te ruilen voor Den Haag. Hij wees zijn
mentoren op Kolfschoten, Steenberghe, Sassen, Witte, Cals78 en, nemen we
aan, op de voor een confessioneel-liberale regering meest voor de hand lig
gende premier, Van den Brink. Om De Quay in te prenten dat er geen ontko
men aan was, werd eerst een eenakter opgevoerd waarin Van den Brink door
de koningin werd gevraagd formateur te worden en deze per kerende post
antwoordde ‘om persoonlijke omstandigheden’ de opdracht niet te kunnen
aanvaarden.79 Wij hebben begrepen dat de persoonlijke omstandigheden van
Van den Brink de vrucht waren van een vergelijking die hij had gemaakt
tussen prestige en inkomen verbonden aan de topfunctie welke hij in het
bankwezen vervulde en die van een Nederlandse minister-president.80 De
Quay had daarentegen in zijn dagboek verzucht: ‘Er is nog zoiets als plicht’.81
De vraag dringt zich op waarom deze plichtenleer niet gold voor de andere
katholieken. Anders dan degenen die door De Quay naar voren waren gescho
ven, moet de Brabantse Commissaris van de Koningin zich persoonlijk ver
plicht hebben gevoeld tegenover Beel, dunkt ons. We hebben in hoofdstuk vijf
gezien dat in 1946 tegen de benoeming van De Quay tot Commissaris van de
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Koningin zich enige weerstand had geopenbaard. Deze was weliswaar niet
sterk naar buiten getreden maar had binnenskamers wel degelijk een rol ge
speeld. Een van de tegenstanders tegen de benoeming van de voormalige lei
der van de Nederlandse Unie was Drees geweest. Drees had erop aangedron
gen eerst het Unieverleden aan een onderzoek te onderwerpen alvorens leden
van het driemanschap dat de Unie had opgericht in enigerlei openbare functie
te benoemen. We hebben gezien dat dit onderzoek was verricht door de commissie-Plate en dat deze de weg had vrijgemaakt voor De Quay’s benoeming
in Brabant. De maanden die de commissie-Plate is bezig geweest, zijn voor De
Quay blijkens zijn dagboek maanden geweest van hoop en vrees. Een andere
minister van Binnenlandse Zaken dan Beel had waarschijnlijk allang naar een
andere kandidaat omgezien. Beel had evenwel aan De Quay’s kandidatuur
vastgehouden en hem in afwachting van het rapport moed ingesproken.82 De
Quay kon toen Beel in 1959 een beroep op hem deed moeilijk nee zeggen, is
onze diagnose.
Op Goede Vrijdag 1959 werd De Quay weggeroepen uit de retraite die hij
hield en werd hem het verzoek overgebracht bij de koningin te verschijnen.
Op Paaszaterdag bracht een communiqué van het Kabinet der Koningin de
mededeling dat De Quay opdracht had gekregen tot vorming van een kabinet,
‘dat zal mogen rekenen op vruchtbare samenwerking met de volksvertegen
woordiging’.
De wijze waarop De Quay zijn formatie aanpakte was even origineel als
amateuristisch. Hij maakte er een show van waarvan de media volop konden
meegenieten—in die dagen zeer ongewoon—en stelde ‘punten van regerings
beleid’ op die door de latere KVP fractievoorzitter van de Tweede Kamer
W .KN. Schmelzer werden gekwalificeerd als ‘werk van de 2e klas HBS.’83 In
de literatuur is als verklaring voor De Quay’s gestuntel gegeven de omstan
digheid dat hij als noviet op het politieke toneel was verschenen.84 Dit is een
wonderlijke kwalificatie van een man: die medeoprichter was geweest van de
aanvankelijk zeer succesvolle Nederlandse Unie; die was voortgekomen uit de
broedplaats van zovele naoorlogse Nederlandse politici, het gijzelaarskamp
Sint Michielsgestel; die na de oorlog de Nederlandse Volksbeweging mede tot
leven had gebracht; die in Londen als kingmaker was opgetreden en er enkele
maanden minister van Oorlog was geweest; die tenslotte ruime ervaring had
opgedaan als Commissaris van de Koningin, in welke functie De Quay de suc
cesvolle industrialisatie van Noord-Brabant op gang had gebracht—ons land
heeft succesrijke politici gekend die met heel wat minder bagage zijn aangetre
den.
De Quay had uit het eindrapport van informateur Beel geconcludeerd dat
de PvdA als regeringspartner al was afgeschreven. In het formatiegesprek dat
hij op 2 april met Burger had, het hij deze conclusie onomwonden blijken.
Burger meende dat met De Quay’s formatie de echte onderhandelingen pas
waren begonnen en weigerde de botte afwijzing van de formateur te accep
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teren. Romme maakte De Quay duidelijk dat het wat subtieler moest worden
aangepakt. ‘Het leek beter dat de PvdA zichzelf buitenspel plaatste’85 Dit was
vooral ook nodig omdat in KAB-kring sterke neiging bestond de rooms-rode
samenwerking te herstellen. Beel hielp De Quay een brief aan Burger op te
stellen die deze voor het blok zette. De fractievoorzitter van de PvdA diende
eerst te reageren op de controversiële punten welke de informateur had geïn
ventariseerd, herhaalde de formateur; pas daarna kon worden gepraat over de
aard van het te vormen kabinet. Burger weigerde deze volgorde te aanvaarden
en plaatste daarmee zijn partij andermaal buitenspel.86
Nu daarmee de regeringscoalitie vaststond alsook het extra-parlementair
karakter van het kabinet kon De Quay ministerkandidaten gaan aanzoeken.
De Quay maakte er geen geheim van wie hij allemaal het opdraven in het
Kurhaus in Scheveningen waar hij zijn intrek had genomen en dat werden er
tientallen. De formateur die de gedaante had aangenomen van een inne
mende, spraakzame stoethaspel vertederde tv-kijkers en won de warme sympa
thie van parlementaire journalisten die nog nooit zo diep in de politieke
keuken hadden mogen kijken. Het gevolg van al deze openhartigheid was wel
dat een kandidaat voor een ministerspost de volgende dag in de krant kon
lezen dat hij al de tweede of derde gegadigde was—te weten dat men tweede
of derde keus is, streelt het ego van politici niet. De KVP, waarvan de ene na
de andere kandidaat weigerde, raakte door haar ministeriabelen heen en de
CHU presenteerde lichtgewichten voor zware portefeuilles.87 De Quay kamp
te in 1959 met een specifiek probleem. Doordat de PvdA uit de regering ver
dween, kwamen portefeuilles vrij als die van Sociale Zaken, Financiën, Justitie,
Landbouw waarop ieder van de beoogde coalitiepartners een begerig oog wierp.
Bijna had De Quay op 27 april zijn kabinet rond toen het toch nog afsprong
op de dreigende uitschakeling van de hjstaanvoerder van de ARP Zijlstra88.
Welgemoed legde De Quay het bijltje erbij neer en keerde verheugd naar Bra
bant terug. Direct na koninginnedag kreeg Beel opdracht ‘de mogelijkheden
te onderzoeken, om tot een spoedige oplossing van de huidige crisis te gera
ken’. Wederom zag Beel zich genoopt eerst de PvdA af te schrijven. Hij deed
dit door als eerste van de fractievoorzitters Burger te laten opdraven, deze op
nieuw de controversiële punten voor te leggen en andermaal het parlementair
kabinet af te wijzen dat de PvdA wilde. Burger was het intussen duidelijk
geworden dat, anders dan in zijn kring was verwacht, de KVP niet met han
gende pootjes bij de PvdA zou aankloppen. Hij was zich er terdege van bewust
dat het nieuwe gesprek met Beel alleen maar ertoe diende nog eens vast te
stellen dat de PvdA buiten de deur stond. In een boze brief aan de formateur
uitte Burger zijn misnoegen over de gang van zaken en betichtte Beel van in
constitutioneel optreden. Burgers niet onbegrijpelijke redenering was dat, nu
de vier het niet met elkaar eens hadden kunnen worden, volgens de politieke
spelregels het alternatief van een samengaan van confessionelen met socialis
ten serieus diende te worden onderzocht. Beel voelde zich van zijn kant hoogst
beledigd door Burgers terechtwijzing en liet Burger schriftelijk weten deze te
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zien als een aantasting van zijn persoonlijke integriteit.89 Tot verdere onderhandelingen met de PvdA kwam het echter niet. Van een brugfunctie van Beel
tussen PvdA en KVP bleek niets meer. De autocratische Beel had besloten dat
de partij van Burger maar eens een tijdje de wachtkamer in moest.
De Quay had zich inmiddels weer geïnstalleerd in zijn Brabantse ambt. Over
zijn formatieavontuur schreef hij in zijn dagboek: ‘Wat een gescharrel; het
moet voor de buitenstaanders wel belachelijk worden. En voor mezelf ook.’90
Het Eindhovens Dagblad stelde tevreden vast: ‘Gelukkig voor Brabant heeft
Prof. De Quay dit hoge ambt [Commissaris van de Koningin] niet behoeven te
verlaten voor het vrij ongewisse van een ministerschap.’91 Maar zo gemakkelijk
kwam De Quay niet van Beel af. De informateur het De Quay weten nog
steeds op hem te rekenen. De Quay kon er blijkbaar niet onderuit; misschien
had hij ook wel schik gekregen in zijn onvermoede kwaliteiten als tv-ster. Na
een korte informatie van Beel werd De Quay op 14 mei opnieuw formateur,
nu onder patronage van Beel. Deze het hem zien dat je formatdewerkzaamheden nu eenmaal binnenskamers moest houden en verordonneerde wie op
welke ministerzetel moest plaatsnemen. Hij begeleidde De Quay tot in het
constituerend beraad van het nieuwe kabinet en verliet deze vergadering pas
toen er niets meer mis kon gaan. In zijn regeringsverklaring van 26 mei 1959,
tweeëneenhalve maand na de verkiezingen, vergat De Quay niet Beels rol in
zijn formatieperikelen te memoreren:
‘Het is immers niet in de laatste plaats aan zijn arbeid als informateur en als
bemiddelaar te danken, dat het mij thans mogelijk is met het nieuwe kabinet
voor de Kamer te verschijnen.’92

Het kabinet-De Quay benoemde in juni Beel opnieuw tot staatsraad en toen
twee maanden later Rutgers werd gepensioneerd, loste het de toezegging in
van het laatste kabinet-Drees. Op 1 augustus 1959 werd Beel vice-president
van de Raad van State (KB 1 juli 1959).

Afb. 48. Vice-president en leden Raad van State bij de Lege Stoel.
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VICE PRESIDENT VAN DE RAAD VAN STATE 1959-1972
Beel was de eerste katholiek die het hoge ambt van vice-president van de Raad
van State bezette en belichaamde daarmee opnieuw de katholieke emancipatie.
Beel heeft in het vice-presidentschap van de Raad van State meer voldoening
gevonden dan in enig ander ambt dat hij heeft bekleed. In de luwte van de Raad
van State kon hij achter de schermen op staatkundig en politiek terrein een rol
blijven spelen. Van tijd tot tijd drong in het eerbiedwaardig college, gelegen in de
hoek van het Binnenhof, de culturele revolutie door die zich in de jaren zestig
voltrok. Beel heeft dit niet gestimuleerd, zich er evenmin tegen verzet. H ij heeft
het op zich a f laten komen en heeft zich zo goed en zo kwaad als het ging geplooid
naar de nieuwe tijdgeest.
Alhoewel het vice-presidentschap van de Raad van State zoals Beel het ambt be
kleedde geen sinecure was, vond hij tijd en energie verscheidene nevenjimcties te
behartigen, in de universitaire wereld, in het maatschappelijk werk en in het
bedrijfsleven.
j
S t a t u s e n f u n c t ie v a n d e R aad v a n S t a t e 1

Welke plaats nam de Raad van State in ons staatsbestel in op het moment dat
Beel er vice-president van werd en hoe functioneerde hij?
De Raad van State behoort tot de meest eerbiedwaardige staatsinstellingen
van ons land. Hij voert zijn ontstaan terug tot het /aar 1531. Op 1 oktober van
dat jaar heeft keizer Karei V de ‘ordonnantiën én instructies’ uitgevaardigd
waarbij een drietal raden werden ingesteld die tezamen de curia regis, de raad
des konings, vormden. Eén van deze drie was de Raad van State. Constitutio
neel werd zijn status vastgelegd in de Grondwet van 1815, waarin werd beves
tigd dat de Raad van State de koning tot adviesorgaan diende. In 1848 heeft
het voortbestaan van de Raad van State aan een zijden draad gehangen. Omdat
de ministeriële verantwoordelijkheid was ingevoerd, vond de Tweede Kamer
dat er geen plaats meer was voor een curia regis. Het kabinet-Thorbecke hief
de Raad van State evenwel niet op en de Staten-Generaal ontbrak daarvoor de
bevoegdheid. De Raad van State bleef gehandhaafd, niet meer als raad des
konings maar als adviesorgaan van de regering. Zijn wettelijk statuut kreeg de
Raad tenslotte in de wet op de Raad van State van 1861. Deze was nog steeds
van kracht toen Beel aantrad.
De potentieel gewichtigste taak van de Raad van State is die van waarne
ming van het koninklijk gezag. De bijzondere omstandigheden die de Grond
wet hiervoor op het oog heeft, hebben zich evenwel nog nooit voorgedaan. De
facto was de belangrijkste taak op het moment dat Beel vice-president werd de
regering van advies dienen over alle ontwerpen van wet en van Algemene
Maatregelen van Bestuur en over alle verdragen die het koninkrijk wilde aan
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gaan. Naar buiten toe trad een andere taak van de Raad van State het meest op
de voorgrond, zijn adviestaak bij geschillen van bestuur. Op verscheidene plaat
sen in de wetgeving was aan de belanghebbende burger en aan lagere bestuurs
organen tegen besluiten van de overheid beroep op de Kroon toegekend. De
beslissing op het Kroonberoep lag bij de minister tot wiens domein het besluit
hoorde waartegen het beroep was ingesteld, maar hij moest daarvoor het
advies inwinnen van de Afdeling Geschillen van Bestuur van de Raad van
State. Deze afdeling, ook wel Afdeling Contentieux genoemd, gaf haar advies
in de vorm van een ontwerp-Koninklijk Besluit. De minister kon dit ontwerpKB naast zich neerleggen—‘contrair gaan’, zoals het heette—maar diende in
dat geval een vrij ingewikkelde procedure te volgen. Dit gebeurde slechts spo
radisch, in minder dan twee procent van de Kroonberoepen. De consequentie
hiervan was dat de Raad van State, Afdeling Geschillen, in het merendeel van
de Kroonberoepen feitelijk als hoogste administratieve rechter optrad. De ad
ministratieve rechtspraak van de Raad van State is in de tijd van Beel nog in
belangrijke mate uitgebreid, zoals we zullen zien.
President van de Raad van State is de koningin—reminiscentie van zijn vroe
gere rol van curia regis. De koningin treedt evenwel alleen bij bijzondere gele
genheden op als voorzitter van de Raad. Tijdens de vergaderingen waarbij zij
niet aanwezig is blijft haar zetel aan het hoofd van de lange, ovale verga
dertafel leeg. Staat in het Vaticaan de Heilige Stoel, Nederland kent de Lege
Stoel, zoals Cramer heeft opgemerkt.2 Terzijde van de lege stoel—die de
omvang heeft van een kleine troon—zit wat ongemakkelijk de eigenlijke voor
zitter van de vergadering, de vice-president. De staatsraden voegen zich naar
anciënniteit van hun lidmaatschap van de Raad aan weerszijde van hem rond
de vergadertafel. De anciënniteit luistert nauw in het traditiebewuste Hoog
College. Deze wordt niet alleen aan de vergadertafel in acht genomen maar
ook in de garderobe bij het ophangen van jas en mantel en op Prinsjesdag bij
de jaarlijkse wandeling van de leden van de Raad vanuit Binnenhof 1, waar de
Raad van State in 1959 nog in zijn geheel was gevestigd, naar de Ridderzaal
aan de overkant.
In 1959 was de Raad van State een refugium voor voormalige bewindslieden,
ex-professoren en vroegere topambtenaren, die na een werkzaam leven tot
hun vijfenzeventigste hun diensten konden blijven verlenen aan het vader
land—sedert 1962 is de maximumleeftijd zeventig. In 1959 waren er veertien
staatsraden, onder wie grootheden als Cleveringa, Schouten, Algera en Van
Schaik. Ook eerder genoemde Helders was door het kabinet-De Quay tot lid
van de Raad van State benoemd. Kort na Beels benoeming traden twee oude
bekenden van hem toe tot de Raad. De ene was Struycken (die vergeefs een
gooi had gedaan naar het ambt van Commissaris van de Koningin in NoordBrabant), de andere was Kan. Kans benoeming ging in op 1 oktober 1959 (hij
werd op dezelfde dag geïnstalleerd als M. Ruppert). Daarmee werd de samen
werking hernieuwd tussen Kan en Beel die al in 1945 was begonnen en zou

VICE-PRESIDENT VAN DE RAAD VAN STATE 1959-1972

467

den hun beider levens wederom verscheidene jaren parallel gaan lopen.
Een van de grondwettelijke leden van de Raad van State is de verwachte
opvolger op de troon—in Beels tijd Beatrix. Zij was regelmatig bij de weke
lijkse plenaire vergadering van de Raad. Beatrix nam niet deel aan de discussies
en maakte ook nooit gebruik van het recht dat zij had haar stem uit te bren
gen. Wel heeft Beatrix twee keren boeiend verslag gedaan van reizen die zij
met haar echtgenoot had gemaakt naar Peking en naar Moskou.3 Kamerbe
waarder J.H.B. Dorst heeft kroonprinses Beatrix meermalen als toehoorster
opgemerkt bij hoorzittingen van de Afdeling Geschillen, bescheiden weggedo
ken in een hoek van het zaaltje waar deze zittingen werden gehouden.4
Toen Beel vice-president werd, was J.R. Stellinga secretaris van de Raad van
State. In 1963 werd hij benoemd tot hd van de Raad en als secretaris opge
volgd door A.J. Hagen. Zoals met vrijwel alle naaste medewerkers die Beel in
zijn werkzame leven heeft gekend, groeide ook met Hagen een vertrouwens
band. Deze werd versterkt door het dagelijkse contact dat zij hadden. De vicepresident was de enige van de leden van de Raad die op het Binnenhof een
werkkamer had, de overige werkten thuis. Beels werkkamer was een statig
vertrek op de eerste verdieping dat met een viertal ramen uitzicht bood op het
Buitenhof. Hagen had zijn werkkamer naast die van Beel en liep gemakkelijk
bij de vice-president in en uit. Hagen stond aan het hoofd van een kleine staf,
die in 1959 een twintigtal ambtenaren omvatte. De kern van de staf werd
gevormd door de juristen. Deze werden niet als andere rijksambtenaren be
noemd door de Kroon maar door de vice-president persoonlijk. Hun bijzon
dere status kwam tot uiting in de titel die zij voerden: ambtenaar van Staat.
Beel verdroot het blijkbaar dat hij onder de ambtenaren van Staat maar één
katholiek aantrof (J.L.A. Roebroek, die later griffier zou worden in NoordBrabant). De katholiek T.H.E. Kerkhofs, die werkzaam was op de provinciale
griffie van Gelderland en later griffier zou worden van de Tweede Kamer,
werd door Beel persoonlijk gevraagd toe te treden tot de staf van de Raad van
State. Tussen de twee Limburgers Beel en Kerkhofs groeide een speciale
band. Deze kwam bijvoorbeeld tot uiting wanneer Kerkhofs zuidelijk idioom
had verwerkt in zijn adviezen dat door zijn collega’s werd betwist maar door
Beel overeind werd gehouden.5
In 1959 heerste op de Raad van State nog een voor naoorlogse begrippen
archaïsche sfeer. Deze was gegroeid gedurende de bijna kwart eeuw dat jhr
Beelaerts van Blokland er de scepter had gezwaaid en was tijdens het korte
tussenbewind van Rutgers niet wezenlijk gewijzigd. De atmosfeer die de oude
aristocraat op het Binnenhof had geschapen was er een van plechtig gezag. Zo
werd van stafleden die bij hem op zijn kamer waren ontboden, verwacht dat zij
achteruitlopend het vertrek verlieten, opdat ze de vice-president niet de rug
zouden toekeren; het lager personeel werd door Beelaerts min of meer als
meubilair beschouwd.6 De mensehjke verhoudingen zijn ten tijde van Beel
wezenlijk veranderd, maar meer moeite heeft het gekost de werkmethoden te
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moderniseren. Zo viel het Kan en Ruppert niet makkelijk Beel ertoe over te
halen dossierstukken te laten fotokopiëren, opdat meer staatsraden tegelijker
tijd een dossier konden bestuderen.7 Het is ook waarschijnlijk de neiging in
Beels tijd oude, vertrouwde werkwijzen te handhaven die een systematisch re
gistreren en opbergen van afgelegde stukken destijds in de weg heeft gestaan.
D e w e t s a d v is e r in g v a n d e R a ad v a n S t a t e

De plenaire vergadering van de Raad van State stelde de wetgevingsadviezen
vast. Ze werden voorbereid door de afdelingen van de Raad, waarvan er even
veel waren als er departementen waren. De afdelingen bestonden uit drie
staatsraden en een ambtelijk secretaris. De staatsraad die tot rapporteur was
aangewezen stelde met zijn medeleden en zo nodig de ambtelijke staf het
advies op en bracht het in de plenaire vergadering. De meeste adviezen van de
afdelingen werden zonder discussie door de plenaire vergadering aanvaard.
Tekenden zich in de vergadering tegengestelde meningen af dan zocht Beel
naarstig naar een compromis. Aandachtig hoorde hij de discussie aan, onder
wijl met zijn vingers frenetiek over de dikke lippen strijkend—‘hij haalt het uit
zijn lippen’, zeiden de juristen tegen elkaar. Ook als vice-president van de
Raad van State excelleerde Beel door zijn vermogen meningen van anderen te
absorberen, daaruit de bruikbare elementen te zeven en een conclusie te for
muleren waar allen zich meestal in konden vinden; stemmingen waren zelden
nodig. De wet op de Raad van State bood staatsraden de mogelijkheid minder
heidsadviezen uit te brengen. Beel had daar een hekel aan. Dankzij Beels ver
mogen het beraad tot consensus te voeren, kwamen ze in zijn tijd vrijwel niet
voor.
In de tijd van Beel gaf de Raad van State jaarlijks zeven tot achthonderd
wetgevingsadviezen. De betekenis ervan was niet zo erg groot. Ze kwamen
min of meer als mosterd na de maaltijd. De Raad van State boog zich pas over
een wetsontwerp nadat allerlei andere adviesorganen als de SER zich erin had
den verdiept en nadat de ministerraad het wetsontwerp had vastgesteld.
Bewindslieden en ambtelijke top van de departementen waren niet geneigd op
grond van een negatief wetsadvies van de Raad van State het moeizame beraad
in de ministerraad te heropenen.8 Kritische adviezen van de Raad van State
werden nogal eens genegeerd—als minister van Binnenlandse Zaken had ook
Beel zich daaraan bezondigd, hebben we eerder gezien. In een tv-interview
van Beel op 20 juni 1966 in de VPRO-rubriek Politiek Bekeken heeft Cramer
Beel gevraagd wat nu eigenlijk de zin was van adviezen van de Raad van State
over een wetsontwerp, nadat zovelen al hun licht erover hadden laten schij
nen. Beels antwoord was dat naarmate de overheid ‘dieper insnijdt in het eco
nomische, sociale en culturele leven van de burger steeds hogere eisen worden
gesteld aan de kwaliteit van de wetgeving’ en daarop zag de Raad van State
toe. Beel verklaarde nader dat de Raad zich in beginsel beperkte tot, wat hij
noemde, ‘marginale toetsing’, toetsing van wetsontwerpen aan constitutionele
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eisen en ‘algemene beginselen van wetgeving’ maar zich verre hield van een
inhoudelijke, een politieke beoordeling.9
Bij het aantreden van Beel als vice-president leefde op de Raad van State de
vraag: ‘Zou hij, die doorgewinterde politicus, nou wel de meest geschikte fi
guur zijn om een college als de Raad van State te gaan leiden?’10 De vrees die
uit de vraag sprak bleek weldra ongegrond. Zagen we eerder dat Beel geneigd
was zelfs het politieke debat te depolitiseren, als vice-president van de Raad
van State toonde hij zich welhaast allergisch voor het laten binnensluipen van
politieke overwegingen in de meningsvorming van de Raad. Dit kwam ook
voort uit zelfbescherming. Van heverlee werden oud-collega’s lid van de Raad
van de State; politieke vrienden als Romme en de voormalige ARP-fractieleider J. Smallenbroek, maar ook tegenstanders van weleer, Vos en Burger. Poli
tieke debatten in de plenaire raad zouden de vertrouwenssfeer die er heerste
hebben aangetast en de werkzaamheden ernstig hebben bemoeilijkt. Ieder
nieuw lid van de Raad van State hield zich evenwel aan de vermaning die als
het ware in de gevel van de Raad van State gebeiteld staat: ‘Wie hier binnen
gaat, late alle politiek varen!’ Als je zag hoe vriendelijk bijvoorbeeld Beel en
Burger op de Raad van State met elkaar omgingen dan kon je je niet
voorstellen dat ze daarbuiten bittere rivalen waren.11
Een van de algemene beginselen van wetgeving die Beel tot de marginale toet
sing rekende, was ‘praktische uitvoerbaarheid’. Dat de toetsing hiervan een
heel eind kon gaan, willen we illustreren aan de hand van het advies van de
Raad over de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)12—een
advies dat aan de aandacht is ontsnapt van de Tweede-KamercommissieBuurmeijer, die zich in 1992-93 in de WAO heeft verdiept.
Het WAO-advies van de Raad van State van 13 maart 1963 sprong eruit.
Waren de meeste adviezen van de Raad kort—vaak niet meer dan één kantje—
en formeel-vriendehjk van toon, het advies op de Wet Arbeidsongeschikt
heidsverzekering besloeg ruim zestig kantjes en was uiterst kritisch, hier en
daar zelfs sarcastisch van toon. De afdeling van de Raad die het had voorbereid
bestond uit Romme, Ruppert en Van Rhijn, maar de plenaire raad onder lei
ding van Beel droeg er de eindverantwoordelijkheid voor. Het sarcasme richtte
zich op de indiener van de wet, minister van Sociale Zaken en Volksgezond
heid Veldkamp. Zo begon het advies—dat werd uitgebracht aan de konin
gin—met de sneer: ‘Beter dan menig ander weet Uwer Majesteits minister dat
de geschiedenis der Nederlandse sociale verzekeringen meer dan één voor
beeld bevat van een verkeerde beslissing, waarop men pas veel later kon
terugkomen.’ En iets verderop werd Veldkamp ingepeperd: ‘Al zal het wel
onvermijdelijk zijn, toch is het te betreuren dat de ontworpen arbeidsonge
schiktheidsverzekering zozeer wemelt van casuïstiek dat er wel geen verzeker
de zal worden gevonden, die er uit wijs kan worden.’
Beel en Veldkamp kenden elkaar uit het begin van de jaren vijftig toen ze,
zoals we in hoofdstuk negen hebben gezien, samen in het bestuur van het
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LSCC zaten. Een warme vriendschap is hieruit niet gegroeid. De cholericus
Veldkamp lag de irenische Beel niet en diens optreden als minister irriteerde
de vice-president. Veldkamp had er een handje van wetsontwerpen tijdens de
behandeling in de Tweede Kamer met Nota’s van Wijziging zo grondig te
veranderen dat het oorspronkelijk ontwerp waarover door de Raad advies was
uitgebracht onherkenbaar was geworden. Beel heeft Veldkamp daarover eens
op het matje geroepen13—een zeer ongebruikelijke stap van een vice-president
van de Raad van State tegenover een lid van het kabinet. Het lijkt erop dat in
bovenstaande kritische zinnen uit het advies op Veldkamps WAO Beels irri
tatie jegens de katholieke partijgenoot doorklinkt.
In het lange advies werden heel wat noten gekraakt. Twee punten van kri
tiek waren zo wezenlijk dat tegemoetkoming daaraan in feite een nieuw wets
ontwerp had gevergd. Dit was in de eerste plaats de ernstige aanmaning om in
de nieuwe wet de bestaande Ziektewet te integreren en daardoor te vermijden
dat afzonderlijke administraties en medische diensten zouden ontstaan voor
zieke respectievelijk arbeidsongeschikte werknemers. Het tweede wezenlijk
punt van kritiek gold de loongrens en het uitkeringsmaximum die in de WAO
zijn ingebouwd: slechts tot een bepaalde loongrens behoefde premie te wor
den betaald en de uitkering bij invaliditeit werd aan een maximum gebonden.
Met deze opzet kreeg de WAO het karakter van een ‘volksverzekering’ in
plaats van de ‘arbeidsverzekering’ die werd beoogd, vond de Raad. Wat de
Raad van State voorstond was: een geïntegreerde ziekte- en invaliditeitsver
zekering die de zieke respectievelijk invalide werknemer een uitkering bood
naar rato van wat hij had verdiend (dus zonder maximering), te financieren uit
de verzekeringspremies als percentage van het inkomen (zonder dat daaraan
een loongrens werd gesteld). Het zou hebben betekend dat naarmate een werk
nemer meer ging verdienen hij een steeds hogere verzekeringspremie zou
moeten betalen, zonder het maximum dat Veldkamp voorstelde. De Raad zei
hierover: ‘Er is een redelijke plicht, wanneer men in betere doen is gekomen,
tot het treffen van voorzieningen ten aanzien van toegenomen risico’s’.
In de tijd van Beel waren wetgevingsadviezen van de Raad van State nog niet
openbaar. Toen begin jaren zeventig de Wet Openbaarheid Bestuur in proce
dure kwam, heeft Beel zich er niet enthousiast over betoond dat de open
baarheid zich ook zou gaan uitstrekken over de adviezen van de Raad. Beel
heeft niet doorzien dat de adviezen door publikatie ervan, waardoor de StatenGeneraal ze in hun beoordeling van wetsontwerpen konden betrekken, aan
gezag zouden winnen. Ware het opvallend advies van de Raad van State op de
WAO in 1963 openbaar geweest, het zou waarschijnlijk niet aan de aandacht
van Tweede en Eerste Kamer zijn ontsnapt.
P a r t ic ip a t ie - d e m o c r a t ie e n d e R aad v a n S t a t e

In de jaren zestig stimuleerde New Left de participatie-democratie, zoals zij
deze noemde. De burger werd opgeroepen mee te denken, mee te praten en
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mee te beslissen over de publieke zaak en ook om de confrontatie aan te gaan
met wat werd genoemd: ‘de gevestigde orde’. Het Kroonberoep bood de mo
gelijkheid de participatie-democratie te laten doorklinken tot in de Raad van
State en om ook daar de confrontatie met de gevestigde orde aan te gaan.
Kroonberoepen werden behandeld, zagen we boven, in de Afdeling Geschil
len van Bestuur. Het toenemend aantal Kroonberoepen had de Afdeling ertoe
genoopt zich op te delen in Kamers. Toen Beel aantrad, waren er vijf Kamers.
Van Kamer I, die uit vijf leden bestond—de overige hadden drie leden—had
Beel zelf het voorzitterschap op zich genomen. In Kamer I werden Kroonbe
roepen behandeld die voortkwamen uit de Ruilverkavelingswet, de Woning
wet en na 1965 de Wet op de ruimtelijke ordening. Deze ‘planningswetten’
boden de participatie-democratie een dankbaar handvat. In het herinneringsalbum dat Beel bij zijn afscheid van de Raad van State is aangeboden, is een
hoofdstuk van de hand van Hagen gewijd aan ‘De geschillenpraktijk van dr.
Beel’. Hierin zijn verscheidene Kroonberoepen weergegeven waarbij Beel als
voorzitter van de befaamde Kamer I is opgetreden.14 We zullen drie daarvan
schetsen. Ze illustreren het geleidelijk binnendringen van het rumoer der
jaren zestig in een van de bolwerken van de gevestigde orde.
Een eerste casus uit Beels tijd, waarbij het geluid van protesterenden—zij het
nog van verre afstand en gedempt—doordrong in Kamer I van de Afdeling
Geschillen van de Raad van State, was in 1959 de ruilverkaveling Ade in de
gemeente Roelofarendsveen.15
Ruilverkavelingen snijden diep in in het plattelandsleven. Boeren worden
verplicht grond met elkaar te ruilen en een deel van hun grond af te staan voor
het-plan-van-wegen-en-waterlopen. Menige boer stond wantrouwig tegen
over deze ingrepen van hoger hand. Eerder nog dan onder de stedelijke jeugd
openbaarde zich bij de landbouwende bevolking ten plattelande de behoefte
mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over plannen die over haar
werden uitgeroepen. De Ruilverkavelingswet bood weliswaar een procedure
daarvoor maar deze kon lang niet iedereen bevredigen.
De stemming over het ruilverkavelingsplan Ade had een nipte meerderheid
opgeleverd van dertien stemmen (275 tegen 262). Appellanten die zich tot de
Afdeling Geschillen hadden gewend, beweerden dat de voorzitter van de ruilverkavelingscommissie stemmers onder druk had gezet, terwijl bovendien in
het buitenland woonachtige grondeigenaren, die vóór de ruilverkaveling wa
ren, wel maar die ertegen waren niet waren aangeschreven. De juridische staf
van Kamer I had in een rapport van 39 pagina’s minutieus alle bezwaren nage
plozen en meende dat er wellicht onregelmatigheden waren gepleegd. Het
rapport adviseerde een gerechtelijk onderzoek, temeer omdat men bij eerdere
ruilverkavelingsplannen op soortgelijke bezwaren was gestuit als in Roelof
arendsveen. De rapporteur in de Ade-zaak, Cleveringa, achtte het echter niet
een taak van de Afdeling Geschillen gerechtelijke onderzoeken te entameren.
Beel vond een compromis. De bezwaren van de boeren werden gelaten voor
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wat ze waren, maar een brief ging uit naar de minister van Landbouw waarin
deze werd gemaand in de Ruilverkavelingswet voor de landbouwers eenzelfde
zekerheid in te bouwen als de Onteigeningswet kende voor eigenaren. De
ontevredenheid van de boeren in Roelofarendsveen was een vroege aankon
diging van het boerenprotest dat zich later zo luid zou klinken in Hollandsche
Veld, waar de Boerenpartij het protest van de boeren tegen het Landbouw
schap organiseerde.
Was het Kroonberoep bij de ruilverkaveling Ade nog slechts plaatselijk nieuws
geweest, een tweede casus van Kamer I kreeg landelijke publiciteit. Dit was de
Nervi-toren in de gemeente ’s Gravenhage.16
In een plan voor het Schedeldoekshavenkwartier in de Haagse binnenstad
van begin 1965 was onder meer een bestemming opgenomen die voorzag in
de bouw van een toren van 140 meter hoogte. De gemeenteraad had er wel
enige moeite mee gehad, maar B&W had de befaamde Italiaanse architect
P.L. Nervi in de arm genomen die de toren wel wilde ontwerpen. Dit had de
raad over zijn bezwaren doen heenstappen. Gedeputeerde Staten van ZuidHolland hadden het plan op 4 augustus 1965 goedgekeurd. De eerste die alarm
had geslagen was de Bond Heemschut. Dit alarm wakkerde de protesten aan
tegen wat door velen werd gezien als een aantasting van het fraaie silhouet van
de residentie.
De kwestie van de Nervi-toren kwam in 1967 bij de Afdeling Geschillen en
daarmee bij Kamer I terecht doordat een winkelier tegen het binnenstadsplan
bij de Kroon in beroep was gegaan. Het beroep van de winkelier gold niet de
Nervi-toren maar de nieuwe rooilijnen in het plan, die het voortbestaan van
zijn winkel bedreigden. Dit beroep bood de Kamer de mogelijkheid de Nervitoren te lijf te gaan door middel van de zogenaamde ambtshalve toetsing:
omdat de Afdeling Geschillen bij een Kroonberoep niet alleen de rechtma
tigheid van het overheidshandelen had te beoordelen, maar ook de doelma
tigheid daarvan, kon zij de deugdelijkheid van een ruimtelijk plan in zijn totaal
in beschouwing nemen—zo ook de vraag of een toren van 140 meter paste in
het centrum van Den Haag.
De vraag wel of geen Nervi-toren spleet de meningen in Kamer I. Beel zelf
voelde er niet veel voor ertegen in te gaan. Bij hem kwam de vroegere gemeenteambtaar boven die vond dat de centrale overheid zich niet moest
bemoeien met lokale bouwplannen. Het pikante van de Nervi-toren was even
wel dat deze zou verrijzen op slechts een steenworp afstand van de plek waar
de Raad van State was gevestigd. Ambtenaar van Staat Bruinsma, die het
ontwerp-KB op het Kroonberoep kreeg voor te bereiden, trok zich de zaak
persoonlijk aan. Zoals gebruikelijk bij beoordeling van Kroonberoepen was
over de zaak ambtsbericht ingewonnen van het betrokken ministerie, in dit
geval het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO).
De scribent van het ambtsbericht was Hoofdingenieur Directeur (HID) C. de
Cler. Deze was een man die het stedeschoon van ons land zeer ter harte ging
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en had de bezwaren tegen de Nervi-toren van de Bond Heemschut tot de zijne
gemaakt. De HID vond dat een toren van 140 meter hoog een ernstige aan
tasting vormde van de skyline van Den Haag en had bij zijn ambtsbericht een
fotomontage gevoegd om dit visueel aan te tonen. Bruinsma zette binnen de
Raad van State de actie van Bond Heemschut en vele ingezonden briefschrij
vers voort. Hij had de fotomontage van De Cler in zijn kamer tentoongesteld
en lokte iedereen die voorbijkwam binnen om te laten zien hoe het Binnenhof
straks schuil zou gaan in de slagschaduw van een gigantische bouwwerk. Het
lid van Kamer I Kan vond dat Bruinsma met zijn ontwerp-advies, het goed
keuringsbesluit van GS te vernietigen, op oneigenlijke wijze monumentenzorg
bedreef. Andere leden van de Kamer raakten evenwel door Bruinsma’s ijveren
aan het twijfelen.
Tijdens de hoorzitting over het kroonberoep en over de stedebouwkundige
bezwaren tegen het plan brachten de gemeentelijke vertegenwoordigers in dat
het louter een kwestie was van smaak. Zij heten van hun kant een fotomontage
zien, die leek aan te tonen dat de toren van Nervi een nieuw monumentaal
markeringspunt van de Haagse binnenstad zou worden. Als aap kwam uit de
mouw dat de hoogte van de toren mede was ingegeven door zorg over de fi
nanciële haalbaarheid van het plan voor het Schedeldoekshavenkwartier. In de
daaropvolgende zitting-in-de-raadkamer was het Beel die de doorslag moest
geven. Hij was het in zijn hart wel eens met hen die hadden betoogd dat het
een zaak was van monumentenzorg. Beel had echter een groot ontzag voor
Bruinsma als het om het recht van de ruimtelijke ordening ging. Het eind van
het lied was dat het plan werd aanvaard, maar dat de omstreden toren werd
gehalveerd—daarmee verdween architect Nervi, die kennelijk weinig zag in
een markeringspunt van slechts 70 meter, van het tapijt.
De

p a r t ic ip a t ie - d e m o c r a t ie t e r z it t in g

Een derde Kroonberoep leidde ertoe dat de participatie-democratie lijfelijk
binnendrong in het gebouw van de Raad van State. Het betrof een van de eer
ste grote kwesties die—vooruidopend op de latere cause célèbre, Leidse Baan—
de natuurbeschermers in de jaren zestig gingen mobiliseren, te weten een
geprojecteerde weg door de duinen.17
De zaak waarom het ging was de aanleg van een provinciale weg tussen Was
senaar en Katwijk, provinciale weg no. 1. Deze weg was nodig ter ondasting
van rijksweg 44 dwars door Wassenaar. Kamer I van de Afdeling Geschillen
kreeg ermee te maken toen het Wassenaarse deel van de provinciale weg werd
vastgelegd in een gemeentelijk uitbreidingsplan. Dit plan was begin 1964 vast
gesteld door de gemeenteraad en in 1965 door GS goedgekeurd. Enige recla
manten tegen de goedkeuring door GS waren tegen het goedkeuringsbesluit
bij de Kroon in beroep gegaan. Op deze beroepen is tenslotte op 7 oktober
1971 beslist. Het is derhalve een langdurige geschiedenis geweest van ruim
zeven jaren—een uitermate ingewikkelde geschiedenis ook, waarvan we hier
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alleen de laatste fase releveren.
De appellanten die zich in 1967 tot de Kroon hadden gewend vormden een
gemêleerd gezelschap van landgoedeigenaren, boeren, tuinders en ook een
plaatselijke vogelbeschermer. Deze protesteerde tegen ‘de ernstige aantasting
van het laatste, vrijwel ongerepte natuurlijke duingebied van het vasteland van
Zuid-Holland, die ten koste gaat van de vogelstand’. Nadat over al deze
beroepen een advies was opgesteld, werd begin 1968 een hoorzitting gehou
den. De vertegenwoordigers van provincie en rijk op deze hoorzitting haalden
zoveel overhoop dat de Kamer er niet uit kwam. De voorzichtige Beel besloot
om alvorens een beslissing te nemen op de Kroonberoepen nieuwe ambts
berichten te laten inwinnen. Deze haalden nog veel meer overhoop. Rijk en
provincie riepen een werkgroep in het leven die de ambtelijke staf van Kamer
I bestookte met allerlei cijfers en nieuwe gegevens. Wat een eenvoudig ge
meentelijk uitbreidingsplan leek, bleek een nationale kwestie. Weliswaar ging
het om een (gedeelte van) een provinciale weg maar omdat deze een rijksweg
moest gaan vervangen, had het rijk toegezegd de aanleg ervan goeddeels te
financieren. Provinciale weg no 1 was daarom zelfs voorwerp van beraad ge
weest van de ministerraad, wisten de departementale vertegenwoordigers in de
werkgroep te vertellen.
Beel, die niet zag hoe hij de slepende zaak tot een eind moest brengen, richt
te zich op 3 april 1969 tot de minister van VRO en vroeg deze dringend
opheldering te geven hoe het nu precies zat, niet mondeling maar schriftelijk.
In zijn brief sprak Beel verwondering erover uit dat over de beroepszaak door
de ministerraad een beslissing was genomen zonder dat Afdeling Geschillen
en appellanten bij de hoorzitting hiervan hadden geweten. Stekelig vroeg hij
hoe dit was te rijmen ‘met redelijke beginselen van procedure en met het hui
dig systeem van verhoogde rechtsbescherming’. Het antwoord op Beels brief
het bijna een jaar op zich wachten en leverde een nieuw pak papier op, waar
van de verrassende conclusie luidde dat de hele weg eigenlijk pas na 1980
nodig was. Op voorstel van Beel besloot de Afdeling tot een ongebruikelijke
stap. Met toepassing van het (toenmalige) artikel 57 van de Wet op de Raad
van State werd besloten een nieuwe hoorzitting te houden. Deze hoorzitting,
die op 11 juni 1970 plaatsvond, is ongetwijfeld de meest bewogen zitting ge
weest die Beel ooit heeft voorgezeten—we maken dit op uit hetgeen getuigen
ons erover hebben verteld.18
De weg door de duinen was een testcase geworden voor een van de agendapun
ten van de participatie-democratie: natuurbehoud. De vogelbeschermer van het
eerste uur had een omvangrijke schare supporters gekregen. Hoorzittingen van
de Kamers van de Afdeling Contentieux werden in die tijd nog gehouden in
een statig, maar betrekkelijk klein zaaltje op de eerste verdieping van het
gebouw van de Raad van State aan het Binnenhof, waar portretten van koning
Willem I tot en met koningin Juliana op de aanwezigen neerzagen. Het groot
ste deel van het zaaltje werd in beslag genomen door een brede mahonie
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houten tafel waarachter de raadsleden van de Kamer waren gezeten en door
een tweetal tafels voor de ambtehjke staf. Aan één zijde van het rechthoekig
vertrek was een minuscule tribune uitgespaard. Deze bestond uit een drietal
banken, welke plaats boden aan het gewoonlijk bescheiden gezelschap dat op
hoorzittingen placht te verschijnen: appellanten en hun advocaat, de ambte
hjke tegenpartij en een enkel belangstellend familielid.
Voor deze hoorzitting had zich evenwel een menigte van zeker honderd be
langstellenden op het Binnenhof verzameld. Beel zag de woelige massa be
neden samendrommen en posteerde rechercheurs in zijn kamer die zo nodig
moesten ingrijpen. Wat hem te wachten stond, ervoer Beel toen hij van zijn
werkkamer naar de zittingzaal schreed en door Dolle Mina’s werd staande
gehouden, die hem met de boodschap: ‘Wij zijn nog echt!’ een boeketje duin
rozen aanboden.19 De tegenstelling tussen de twee werelden die met elkaar
werden geconfronteerd, werd getekend door hun verschil in kleding. De jon
gelui die het zaaltje binnendrongen en bij elkaar op schoot zittende of staande
en hangende een plaatsje vonden, waren op deze warme zomerdag in mini-rok
en korte broek. De twee bodes die de toegang van het zaaltje bewaakten had
den een rokkostuum aan. Toen Beel gezeten was, ontwaarde hij in de kluwen
toehoorders een jongeman die er zijn overhemd bij had uitgetrokken. Beel
vond de blote bast zo’n aantasting van het decorum dat hij Kan naast hem
vroeg de rechercheurs te halen om de knaap te verwijderen. Kan fluisterde de
voorzitter toe dat dit de ellende alleen maar zou vergroten; Beel legde zich
erbij neer. Toen echter de bloterik ook nog een sigaret opstak, werd het de
voorzitter te veel. Met overslaande stem riep hij: ‘Hier wordt met gerookt!’
Tenslotte kon de zitting beginnen. Beel liet snel de opgekomen appellanten
en verweerders aan het woord. Nadat iedereen zijn zegje had gezegd—enig
nieuws leverde het niet op—haastte de voorzitter zich de gebruikelijke bezwe
ringsformule uit te spreken: ‘De Kamer heeft uw uiteenzettingen aangehoord,
zij zal er bij haar beraad mede rekening houden’. Onmiddellijk daarna hief hij
de zitting op. De vogelbeschermer was niet-ontvankelijk verklaard, omdat hij
niet als ‘direct belanghebbende’ werd aangemerkt, en was daarom niet gehoord.
Deze stond nu echter op en riep dat hij nog wel het een en ander te zeggen
had. Droogjes legde Beel de jongeman uit dat hij geen partij was in de zaak en
ook niet als deskundige of anderszins was opgeroepen. De natuurbeschermer
nam daar geen genoegen mee. Dreigend kwam hij voor Beel staan en riep de
verbouwereerde voorzitter toe: ‘U bent een autoritaire vent!’ Beel was zo be
duusd dat hij alle regels vergat en de man zei dat deze wat hij nog te zeggen
had schriftehjk kon indienen.
We mogen niet aannemen dat het posterieure schriftehjk commentaar van
de jeugdige contestant van doorslaggevende invloed is geweest op het ontwerp-KB dat tenslotte uitging. Hierin werd het goedkeuringsbesluit van GS
op het Wassenaarse uitbreidingsplan vernietigd. Het leek een eclatante over
winning van de participatie-democratie op de gevestigde orde. De gevestigde
orde, in de gedaante van minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde
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ning W.F. Schut die het KB moest ondertekenen, had hiermee grote moeite.
Schut vroeg heropening van de zaak en leek contrair te zullen gaan. Het com
promis dat tenslotte werd bereikt was dat het besluit van GS weliswaar werd
vernietigd maar de overwegingen van het KB van 7 oktober 1971 zodanig wer
den bijgesteld dat de tracé-aanwijzing van de provinciale weg no 1 in stand kon
blijven.
U

it b r e id in g v a n d e a d m in is t r a t ie v e r e c h t s p r a a k

In 1963 werd de taak van de Raad van State als hoogste administratieve rech
ter aanzienlijk uitgebreid door invoering van de Wet Beroep Administratieve
Beschikkingen—in de wandeling ‘BAB’ geheten. De Afdeling Geschillen
kreeg naast de Kroonberoepen ingevolge bijzondere wetten, die bleven be
staan, ook de BAB-beroepen te beoordelen.
Nederland heeft nogal geworsteld met zijn administratieve rechtspraak, de
rechtspraak waarbij conflicten tussen overheid en burgers worden beslist. An
ders dan bijvoorbeeld Frankrijk, dat al sinds jaar en dag een algemene rechts
gang kende voor de burger die zich door het optreden van de overheid in zijn
rechten voelt aangetast, bestond in ons land geen algemene administratieve
rechtspraak. Een redenering welke door de befaamde staatsrechtsgeleerde
A.A.H. Struycken tegen administratieve rechtspraak was ingebracht, zou een
aanhanger van de participatie-democratie als muziek in de oren hebben ge
klonken—had hij er kennis van genomen. Deze redenering was dat in een de
mocratie er geen conflict kón zijn tussen burgers en overheid, want de over
heid was het volk: de overheid wegens haar optreden aanklagen, betekende het
volk in de beklaagdenbank plaatsen!20 Hiertegen werd ingebracht dat de over
heid dan weliswaar het volk was maar dat de individuele burger zeer gerecht
vaardigde bezwaren kon hebben tegen wat het overheidsapparaat hem indi
vidueel aandeed. Deze laatste redenering had geleidelijk de overhand gekregen
en had ertoe geleid dat in ons land in de loop van de jaren bij stukjes en beetjes
allerlei vormen van administratieve rechtspraak waren gegroeid. De Wet BAB
betekende een (voorlopige) afronding van deze groei. Op grond van deze wet
kon de burger voortaan beroep aantekenen tegen alle beschikkingen van de
centrale overheid—en dus niet meer alleen als een speciale wet in een Kroonberoep voorzag. Het was nog steeds geen algemene en ook niet een echte ad
ministratieve rechtspraak als in Frankrijk. Beschikkingen van de lagere over
heid vielen erbuiten en de Afdeling Geschillen werd geen eindsprekende
rechter. Evenals bij het eerder geschetste Kroonberoep bestond de uitspraak
van de Afdeling uit een ontwerp-KB. De betrokken minister kon dit naast zich
neer leggen—-‘contrair gaan’, zoals we het eerder noemden (wat zelden zou
voorkomen).
Naast bovengenoemd bezwaar was door Struycken nog een ander bezwaar
tegen administratieve rechtspraak naar voren gebracht, het bezwaar dat deze
de rechter op de stoel van de bestuurder plaatste. Dat deze vrees niet van
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grond was ontbloot zagen we boven bij de casus van de Nervi-toren—waarbij
een door de stedebouwkundige dienst van Den Haag geplande toren van 140
meter door Kamer I van de Afdeling Geschillen was gereduceerd tot 70 meter.
Om dit soort ingrijpen van de administratieve rechter te voorkomen bood de
wet BAB hem alleen de mogelijkheid de rechtmatigheid van een bestreden
beschikking te toetsen, niet—zoals in de Nervi-casus het geval was geweest—
daarenboven de doelmatigheid ervan. Tot de rechtmatigheidstoetsing rekende
de wet evenwel ook toetsing aan Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur
en hiertoe werden gerekend beginselen als gelijke-monniken-gelijke-kappen,
fa ir play, honoreren van gewekte verwachtingen. Het zou blijken dat de BABrechter met behulp van deze beginselen de administratie stevig aan de tand
kon voelen.
De nieuwe wet op de Raad van State van 1962 regelde de procedure van de
BAB. Deze noodzaakte ertoe een nieuwe Kamer VII bij de Afdeling Geschil
len in het leven te roepen—‘de BAB-Kamer’, zoals hij weldra ging heten. Ook
van deze Kamer nam Beel het voorzitterschap op zich. In eerder genoemd
afscheidsalbum van Beel heeft Hagen laten blijken dat de nieuwe wet Beroep
Administratieve Beschikkingen heel wat juridische puzzels opleverde; ‘doch
onder de vastberaden leiding van de heer Beel gelukte het met vereende krach
ten deze tot een oplossing te brengen en in de loop der jaren een formidabele
b.a.b.-jurisprudentie op te bouwen.’21 Uit de ‘mer a boire van BAB-zaken’,
zoals Hagen het noemt, zullen we er twee uitlichten. Ze laten zien dat ook via
de BAB het maatschappelijk debat van de jaren zestig doordrong in de Raad
van State. De ene is de COC-zaak, waarin het ging om een onderwerp van de
sexuele revolutie, tolerantie jegens homofielen; de tweede is de Waver-zaak,
waarin de houding van de Nederlandse regering tegenover het Amerikaanse
Vietnambeleid werd getest—twee netelige onderwerpen, waarover Beel en
zijn medeleden van de BAB-kamer Kan en Helders hun standpunt hadden te
bepalen.
D e C O C - zaak 22

De COC-zaak had een voorgeschiedenis die tot in 1946 reikte. In dat jaar had
Bob Angelo, pseudoniem van de toneelspeler N. Engelschman, een vereniging
van homofielen opgericht die de naam droeg Shakespeareclub—uit enkele
sonnetten van Shakespeare had men afgeleid dat de Engelse toneelschrijver
mannenliefde een goed hart toedroeg. De Shakespeareclub exploiteerde in de
Amsterdamse binnenstad een sociëteit—waar minderjarigen angstvallig wer
den geweerd—en gaf het blad Levensrecht uit. Bhjkens rapporten die we in het
COC-dossier op de Raad van State hebben aangetroffen, werd de Shakespea
reclub door politie en justitie scherp in de gaten gehouden. Homofielen van
wie destijds werd verondersteld dat zij per definitie pedofielen waren, werden
hoogst chantabel geacht en daarom een mogelijke prooi van communistische
spionage. Onder druk van politie en justitie ontbond Engelschman in 1948 de

Negentien vier en zestig
een jaar van groot gewicht
de BAB trad toen in werking
verzwaard werd onze plicht
Dit laatste gold niet minder
voor het bestemmingsplan
dat om de strijd der rechten
een stormloop gaf daarvan

Afb. 49. Uit bet album bij het
afscheid van Beel van de Raad van
State in 1972.

Shakespeareclub en hief hij het blad Levensrecht op. De sociëteit kwam onder
beheer van de Albrecht-Stichting die Engelschman in 1953 oprichtte. Enige
jaren later pakte Engelschman de draad weer op en richtte een nieuwe vere
niging op, die de wat verhullende naam kreeg Cultuur en Ontspanningscen
trum (COC) en die het nieuwe blad Vriendschap ging uitgeven. Een aanvraag
van het COC in 1961 de vereniging koninklijke erkenning te verlenen als
bedoeld in de Wet vereniging en vergadering van 1855, werd twee jaren later
door CHU-minister van Justitie A.C.W. Beerman afgewezen omdat de vere
niging blijkens haar statuten en blad de homofilie propageerde.
In 1963 trad een nieuwe voorzitter van het COC aan, B. Premsela. Gestuwd
door de veranderende tijdgeest die onder meer de sexuele vrijheid propageer
de, pakte Premsela het anders aan dan zijn wat timide voorganger. Eerst be
werkstelligde hij een herziening van de statuten van het COC. Doelstellingen
van de vereniging werden onder meer: emancipatie van homofielen ‘tot vol
waardige leden van de samenleving’ en bestrijding van homofiele prostitutie.
Vervolgens diende hij op 4 oktober 1963 opnieuw een verzoek in tot erken
ning van het COC. Tenslotte zorgde Premsela ervoor dat het COC volop in
de pubhciteit kwam. Hij wist vooraanstaande Nederlanders te mobiliseren als
de sexuoloog C.J.Trimbos en de steun te krijgen van 150 pastorale werkers
voor het verzoek van het COC.
Het antwoord op het nieuwe verzoek het lange tijd op zich wachten. De mi
nister van Sociale Zaken, de burgemeester van Amsterdam en de officier van
justitie aldaar, bij wie voor de zoveelste keer ambtsbericht werd ingewonnen,
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zagen geen van allen bezwaar tegen erkenning van het COC als vereniging.
Op het ministerie van Justitie waar op de aanvraag een beslissing moest wor
den genomen, vormde evenwel de steen des aanstoots—zo blijkt uit het COCdossier—het bijblad van het tijdschrift Vriendschap, dat De Schakel heette en
waarin contactadvertenties stonden, die ‘Schakeltjes’ werden genoemd. Een
afschrikwekkend voorbeeld van deze Schakeltjes, dat Justitie uit het bijblad had
gelicht, luidde: ‘Echtpaar vraagt bi-sexuele vriendin, om samen op vakantie te
gaan’.
De minister van Justitie die uiteindelijk een beslissing moest nemen op de
aanvraag van het COC was de W D ’er C.H.Th. Polak. Polak stond voor een
dilemma. In de Tweede Kamer waar de COC-zaak ook al aan de orde kwam,
heeft Polak zijn dilemma toegelicht. Als mens stond hij tegenover homofilie
niet afwijzend. Elke neiging tot discriminatie was ‘ook al gezien mijn levens
loop en -ervaring’, zei Polak, verre van hem. Als minister van Justitie achtte hij
zich echter gehouden de maatschappelijke norm van de huwelijkstrouw te be
schermen, zoals deze in het Burgerlijk Wetboek was geobjectiveerd, terwijl
het COC blijkens de Schakeltjes de huwelijksontrouw bevorderde. Bij Besluit
van 27 maart 1969 (KB 1969, nr 86) werd het verzoek van het COC afge
wezen.
Het bestuur van het COC ging tegen de afwijzende beschikking van de minis
ter in beroep bij de Afdeling Geschillen op grond van de wet BAB. Uit de sus
pecte Shakespeareclub van weleer was een zeer zelfbewuste COC-vereniging
gegroeid, die zich gesteund wist door een wijdvertakte achterban—we hebben
de indruk dat het COC-bestuur het nog meer ging om het gevecht met de
gevestigde orde dan om de uitkomst van het rechtsgeding. Het hoofdbezwaar
dat het COC naar voren bracht, was dat de minister zijn hand had overspeeld
omdat hij de gevraagde erkenning als rechtspersoon, die het COC zei nodig te
hebben om aan het vermogensrechtelijk verkeer te kunnen deelnemen, had
getoetst aan morele normen—in juridische termen: de minister werd détoumement de pouvoir verweten (hetwelk indruiste tegen eerder genoemde algemene
beginselen van behoorlijk bestuur). Bij de Afdeling Geschillen waren sommige
juristen het eens met het COC, andere schaarden zich achter de geobjec
tiveerde huwelijkstrouw van de minister. Het verschil in opvatting binnen de
juridische staf leidde ertoe dat door de staf twee verschillende ontwerp-KB’s
werden opgesteld: één die de minister, één die het COC in het gelijk stelde.
Meer dan ooit was het woord aan de raadsleden van de BAB-Kamer: Beel,
Kan en Helders. Helders zag als probleem het epitheton ‘koninklijke’ dat er
kenning op grond van de Wet van 1855 inhield. Kan vond dat de rechtmatigheidstoetsing waartoe ze gehouden waren geen ruimte liet het ministe
riële besluit anders dan marginaal te toetsen. Wij hebben in een eerder
hoofdstuk gezien dat Beel een morele afkeer van homofilie had. Kan, Helders
zowel als Hagen hebben verzekerd dat Beel in de COC-zaak van geen enkele
vooringenomenheid heeft blijk gegeven en dat hij deze juridisch-klinisch heeft

480

HOOFDSTUK 13

benaderd. Beel zag zich echter, als gezegd, geplaatst voor twee diametraal
tegenover elkaar staande ontwerp-KB’s van de staf. Bij het commentaar van
Helders en Kan op deze uiteenlopende ontwerp-adviezen had Beel gekrab
beld: ‘Vooralsnog geen afgeronde mening, zitting afwachten’.
Alles kwam dus aan op de hoorzitting, die plaats vond op 3 februari 1970.
Hoe de zitting is verlopen kunnen we afleiden uit de losbladige BAB-jurisprudentieuitgave, welke werd verzorgd door H.Th.J.F. van Maarseveen en Kan.
Het was een dubbeltje op zijn kant, zegt de annotator. De zaak werd echter
verziekt doordat ‘een slecht geweerschutter ook met een mitrailleur niks
raakt’, was de metafoor die hij gebruikte. Daarmee werd bedoeld dat wie te
veel bewijst niets bewijst. De appellanten hadden tegen het argument van de
geobjectiveerde huwelijkstrouw naast het verwijt van détoumement de pouvoir
een sterk tegenargument, lijkt ons. Voor een huwelijk, waarin een van beide
partners ontdekt bi-sexueel te zijn, kon het een redding betekenen, zeiden zij,
als deze de kans kreeg aan zijn andere geaardheid uiting te geven. Misschien
kon het huwelijk worden gered; wat vooral wanneer er kinderen waren een
zegen kon zijn. Hadden appellanten zich hiertoe bepaald dan was de uitspraak
in de COC-zaak misschien anders uitgevallen. Zij ontkrachtten echter hun
betoog door er allerlei, niet terzake doende argumenten aan toe te voegen. Als
klap op de vuurpijl kwam de verdediging met de mededeling dat het COC terwille van het vermogensrechtelijk verkeer een erkenning als vereniging eigen
lijk helemaal niet nodig had. Ze konden prima uit de voeten met de eerder
door Engelschman opgerichte Albrecht-Stichting. Daarmee was voortzetting
van de activiteiten van het COC voldoende verzekerd, voegde zij er uitdagend
aan toe. ‘Als klagers puntiger hadden geformuleerd’, luidde de conclusie van
de annotator, ‘hadden ze meer kans gehad.’ De eis van het COC werd afgewe
zen.
D

e

W

a v e r - z a a k **

De tweede BAB-zaak die we zullen schetsen,23 heeft Beel persoonlijk geraakt.
Het is de enige zaak geweest waarbij Beel als voorzitter is betrokken geweest
waarin de minister contrair is gegaan. Ook deze zaak heeft ruime publiciteit
gehad.
Rolph J. Waver was een vierentwintigjarige Amerikaanse marineman die
toen zijn schip de Uss Marias in juni 1970 in de Rotterdamse haven lag, was
gedrost. Hij had in Nederland asiel gevraagd omdat hij blijkens de stukken
‘niet langer deel kon uitmaken van een leger dat zijns inziens in naam der vrij
heid en democratie al vele jaren oorlogsmisdaden pleegt’. Waver doelde op
het Amerikaanse optreden in Vietnam. Wavers verzoek was op 30 augustus
1971 door Justitie afgewezen en de Amerikaanse regering had op grond van
het NAVO-uitleveringsverdrag uitlevering van de deserteur gevraagd. Waver
vroeg op grond van de wet-BAB vernietiging van het besluit van Justitie. De
Drie jaar later verleende staatssecretaris van Justitie J.F. Glastra van Loon ongevraagd het
COC rechtspersoonlijkheid; daarmee was aan de prestigeslag een eind gekomen en verdween
het COC uit de publiciteit.
Het dossier van de Waver-zaak is op de Raad van State onvindbaar.
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BAB-Kamer die over deze zaak een oordeel moest geven, bestond nog steeds
uit Beel, Helders en Kan.
Ondanks de moeite die de tolk volgens Kan had de argumenten van de
gedroste marineman in juridische taal te vertalen, wist Wavers advocaat W.J.
van Beusekom duidelijk te maken dat zijn cliënt bij uitlevering aan zijn land
niet alleen als deserteur zou worden veroordeeld, maar dat hij daarenboven
hardhandig zou worden bestraft wegens zijn kritiek op het Amerikaanse rege
ringsbeleid. Van de kant van Justitie werd dit laatste met een uitvoerige ver
wijzing naar Amerikaanse jurisprudentie en rechtsliteratuur betwist. Inderdaad
zou Waver als deserteur een straf te wachten staan, maar dat gold voor een de
serteur in iedere rechtsstaat, zei Justitie. De constitutioneel in Amerika zo
hecht verankerde vrijheid van meningsuiting zou hem volgens Justitie vrij
waren van de gevreesde vervolging wegens openlijke kritiek op zijn regering.
Het driemanschap van de BAB-Kamer was aanvankelijk verdeeld. Beel, van
nature zoekend naar consensus, zocht een uitweg uit het dilemma: ofwel Justi
tie in haar waarde laten dan wel gehoor geven aan het beroep van de Ame
rikaan op ons aloude asielrecht. Er begon zich bij zowel Kan als Helders de
bereidheid af te tekenen de kant van de innemende marineman te kiezen. Ze
konden het echter niet eens worden over de formulering van het ontwerp-KB
en deze luisterde nauw in deze precaire zaak. Beel deed een ongewone stap: hij
haalde er zijn vertrouweling Hagen bij. Eigenlijk kon dat niet, vond Helders,
want Hagen was tot dusver niet bij de zaak betrokken geweest en was ook niet
aanwezig geweest op de hoorzitting en het daarop gevolgde beraad-in-deraadkamer. Helders noch Kan verzetten zich evenwel in dit bijzondere geval
tegen de processuele ingreep van de voorzitter.24 De scherpzinnige bestuurs
jurist Hagen vond de formule die nodig was. Waver had ‘gegronde reden om
te vrezen dat hem in Amerika vervolging te wachten stond wegens zijn poli
tieke overtuiging’. Daarmee waren de twee kernbegrippen uit de Vreemdelin
genwet (artikel 15) en uit het Gencefse Vluchtelingenverdrag-1951 (artikel 1)
‘gegronde vrees’ en ‘politieke overtuiging’ op afdoende wijze samengebracht.
Het kwam hard aan op Justitie. Er had intussen nog een processuele ingreep
plaatsgehad. Kan was door zijn vroegere collega, secretaris-generaal A. Mulder
van Justitie, over de Waverzaak benaderd. Beel vond dat Kan deze inbreuk op
de scheiding tussen rechterlijke en uitvoerende macht beter had kunnen afwij
zen. Door Mulders avances jegens Kan wist men nu evenwel op de Raad van
State dat staatssecretaris van Justitie J.H. Grosheide overwoog contrair te
gaan—dus een advies van de Afdeling Geschillen Waver asiel te verlenen naast
zich neer te leggen.
Wat stak er in feite achter de zaak-Waver? Onze indruk is dat de Nederlandse
regering onder druk stond van de Amerikaanse—alhoewel Grosheide het,
althans wat hemzelf betrof, ontkent25. Onze indruk is dat het helemaal niet
meer ging om Waver maar om het toenemend aantal Vietnamdeserteurs. De
CIA had er in Nederland, naar het schijnt, al een tiental gesignaleerd en in
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Zweden bijvoorbeeld zaten er niet minder dan vierhonderd. Wat dreigde was
dat een van de NATO-partners een toevluchtsoord zou worden voor Ame
rikaanse deserteurs. Om steun te geven aan het contrair gaan van Justitie deed
het State Department een concessie, die naar zeggen van Grosheide door
Justitie was afgedwongen26. Er zou worden afgezien van uitlevering van Waver als deze maar niet de vluchtelingenstatus zou worden verleend. Met deze
concessie op zak maakte Justitie de zaak, terwille van het voornemen contrair
te gaan, op 14 april 1972 opnieuw bij de Afdeling Geschillen aanhangig. In zijn
hernieuwd verzoek om advies aan de Afdeling Geschillen schreef de staatsse
cretaris buiten beschouwing te willen laten of ‘deelneming aan militaire acties
in Zuid-Oost Azië impliceert het plegen van een oorlogsmisdrijf.’ Onomwon
den voegde hij er echter aan toe waar de schoen wrong: ‘Toelating van Waver
als vluchteling moet ertoe leiden dat andere buitenlandse militairen eveneens
met een enkel beroep op hun politieke overtuiging de status van vluchteling
kunnen krijgen.’
Beel en zijn Kamer hielden voet bij stuk. Gezien het zware geschut dat de
staatssecretaris van Justitie in stelling had gebracht, was dit een welhaast revo
lutionaire daad van de vice-president van de Raad van State. Om de kool en de
geit te sparen stelde de Kamer zich op een strikt formeel standpunt. De wet
BAB, zo werd gesteld, liet de Kamer niet de mogelijkheid een eenmaal aan
hangig gemaakte zaak ex nunc te heroverwegen, zij kon een zaak alleen ex tune
beoordelen. Deze juridische formulering hield in dat het nieuwe feit—te
weten dat Waver niet behoefde te worden uitgeleverd—niet betrokken kon
worden in de overwegingen op grond waarvan de Kamer een half jaar eerder
tot zijn uitspraak was gekomen. Deze werd daarom gehandhaafd. Beel deelde
dit laatste in zijn hoedanigheid van vice-president van de Raad van State op 6
juni 1972 aan de minister van Justitie mee. Justitie hield echter eveneens voet
bij stuk. Bij KB van 9 augustus 1972 (Stsbl. 1972, nr 427) werd andermaal Wavers verzoek om asiel afgewezen.
Beels brief van 6 juni moet een van de laatste brieven zijn geweest die hij als
vice-president van de Raad van State heeft geschreven; per 1 juli 1972 legde
hij zijn ambt neer. Volgens G.H.L. Schreurs, die als hoofd van de BABstafafdehng erbij betrokken is geweest, was Beel ‘verrast en ontdaan’, toen hij
hoorde dat Justitie ook ten tweede male het ontwerp-KB met het advies
Waver asiel te verlenen naast zich neerlegde27—alhoewel Grosheide naar zijn
zeggen Beel erop had voorbereid.28 Op het laatst van zijn carrière zo rauwe
lijks in het ongelijk te worden gesteld moet Beel als een persoonlijk affront
hebben gevoeld.

Volgens Grosheide ging het niet zozeer om Amerikaanse Vietnamdeserteurs maar om Por
tugese militairen die in Nederland probeerden te ontkomen aan uitzending naar Mozam
bique en Angola (brief Grosheide aan auteur 11 juni 1994).
Waver kreeg een verblijfsvergunning en kon daardoor in ons land blijven.
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Beel was niet het type van de creatieve rechtsgeleerden die in onze hoogste
rechtscolleges de jurisprudentie scheppen waarin de Nederlandse rechtsont
wikkeling vorm krijgt. Beel was ook als vice-president van de Raad van State
vooral weer de regelaar, die meer taken naar zich toe trok dan van een vicepresident van de Raad van State werd verwacht. Wekelijks had hij twee, soms
drie zittingen te leiden en de vaak omvangrijke dossiers te bestuderen die
daarin aan de orde kwamen. De groei van de Raad van State weerspiegelde de
toenemende greep van de overheid op het leven van de burgers. Het is af te
lezen van de nieuwe Kamers die er in de tijd van Beel bij de Afdeling Geschil
len bijkwamen: voor gewetensbezwaren, voor wettelijke aansprakelijkheid, au
toverzekeringen, voor de Monumentenwet, voor beroepszaken op grond van
de Algemene Bijstandswet. Op het eind van Beels vice-presidentschap waren
er in totaal elf Kamers.29 Steeds wanneer er een nieuwe bijkwam, nam Beel
het voorzitterschap ervan ongeveer een half jaar op zich, om eenheid te bren
gen in de behandeling van beroepszaken alsook om zich een beeld te vormen
van de bestaffing die de nieuwe Kamer nodig had.
De BAB-zaken namen snel toe en bereikten weldra een aantal van rond de
duizend per jaar. In 1965 bleek het nodig aan BAB-Kamer VII twee extraKamers toe te voegen, de Kamers VHA en VIIB. Ook van deze twee Kamers
werd de ijverige Beel (permanent) voorzitter. De BAB betekende dat het on
derkomen van de Raad van State op het Binnenhof de expanderende Afdeling
van Geschillen niet langer kon herbergen. In 1965 werd op de Prinsengracht
een tweede pand betrokken, waar de BAB en zijn staf werd gehuisvest. Voor
Beel persoonlijk betekende de invoering van de BAB nog een extra taak. In de
nieuwe wet op de Raad van State van 1962 was als nieuwigheid een soort kort
geding ingevoerd. Een appellant kon bij de voorzitter van de Afdeling, bij Beel
dus, verzoeken een beschikking waartegen hij beroep had aangetekend te
schorsen als hij meende dat uitvoering van de beschikking in afwachting van
de beslissing op zijn beroep onevenredig nadeel voor hem meebracht. Beel
moest in dit kort-geding-bij-de-voorzitter, zoals het in de wandeling ging
heten, dus een voorlopige uitspraak doen, vooruitlopend op de grondprocedure. Tegen Schreurs zei hij: ‘Als jullie vinden dat ik de verkeerde beslissing
heb genomen, dan moeten jullie me maar afvallen.’30 Dit is nooit nodig ge
weest. Beel ging dan ook uiterst voorzichtig te werk. In het honderdtal schorsingsverzoeken, waarin hij als alleensprekende rechter een uitspraak heeft
gedaan, heeft Beel slechts in enkele gevallen het verzoek toegewezen—
gevallen met geen enkele consequentie voor de grondprocedure.
De succesvolle BAB-praktijk van Beel en de zijnen leidde ertoe dat uit poli
tieke zowel als juridische kring werd aangedrongen het mandaat van de Afde
ling Geschillen uit te breiden. Het kabinet-De Jong heeft aan deze aandrang
gevolg gegeven en het wetsontwerp Administratieve Rechtspraak Overheids
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beschikkingen (AROB) ingediend. De wet-AROB, die eerst in juli 1976 in
werking is getreden, heeft ons land eindelijk een algemene administratieve
rechtspraak gebracht. Voortaan kon de burger tegen alle beschikkingen van de
overheid in beroep gaan, die van de centrale zowel als van de lagere over
heid—behoudens in een beperkt aantal gevallen als bijvoorbeeld het toeken
nen of weigeren van diploma’s. Op de Raad van State werd een nieuwe afde
ling in het leven geroepen, de Afdeling Rechtspraak, die met de AROB-zaken
werd belast. Deze deed een einduitspraak in het beroep; de minister kon dus
niet meer contrair gaan. Beel heeft de indruk gegeven geen groot voorstander
te zijn geweest van de AROB-rechtspraak. In eerder vermeld tv-interview
vroeg Cramer aan Beel wat deze vond van rechtspraak door een eindsprekende
rechter. Beel gaf een ontwijkend antwoord: ‘Hieraan zitten vele facetten,’ zei
hij. ‘Het blijft een actueel punt. Ik geloof dat ik in dit stadium er beter aan doe
mij van een uitspraak te onthouden.’ ‘Het is een geheim?’ drong Cramer aan.
‘Inderdaad geheim,’ bevestigde Beel. Wij veronderstellen dat Beel er moeite
mee had dat de AROB-rechter een einduitspraak deed in administratieve ge
schillen, waardoor deze dus niet meer door de minister kon worden gecorri
geerd. Misschien heeft Beel ook voorvoeld dat de Afdeling Rechtspraak onder
de lawine van AROB-zaken zou bezwijken. Beel heeft de invoering van de
AROB niet afgewacht, maar voordien zijn vice-presidentschap neergelegd.
Bureau en juridische staf van de Afdeling Geschillen beïnvloedden in sterke
mate het verloop en daarmee ook de uitspraak van een beroepszaak. Beroeps
zaken bij de Afdeling Geschillen—het ging om twee- tot drieduizend per
jaar—werden voorbereid door het bureau. Dit verzamelde de stukken, won
ambtsberichten in en zocht relevante jurisprudentie en literatuur bijeen. Met
behulp van dit dossier bereidden de juristen een ontwerp-KB voor, vergezeld
van een veelal uitvoerige toelichting. Pas als het zover was, ging het lijvige
dossier circuleren onder de staatsraden van de betreffende Kamer. De staats
raden, van wie één door de voorzitter tot rapporteur van de zaak werd
aangewezen, voegden hun handgeschreven notities toe aan het dossier, dat
tenslotte bij de voorzitter van de Kamer belandde. Als het om ingewikkelde
zaken ging was Beel terughoudend met zijn primaire reactie. Een stereotiep
zinnetje van hem onder de opmerkingen van de staatsraden was: ‘nadere over
weging op de zitting’. Achtte de voorzitter van de Kamer de zaak rijp voor
openbare behandeling dan werd een hoorzitting geagendeerd en werden partij
en opgeroepen daarop te verschijnen. Deze konden voordien kennis nemen
van het dossier dat ter visie werd gelegd met de stukken, uitgezonderd het
ontwerp-KB, de nota van de juristen en de krabbels van de raadsleden. Op de
hoorzitting had de voorzitter de leiding, maar kwam eerst de rapporteur aan
het woord.
Het is ongetwijfeld mede aan Beel te danken dat de Afdeling Geschillen
onder zijn bewind de plechtstatigheid uit de tijd van Beelaerts heeft afgelegd.
De wet AROB is inmiddels per 1 januari 1994 achterhaald door de Algemene wet bestuurs
recht (Awb), die de bestuursgedingen in eerste termijn heeft verschoven naar de rechtbanken
en daarmee de overbelast geraakte Afdeling Rechtspraak van de Raad van State voor onder
gang heeft behoed.
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Toen de BAB werd ingevoerd is overwogen de staatsraden van de Afdeling
Geschillen voortaan in toga te steken—de toga was al ontworpen. Beel heeft
het tegengehouden. Meer dan bij enig ander rechtscollege in ons land heerst
op de zittingen van de Afdeling Geschillen van de Raad van State sedert de tijd
van Beel een gemoedelijkheid die appellanten op hun gemak stelt en het ge
voel geeft dat er werkelijk naar hen wordt geluisterd. Beel heeft hier persoon
lijk aan bijgedragen. Hij was op zijn best als eenvoudige heden ter zitting ver
schenen. Een boertje uit het zuiden des lands bijvoorbeeld sprak hij bij
voorkeur toe in diens idioom, met zinnetjes als: ‘Zegde gij het maar eens’ en
‘Hebde gij het allemaal goed begrepen?’ Beel had dan wel iets van een Bra
bantse pastoor, vond Kerkhofs.31
Intussen probeerde Beel wel vaart te houden in het verloop van de hoorzit
ting. Zijn slotvraag luidde steevast: ‘Dit was het wat gij te zeggen had?’ Som
migen begrepen deze retorisch bedoelde vraag als een uitnodiging nog eens
omstandig te herhalen wat ze al gezegd hadden en dan kon de zitting wel eens
uitlopen. Maar meestal werden hoorzittingen onder Beels leiding vlot afge
werkt. Hadden partijen de zittingzaal verlaten dan begon de zitting-in-deraadkamer, van de raadsleden en stafjuristen. Voor de raadsleden was dit het
momentum waarop ze de confrontatie aan konden gaan met de juridische staf.
Beels hardnekkige streven deze confrontaties tot een gemeenschappelijk stand
punt te brengen, leidde ertoe dat deze besloten zittingen soms lang konden
duren. Zij eindigden met een conclusie—als gezegd bij voorkeur een gemeen
schappelijke—waarmee wederom de juristen aan de slag gingen om het ontwerp-KB definitief te formuleren. Dit werd tenslotte na het fiat van de voor
zitter naar de betrokken minister gestuurd.
Het zware gewicht van de juridische staf in de procesgang heeft kennelijk
enige spanning geschapen tussen raadsleden en juristen. We maken dit op uit
een bijdrage van de hand van Kan aan de opstellenbundel, getiteld ‘In alle be
scheidenheid moge ik nog opmerken...’ welke ambtenaar van Staat Bruinsma
in 1980 bij diens afscheid werd aangeboden en waarin we eerder de bijdrage
van Scholten tegenkwamen over de minister van Staat. Kan herhaalde in zijn
opstel ‘Air. Bruinsma en het bureau’ hetgeen zijn vader, oud-minister en oudsecretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, wel eens verzuchtte: Wat is de
zin van een administratiefrechtelijke toetsing van ambtelijke beslissingen, als
het ambtenaren zijn die het werk van ambtenaren nog eens dunnetjes over
doen? Die ambtenaren van de Afdeling Geschillen horen op het departement
thuis!32
Beels

d a g e l ijk s l e v e n o p d e

R aad

van

St a t e

Het ambt dat Beel bij de Raad van State bekleedde op een achtertoneel van de
macht was hem op het lijf geschreven. Foto’s en filmbeelden van Beel uit die
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tijd tonen een man die met zichzelf in harmonie leefde. Het vlezige gezicht,
het grote glanzende hoofd—waarvan de schedel nog in omvang leek te zijn
toegenomen!—de zelfverzekerde motoriek, stralen tevredenheid uit en be
wustzijn van het gezag dat hij geniet. Beel liet zich slechts zelden interviewen
en wanneer hij zich al eens tegenover de pers uitte deed hij dit in niets
zeggende frasen. Zo reageerde hij op de vraag of hij de jaren zestig als een re
volutie zag in de politieke ontwikkeling met de dooddoener: ‘Bij de jeugd tref
ik veel goede elementen en gedachten, maar ook het bezwaar, de jeugd eigen,
dat ze nog wijsheid moet opdoen en daarbij niet zonder de ouderen kan.’33—
‘de sfinx’ werd Beel in medialand genoemd.
De enkele keren dat Beel op het politieke voortoneel verscheen—tijdens
kabinetsformaties met name—zag Nederland een streng ogende gezagdrager,
een autoritaire man, naar het leek. Op de Raad van State kende men binnens
kamers echter een geheel andere Beel. MedeWerkers uit Beels tijd spreken
veeleer met vertedering dan met ontzag over hun bedeesde baas—een baas die
persoonlijk interesse toonde in ieders lief en leed. Beel was formeel maar ook
hartelijk. Beels secretaresse J.C.G.M. van Eek hield een uitgebreide lijst bij van
verjaardagen, jubilea, huwelijksdata van vrienden, collega’s, medewerkers van
Beel. Nagenoeg wekelijks moesten wel ergens bloemen, dozen bonbons, felicitatiebriefjes worden bezorgd. Beel was een zoetekauw, altijd voorzien van een
voorraad chocoladerepen. Hij zou niet vergeten ook een reep chocola op het
bureau van zijn secretaresse te leggen. Toen juffrouw van Eek trouwde met
Afb. 50. Bij het huwelijk van zijn secretaressejuffrouw van Eek met ambtenaar van
Staat Schreurs.
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eerder genoemde ambtenaar van Staat Schreurs was Beel de eregast op het
Raad-van-Statehuwelijk.34 Beel was een vice-president die voor iedereen op de
Raad zeer toegankelijk was en medewerkers alle eer gaf. Zo voelde mevrouw
G.K. Koning, hoofd van de afdeling Documentatie, zich zeer verguld toen ze
door Beel werd gevraagd zitting te nemen in de kleine ad hoc-commissie die
hij had gevormd om antwoord te geven op eerder vermelde adviesaanvrage
van het kabinet over het inkomen van het Koninklijk Huis.35
Twee medewerkers die met bijzonder hartelijke gevoelens terugdenken aan de
vice-president van de Raad van State zijn Beels kamerbewaarder en zijn chauf
feur.
Kamerbewaarder Dorst wist op treffende wijze de twee gedaanten te schil
deren van Beel de vice-president en Beel de werkgever. De kamerbewaarder
was degene die de vice-president zijn tas nadroeg, dossiers naar zijn kamer
sjouwde, erop toezag dat pen en papier klaar lagen en de stoel aanschoof van
de voorzitter van de raadsvergaderingen. Ruppert was wars van al dit gedoe,
dat de voormalige tuindersknecht waarschijnlijk voor serviliteit aanzag. Beel
liet zich het decorum echter zonder protest aanleunen. Hij zag zijn kamerbe
waarder als medespeler in een toneelstuk dat ze samen opvoerden, dat van De
President en zijn Valet. Achter de coulissen was er de andere Beel die zijn ka
merbewaarder voorhield: ‘Dorst, ik ben ook maar als schrijver begonnen.’
Dorst kende Beel van haver tot gort, zo ook de ijdelheid van de vice-president
die ondanks zijn kale schedel wekelijks naar de kapper ging. Eens wilde Beels
chauffeur Dorst diens aktentas uit de auto aanreiken maar Het hem op de
grond vallen. Ze hoorden iets breken en uit de tas droop een blauwe vloeistof.
Schielijk haalde Dorst de papieren uit de tas en legde ze te drogen. Tussen de
papieren vond hij een doos met scherven, waarop stond dat er een haargroei
middel in had gezeten. Dorst stelde zijn baas netjes op de hoogte van de cala
miteit. Deze mompelde iets als: ‘Bij die kappers proberen ze je van alles aan te
smeren.’ Enkele weken later bood Dorst Beel als Sinterklaassurprise een nieu
we fles aan met een bijpassend gedicht. Beel lachte als een boer die kiespijn
heeft, maar hij kon de geste van Dorst waarderen.
Hoezeer Beel inderdaad persoonlijk interesse toonde in het lief en leed van
mensen bleek uit een gebaar dat hij eens tegen zijn kamerbewaarder maakte.
Dorst had omstreeks 1965 een tweedehands auto gekocht—zijn eerste wagen
tje. De auto zou worden ingewijd op een vakantiereis met het gezin naar Oost
enrijk. Enkele weken voor de grote reis reed hij het wagentje echter total loss
en er was geen all risk verzekering die de schade dekte. Het hoofd van de huis
houdelijke dienst, H. Lonsain, wist nog een gaaf tweedehandsje te staan, voor
ƒ1.500. Maar Dorsts spaarcentjes waren op. De teleurstelling over de verloren
auto en over de vakantiereis die niet kon doorgaan, moet Dorst van het ge
zicht te lezen zijn geweest. ‘Dorst, spreek op, hebde gij ergens problemen
mee?’ vroeg Beel zijn treurig kijkende kamerbewaarder. Dorst vertelde van de
auto die total loss was en van de grote reis waar nu niets van kon komen en na
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enige aarzeling ook van het autootje dat Lonsain te koop wist. Beel stond erop
dat Dorst van hem een renteloze lening van ƒ1.500 aannam; de terugbetaling
moest hijzelf maar regelen.36
Een van de intimi van Beel op de Raad van State was zijn chauffeur De
Zwart. Er waren jaren dat hij 30 tot 40.000 kilometer voor Beel reed. Dit
betekende vele uren die ze samen in de beslotenheid van de auto doorbrach
ten. Soms waren er medepassagiers, bijvoorbeeld in formatietijd, en hoorde
De Zwart namen van ministerkandidaten nog voordat dezen zelf van hun kan
didatuur wisten. Beel stelde een onbeperkt vertrouwen in zijn chauffeur. In
een eerder hoofdstuk zagen we dat deze zelfs een van de zeldzamen was tegen
over wie Beel wel eens een tipje oplichtte van de sluier die lag over diens be
trekkingen met het Koninklijk Huis. Meestal reden Beel en De Zwart alleen
in de auto op de tochten die ze door het land maakten. Samen aten ze dan ’s
middags langs de weg in de geparkeerde auto een eenvoudige lunch. Voor
Beel bestond die steevast uit een broodje kaas, een broodje vlees en een ba
naan na. De Zwart rekende de versnaperingen onderweg af, de broodjes, het
firuit, de repen chocola, de kopjes koffie en de Bossche bollen als ze in Den
Bosch moesten zijn. Beel gaf hem daarvoor aan het begin van de maand een
voorschot en De Zwart hield nauwgezet de kas bij. Van lieverlee het Beel hem
wat erover was houden. In de loop van de jaren werd het een aardige extratoelage voor de chauffeur.
Beel had verschillende aanspreektitels, herinnert De Zwart zich. In Haagse
kringen heette hij ‘president’, elders in de landen ‘excellentie’, maar in het
zuiden werd Beel aangesproken met de titel die hem het liefste was: ‘profes
sor’. Zodra ze de grote rivieren over waren, liet Beel De Zwart zijn chauffeurspet afzetten en als het warm weer was mocht hij zijn uniformjas uitdoen. Zelf
deed Beel er dan ook het colbertje bij uit, maakte zijn das los en stroopte de
mouwen op. Zo reden ze in welhaast uitgelaten stemming door het Brabantse
en Limburgse land. ’s Avonds wachtte Beel soms een receptie, diner of andere
plechtigheid waar rok of smoking bij hoorde. De Zwart had dit kostuum dan
achter in de auto klaargelegd. Op de terugweg moest hij waarschuwen wan
neer ze op een traject kwamen waar weinig verkeer was en ze onbespied wa
ren. Voortrijdend ontdeed Beel zich dan behendig van het pak dat hij aan had
en stak zich in avondkleding.37
Meer dan in andere functies mengden zich tijdens Beels vice-presidentschap
van de Raad van State huiselijk en kantoorleven met elkaar. Margriet en Ma
rijke kwamen wel eens een kijkje nemen bij hun vader op het Binnenhof. Jos
reed graag mee in de auto met De Zwart, een leeftijdsgenoot van hem en de
grootste vriend in zijn leven. De Zwart het hem wel eens het stuur vasthouden
en draaide een shaggie voor hem. Ook Beels echtgenote reed soms mee naar
de Raad van State. Zij strekte haar moederlijke zorgen uit over de vriend van
haar zoon, De Zwart. Zo zorgde zij ervoor dat Beels chauffeur die winter en
Ook op vrijdag—voor katholieken een onthoudingsdag—nam Beel een broodje vlees; dat
was door de kerk toegestaan als je op reis was, had Beel De Zwart uitgelegd.
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zomer een warm wollen uniform moest dragen voor de zomermaanden een
lichtgewicht uniform kreeg van kamgaren, waarvoor zijzelf de stof had uitge
zócht. Kamerbewaarder Dorst, die voordat hij bij de Raad van State in dienst
kwam kelner was geweest op sociëteit De Witte, trad in die hoedanigheid op
bij ‘herendiners’ van Beel met katholieke vrienden als Romme en Teulings.
Ook heeft hij eens een studentenfeestje verzorgd dat Margriet en Marijke voor
vrienden en vriendinnen bij hen thuis hadden georganiseerd. Beel zelf was de
luidruchtige muziek van de jongelui ontvlucht en het het feest helemaal over
aan de goede zorgen van Dorst.38
Beels vrouw ging een enkele keer nog wel eens met Beel mee naar een re
ceptie of diner, zoals naar het jaarlijkse diner van de staatsraden. Geleidehjk
trok Jet zich helemaal terug in het huishouden, de verzorging van de twee
oudsten en de zorg voor de keuken, waarin zij zich uren kon verschansen.
Meer en meer werd Ria Ruyg, die nog steeds voor de twee oudsten zorgde, in
de rol van vrouw des huizes gedrongen. Zij zorgde dat gasten werden ontvan
gen, dronk op aandrang van Jet voor het avondeten een sherry met haar man
en speelde ’s avonds een spelletje scrabble met hem. In de eerste helft van de
jaren zestig openbaarde zich bij Beels echtgenote wat tegenwoordig de ziekte
van Alzheimer heet. Het begon met vergeetachtigheid. Het volgende stadium
van de ziekte was vluchtgedrag. Zij vluchtte het bos in achter het huis, waar Ria
haar dan weer uithaalde. Soms verdween ze spoorloos. Beel vroeg dan De Zwart
mevrouw Beel discreet te zoeken bij bushaltes en op stations. Kon hij haar fiiet
vinden dan dook zij meestal weer op in Den Bosch, een toevluchtsoord uit haar
jeugd. In 1965 was opname niet meer te vermijden. Beel vond een onderkomen
voor zijn vrouw in een verzorgingstehuis van nonnen in het Oost-Brabantse
plaatsje Mill. Tweemaal per week bezocht Beel haar daar. Door de week reed
De Zwart hem erheen. In het weekend ging hij met openbaar vervoer of bracht
Afb. 51. Kamerbewaarder Dorst, secretaresse Schut en chauffeur De Zwart.
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Marijke haar vader naar Mill in de Daffodil die hij voor haar had gekocht. Zes
jaren verbleef Beels echtgenote bij de nonnen in Mill. Al die jaren heeft Beel
tweemaal per week de lange reis gemaakt van Wassenaar naar Mill en terug.39
Op 23 februari 1972 is Beels vrouw in Mill overleden; zij is begraven in Was
senaar.
Beels echtgenote had zich er steeds tegen verzet dat haar oudsten in een in
richting werden geplaatst. Beel vond echter dat hij Juf, een vrouw van in de
dertig nu, niet langer kon belasten met de zorg van een man van over de veer
tig. Enige tijd nadat Jet was opgenomen in Mill werd voor Jos een tehuis ge
vonden in Heemstede. De Zwart heeft met Beel Jos in de auto weggebracht
naar het tehuis De Hazekamp in Heemstede. Daar stapten ze uit om de aan
komst van de patiënt te melden; Jos wachtte in de auto. Kennelijk voelde de
man dat hij voorgoed de vertrouwde omgeving van het gezin ging verlaten en
sloot van binnenuit de deuren van de auto af. Tevergeefs probeerden zijn va
der en de directeur van de inrichting hem ertoe te bewegen de portieren van
het slot te doen. Het was een pijnlijke situatie. De Zwart was de enige door
wie Jos zich het overreden de auto open te maken om samen een kopje koffie
te gaan drinken. Zodra hij de portierdeur geopend had, pakten twee broeders
de zwakzinnige man vast en voerden hem in een stevige houdgreep het tehuis
binnen. De Zwart die het trieste voorval vijfentwintig jaren later beschreef,
herinnerde zich nog steeds de verwijtende blik die Jos hem nazond en had
het schuldige gevoel een man te hebben verraden die hem als zijn vriend be
schouwde.
Collega’s, kennissen en de meeste vrienden van Beel wisten nauwelijks iets
af van zijn huiselijk leed; met de meesten van hen sprak hij er nooit over. Maar
’s maandags als De Zwart Beel ’s ochtends om kwart over acht ophaalde, stond
deze hem al op de oprit op te wachten, de tas in de hand. De Zwart zag hoe
bhj Beel dan was weer naar zijn post te kunnen op de Raad van State, die voor
hem ten dele een tehuis was geworden.40
M a a t s c h a p p e l ij k e

n e v e n f u n c t ie s

Beel moet aan het werk op de Raad van State de handen vol hebben gehad.
Daarbij kwamen nog representatieve taken als het ontvangen van ambassa
deurs en het voorzitterschap van het Nationaal Rampenfonds. In de hectische
periode van kabinetsformaties eisten bovendien informatieopdrachten vele
uren, zoals we in het volgend hoofdstuk zullen zien. Niettemin had Beel ver
scheidene tijdrovende nevenftincties.
Toxopeus heeft iets verteld over zijn contact met Beel dat welhcht het ge
heim ontsluiert van de onvoorstelbare hoeveelheid werk die Beel wist te ver
zetten. Minister van Binnenlandse Zaken Toxopeus kreeg in het Torentje wel
eens een telefoontje van de vice-president van de Raad van State aan de over
kant van het Binnenhof met de vraag of hij vijf minuten tijd had. Als je over
buurman aankondigt dat hij je vijf minuten wil spreken dan weet je dat het
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geen uren zal duren, maar je zet toch de koffie klaar om een half uurtje te kou
ten over de dingen van de dag. Zo ging het niet bij Beel. Na vijf minuten keek
hij op zijn horloge, zei dat hij wist wat hij weten moest en verdween.41 Inder
daad is voor iemand die zich overlaadt met werk een strak tijdschema levens
noodzaak. Verwondering blijfit over het vermogen van de man geest en zinnen
zo gemakkelijk van het ene op het andere onderwerp over te schakelen.
Enkele functies, die Beel na 1956 op zich had genomen, zette hij na zijn be
noeming tot vice-president voort.
Een daarvan was het voorzitterschap van het Landelijk Sociaal-Charitatief
Centrum, dat hij tot 1962 voortzette, zoals we zagen. Volgens Dekkers, eerder
genoemde secretaris van het LSCC, het Beel niet na het prestige van zijn hoge
ambt in geding te brengen wanneer het erom ging voor het katholieke maat
schappelijk werk politieke steun te krijgen.
Beels curatorschap in Nijmegen bleef eveneens veel tijd en energie vergen.
We zagen eerder dat Beel in de nieuwe, geseculariseerde organisatie van de
universiteit die hij had ontworpen zitting kreeg in zowel het College van Cu
ratoren als het daaruit gevormde Dagelijks Bestuur. Het curatorium verga
derde een keer per maand, het DB een keer per veertien dagen. Begin jaren
zestig zijn de bouwjaren van de Nijmeegse universiteit geweest. In deze jaren
werden op Heijendaal het academisch ziekenhuis Sint Radboud en de nieuwe
faculteit van natuur- en wiskunde gebouwd. Een vast punt op de agenda van
curatorium en DB was dan ook ‘Terreinen en gebouwen’. Met de bouwac
tiviteiten en de talrijke bouwcommissies die daarvoor in het leven werden
geroepen, heeft Beel slechts incidenteel te maken gehad. Intensiever is hij be
trokken geweest bij het aansluitende agendapunt ‘Onderwijs in het algemeen’.
Zo heeft hij naar het schijnt de soms precaire onderhandelingen gevoerd met
specialisten die door het academisch ziekenhuis voor onderwijstaken werden
aangetrokken, maar daarvoor niet graag afstand deden van hun lucratieve par
ticuliere praktijk.42 Vooral heeft Beel geijverd voor de totstandkoming van de
subfaculteit tandheelkunde en kaakchirurgie. Hij waarschuwde voor de voor
sprong die de Universiteit van Amsterdam daarin dreigde te nemen: ‘Wil Nij
megen derhalve vóór blijven dan zal op korte termijn een beslissing moeten
worden genomen over het begin van het onderwijs in de tandheelkunde,’ be
zwoer Beel het College van Curatoren.43
Een ander onderwerp dat Beels bijzondere aandacht had was de samenwer
king van de Nijmeegse universiteit en de Tilburgse hogeschool. Hij was voor
zitter van de contactcommissie diq daarvoor in het leven was geroepen. Voor
deze samenwerking heeft hij een van zijn befaamde organisatieschema’s op
papier gezet. Beels concept voorzag in de institutionalisering van een samen
werkingsverband onder de parapluie van de Sint-Radboudstichting, dat in zijn
visie moest uitgroeien tot een gemeenschappelijk bestuursorgaan. Een van de
taken die Beel aan dit orgaan had toebedacht, was als initiator en patroon op
treden van een nieuwe universiteit in Maastricht. Dit bracht hem weer in an
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dere gremia, namelijk die zich bezighielden met het universitaire spreidingsbeleid in Zuid-Nederland, bij het beraad waarover hij de leiding op zich nam44.
Al met al moet het Nijmeegse curatorschap tenminste één dag per week van
Beel hebben gevergd. Toen hij per 1 april 1965 als curator afscheid nam, werd
hem dan ook uitbundig lof toegezwaaid en dank gebracht ‘voor de vele, hoogst
belangrijke werkzaamheden, welke hij voor de universiteit heeft verricht.’ Beel
verklaarde zijn curatorschap te willen beëindigen wegens procedures van de
universiteit bij de Raad van State—welke zijn ons onbekend. Beel wilde, zei
hij: ‘zelfs de minste schijn van partijdigheid vermijden.’45 Misschien voelde hij
zich ook niet meer zo thuis in het academisch milieu, dat zelfs binnen zijn
oude Alma Mater onder druk was komen te staan van de opstandige geest des
tijds. In juni 1963 was in het Nijmeegs Universiteitsblad een artikel verschenen
van de hand een van de protagonisten van de jaren zestig, Ton Regtien, dat
het statuut was geworden van de in diezelfde maand in Utrecht opgerichte
Studenten Vakbeweging.46 Wellicht heeft Beel overwogen dat een universi
taire gemeenschap, waarvan de studenten zich gingen organiseren alsof ze medeproducenten waren van het wetenschappelijk onderwijs in plaats van con
sumenten wel spoedig zich weinig gelegen zou laten liggen aan professoren,
curatoren en andere hoogwaardigheidsbekleders.
C urator U

n iv e r s it e it v a n

Am st er d a m

Intussen had Beel het curatorschap op zich genomen van nog een andere uni
versiteit, van de Gemeentelijke Universiteit (GU) te Amsterdam. Aanvankelijk
waren de twee universiteiten in Amsterdam en Nijmegen blijkbaar niet op de
hoogte van Beels dubbele curatorschap. T.N.J.A. van Rijn, in die tijd adjunctsecretaris van het Nijmeegse curatorium, vond dat het gezien de onderlinge
concurrentie eigenlijk niet kon, curator zijn aan twee Nederlandse universi
teiten tegelijkertijd47. In het Amsterdamse curatorium is de vraag, of het kon,
even naar boven gekomen toen Beel al afscheid had genomen en het curatori
um zich over zijn opvolging beraadde. De president-curator zei wat twijfel
moedig ervan: ‘Het kan een pluspunt zijn, maar het kan ook nadelen hebben.’48
De GU (die toen al UvA heette) had hoe dan ook alle reden de scheidende
curator dankbaar te zijn voor diens zegenrijke werk.
Het curatorium van de GU bestond uit zes leden, van wie er drie werden
benoemd door de Kroon, drie door de gemeenteraad van Amsterdam. Beel is
per 1 januari 1958 benoemd door de Kroon als opvolger van W.G.A van
Sonsbeeck (KB 6 december 1957). Onder de nieuwe collega’s trof Beel een
man aan uit vroeger dagen, zijn kabinetschef in Indonesië Koets. Presidentcurator burgemeester G. van Hall, president-curator, maakte in zijn wel
komstwoord de nieuwe curator meteen deelgenoot van de zorgwekkende
financiële positie waarin de universiteit verkeerde. Deze nam een tussenpositie
in tussen de rijksuniversiteiten en de bijzondere universiteiten. Financieel was
zij vrijwel geheel afhankelijk van de gemeente Amsterdam. Deze kampte ech
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ter met grote begrotingstekorten en had te maken met vele claims die priori
teit opeisten. In 1947 was de befaamde zevende faculteit, de politiek-sociale
faculteit (PSF), gestart De G U was daarmee niet alleen qua aantal studenten
maar ook qua aantal faculteiten de grootste universiteit van Nederland gewor
den. Niettemin had zij al in geen twintig jaar een nieuw gebouw kunnen
bouwen. Beel bedankte voor het hartelijke welkom en beloofde zich de finan
ciële zorgen van de universiteit aan te trekken.49 Het eerste jaar van zijn Am
sterdamse curatorschap heeft Beel zich blijkens de notulen nauwelijks laten
horen. Deze laten zien dat de vergaderfrequentie laag was en geven de indruk
van een matte stemming.
Begin 1959 liet Beel weten voorlopig verstek te moeten laten gaan op de ver
gaderingen van het curatorium; hij was inmiddels premier geworden, zoals we
weten. Op de vergadering van 12 juni 1959—het premierschap zat er weer
op—keerde Beel terug in het curatorium. Van Hall heette hem andermaal van
harte welkom. Er was reden Beel met enige warmte te begroeten. Beels toe
zegging anderhalf jaar daarvoor zich de financiële zorgen van de GU aan te
trekken, was geen loze kreet geweest. Het kabinet-De Quay dat door Beel in
het zadel was geholpen, had in zijn regeringsprogramma onder meer opge
nomen: ‘subsidiëring van de Gemeente Universiteit van Amsterdam’50. Beel
heeft ervoor geijverd dat het programmapunt ook verzilverd werd. Uit de no
tulen van de januarivergadering van 1960 kunnen we opmaken dat Beel bij Jo
Cals op enige spoed had aangedrongen. Samen met Van Hall en wethouder A
de Roos was hij in Den Haag geweest ‘teneinde enkele punten met betrekking
tot de komende status van de universiteit te bespreken’.51 In de loop van dat
jaar kreeg de nieuwe status zijn beslag en kon de Universiteit van Amsterdam
(UvA), zoals de G U nu ging heten, zijn vleugels gaan uitslaan. In mei 1960
was sprake van een nieuwe, achtste faculteit van Wis- en Natuurkunde; in juni
werd er gesproken over een tandartsenopleiding en in september zette Beel
zich aan het ontwerpen van een gemeenschappelijke regeling voor het acade
misch ziekenhuis ‘een moeilijke materie,’ aldus Beel.
Eind jaren vijftig/begin jaren zestig waren de jaren waarin voor het weten
schappelijk onderwijs een spreidingsbeleid gestalte kreeg. Zo werd in Eind
hoven een nieuwe Technische Hogeschool gestart en kregen de economische
hogescholen van Tilburg en van Rotterdam er een juridische faculteit bij. Beel
toonde zich als Amsterdams curator geen pleitbezorger van het spreidings
beleid. ‘Hij meent’, zeggen de notulen van februari 1960, ‘dat vóór alles moet
worden vermeden dat tweederangs universiteiten gaan ontstaan.’52 Beel zal
zich er wel niet van bewust zijn geweest dat in het academische milieu van
Amsterdam er verscheidenen waren die de Rooms-Katholieke Universiteit Nij
megen als zo’n tweederangs universiteit beschouwden. De voorzitter klonk
Beels uitspraak kennelijk als muziek in de oren. In de volgende vergadering
kwam hij erop terug en noemde hetgeen Beel had gezegd een krachtig argu
ment om bij OKW aan te dringen op verdere ontplooiingskansen voor de
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UvA, hetgeen Beel beaamde.53 Dit weerhield hem er intussen niet van om als
curator van Nijmegen te ijveren voor een tandartsenopleiding daar, zoals we
boven zagen, en om ervoor te waarschuwen dat ook de UvA zijn zinnen daar
op had gezet. Terwijl Beel zich daarenboven inspande voor een nieuwe uni
versiteit in Maastricht, zoals we eveneens zagen.
Eerder hebben we gewezen op Beels neiging tot mimicry-, we bedoelen een
neiging de schutkleur van de omgeving aan te nemen. Deze openbaarden zich
bij het gevecht om de tandartsenopleidingen in Nijmegen respectievelijk in
Amsterdam en in de verschillende posities die hij innam als het ging om het
spreidingsbeleid. We proeven deze neiging ook in de houding die Beel heeft
aangenomen in een curieuze kwestie die begin 1960 in het curatorium van de
GU ter sprake kwam. Het ging om een polemiek tussen oud-minister van
OKW Gielen en de Amsterdamse hoogleraar W.F. Wertheim over Gielens
ingrijpen in de hoogleraarbenoemingen aan de GU in 1948. Gielen had ge
schreven dat hij zich destijds had gekeerd ‘tegen de duidelijk partijpolitieke
voordrachten die waren gedaan: men moest blijkbaar links socialist zijn’. Gie
len doelde op benoemingen aan de PSF van de ‘linkse’ hoogleraren, J. Presser,
S. Kleerekoper en J. Suys, die in november 1947 door de gemeenteraad van
Amsterdam waren benoemd maar wier benoeming Gielen had geweigerd te
bekrachtigen54—naar nu dus bleek om deze reden. Wertheim vond de ver
dachtmaking van Gielen schandalig. In een brief aan het curatorium herin
nerde hij eraan dat dit college zich destijds op grond van de onbetwistbare
wetenschappelijke kwaliteiten van de hoogleraren unaniem achter de voor
dracht van de hoogleraren door de senaat had geschaard. In zijn brief drong
Wertheim er bij het huidige curatorium op aan dit thans openlijk te verklaren.
Beel had er geen enkele behoefte aan dit strovuur aan te wakkeren. In een
eerder hoofdstuk hebben we gezien dat Beel als minister-president na de
Praagse putsch zelf aan Gielen de boodschap van Romme had doorgegeven
dat er iets moest worden gedaan aan de benoeming van communistische hoog
leraren in Amsterdam. Beel haastte zich het smeulend vuurtje uit te trappen.
Het was dom van Gielen, viel hij zijn partijgenoot af, als oud-minister zijn
beleid in de pers te verdedigen, maar hij achtte het ‘beneden de waardigheid’
van het curatorium erop in te gaan.55
Het curatorium van de GU was een machtig lichaam geweest en bleef dat
nadat de UvA was ontstaan (voorlopig). Weliswaar was er naast het curatori
um een presidium, dit was evenwel niet als in Nijmegen het Dagelijks Bestuur
van het curatorium; het had een louter administratieve beheersfunctie. En de
Amsterdamse senaat putte zich (evenals de Nijmeegse) uit in eloquentie, het
bestuur van de wetenschappelijke machinerie aan het curatorium overlatend.
Na de statuswijziging van de universiteit vergaderde het curatorium samen
met het presidium voortaan maandelijks. Beel liet de eerste jaren zelden ver
stek gaan. Volgens Koets genoot Beel—omstraald door het aureool van de
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Raad van State—groot gezag in hun midden en kreeg wat hij te berde bracht
steeds bijval van president-curator Van Hall.56
Na vier jaren werd Beel herbenoemd (KB 23 januari 1962). In die tijd begon
aan de UvA—vroeger dan aan andere universiteiten—zich de nieuwe tijdgeest
te manifesteren. In de vergadering van 22 januari 1962 werd de wens van de
wetenschappelijke staf besproken ‘een stafconvent’ in het leven te roepen, dat
periodiek zou moeten vergaderen met curatorium, presidium en senaat. Beel
waarschuwde voorzichtig voor ‘overorganisatie’. Koets bracht daartegen in dat
‘de beoogde democratisering van de universiteit1 de voorgestelde organisa
torische verbreding van de universiteit nu eenmaal nodig maakte.57 Vanaf die
tijd begon Beels toewijding aan zijn Amsterdamse curatorschap te tanen.
Steeds vaker vermeldden de notulen dat Beel ‘met bericht van verhindering’
niet aanwezig was geweest op de vergadering en als hij wel aanwezig was, deed
hij zijn mond nauwelijks meer open. In de vergadering van mei 1963 verklaar
de Beel tenslotte dat hij per 1 juli het curatorschap wilde neerleggen en ge
bruikte als excuus ‘de toegenomen werkzaamheden als vice-president van de
Raad van State’.58 In de daarop volgende vergadering van het curatorium werd
afscheid genomen van Beel. Van Hall bedankte hem in het bijzonder voor de
bijdrage die hij had geleverd aan het verkrijgen van de nieuwe status voor de
universiteit.59
B e d r ij f s c o m m is s a r ia t e n

Beels maatschappelijke nevenfuncties vormden voor hem geen bron van in
komsten. Het voorzitterschap van het LSCC kostte alleen maar geld—zo wer
den de bestuursleden geacht hun eigen reiskosten te betalen. De rk universiteit
vergoedde reis- en verblijfskosten, maar ook niet meer. Zij die zich inzetten
voor de katholieke zaak verwierven zich daarmee verdiensten voor het hierna
maals, ze werden niet geacht hiervoor al op het ondermaanse rekeningen in te
dienen. Een Amsterdamse curator ontving naast reis- en verblijfskosten een
bescheiden vacatie. Beel heeft andere nevenfuncties vervuld waarvoor het ho
norarium wel op het ondermaanse werd uitgekeerd, zijn bedrijfscommissa
riaten.
We zagen eerder dat Beel zijn commissariaat bij Zwolsman had opgezegd
omdat hij het onverenigbaar achtte met zijn functie bij de Raad van State. Dit
is ofwel een excuus geweest om van Zwolsman af te komen ofwel is Beel over
de incompatibiliteit later anders gaan denken. Als vice-president van de Raad
van State rolde hij in verscheidene commissariaten, ten dele voortkomend uit
zijn eerdere rol als consultant. De mogelijkheid werd geopperd dat Beel com
missariaten zijn toegespeeld om hem enige financiële compensatie te verlenen
voor al het onbetaalde werk dat hij terwille van de katholieke zaak verrichtte.60
Het waren inderdaad merendeels ‘katholieke’ bedrijven, waarvan Beel com
missaris werd; naast Zwolsman, Van Spaendoncks wollenstoffenfabrieken in
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Tilburg, de uitgeverij van Teulings Cebema in Den Bosch, de Tegelfabriek
Russel-Tiglia in Tegelen, de inktfabriek Amhemia in Arnhem en het ertsbedrijf Ter Poorter in Rotterdam. Het waren middelgrote familiebedrijven
waar Beel alleen al vanwege zijn ministeriële verleden en zijn hoge ambt gezag
genoot. Dat betekent intussen niet dat Beel er zich met een Jantje-van-Leiden
vanaf maakte. Volgens oud-directeur van Arnhemia H. van Riek bijvoorbeeld
was Beel een trouwe bezoeker van de commissarissenvergaderingen en waren
zijn interventies steeds ter zake en nuttig voor het bedrijf.61 Misschien is Beel
zich aan commissariaten gaan overeten. Ze waren bij Arnhemia zo onder de
indruk gekomen van het optreden van Beel bij commissarissenvergaderingen
dat ze hem president-commissaris wilden maken . Het bleek evenwel dat Beel
ook al commissaris was van de concurrerende inktfabriek Gempo in Win
schoten en in commissarissenland is kennelijk in twee concurrerende keukens
kijken not done.
Een aardige illustratie van Beels functioneren als commissaris vormt een op
treden van hem bij Russel-Tiglia. Bij dit Tegelense bedrijf brak het moment
aan dat een nieuwe directeur moest worden benoemd. De gedoodverfde kan
didaat was Russel jr die al enige jaren meeliep in het bedrijf—er waren
trouwens geen tegenkandidaten. De voorzichtige directie en Raad van Com
missarissen besloten Russel niettemin het psychotechnisch adviesbureau
GITP in te schakelen. Beel die als commissaris vaak personeelszaken in zijn
portefeuille had, belastte zich met het ‘sollicitatiegesprek’. A.L. van Gils, de
psycholoog van de Tilburgse vestiging van het GITP die het gesprek te
begeleiden had en Beel ontving, zag tot zijn verrassing dat de vice-president
van de Raad van State te voet was. Beel was met de trein gekomen en was het
hele stuk van het Tilburgse station naar het Wïlhelminapark komen lopen. Al
hoewel uit de test was gebleken dat tegen het directeurschap van Russel jr
geen bezwaar bestond, onderwierp Beel de sollicitant aan een spervuur van
vragen. Nadat deze naar voldoening waren beantwoord, zei Beel tegen de
aspirant-directeur: ‘Wilt U zichzelf even verabsenteren.’—Al die jaren is de
eigenaardige zin Van Gils bijgebleven. Na enkele minuten werd Russel weer
binnengeroepen. Beel stond op, beduidde de aanwezigen hetzelfde te doen en
verklaarde plechtig: ‘Wij benoemen U hierbij tot directeur van Tiglia.’62 Het
had al met al Beel toch weer een hele dag gekost van zijn druk bezette agenda.
De jaren zestig, beginjaren zeventig tijdens welke Beel als bedrijfscommissaris is opgetreden, zijn de jaren geweest van bedrijfsfusies. Middelgrote be
drijven fuseerden met elkaar of werden door grotere opgeslokt. Zo ging Am
hemia een fusie aan met Sinclair en Valentin en werd Ter Poorter opgeslokt
door een groot Duits ertsverwerkend concern. Bij één van deze fusies is Beel
nauw betrokken geweest, die van Cebema met De Spaarnestad. Cebema—in
die tijd beter bekend als ‘het Teulingsconcern’—was een familiebedrijf dat
verscheidene kranten in Zuid-Nederland uitgaf en tijdschriften als Margriet en
De Katholieke Illustratie. Beel was er in 1958 als commissaris binnengehaald
door minister Teulings en nadat hij vice-president van de Raad van State was
Zo had Beel ervoor gezorgd dat Amhemia de hinderwetvergunning kreeg die het bedrijf
nodig had voor zijn nieuwe vestiging in Zevenaar.
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geworden was hij president-commissaris van het bedrijf geworden. In de Raad
van Commissarissen trof hij een goede bekende aan uit de Indonesische tijd,
Ursone, en een man die een vriend van hem zou worden, Eerste-Kamerlid
voor de KVP F. Terwindt. Cebema deelde de lucratieve markt van katholieke
bladen, tijdschriften en boeken met De Spaarnestad, waar Beels oude beken
den Romme, De Quay en Kolfschoten commissaris waren. Beide goed ren
derende bedrijven werden omstreeks 1965 belaagd door op overname beluste
buitenlandse concerns. Liever dan zich aan vreemde broodheren over te ge
ven, zochten zij elkaar. Bij Beel thuis in Wassenaar is de fusie door de katho
lieke voormannen entre nous afgerond en is de totstandkoming beklonken van
het nieuwe uitgeversbedrijf VNXJ. Met de fusie en de daarop volgende intro
ductie van de VNU op de beurs kwam een flink kapitaal vrij voor de Teulingsfamilie, dat werd ondergebracht in een ‘besloten nv’. Beel, Terwindt en Ur
sone werden de bewindvoerders van de nv. De beursgang van VNU was voor
Beel reden het commissariaat dat hem werd aangeboden af te wijzen. Hij zei
een commissariaat bij een ter beurze genoteerd concern niet wel verenigbaar
te achten met het vice-presidentschap van de Raad van State.63 Ook ten aan
zien van deze incompatibiliteit heeft Beel zich weinig rechtlijnig getoond. Hij
heeft de overweging althans niet laten gelden voor zijn commissariaten bij
Zwanenberg-Organon, dat uiteindelijk AKZO werd, en bij Nationale-Nederlanden.
V an O rganon

naar

Ak z o

We hebben Beels carrière als commissaris van Zwanenberg-Organon tot
AKZO op de voet kunnen volgen in de notulen van de Raad van Commissaris
sen dankzij de vroegere president-directeur, later president-commissaris, van
AKZO, G. baron Kraijenhoff. Dit commissariaat laat tevens de Werdegang
zien van een van onze grootste multinationals.
De godfather van Zwanenberg-Organon was Saai van Zwanenberg. Deze was
een geboren koopman die door zijn natuurlijk gezag en warme persoonlijkheid
medewerkers aan zich wist te binden. S. van Zwanenberg was in 1922 direc
teur geworden van de NV Zwanenberg, van oorsprong een dorpsslagerij, die
onder leiding van Saais vader en oom, Arnold respectievelijk Nathan Zwanen
berg, was uitgegroeid tot een vleesverwerkend bedrijf en exportslagerij van
naam. Saai was een man met technologische verbeeldingskracht. Nadat in
1921 was ontdekt dat uit de pancreas van varkens insuline kon worden gewon
nen had het Zwanenbergbedrijf in 1922 de produktie daarvan ter hand geno
men. Het vervolg hierop was in datzelfde jaar de oprichting door Saai samen
met de farmacoloog E. Laseur van het farmaceutisch bedrijf Organon, dat in
de loop van de jaren naast insuline verscheidene hormonenpreparaten en vita
mines was gaan produceren.64 In 1956 had de inmiddels ter beurze genoteerde
NV Zwanenberg-Organon het predikaat Koninklijke verworven en heette het
bedrijf voortaan Koninklijke Zwanenberg-Organon (KZO).65
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Uit Beels agenda van 1945, waaruit we in hoofdstuk drie rijkelijk hebben ge
put, kunnen we opmaken dat Beel en Saai van Zwanenberg elkaar kenden uit
Londen. Daarheen hadden de Osse ondernemer en zijn familieleden in het
begin van de oorlog dankzij de toenmalige gezant van Uruguay op spectacu
laire wijze als quasi-diplomatieke functionarissen kunnen uitwijken om aan de
jodenvervolging te ontkomen. Beels zakagenda vermeldt op 31 januari 1945:
‘Lunch met S. van Zwanenberg in Royal society club’66. Wij nemen aan dat de
beide mannen na de oorlog contact zijn blijven houden.
Tot een commissariaat van Beel bij NV Zwanenberg-Organon kwam het
eerst in 1959, nadat Beel vice-president van de Raad van State was geworden.
De notulen van de commissarissenvergadering in september van dat jaar ver
meldden: ‘De heer S.v.Zw. leest vervolgens de brief voor van 13 augustus,
waarin prof. dr. L.J.M. Beel meedeelt, volgaarne een eventuele benoeming tot
commissaris te zullen aanvaarden’.67 Nadat een buitengewone Algemene Aan
deelhoudersvergadering Beel op 14 oktober had benoemd, werd hij in de ver
gadering van 10 december 1959 welkom geheten. President-commissaris ridder
De van der Schueren, de door Beel benoemde Commissaris van de Koningin
in Overijssel en medecurator in Nijmegen, hield Beel voor dat de heer van
Zwanenberg bij de samenstelling van de raad van commissarissen ‘altijd een
zeer goede hand heeft gehad in het combineren van zakencapaciteiten en
vriendschap’—hetgeen door Saai zelf volmondig werd beaamd. Beel dankte
wat stijfjes ‘voor het in hem gestelde vertrouwen’ en hoopte ‘mee te kunnen
bijdragen tot de bloei van dit prachtige concern’.68
Beel trof in het gezelschap nog als oude bekende aan Gispen, die met hem
minister was geweest in het derde kabinet-Gerbrandy en die tot 1961 vicevoorzitter was van de raad van bestuur van Zwanenberg-Organon. Lid van de
Raad van Bestuur en (evenals Gispen) toegevoegd commissaris was Kraijenhoff. Deze was in 1947 in dienst getreden van de nv en was op het moment dat
Beel commissaris werd, opgeklommen tot directeur van Organon—tussen
beide mannen zou zich een levenslange vriendschap ontwikkelen. De Raad van
Commissarissen vergaderde vier maal per jaar. Bij de oprichting van de raad in
1947 was afgesproken dat 1% van de overwinst voor de commissarissen werd
gereserveerd, met een minimum van ƒ1.500 en een maximum van ƒ7.500 per
jaar69—bedragen die in de loop van de jaren uiteraard zijn aangepast. Een bij
drage van Beel in de Raad van Commissarissen is geweest het advies de nv wat
meer openheid aan de dag te laten leggen; deze hield zich bij voorkeur de pers
van het lijf en sprak zich zelfs tegenover aandeelhouders over de bedrijfsresul
taten slechts uit in algemene termen, zonder cijfers.70 Inmiddels dijde het
bedrijf verder uit en werden begin jaren zestig bedrijven met merkartikelen
toegevoegd: Nobilis, Loda en Boldoot.
Commissarissen werden ook begiftigd met het befaamde jaarlijkse kerstpakket van Zwanenberg-Organon; waarmee ook Beels chauffeur De Zwart werd bedeeld. Deze herinnerde zich
dat ze van de kerstvergadering huiswaarts kerend altijd even de auto aan de kant van de weg
zetten om samen nieuwsgierig te kijken wat voor lekkernijen ze dat jaar hadden meegekregen.
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Nadat Saai van Zwanenberg eind 1962 als voorzitter van de Raad van Bestuur
was afgetreden en tot adviseur van bestuur en commissarissen was benoemd,
werd Kraijenhoff per 1 januari 1963 voorzitter van de Raad van Bestuur van
KZO. Onder leiding van Krayenhoff—een man die dacht in het commercieel
concept van zijn tijd van de econmomy of scale—is het nationale bedrijf uitge
groeid tot een wereldconcern. Kraijenhoff doorzag dat de farmaceutische tak
van Zwanenberg-Organon dat zijn produktie nagenoeg volledig had ver
schoven van organische naar synthetische geneesmiddelen, de potentie in zich
droeg een chemisch concern te worden. Kraijenhoff ging voort met het aan
kopen van bedrijven met verwante produkten; in 1963 Echfa, in 1965 Noury
en Van der Lande. Met de toevoeging van dit laatste bedrijf trad een oude
bekende van Beel toe tot de Raad van Commissarissen, De Quay.
Een bijzonder lucratief produkt van Organon werd de anticonceptiepil. Toen
het in produktie nemen daarvan aan de Raad van Commissarissen werd voor
gelegd, toonden Beel en De Quay enige aarzeling. Op hun voorstel werd
advies ingewonnen van de bisschop van Den Bosch, tot wiens diocees Oss
behoorde. Mgr W.M. Bekkers stelde de vraag wat er zou gebeuren als Orga
non de pil niet zou gaan produceren. Kraijenhoff kon met grote stelligheid ten
antwoord geven dat dan de buitenlandse concurrentie ermee aan de haal zou
gaan. Dit was voor de progressieve bisschop voldoende reden zijn nihil obstat
te verlenen—hij zal over de netelige kwestie wel niet het Vaticaan hebben ge
consulteerd. Er was nog een ander probleem: Kon van het overwegend katho
lieke personeel van het bedrijf in Oss medewerking worden gevergd aan de
produktie van een anticonceptiemiddel dat hen wellicht in gewetensnood
bracht? Het ging hierbij in hoofdzaak om het vervaardigen van de strips en het
verpakken daarvan. De directie besloot dit werk uit te besteden en vond daar
toe bereid... een nonnenklooster in de buurt. De nonnen wilden best een cen
tje bijverdienen ter ondersteuning van het godsvruchtig werk dat het klooster
verrichtte.71
De grote sprong voorwaarts was in 1967 de fusie van Zwanenberg-Organon
met KZK, dat op zich al een fusie vormde van Koninklijke Zout en Ketjen. De
fusie noodzaakte tot nieuwe statuten van de nieuwe nv en bracht kennelijk een
moment van bezinning. Even leek het erop dat de nieuwe tijdgeest zou door
dringen tot in het hart van een onzer Nederlandse concerns. Had president
Eisenhower zich niet al kritisch uitgelaten over, wat hij had genoemd, ‘het
militair-industrieel complex’?—een containerbegrip dat door New Left was
geannexeerd om de conspiratieve aard van multinationals aan de kaak te stellen.
In de commissarissenvergadering kwam het voorstel op tafel—wellicht van
Beel?—in de concemstatuten niet langer winststreven als primaire doelstelling
te formuleren maar ‘het leveren van een bijdrage aan de welvaartsgroei van de
samenleving’. Maar ‘gezien de juridische voetangels en klemmen’ ontraadde
het lid van de Raad van Bestuur S. Bakkenist deze aanpassing aan de geest des
tijds met klem; er werd maar van afgezien.72
Het nieuwe concern werd een monstrum van drie afzonderlijke nv’s: Ko-
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ninklijke Zout, Koninklijke Zwanenberg-Organon en Zout-Ketjen. Beel bleef
commissaris van Zwanenberg-Organon, De Quay werd commissaris van Ko
ninklijke Zout, waarin Noury en Van der Lande opging. In september 1967
vond de fusie plaats tussen Koninklijke Zout-Ketjen en Koninklijke Zwanen
berg-Organon en kreeg de combinatie de naam KZO, waarvan Beel en De
Quay in december tot commissaris werden benoemd. Bedrijfseconomische fu
sieprocessen zijn blijkbaar onderhevig aan eenzelfde thermodynamische wet
als chemische fusies: onder druk zetten ze zich voort totdat een evenwichtssituatie is bereikt. In 1969 werden besprekingen geopend met de Algemene
Kunstzijde Unie (AKU), nadat een fusie van AKU met DSM was afgespron
gen. (In het voorbijgaan werd Edet opgekocht73.) AKU en KZO hadden beide
te winnen bij een samengaan van beide concerns: voor de eerste betekende het
een wenselijke produkten diversificatie, voor de tweede een stepping-stone in
Amerika, waar AKU het bedrijf American Enka had. Eind van het jaar was de
fusie rond en kwam de machtige multinational AKZO tot stand. Daarmee vond
het fusioneringsproces voor vele jaren een rustpunt. Beel en De Quay werden
lid van de zestien man omvattende Raad van Commissarissen van AKZO,
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waarvan Kraijenhoff president-directeur werd en waar als president-commissaris aantrad Van den Brink—voor Beel geen onbekende.
In de tijd van Zwanenberg-Organon, toen de Raad van Commissarissen nog
een klein gezelschap was en, zoals Saai van Zwanenberg het had gewild, een
vriendenkring, zien we Beel in de notulen nog wel eens aan het woord, alhoe
wel hij volgens Kraijenhoff ook toen beter tot zijn recht kwam in een gesprek
a deux na de vergadering74. Naarmate het concern groeide en de Raad van
Commissarissen in omvang toenam kwam Beel minder naar voren. Nadat ten
slotte AKZO was tot stand gekomen en de omvangrijke Supervisory Counsil
terwille van de Duitsers en Amerikanen in het Engels ging vergaderen, ver
dween Beel vrijwel volledig uit de notulen. Van den Brink moest, daarnaar ge
vraagd, lang nadenken voordat hem voor de geest kwam dat Beel had mee
gedaan aan commissarissenvergaderingen onder zijn leiding.75 Beel is tot april
1972, toen hij de statutaire maximumleeftijd van 70 bereikte, commissaris van
AKZO gebleven. Een woord ten afscheid van de jarenlange commissaris heb
ben we in de notulen niet gevonden. Hij verscheen daarin tenslotte pas weer
na zijn dood; ‘(—) the chairman commemorates mr. Beel, the late member of
the Supervisory Council of Akzo.’76
Het andere grootbedrijf waarvan Beel commissaris is geweest is het verzeke
ringsbedrijf Nationale Nederlanden. Beels medecommissaris E.H. van der
Beugel gaf een intrigerende achtergrond van dit commissariaat. Begin jaren
zestig begonnen de grote nv’s in het westen des lands waarvan de leiding van
oudsher had berust bij de Prolibo’s, zoals we ze hebben genoemd, te beseffen
dat zij het katholieke volksdeel hadden veronachtzaamd—een volksdeel dat
eenderde van de natie vormde, dat een politieke machtsfactor was geworden
en welks vertegenwoordigers in het zuiden des lands een steeds indrukwek
kender wordend industrieel apparaat controleerden. Daarom kwam de behoef
te op ook in randstedelijke bedrijven katholieke commissarissen aan te trekken.
Degene die de katholieke influx in het protestants-liberale imperium aanvoer
den waren de katholieke oud-ministers van Economische Zaken Steenberghe
en Van den Brink. In hun kielzog kwamen andere katholieken. Zo kwam Beel,
wellicht geïntroduceerd door Steenberghe, bij Nationale Nederlanden. Dit
commissariaat vormde dus feitelijk een uitloper van de katholieke emancipatie,
die Beel al tot eerste (en laatste) katholieke landvoogd van Indonesië had ge
maakt en tot eerste katholieke vice-president van de Raad van State. De keuze
van de katholieke commissaris Beel en van de socialistische Van der Beugel is
kennelijk een goede greep geweest. Beiden kregen zitting in een driemanspresidium dat uit de raad van commissarissen werd gevormd en dat als een kleine
raad van gedelegeerd commissarissen de directie van Nationale Nederlanden
enige tijd terzijde stond.77
Als gezegd vormden anders dan zijn maatschappelijke functies Beels commis
sariaten wel een inkomstenbron. Hoe rijk deze heeft gevloeid, is moeilijk vast
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te stellen. Beels vriend en medecommissaris Terwindt die als voorzitter van de
Katholieke Werkgeversvereniging goed thuis was in het bedrijfsleven, schatte
het honorarium voor een commissariaat bij middelgrote bedrijven als waarvan
Beel commissaris was in die jaren op tien- tot vijftienduizend gulden per jaar.
De honoraria van commissarissen bij AKZO en Nationale Nederlanden zullen
wel beduidend hoger zijn geweest.78 Tezamen kwamen ze bij het salaris dat
Beel als vice-president van de Raad van State genoot en bij het Indisch pen
sioen. AI met al moet het een beduidend inkomen zijn geweest dat Beel in de
jaren 1962-1972 heeft verdiend.
Beel was niet het type van de big spender die dure auto’s koopt, buitenhuizen
bezit en kostbare wereldreizen maakt. Evenmin was hij een financieel genie
dat met behendige speculaties van spaarcentjes kapitaal weet te maken, nog
minder een man die zijn spaargeld in een fiscaal paradijs onderbrengt. Beels
behoefte aan geld kwam voort uit de zorg voor zijn gezin. Het huishouden van
Beels gezin was ouderwets en degelijk—De Zwart verwonderde zich erover
dat rond 1965 de koffie er nog met de hand werd gemalen, een wasmachine
ontbrak en wat er over was van de maaltijd in een vliegenkastje in de kelder
werd bewaard omdat ze geen koelkast hadden. Het was echter een huishouden
waar permanent een kinderjuffrouw was, een dienstmeisje voor dag en nacht
en een werkster voor halve dagen. Naarmate Beel ouder werd, maakte hij zich
meer en meer zorgen over de bange vraag hoe het moest als hij er niet meer
was, met Jos en Wies en ook nog met Jet. Het was voor de verzorging van hen
dat hij zich verplicht voelde een bescheiden kapitaaltje te vormen.79
A f s c h e id

van de

Raad

van

St a t e

Eind jaren zestig was het gezin een stuk kleiner geworden. Margriet was ver
huisd naar Nijmegen waar ze een baan had gevonden, Marijke naar Amster
dam waar ze werkte in het Academisch Ziekenhuis en Jos zat in de Hazekamp
in Heemstede. Mevrouw Ruyg bestierde in Wassenaar het kleine huishouden
en zorgde voor Wies, een lieve, zachtaardige vrouw die haar verzorgster en
leeftijdgenote niet meer als kinderjuffrouw zag maar als een goede vriendin
van haar. De tijdrovende maatschappelijke bijbanen had Beel opgegeven. Zijn
leven was een stuk ontspannender geworden. Op de Raad van State werd de
werkdruk minder. Beel had daar een nieuwe vertrouwelinge gekregen in Diderika Schut, die mevrouw Schreurs als secretaresse was opgevolgd en die haar
baas bijzonder was toegedaan. Beel het veel aan juffrouw Schut over en creeerde voor haar de nieuwe functie van hoofd van het kabinet van de vice-presi
dent met de pittige rang van referendaris. Iedere middag lunchten ze samen
op Beels kamer. Er ontwikkelde zich een vertrouwelijkheid tussen Beel en zijn
kabinetshoofd als in vroeger dagen met Mia Vlemmings.
Tegen De Zwart had Beel gezegd: ‘Ge moet me waarschuwen, De Zwart,
als ik gekke dingen ga doen!’ Beel was niet van zins om als Beelaerts van Blok
land in het harnas te sterven. Hij wilde recht van leden en goed bij zinnen zijn
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post verlaten. In 1970 kreeg De Zwart de kans hogerop te komen; hij kon
medewerker worden bij de interne dienst en daar met aanvullende cursussen
zijn rang verhogen. Beel stimuleerde de ambities van De Zwart en kreeg een
nieuwe chauffeur. Na een jaar riep Beel De Zwart echter bij zich en smeekte
hem welhaast weer zijn chauffeur te worden. Het zou maar voor één jaar zijn,
zei Beel. Hij wilde niet wachten tot hij vijfenzeventig was maar al op zijn ze
ventigste de Raad van State verlaten. Hij zou zorgen dat De Zwart daarna zijn
carrière bij de interne dienst kon voortzetten. Het werd een gemakkelijk jaar
voor De Zwart, zijn laatste jaar als chauffeur van Beel, die al aan het afbouwen
was. Aan de lange tochten door het land was een einde gekomen. Rond negen
uur haalde De Zwart Beel thuis op en vaak ging deze al vroeg in de middag
naar huis.80
Toen eenmaal bekend was dat Beel zijn vice-presidentschap van de Raad van
State voortijdig zou neerleggen, kwam het proces op gang van het zoeken naar
een opvolger voor het hoge ambt. De kandidaat die Beel zelf naar voren
schoof—met warme instemming van het merendeel van de staatsraden—was
staatsraad Ruppert. In het kabinet-Biesheuvel dat over de opvolging van Beel
moest beslissen, waren ministers die twijfelden of Ruppert de aangewezen man
was om leiding te geven aan een van onze hoogste rechtscolleges. Ruppert,
een autodidact en geboren rechtsman, had behoudens de middelbare tuin
bouwschool geen formele opleiding genoten. Het kabinet vond het nodig over
alternatieve kandidaten te beschikken. Blijkbaar is ondershands Van der Grin
ten gepolst, die wel voelde voor het ambt. Toen Beel evenwel van Van der
Grintens ambitie lucht kreeg, heeft hij hem bezworen terwille van Ruppert
zijn kandidatuur in te trekken. Van der Grinten heeft aan deze wens vol
daan.81 Andere alternatieve kandidaten die naar voren kwamen, waren de ka
tholieke oud-premier De Jong, die het vice-presidentschap zeer ambieerde, en
de socialistische oud-minister van Justitie Samkalden, die een kandidatuur af
wees, en in wiens plaats J. van der Hoeven door de PvdA naar voren werd
geschoven. Begin 1972 heeft Biesheuvel het gevoelen gepeild van de minister
raad over een voordracht van Ruppert voor het vice-presidentschap van de
Raad van State. Er bleek geen meerderheid voor diens kandidatuur, het was
fifty-fifty. Daarop is besloten de benoeming van een nieuwe vice-president van
de Raad van State over te laten aan het volgende kabinet.82 Dit kabinet werd
het kabinet-Den Uyl, dat goede reden had formateur Ruppert dankbaar te zijn
en dat hem in 1973 voor benoeming voordroeg.
De bijzondere zitting van de plenaire Raad van 28 juni 1972 waarbij afscheid
werd genomen van Beel, werd voorgezeten door koningin Juliana. Ook de
kroonprinses was erbij aanwezig; ze had er haar vakantie voor onderbroken.
De eerste die een afscheidswoord sprak was Beels oude vriend en in anciën
niteit oudste lid van de Raad van State, De Block. De Block releveerde wat
Beel had betekend voor de plenaire raad, voor Kamer I van de Afdeling Ge
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schillen en vooral voor Kamer VII, ‘waarin hij moest voorgaan in het hanteren
van de toetsingsgronden der Wet Beroep Administratieve Beschikkingen’.
Met warmte sprak De Block over Beels verhouding met het personeel: ‘Voor
zijn ambtenaren was hij een vaderlijke vriend’, zei De Block—een uitspraak
die Beel zal hebben goedgedaan. In zijn antwoord herinnerde Beel eraan dat
hij ‘een ambtehjke loopbaan afsloot, welke zich over vijftig jaren uitstrekt’.
Even liet Beel de toehoorders in zijn hart kijken.
‘Ik heb getracht, welke taak mij ook werd toevertrouwd, mij zelf te blijven; vaak
moest ik echter ervaren dat niet ik, maar anderen onnodig afstand namen, om
dat zij meenden dat dit geboden was. Ik heb mij wel eens afgevraagd, of wellicht
mede daardoor, toch de mens in mij is schuilgegaan.’

Na deze verrassende openhartigheid verschanste Beel zich weer in het wat
ambtehjk taalgebruik dat hem eigen was; waarin hij zijn werkzaamheden
schetste en dank bracht aan de Raadsleden, in het bijzonder aan secretaris
Hagen (die inmiddels staatsraad in bijzondere dienst was geworden). Tenslotte
sprak Beel enige bezorgdheid uit over de taak die de Raad van State met de in
werkingtreding van de wet AROB wachtte. Bezinning bleef geboden, zei Beel,
‘opdat niet te veel geofferd wordt aan de waan van de dag.’ Aan het slot sprak
de koningin een kort woord. ‘Ik neem afscheid van de heer Beel als vice-presi
dent van de Raad van State,’ verklaarde zij, ‘maar ik neem geen afscheid van
hem als minister van Staat.’ Tenslotte speldde Juhana Beel ‘het hoogste sym
bool van waardering van het Nederlandse volk’ op, het Grootkruis van de
Orde van de Nederlandse Leeuw.84
Twee dagen later volgde Beels afscheid van het personeel. Hierbij ging het
wat gemoedehjker toe. Het afscheid was door een kleine personeelscommissie
onder leiding van Hagen grondig voorbereid. Beel werd een bijzonder aardige
afscheidsbundel aangeboden, waaraan van staatsraad Romme tot Beels secreta
resse bijdragen waren geleverd, met veel foto’s en karikaturen, enkele gedicht
jes en een gefingeerd KB waarin een anonymus op geestige wijze de hele
carrière van Beel op de Raad van State had verwerkt.85 Beel had van de staats
raden en het Koninklijk Huis als (wat bescheiden) afscheidsgeschenk een
aquarel gekregen van het gebouw van de Raad van State aan het Binnenhof.
Het personeel bood zijn scheidende vice-president een prachtige zonnewijzer
aan. Beel was met dit cadeau zeer in zijn schik. Het dankwoord van Beel aan
het personeel, waarvan een geluidsbandje is bewaard, laat horen hoe moeilijk
het hem viel om ook hier in een vertrouwde omgeving uit de schulp te kruipen
waarin hij de hartelijke kant van zijn persoonlijkheid verstopte, zodra hij in
een wat groter gezelschap was. Beel kwam niet verder dan het sjabloon van de
jubilaris die alle eer en dankbaarheid welke de personeelsleden tegenover hem
hadden betuigd aan hen retourneerde, omdat niet hij maar zij degenen waren
die dank en eer verdienden. In zijn angst ook maar iemand over te slaan somde
Beel in zijn dankwoord de namen op van alle werkers op de Raad van State en
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dichtte ieder van hen bijzondere, onvermoede verdiensten toe.
Na het personcelsafscheid keerde Beel nog één keer terug naar zijn werk
kamer. Daar vond Dorst hem in een gedaante waarin hij de vice-president nog
nooit had gezien. Al die jaren had Beel keurig in het pak achter zijn bureau
gezeten. Nu trof de kamerbewaarder de man die hij zo respecteerde aan, neer
gevallen op de leren sofa die in de kamer stond, het colbertjasje over een stoel
gegooid, de stropdas ruw losgetrokken en met een uitdrukking in de ogen als
van iemand die dronken was. Was Beel zich nu pas bewust dat aan zijn lang
durig werkzaam leven en indrukwekkende loopbaan definitief een einde was
gekomen?
‘Ja Dorst,’ stamelde Beel, ‘dat was het dan!’ 86
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O N D E R K O N IN G : K A B IN E T SFO R M A T IE S 1963-1973

Na de Kamerverkiezingen van 1963 trad een nieuwe generatie politieke leiders
in Nederland aan. In 1962 had Burger na een kleine paleisrevolutie binnen de
PvdA het veld moeten ruimen voor Vondeling. Op 17 februari 1961 had Romme
min of meer onverhoeds zijn fractievoorzittersschap neergelegd en was opgevolgd
door W.P.L.M. de Kort. De naoorlogse liberale leider Oud werd in 1963 ver
vangen door Toxopeus. Al eerder was de legendarische mannenbroeder Jan
Schouten als fractievoorzitter van de ARP opgevolgd door Bruins Slot. Bij de
CHU tenslotte had Beemink a fl in 1958 de plaats van de oude Tilanus inge
nomen, in hetzelfdeja a r waarin Drees afscheid had genomen van de actieve poli
tiek. De enige van de naoorlogse garde die vanuit de Raad van State politiek nog
volop meedraaide was Beel.
Beel vond zijn machtsbasis in de rol van adviseur van de Kroon, die aan de vicepresident van de Raad van State toekomt, alsmede in de vertrouwenspositie die
hij bij het Koninklijk Huis verworven had. Beide tezamen verleenden Beel de
allure van onderkoning van Nederland, zoals men hem ging noemen. In deze
gedaante trad hij bij kabinetsformaties en -crises naar buiten. Het was dan een
heel andere Beel dan de kwetsbare, welhaast bedeesde man die we op het eind van
het voorgaande hoofdstuk hebben leren kennen, een autoriteit werd hij dan, onge
naakbaar en wars van publiciteit. ‘Beel voor, Beel na, van Beel tot erger’, kopte
parlementairjournalist J . van Putten.
De formatiedossiers die Beel heeft nagelaten, bieden ons de mogelijkheid de kabi
netsformaties en -crises tussen 1963 en 1913 vanuit zijn perspectief te belichten.
Daaruit kunnen we aflezen hoe Beel achter de schermen zo nodig de koningin in
de zijns inziens juiste richting dirigeerde, hoe hij als kabinetsinformateur met
welhaast koninklijk gezag vanachter die schermen het toneel opkwam, hoe hij
tenslotte tijdens de bewogen periode 1971-1973 in de onduidelijke gedaante van
‘kabinetsadvisewr’ de vorstin vanuit de coulissen souffleerde—‘mijn schrijnwer
ker’, noemde Juliana haar minister van Staat vertederd.1

K a b i n e t s f o r m a t i e 1963

De uitslag van de Tweede-Kamerverkiezingen van 15 mei 1963 zal De Quay
een gevoel van persoonlijke voldoening hebben geschonken—misschien ook
hebben vervuld met enige vrees dat de KVP erop zou aandringen er nog een
termijn aan vast te plakken. Van de vier regeringspartijen was zijn partij de
enige die winst boekte (één zetel). De drie andere verloren samen evenveel
zetels als de PvdA er verloor: vijf. In 1963 begon de afkalving van de geves
tigde partijen, die bij de volgende verkiezingen tot een steeds verder gaande
partijenversnippering zou leiden. De Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP), in
1957 opgericht door socialisten die zich hadden afgekeerd van de koude oor-
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logsmentaliteit van de PvdA, was in 1959 met twee zetels in de Kamer
gekomen; zij won er nu twee bij. Een nieuwe partij, de Boerenpartij, die niet
alleen ontevreden plattelanders aantrok maar met haar schilderachtige leider
boer H. Koekoek vanaf haar oprichting ook veel aanhang had in volksbuurten
van de steden, verscheen met drie zetels in de Kamer.
Twee dagen na de verkiezingen besprak Beel de uitslag ervan met de konin
gin en overhandigde haar het advies dat hij als vice-president van de Raad van
State had opgesteld. In zijn advies had Beel een analyse van de verkiezingsuit
slag gestoken die naar onze indruk de vorstin heeft gestuurd in een richting
welke de langdurige kabinetsformatie van 1963 uiteindelijk ook zou kiezen:
voortzetting van de bestaande coalitie. Beel was een cijferaar—we hebben er
eerder op gewezen. In zijn advies had Beel een becijfering gemaakt van het
‘accres’ van het kiezersbestand. Hij had berekend dat van dit accres van
527.911 kiezers bijna de helft, 258.100, was terechtgekomen bij de drie rege
ringspartijen KVP, W D en CHU, die daarenboven—nog steeds volgens
Beel—een ‘overige stijging’ te zien gaven van 117.764 stemmen; hun ‘reële
winst’ had Beel berekend op 375.864 stemmen. (Om redenen die dadelijk
duidelijk zullen worden had Beel de ARP buiten de demoscopische analyse
gelaten.) Op grond van zijn becijferingen concludeerde Beel dat de kiezers het
kabinet-De Quay niet hadden afgewezen, zoals commentatoren beweerden,
maar juist hun steun hadden gegeven. ‘Onder de gegeven omstandigheden is
voortzetting van het beleid van het kabinet-De Quay derhalve zeker verant
woord’, luidde de door Beel onderstreepte conclusie van zijn advies aan de ko
ningin.2
Beels gecijfer en advies zijn niet zonder effect gebleven. Op 20 mei kreeg
Romme opdracht ‘een onderzoek in te stellen, gelet op de uitslag van de ver
kiezingen [cursivering LG], naar de mogelijkheden van de vorming van een
kabinet, dat zich verzekerd kan achten van een zo breed mogelijk steun in het
parlement.’ Duynstee heeft er de opmerking bij geplaatst: ‘De formule “gelet
op de uitslag van de verkiezingen” was onduidelijk’3. Want inderdaad, de re
geringspartijen hadden ten opzichte van 1959 per saldo vier zetels verloren.
Wat had Beel evenwel gedaan? Hij had zijn berekeningen van de verkiezings
uitslag van 1963 niet gerelateerd aan die van 1959 maar aan die van 1956—
want, zo had Beel erbij gezegd, het kabinet van 1956 was het laatste kabinet
geweest waarvan ook de PvdA deel had uitgemaakt. Beels arithmétique hollandaise is wellicht niet tot de vorstin doorgedrongen toen Beel haar bij een
bespreking van een formatieopdracht aan Romme zei: ‘het wenselijk te vinden
dat de uitslag van de verkiezingen mede hierbij in het geding zou zijn’4. In het
verdere verloop van de formatie bleef Beel, zoals we zullen zien, de vorstin be
stoken met de magische formule: ‘gelet op de uitslag van de verkiezingen’.
Intussen had Beel op 18 mei een tweede gesprek gehad met de koningin, nu
als minister van Staat, tekende Beel er nadrukkelijk bij aan. Bij dit gesprek had
de koningin met enige aandrang Beel verzocht een informatieopdracht te aan
vaarden. Beel aarzelde. Hij had het gevoel, zei hij tegen Juliana, wegens zijn
* Sedert de verkiezingen van 1956, waarbij de PvdA nog winst had geboekt en die hadden
geleid tot het laatste kabinet-Drees, was de PvdA flink achteruit geboerd en hadden de
regeringspartijen winst geboekt, maar met uitzondering van de ARP.
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optreden in 1958 en 1959 ‘bij de PvdA-fractie niet meer persona grata te zijn’.
De koningin stelde hem gerust. Zij had Drees daarover gepolst en deze had
verzekerd dat Beel bij de socialisten nog alle vertrouwen genoot. Daarop vroeg
Beel of hij de adviezen van de fractievoorzitters aan de koningin mocht inzien.
Daarin las hij dat KVP-fractdevoorzitter De Kort als mogelijke informateurs
wel de namen had genoemd van De Quay en van Romme maar niet van hem.
‘Ik vestigde hierop Haar aandacht en zeide dat een informatie slechts zin had,
bijaldien de informateur zou mogen rekenen op de volle medewerking der
fractievoorzitters.’5 Schuilt in deze nalatigheid van Beels partijgenoot wellicht
mede een oorzaak van wat het drama-De Kort zou worden?
De Kort had namens zijn fractie zichzelf als eerste gegadigde genoemd voor
een formatie- of informatieopdracht. Hiertegen had de koningin tegenover
Beel bedenkingen geuit. Bij haar consultatie van de KVP-fractievoorzitter had
deze zich volgens de koningin te veel verscholen achter het standpunt van zijn
fractie—hetgeen overigens de KVP-fractie uitdrukkelijk had bedongen6. Be
zorgd vroeg Juliana zich af of een opdracht ‘aan dr. de Kort niet betekenen
zou dat de hele fractie zou mee (in)formeren?’ Met deze bedenking toonde de
vorstin zich een goede leerling van Beel, die meer en meer afkerig was gewor
den van inmenging van fracties in een kabinetsformatie. ‘Ik zeide Haar dat ik
deze vrees deelde en dat niet aanvaardbaar achtte.’7 In aansluitende gesprek
ken met De Quay en met Romme heeft Beel zijn actie tegen De Kort voort
gezet. Deze waren het met Beel eens dat De Kort geen minister-president kon
worden. Voor dit laatste had zich evenwel ‘een duidelijke meerderheid van de
fractie’ uitgesproken, zij het dat de demissionaire ministers, die als gekozen
Kamerlid aan het fractieberaad hadden deelgenomen, niet tot deze meerder
heid behoorden8—een veeg teken.
Inplaats dat De Kort met de fomatie werd belast werd Romme tot infomateur benoemd. De twintigste ’s ochtends heeft Beel de opdracht aan Romme
op Soestdijk met de koningin doorgesproken en daarbij bovengenoemde for
mulering voorgesteld. Het gebeurde kennelijk in het geniep: ‘Ik had daarbij de
hoofdingang vermeden’, schrijft Beel, ‘zodat mijn bezoek geheel ongemerkt is
gebleven’.9 Tijdens dit ochtendhjk gesprek heeft Beel alvast de naam van Marijnen bij de vorstin in de week gelegd. Want deze en niet De Kort was door
hem in overleg met Romme en De Quay aangewezen als nieuwe premier—De
Quay zelf weigerde zijn premierschap te continueren.
In zijn advies van 17 mei had Beel weliswaar voortzetting van de coalitie
KVP, ARP, CHU en W D als perspectief geschetst, met het oog op een inlei
dende informatie had hij de vraag eraan toegevoegd: ‘Is verbreding van de
samenstelling van dit kabinet met figuren uit de PvdA mogelijk?’10 Vandaar de
vrij ruim uitgevallen opdracht aan Romme. Volgens Schmelzer was het door
Beel cum suis beoogde doel van Rommes informatie echter ‘aantonen dat een
kabinet met de PvdA er niet in zat’11—en waarschijnlijk Marijnen lanceren als
formateur en minister-president. De grondslag van Rommes leiderschap was
geweest het ontzag dat hij onder de fractieleden genoot, niet hun genegen
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heid. Nu hij na twee jaren afwezigheid even terugkeerde op het politieke to
neel stuitte Romme bij zijn partijgenoten ‘op een muur van onwil,’ zegt
Schmelzer en voegt eraan toe: ‘de prijs van 15 jaar dictatorschap’12. Gecon
fronteerd met deze gevoeligheden ging Romme zo omzichtig te werk dat hij
zijn doel voorbijschoot en aan de opzet van de katholieke partij-elite niet toe
kwam. ‘Als een boekhouder,’ aldus Duynstee, inventariseerde Romme de poli
tiek controversiële punten van dat moment; ongeveer zoals Beel het vier jaar
eerder had voorgedaan. Het was niet Rommes bedoeling met deze inven
tarisatie al een regeringsprogramma aan te dragen. Maar de in totaal 38 ‘bouw
stenen’, zoals Romme zijn geïnventariseerde punten noemde, vertoonden ‘alle
eigenschappen om als regeringsprogramma onontkoombaar te zijn’.13 Wat ze
niet aantoonden was dat een kabinet met de PvdA er niet in zat en van een pre
mierschap van Marijnen werd door Romme in zijn eindrapport niet gerept.
Op 4 juni 1963 diende Romme zijn rapport in bij de koningin; diezelfde dag
bezocht Beel haar op Soestdijk—opnieuw in het geheim. Juliana verraste Beel
met de mededeling ‘dat het in Haar voornemen lag dr. De Kort een opdracht
tot formatie te geven.’ Waarschijnlijk was de vorstin gaan inzien dat ze de pre
rogatieven van de Kroon al te ver oprekte wanneer ze weigerachtig bleef als
onvermijdelijk katholieke formateur de man te accepteren die door zijn fractie
daarvoor naar voren werd geschoven. Marijnen kon ze onmogelijk nemen
omdat zijn eigen fractie hem niet als formateur had voorgedragen. Beel zag
nog één uitweg. De Kort noch de fractie hadden overwegende bezwaren tegen
De Quay, hoorde hij van de koningin. Naar onze indruk heeft Beel daarop de
koningin flink onder druk gezet. ‘Na een uitvoerige gedachtenwisseling
besloot H.M. de Koningin om alsnog een beroep te doen op dr. De Quay. Wij
begaven ons van de bibliotheek naar Haar werkvertrek, alwaar Zij dr. De
Quay opbelde.’ Een half uur hebben afwisselend de koningin en Beel op De
Quay ingepraat. Tenslotte ‘zegde dr. de Quay toe zich opnieuw te zullen
beraden en H.M. de volgende morgen te zullen berichten’. De volgende dag
verklaarde De Quay—los nu van de druk van zijn politieke goeroe Beel—in
een twee uren durend gesprek op Soestdijk, waarbij de koningin een emotio
neel beroep op hem deed, dat hij het niet deed.14 Wellicht vond De Quay dat
hij zijn schuld tegenover Beel ruimschoots had ingelost. Hij wilde ervan af,
van het minister-presidentschap—pater familias die hij was, wilde De Quay
naar zijn kinderen in Canada.15 Wel deed De Quay de koningin nog een
waardevolle suggestie aan de hand: waarom niet De Kort tot formateur benoe
men maar deze tevens laten blijken dat hij geen premier kon worden? Dit was
ook wat De Kort toen hij op 6 juni tot kabinetsformateur werd benoemd te
horen kreeg.
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Enkelen die Beel goed hebben gekend, vertelden dat als iemand het eenmaal bij
hem had verkorven deze geen goed meer bij hem kon doen. De arme De Kort
is, lijkt ons, slachtoffer geweest van Beels vooringenomenheid—een voor
ingenomenheid, die hij op koningin Juliana heeft proberen over te brengen. In
eerder vermeld gesprek van 4 juni had Beel over De Korts aspiraties naar het
premierschap of eventueel een ministerspost tegen de koningin gezegd:
‘Voor een dergelijk ambt heeft hij niet het formaat. Het gaat hierbij niet alleen
om intellectuele gaven—deze ontbreken hem geenszins—maar om het savoir
vivre, om een all-round uitgegroeid zijn, om de gave, de belangrijke proble
matiek aan te kunnen en zich op dit niveau te kunnen bewegen, mede op het
internationaal niveau.’16

‘Savoir vivre, allround uitgegroeid zijn, zich op internationaal niveau kunnen
bewegen’—Beel hield De Kort een spiegel voor waarin hij zichzelf blijkbaar
niet had bekeken toen hij in 1945 minister werd en in 1946 minister-president! De Kort moet een man zijn geweest van uitzonderlijke intellectuele
gaven; hij had drie academische titels van Leuven, twee ?nagna cum laude, één
curn laude-, hij had een beeldend taalgebruik; hij had in de goed twee jaren die
hij nu fractievoorzitter was zijn fractie volledig achter zich gekregen en in de
Kamer enig gezag opgebouwd. Natuurlijk zijn drie academische titels geen
garantie voor politiek leiderschap en was de machtsbasis van De Kort nog
beperkt—zoals bleek toen de demissionaire KVP-ministers uit het kabinet-De
Quay zich in de fractievergaderingen gingen roeren: de nijdas Cals, de chole
ricus Veldkamp, de rivaal Marijnen. En De Quay vond dat De Kort zijn kabi
net onvoldoende in bescherming had genomen tegen aanvallen van opposi
tieleider Burger. Hadden Beel en Romme De Kort op sleeptouw genomen,
zoals ze eerder met De Quay hadden gedaan, misschien was deze eveneens
gegroeid in zijn nieuwe rol van kabinetsformateur. Zij hebben hem echter voor
de wolven gegooid. De Kort werd de prooi van meer assertieve politici dan hij
als Toxopeus en Vondeling, van de media vooral en uiteindelijk van het ‘ge
heim van Soestdijk’.
Romme had met zijn 38 bouwstenen in feite 38 onrijpe vruchten achterge
laten en ten aanzien van de cruciale vraag, welke partij met de confessionelen
zou mogen regeren, een open eind. Ook een allround uitgegroeid politicus zou
er een hele kluif aan hebben gehad op basis van de onvoldragen informatie van
Romme te komen tot de formatie van een kabinet. De Kort lukte het van geen
kanten. Aanvankelijk koerste hij aan op een vijf-partijenkabinet, dus van de
drie confessionele partijen met W D èn de PvdA. Te laat ontdekte hij dat dit
onhaalbaar was en dat hij de keuze moest doen die de partijtop al lang had
gedaan—vide Beels formule: ‘in het licht van de verkiezingsuitslag’. Evenals
De Quay in 1959 met Burger had gedaan, probeerde De Kort nu via Vonde
ling de socialisten te lozen. De Kort verzwaarde de bouwstenen van Romme
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zo dat ze de socialisten als onverteerbare galstenen op de maag moeten zijn
gaan liggen. Vondeling doorzag dit spel echter. Diens maag leek wel van be
ton; hij slikte alles. Zo meegaand als de socialistische leider zich betoonde, zo
recalcitrant stelde de liberale leider Toxopeus zich op. Deze vond dat de pro
grammatische basis van Rommes bouwstenen ‘een aanpassingkuur’ vereiste.
Handig speelden de twee fractievoorzitters van PvdA en W D in op de pu
bliciteit en vingen voor de neus van De Kort elkaar vliegen af door vertrouwehjke informatie over De Korts moeizame vorderingen naar de pers te laten
uidekken.
Drie weken heeft het gemodder van De Kort geduurd. Na een weekeindretraite in zijn woonplaats Ulvenhout begreep De Kort dat hij hoe dan ook de
knoop moest doorhakken en dat een keus voor de W D kennelijk onvermijde
lijk was. Voor de toekijkende kiezers en ook voor menig Kamerlid, die slechts
toenadering van de socialisten en afwijzing van de liberalen hadden aan
schouwd en die er geen weet van hadden dat achter de schermen allang een ka
binet was geformeerd van confessionelen met de W D , kwam de keuze als een
volslagen verrassing. Tot overmaat van ramp bereikte het amice-briefje van De
Kort waarin hij Vondeling op 24 juni onder oplegging van geheimhouding
zijn keuze onthulde, deze pas nadat de radio het nieuws al had uitgezonden.
Vondeling speelde er venijnig op in. ’s Avonds zette hij in een VARA-uitzending de wat corpulent uitgevallen kabinetsformateur te kijk met: ‘Dikkerdje,
dikkerdje, ik sta paf!’ Dit citaat uit een kinderversje bezegelde het einde van de
hjdensweg van De Kort—al kon hij het aanvankelijk niet geloven. Op 26 juni
verzocht De Kort aan de koningin van zijn formatieopdracht te worden ont
heven.
H
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Daags nadat De Kort zijn formatieopdracht had teruggegeven diende Beel de
koningin van advies—nu weer als vice-president van de Raad van State. Het
was een beetje een wraakzuchtige adviseur, die de vorstin het merken dat zij
met aanwijzing van De Kort als formateur een misgreep had gedaan. ‘De
nieuw aan te wijzen formateur zal er verstandig aan doen zich geheel te distan
tiëren van de formatiepoging van dr. De Kort’, wreef Beel zout in de wonde.
Opnieuw hield hij voor dat de nieuw aan te wijzen formateur moest uitgaan
van de ‘uitslag van de verkiezingen’. Daarom diende eerst te worden nagegaan
of voortzetting van de confessioneel-liberale coalitie mogelijk was, vond Beel.
Pas nadat de onmogelijkheid daarvan was aangetoond, zou partnerruil kunnen
worden overwogen. In zijn advies nam Beel ook enige afstand van de infor
matie van Romme. Deze had 38 bouwstenen aangedragen, zoals we zagen, die
tezamen tendeerden naar een nogal gedetailleerd regeerakkoord. Beel had in
vroeger dagen, toen hij in 1946 zijn eerste kabinet had geformeerd, zelf ook
een gedetailleerd regeerakkoord ontworpen. In de loop van de jaren was hij
evenwel—mede onder invloed van Drees—teruggekomen van gedetailleerde

ONDERKONING: KABINETSFORMATIES 1963-1973

513

programma’s. De nieuwe formateur diende zich te beperken, zei Beel nu, ‘tot
de werkelijk controversiële, belangrijke quaesties’. Voor het overige ‘ware te
volstaan met een gendemen’s-agreement’. Opnieuw schoof Beel De Quay als
formateur naar voren, ‘zonder dat deze zich persé verbindt om weer minister
president te zijn van het nieuwe kabinet’.17
De koningin wist een betere oplossing. Vooraleer De Quay aan het forme
ren te zetten, besloot zij eerst Beel schoon schip te laten maken. De korte en
krachtdadige informatie van Beel in 1963, die het befaamde Accoord-van-Wassenaar heeft opgeleverd, zal bij menigeen als hij of zij zich de formatiepraktijk
van onderkoning Beel voor de geest haalt het eerste in herinnering komen.
Beel deed de informatie thuis. Hier konden geen ongenode gasten voor een
ogenschijnlijk informeel praatje binnenlopen. En bezoekers van de informa
teur konden onopgemerkt door de pers op een pad achter de tuin in landgoed
De Wittenburg worden afgeleverd, waar Ria Ruyg ze oppikte en via een bosje
huize Beel binnenloodste.18 De opdracht die Beel kreeg was: ‘eèn onderzoek in
te stellen naar de mogelijkheden om te komen tot een spoedige vorming van
een kabinet, dat zich verzekerd kan achten van een vruchtbare samenwerking
met de volksvertegenwoordiging’—‘een spoedige vorming’, binnen één week
wist Beel zijn opdracht af te ronden.
Beel mocht de koningin dan hebben aangeraden de formatie-De Kort als nietgeschied te beschouwen, hij pakte de draad op waar De Kort was blijven
steken: hij schreef de PvdA af en koos definitief voor de W D . Tegenover
Vondeling deed hij daarvoor een beroep op de formulering van de informatieopdracht die hij had gekregen van de koningin. Beel verschool zich daarmee
weer eens achter de troon; hij zei er niet bij dat hij zelf voor de formulering
had zorggedragen. De weerbarstige Toxopeus werd de wacht aangezegd. Toen
deze bij Beel zijn opwachting maakte en weer begon over een wenselijke aanpassingskuur van Rommes bouwstenen-programma het Beel merken dat hij
moest kiezen of delen. Ofwel hij aanvaardde Beels leiding ofwel Vondeling
zou dadelijk op de stoel zitten waarop Toxopeus nu zat, verklaarde Beel min
zaam. Toxopeus bond meteen in. Toen hem na het gesprek door Beel uit
geleide werd gedaan, stond Biesheuvel als volgende bezoeker op de stoep. Beel
had kennelijk voorzien dat de liberale leider zijn plaats aan de tafel in huize
Beel niet zou prijsgeven aan de socialistische rivaal.19
Beel stelde een memorandum op dat hij met de vier fractievoorzitters indi
vidueel besprak. Hij bond hun op het hart strikte vertrouwelijkheid over het
memorandum in acht te nemen. ‘Met name moet ik u verzoeken hierover
noch direct, noch indirect mededelingen aan pers (radio, televisie) te doen.’
Mocht een enkele fractievoorzitter aanvechting hebben zijn fractie te infor
meren dan diende dit te geschieden ‘onder gehoudenheid van geheimhouding’
voegde Beel eraan toe. Nogmaals koos Beel in zijn memorandum als uitgangs
punt ‘de uitslag van de op 15 mei gehouden verkiezingen’ en gaf een mars
route aan die zijn gesprekspartners geen kans bood zijwegen te bewandelen.
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Beel deed wat hij eerder tegenover de koningin had gezegd dat moest worden
gedaan: hij concentreerde zich op de ‘werkelijk controversiële, belangrijke
quaesties’—daarbij de ‘Bouwstenen van Romme in beginsel intact latend’. Beel
telde zeven controversiële kwesties; waarvan er één, ‘fiscaal beleid’, na de indi
viduele gepreksronde kon worden afgevoerd omdat daarover voldoende over
eenstemming bestond.20
Voor de bespreking van de resterende zes punten greep Beel terug op de
methodiek die hij voor het eerst in 1948 had beproefd: hij nodigde de vier
fractievoorzitters bij hem thuis om onder zijn leiding de kwesties gezamenlijk
te bespreken. In de ‘memoires’ waarin Beel enkele jaren later op zijn formatiepoging van 1948 terugkeek, noemde hij twee voordelen van zulk een gemeen
schappelijk discours: ‘het voorkomt legendevorming’ en het bood de moge
lijkheid ‘het formatieproces aanzienlijk te bekorten’.21 De bespreking vond
plaats op 4 juli 1963 in Beels huiskamer en duurde tien uren. Toxopeus, een
van de deelnemers aan de marathonzitting, heeft in herinnering dat de bespre
kingen in goede verstandhouding verliepen zonder dat een onvertogen woord
werd gehoord.22 Beels jongste dochter herinnert zich ervan de volle asbakken
de volgende ochtend en de stank van verschraalde rook die in de kamer hing.
Twee van de punten waarover bij Beel thuis overeenstemming werd bereikt,
zouden onvermoede conflictstof opleveren.
Het ene punt was de televisie-kwestie. Het ging hierbij om de destijds actu
ele vraag van de bezetting van het nieuwe, tweede net; met daarachter de kwes
tie van reclame op tv, waarachter tenslotte de eigenlijke kwestie schuilging:
commerciële televisie (en radio). De gevestigde omroepen en met hen sympa
thiserende politieke partijen waren tegen commerciële omroep, de liberalen
waren ervoor. Eerder, in 1961, hadden CHU-staatssecretaris Y. Scholten
(OKW) en KVP-staatssecretaris Veldkamp (EZ) in een Nota inzake Reclametelevisie zich onomwonden uitgesproken voor een commercieel geëxploiteerd
tweede televisieprogram23. In maart 1963 had deze nota echter tot een ne
gatieve Kameruitspraak geleid.24 In Wassenaar werd besloten voor het nete
lige vraagstuk een ‘pacificatiecommissie’ in het leven te roepen. De timing die
voor de rapportering van de pacificatiecommissie werd afgesproken, beviel
Toxopeus wel omdat deze de ultieme discussie over de tv-kwestie naar de vol
gende verkiezingen verschoof; meer nog beviel hem de afspraak dat de conclu
sies van de commissie in principe niet bindend waren. De W D ’er zag een
programmapunt in verschiet waarmee zijn partij electoraal aardig kon scoren
—en dat ontging op dat moment kennelijk de anderen.25 Zoals we nog zullen
zien, pakte de timing heel anders uit dan op 4 juli 1963 in Beels huiskamer te
Wassenaar was voorzien. De tv-kwestie zou het ontijdig einde betekenen van
de confessioneel-liberale regeringssamenwerking.
Een ander punt uit het Accoord-van-Wassenaar waarover onder Beels, mis
schien wat te voortvarende, leiding overeenstemming werd bereikt, dreigde al
meteen een tijdbom onder het akkoord te worden, het onderwerp ‘sociale ze
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kerheid’. Kort voordat Beel met zijn informatie was gestart, had het Centraal
Planbureau een nota gepubliceerd die het zien dat de begrotingsruimte een
stuk kleiner was dan waarvan Romme en daarna De Kort nog waren uitge
gaan. Vooraleer Beel zijn gesprekken met de fractievoorzitters was aangevan
gen, had hij dan ook een diepgaand onderhoud gehad met de directeur van het
CPB, P. de Wolff.26 Tijdens de informatiefase-Romme was afgesproken dat in
de komende kabinetsperiode de hoogste prioriteit zou worden gegeven aan
landbouw en woningbouw. Nu duidelijk was dat de begrotingsruimte voor
nieuw beleid maar klein was, wist Toxopeus bij het Wassenaarse beraad de
door Romme voorgestelde zware extra-claims voor sociale zekerheid te tem
peren. In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat de Raad van State onder
Beels leiding een vernietigend advies had uitgebracht over het wetsontwerp
voor de WAO. Beel was het dan ook met Toxopeus roerend eens dat bij de
behandeling in de Staten-Generaal van Veldkamps troetelkind, het WAOwetsontwerp, nog maar eens grondig moest worden nagedacht over de invoe
ring ervan. Ook werd Veldkamps claim, om terwille van de verhoging van de
AOW-uitkering en/of de kinderbijslag een bijdrage uit de algemene middelen
te reserveren, onder Beels leiding in wijde zakken gedaan. Onze indruk is dat
Beels neiging de overheid te laten interveniëren in de sociale zekerheid van de
burger waarvan hij als Eindhovense ambtenaar, als voorzitter van het LSCC,
als minister-president en als minister, had bhjk gegeven, wat was getemperd,
omdat hij vond dat de grens van de financiële draagkracht van de Nederlandse
economie was bereikt.
Tenslotte verordonneerde Beel dat met het bereikte akkoord de fractie
voorzitters een ‘formele’, de fracties een ‘morele’ binding dienden aan te gaan.
De informateur achtte de situatie nu voldoende geklaard om De Quay aan het
formeren te zetten. Diezelfde avond nog belde Beel de koningin en deed haar
de verheugende mededeling dat ze eruit waren.27 De dag daarna kreeg De
Quay de formatieopdracht.
F o r m a t ie

v a n h e t k a b in e t - M a r ijn e n

Zo gemakkelijk als het na Beels daadkrachtige interventie leek te zijn gewor
den, bleek het niet te zijn. De Quay wilde zijn Canadese reis wel afzeggen
maar was alleen bereid in een door hem te formeren kabinet zitting te nemen
als Zijlstra er premier van werd. De fractie van de KVP, de enige regerings
partij die verkiezingswinst had geboekt en verreweg de grootste fractie was
van de beoogde regeringscoalitie, voelde er echter niet veel voor het premier
schap uit handen te geven. Nog moeilijker kreeg De Quay het met de socialezekerheidsparagraaf uit het Accoord-van-Wassenaar. Bij het fractieberaad over
het akkoord attaqueerde Veldkamp hierover De Kort. Hij beschuldigde de
fractievoorzitter ervan dat deze zich bij Beel niet had gehouden aan de af
spraken die ze in de fractie hadden gemaakt en verweet hem het sociale-zekerheidsprogramma van de KVP te hebben verspeeld.28 De woedende demissio
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naire minister van Sociale Zaken mobiliseerde een fronde tegen het Wassenaarse akkoord ‘die overigens slonk,’ aldus Duynstee, ‘naarmate het conflict
zich toespitste’. Dit laatste was in niet geringe mate gevolg van de manier van
discussiëren van Veldkamp. Veldkamp, favoriet van de KAB en daarom onmis
baar symbool van het sociale gezicht van het nieuwe kabinet, placht zijn over
redingskracht te zoeken in krachttermen en in de-vuist-op-tafel. Nadat J.E.
Andriessen, een CHU-ministerkandidaat die al evenzeer onmisbaar was voor
De Quay’s legpuzzel, een sessie met Veldkamp had meegemaakt, schrok deze
zo van de woedeuitbarstingen van zijn aanstaande collega dat hij schielijk zijn
kandidatuur introk.29 Veldkamp zelf heeft in zijn memoires uiteraard alleen de
rationaliteit van zijn argumenten gereleveerd, niet de emotionaliteit waarmee
hij ze naar voren bracht. Hoe dan ook, De Quay kwam er niet uit en gaf op 15
juli zijn opdracht terug.
In zijn advies van diezelfde dag aan de koningin over de zich voortslepende
kabinetsformatie zocht Beel verklaringen voor het falen van zijn vriend De
Quay. Een van de oorzaken was volgens Beel ‘de crisis in de fractie van de
K.V.P.’. Opnieuw nam hij de arme De Kort op de korrel, die kennelijk bij hem
thuis had zitten slapen en die volgens Beel allang had moeten aftreden. Een
andere oorzaak was de te grote publiciteit. ‘Alles lag op straat!’, klaagde Beel.30
Veldkamp zette intussen zijn oppositie voort. Wetende dat hij tegen het orakel
van Wassenaar toch niet was opgewassen, verlegde Veldkamp zijn koers. Hij
het de sociale paragraaf uit het Accoord-van-Wassenaar voor wat zij was—een
vrijblijvende formule—en wist door middel van ‘interne afspraken’ tussen de
beoogde confessionele en hberale ministers een interpretatie ervan los te krij
gen die zijn ambitieuze sociale-zekerheidsprogram niet op voorhand blok
keerde.31
Maandag 15 juli belde Juliana Beel ’s avonds op met een verheugende mede
deling. De vier fractievoorzitters die ze na de mislukking van De Quay op
nieuw had geconsulteerd, hadden haar gezegd dat zij ‘vasthouden aan het
Wassenaarse accoord in ongewijzigde vorm’ en de KVP-fractie had niet lan
ger bezwaar tegen een premierschap van Marijnen. Zelfs Vondeling had tegen
de koningin gezegd dat nu maar op het Accoord-van-Wassenaar moest wor
den voortgeborduurd. De koningin vroeg Beel of deze bereid was als forma
teur op te treden van het kabinet-Marijnen. Beel opperde als bezwaar ‘mijn
positie als vice-president van de Raad van State’ en ook ‘het testimonium paupertatis van een opnieuw op mij terugvallen’. Hij wilde het verzoek niettemin
in beraad nemen.32
Daarop zocht Beel contact met Marijnen. Deze vertelde dat hij op een frac
tievergadering van de KVP de lastige Veldkamp eens flink de waarheid had
gezegd; ‘zo zeer zelfs dat dr. Veldkamp na afloop van de vergadering aan de
voorzitter van de KVP, mr. Aalberse, de klacht uitte door de gehele fractie te
zijn gedesavoueerd’. Beel was zeer content met het kordate optreden van de
* Veldkamps aanpak is effectief gebleken. De WAO werd nagenoeg geheel conform zijn
ontwerp door de Staten-Generaal aangenomen en direct daarna ingevoerd; voor de ver
hoging van de AOW-uitkeringen wist Veldkamp uiteindelijkƒ150 miljoen uit de algemene
middelen los te peuteren.
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wat softe Marijnen. Hij vond dat deze het gezag dat hij nu had verworven
moest versterken door zelf zijn kabinet te formeren en dat niet aan hem over
te laten. Beel bracht daarbij een opvatting ten aanzien van kabinetsformaties
naar voren die hij, zoals we in eerdere hoofdstukken zagen, steeds had gehul
digd: een allergie voor kingmakers—zelfs als hij zelf de kingmaker was. Beel
schreef: ‘De positie toch van een minister-president, die zelf niet formeert en
zijn kabinet gepresenteerd krijgt van een derde, boet daardoor al in kracht in.’33
Marijnen liet zich erdoor overtuigen. Tegenover de koningin werkte Beel de
dag erna het tegenargument tegen een formateurschap van hem uit dat hij eer
der had laten vallen: ‘Zou ik slagen dan zou, waar ik zelf geen deel zou uitma
ken van het kabinet, de critiek over het hoofd van de minister-president heen
zich richten op de vice-president van de Raad van State. Dit moet tot elke prijs
worden vermeden.’34
Tweeëneenhalve maand na de verkiezingen kwam het kabinet tot stand dat
Beel van het begin af aan had aanbevolen: een kabinet van de drie confes
sionele partijen, KVP, ARP en CHU met de W D en met Marijnen als pre
mier. Andriessen had zijn reserves jegens Veldkamp laten varen en werd toch
diens collega; De Quay kon eindelijk naar Canada. Wederom had Beel een
premier in het zadel geholpen. Marijnen toonde zijn dankbaarheid daarvoor.
In zijn regeringsverklaring van 31 juli 1963 bracht Marijnen hulde en dank aan
Beel ‘die zich reeds zovele malen verdienstelijk heeft gemaakt voor het land’.
Net als Beel en De Quay vóór hem, beklemtoonde Marijnen de christelijke
grondslag van de natie. Even brak een glimp door van de veranderende tijden:
niet langer werd door de katholieke premier het gezin als hoeksteen van de sa
menleving vooropgesteld, doch de enkeling ‘met zijn persoonlijke verantwoor
delijkheid’.
K a b in e t s c r i s i s

van

1965

Op grond van de formele, respectievelijk morele binding aan het Accoord-van
Wassenaar die de regeringspartijen waren aangegaan, werd het kabinet-Marijnen een parlementair karakter toegekend. Meermalen werd tijdens de rit op
het akkoord teruggegrepen, zo ook op de afspraken die waren gemaakt over
het tv-beleid. Aanvankelijk had men niet in de gaten dat dit onderwerp poli
tiek zo beladen was. Het kreeg deze lading door de maatschappelijke impact
ervan. Televisiekijkend Nederland—en dat was een snel groeiend deel van de
Nederlandse bevolking—was direct belanghebbende bij de invulling van het
tweede net en verwachtte niet veel heil van de bestaande omroepen*. Buiten
bereik van de Nederlandse jurisdictie was sedert 1960 vanaf een zeeschip op de
Noordzee de commerciële radiozender Veronica gaan uitzenden en deze
genoot met zijn programma’s van lichte muziek afgewisseld met reclamebood
schappen weldra grote populariteit. Voorts hadden enkele grote investeerders,
onder wie de befaamde scheepsbouwer Comelis Verolme, buiten de territori
ale wateren een kunstmatig eiland laten bouwen, REM-eiland genaamd, van
* Z o telde h e t nieuwe tv-blad Televizier, dat los stond van de zuilen, spoedig ro n d een half
miljoen abonnees.
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waar TV-Noordzee sinds augustus 1964 de Nederlandse kijkers met al even
lichtvoetige tv-programma’s bediende onder het motto ‘niet zeeziek, maar
zuilenziek’; er waren niet minder dan 350.000 speciale REM-antennes in Ne
derland geplaatst.35 De bedreiging die voor ‘Hilversum’ van deze commerciële
zender uitging werd door middel van de ‘anti-REM wet’ (Wet Installatie
Noordzee) bezworen—gelegenheidswetgeving die niet de schoonheidsprijs
verdiende en grote weerstanden in het land opriep.
Met de anti-REM wet waren de perikelen geenszins van de baan. In het
Wassenaarse akkoord was als voorlopige regeling getroffen: (nog) geen recla
me en ‘tijdelijke’ bezetting van het tweede net door de bestaande omroepen;
voorzichtigheidshalve had Beel er de zinsnede aan toegevoegd: ‘deze over
gangsregeling zal in geen enkel opzicht prejudiciëren op de definitieve bezet
ting van het tweede net’.36 De zaak lag nog geheel open. Eind 1963 werd de
pacificatiecommissie uit het Accoord-van-Wassenaar geïnstalleerd. Zoals in het
akkoord was afgesproken, kreeg de commissie een zeer brede samenstelling.
De Tweede-Kamerfractievoorzitters van KVP, PvdA, W D , CHU en ARP
werden uitgenodigd er zitting in te nemen alsook de bestaande omroepen en
‘een vertegenwoordiging van de verenigde kandidaat-concessionarissen’. De
laatsten, verenigd in de Onafhankelijke Televisie Stichting (OTS), aasden op
de rijke buit welke commerciële televisie beloofde. De OTS had een even een
voudige als politiek bedreigende gedachte ontwikkeld: laat het eerste net aan
de bestaande omroepen en geef het tweede net aan de commerciële tv—zoiets
als in Engeland BBC en ITV. Deze ogenschijnlijk lucide gedachte sprak de
bestaande omroepen absoluut niet aan. Zij vreesden dat de ‘lolbroekenprogramma’s’ op het tweede net hun kwaliteitsprogramma's op het eerst net on
eerlijke concurrentie zouden gaan aandoen. Van hun kant eisten de gevestigde
omroepen dat de nieuwe concessionarissen eerst maar eens een ledenbestand
aantoonden van enige honderdduizenden trouwe luisteraars en kijkers als zij
zelf in de loop der jaren hadden opgebouwd. Daarmee sloop een nieuwe
kwestie het tv-debat binnen: getalscriterium of niet? De problematiek werd
nog extra gecomphceerd—om niet te zeggen vertroebeld—door de vermen
ging van partijpolitieke belangen en omroepbelangen, doordat meerdere Ka
merleden bestuursfunctie hadden bij de omroeporganisaties dan wel banden
haddden met commerciële aspirant-concessionarissen.
De in Wassenaar overeengekomen timing van de pacificatiecommissie, die
Toxopeus zo beviel omdat hij vermoedde dat onder het kiezersvolk er velen
waren die de afkeer van lolbroekenprogramma’s niet deelden, werd eind 1964
onverhoeds onderuit gehaald. Nadat de pacificatiecommissie een interimrapport had uitgebracht dat tendeerde naar het toelaten van reclametelevisie,
werd op 3 december 1964 door de Tweede Kamer de motie-Baeten aange
nomen. Deze eiste van de regering dat zij zich vóór 1 maart 1965 uitsprak over
toelating van nieuwe zendgemachtigden en over reclame op radio en tv. Men
wilde niet langer wachten op het eindadvies van de pacificatiecommissie.
Bot—dezelfde die we in een vroeger hoofdstuk zijn tegengekomen als assistent
* De PvdA weigerde, omdat zij in samenstelling en taakomschrijving van de commissie geen
heil zag.
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van Beel in Batavia, die nu minister van OKW was en de tv-kwestie in zijn por
tefeuille had—liet zich al te gemakkelijk de deadline van de motie-Baeten op
leggen, niet vermoedend wat hij zich daarmee op de hals haalde.
De talrijke discussies over de tv-problematiek in de ministerraad—elf keer
werd erover vergaderd—konden geen klaarheid brengen. Bot had zich bij deze
discussies de passieve rol van notulist aangemeten. Minister-president Marijnen was aanvankelijk niet eens aanwezig—hij maakte een reis door de West—
en toen hij begin februari terug was, bekende hij dat hij van de materie niet
veel begreep. Het gevolg was dat zich in de ministerraad in plaats van plenair
beraad groepsdiscussies ontwikkelden; waarbij met name de voormalige staats
secretarissen Veldkamp en Scholten van de eerdere Nota inzake Reclametelevisie—nu beiden minister—zich deden gelden, alsook Andriessen. Al langer
sluimerende persoonlijke tegenstellingen kregen ruim baan. Wellicht was er
ook sprake van een cherchez lesfemmesl De goed geïnformeerde Duynstee stel
de achteraf de suggestieve vraag:
‘Bestond er niet een te grote cameraderie rond enige personen en lieten ook
echtgenoten van verschillende bewindslieden zich niet soms graag als “gemalin
nen” gelden, zodat zakelijke meningsverschillen zo nu en dan te zeer in de per
soonlijke sfeer verzeild raakten?’57

Op vrijdag 26 februari, twee dagen voor de deadline uit de motie-Baeten,
bezweek het kabinet onder tijdsdruk. Het enige wat er nog uit kwam was een
agreement to disagree. Waarover men het onderling nu precies niet eens was,
bleef in het duister doordat de uitzichtloze discussie niet werd afgerond met
een stemming over de verschilpunten. Deze nalatigheid van de voorzitter van
de ministerraad zou hem gaan opbreken. Het communiqué van de RVD dat ’s
avonds uitging, gaf als magere verklaring voor de collaps van het kabinet: ‘Be
sprekingen over de radio- en televisievraagstukken in het kabinet hebben niet
tot overeenstemming geleid.’ Het kabinet-Marijnen was gevallen.
Vondeling heeft op handige wijze de hulpeloze situatie waarin Marijnen
zich had gemanoeuvreerd, uitgebuit. De socialistische oppositieleider dwong
de demissionaire premier op 1 maart in de Tweede Kamer te verschijnen om
vragen te aanhoren die de PvdA-fractieleider had over de oorzaak van de kabi
netscrisis. Want, vroeg Vondeling ironisch, hoe kon hij zonder antwoord op
die vragen dadelijk als fractievoorzitter Hare Majesteit van advies dienen over
de ontstane crisis? Marijnen koesterde op dat moment wellicht nog de hoop
dat de breuk te lijmen was en gaf op Vondelings vragen geen enkel antwoord.
Misschien is tijdens de pijnlijke Kamervergadering Marijnen iets duidelijk ge
worden van de moeilijke tv-materie. In de Nederlandse huiskamers aanschouw
den de kijkers op hun televisietoestel het beeld van een spraakzame opposi
tieleider versus een in diep stilzwijgen verzonken premier.
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I n g r ijp e n B e e l

Beel vangt zijn aantekeningen over de kabinetscrisis van 1965 aan met ver
melding van enkele telefoongesprekken die hij heeft gehad op 26 februari,
waaronder twee met Marijnen. Het eerste was ’s morgens om 10.30 uur, dus
vóór het finale kabinetsberaad. Blijkbaar is Beel onmiddellijk naar de plaats
des onheils gesneld. ‘Telef. mr. Marijnen. Was in Apeldoorn, ben terugge
keerd.’ In het tweede telefoongesprek, dat Beel vermeldt, van vijf uur ’s mid
dags, zal Marijnen hem op de hoogte hebben gesteld van de fatale afloop van
het kabinetsberaad.38 We veronderstellen dat Beel Marijnen de magere for
mulering in het perscommuniqué van die avond heeft aangeraden. Bij kabinetscrises was steeds Beels eerste gedachte: de breuk lijmen.
Dit laatste is ook wat Beel de koningin op 3 maart adviseerde. ‘Overpeinzin
gen naar aanleiding van de gerezen kabinetscrisis’ luidde de titel van het advies
dat Beel op 3 maart opstelde. Al peinzende bedacht Beel dat de hele omroep
problematiek eigenlijk al dateerde uit de tijd van het kabinet-Schermerhom
/Drees, toen van de oprichting van een staatsomroep sprake was geweest. T e
gelijk stelde hij vast: ‘Voor een definitieve regeling is m.i. de tijd nog steeds
niet rijp.’ Beel legde in zijn overpeinzingen de vinger op de wonde plek, waar
hij wees op de semantische verwarring die was gegroeid over het begrip ‘open
bestel’ waarmee de partijen in het geschil elkaar om de oren sloegen. Beel
merkte op: ‘Wanneer (...) van openheid in het televisiebestel wordt gesproken,
dan zien we dit beginsel beleden door vrijwel alle instanties, nochtans wordt
dit begrip zeer verschillend verstaan.’ Zijn aanbeveling was het proces van het
‘naar elkaar toegroeien van de inzichten’ nog maar eens een tijdje aan te zien.
Wat de constitioneelrechtelijke kant van de crisis betrof, wees Beel erop dat er
geen conflict was tussen kabinet en Kamer en dat er daarom geen sprake kon
zijn van Kamerontbinding en vervroegde verkiezingen. Beel vond ‘dat aller
eerst nagegaan zou moeten worden of er nog een oplossing te vinden is in dier
voege, dat het kabinet-Marijnen—al dan niet na enige wijziging in samenstel
ling—zijn taak kan voortzetten.’ Degene die dit diende te onderzoeken, zei
Beel tenslotte, was Schmelzer.39 Deze was de nieuwe KVP Tweede-Kamerfractievoorzitter die De Kort na het debacle van 1963 was opgevolgd. De
koningin nam Beels advies over en gaf op 3 maart Schmelzer opdracht een po
ging te doen de breuk te lijmen.
Schmelzer heeft achteraf gezegd dat hij er spijt van had destijds Beels advies te
hebben opgevolgd en de raad van Romme in de wind te hebben geslagen. De
laatste had zijn protégé aangeraden een ruimere opdracht te vragen en zich
niet ‘als grote lijmer van de W D door de PvdA tot verdoemde te laten uit
roepen’40. Naar onze indruk heeft Schmelzer evenwel Beels advies niet goed
begrepen. Zoals uit bovenstaande blijkt, zag ook Beel geen mogelijkheid de tvkwestie op korte termijn tot een oplossing te brengen. Deze diende in de ijs
kast te worden gezet, opdat—zo had Beel het geformuleerd—‘het kabinet-
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Marijnen zijn taak kan voortzetten’. En M. Geertsema, die minister Toxopeus
was opgevolgd als fractievoorzitter van de W D , had laten blijken hiermee te
kunnen leven. Schmelzer deed echter verwoede pogingen de tv-kwestie wel op
te lossen. Tevergeefs. Op 12 maart constateerde Schmelzer dat een oplossing
van de kabinetscrisis ‘binnen het kader van zijn opdracht onmogelijk moet
worden geacht’ en legde het bijltje erbij neer41.
Waarschijnlijk is Beel door vertogen van Romme ervan overtuigd geraakt
dat Schmelzer een ruimere opdracht diende te krijgen, nu als formateur. Beel,
na Schmelzers mislukking op 13 maart opnieuw als vice-president van de Raad
van State door de koningin geconsulteerd, gaf het advies Schmelzer te laten
nagaan ‘of op grondslag van samenwerking van de drie christelijke partijen en
de Partij van de Arbeid thans een gemeenschappelijk beleid mogelijk is’42. Tot
lichte ontzetting van Hare Majesteit, Beel en Romme alsook zijn eigen fractie
weigerde Schmelzer de formatieopdracht en schoof zijn fractiegenoot Cals
naar voren. In zijn door Robbert Ammerlaan opgetekende autobiografie heeft
Schmelzer een verklaring trachten te geven voor zijn weigerachtigheid. Ge
heel in de lijn van Beel vond Schmelzer dat je alleen kon formeren als je ook
bereid was premier te worden van het kabinet dat je formeerde. Dat wilde hij
echter niet omdat hij naar zijn zeggen het fractievoorzitterschap dat hij nog
pas kort bekleedde niet uit handen wilde geven. De ex-KVP-minister Cals, die
al in 1963 op de nominatie had gestaan premier te worden maar wegens zijn
fragiele gezondheid het een paar jaren kalm aan had moeten doen, wilde wel.43
De formatie-Cals is een van de weinige kabinetsformaties geweest waarover
Beel geen aantekeningen heeft nagelaten—een verklaring daarvoor hebben we
niet. Uit het formatiedagboek van Cals kunnen we opmaken dat deze als for
mateur enkele keren op cruciale momenten contact heeft gehad met Beel.44 Er
is geen enkele aanwijzing dat Beel die over aspirant-premiers zo’n uitgespro
ken oordeel had, zoals we zagen, tegen een minister-presidentschap van Cals
enige objectie heeft gehad. Zij kenden elkaar vanaf hun jeugd in Roermond—
Beel de senior, Cals de junior. In een uitvoerig gesprek dat Cals op 16 maart
met Beel heeft gehad, heeft deze zijn jongere stadgenoot uitgelegd hoe hijzelf
in 1963 de zaak had aangepakt en Cals gezegd dat deze eveneens eerst een dui
delijk standpunt diende te formuleren alvorens met de fractievoorzitters in de
slag te gaan. Het memorandum dat Cals daarop voor zijn overleg met de frac
tievoorzitters opstelde, vertoont in bewoording een opvallende overeenkomst
met Beels memorandum ten behoeve van het Wassenaarse overleg van 1963.
Omdat Beel vreesde dat de CHU ondanks eindeloos touwtrekken uit de boot
zou vallen, adviseerde hij Cals op 20 maart met alleen KVP, PvdA en ARP
verder te gaan. Toen Vondeling tot ontsteltenis van het confessionele kamp de
portefeuille van Buitenlandse Zaken voor zichzelf claimde, heeft Beel tegen
Cals gezegd het een uiterst moeilijke situatie te vinden maar zich uiteindelijk
gevoegd in het koor van hen die vonden dat deze aanslag op Luns’ positie
moest worden afgewezen. Vondeling bleek bereid in plaats van Buitenlandse
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Zaken de zwartepiet van Financiën te accepteren en Beel raadde Cals aan de
compensatie die de PvdA hiervoor vroeg te honoreren en Economische Zaken
vrij te maken voor J.M. den Uyl. Misschien heeft Beel van tijd tot tijd enige
aanvechting gehad via de koningin de formatiewerkzaamheden van Cals wat
bij te sturen—bijvoorbeeld om de publiciteitsbehoefte in te dammen van de
formateur, die zijn formatie was aangevangen met een persconferentie. De ko
ningin was er echter niet; zij was op wintervakantie en zat met een gebroken
been in Lech.
Op 27 april 1965, twee maanden nadat de kabinetscrisis was uitgebroken, pre
senteerde Cals zijn kabinet van sterke mannen in de Tweede Kamer. Hij
noemde het een parlementair kabinet ‘zowel wat de wijze van formeren als wat
de samenstelling uit parlementarirs aangaat’45.
Het betekende dat op basis van eenzelfde verkiezingsuitslag (die van 1963)
eerst een confessioneel-liberaal kabinet was aangetreden en daarna een confessioneel-sociahstisch kabinet, die zich beide parlementair noemden. Beel toon
de zich bij deze partnerruil plooibaar, om niet te zeggen opportunistisch. In
1963 had hij met grote hardnekkigheid de stelling verdedigd dat de kiezers
zich hadden uitgesproken voor een confessioneel-liberaal kabinet; twee jaar
later ging hij moeiteloos door de bocht en adviseerde hij de koningin een confessioneel-socialistische regeringssamenwerking. Had Marijnen op 26 februari
1965 de ministerraad gedwongen te stemmen over het tv-conflict en daarmee
de oorzaak van de crisis blootgelegd dan was wellicht duidelijkheid ontstaan
over de partijpolitieke controversen en hadden de kiezers zich daarover kun
nen uitspreken. Beel noch de confessionele partijen vonden dit kennelijk op
portuun, waarschijnlijk omdat de W D daar zijde bij had gesponnen. Uit
democratisch oogpunt een slecht motief. We zullen zien dat na het kabinetCals nog een derde kabinet zou aantreden op grondslag van dezelfde verkie
zingsuitslag van 1963: het interimkabinet-Zijlstra van KVP en ARP. In een
tijd waarin, als eerder betoogd, de roep om participatie steeds luider klonk,
begonnen velen deze wisselingen van de macht te zien als achterkamerpolitiek—een politieke praktijk waarop vooral ook de sfinx-van-de-Raad-van-State
met zijn geheimzinnigdoenerij werd aangekeken. Maas mag deze machtswis
selingen dan constitutioneel-rechtelijk sauveren46, het was duidelijk dat ze niet
lang meer zouden worden gepruimd.
De nieuwe premier gaf bij de presentatie van zijn kabinet blijk wel iets te
hebben begrepen van de veranderde tijdgeest. Twintig jaren nadat Van der
Goes van Naters tevergeefs de pretentie van Beel en Romme had betwist dat
Nederland ‘een christelijke natie’ was en behoorde te zijn, was het Beels katho
lieke stadgenoot Cals die in zijn regeringsverklaring als grondslagen van het re
geringsbeleid christendom en humanisme op één lijn stelde.
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De Nacht-van-Schmelzer, 14 op 15 oktober 1966, vormt ongetwijfeld de poli
tieke waterscheiding in de culturele revolutie die zich in de jaren zestig in ons
land heeft voltrokken. In die nacht werd de oude delegatie-democratie waar
over we eerder spraken, het systeem van overleg tussen de toppen van de zui
len en van steeds naarstig zoeken naar consensus, ingehaald door de participatie-democratie, het meedenken, meepraten en meebeslissen door de basis en
de confrontatie met de gevestigde orde die daaruit voortvloeide. De scheiding
tussen progressief en conservatief die de Nacht-van-Schmelzer in het politieke
denken teweegbracht, liep dwars door de gevestigde partijen heen. De twee
antagonisten Cals en Schmelzer werden voor het publiek de symbolen van
deze scheiding in de toen nog machtige KVP. Binnen de ARP werd fractielei
der B. Roolvink, die al eens had beweerd samenwerking met W D of PvdA te
beschouwen als lood-om-oud-ijzer, symbool van de oude, Biesheuvel, die de
kant van Cals had gekozen, van de nieuwe politieke zeden. Zelfs binnen de
Partij van de Arbeid voltrok zich in het duister van de Nacht-van-Schmelzer
een scheiding langs de breuklijn old politics en new politics. Daar werden in de
perceptie van de partijgangers de antipoden Vondeling en Den Uyl. Het poli
tieke dier Den Uyl, die in plaats van de concihante Vondeling tot lijsttrekker
van de PvdA was gekozen, zou zich—zij het aarzelend—het denken en het
jeugdig elan van Nieuw Links eigen maken. De steile Vondeling, die op het
partijcongres van 1969 de inbraak van Nieuw Links in het partijbestuur nog
had verdedigd tegen Den Uyl cum suis maar die alle opportunisme vreemd
was, zou door zijn soms wat schoolmeesterachtige kritiek op Nieuw Links
(‘veel gelinks, maar weinig nieuws’47) aan de kant van de gevestigde orde wor
den geschoven.
Beel was op het politieke toneel geen medespeler maar man achter de scher
men. Evenmin als een koning wordt een onderkoning onderworpen aan de
lakmoesproef van progressief of conservatief te zijn—laat staan aan een toet
sing door de kiezers. Het gevolg hiervan was dat Beel na de Nacht-vanSchmelzer buiten de scheiding der geesten bleef die zich allerwegen voltrok.
De informatieopdracht die hij na enig gemodder van brokkenmaker Schmel
zer kreeg, zou het meest eclatante werkstuk worden dat hij als schrijnwerker
van de koningin heeft afgeleverd.
Daags na De Nacht werd Beel door de koningin geconsulteerd in zijn hoe
danigheid van vice-president van de Raad van State. Als gebruikelijk het Beel
zijn advies vergezeld gaan van een politieke analyse van de situatie. Hij toonde
daarin een open oog voor wat er gaande was. ‘Men verlangt een duidelijk ge
zicht in stede van compromissen’, schreef Beel en merkte op: ‘In de laatste we
ken demonstreert zich naast een zich afkeren van de huidige partijen ook posi
tief een naar voren treden van nieuwe groeperingen (W D- en PvdAafsplitsingen )’. Beel het blijken een positief oordeel te hebben over het kabi* Beel doelde hier waarschijnlijk op D ’66, dat op 14 oktober 1966 het manifest had gepub
liceerd ‘Democraten ’66’, en op Nieuw Links, dat in dezelfde maand het boekje Tien over
Rood het licht had doen zien.

VERRAAD

.......Oofs gij, Norbert!"

net-Cals, waarvan hij het programma fris en vooruitstrevend noemde en waar
van hij de leider hogelijk prees. Hij stelde evenwel ook vast dat Cals en de zij
nen niet erin waren geslaagd in brede kring het vertrouwen te winnen dat
nodig was voor hun ambitieus, collectivistisch beleid. ‘Het lijkt erop dat men
uitziet naar figuren, die—ook al zijn ze minder bekwaam—vertrouwen
wekkend zijn.’ Evenals de meeste andere adviseurs van de koningin hanteerde
Beel het beginsel qui casse les verrespaye, wie de glazen had gebroken, moest ze
betalen. En hij sloot zich aan bij hen die Schmelzer aanwezen als de man die
moest betalen. Om alle mogelijkheden open te houden raadde Beel de ko
ningin aan Schmelzer een zeer ruime opdracht te geven, te weten: ‘vorming
van een kabinet’.48
Schmelzer aanvaardde de opdracht naar eigen zeggen nolens volens-, hij dreig
de nu alsnog premier te worden en het fractievoorzitterschap te moeten op
geven. Voor hem werd de Nacht-van-Schmelzer echter een ware nachtmerrie.
In zijn eerder genoemd boekje heeft Vondeling de Nacht-van-Schmelzer
‘moord met voorbedachte rade’ genoemd49. Schmelzer heeft deze beschuldi
ging met verontwaardiging van de hand gewezen. Uit zijn ‘autobiografie’ ma
ken we evenwel op dat Schmelzer zich al in een vroeg stadium heeft bezonnen
op de politieke situatie die zou ontstaan, indien hij zich als politiek leider van
de katholieken—want zo beschouwde hij zich—gedwongen zou zien het kabi
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net-Cals voortijdig naar huis te sturen. In de loop van de zomer van 1966 had
hij zich over de implicaties van zulk een ingreep onder meer georiënteerd bij
Romme—niet bij Beel die hem, zoals we boven zagen, in 1963 op het ver
keerde been had gezet. Op instigatie van Romme had Schmelzer zich ervan
vergewist dat Zijlstra en De Quay bij een ontijdig einde van het kabinet-Cals
bereid waren als premier respectievelijk vice-premier op te treden van een
interim-kabinet dat de KVP moest losmaken uit de omhelzing van de PvdA.
Volgens Schmelzer waren deze zomerse verkenningen louter ingegeven ge
weest door wat hij heeft genoemd ‘contingency planning’. Omdat hij bemerk
te dat het verzet tegen de regeringssamenwerking met de PvdA in de KVP-top
zienderogen toenam, achtte hij het noodzakelijk een alternatief achter de hand
te hebben.50
Schmelzer had in zijn contingency planning één ding niet verdisconteerd: het
dramatisch effect van de val van het kabinet-Cals. Er stond niemand klaar om
de toeschouwers ervan te overtuigen dat de politieke moordenaar van Cals was
an honourable man. Erger nog, achter Brutus-Schmelzer stond een ander ge
reed met de dolk in de hand: Brutus-Biesheuvel! Het interim-kabinet dat
Schmelzer voor ogen stond was aangewezen op steun van KVP en ARP. Bies
heuvel, wiens machtsbasis lag bij de bevlogenen der mannenbroeders van het
type Bruins Slot en W.P. Berghuis, had de ARP-fïractie en haar voorzitter
Roolvink zo onder druk gezet dat ze daar het niet hadden gewaagd de motie
van Schmelzer te steunen. Na de Nacht-van-Schmelzer ging Biesheuvel con
sequent voort op de ingeslagen weg en dwong fractie en partijbestuur de
toezegging af dat ze geen medewerking zouden geven aan het interim-kabinet-Zijlstra dat Schmelzer nastreefde. Zijlstra was korte tijd daarvoor door
Vondeling benoemd tot president van De Nederlandsche Bank en voelde er
onder deze omstandigheden niets voor zijn partij te braveren en zijn zomerse
belofte aan Schmelzer gestand te doen. Nu het voor hem duidelijk was ‘dat de
heren nog bezig waren hun ziel uit te knijpen’, achtte hij het beter voorlopig
naar de achtergrond te verdwijnen.51 Daarmee verdween ook De Quay uit het
zicht, die zijn terugkeer in de politiek afhankelijk had gesteld van die van Zijl
stra. Schmelzer wrong zich in alle bochten. De enige weg die er nog leek te
zijn, zelf premier worden van een interim-kabinet, was uitzichtloos. Nog min
der zou de ARP bereid zijn steun te geven aan een kabinet onder Schmelzer
en uit het demissionaire kabinet-Cals zou hooguit Luns bereid zijn de politiek
moordenaar van Cals te volgen. Op 3 november gaf Schmelzer zijn opdracht
terug. Op 4 november kreeg Beel opdracht ‘een onderzoek in te stellen naar
de mogelijkheid zo spoedig mogelijk tot een oplossing van de huidige kabi
netscrisis te geraken’.
Beels

l a a t s t e f o r m a t ie o p d r a c h t

Beel placht zelf zijn formatie- en informatieopdrachten te formuleren. Graag
vlocht hij daar ‘zo spoedig mogelijk’ of woorden van gelijke strekking in, om
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zijn medespelers aldus bij monde van de koningin te laten horen dat er haast
was geboden als hij aan het werk toog. Beel heeft op fraaie wijze, in goed één
week tijd, zijn opdracht voltooid. Hij pakte de bal op waar Schmelzer hem had
laten liggen, over de zijlijn, bracht hem terug in het veld en schoot hem zo
voor het doel dat Zijlstra nog maar hoefde in te schieten.
Beel heeft zich er eerst van vergewist dat nagenoeg alle koninklijke adviseurs
hem hadden genoemd als de aangewezen man om de problematische situatie
op te lossen. Op verscheidene plaatsen in zijn formatiedagboeken geeft Beel
blijk gevoelig te zijn voor de stemming jegens zijn persoon. Als iedereen hem
onmisbaar vond zoals nu was hij op zijn best. Beel pakte zijn opdracht
wederom systematisch aan. Op 5 november had hij eerst een gesprek met de
demissionaire minister-president. Hij trof een verbitterde Cals aan, verbitterd
vooral op zijn partijgenoot Schmelzer. Deze twee katholieke leiders hadden
voor het laatst persoonlijk contact gehad tijdens de laatste schorsing in de
Nacht-van-Schmelzer. Toen Cals zich op het Binnenhof in het nachtelijk
duister even was gaan vertreden, was Schmelzer met hem opgelopen. Deze
had de tekst van zijn motie overhandigd en Cals had deze gelezen. ‘Nou Norbert, dat was het dan’, had Cals daarna gezegd. ‘Dat vrees ik ook’, had Schmel
zer geantwoord.52 Dat de motie niet bedoeld was als een motie van wan
trouwen zoals Schmelzer bij hoog en bij laag bleef beweren, wilde er na dit
treffen op het Binnenhof bij Cals niet in. Bitter memoreerde Cals in zijn
gesprek met Beel dat Schmelzer ook nog had gezegd: ‘als de heer Zijlstra een
zelfde beleid als minister van Financiën voerde, de KVP het zou aanvaar
den’—ongewild had Schmelzer hier profetische woorden gesproken. Niette
genstaande alle bitterheid wist Beel zijn oud-stadgenoot over te halen hem een
poging te laten doen het demissionaire kabinet de Kamer te laten ontbinden
en nieuwe verkiezingen te laten uitschrijven.53 Evenals in 1958 stapte Beel ook
nu heen over het constitutioneelrechtelijk bezwaar dat een demissionair kabi
net de Kamer ontbond. Evenals toen liet hij het voorkómen van een breuk tus
sen confessionelen en socialisten vóór de verkiezingen overwegen. De konin
gin had tegenover Cals al eerder laten blijken dat zij—wellicht onder invloed
van Beel—dezelfde opvatting was toegedaan. ‘Ziet de zaak zeer somber in,’
had Cals van zijn gesprek met de koningin direct na de val van het kabinet in
zijn dagboek opgetekend en, ‘zou het de beste oplossing vinden, als het kabi
net zou aanblijven (+ vervr. verkiezingen)’54
Cals gaf Beel gezien de stemming binnen de PvdA weinig kans maar zei niet
op voorhand diens voorstel te willen afwijzen. Beel bedacht vervolgens een
oplossing voor de motie van Schmelzer waar het allemaal mee begonnen was.
De Tweede Kamer had in de fatale motie bij meerderheid uitgesproken dat in
de begroting van Financiën een gat zat waarover Vondeling ‘een matrasje had
gelegd’, zoals Schmelzer het smalend had genoemd. Beel ontwierp een de
gelijke afdekking van het gat die aan beide partijen tegemoet kwam, of beter,
de pijn eerlijk verdeelde. De verlaging van de loon- en inkomstenbelasting,
waarvoor de KVP zich sterk had gemaakt, zou slechts voor 75% doorgaan; de
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verhoging van de omzetbelasting, waartegen de PvdA-fractie had geoppo
neerd, zou worden beperkt. Daarna stelde Beel weer eens een van zijn ver
maarde memoranda op, waarin hij de stappen aangaf die nu dienden te worden
gezet. Puntsgewijze somde Beel de voordelen op die in zijn voorstel zaten voor
de KVP, voor de PvdA, voor de ARP en voor het kabinet. Het winstpunt dat
hij allen voorhield was: ‘Geen verdere verzieking van de politieke en persoon
lijke verhoudingen’. Voor de KVP-fïractie voegde Beel merkwaardigerwijs als
overweging toe: ‘Eigen ervaring leert, hoe moeilijk het is een intermezzo-kabinet te vormen’.55
Niettemin bleek weldra dat dit laatste de opgave was waarvoor hij evenals in
1958 kwam te staan, een interim-kabinet. In een paar dagen tijd werkte Beel
de moeizame gesprekken af met de fractievoorzitters van de regeringspartijen
en van W D en CHU. Om tijd te winnen stelde Beel in deze gesprekken niet
alleen zijn primaire keuze aan de orde, ontbinding van de Tweede Kamer
door het demissionaire kabinet-Cals, maar meteen ook het alternatief van een
interim-kabinet onder leiding van Zijlstra met dezelfde opdracht, te weten
Kamer ontbinden en vervroegde verkiezingen uitschrijven. Schmelzer en
Roolvink waren bereid op Beels primaire keuze in te gaan. G.M. Nederhorst,
de opvolger van Vondeling als fractievoorzitter van de PvdA, vond echter dat
Beel een andere volgorde moest kiezen: eerst maar eens proberen een kabinet
te formeren zonder de PvdA, desnoods met W D en CHU. Als hem dat niet
lukte ‘dan kan over een terugkeer van het kabinet-Cals gedacht worden’56. Op
8 november laste Beel als tussenfase een gesprek in met Cals, Vondeling en
Biesheuvel, de drie exponenten van het demissionaire kabinet. Zij konden Beel
geen uitsluitsel geven; wel verzekerden ze in koor dat er nog nooit zo’n dege
lijke rijksbegroting was gepresenteerd als de hunne. Cals beloofde Beels voor
stellen met zijn kabinet te bespreken. Een dag later belde Cals ‘dat de onder
scheidene leden van het kabinet eerst het gevoelen van hun fractie(voorzitter)
wensten te vernemen’57.
Daarmee lag de bal weer bij de fractievoorzitters, dat wil zeggen bij de frac
tievoorzitter van de PvdA. Binnen deze partij had zich onderwijl in versneld
tempo de verschuiving voltrokken van, wat we hebben genoemd, delegatiedemocratie naar participatie-democratie. Op 12 november zei Nederhorst
tegen Beel ‘graag bereid te zijn de fractie te raadplegen’. Hij verwachtte even
wel dat niet daar maar op het in allerijl geconvoceerde buitengewoon partij
congres van 13 november de beslissing zou vallen.58 Dit congres sprak kort en
goed uit dat eerst de motie-Schmelzer van tafel moest alvorens verder kon
worden gepraat. Voor Beel, die dus alle moeite heeft gedaan een definitieve
breuk te voorkomen, was hiermee de zaak duidelijk; hem restte slechts het al
ternatief van een interim-kabinet-Zijlstra.
Zondag 13 november bracht Beel ’s middags een bezoek aan De Quay op
diens Brabantse buiten in Beers. De Quay toonde zich andermaal bereid als
vice-premier zitting te nemen in een interim-kabinet, als Zijlstra er premier
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van werd. ’s Avonds ontving Beel deze laatste bij hem thuis in Wassenaar. Beel
wist Zijlstra ervan te overtuigen dat de zielen van zijn bevlogen partijgenoten
voldoende waren uitgeknepen. Nu de PvdA Beels primaire keuze had geblok
keerd, had niet alleen Roolvink maar ook Biesheuvel het groene licht gegeven
voor een interim-kabinet van KVP en ARP onder leiding van hun realistische
partijgenoot Zijlstra. ‘Ik heb op hem een dringend beroep gedaan,’ schrijft
Beel, ‘en daarbij gesteld dat H.M. de Koningin het bijzonder op prijs zou
stellen, indien hij op deze wijze zou medewerken om uit de impasse te komen.’
Zelf schrijft Zijlstra over dit onderhoud, ‘dat Beel zo indringend de rampen
schilderde die ons land te wachten stonden, dat ik het moede hoofd in de
schoot legde.’59 Zijlstra’s benoeming tot president van De Nederlandsche
Bank diende te worden teruggedraaid maar deze kon, zolang hijzelf als beoogd
minister-president en tevens minister van Financiën geen ander benoemde,
gemakkelijk weer tot leven worden gebracht.
Beel probeerde nu hij zover was de informatie zo gauw mogelijk af te ronden.
Er bleek evenwel een obstakel. Zijlstra wilde met alle geweld de CHU’er J.W.
de Pous als minister van Economische Zaken in zijn kabinet. Deze wilde
echter het vertrouwen dat hij als voorzitter van de SER bij werkgevers- zowel
als werknemersorganisaties genoot niet in de waagschaal stellen. Intussen was
in de pers gemeld dat het kabinet-Zijlstra, dat al zo lang in de lucht hing, er nu
echt zat aan te komen. Beel verzuchtte ‘dat een hoongelach zou uitbreken,
indien zou blijken de onmacht tot een solutie te komen’.60 Beel zorgde er
intussen voor dat voldoende ministers uit het kabinet-Cals naar een interimkabinet-Zijlstra zouden overstappen. Hij gebruikte daarvoor een motief dat de
meesten overtuigde: nieuwe berekeningen van het CPB hadden aangetoond—
ook nu weer—dat de begrotingsruimte kleiner was dan die waarop Vondeling
de gewraakte begroting had gebaseerd.
Beel het Zijlstra geen tijd meer voor verdere bedenkingen. Op 16 november
belde hij hem ’s ochtends vroeg op, schrijft Beel, ‘en verzocht hem mij die
zelfde morgen nog zijn standpunt mede te delen, aangezien ik het noodzake
lijk vond mijn rapport aan de koningin nog diezelfde dag aan te bieden.’61 Had
Zijlstra uiteindelijk geweigerd dan had Beel blijkbaar als slotzin voor zijn eind
rapport de retorische vraag in de pen: ‘Wat rest dan nog anders dan weigering
van het ontslag [van het kabinet-Cals] door de koningin?’62 Die voormiddag
de zestiende november 1966 is dus beslissend geweest voor de politieke ont
wikkeling van ons land. Was het ontslag van het kabinet-Cals geweigerd en
had dit zijn termijn uitgezeten dan was het waarschijnlijk tot inzet gemaakt
van de verkiezingen van 1967. Het politieke landschap had er dan in 1967 heel
anders uitgezien. Beantwoording van de vraag hoe anders vereist een specu
latieve geest. Wellicht zat Beel zich hierin te verdiepen toen de telefoon ging;
‘om 1 uur deelde hij mij mede dat hij bereid was een opdracht tot formatie te
aanvaarden en het premierschap van het te vormen interim-kabinet op zich te
nemen.’ De ontmoedigende slotvraag van zijn eindrapport kon Beel met een
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zucht van verlichting doorstrepen. In plaats daarvan schreef hij: ‘Mitsdien
moge ik Uwe Majesteit in overweging geven aan Dr. Zijlstra een formatieopdracht te verstrekken.’ 63
Na alle voorwerk van Beel deed Zijlstra er wel zijn tijd over. Op 16 november
kreeg hij de formatieopdracht, op 29 november had hij hem pas rond. Niet
zonder ironie heeft Zijlstra beschreven hoe hij Schmelzer nog meer financiële
zekerheid bood dan deze in zijn motie had geëist. Verlaging van de loon- en
inkomstenbelasting werd uitgesteld en de verhoging van de omzetbelasting
vervroegd. Daarmee werd een financiële oplossing gekozen voor het-gat-vanVondeling waartegen Schmelzer zich tegenover Cals met hand en tand had
verzet. Want zonder de beloofde belastingverlaging voelde hij zich tegenover
de katholieke kiezers in zijn hemd staan—in zijn hemd gezet werd Schmelzer
alsnog, niet door Vondeling doch door de man op wie hij zijn contingency plan
ning had afgestemd. Van de confessionele ministers uit het kabinet-Cals gin
gen allen over naar het kabinet-Zijlstra, met uitzondering van de minister
VRO P. Bogaers, die Cals trouw bleef. Zijlstra was er niet rouwig om omdat
hij deze ‘roofridder’, zo noemde hij hem, graag wilde lozen.64 Veldkamp stap
te wel over; hij had het als staatssecretaris van Zijlstra vroeger al prima met de
antirevolutionair kunnen vinden. Tot verwondering van velen trad ook Marga
Klompé, die zo bevriend was met Jo Cals, toe tot het kabinet-Zijlstra als mi
nister van CRM. In plaats van De Pous werd de ARP’er J.A. Bakker minister
van Economische Zaken. De CHU alsook de W D gaven het interim kabinetZijlstra de gedoogsteun die nodig was en waarvan Beel zich eerder al had ver
zekerd.
K a b in e t s f o r m a t ie

van

1967

Op 17 februari 1967, na vier jaren en drie kabinetten, vonden weer Tweede
Kamerverkiezingen plaats. Eindelijk kon naar het leek de rekening van de
Nacht-van-Schmelzer worden vereffend. In het advies dat Beel als vice-presi
dent van de Raad van State twee dagen later uitbracht aan de koningin stelde
hij nuchter vast:
‘Het is duidelijk dat het onbehagen over de structuur van ons staatkundige
leven en met name de huidige partijvorming velen ertoe heeft gebracht—niet in
het minst de jongere kiezers—zich af te wenden van de traditionele partijen en
zich te richten op nieuwe groeperingen.’6S

Dit was in a nutshell inderdaad de uitkomst van de verkiezingen. Tot diens te
leurstelling was niet Vondeling, maar Den Uyl lijsttrekker van de socialistische
oppositiepartij geweest, zoals we boven al vermeldden. Tegenover deze stond
Schmelzer, die na de Nacht-van-Schmelzer door Wim Kan was gestigmati
seerd met een bijnaam die hij niet meer van zich heeft kannen afschudden:
‘een gladde teckel’. Beide opponenten hadden zich op partijbijeenkomsten
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door het hele land danig geweerd, maar vooral op de televisie, die een steeds
grotere rol ging spelen in de verkiezingsstrijd. Hun inspanningen werden niet
beloond: de PvdA verloor zes zetels, de KVP acht. De CHU verloor eveneens
een zetel. De enige confessionele partij die erop was vooruitgegaan was de
ARP. Ook hierin had de broer van staatsraad Jan Kan de hand gehad. In zijn
oudejaarsconference van 1966 had Wim Kan het hed gezongen: ‘Waar we
heen gaan, Jelle zal wel zien’. Het hedje was dè carnavalsschlager van 1967
geworden en de melodie ervan had de kiezers tot in het stemhokje achter
volgd. Het had de ARP—in feite haar premier Zijlstra—twee zetels winst
opgeleverd. Onder de gematigde lijsttrekker Toxopeus had ook de W D enige
winst geboekt (één zetel). In totaal verloren de gevestigde partijen dertien
zetels; voor die tijd een ongekend verhes aan vertrouwen. Vooral de jongeren
hadden zich van deze partijen afgewend, had Beel erbij gezegd. Een nieuwe
partij, Democraten 1966 (D’66), onder leiding van een nieuw jeugdidool Hans
van Mierlo had een vliegende start en won meteen zeven zetels. De anti-politicus Boer Koekoek, kwelgeest van het regentendom, zal ongetwijfeld even
eens de stem van menige jongere kiezer hebben verworven. Zijn partij klom
van drie naar zeven zetels. De PSP behield haar vier zetels.
Het gevolg van dit alles was dat de verkiezingsuitslag geen antwoord gaf
aldus Beel op de vraag: ‘hoe de kiezers hebben geoordeeld over het conflict
gerezen tussen het kabinet-Cals en de Tweede Kamer der Staten-Generaal’.
Het advies van Beel alsook van de meeste andere adviseurs was Zijlstra met
een informatieopdracht te belasten. De antirevolutionair had een gezag ver
worven als vóór hem alleen zijn partijgenoot Colijn ooit had gekend. Zijlstra
zou het volop doen gelden. Wat De Kort in 1963 niet had gekund, deed Zijl
stra in een handomdraai: hij schreef de PvdA als regeringspartij af. Den Uyl
hielp hem daarbij een handje. Nu W D en PvdA in hun verkiezingscampagnes
elkaar bij voorbaat als regeringspartners hadden afgeschreven, schreef Den
Uyl aan Zijlstra, ‘acht ik het onwaarachtig in te gaan op besprekingen over een
regeringsprogram, zolang de W D daarbij betrokken is’.66 Evenals Beel in
1963 concludeerde Zijlstra in 1967 dat de PvdA zich buiten spel had gezet en
stevende direct af op een confessioneel-liberaal kabinet, waarvoor hij binnen
enkele dagen de ‘Hoofdlijnen van een beknopt regeringsprogramma’ op pa
pier zette—‘Hoofdhjnen’ daarenboven ‘beknopte’, het programma voor regeringssamenwering werd steeds korter en globaler. Aan de vier fractievoorzit
ters schreef Zijlstra nuchter:
‘Gedetailleerde programafspraken dreigen—naar de ervaring heeft geleerd—de
kabinetsformaties meestal lang op te houden, terwijl bovendien de situaties zo
snel veranderen dat na betrekkelijk korte tijd gemaakte afspraken veel van hun
waarde kunnen verliezen.’67

Zoals boven bleek bij het Accoord-van-Wassenaar was Beel er precies zo over
gaan denken. Nadat de vier fractievoorzitters het ingedikte programma had
den aanvaard, rondde Zijlstra zijn informatie af met de aanbeveling één van
* Ondanks protest van zijn vaste begeleider Ru van Veen had Wim Kan voor zijn hedje de
meeslepende melodie gekozen van de Beatlesong ‘Yellow Submarine’ (Zijlstra, Perslot van
rekening, pagina 187).
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hen, te weten zijn partijgenoot Biesheuvel, aan te wijzen als formateur en be
oogd minister-president. De voortvarende aanpak en zakelijke toon van Zijlstra hadden in eigen kring weerstand gewekt. Bruins Slot schreef in het gere
formeerde dagblad Trouw: ‘Een echt politiek beleid moet inspirerend zijn’ en
vertolkte daarmee de onderhuidse afkeer van de oude groep der bevlogenen in
de ARP tegen regeringssamenwerking met de W D en hun voorkeur voor de
PvdA.68 Binnen de KVP had Marga Klompé die onder katholieken tot de progressieven werd gerekend, evenwel aangeraden de PvdA voorlopig maar even
aan zichzelf over te laten. Na de traumatische ervaringen van de val van het
laatste kabinet-Drees in 1958, de kabinetsformatie van 1963 en het ontijdig
verdwijnen van het kabinet-Cals in 1966 was binnen de partij iets op gang ge
komen dat men het beste kan omschrijven als een catharsis. Dit zuiveringspro
ces vergde bij de Nederlandse socialisten enige tijd. Den Uyl, wiens leiderschap
op dat moment nog niet onomstreden was, bevestigde later dat zijn partij ‘niet
stond te springen om in de regering te komen’—als lijsttrekker van een partij
die zes zetels had verloren, had hij de wind ook niet mee.
Zijlstra’s Hoofdlijnen en zijn voorstel weer met de W D in zee te gaan von
den bij een meerderheid van de drie confessionele partijen instemming, maar
zijn voordracht van Biesheuvel als formateur en beoogd premier kreeg minder
bijval. De man die zo gemakkelijk van het ene politieke bed in het andere
schoof, had met name bij Toxopeus argwaan gewekt. De laatste had van de
voortvarendheid waarmee informateur Zijlstra was opgetreden de indruk ge
kregen dat deze best bereid was het presidentschap van de Nederlandse Bank
te laten schieten en weer premier te worden. Tijdens het afsluitend gesprek
met Zijlstra hadden de drie andere fractievoorzitters zich niet willen uitspre
ken over diens voorstel Biesheuvel het karwei te laten afmaken. De informa
teur beëindigde daarom zijn rapport aan de koningin met de slotzin: ‘Het komt
mij voor dat U zich, alvorens een formateur aan te wijzen, nader zoudt moeten
laten adviseren door de vier fractievoorzitters’.69
Zo bont heeft Beel het nooit gemaakt. We hebben gezegd dat Beel als forma
teur, informateur en adviseur de koningin zo nodig in een bepaalde richting
coachte. Wat hij evenwel angstvallig vermeed was de Troon in de wind zetten.
De slotzin van informateur Zijlstra hield in wezen in: Ik ben er niet helemaal
uitgekomen, Majesteit, U moet zelf maar mijn informatie zien af te ronden.
Juliana ging er aanvankelijk nog op in ook. Zij ontbood de drie fractievoorzit
ters Toxopeus, Schmelzer en Beemink. Ze zei hun van hun hart geen moord
kuil te maken en te vertellen wat ze nu eigenlijk hadden tegen hun collega
Barend Biesheuvel—een onmogelijke situatie, een vruchteloze poging boven
dien. Beel heeft het in zijn dagboek niet met zoveel woorden gezegd maar wij
vermoeden dat hij met zachte hand de vorstin heeft afgeleid van het informatiepad, dat voor een Draagster der Kroon zo vol doornen is.
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De koningin hield vol dat na de informatie Zijlstra niet opnieuw weer een nieu
we informateur op pad kon worden gestuurd. W at ze had menen te beluis
teren was dat Toxopeus en Schmelzer een hernieuwd beroep op Zijlstra voor
stonden. In plaats dit aan de heren over te laten, wilde zij dit zelf doen. Beel
bezwoer Juliana evenwel geen verdere druk uit te oefenen op de aanstaande
president van De Nederlandsche Bank, nu deze zo openlijk had te kennen ge
geven helemaal geen zin te hebben in voortzetting van zijn minister-presidentschap. Door te blijven aandringen liep de koningin het gevaar de neutra
liteit van de Kroon in gevaar te brengen, hield Beel haar voor.
Dan moesten de twee opponenten Toxopeus en Biesheuvel tot elkaar wor
den gebracht, vond de koningin vervolgens. Misschien had zij dit ook zelf wil
len doen. Na een nieuwe consultatieronde ontbood de koningin echter weer
Beel bij zich en vroeg ‘of ik een oplossing zag en of ik persoonlijk bereid zou
zijn de partijen tot elkaar te brengen’. Na enige aarzeling toonde Beel zich
daartoe bereid, maar wilde wel ‘uitdrukkelijk zien vastgesteld, dat U mij advies
vraagt als minister van Staat’—en dus niet als vice-president van de Raad van
State, want die had niet minder op zijn neutraliteit te letten dan het staats
hoofd, vond Beel. Juliana bewilligde in Beels voorwaarde.70 De gedaante waar
in Beel nu in de kabinetsformatie ging interveniëren was constitutioneel ge
zien niet helemaal duidelijk. Hij was geen formateur, geen informateur maar
adviseur. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Al adviserend sloeg Beel in
feite aan het formeren.
Beel verzekerde zich eerst van de instemming van Toxopeus en Biesheuvel met
zijn bemiddelende rol—al zag de laatste ‘aan een opnieuw inschakelen van mijn
persoon, voor de zoveelste keer, bezwaren71.’ Daags daarna op 7 maart 1967
ging Beel met voortvarendheid aan de slag. In één dag maakte hij een complete
ronde langs de demissionaire premier en de fractievoorzitters van KVP, W D ,
ARP en CHU. Zij kregen het dringende verzoek ‘gesprek als vertrouwelijk te
beschouwen en hieraan in geen enkel opzicht openbaarheid te geven (zwijg
plicht!)’.
Toxopeus vroeg aan Beel eerst eens bij Zijlstra te sonderen waarom deze zo
afkerig was van continuering van diens zo succesvolle premierschap en of dit
misschien was wegens oppositie van de linker vleugel van zijn partij, van heden
als De Gaay Fortman sr, W.P. Berghuis en Bruins Slot. Beel vroeg Zijlstra
ernaar. Deze verzekerde hem echter: ‘De redenen voor mijn weigering liggen
uitsluitend in het persoonlijke vlak’. Zijlstra vertelde Beel ook dat hij zich niet
meer hoefde te buigen over het regeringsprogramma dat hij had ontworpen,
want dat was zonder voorbehoud aanvaard. Tenslotte noemde Zijlstra enkele
namen van mogelijke ministerkandidaten, onder wie de CHU-man Van Len
nep voor Financiën en de W D ’er H.J. Witteveen voor Economische Zaken.
* De naar we aannemen goedbedoelde opmerking van Biesheuvel zal Beel niet aangenaam
zijn geweest; de ARP-leider zou het in 1972 merken.
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In een daarop volgend gesprek met Schmelzer verklaarde deze zelf beslist niet
in te zijn voor minister-president—Schmelzer zag in een anti-revolutionaire
premier een goede opstap naar het CDA dat hij voorstond en wilde bovendien
zijn kudde niet in de steek laten. W el zei hij nog dat de KVP rekende op zes
ministersposten. Van Lennep wees hij af, want Financiën claimde de KVP zelf
en Witteveen vond hij te zwak voor Economische Zaken. Over een jonge
KVP’er die Beel opperde als mogelijke ministerkandidaat, Schmelzers latere
opvolger als fractievoorzitter hoorde de adviseur/formateur: ‘De heer Andriessen [jr] zou de heer Schmelzer liever nog een viertal jaren parlementaire erva
ring laten opdoen’.
Met CHU-fractievoorzitter Beernink had Beel ’s avonds bij hem thuis een
ogenschijnlijk goed gesprek over de samenstelling van het kabinet en over de
inbreng daarin van de CHU. Maar tegen half twaalf kreeg Beel een ongerust
telefoontje van Schmelzer. Deze vertelde Beel dat de CHU-leider ‘na zijn ge
sprek met mij erg gedesillusioneerd was teruggekeerd’. Beel snapte er niks van
en belde op zijn beurt—het was inmiddels middernacht—Beernink uit zijn
bed. Beernink jammerde dat alle CHU-kandidaten die hij had genoemd—S.
Herweijer, Udink, L.E. de Geer van Oudegein—allemaal te licht waren be
vonden. Beel monterde de gedeprimeerde CHU-leider wat op en raadde hem
aan nog eens goed in eigen kring naar geschikte kandidaten uit te kijken. Beer
nink heeft Beel kennelijk niet durven te zeggen waar de schoen wrong. Hij
wilde zelf graag op Binnenlandse Zaken en met de ministerssteek een kroon
zetten op zijn niet al te indrukwekkende politieke carrière. Nadat Beel zich
eindelijk te ruste had gelegd, zal hij hebben bedacht dat het bij Nederlandse
kabinetsformaties eigenlijk vooral ging om de ‘mennekes’—zoals hij terugkij
kend op zijn formaties van 1946 omstreeks die tijd in zijn ‘memoires’ schreef.
Op dezelfde zevende maart waarop Beel zijn ronde langs de fractievoorzit
ters had gemaakt, had hij ook met Toxopeus en Biesheuvel afgesproken dat
deze twee die avond in een gesprek onder vier ogen de wederzijdse bezwaren
zouden doorpraten en hem van het resultaat op de hoogte zouden stellen. Na
afloop van hun therapeutisch treffen had Toxopeus Beel gebeld dat ze het met
elkaar wilden proberen.72
Ter afsluiting van zijn advisering nodigde Beel de vier uit voor het gebruike
lijk gezamenlijke gesprek bij hem thuis. Hoe dat gesprek van 9 maart 1967 is
verlopen, heeft Robbert Ammerlaan op levendige wijze uit Schmelzers mond
opgetekend:
‘Beel, opgewekt en vitaal, nam meteen het woord. Nou doen we nog efkes dit
en efkes dat, zei hij en dan drukte hij meteen de zaak door. Hij vroeg niet: zijn
jullie het er mee eens? Hij besloot gewoon. En je moest van goeden huize zijn,
wilde je zeggen: Ja maar Louis, dat krijg ik er niet door. W at, zei hij dan, maar
zo moet het toch echt en zo moet je het dus maar doen. Dat kan ècht niet
anders. Je werd voor gek verklaard. Die man had werkelijk een magisch gezag,
waar iedereen van onder de indruk was.’73
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Met Schmelzer terugrijdend naar Den Haag zei Biesheuvel, zijn nu wachtende
taak samenvattend, droogjes: ‘Zo Norbert, nou nog efkes naar de fractie en
dan nog efkes formeren...’
Biesheuvel probeerde inderdaad de formatie efkes te regelen. Hij bezat ech
ter niet het ‘magisch gezag’ van Beel; zijn drie collega’s zagen in hem slechts
hun gelijke. Biesheuvel wilde zelf de leden van zijn team uitkiezen en was
daarin nogal selectief. Toen hij echter KVP-kandidaten als G.J.M. Horbach
en zelfs Marga Klompé afwees, kwamen bij Schmelzer traumatische herinne
ringen boven aan zijn eigen formateurschap na de Nacht-van-Schmelzer. In
zijn dagboek schreef Schmelzer: ‘Als Barend Biesheuvel, die mij in november
in de steek liet, me nu dit weer levert, laat ik hem vallen’74. Zoals vaker ge
beurde, waren persoonlijke belangen en gevoelens de kabinetsformatie gaan
overwoekeren; ook in de relatie van de formateur met Toxopeus en Beernink.
De fractievoorzitter van de W D was absoluut niet van zins om Biesheuvel,
zoals deze vroeg, carte blanche te geven bij het aanzoeken van liberale ministers
en tegenover Beernink toonde de formateur geen enkele consideratie met
diens ministeriële ambitie, want hij rekende de CHU-voorman niet tot de
‘kanjers’ met wie hij zijn kabinet wilde bemannen.
Zijlstra heeft gezegd: ‘Elke formatie of informatie kent (...) haar kritische
drempel. Wordt die overschreden dan is er geen kruid meer gewassen tegen
Afb. 54. Een van de kabinetsformaties in de huiskamer van Beel.
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de politieke ondergang van formateur of informateur’.75 AI na drie dagen be
gon de formatie van Biesheuvel te slepen. Op 15 maart probeerde hij de zaak
te forceren maar Schmelzer lag dwars. Volgens hem verwijderde Biesheuvel
zich van de verdeelsleutel die ze bij Beel hadden afgesproken. Biesheuvel hield
echter vast aan een kabinet waarop hij zelf zijn stempel kon drukken. Schmel
zer concludeerde dat hij dan maar beter zijn formatieopdracht kon terug
geven. Aarzelend stemde Biesheuvel daarmee in en ging zijn rapport voor de
koningin opstellen. De achterblijvenden, Toxopeus en Roolvink (plaatsvervan
gend fractievoorzitter van de ARP) stemden in met Schmelzers suggestie
demissionair KVP-minister van Defensie Piet de Jong het nu maar eens te
laten proberen. Wachtende journalisten kregen van Schmelzer te horen dat
Biesheuvels formatiepoging was mislukt.
De volgende ochtend meldde het ANP evenwel dat ‘de heer Biesheuvel nog
altijd formateur is’ en dat de mededeling van Schmelzer de avond tevoren on
juist was geweest. We nemen aan dat de koningin erg teleurgesteld was door
Biesheuvels rapport en dat ze meteen Beel heeft gebeld. Deze zal niet begre
pen hebben hoe Biesheuvel na alle voorwerk dat hij had verricht nog had kun
nen falen. Onderling (telefonisch) beraad tussen koningin en minister van Staat
op de negentiende waarvan Beel in zijn formatiedagboek van 1967 gewag
maakt, zal ertoe hebben geleid dat Biesheuvel opdracht kreeg ‘nog aanwezige
mogelijkheden te onderzoeken’—in perscommentaren heette het dat de heer
Biesheuvel ‘huiswerk had meegekregen’. De merkwaardige wending die Bies
heuvels formatiepoging had genomen—naar het leek als gevolg van een per
soonlijke inmenging van de vorstin in het politiek overleg—vormde die dag
gespreksstof voor Haagse politici die elkaar ontmoetten na de crematie van
oud-minister Suurhoff. ‘Beel onderkende onmiddellijk het bedenkelijke van
deze indruk en greep in.’ Dit leidde tot een aanvullende verklaring van Bies
heuvel waarin hij de verantwoordelijkheid voor de wending legde waar hij
thuishoorde, bij de formateur.76 Bij zijn huiswerk stuitte Biesheuvel op een
nog steeds recalcitrante Beemink, een onwillige Toxopeus en op een KVPfractievoorzitter die absoluut niet van zins was hem bij zijn huiswerk te helpen.
Na een dag legde Biesheuvel zijn opdracht opnieuw neer, nu definitief. Op 21
maart 1967 kreeg De Jong de formatieopdracht.
Net als in 1963, toen een KVP-elite al vanaf het begin Marijnen achter de
hand had gehouden, had ze na de verkiezingen van 1967 De Jong in reserve
gehouden. Beel zelf heeft volgens Schmelzer enige aarzeling moeten overwin
nen tegenover een premierschap van de oud-duikbootkapitein en naar verluidt
heeft de koningin in haar geestige, voormalige adjudant evenmin meteen een
premier gezien. Nadat Beel zijn aarzelingen jegens De Jong had overwonnen,
heeft hij hem zonder reserves bijgestaan bij diens formatiewerk. Het inlassen
van een onderhandelingsronde met de PvdA ontraadde Beel de formateur met
klem. Deze voelde daar ook zelf eigenlijk niets voor. Tegenover zijn gespreks
partners, de vier fractievoorzitters (Biesheuvel nu weer voor de ARP), schil
derde De Jong in schrille kleuren de dreigende onbestuurbaarheid van het
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land als ook hij zou mislukken. Dan zou een kabinetsformatie van confessione
len met de hopeloos verdeelde PvdA onvermijdelijk worden. De Jong ging
minder kieskeurig te werk dan Biesheuvel. Hij accepteerde grif de ministerkandidaten die hem werden aangereikt—ook Beernink op Binnenlandse Zaken
en Witteveen op Financiën. De teleurgestelde Biesheuvel bleef buiten het
kabinet evenals Schmelzer die als fractievoorzitter De Jong support wilde
geven vanuit de Kamer.
Op 18 april verscheen De Jong met zijn regeringsploeg voor de Tweede
Kamer. Als een duveltje uit het doosje was hij uit de schimmige kabinetsfor
matie opgedoken—mede op weg geholpen door kingmaker Beel. De Jong
wenste evenwel de verantwoording voor de kabinetsformatie te beperken tot
zijn eigen bijdrage daarin. Beels naam werd niet genoemd. Wel bedankte De
Jong zijn voorganger en formateur Zijlstra uitbundig—die vier dagen eerder
bij KB nr 3 van het nieuwe kabinet andermaal tot president van De Neder
landse Bank was benoemd.
B e e l e n de o p e n b a a r h e id

De onvermijdelijke interventies van Beel in kabinetsformaties begonnen gaan
deweg irritatie te wekken, een irritatie die in hoge mate werd versterkt door
zijn geheimzinnigdoenerij.
In de Volkskrant schreef parlementair journalist Henri Faas: ‘Het geheim van
Soestdijk is geworden tot het geheim van Beel. Al die openbaarheid vindt Beel
nonsens. Hij behoort bij het Hof, niet het Binnenhof. Hij schept een sfeer om
zich heen alsof het staatshoofd, zo niet een nog hogere macht, staat achter elk
woord dat hij zegt.’77 De journalist en naar eigen zeggen ARP-spijtoptant van
Putten had in de Haagsche Courant aan nog een andere ergernis lucht gegeven,
ergernis over de onmacht van de gekozen politici tegenover het instituut Beel.
‘Daar is hij dan weer, de enige onvervalste Beel, voorzien van watermerk en
rijkskeur, met garantie, zij het niet voor de volle vier jaar. (...) Zonder hem is
in Nederland kennelijk geen kabinet meer te vormen. De politici, die door ons
volk zijn gekozen, blijken herhaaldelijk onmachtig het werk te doen waarvoor
ze zijn gekozen. En dan moet Beel er weer aan te pas komen. Onvermijde
lijk!’78 In het Kamerdebat over de regeringsverklaring nam Den Uyl de kritiek
van de journalisten over: ‘Waarom moest na overeenstemming over het rege
ringsprogramma adviseur Beel opdraven?’ schamperde de oppositieleider. ‘Ze
ker, een traditie van vele jaren zou zijn doorbroken, als de heer Beel er niet
aan te pas gekomen was, maar deze traditie is toch niet heilig? Zij behoeft het
althans niet te zijn, want de relatie tussen kiezer en verkiezingen en de heer
Beel is omgekeerd evenredig aan zijn bemoeiingen met kabinetsformaties.’79
Beel mocht dan tegenover politici een ‘magisch gezag’ uitstralen, ‘deze parel
op de Kroon van Oranje,’ had Faas nog gedicht, was voor ‘het gemene volk en
de nog gemenere journalisten’ te hoog gezeten. In een tijd waarin de roep om
openbaarheid weerklank kreeg, waarin na Cals ook Zijlstra zijn informatie was
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begonnen met een persconferentie, waarin zelfs formatiestukken openbaar
werden gemaakt, begon Beel op een fossiel te lijken. In zijn ‘memoires-46’,
waarin Beel omstreeks deze tijd terugkeek op zijn formatie van 1946 en waarin
hij aan het nieuwe verschijnsel openheid niet voorbij kon gaan, gaf Beel er
deze draai aan:
‘De nieuwsvoorziening rondom een kabinetsformatie is een kwestie van geven
en nemen. De formateur mag stellig mededelingen doen omtrent zijn vorderin
gen aan de pers, doch nimmer mag men van hem vergen dat hij mededelingen
doet die de openheid van het binnenskamers overleg in gevaar brengen en aldus
de gehele formatie bemoeilijken (...). De formateur moet in zijn beleid het
belang van twee verschillende “openheden” tegen elkaar afwegen.’ 80

Maar waar eindigde volgens Beel de openheid van ‘het binnenskamers overleg’
en begon de openheid tegenover de pers?—dat wilde de Parlementaire Persclub wel eens van Beel horen. Zij liet haar voorzitter PA.L. den Engelse Beel
er een brief over schrijven. De brief van Den Engelse had een wat dociele
toon. ‘Ik kan best begrijpen,’ schreef hij, ‘dat in een bepaald stadium publici
teit schadelijk zou werken.’ De voorzitter van de persclub toonde hiervoor alle
begrip maar vroeg anderzijds ook aandacht voor hun dagelijks brood. ‘Helaas
hebben we de teleurstellende ervaring,’ jammerde Den Engelse, ‘dat U altijd
heel zwijgzaam bent, waardoor de indruk is ontstaan dat U een onvoldoende
gewicht toekent aan de begeleiding van Uw werkzaamheden door een goede
voorlichting’. Blijkens kanttekeningen van Beel op de brief van Den Engelse
heeft hij er met hem over gepraat. De voorzitter van de Parlementaire Pers
club moet er wat timide bij hebben gezeten. ‘Deze gaf toe methode minder
juist te achten’—de methode de vice-president van de Raad van State zo’n
astrante brief te schrijven en deze ook nog blijkens de laatste alinea van de
brief in afschrift toe te sturen ‘aan de voorzitters van de grootste vijf fracties en
aan de directeur van de RVD’. Den Engelse heeft ter verontschuldiging ge
zegd niet te hebben verwacht dat Beel op een verzoek om een gesprek over de
netehge kwestie zou zijn ingegaan. ‘In heb hem nadrukkelijk gewezen op bij
zondere karakter van mijn opdracht’, heeft Beel nog in de kantlijn van de brief
gekrabbeld en ook: ‘was ermee eens dat dit schrijven geen verdere beantwoor
ding behoeft’. Daarmee exit voorzitter Parlementaire Persclub.
Er school in de brief van Den Engelse een aardige pikanterie waarvan deze
zich niet bewust is geweest. Den Engelse had ‘als een voorbeeld’ van Beels fa
lende openheid tegenover de media genoemd: ‘namelijk de overeenstemming
die dinsdagavond tussen de heer Toxopeus en Biesheuvel is bereikt. Ik moet
aannemen dat U daarvan nog diezelfde avond op de hoogte bent gesteld. Ik
vraag mij af, welk belang er door geschaad zou zijn, indien U het bereiken van
dit accoord via Uw woordvoerder aan de publiciteit had prijsgegeven.’81 We
hebben boven gezien dat Toxopeus inderdaad die dinsdagavond 7 maart Beel
had ingelicht over diens gesprek met Biesheuvel. In zijn formatiedagboek van
1967 merkt Beel hierover het volgende op: ‘Hij [Toxopeus] vroeg mij om
hiervan aan de pers mededeling te doen ter voorkoming van verdere wilde
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geruchten over tegenstellingen. Ik besprak dit met de Koningin, die echter
bezwaar had tegen een mededeling mijnerzijds, nu ik optrad als Haar advi
seur.’82 Wij betwijfelen dat Beel tegenover de man van de persclub van dit ko
ninklijk impediment gewag heeft gemaakt—hoe dichter bij de Kroon, hoe
verder van de publiciteit, was Beels stelregel.
Na alle kritiek die in 1967 over hem was uitgestort heeft Beel zich voortaan
verscholen achter de troon als bij kabinetsformaties en -crises zijn waardevol
advies werd ingewonnen.
F o r m a t ie v a n

1971

De kabinetsformatie van 1971, de kabinetscrisis van 1972 en tenslotte de for
matie van het Kabinet-Den Uyl vormen een aaneengesloten stuk in drie be
drijven—de een zal het een tragedie noemen, de ander een komedie, weer een
ander zal er een epos in zien. Beel heeft van de formaties uit deze periode geen
dagboeken bijgehouden. Uit brieven, losse notities en telefoonlijsten die hij
heeft nagelaten, kunnen we evenwel opmaken dat Beel er in de gedaante van
minister van Staat en goeddeels verscholen achter de troon volop bij betrok
ken is geweest.
Het drama werd ingeleid met de Kamerverkiezingen van 28 april 1971. De
uitslag daarvan het een ongekende versnippering zien van het partijensysteem:
in totaal kwamen 14 partijen in de Tweede Kamer. De KVP kreeg te maken
met een bijverschijnsel van de culturele revolutie, de deconfessionalisering; zij
verloor zeven zetels. De andere drie regeringspartijen verloren er tezamen vijf.
De regeringscoalitie hield nog slechts 74 zetels over en verloor dus haar Ka
mermeerderheid. De PvdA kreeg er twee zetels bij; met 39 zetels werd zij voor
het eerst sedert 1956 weer de grootste fractie in de Tweede Kamer. D’66 had
haar triomftocht voortgezet en kwam op 11 zetels. Een nieuwe partij, Pro
gressieve Partij Radicalen (PPR) van malcontente katholieken vooral die zich
na de Nacht-van-Schmelzer van de KVP hadden afgewend, had minder succes
geboekt dan was verwacht; zij kwam met twee zetels in de Kamer.
Vlak voor de verkiezingen had oppositieleider Den Uyl voor een verrassing
gezorgd. Naar Engels voorbeeld had hij een schaduwkabinet gepresenteerd
met would-be ministers van PvdA, D’66 en PPR en hijzelf als schaduwpremier.
De combinatie had al met al slechts 52 zetels achter zich en zou ook met steun
van de PSP (nog slechts 2 zetels) en—als dat al denkbaar zou zijn geweest—
van de CPN (6) geen meerderheid bij elkaar kunnen sprokkelen. De partij die
de sleutel voor een kabinetsformatie in handen had was een compleet nieuwe
partij, Democratisch-socialisten-1970 (DS’70). Zij was een produkt van het radicaliseringsproces dat zich in socialistische gelederen had voltrokken. Wim
Drees jr, zoon van onze meest vermaarde naoorlogse staatsman, bepaalde het
gezicht ervan. Achter hem had zich een oude garde van socialisten geschaard
die zich met afschuw hadden afgewend van de radicaliserende PvdA. Evenals
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D’66 in 1967 had DS’70 in 1971 een vliegende start; zij trad met acht zetels
aan in de Kamer.
We zeiden dat Beel voortaan achter de schermen opereerde. Dit is niet he
lemaal waar. Nog één keer trad hij als adviseur van de koningin naar buiten in
zijn hoedanigheid van vice-president van de Raad van State. In zijn gebruike
lijke analyse van de verkiezingsuitslag deed Beel enkele interessante obser
vaties. Zo was het ook hem opgevallen dat de PPR nauwelijks electorale
aantrekkingskracht had weten uit te oefenen. Beels diagnose luidde dat het
meedoen aan het schaduwkabinet de PPR was opgebroken. ‘Samengaan van
deze groepering met de PvdA heeft een directe overgang van voorheen KVPkiezers bevorderd.’ In D’66 herkende Beel een herleving van de vrijzinnigdemocraten, een progressieve tak van het vooroorlogse liberalisme. Kennelijk
heeft Beel over dit nieuwe verschijnsel van gedachten gewisseld met Drees sr.
Deze was hevig ontdaan over een door Nieuw Links in die tijd gepropageerde
fusie van de PvdA met andere linkse partijen in, wat werd genoemd, het PAK
Tegen Beel had Drees gezegd wat hem ‘als het meest wenselijke voor ogen
stond, te weten een federatief samengaan—in plaats van een in elkaar opgaan—van vrijzinnig- en sociaal-democraten’. Tenslotte constateerde Beel, nog
steeds de verkiezingsuitslag evaluerend, dat waar ‘de doorbraak in vroeger
jaren had gefaald, omstandigheden van buitenaf de katholieke partijvorming
begonnen aan te tasten, meer in het bijzonder de deconfessionalisering’.
Onder druk van Nieuw Links had de PvdA op haar verkiezingscongres van
1969 de beruchte anti-KVP motie aangenomen. Beel sprak daarom in zijn ad
vies aan de koningin de veronderstelling uit dat de PvdA wel ‘niet open zou
staan voor een gesprek met de confessionele partijen’. Maar wat moest de
koningin dan? Beel zag maar één mogelijkheid: ‘dat de huidige coalitie in
stand blijft en DS’70 zich hierbij voegt, tezamen 82 zetels.’ Gepoogd diende te
worden uit deze partijen een parlementair subsidiair een extra-parlementair
kabinet te destilleren.83
Politieke nieuwigheden waren in die dagen niet van de lucht. Er was nog iets
nieuws geïntroduceerd. Op 2 maart 1971, vóór de verkiezingen dus, had de
Tweede Kamer een motie aangenomen van de KVP’er E.J.M. Kolfschoten,
waarin was uitgesproken dat de nieuw te kiezen Tweede Kamer op korte ter
mijn bijeen diende te komen ‘teneinde—in dien de nieuwe Kamer dit wenst—
in een openbare beraadslaging te onderzoeken of een oordeel kan worden uit
gesproken omtrent een door het staatshoofd te benoemen kabinetsformateur’;
een formateur, had Kolfschoten zijn motie later aangevuld, die tevens geacht
moest worden minister-president te worden van het door hem of haar te vor
men kabinet. ‘Gegeven de motie-KoIfschoten,’ schreef Beel op 3 mei aan de
koningin, ‘moge ik adviseren de discussie in de Tweede Kamer af te wach
ten.’84 In afwachting van deze discussie, die op 12 mei 1971 in de Tweede Ka
mer plaatsvond, had de koningin haar consultaties opgeschort.
De motie-Kolfechoten was het rechtse antwoord geweest op de roep van
* Gezien de context doelde Drees met vrijzinnig-democraten op D’66 en met sodaal-democraten op de PvdA—niet op de partij van zijn zoon!
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links om meer openheid. Beel had weinig fiducie in de beoogde openheid bij
kabinetsformaties. Hij schreef: ‘De vijf groeperingen zullen intussen op nog
geheimzinnigere wijze dan bij de oude methode aftasten of het erin zit om,
zonder te grote spanningen in eigen huis, te geraken tot een parlementair
kabinet van de vijf, en zo ja, onder wie als formateur en minister-president.’85
Al enige tijd voor de verkiezingen hadden de fractievoorzitters van de vier
regeringspartijen tijdens een bezoek aan Londen in de bar van het hotel Kensington, waar zij logeerden een nieuw vier-partijenkabinet in de week gelegd
en afgesproken wie van hen welke portefeuille zou krijgen in dit kabinet, dat
onder leiding moest komen van Biesheuvel.86 De uitslag van de- verkiezingen
had dit Londense beraad danig doorkruist. KVP-woordvoerder G.H. Veringa
kwam bij het beraad naar aanleiding van de motie-Kolfschoten op 12 mei niet
verder dan het voorstel ‘een informateur’ aan te wijzen—hetgeen werd ver
worpen. Van Mierlo deed namens de progressieve drie als tegenbod Den Uyl
zijn schaduwkabinet tot een links minderheidskabinet te laten transforme
ren—wat eveneens werd verworpen.
Na dit testimonium paupertatis van de Tweede Kamer en een verhes van twee
weken pakte de koningin de oude, beproefde formatiemethode weer ter hand
en zette haar consultaties voort. Op 13 mei schreef Beel aan Juliana nadat hij ’s
middags bij haar op visite was geweest een brief waarin hij P.A.J.M Steenkamp
in beeld bracht voor een informatieopdracht en waarin hij adviseerde deze
opdracht zo ruim te formuleren dat de informateur zowel de mogelijkheid van
een parlementair als van een extra-parlementair kabinet kon nagaan.87 De
KVP’er Steenkamp had enige bekendheid verworven wegens zijn ijveren voor
een CDA en gold als een man met grote communicatieve gaven. Misschien
vreesde Beel dat net als De Quay had gedaan ook deze communicator te zeer de
publiciteit zou zoeken. Hij achtte het ‘niet prudent’, tekende Beel bij zijn aan
beveling van Steenkamp nog aan, dat de informateur zijn eindrapport in de
openbaarheid zou brengen voordat duidelijk was wie er formateur zou wor
den. Op 15 mei werd Steenkamp inderdaad tot informateur benoemd.
Beel maakt in zijn formatiedossier van 1971 over de thans volgende weken
melding van afwisselende telefoongesprekken met de koningin en met Steen
kamp en daartussen op 4 juni: ‘Bezoek van W. Drees’ (sr of jr?). We stellen
ons voor dat Beel zich wat geërgerd zal hebben aan de aanpak van Steenkamp.
In de eerste plaats trok deze zich niets aan van de door Beel aanbevolen terug
houdendheid tegenover de media. Integendeel, evenals De Quay ontwikkelde
de Eindhovense hoogleraar sociologie zich tot een tv-ster. Lijfehjk beeldde de
informateur voor de camera’s uit hoe hij met KLM-oogbeschermers op van
tijd tot tijd in contemplatie verzonk en omstandig deed hij verslag van zijn
zieleroerselen tijdens deze comtemplaties. In de tweede plaats bleek Steenkamp
wars van de methode die Beel in de formatiepraktijk had geïntroduceerd en die
zo effectief was gebleken, namelijk lastige politici voor het blok zetten met een
* Merkwaardigerwijs kan Steenkamp zelf zich van deze telefoongesprekken—volgens Beels
aantekeningen vijf in totaal—niets herinneren, terwijl ze in Steenkamps eigen aantekeningen
van de kabinetsformatie van 1971 ook niet voorkomen (mededeling Steenkamp 4 januari
1994)
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take-it-or-kave-it—aldus vaart houdend in de kabinetsformatie.

Steenkamp, die in zijn jeugd priester had willen worden en die onder katho
lieken faam had verworven als voorzitter van het Pastoraal Concilie te Noordwijkerhout, maakte van het gezelschap van vijf fractievoorzitters een soort
‘mannenpraatgroep’, heeft Maas het genoemd. Aan pers, radio en tv legde
Steenkamp uit dat hij zijn gezelschap ‘Van het Limburgse heuvelland, door
het Zwarte Woud, over de Alpen, naar Italië’ wilde voeren. In het Limburgse
heuvelland probeerde Steenkamp nog even Den Uyl bij zijn pelgrimage te
doen aansluiten. Deze bevestigde echter op 17 mei dat zijn partij nog steeds de
anti-KVP motie handhaafde en zich daarom wenste te distantiëren van Steenkamps praatgroep. Tevens peperde Den Uyl Steenkamp—die wegens ver
meende linkse sympathieën ‘rooie Piet’ werd genoemd—in dat deze zich voor
het verkeerde karretje had laten spannen. Steenkamp zette niettemin onver
droten de voettocht naar Rome voort. Beel zal met verbijstering aan het tvtoestel hebben gezeten toen Steenkamp welgemoed verklaarde dat zijn ‘mars
route’ uit niet minder dan acht etappes bestond en dat de vierde daarvan zou
bestaan uit ‘meditatie’. Het nam allemaal nogal wat tijd in beslag—totaal vijf
weken—maar doordat Steenkamp de fractievoorzitters voortdurend met hun
verantwoordelijkheid confronteerde, bleef het niet zonder resultaat. Na vijftig
sessies met zijn praatgroep kon Steenkamp melden dat Italië was bereikt—wat
cynisch laat Maas merken dat ze beter een ander reisdoel hadden kunnen
kiezen: ‘Het vijfpartijenkabinet zou metterdaad de weg opgaan van zovele Ita
liaanse coalitiekabinetten’88.
Beel gaf als minister van Staat in een memorandum voor de koningin zijn
oordeel over het eindrapport van Steenkamp. Deze had verklaard dat er vol
doende overeenstemming tussen de vijf partijen bestond om Biesheuvel een
parlementair kabinet te laten formeren. Beel was er niet helemaal gerust op.
Hij adviseerde de koningin toch ook maar de mogelijkheid van een extra-parlementair vijfpartijenkabinet te laten nagaan of van een vier-partijenkabinet
met gedoogsteun van DS’70. Hij opperde zelfs de mogelijkheid van een ‘overgangskabinet’ van de drie confessionele partijen ‘met eenzelfde welwillende
houding van zowel W D als DS’70’; een kabinet dat ‘wellicht dikwijls [steun]
zal kunnen krijgen van kleine groeperingen als SGP (3 zetels) GPV (2 zetels)
Middenstandspartij (2 zetels)89’. Het lijkt ons dat Beel na het Italiaanse avon
tuur van informateur Steenkamp de aan te wijzen formateur in ieder geval wil
de afhouden van een apertura a sinistra, een opening naar links.
De door Beel geopperde alternatieven bleken overbodig. De vijf aanvaardden
Biesheuvel als formateur en deze wist zijn formatie nu wèl tot een goed einde
te brengen. Het kabinet dat Biesheuvel tweeëneenhalve maand na de ver
kiezingen op 1 juli 1971 aan de Tweede Kamer presenteerde, was er een met
zwaargewichten. Naast Biesheuvel zelf hadden van het gezelschap in de bar
van hotel Kensington Schmelzer en Geertsema zitting genomen in het kabinet
en verder de leider van DS-70 Drees jr. De premier was op dat moment de
* Dit was de Nederlandse Middenstandspartij, die in 1971 in de Tweede Kamer was geko
men maar daarna in het niet is verdwenen.
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meest gezaghebbende christen-democraat—twee jaren later zou hij via de ach
terdeur verdwijnen. Al eerder beleefde het schaduwkabinet-Den Uyl een af
gang. Juist nu het na de totstandkoming van het centrum-rechtse kabinet zijn
zin en waarde had kunnen gaan bewijzen, ontbond het zichzelf. Er voegden
zich weer nieuwe namen bij de generatie van politici die sedert 1963 was
aangetreden. Zij zouden het politieke gezicht van de jaren zeventig gaan bepa
len: Hans Wiegel, Frans Andriessen en Wim Aantjes, de nieuwe fractievoor
zitters van respectievelijk W D , KVP en ARP, Tweede-Kamerleden Ed van
Thijn en Bas de Gaay Fortman en natuurlijk de nieuwe minister van Justitie
Dries van Agt. En nog steeds was er Beel, verscholen achter de troon welis
waar maar nog steeds aanwezig.
D e k a b in e ts c r is is v a n

1972

De kabinetscrisis van 1972 is de meest onbegrijpelijke die Nederland heeft
gekend. De vijf partijen van het centrum-rechtse kabinet-Biesheuvel die elkaar
na zoveel moeite hadden gevonden, had er alles aan had gelegen moeten zijn
de homogeniteit te bewaren en elkaar vast te houden. Niettemin lagen ze na
nauwelijks een jaar eerst vechtend op de straat en spoedig daarna uit elkaar.
Mismoedig zegt Maas: ‘een afdoende verklaring van het raadsel vonden we
niet.’90 Desondanks schaart hij zich bij analytici van die dagen die politieke
onervarenheid van DS’70 en in het bijzonder van haar leider W. Drees jr als
de oorzaak zagen.
Wat de politiek leider van DS’70—-een man met een indrukwekkende amb
telijke staat van dienst—wellicht in de weg zat, was dat hem het gelijk dat hij
meestal had en dat hij tegenover degenen die het betwistten vaak met enig sar
casme naar voren bracht, als minister niet werd gegund. Is dan incompatibilité
de caracteres de oorzaak geweest van de ontijdige val van het kabinet-Biesheu
vel? Drees heeft naar zijn zeggen het concrete voorstel gedaan om als zijn per
soon de politieke samenwerking in de weg zat, zijn plaats in het kabinet af te
staan aan partijgenoot J. Bak. Biesheuvel was op dit voorstel niet ingegaan.91
Ons lijkt het dat Biesheuvel en ook de andere ministers sowieso van DS’70 af
wilden. Dit is ook de diagnose van J. Middelburg, die als secretaris van de mi
nisterraad er met zijn neus bovenop zat en die meent dat Biesheuvel erop uit is
geweest zonder DS’70 verder te gaan.92 Biesheuvel zelf zegt ervan: ‘Trouwens
van meet af aan vormde de DS’70-ministers een paar apart in de ministerraad,
dat een voortvarend en consistent beleid telkenmale vertraagde of niet mogelijk
maakte. Voor insiders was het conflict op 17 juli dan ook geen verrassing.’93
Over de directe oorzaak van de kabinetscrisis van 1972 bestaat geen twijfel.
Om Beels interventie in de crisis te kunnen doorgronden moeten we op het
ontstaan daarvan wat dieper ingaan.
Het kabinet zag zich voor de noodzaak geplaatst van drastische bezuinigin
gen. Tijdens het begrotingsoverleg dat begin juli op gang kwam over wat de
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hangpuntennota werd genoemd, trachtte men te beslissen hoe de pijn moest
worden verdeeld. Na verscheidene marathonzittingen was voor zondag 17 juli
om acht uur ’s avonds een ministerraadsvergadering op het Catshuis geconvo
ceerd waarin de knopen zouden worden doorgehakt. Terwijl het begin van de
vergadering almaar werd uitgesteld, probeerden Biesheuvel en KVP-minister
van Financiën R.J. Nelissen naarstig een eindvoorstel op papier te krijgen—
dat mede door de druk van het nachtelijke uur het karakter zou krijgen van
een ultimatum aan de DS’70-ministers, die de meeste begrotingspijn te lijden
kregen. Bij eerdere besprekingen had al menige aanvaring plaatsgehad tussen
DS’70-minister M.L. de Brauw en de ARP-minister van Sociale Zaken J.
Boersma over een nullijn bij het loon- en prijsbeleid die DS’70 wilde terwille
van de inflatiebestrijding waarvoor zij zich sterk maakte. De niet aflatende
clashes waren de niet-DS’70-ministers flink gaan irriteren. Op 17 juli her
haalden De Brauw en Drees niettemin hun eis en dienden het ordevoorstel in
de begrotingsbehandeling te koppelen aan een bespreking van het loon- en
prijsbeleid. Het ordevoorstel leidde tot de eerste schorsing van die avond en
werd na de schorsing door de veertien overige ministers afgewezen.94 Dit te
kende meteen de sfeer van de avond: het werd een strijd van DS’70 tegen de
rest.
Een van de bezuinigingsvoorstellen van Nelissen hield in de invoering van
een Algemeen Verkeersfonds, dat de portefeuille aanging van minister van
Verkeer en Waterstaat Drees. Nelissen wilde van de begrotingsposten voor
openbaar vervoer en voor rijkswegen communicerende vaten maken: tekorten
op de ene post dienden te worden gecompenseerd op de andere. Misschien
had Drees er beter aan gedaan een van de andere ministers de spits te laten
afbijten in het bezuinigingsdebat—ook de anderen hadden de nodige pijnpun
ten. Drees etaleerde evenwel meteen na de schorsing de bezwaren die hij had
tegen het verkeersfonds van Nelissen en die hij de dag daarvoor ook al om
standig uit de doeken had gedaan. Drees legde de niet bijster geïnteresseerde
collega’s uit dat een fonds als Nelissen wilde zoiets was als appelen en peren
bij elkaar optellen. Zonder wezenlijk op Drees’ bezwaren in te gaan, hield
Nelissen vast aan zijn fonds. Biesheuvel viel hem bij en de overige ministers
volgden. Het op zich wat onnozele verkeersfonds was nu een crisisbron ge
worden. Opnieuw volgde een schorsing. Waren bij de eerdere schorsing alle
ministers nog bijeen gebleven, thans kropen de veertien ministers van KVP,
ARP, CHU en W D bij elkaar en heten de twee DS’70’ers aan eikaars
gezelschap over.
Na deze schorsing kwam het hoge woord eruit. De premier eiste namens de
veertien een einduitspraak over de door hem en Nelissen geformuleerde be
grotingsvoorstellen. Drees verklaarde hardnekkig het Algemeen Verkeersfonds
voor ‘onuitvoerbaar’. Grote verwarring, het begrip ‘onuitvoerbaar’ is geen poli
tiek begrip. Biesheuvel vroeg de twee DS’70-ministers op enigszins plechtige
toon of zij politieke consequenties verbonden aan Drees’ ‘onuitvoerbaar’. Bei
den bevestigden zulks. Opnieuw schorsing en overleg van de veertien. Na
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afloop daarvan constateerde Biesheuvel dat de DS’70-ministers aan zijn kabi
net waren ontvallen. Hij zei dat hij de koningin, die in haar vakantieverblijf
Porto Ercole in Italië verbleef, onmiddellijk ervan op de hoogte zou stellen en
kondigde een perscommuniqué aan waarin hij zo gauw mogelijk het verdwij
nen van de DS’70-ministers wereldkundig zou maken. Daarna hief Biesheuvel
de zitting op en belde koningin Juliana uit bed. Alhoewel het uur al ver was
gevorderd—het was inmiddels half vijf—had de minister-president nog een
kort gesprek met Drees en de Brauw. Drees vroeg Biesheuvel wat hun thans te
doen stond. Een ontslagbrief schrijven, vond Biesheuvel. Ze moesten hun
ontslagbrief richten aan de koningin, zei hij, maar bij hem inleveren.
Biesheuvel deed Drees en De Brauw uitgeleide en voegde Drees op de stoep
van het Catshuis nog toe dat ook zijn opvolger op Verkeer en Waterstaat het
Algemeen Verkeersfonds had te accepteren; wat Drees in de oren knoopte. De
twee ministers spoedden zich naar het huis van Drees om hun wonden te
likken—het was nu half zes. De Brauw kwam met het idee ook zelf een pers
communiqué te laten uitgaan. Daarover beraadslagend, besloten ze er meteen
een persconferentie aan te verbinden die middag op het departement van
Drees. Wellicht zouden perscommuniqué en persconferentie, waarover Beel
zich verstoord zou tonen, beter tot hun recht zijn gekomen als de demissio
naire DS’70-ministers deze hadden kunnen synchroniseren met een actie van
hun fractievoorzitter J.J.A. Berger. Drees vindt dat deze die maandag meteen
overleg had moeten openen met de fractievoorzitters van de andere vier coali
tiepartijen. Dan had in een vroeg stadium kunnen worden vastgesteld of zij
eveneens erop uit waren DS’70 te lozen. Berger was evenwel onbereikbaar.
Drees en De Brauw wisten dat hij ‘ergens in de Archipelbuurt’ de nacht door
bracht, maar ze hadden geen telefoonnummer van het huis van Bergers Dul
cinea.
Diezelfde maandag nog schreef Drees zijn ontslagbrief en stuurde die als
afgesproken naar Biesheuvel; De Brauw en de twee DS’70-staatssecretarissen
wachtten er nog een dag mee. Tot het moment dat ze eind van die week hun
portefeuilles overdroegen, hebben de vier DS’70-bewindslieden zich als de
missionair beschouwd. Ze bleven op hun departement verschijnen en deden
daar de lopende zaken af. Biesheuvel had een geheel eigen kijk op de demis
sionaire status van de lastige DS’70-bewindslieden. Het beraad van de veertien
ministers die nacht van zondag op maandag na de laatste schorsing, waarbij ‘de
ministerscrisis’ en ‘het perscommuniqué’ werden besproken, is genotuleerd als
een ‘ministerraadsvergadering’ met daarbij de vermelding: ‘(afwezig Drees en
De Brauw)’. Ditzelfde gebeurde met de vergaderingen van de veertien op
maandag om 11 uur ’s avonds, waarbij eveneens ‘de ministerscrisis’ en ‘het
perscommuniqué’ op de agenda stonden, en die van woensdag 19 juli over ‘de
politieke situatie’.95 Bij de laatste vergadering heeft Biesheuvel verslag gedaan
van het gesprek dat hij had gehad met Berger. Deze had te kennen gegeven
dat andere DS’70’ers niet tot het kabinet zouden toetreden als deze zich had
den te schikken naar het meerderheidsbesluit over de bezuinigingen. Niet* Die maandag kwam Berger omstreeks 11 uur ’s ochtends relaxed het Binnenhof opgewan
deld, waar journalisten hem besprongen met de vraag wat hij vond van de val van het kabinet;
Berger wist van niets.
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temin heeft Biesheuvel ook in dit stadium kennelijk de ministerscrisis nog
steeds niet voor een kabinetscrisis aangezien. Hij wilde, verklaarde Biesheuvel
in de ‘ministerraad’ van de 19e, een ‘zeer snelle procedure, die het kabinet een
nieuwe legitimatie verschaft.’ De als ‘afwezig’ genotuleerde demissionaire
DS’70-ministers wisten van niets. Zij hadden geen convocatie of agenda van
de drie ‘ministerraadsvergaderingen’ ontvangen en ook de notulen ervan zijn
hun nimmer toegestuurd!96
B e e l g r ijp t in

Het lijkt er veel op dat Biesheuvel die zondag 16 juli op een breuk heeft aan
gestuurd. ’s Middags, dus vóór de fatale vergadering, heeft hij Beel gebeld—
wij nemen aan in diens hoedanigheid van minister van Staat, want Beel was
per 1 juli als vice-president van de Raad van State afgetreden. De andere dag
om half negen ’s ochtends, dus goed drie uren nadat hij Drees en De Brauw
uitgeleide had gedaan, heeft Biesheuvel Beel opnieuw gebeld, waarschijnlijk
om hem de (verwachte?) afloop van de marathonzitting mee te delen. Die
middag nog vervoegde Biesheuvel zich tenslotte bij Beel thuis. Kennelijk wist
de premier niet goed hoe nu verder te gaan. W at hij wel wist was dat hij in
geen geval ‘enkel met de drie confessionele partijen verder wilde, maar met de
vier, mits er niemand verder uit de boot viel’. Bij het maandagmiddagberaad
met Beel is tenslotte ook voorzichtig de vraag aangeroerd of tot kameront
binding moest worden besloten en dus tot vervroegde verkiezingen—gezien
de onzekere tijden een besluit vol risico’s.97
Na afloop van het gesprek met Biesheuvel heeft Beel de koningin in Porto
Ercole gebeld. Het bericht dat hij haar gaf, zal zijn geweest een periculum in
mora, dépêcbez vous (Onraad Majesteit, haast U!). Enkele dagen later is konin
gin Juliana naar het vaderland teruggekeerd. In afwachting van haar terugkeer
heeft Beel nog enkele malen gebeld met de koningin, maar vooral ook met
directeur van het Kabinet der Koningin mejuffrouw F.M. de Graaff. Dit laat
ste was nodig om tot een juiste formulering van de ontstane situatie naar
buiten te komen. Biesheuvel heeft Beel ongetwijfeld verteld dat hij de DS’70ministers bij hem hun ontslagbrief had laten indienen en dat de overige minis
ters hadden besloten hun portefeuilles ter beschikking te stellen. Beel was niet
erg gesticht van Biesheuvels aanpak van de situatie. ‘Heb dit ernstig ontraden;
óf er is enkel een ministerscrisis; óf er is een kabinetscrisis,’ noteerde Beel.
Met het verdwijnen van de twee ministers van DS’70 en Bergers weigering
hen te vervangen was de coalitiegrondslag aangetast waarmee het kabinetBiesheuvel van start was gegaan. Er was dus sprake van een kabinetscrisis, pro
beerde Beel Biesheuvel duidelijk te maken. De consequentie daarvan was dat
Biesheuvel niet zo maar op eigen houtje de lastige ministers de laan uit kon
sturen, maar dat de koningin gelegenheid moest worden geboden tot consul
taties over de crisis; ‘in volle omvang’, schreef Beel en voegde er verontwaar
digd aan toe: ‘Geen farce met raadpleging (..) gevaar voor uitschakeling HM’.98
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„W aar blijft ZIJ nu!?"
Beel heeft Biesheuvel waarschijnlijk voorts een college gegeven over het be
grip ‘demissionair’, waarmee deze blijkens boven weergegeven relevatie van de
feiten kennelijk wat in de knoop zat.
Beels college heeft kennelijk weinig indruk op Biesheuvel gemaakt. Tijdens
een onderhoud dat Beel op 20 juli had met de koningin hoorde hij van haar
dat de veertien ministers ‘unaniem’ vasthielden aan de koers die Biesheuvel
had uitgezet. Dit kwam er kort en goed op neer, hoorde Beel nu, de DS’70ministers de laan uit, regeling van de waarneming van hun portefeuilles en
‘daarop aansluitend een ter beschikking stellen van hun portefeuilles.’ Bies
heuvel had er nog bij gezegd: ‘Mocht HM de Koningin hiertoe niet bereid
zijn, dan nemen alle ministers ontslag’. Biesheuvels gekwetste ego dreigde het
constitutionele recht te overwoekeren. ‘Het is duidelijk,’ verzuchtte Beel, ‘dat
een zich persoonlijk gekwetst voelen van de minister-president en verschillen
de ministers een belangrijke rol speelt.’ Over hetgeen Drees en De Brauw
hadden gedaan na het uitbreken van de crisis was Beel evenmin te spreken:
‘uitlatingen van de beide bewindslieden De Brauw en Drees zijn in dit opzicht
te betreuren’.99 Beel doelde hiermee op hun persconferentie. De twee verbit
terde DS’70’ers hadden op deze persconferentie scherpe kritiek uitgeoefend
op Biesheuvel en over de gang van zaken in de ministerraad uit de school
geklapt. Ze hadden dit gedaan terwijl Drees’ ontslagbrief nog onderweg was
en die van De Brauw nog niet verstuurd—dus nog in hun hoedanigheid van
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dienaren van de Kroon.
Na haar terugkeer uit Italië was de koningin op 20 juh begonnen met de door
Beel bepleite consultaties. Alle fractievoorzitters van links tot rechts adviseer
den haar Kamerontbinding en vervroegde verkiezingen; de enige die uit de
toon viel was Berger, die een lijmpoging bepleitte. Den Uyl zei bereid te zijn
zijn schaduwkabinet te doen herleven en als links minderheidskabinet de Ka
merontbinding voor zijn rekening te nemen. De fractievoorzitters van de res
terende vier regeringspartijen gaven er evenwel de voorkeur aan een rompkabinet-Biesheuvel dit te laten doen.
Anders dan Drees jr was Beel een man die als hij gelijk had zorgde dat hij
het ook kreeg. Uit een memorandum van Beel van 22 juli bhjkt dat hij door
vast te houden aan zijn constitutioneelrechtelijk gelijk de rol van de vorstin in
onze constitutionele monarchie, zoals hij die zag, overeind had weten te hou
den. Op heldere wijze zette Beel in zijn memorandum uiteen waar de dram
merige Biesheuvel definitief in de fout had dreigen te gaan. ‘Niet de formele
ontslagbesluiten, maar de breuk welke in het kabinet is ontstaan als gevolg van
een belangrijk verschil in inzicht over het te voeren beleid, vormt de motivatie
voor zowel de ontslagaanvrage van de beide ministers, als voor de terbeschik
kingstelling van hun functies door de overige ministers.’ Aard en diepte van
dit verschil in inzicht dienden eerst door de koningin door middel van haar
consultaties te worden vastgesteld. ‘Of tot raadpleging wordt overgegaan en
welke vragen aan de adviseurs zullen worden gesteld,’ zo omschreef Beel nog
eens in alle scherpte het prerogatief van de vorst in onze formatiepraktijk,
‘beshst de Draagster van de Kroon op eigen gezag.’ Zo moest het, zei Beel, en
zo was het ook gegaan. Tevreden stelde hij vast ‘dat de raadpleging slechts
twee dagen heeft gevergd’.100
Ogenschijnlijk vormde Beels memorandum een juridische exercitie op de
vierkante centimeter. Dat was zij niet. Zoals Biesheuvel het had willen aanpak
ken dreigde hij aan het toenmalige Grondwetsartikel, ‘De Koning benoemt en
ontslaat haar ministers naar welgevallen’, de gevaarlijke variant toe te voegen:
‘De minister-president ontslaat naar welgevallen’. Er zat namelijk een poli
tieke kant aan Biesheuvels voortvarendheid. Het leek er sterk op dat Biesheu
vel een breuk had willen forceren zonder de kans op een lijmpoging te geven,
om zodoende met de vier partijen gewoon door te kunnen gaan. Later heeft
de CPN fractieleider Marcus Bakker op zijn onnavolgbare wijze (onbewust)
verwoord, wat Beel waarschijnlijk bedoelde: ‘Koning Biesheuvel! (...) Dit werd
een “lijmpoging” genoemd; er was echter geen lijm, alle lijm zat al tussen de
zetel en de broek van Biesheuvel.’101
In feite doelde Bakker hier op de nieuwe fase in de kabinetsformatie die na 22
juli op gang kwam. Op die dag kreeg Biesheuvel opdracht ‘een kabinet te for
meren’. Ook Beel achtte Kamerontbinding en vervroegde verkiezingen nu onontkomehjk. Evenals in 1958 toen hij een interim-kabinet had geformeerd,
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vond Beel dat de koningin niet in de formatieopdracht zelf de Kamerontbin
ding mocht opnemen. Beel liet Biesheuvel in het communiqué waarmee hij de
opdracht aanvaardde erbij zeggen dat zijn te vormen kabinet zich ‘mede tot
taak zal stellen de bevordering van vervroegde verkiezingen en mitsdien ont
binding van de Tweede Kamer’—daarmee was Biesheuvel weer op het rechte
spoor.
Uit Beels dagaantekeningen kunnen we opmaken dat hij nauw voeling hield
met de formateur. Bij diens pogingen een vier-partijen interim-kabinet te vor
men stuitte Biesheuvel op enig verzet van de fractievoorzitters van W D en
CHU, Wiegel en A.D.W. Tilanus. De fractievoorzitter van DS’70 had, wat
laat, een signaal gegeven dat een lijmpoging wellicht kans van slagen had.
Bovendien was er een plotselinge meevaller op de rijksbegroting van ƒ80 mil
joen waarmee de pijn voor de DS’70-ministers misschien wat kon worden ver
licht. Wiegel en Tilanus drongen daarom bij Biesheuvel erop aan de formatie
te onderbreken voor een lijmpoging—het is deze lijmpoging waarop Bakkers
opmerking betrekking had. Beel, die van stonde af aan een lijmpoging had
voorgestaan, schreef aan de koningin: ‘Een informateur zou dit in enkele da
gen uit de doeken kunnen doen’ en vond dat Steenkamp, de verwekker van het
kabinet-Biesheuvel, daarvoor de aangewezen man was.102 Het valt te betwijfe
len of het Steenkamp inderdaad in enkele dagen was gelukt. De kans was
groot geweest dat hij zijn mannenpraatgroep opnieuw over bergen en door
dalen had meegevoerd. Biesheuvel vond een andere oplossing. Hij liet de lijm
poging niet over aan een door de koningin te benoemen informateur maar
benoemde zelf een adviseur-informateur, CHU ex-minister van Justitie Y.
Scholten.
Biesheuvel is wegens deze trouvaille met hoon overladen. ‘De heer Biesheu
vel benoemt zichzelf tijdelijk tot staatshoofd!’—wederom Bakker—en Maas
heeft het genoemd: ‘Handig, maar niet fraai!’103 Naar onze mening was het
geen Biesheuvel deed een creatieve oplossing voor het tijdrovend probleem
van een benoeming van een informateur door de koningin, met alle consul
taties die daaraan vastzaten. Het lijkt ons een vondst met toekomstwaarde.
Meerdere commissies hebben, de huidige rol van het staatshoofd in de kabinetsformatiepraktijk evaluerend, erop aangedrongen te komen tot een door de
Tweede Kamer aan te wijzen kabinetsformateur die tevens beoogd premier
zou moeten zijn. Beels rijke formatiepraktijk laat zien dat een gedoodverfde
minister-president niet per definitie het subtiele handwerk van een kabinet
formeren in de vingers heeft. Zo iemand zou volgens het recept van Biesheu
vel van 1972 zich kunnen voorzien van een of meer informateurs. Uiteraard
zal de formateur zelf de politieke verantwoordelijkheid moeten dragen voor
het optreden van de informateurs—een politieke verantwoordelijkheid die in
de huidige praktijk nogal eens de mist ingaat.
Ook Scholten hield tijdens zijn (korte) lijmpoging contact met Beel, kunnen
we uit Beels telefoonlijst opmaken. Wellicht had Beel het karwei in twee
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dagen weten te klaren. Scholten kwam na zes dagen tot de conclusie dat een
herstel van de breuk er niet in zat. DS’70 wilde nog steeds koppeling van de
begrotingsbezuinigingen aan een loon- en prijsbeleid en Drees vond dat eerst
het vermaledijde verkeersfonds van tafel moest. De vier andere partijen waren
niet bereid aan deze verlangens tegemoet te komen. Op 4 augustus pakte
Biesheuvel de draad weer op en op 9 augustus had hij zijn interim-kabinet van
KVP, ARP, CHU en W D gereed, dat genoemd werd Biesheuvel II. Tot het
laatst heeft Beel de vinger aan de pols gehouden. Uit zijn formatiedossier
blijkt dat hij verscheidene ontwerpen heeft gemaakt voor een slotcommuni
qué. Het werd uiteindelijk dat Biesheuvel verslag had gedaan ‘van zijn werk
zaamheden als formateur en over de bevindingen van zijn adviseur Y. Schol
ten’—‘informateur’ wilde Beel deze blijkbaar niet noemen.104
Udink nam de portefeuille van Verkeer en Waterstaat erbij. Toen deze zijn
begroting indiende bleek dat hij zich had ontdaan van het Algemeen Verkeers
fonds—ook later is er niet meer van gehoord. Een van de conclusies van Maas
bij de formatie van 1972 luidt dan ook ‘dat Drees zakelijk het gelijk aan zijn
zijde had’.
F o r m a t ie v a n h e t k a b in e t -D e n U y l

De vervroegde Tweede-Kamerverkiezingen van 29 november 1972 lieten een
zelfde versnippering zien als anderhalf jaar daarvoor. Wederom kwamen 14
partijen in de Tweede Kamer; met als nieuwe loot de Rooms-Katholieke Partij
Nederland van Klaas Beuker, die vond dat de KVP van haar roomse geloof
was gevallen en die één zetel kreeg. De neergang van de KVP had dramatische
vormen aangenomen. Zij verloor nu acht zetels—in tien jaar tijd was haar aan
hang gehalveerd. De ARP won een zetel. Er waren observatoren die de onver
wachte winst van deze confessionele partij toeschreven aan de aantrekkings
kracht die haar lijsttrekker Biesheuvel met zijn indrukwekkende gestalte en
edele gelaatstrekken vooral op het vrouwelijk kiezersvolk had uitgeoefend—
‘mooie Barend’, werd hij genoemd. De ene zetel winst van de ARP had de drie
zetels verlies van de CHU niet kunnen compenseren. In totaal hadden de
christen-democraten nog maar eenderde van het electoraat achter zich. Wat
erger was, ze ontbeerden een duidelijk geprofileerde leider. Het leiderschap
van Biesheuvel was door de zwakke leiding die hij aan zijn kabinet had gege
ven geërodeerd en Schmelzer kampte nog steeds met het gladde-teckel-syndroom. Tegenover het debacle van de confessionelen stond een overwel
digend electoraal succes van de W D . Onder de populistische leiding van haar
jonge, goedgebekte lijstaanvoerder Hans Wiegel was de liberale partij met één
slag uiteindelijk de ‘volkspartij’ geworden die ze zich sinds jaar en dag noem
de. Met haar 22 zetels liet de W D ARP en CHU ver achter zich en benader
de ze de 27 zetels van de KVP. De liberale overwinning zou een Pyrrhusoverwinning bhjken; ze joeg de linker vleugels binnen KVP en ARP op één hoop.
Daardoor was eigenlijk van meet af aan een coalitie van centrum en rechts, die
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(met de zes zetels van DS’70) nog een nipte meerderheid had van 76 zetels,
uitzichtloos.
Niettegenstaande de blijvende partdjenversnippering was er enige tekening
gekomen in de politieke verhoudingen. De PvdA had flinke winst geboekt en
was met 43 zetels verreweg de grootste partij geworden. Haar lijstaanvoerder
Joop den Uyl was in korte tijd een nationaal bekende figuur geworden en was
thans de onbetwiste leider der progressieve krachten. In de slagschaduw van
Den Uyl hadden D’66 en PPR stuivertje gewisseld in de kiezersgunst. De PPR
had in de van huis uit gereformeerde, progressief ogende particiërszoon Bas
de Gaay Fortman een meer inspirerende lijsttrekker gevonden dan de wat
timide katholiek J. Aarden was geweest; zij sprong naar zeven zetels. D’66
leverde vijf zetels in en hield er zes over—de nagenoeg gelijke sterkte van Den
Uyls bijwagens zou later de zetelverdeling in het kabinet-Den Uyl vergemak
kelijken. Van stonde af aan was het voor velen duidelijk dat men de progressieven niet buiten de regering kon houden. Het zou evenwel heel wat voeten
in de aarde hebben voordat Den Uyl minister-president werd—ook al doordat
Beel nogal wat bezwaren daartegen had te overwinnen.
Beels interventies in de nu volgende lange formatie waren die van een adviseur
in de hoedanigheid van minister van Staat. Op 30 november, twee dagen na de
verkiezingen, noteert Beel: ‘Bezoek aan Soestdijk’—zonder overigens van de
inhoud van deze bespreking verslag te doen. We mogen aannemen dat Beel de
koningin heeft geadviseerd over de keuze van de informateur Ruppert en over
diens (ruime) opdracht. Op 4 december, de dag dat Ruppert de informatieopdracht kreeg, noteerde Beel: ‘14 uur Telefonisch gesprek met H.M. de
Koningin’; ‘ 18.15 uur Telefonisch gesprek met H.M. de Koningin’; ‘19.45 uur
Telefonisch gesprek met dr. Ruppert’; ‘21,15-22.30 uur Bezoek van dr. Rup
pert’105.
Beel en Ruppert hadden, hoe uiteenlopend van aard beiden ook waren, gro
te waardering voor elkaar. We hebben gezien dat Beel ondanks tegendruk
vanuit het kabinet-Biesheuvel vasthield aan zijn voordracht van Ruppert voor
het vice-presidentschap van de Raad van State. Ruppert heeft van zijn kant tij
dens de gehele formatieperiode nauw contact gehouden met Beel, die op het
stuk van kabinetsformaties zoveel meer ervaring had dan hij. Al met al werd de
langdurige kabinetsformatie 1972/1973 er een die in hoofdzaak vanuit het ge
bouw van de Raad van State is geleid. Eerst werd staatsraad Ruppert informa
teur, daarna staatsraad Burger formateur en aan het eind werden beiden for
mateur. Burger had het tegenover de fractievoorzitters over de kamer op de
Raad van State ‘die u zo vertrouwd zal zijn geworden’. Beel, als gewezen vicepresident nog steeds kind aan huis op Binnenhof nr 1, heeft in deze kamer met
Ruppert onder het genot van een kopje koffie menigmaal de ontwikkeling van
de formatdegebeurtenissen besproken.106
Onder de papieren die Beel in zijn dossier van de formatie van 1972/1973
heeft bewaard, bevindt zich een intrigerend stuk van 8 december 1972. Het
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bestaat uit met de hand geschreven aantekeningen, eerst op een visitekaartje—
waarop Beel zich noemt ‘Minister van Staat’—vervolgens, toen het kaartje vol
was, op een restaurantrekening van motel Postiljon te Heerenveen. Beels
Heerenveense aantekeningen zijn om meer dan één reden intrigerend. De formatiedagboeken, die Beel heeft nagelaten, placht hij te dicteren aan zijn parti
culier secretaresse. Hij las hetgeen zij had getypt na, corrigeerde de naar zijn
mening te kritische opmerkingen over personen, liet het opnieuw uittypen en
vernietigde de oorspronkelijke versie.107 De krabbels die Beel heeft gemaakt in
motel Postiljon waren wellicht bestemd als geheugensteun voor hetgeen Beel
zijn secretaresse had willen dicteren. Van een formatiedagboek van 1972/1973
is het echter niet gekomen. Dit betekent dat Beels notities van 8 december
1972 in Heerenveen vrijwel de enige ongekuiste formatieaantekeningen zijn
die we van Beel kennen. Uit de restaurantrekening kan worden opgemaakt dat
er drie personen waren in motel Postiljon: twee namen een tongetje, één van
hen een toumedos. De inhoud van de aantekeningen geven de indruk dat
Beels twee gesprekspartners vooraanstaande PvdA’ers waren.
De aantekeningen laten zien dat bij de twee disgenoten van Beel dezelfde
bezorgdheid bestond over het PAK als Drees sr koesterde. Als je zestien jaar
was en één gulden contributie betaalde, noteerde Beel, dan kon je al lid wor
den van het PAK en was je automatisch ook lid van de PvdA. De gevolgen
daarvan waren desastreus: ‘De achterban bestaat hoofdzakelijk uit studenten,
leerlingen van sociale academies en scholieren; de jongeren hebben de leiding
van de partij in handen.’ Overal bemoeiden ze zich mee die jongelui, zelfs met
de buitenlandse politiek. ‘Mansholt moet van deze gang van zaken niets heb
ben’ schreef Beel. Deze zou volgens Beels aantekeningen hebben gezegd: ‘J e
moet de basis niet zetten op het internationale beleid.’ A. Mozer, gerenom
meerd internationaal secretaris van de PvdA was er de partij voor uitge
vlucht. De eisen van de jongeren werden—nog steeds volgens Beels aanteke
ningen—steeds wilder: ze wilden Nederland uit de NAVO laten treden, de
successiebelastingen drastisch verhogen, alle inkomens openbaar maken en
2% van het Nationale Inkomen voor Ontwikkelingshulp uittrekken. André
van der Louw lonkte naar de CPN. ‘Nieuw Links wordt al weer opzij gezet
door nog nieuwer links!’
De kwintessens van het gesprek in Heerenveen vormde de overtuiging van
Beels (socialistische?) gesprekspartners dat Den Uyl eigenlijk zelf anders wil
de. ‘Den Uyl zelf is redelijk, maar ziet te zeer om naar de achterban,’ kunnen
we uit een van de krabbels van Beel ontcijferen en uit een andere dat Den Uyl
steun zou zoeken bij de vermoedelijk gematigder Marcel van Dam ‘omdat hij
van zichzelf geen revolutionair is; onder druk wijkt hij’. Het heeft er veel van
weg dat in het gesprek op 8 december 1972 is gespeculeerd over de moge
lijkheid Den Uyl los te weken van zijn geradicaliseerde achterban, om vervol
gens met ‘redelijke’ socialisten—als Mansholt en Vondeling waarschijnlijk,
Van Dam ook misschien—een formatieproces op gang te krijgen als in vroe
ger dagen ten tijde van Drees sr. Het lijkt op een poging tot een ‘inbraak’ als
* Mozer had zijn partijlidmaatschap opgezegd wegens de veranderde houding van de PvdA
jegens de Palestijnen, meent Mansholt. Van de door Beel aan hem toegedichte uitspraken
snapt hij niets (brief Mansholt aan auteur 29 januari 1994).
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Burger in een later stadium van de kabinetsformatie met succes bij de confes
sionelen zou plegen. Op initiatief van wie? Van socialistische notabelen? Van
de koningin misschien? Van informateur Ruppert? Of was het initiatief van
Beel zelf uitgegaan en wilde hij nog één keer scoren? Beel zelf tenslotte
toonde grote bezorgdheid voor de slappe knieën van de fractievoorzitter van
de KVP, Andriessen. ‘Als de KVP maar enigszins zou zeggen moreel te steu
nen’, noteerde Beel in wat gebrekkig Nederlands, ‘dan valt zij uit elkaar. On
geluk voor het land!’108
Daags na de reis naar het hoge noorden bracht Beel een bezoek aan zijn
oude politieke vriend W . Drees sr.109 Wellicht was dit defollow-up van het ge
sprek in Heerenveen. Daar was onder meer de moeilijk te doorgronden op
merking gemaakt: ‘Den Uyl wilde een nieuw congres; vroeg Drees sr. om
jonge mensen die hem steunen.’ Ongetwijfeld hebben Drees en Beel tegen
elkaar gezegd dat de problematiek waarin ze meenden dat Den Uyl verzeild
was geraakt aan hemzelf was te wijten, als gevolg namelijk van de polarisatiestrategie waarvoor deze zich door Nieuw Links op sleeptouw had laten nemen.
Voor coalitiekabinetten als aan de wieg waarvan zij beiden hadden gestaan,
was steeds essentieel geweest: wederzijdse bereidheid na de verkiezingen met
elkaar om de tafel te gaan zitten en punten uit de verkiezingsprogramma’s
tegen elkaar uit te wisselen. De progressieve drie waren evenwel de verkiezin
gen ingegaan met een gemeenschappehjk program Keerpunt-72 waarover na
de verkiezingen niet viel te onderhandelen, hadden ze verklaard. Was dit wel
licht nog te billijken ter ondersteuning van hun meerderheidsstrategie in de
verkiezingsstrijd, nu de drie niet erin waren geslaagd een electorale meerder
heid achter zich te krijgen, vereisten de democratische spelregels volgens hen
dat ze gingen onderhandelen. Enkele dagen na zijn gesprek met Drees noteer
de Beel: ‘De polarisatiegedachte is voor ons parlementair stelsel—en voor de
democratie in het algemeen—onjuist. In ons land zal voorlopig nog vele jaren
een compromis, een coalitie nodig zijn.’ In dat stadium had Beel nog op het
oog een ‘samengaan van PvdA en Christen-Democraten.’110
Ruppert slaagde er evenwel niet in zulk een samengaan boven water te krijgen.
En Andriessen bleek niet bereid een links minderheidskabinet te ‘gedogen’—
een nieuw politiek begrip dat opgeld ging doen waarvan Beel opmerkte: ‘een
eigenaardige term (...) in ons staatkundige bestel’. Op 20 december wendde
Ruppert de steven en ging zijn informatie richten op de mogelijkheid van een
parlementair vijfpartijenkabinet van centrum-rechts. In deze fase hield Beel
Ruppert voor: ‘niet eerst welke partijen samengaan en dan op welk program,
maar eerst welk program is geboden en is men bereid daaraan steun te ver
lenen.’ Ruppert heeft deze door Beel aangewezen weg even bewandeld. Blijk
baar is toen een moment een kabinet in zicht geweest met De Gaay Fortman
sr als minister-president. ‘Beste Marinus,’ vroeg Beel bezorgd, ‘(...) Is de Gaay
Fortman niet bezwaarlijk als M.P. in verband met zoon in de Tweede Ka
mer?’111 Ruppert ontdekte weldra dat ook een kabinet onder de brugfiguur De

ONDERKONING: KABINETSFORMATIES 1963-1973

553

Gaay Fortman sr de linker vleugels van ARP en KVP niet over de streep kon
halen. Daarmee was ook deze figuur afgestreept. Intussen was het al 1973 ge
worden.
Onverdroten zette Ruppert zijn zoektocht voort. W at er nu nog te onder
zoeken ware, was een extra-parlementair centrum-rechts kabinet. Uit Beels
formatiebescheiden van 1972/1973 kunnen we opmaken dat Ruppert zich
eerst door Beel uitvoerig heeft laten voorlichten over het verschil tussen een
parlementair en een extra-parlementair kabinet. Hij had daaraan behoefte
omdat de buitenwacht meende dat de informateur zijn toevlucht wilde zoeken
in een kabinet van apolitieke figuren, zonder enig program en onttrokken aan
de controle van het parlement. Op 15 januari 1973 heeft Ruppert in Nieuws
poort voor de verzamelde parlementaire pers een uiteenzetting gehouden over
de vele species van het genus kabinet. Er waren ‘zakenkabinetten’, ‘nationale
kabinetten’, ‘kabinetten-^ hoc’, legde hij uit. En dan was er nog het ‘programkabinet’. Dit laatste, zei Ruppert op gezag van Beel, kon parlementair en
extra-parlementair zijn. Extra-parlementair was een misleidend begrip, gaf
Ruppert toe. Het kon het misverstand oproepen dat het ‘over en zonder het
parlement zou regeren’. Dat was beslist niet het geval. ‘Geen kabinet kan rege
ren tegen de uitgesproken, blijvende wil van een parlementaire meerderheid.’
Het tweede ‘misverstand’, aldus Ruppert, was dat een extra-parlementair kabi
net uit niet-politieke figuren bestond. ‘Zulks kan, maar behoeft geenszins’,
zaaide de college gevende staatsraad toch enige twijfel. Op gezag van Beel
hield Ruppert het gezelschap in Nieuwspoort tenslotte het criterium voor dat
een parlementair kabinet onderscheidt van een extra-parlementair. Beide wa
ren, als gezegd, ‘programkabinetten’. Bij een parlementair kabinet werd het
program vastgesteld in overleg tussen de fracties (regeerakkoord), bij een extra
parlementair kabinet werd het program vastgesteld in overleg tussen de minis
ters van het te vormen kabinet (regeringsprogram).112
Ook een extra-parlementair centrum-rechts kabinet bleek er niet in te zitten,
doordat de VVD over enkele heikele punten zekerheid wilde die de confes
sionele partijen niet gaven. Voordat Ruppert zijn informatie eindelijk afsloot,
deed hij nog één verkenning. Deze zou later blijken onvermoede perspectie
ven te hebben geopend. Ruppert sondeerde nog de mogelijkheid van een
extra-parlementair kabinet van progressieven en christen-democraten. Waar
schijnlijk heeft Ruppert dit perspectief zien gloren bij een geheime ontmoe
ting die hij in de donkere dagen voor kerstmis had gehad met Den Uyl bij
deze thuis in Buitenveldert. Den Uyl had laten blijken te kunnen leven met
een ‘witte rand’ aan zijn progressief kabinet en deze mocht wat hem betreft
extra-parlementair zijn, als er maar een samenstelling uit kwam 10-6.113
Daarop heeft Ruppert buiten de ARP-leiding om bij zijn oude CNV-kompaan
Boersma, demissionair minister van Sociale Zaken, gepolst wat deze vond van
zo’n extra-parlementaire rand. Kennelijk heeft deze toen al laten bhjken zich
voor die witte rand wel te willen inzetten.
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Beel heeft in de laatste verkenningstocht van zijn oud-collega bhjkbaar slechts
een onvermijdelijk ritueel gezien. ‘Zodra voor de formateur vaststaat dat
PvdA, D’66 en PPR geen steun willen verlenen aan een extra-parlementair
kabinet, rijst de vraag of niet aan leden van het kabinet-Biesheuvel ontslag
geweigerd dient te worden,’ had Beel al in een eerder stadium geschreven.114
Zover heeft Ruppert het niet laten komen. Per slot was hij geen formateur
maar informateur. Ruppert wist genoeg. Op 31 januari bracht hij zijn eindrap
port uit aan de koningin en beëindigde het met de hoopgevende conclusie:
‘dat een opdracht aan een socialistische formateur zal kunnen leiden tot een
voor de meerderheid van de volksvertegenwoordiging aanvaardbare uitkomst’.
Dit bracht eindelijk, twee maanden na de verkiezingen, een kabinetsformateur
in het veld, te weten Burger.
F o r m a t ie -B u r g e r

De beruchte formatiefase-Burger is door hemzelf omstandig uit de doeken ge
daan aan zijn biografenduo Van Esterik en Van Tijn die er op meeslepende
wijze verslag van hebben gedaan. Er schuilen twee aspecten in Burgers forma
tie die in een biografie van Beel aandacht verdienen.
Burger heeft tegenover zijn biografen laten blijken dat de hardhandige ma
nier waarop hij de confessionelen heeft aangepakt mede werd ingegeven door
zijn behoefte de KVP te laten voelen dat zij niet langer in het centrum van de
macht stond. Burger zal hierbij hebben teruggedacht aan al die ervaringen uit
het recente verleden—in eerdere hoofdstukken beschreven—toen de PvdA zo
vaak vooral door toedoen van Beel onder het juk had moeten doorgaan. Van
Esterik en Van Tijn schrijven: ‘Burger had altijd al gehamerd op de noodzaak
van veel grotere zelfbewustzijn van de PvdA tegenover de confessionelen.’115
Burgers eigen zelfbewustzijn bereikte in 1973 het niveau van zelfingenomen
heid. Van oud-staatsraad Kan hebben we begrepen dat Burgers zelfingeno
menheid irritatie heeft gewekt bij hun beider collega Ruppert. Het ergerde
Ruppert dat Burger tegenover de pers het succesvolle verloop van zijn formatiepogingen helemaal naar zich toe trok. ‘Als ik hem niet uit het slop had
gehaald, was Burger compleet vastgelopen,’ heeft Ruppert zich tegenover Kan
laten ontvallen. Gezien het tijdstip waarop Ruppert dit zei, is het waarschijn
lijk dat hij doelde op de spectaculaire ‘inbraak’ van Burger in de ARP, waarbij
Burger de twee vooraanstaande antirevolutionairen demissionair minister
Boersma en senator De Gaay Fortman ertoe wist te bewegen buiten de partij
leiding om tot een kabinet-Den Uyl toe te treden.116 Boven bleek dat Ruppert
aan het eind van zijn informatie wat Boersma betreft hiervoor al voorwerk had
verricht. Wellicht is het ook Ruppert geweest die zijn partijgenoot De Gaay
Fortman ervan heeft overtuigd dat totstandkoming van een kabinet-Den Uyl
het landsbelang diende. Ongetwijfeld heeft Ruppert over de inbraak met Beel
gesproken. Diens reacties kennen we niet. Gezien eerder genoemde scepsis
van Beel, is het niet waarschijnlijk dat hij er enthousiast over was—wat bete
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kent dat Ruppert zich weliswaar door Beel het adviseren maar zo nodig zijn
eigen plan trok.
Eind maart 1973 liet Burger de fractievoorzitters van KVP en ARP zijn
eindplaatje zien—de CHU had hij geëcarteerd. Het eindplaatje was een kabinet-Den Uyl van tien progressieve ministers en een witte rand van zes confes
sionele en met als grondslag het geactualiseerde Keerpunt-72—dat de deelne
mers naar believen een regeerakkoord of een regeringsprogram mochten
noemen. Burger heeft te kennen gegeven dat hij zijn formatie bewust wat had
vertraagd om de lastige ARP-onderhandelaar Biesheuvel kwijt te raken. Deze
moest drie maanden na de verkiezingen kiezen tussen zijn premierschap en het
lidmaatschap van de Tweede Kamer. Hij koos het eerste en Aantjes werd als
fractievoorzitter van de ARP de nieuwe onderhandelaar van Burger. Andriessen zowel als Aantjes wezen het eindplaatje van Burger evenwel af. Zij vonden
het beiden onverteerbaar dat hun partijen geen enkele inbreng mochten le
veren in het program van de regering.
De progressieve leiders Den Uyl, Van Mierlo en De Gaay Fortman jr waren
zo erop belust eindelijk aan de slag te kunnen dat ze bereid bleken een min
derheidskabinet te vormen. Daarover door Burger gepolst, het Andriessen wat
zuinigjes weten zulk een kabinet ‘zakelijk’ te zullen beoordelen. Het betekende
dat een kabinet-Den Uyl de gevangene zou worden van de welwillendheid van
Andriessen en door hem elk moment naar huis kon worden gestuurd. Dit kon
niet de bedoeling zijn van de formatieopdracht die Burger had gekregen. Op 2
april noteerde Beel: ‘Gesprek met Burger over formulering van de hem ver
strekte opdracht’.117 Beel zal Burger hebben duidelijk gemaakt dat deze thans
alle mogelijkheden die binnen de reikwijdte van zijn opdracht lagen had afge
tast. Diezelfde dag gaf Burger zijn opdracht terug. In zijn eindrapport aan de
koningin, waarin hij uitlegde waarom hij niet was geslaagd, liet Burger echter
een eindje touw hangen waaraan wellicht een nieuwe opdracht kon worden
vastgeknoopt. Burger schreef de koningin dat zijn opdracht, een kabinet te
vormen met voldoende steun in de Kamer te eng was gebleken maar dat hij er
misschien wel was uitgekomen als de opdracht had ingehouden: vorming van
een voor de Kamer aanvaardbaar kabinet—een progressief minderheidskabinet
met op een of andere manier geformaliseerde gedoogsteun van KVP en ARP.
Burger hengelde met andere woorden naar verruiming van zijn opdracht. Wat
Burger nog had willen doen, heeft hij zijn biografen verteld. Hij had An
driessen eens stevig aan de tand willen voelen over wat deze had bedoeld met
‘zakelijke beoordeling’ van een kabinet-Den Uyl. Tegelijkertijd had hij, ver
telde Burger, Andriessen willen bang maken met eenzelfde ‘inbraak’ in diens
partij als hij in de ARP had gepleegd.118
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F o r m a t ie v a n k a b in e t -D e n U y l

Bij de consultaties die nu weer nodig waren, pakte Van Mierlo het losse eindje
dat Burger had laten hangen beet. Hij adviseerde de koningin een informateur
aan te wijzen van het type a-man-in-between en deze te laten nagaan wat Andriessen had bedoeld met ‘zakelijke beoordeling’; hij noemde de naam van
Van Agt. Ook andere fractieleiders adviseerden een informatiefase in te lassen
en noemden eveneens Van Agt. Andriessen en Aantjes opperden naast hem als
tweede man De Pous.
Koningin Juliana moet zich ten einde raad hebben gevoeld. Al ruim vier
maanden sleepte de formatie zich voort en een kabinet was nog steeds niet in
zicht. Zij deed een ongebruikelijke stap en ontbood op 9 april ’s namiddags de
vier confessionele ministers van Staat, Romme, Beel, Donner en Marga Klompé op Huis ten Bosch—alsof dit gezelschap een constitutioneel orgaan was,
terwijl de grondwet niet eens rept van de minister van Staat, laat staan van een
college van ministers van Staat. Romme was om een of andere reden verhin
derd of wilde er niet bij zijn. Uit Beels aantekeningen blijkt dat Romme wel op
9 april, vóór het treffen op Huis ten Bosch, bij Beel is langs geweest en dat ze
elkaar ook de dag erna hebben gesproken. Ook heeft Beel de ochtend vóór de
bijeenkomst op Huis ten Bosch Klompé en Donner gebeld.119 Als Beel heeft
willen proberen binnen ‘het college van ministers van Staat’ de klokken gelijk
te zetten dan is deze poging mislukt. Inzet van het beraad was de wens van
Hare Majesteit om hoe dan ook de PvdA in de regering te halen. Klompé was
het hier volkomen mee eens. In een brief waarin zij anderendaags op verzoek
van de koningin haar advies samenvatte en waarvan we een kopie aantroffen in
het dossier van Beel schreef zij: ‘Ik heb vooropgesteld dat ik het van grote
betekenis vind dat de Partij van de PvdA regeringsverantwoordelijkheid
krijgt’.120 Beel heeft eveneens de tiende zijn advies van de dag ervoor voor de
koningin nog eens schriftelijk samengevat. Hij was het kennelijk niet eens met
Marga Klompé. Uit Beels brief blijkt dat hij alle vertrouwen in de PvdA had
verloren.
Hoe Beel als katholiek dacht over het socialisme had hij in een vroeg stadium
van zijn carrière, vlak voor de verkiezingen van 1946, aldus geformuleerd: ‘Wij
katholieken mikken hoger, wij graven dieper’—de lezer zal zich de uitspraak
herinneren uit hoofdstuk vier. Maar ook had Beel, refererend aan de pauselijke
encycliek Quadragesima Anno, erbij gezegd dat katholieken en socialisten in
politicis met elkaar konden samenwerken om hun beider progressieve sociaaleconomische programma te verwezenlijken. De rest van zijn langdurige loop
baan heeft Beel zich niet meer zozeer bekommerd om het socialisme maar om
de socialisten met wie hij te maken kreeg. Met Drees had hij prima kunnen
samenwerken, hij was zelfs een politieke vriend van hem geworden. De bevlo
gen Schermerhorn en de partij-ideoloog Hein Vos lagen hem niet, nog min
der de drammerige fractievoorzitter van de PvdA Burger. Voor een man als
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Vondeling had Beel respect en dit respect was kennelijk wederzijds.121
Op het eind van zijn loopbaan werd Beel geconfronteerd met een nieuwe
socialistische leider, Joop den Uyl. Onze indruk is dat Beel de minister van
Economische Zaken in het kabinet-Cals heeft gezien als een van die gekwali
ficeerde socialistische bestuurders als Liefünck, Suurhoff, Mansholt—geen
mensen om vriendschap mee te sluiten maar wel om mee samen te werken.
Deze aanvankelijke beoordeling door Beel van Den Uyl heeft, denken we, de
achtergrond gevormd van zijn verkenningen in Heerenveen in december 1972.
Op 9 april 1973, vier formatiemaanden later, had Beel evenwel alle vertrouwen
in Den Uyl verloren. ‘De huidige impasse’, schreef Beel in zijn brief van de
tiende aan de koningin, ‘vindt naar mijn mening voor een belangrijk deel haar
oorzaak in de opstelling van de grootste fractie, de PvdA-fractie.’ Ter adstruc
tie van zijn stelling wees Beel de koningin op hetgeen een van Den Uyls jon
gere paladijnen al in 1968 had geschreven in het blad Oost-West, ‘waarin drs
Ed van Thijn een belangwekkend artikel schreef over socialisme en partijvernieuwing’. Filosoferend over het partijprogramma, waarmee ze straks de ver
kiezingen in zouden gaan, had Van Thijn geschreven dat ze ‘dit programma
op generlei wijze tot inzet mogen maken van de formatiebesprekingen met
Afb. 55. Beel en koningin Juliana, op de achtergrond Van Thiel.
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eventuele partners, die zich pas na de verkiezingen aandienen.’ W at Beel toen
als een wilde gedachte had toegeschenen van een angryyoung man bleek nu het
standpunt te zijn geworden van de politiek leider van de socialisten! Den Uyl
had immers laten blijken dat Keerpunt-72 geen punt van discussie kon zijn bij
de formatiebesprekingen en zelfs ‘de noodzakelijk gebleken zogenaamde actu
alisering (...) houdt hij volledig in eigen hand.’ Met spijt in het hart verzuchtte
Beel in zijn brief aan de koningin ‘dat de Partij van de Arbeid van heden aan
zienlijk verschilt van die waarmee in het verleden—na 1945 met name—
vruchtbaar is samengewerkt’.122
Beel ontraadde om ‘opnieuw te trachten met de progressieve drie alsnog tot
overeenstemming te komen’. Hij vond dat er nu maar eens een formateur
moest komen uit het confessionele kamp die met een even ruime opdracht als
Burger had gehad de rechtse variant van Rupperts eindrapport diende te
onderzoeken. Als gezegd stuitte Beel op het verzet van Klompé en van konin
gin Juliana (en wellicht ook van Donner). 'Naar hun opvatting diende eerst te
worden onderzocht of Burgers ontijdig afgebroken formatie alsnog viel af te
ronden. Beel zag er weinig heil in maar wilde geen spelbreker zijn. ‘Of de aan
te zoeken formateur(s) nog pour acquit de conscience bij drs Den Uyl cum
suis wil(len) aftasten of het inderdaad zin heeft opnieuw de besprekingen van
het programma en de samenstelling van het te vormen kabinet aan de orde te
stellen, meen ik aan hun te moeten overlaten.’ Daarmee ontstond de moge
lijkheid als ministers van Staat op één lijn te komen. Beel ging akkoord met
een inleidende nieuwe informatiefase en formuleerde in overleg met Klompé
als opdracht daarvoor: ‘onderzoeken op welke wijze bij de thans ontstane situ
atie op zo kort mogelijke termijn een kabinet zal kunnen worden gevormd dat
geacht kan worden in voldoende mate steun in de volksvertegenwoordiging te
zullen ondervinden’123—de door Burger gesuggereerde opdracht dus. Het
beraad met de ministers van Staat had zijn nut afgeworpen.
Er werden twee informateurs benoemd, de katholiek Van Agt en de antire
volutionair W. Albeda (in plaats van De Pous, die weigerde). Anders dan Beel
had verwacht, bleek Den Uyl bereid water in de (rode) wijn te doen. De infor
mateurs stelden een ‘werkdocument’ op dat leidde tot een programvergelijking van Keerpunt-72 met het urgentieprogramma waarmee de confessionelen
de verkiezingen waren ingegaan. Tegenstellingen tussen beide programma’s
zouden worden bezien ‘in het licht van de conclusies van Burger’. Al met al
werd het aldus Maas ‘een gelukkige toepassing van de zebraformule: De ene
partij kon volhouden dat het zwart met witte, de andere dat het wit met zwarte
strepen had’.124 Na een (voor die tijd vrij korte) informatiefase van twaalf da
gen kregen de twee staatsraden Burger en Ruppert het karwei af te maken. Zij
wisten ten tweede male de CHU te lozen en het kabinet te formeren dat
eigenlijk al enige maanden in het verschiet was geweest: een'kabinet-Den Uyl
met tien progressieve ministers en een witte rand van zes confessionele KVPen ARP-ministers. Het staatsrechtelijk karakter van het kabinet dat Burger en
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Ruppert uiteindelijk hebben gewrocht, staat tot op de dag van vandaag ter dis
cussie. Het beste kan naar onze mening het kabinet-Den Uyl worden gety
peerd als een hybride: een parlementair/extra-parlementair kabinet—niet een
constructie met toekomstwaarde.
Met het aantreden van het kabinet-Den Uyl verdwenen weer enkele politieke
leiders uit de jaren zestig als Schmelzer, Biesheuvel, Geertsema, Nelissen,
Berger. Opnieuw had Beel een generatie van politici overleefd. Nu verdween
hij echter ook zelf van het toneel. Aan Ruppert, met wie hij bij zovele kopjes
koffie zovele malen het verloop van de maandenlang durende formatie had
besproken, schreef Beel daags na de beëdiging van het kabinet-Den Uyl een
laatste brief. ‘Ik kan mij voorstellen dat je een diepe zucht hebt geslaakt en je
opgelucht bent dat alles nu achter de rug is.’ Beel hoopte dat het resultaat
Voor ons volk vruchten zal afwerpen’. Veel fiducie had hij daarin kennelijk
niet: ‘Bij het geven van de benefit of the doubt bhjven er nogal wat doubts
over.’ Tenslotte schreef Beel met een licht ironische ondertoon: ‘Wellicht heb
je zondag nog trek in een kopje koffie. Met vriendehjke groet, Louis.’125

Afb. 56. Beel en zijn oudste zus Btllie bij het veertigjarig priesterfeest van hun broer Edmund.
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LAATSTE JAREN 19 7 3 -19 7 7

De laatste jaren van zijn leven maakt Beel de indruk van een man die het
verleden van zich heeft afgeschud. Na korte tijd trok hij zich met zijn oudste
dochter Wies en met Ria Ruyg, die nog steeds voor hem en haar zorgde, terug in
een kleine burgermanswoning in Doom. De historicus Verboom die Beel in
Doom interviewde en voor het eerst een staatsman in ruste bezocht, was verwon
derd over de eenvoud om niet te zeggen de simpelheid van de zwijgzame man.
Over zijn rol in Eindhoven direct na de oorlog, waarnaar Verboom hem vroeg,
had Beel vrijwel niets te vertellen; hij maakte de indruk alsof hij zijn hele ver
leden van weinig betekenis achtte.1
Beel in ruste was een man zonder pretenties, zonder allure ook, een man die met
een zucht van verlichting de deur van de ivoren toren waarin hij zich had ge
waand, achter zich had dichtgedaan en verder er het zwijgen toe deed.
E e n l a a t s t e b e s t u u r s f u n c t ie

Beels pensionering als vice-president van de Raad van State in juni 1972
betekende niet meteen een radicaal afscheid van het actieve leven. We hebben
gezien dat hij nog intensief betrokken was bij de kabinetscrisis in de zomer van
1972 en niet minder bij de langdurige kabinetsformatie van 1972-1973, waar
bij hij Ruppert, die de nieuwe onderkoning zou worden, coachte.
Nog één keer nam Beel een maatschappelijke bestuursfunctie op zich. Op
verzoek van de bekende Amsterdamse cardioloog D. Durrer, die Beel kende
via De Quay, werd hij voorzitter van het bestuur van het Interuniversitair Car
diologisch Instituut Nederland (ICIN). Durrer was begin jaren zeventig tot de
conclusie gekomen dat in een klein land als het onze cardiologie alleen op
niveau kon worden bedreven als alle krachten werden gebundeld. Hij vond
voor zijn stelling gehoor bij de minister van OKW. Onder auspiciën van dit
departement kwam in 1972 een gemeenschappelijke regeling tot stand voor
een interuniversitair cardiologisch instituut, waar alle academische zieken
huizen werden uitgenodigd toe te treden. Als peetvader trad op het Wilhelmi
na Gasthuis (WG) in Amsterdam, waaraan Durrer verbonden was.
Alle participanten juichten een voorzitterschap van Beel toe. Met zijn in
drukwekkende staat van dienst zou Beel prestige verlenen aan de nieuwe in
stelling en zijn achtergrond beloofde een goed entree voor het ICIN in Den
Haag. Beel besefte ongetwijfeld dat het bundelen van ego’s uit de top van het
medisch-academisch milieu geen sinecure was. Hij gaf er daarom de voorkeur
aan rechtstreeks door de minister tot onafhankelijk voorzitter te worden be
noemd, het hij Durrer weten. Hierin voorzag de gemeenschappelijke regeling
echter niet; het bestuur diende uit zijn midden een voorzitter te kiezen. Dur
rer vond een elegante oplossing. Beel werd door het WG in het bestuur afge-
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vaardigd als tweede, onafhankelijke vertegenwoordiger. Het bestuur benoem
de hem op voordracht van de Leidse cardioloog A. Querido, die op 27 decem
ber 1972 de oprichtingsvergadering inleidde, unaniem tot voorzitter. Na zijn
installatie sprak Beel de obligate dank uit voor het in hem gestelde ver
trouwen. Terwille van een duidelijke positiebepaling voegde hij eraan toe: ‘Ik
zal mijn best doen een onpartijdige voorzitter te zijn.’ Vooruitlopend op zijn
aanvaarding van het voorzitterschap had Beel op OKW poolshoogte geno
men, om zich een beeld te vormen van wat het departement van de gemeen
schappelijke regeling verwachtte. Hij had daar een oude bekende gevonden uit
de tijd in Indonesië, Piekaar, nu directeur-generaal voor het wetenschaps
beleid. In even simpele als heldere woorden formuleerde Beel op de eerste
bestuursvergadering de taakstelling van het ICIN zoals hij deze van het beraad
met Piekaar had meegekregen. Het departement verwachtte van de gemeen
schappelijke regeling een bundeling van krachten, verklaarde hij, ‘voor die
gevallen, waarin samenwerking tussen universiteiten en hogescholen met het
oog op beschikbare geldmiddelen en mankracht noodzakelijk is.’
Het bestuur van het ICIN waarvan Beel eerste voorzitter werd, bestond uit
vertegenwoordigers van de deelnemende universiteiten alsmede van het WG.
Naast het bestuur functioneerde een wetenschappelijke raad waarin de cardi
ologen van de medische faculteiten zitting hadden en waarvan Durrer voorzit
ter was. Bestuur en wetenschappelijke raad overkoepelden het cardiologisch
instituut met Durrer als directeur. Het ICIN, dat zijn administratieve zetel
had in Amsterdam, deed zelf niet aan cardiologisch onderzoek maar stimuleer
de en coördineerde onderzoeksprojecten van de deelnemers en organiseerde
post-academische cursussen. Het bestuur hield toezicht op de organisatie en
sluisde gelden van het departement door. De wetenschappelijke raad wees on
derzoeksprojecten aan, begeleidde ze en evalueerde de resultaten ervan.
Het voorzitterschap dat Beel voor vier jaren op zich nam, vormde op zich
geen zware belasting; het bestuur kwam slechts drie keer per jaar bijeen. Maar
Beel zou Beel niet zijn geweest als hij zijn verantwoordelijkheden niet verder
had uitgestrekt. Hij placht de maandelijkse vergaderingen bij te wonen van de
wetenschappelijke raad, onderhield de nodige contacten van het ICIN met
Den Haag en hield frequent beraad met de secretaris van het bestuur bij hem
thuis. Per november 1976 trad Beel af. Zijn opvolger, de inmiddels gepensio
neerde Piekaar, herdacht Beel als de voorzitter onder wiens leiding ‘de beslis
singen zijn genomen, welke voor de structuur van het ICIN van verstrekkende
betekenis zijn geweest.’2
H e t l e v e n in W a sse n a a r

Het leven in Wassenaar was na Beels pensioen al met al een stuk ontspannender geworden. Naast het voorzitterschap van het ICIN bekleedde hij geen
andere maatschappelijke functies meer en met het bereiken van zijn zeventig
ste levensjaar was aan het commissariaat van AKZO en bij Nationale Neder-
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landen statutair een einde gekomen. Elke zomer maakte Beel een flinke reis.
In 1973 werd een vakantiereis gemaakt naar Denemarken met Wies en Ria
Ruyg, die de Simca bestuurde die Beel als gezinsauto had gekocht. Ze reisden
tot boven in Jutland. De vakantiefoto’s tonen kerken, musea, kastelen, karak
teristieke molens met Beel meestal vormelijk gekleed in colbert, soms de
stropdas afgedaan. Bezoeken van wat lichtere toets waren die aan Legoland en
aan Odense, waar ze een opvoering zagen van sprookjes van Andersen, waar
onder ‘De kleren van de keizer’.3 De volgende zomer maakte Beel de gebrui
kelijk geworden tweejaarlijkse reis met zijn broer; deze keer naar Frankrijk
Beels veertiendaagse vakanties met zijn broer, in Italië, Spanje, Frankrijk,
waren cultuurreizen met het accent op kerkelijke kunst—zo stond wel de ka
thedraal van Chartres op het programma maar niet het Louvre. Mgr Beel was
het bisschopsambt ontgaan. In plaats van hem, de wijbisschop, had het on
doorgrondelijke Vaticaan op 20 januari 1972 mgr J.M. Gijssen tot bisschop
van Roermond benoemd. Minder ambitieus dan zijn broer, had monseigneur
zich erbij neergelegd. Hij had afstand gedaan van zijn taken bij het bisdom,
was pastoor geworden in Bemelen en trok zich later terug in het bescheiden
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ambt van kapelaan in de parochie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes te Maas
tricht.4 Het waren twee broers die relaxed vakantie vierden: de oudste die een
werkzaam verleden had afgesloten, de jongste die een werkzame toekomst aan
zich voorbij had zien gaan.
Thuis in Wassenaar had Beel niet veel meer om handen. Als het seizoen en
het weer ernaar was, genoot hij van zijn tuin. Een oude tuinman hield hem
elke week bij en zorgde ervoor dat er volgens wens van Beel die van bloemen
hield van de vroege lente tot laat in de herfst wat te bloeien stond. Beels
hobby’s hadden zich in de loop van de jaren niet gewijzigd. Nog steeds loste
hij kruiswoordpuzzles op en cryptogrammen en scrabbelde hij met Ria en nog
steeds las hij Simenon—die nu enige concurrentie had gekregen van de thril
lerschrijver Ludlum. Wanneer men Beels boekenkast ontdoet van de vaklite
ratuur blijft een boekenbezit over van degelijke, maar weinig extravagante
samenstelling: Tolstoj, Dostojevski, Mauriac, Goethe en In de ban van de ring
naast Leon Uris, Pearl Buck en Nevil Shute; Vestdijk, Marsman, Annie Romein-Verschoor naast Godfried Bomans en Klop op de deur van Ina BoudierBakker. Slechts een enkele modernere schrijver is vertegenwoordigd, als Hella
Haasse en de Russische Nobelprijswinnaar Pasternak van Dokter Zjivago-, te
vergeefs zoekt men naar schrijvers als Sartre, Hemingway, James Joyce of
Muhsch, Hermans en Reve. De discotheek van Beel die volgens zijn broer en
kinderen erg van klassieke muziek hield, bestond uit werken van Bach, Mozart, Beethoven, Haydn en van enkele latere componisten als Ravel en
Debussy, maar aan Mahler, Bartók, Stravinsld is Beel niet toegekomen—laat
staan aan Stockhausen of Peter Schat. Beel was geen cultuurdrager. Bij het Accoord-van-Wassenaar had een krant een foto afgedrukt van Beels huiskamer
met zware crapauds, pluche gordijnen, veel schemerlampen en losse tafeltjes
en had er de opmerking bijgeplaatst dat het interieur van de onderkoning een
nogal burgerhjke indruk maakte. Beel was een burgerman met een degelijke
smaak, meer pretenties had hij niet.
Tot de kennissenkring van de Beels hoorden twee literatoren, de dichter
Louis de Bourbon en de schrijfster en dichteres Kitty Josselin de Jong. De
Bourbon—naar eigen zeggen een nazaat van het Franse koningshuis—die
oud-burgemeester was van Oss, had Beel in de oorlog leren kennen, zoals we
in hoofdstuk twee zagen. In Beels boekenkast troffen we enkele gedichtenbun
dels aan van De Bourbon met daarin een geschreven opdracht van de dichter.
Kitty Jossehn de Jong was een leeftijdgenote en huisvriendin van de Beels. Zij
debuteerde in 1926 met de semi-autobiografische roman De eene richting maar
heeft vooral een plaatsje in de Nederlandse literatuurgeschiedenis verworven
met gedichtenbundels als De Ondine (1950) en September is een lied in blauw
(1972). De dichteres heeft enkele van haar gedichten opgedragen aan Beel en
zijn vrouw, zoals het kerstdicht ‘De weg naar Bethlehem’ (1958). In 1972
stuurde zij Beel een handgeschreven gedicht dat de titel droeg ‘In memoriam
het niet-gewenste kind’. Het gedicht zal zijn bedoeld als een hef woord van
troost en bemoediging van de dichteres, die ongehuwd is gebleven en zelf
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geen kinderen had, maar zal wellicht Beel enigszins pijnlijk hebben getroffen.
De slotstrofe luidde:
Behoed een kind voor al te grote pijn
Het kind dat ons zijn kwetsbaarheid w il geven;
Het leven dat gewekt was, wil ook léven
En bij een moeder en vader zijn.s

De woorden zullen de vader op pijnlijke wijze hebben herinnerd aan zijn
zoon, die hij zich genoodzaakt had gezien in een inrichting te plaatsen, maar
misschien ook een stimulans zijn geweest zijn oudste dochter bij zich thuis te
houden.
D oorn6

In juli 1974 verhuisden Beel en Ria Ruyg met Wies naar Doorn. Besloten was
het huis in Wassenaar te verkopen en kleiner te gaan wonen. De keuze Doom
was een toevalstreffer. Louis en Ria, verzorgster van Wies en huisvrouw van
Beel, hadden samen op de kaart geprikt. In een advertentie lazen ze dat in
Doorn aantrekkelijk ogende huizen in aanbouw waren. Het werd niet een van
deze nog te bouwen woningen maar een huis aan de Bremweg, waarop de ma
kelaar hen attendeerde, dat te koop was en leeg stond en gelegen was in een
mooie, bosrijke omgeving op loopafstand van de dorpskom. Het was weer een
woning van het type twee-onder-één-kap maar een stuk kleiner en eenvoudi
ger dan het villaatje in Wassenaar, dat tegen een goede prijs kon worden ver
kocht.
Bij de prik-op-de-kaart zal de naald wellicht zijn gestuurd in de richting van
de streek waar de koninklijke familie woonachtig was. Een enkele keer was
Beel nog te gast op Soestdijk, wat vaker op Drakestein, maar vooral op het
Loo, waar prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven een woning hadden
gebouwd. Beel was getuige geweest bij hun huwelijk en bij de doop van hun
kinderen. Voor hen was Beel meer dan een vriend van het huis, welhaast een
huisvriend en meermalen te gast aan hun gastvrije tafel. Contacten met het
politieke verleden werden schaars. Drees was te slecht ter been om de lange
reis naar Doom te maken. Zolang Beel vief genoeg was, zocht hij zijn oude
politieke vriend in de Beeklaan op wanneer hij in Den Haag moest zijn. ‘Beste
Wim,’ had Beel in antwoord op Drees’ felicitaties bij zijn zeventigste ver
jaardag uit Wassenaar geschreven, ‘ik ben erg erkentelijk dat ik jou onder mijn
beste vrienden mag rekenen.’7 Ze wisselden korte, maar hartelijke brieven uit
bij verjaardagen of om elkaar op de hoogte te stellen van de kwalen van de
oude dag. Hartelijk bleef ook het contact met De Quay, al zagen ze elkaar
weinig. Ook hier een voor vrienden onder elkaar wat geforceerd aandoende
bevestiging van trouwe vriendschap. Bedankend voor Beels felicitatiebrief bij
diens zeventigste verjaardag schreef De Quay: ‘Weet dat je voor ons behoort
tot de zeer bijzondere mensen en de meest trouwe vrienden.’8 Beel schreef van
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zijn kant aan De Quay, hoe fijn wonen het was in Doorn.
Degenen die Beel in Doorn nog opzochten waren oude vrienden: Hermans
met zijn zoon Louis, petekind van ome Louis, Marga Klompé met haar zus, de
trouwe Jeanet Geldens, Terwindt, Krayenhoff, de weduwe van generaal
Spoor. Een van hen was ook mevrouw Schröder-Broeksz, een vroeger buur
meisje uit de Ruusbroeclaan in Eindhoven, die Beel opnieuw had ontmoet in
Wassenaar. Ze woonde nu met haar man op een fraai buiten in Veghel, waar
deze directeur van het ziekenhuis was. Beel had er meermalen gelogeerd in de
tijd dat hij Jet bezocht toen zij in Mill zat. Een nieuwe vriendenkring had Beel
gevonden in de sociëteit van Doom, een kring van dorpsnotabelen als de dok
ter, de notaris en de burgemeester die iedere vrijdagavond bijeenkwam in
hotel De Keizer.
Degene die de belangrijkste plaats in Beels leven was gaan innemen, was Ria
Ruyg. Na al die jaren was zij als een tweede dochter geworden, naast Wies, die
haar als een zus was gaan zien. Ria zorgde voor Wies, bestierde het huis
houden van Beel, kookte, deed alle inkopen en was Beels gezellin geworden in
het dagelijkse leven. Samen lieten ze Curka uit, de poolhond die Louis Ria
cadeau had gedaan, samen gingen ze uit eten en gezamenlijk ontvingen ze
thuis vrienden uit het verleden alsook de nieuwe vrienden van de sociëteit. De
politiek had in Doorn niet meer Beels eerste interesse. Als Ria hem atten
deerde op een Kamerdebat op tv of op een belangrijke uitzending van Den
Haag Vandaag, Achter het Nieuws of Brandpunt die was aangekondigd, het
hij deze veelal aan zich voorbijgaan. Liever keek hij met Ria naar de Maigretvertolking van Kees Brusse of naar spannende series als de Fugitive. In
terloopse opmerkingen van Beel over de politiek meende Ria Ruyg iets van
verbittering te proeven, alsof er diep in haar huisgenoot een behoefte leefde
zich te rechtvaardigen, vooral voor Indonesië waarover hij wel eens sprak. Ze
drong bij Louis erop aan een oud voornemen weer ter hand te nemen en, nu
hij alle tijd ervoor had, zijn memoires te schrijven—om zich daarmee mis
schien te ondasten van zijn verbittering. Beel ging niet in op de suggestie van
Ria. Wat hij wel deed, was de papieren die Hermans een jaar of tien geleden al
had geordend, selecteren. Het grootste deel ervan, goeddeels bestaande uit de
Indonesiëstukken, die hij al die jaren had bewaard, bestemde Beel voor het
Algemeen Rijksarchief. Met een vertegenwoordiger van het ARA nam hij het
archief door en besprak hij welk deel ervan eerst over tien jaren voor de
onderzoeker openbaar zou zijn. De paperassen van zijn tijd op de Raad van
State had hij bij zijn vertrek daar achtergelaten—ze zijn in de mêlee van het
gebrekkig geordend archief van de Raad verdwenen. Alles wat Beel had be
waard van de kabinetsformaties waarbij hij betrokken was geweest, stopte hij
in twaalf grote gele enveloppen, die hij eigenhandig verzegelde en waarop hij
schreef dat ze in 1985 geopend mochten worden. Aan Ria vroeg hij deze
enveloppen na zijn dood aan het Kabinet der Koningin te overhandigen. Stuk
ken van persoonlijke aard als de boekhouding van zijn huishouden, schoolrap
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porten, zakagenda’s, had hij zelf al goeddeels weggegooid; wat er nog over was
vroeg hij Ria te vernietigen. Mevrouw Ruyg heeft trouw alle opdrachten uit
gevoerd.
B e e l s o v e r l ijd e n 9

Op 6 april 1975 schreef Beel aan Drees dat hij in Utrecht in het Academisch
Ziekenhuis was opgenomen voor een prostaatoperatie. Goed een maand later
berichtte hij de ander dat hij weer terug was in Doom. ‘Ben herstellende,’
sqhreef Beel. ‘De chirurgische ingreep is geheel naar wens verlopen; zij was
wel noodzakelijk!’10 In de zomer van 1976 bleek dat Beel leukemie had. Het
werd een lijdensweg die een half jaar heeft geduurd. Leukemie is een ziekte
die het weerstandsvermogen van de patiënt ondermijnt. Infecties waartegen
het lichaam normaliter afweerstoffen mobiliseert, worden slopende ziektes.
Het begon met bloedneuzen die niet te stelpen waren, daarna was het een
kaakontsteking die niet wilde genezen. Beel werd opnieuw opgenomen in het
Academisch Ziekenhuis en opnieuw keerde hij terug naar Doom. Ria hoorde
hem ’s nachts door het huis stommelen of zag hem uitgeput in een stoel zitten.
Ze zette thee voor hem en maakte wat te eten, omdat Louis zei trek te hebben,
maar als ze met thee of een kop soep terugkwam, kon hij het niet door de keel
krijgen. In de kerstnacht van 1976 vond Ria haar huisgenoot onder aan de trap
liggen; in januari werd Beel opnieuw in het Utrechtse ziekenhuis opgenomen,
nu voor het laatst.
In het ziekenhuis leerde Beel een man nader kennen wiens pad het zijne kort
daarvoor had gekruist, Frits Meijler, plaatsvervangend directeur van het ICIN,
later Durrers opvolger. Meijler was als cardioloog verbonden aan het Acade
misch Ziekenhuis van Utrecht maar niet Beels behandelend arts. In de peri
odes dat Beel daar was opgenomen zocht Meijler hem vaak op en maakte een
praatje met hem. Op zondagen dat hij dienst had in het ziekenhuis en hij ruim
tijd had, voerde Meijler lange gesprekken met de zieke. Beel stelde Meijlers
bezoeken duidelijk op prijs. Op Meijler maakte Beel de indruk van een vereen
zaamd mens, in gedachten steeds bezig met het verleden. Zijn bezoeker con
fronteerde Beel met een belangrijk stuk van dat verleden, Indonesië.
Meijler, die van joodse afkomst is, had in 1942 als zeventienjarige kunnen
onderduiken bij een boerenfamilie in het Groningse Kloosterhaar en had als
boerenknecht de oorlog weten te overleven. Na de oorlog was hem uitstel van
militaire dienst verleend om zijn onderbroken middelbare schoolopleiding af
te maken. Verder uitstel om met zijn universitaire studie aan te vangen, werd
hem echter niet verleend. In januari 1948 moest hij naar Indonesië, als soldaat
Eerste Klas. Op 6 januari 1949 werd Meijler tijdens de tweede politionele
actie ernstig verwond. In mei van dat jaar mocht hij terug naar Nederland—
omstreeks dezelfde tijd dat Beel zijn ambt van HVK neerlegde en naar Neder
land terugkeerde.

568

HOOFDSTUK 15

Onvermijdelijk kwamen de gesprekken aan het ziekbed terecht bij het Indo
nesië drama. Beel vertelde aan Meijler dat nu aan het einde van zijn leven al
die Nederlandse militairen, die in Indonesië waren omgekomen of die voor
hun leven verminkt waren teruggekeerd, als fantomen van het verleden door
zijn gedachten en dromen speelden—niet de Indonesische slachtoffers, be
kende Beel, van wie hij zich nimmer een voorstelling had kunnen maken. Met
velen van zijn kameraden van destijds deelde Meijler de verbittering over hun
uitzending naar Indonesië, die volkomen zinloos was geweest en een breuk in
hun jeugd had betekend. In hun onderlinge gesprekken hadden zij de Haagse
Heren ervoor verantwoordelijk gesteld—met name ook de man die Meijler als
arts nu zag wegteren in diens ziekbed. De gesprekken met Beel leerden Meij
ler dat de zieke, door het verleden geplaagde man wellicht evenzeer slachtoffer
was geweest als zij. Beel, ogenschijnlijk de eerst verantwoordelijke voor het
drama, had er kennelijk nooit echt greep op gehad maar zich laten meesleuren
door plichten en verantwoordelijkheden zoals hij die toen zag.
De persoon van Beel maakte op Meijler een blijvende indruk. Een van diens
raadgevingen die hem zijn bijgebleven, was: ‘J e moet iedere heilige zijn kaarsje
geven.’ Hij verstond het als de raad om als je op tegenwerking en wanbegrip
stuitte, een conflictsituatie niet op de spits moest drijven, maar moest zien te
apaiseren door je tegenstanders ‘hun kaarsje te geven’—het was een stelregel
die Beel zo vaak met succes aan de onderhandelingstafel had gehanteerd.11
Volgens Meijler wist Beel al spoedig dat hij ongeneeslijk ziek was, zoals ook de
meeste medici van het ICIN dat wisten. Beel belastte er zijn omgeving niet
mee en bleef tot het eind van de vierjaarstermijn zijn voorzitterschap van het
ICIN behartigen, tot in november 1976.
Het was een trieste tijd, de laatste maand van Beels leven. Ria moest eigen
lijk zelf naar het ziekenhuis voor een galblaasoperatie maar stelde het uit. Zij
verdeelde haar tijd tussen de doodzieke man in Utrecht, die ze dagelijks be
zocht, en diens hulpbehoevende dochter in Doorn. Beel wilde alleen nog zijn
naaste familie zien, omdat hij anderen geen getuige wilde laten zijn van zijn
aftakeling. De zussen kwamen hem voor het laatst opzoeken: Billie de oudste
die nog altijd in Roermond woonde; Bep die apothekersassistente was in
Maastricht en Maria, eveneens apothekersassistente, in Roermond. Edmund
diende zijn broer de laatste sacramenten toe. De enigen buiten de familiekring
die Beel voor zijn dood nog zagen, waren prinses Margriet en haar man die de
zieke een dag voor zijn overlijden bezochten.
Vrijdag 11 februari was het duidelijk dat het einde nabij was. Beels allemaasten stonden om zijn doodsbed geschaard: Ria Ruyg, zijn broer de priester, de
jongste dochter Marijke en Margriet, die toen het zover was het sterven van
haar vader niet kon aanzien en naar een kamer ernaast vluchtte—Beels zoon Jos
ontbrak aan het sterfbed en ook Wies, die bij de familie Schröder was onderge
bracht. Laat in de middag stierf Beel zonder nog iets te hebben gezegd.
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B e e l s b e g r a f e n is

De dode werd opgebaard in de aula van het ziekenhuis. Er was slechts een
enkele overlijdensadvertentie geplaatst, maar vrijwel iedere krant wijdde zater
dags of in de week daarna een necrologie aan Beel—‘politieke klusjesman’, zo
portretteerde een van de necrologieën de overleden staatsman. Ondanks alle
publiciteit rond de dood van de onderkoning bleef het condoleanceboek in de
aula van het ziekenhuis nagenoeg leeg.
Talrijken verzamelden zich echter op woensdag 16 februari in de Martinuskerk van Doom. De plechtige uitvaartmis leek een staatsbegrafenis. Kardinaal
Alfrink was er; mgr J. Bluyssen vertegenwoordigde het episcopaat (de aarts
bisschop, mgr J.G.M. Willebrands, zat in Rome). Namens het Koninklijk
Huis waren er prinses Beatrix en prins Claus en natuarlijk prinses Margriet.
Minister-president Den Uyl was er van het kabinet alsook Van Agt. Naast hen
waren er talrijken uit Beels politieke verleden als Romme en Luns, Vondeling
en Burger, Biesheuvel en Piet de Jong. Natuurlijk was de Raad van State ruim
vertegenwoordigd: Jan Kan, De Block en Ruppert, die later in een bijzondere
zitting van de Raad een plechtig afscheidswoord sprak, en natuurlijk De Zwart
en Dorst en juffrouw Schut in tranen. De mis werd gecelebreerd door mon
seigneur Beel. In het afscheidswoord liet hij iets dóórklinken van de band die
deze als priester had gehad met zijn broer.
‘Terwijl hij zelden sprak over zijn persoonlijk godsdienstig leven, kon men
meer nabij ervaren hoe diep zijn eerbied was voor het Mysterie, voor het
Heilige, voor het Eeuwige, temidden van alle aardse dingen.’12

De monseigneur dankte de aanwezigen voor hun komst en vergat niet in het
bijzonder Ria Ruyg te bedanken, ‘die met zo bewonderenswaardige zorg, ja
renlang, haar beste krachten aan zijn gezin en aan zijn persoon heeft gewijd.’
Na de absoute werd Beels stoffelijk overschot naar Wassenaar overgebracht.
Onder de aanwezigheid van familie en naaste vrienden werd Louis Beel neer
gelegd in het graf terzijde van de kerk De Goede Herder, naast zijn vrouw Jet
van der Meiden. Een van degenen die hierbij aanwezig waren, was Beels zoon
Jos, die uitdrukkelijk had te kennen gegeven zijn vader naar diens laatste rust
plaats te willen begeleiden.
Het lijkt een speling van het lot dat de man die in de Tweede Kamer de
laatste woorden uitsprak over Beel dezelfde was die Beels laatste optreden als
onderkoning had gemarkeerd, Joop den Uyl. Het korte woord waarin Den
Uyl in het bijzonder Beels betekenis voor de naoorlogse wederopbouw memo
reerde, getuigde van respect voor de overledene maar er sprak geen warmte
uit.13 Warmte sprak wel uit een gedicht waarmee een van Beels vrienden,
Schröder, die naast ziekenhuisdirecteur ook dichter was, hem gedacht. Het
sonnet, dat een geprangd gemoed verraadt en enige invloed van de Tachtigers,
werd gepubliceerd in de Telegraaf en werd door het hof waar Schröder het
heen stuurde, in dank aanvaard. Het gedicht bracht eveneens Beels bijdrage
aan de naoorlogse wederopbouw in herinnering.

Afb. 58. De uitvaartmis voor Beel in de Martinuskerk van Doom.

Louis Beel
Toen ’t land u riep, die dinsdag driest en dol,
Waart gij, al jong, geteisterd en getart.
Wie wist van Uw verdriet en kende pijn en smart?
Gij had van dag tot dag de vaderhanden vol.
De Majesteit was zonder huis en erf,
Het rijk gescheurd, gem arteld en bedwongen.
Het volkslied werd slechts in de cel gezongen.
En overal was rampspoed en verderf.
Gij bouwde toen aan het nieuwe land,
Eendrachtiger dan ooit tevoren,
En uit de groeven en de sporen
Ontstond een werkstuk van Uw hand.
Bevrijd, gelouterd naar Uw trant,
Werd Nederland opnieuw geborenM
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Het testament van Beel bepaalde dat het huis aan de Bremweg, dat vrij was
van hypotheek, in gebruik zou blijven van Ria Ruyg en dat uit het kapitaaltje
dat hij naliet haar een toelage werd toegekend; beide zolang zij de zorg had
over Beels dochter Wies—In 1985 moest Wies worden opgenomen in een
inrichting en kwam aan de testamentaire zorg van Beel voor de vrouw die toen
dertig jaren had gewijd aan hem en zijn gezin, een einde.
De spulletjes die Beel naliet werden verdeeld. Een van de weinige persoon
lijke bezittingen van Beel, achtergebleven bij mevrouw Ruyg, is een koffertje
met eremedailles en oorkonden van onderscheidingen die Beel in de jaren van
zijn openbare leven had gekregen. Het waren deels wat obligate overblijfselen
van staatsbezoeken aan ons land als het Grootkruis van Ethiopië, de Sint
Olaforde van Noorwegen, de orde van Adolf van Nassau van Luxemburg,
maar ook het prestigieuze Grootkruis in de Piusorde en natuurlijk al die Ne
derlandse onderscheidingen met hun successieve promoties, tot en met de
hoogste orde: het Grootkruis van de Nederlandse Leeuw. Het koffertje bevat
te naast Beels doctorsbul ook een quasi-perkamenten oorkonde die verklaarde
dat de zeer illustere senaat van het Nijmeegse studentencorps de ingenuum
Ludovicum J.M. Beel, juris studiosum op 22 oktober 1924 als lid had geïnau
gureerd. Ruim een halve eeuw had Beel de oorkonde bewaard—herinnering
aan een studentenjeugd die hij nooit had gekend. Louis Beel was oud geboren.

Afb. 59. De onderscheidingen die Beel in de loop van zijn leven heeft gekregen.
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Hoe kijkt een staatsman op het eind van zijn leven terug op een werkzaam
bestaan? Beel hechtte waarde aan de ambten die hij had bekleed, maar zoals we
zagen vond hij zijn persoon te onbelangrijk om memoires te schrijven. Valse
bescheidenheid? Beel zal hebben begrepen dat de geest des tijds hem niet wel
gezind was. In het ego-tijdperk van dejaren zeventig hadden de toonaangevende
recensenten en commentatoren van de Amsterdamse grachtengordel de omzichtig
geformuleerde gedenkschriften van de katholieke staatsman ongetwijfeld neergesabeld en waarschijnlijk de persoon van de schrijver niet gespaard. Met min
achting keken dezen om naar de naoorlogse leiders, die zij in de tijd van de
wederopbouw hadden gerespecteerd, misschien zelfs bewonderd, maar die voor hen
fossielen waren geworden uit een ver verleden: Drees, Romme, Oud, Schouten,
Tilanus en vooral ook Beel die zich, verschanst achter de troon, zo lang had weten
te handhaven. In 1975 schreefBeel zijn vriend De Quay: ‘Er is veel veranderd
sinds vroegerjaren. Helaas niet ten goede. Te zeer missen we de sfeer van onder
ling vertrouwen ’.1
Beel besefte dat ‘de pendulum van de tijd’—zo noemde hij het—eens weer zou
terug zwaaien. We zagen dat hij in de laatste jaren in Doom ervoor heeft
gezorgd dat zijn papieren nalatenschap te bestettider plaatse werd opgeborgen.
Heeft Beel de schatting gemaakt dat het terug zwaaien van de slinger een tiental
jaren zou vergen?—De door hem verzegelde dossiers die hij de archivarissen in
1975 overhandigde mochten in 1985 worden geopend. Het lijkt ons dat Beel wel
degelijk nieuwsgierig was naar het oordeel van de geschiedenis over zijn persoon.
Aan De Quay schreefhij eens: ‘Hoe de geschiedschrijvers zullen oordelen moet ik
afwachten. ’2
H o r e n - z ie n - e n - z w ijg e n

Alhoewel we verscheidene levensdraden van Beel hebben afgerold, blijft zijn
persoon gehuld in de geslotenheid die zijn karakter kenmerkte. Slechts een
enkele keer geeft hij in brieven en in zijn formatiedagboeken persoonlijke
reflecties op gebeurtenissen of personen, nog zeldzamer breekt iets als emotie
door.
Opvallend is hoe Beel zijn werelden van elkaar gescheiden hield. Vertrouw
de collega’s en naaste medewerkers op Binnenlandse Zaken hadden geen weet
van het maatschappelijk netwerk dat Beel in katholiek Nederland had opge
bouwd of van zijn werkzaamheden als bedrijfscommissaris. De staatsraden
hoorden van Beels bemoeienissen met kabinetsformaties niet meer dan wat ze
er in de krant over lazen. Vrienden evenmin als huisgenoten wisten iets af van
Beels betrekkingen met het Koninklijk Huis. Beel was een man van horenzien-en-zwijgen. Hij was zich daarvan bewust en wilde ook zo zijn. ‘Mensen
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stellen vertrouwen in mij, omdat ik zwijg,’ waren zijn eigen woorden.3 Dit
vertrouwen vormde Beels werkkapitaal in al die angstvallig gescheiden posities
die hij innam. ‘Je voelde je veilig bij Beel,’ was een uitdrukking waarmee
respondenten uit Beels vriendenkring zowel als uit zijn werksfeer hun gene
genheid jegens de man tot uitdrukking brachten. Het moet een genetisch trek
je zijn van de Beels, dit horen-zien-en-zwijgen, of wellicht ook een afweer
mechanisme opgebouwd in hun jeugd. Op het bidprentje van Beels zus Ine,
een verpleegster die in 1958 bij een verkeersongeluk om het leven kwam, staat
onder meer: ‘Een wijze vrouw, die wist te zwijgen en raad te geven.’4 Beels
broer, de priester, imponeert door de zwijgzaamheid waarmee hij de nage
dachtenis van zijn broer omringt.
Opvallend aan Beel is ook dat hij twee verschillende gedaanten bezat, die in
besloten kring en die in het openbaar. Was Beel een gespleten persoon
lijkheid? Bij de schizofreen heeft de ene persoonlijkheid geen weet van de an
dere. Beel was zich evenwel bewust van zijn twee gedaanten. Puchinger heeft
een persoonlijke ervaring opgetekend die dit illustreert.
‘Ik heb hem [Beel] gedurende zijn eerste minister-presidentschap eens in kleine,
besloten kring zijn beleid horen uiteenzetten. (...) Even tevoren was ik in de
Tweede Kamer, waar Beel met koele blik luisterde en droog antwoord gaf op
vragen van Kamerleden, eenzaam gezeten achter de ministerstafel, die tussen
hem en de parlementsleden enkel afstand scheen te scheppen.
Twee uren later hoorde ik in een kleine zaal van het toenmalige hotel De W itte
Brug een sprankelende figuur zijn werkelijke beleid verdedigen: gewiekst en
levendig, to the point. (...) M en moet hem wellicht in beide rollen hebben aan
schouwd en aangehoord om hem enigermate te kunnen beoordelen.’ 5

Beel doseerde zijn onderscheiden rollen en hield de regie ervan strak in de
hand—te strak soms. Voor de pers moet Beel een kwelling zijn geweest. Een
parlementair journalist maakte het eens mee dat, toen hij kabinetsformateur
Beel enig commentaar wilde ontlokken, deze het portierraam van de auto
waarin hij het Binnenhof werd opgereden naar beneden draaide en hem toe
voegde: ‘Scheer je weg!’6
I r r a t io n a l it e it e n in B e e l s l e v e n

Als voor zovelen van ons geldt, lijken ook bij Beel omstandigheden, toevallige
omstandigheden veelal, de loop van zijn leven te hebben bepaald. De lijn die
loopt van de veertigjarige gemeenteambtenaar van Eindhoven naar de
onderkoning-van-Nederland is natuurlijk niet het resultaat van zoiets als car
rièreplanning. Goeddeels is het Beel allemaal overkomen. Het was echter aan
hem om op kansen die de omstandigheden hem boden te reageren en om op
het beroep dat op hem werd gedaan antwoord te geven. Het levensverhaal van
Beel dat hiervan de resultante vormt en dat we in deze biografie hebben be
schreven, bezit in grote lijn een innerlijke logica. Beels leven vertoont evenwel
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enkele wendingen waarvan de rationaliteit niet meteen duidelijk is en waar
voor we de diepere verklaring zouden willen weten.
In Freud voor historici schrijft Peter Gay dat de biograaf onvermijdelijk ook
psycholoog moet zijn—al is het dan een amateur-psycholoog. ‘Of hij het weet
of niet,’ schrijft Gay, ‘hij werkt met een theorie over de menselijke natuur, hij
kent motieven toe, bestudeert hartstochten, analyseert irrationaliteit’7. Om
ogenschijnlijke irrationaliteiten in levenswendingen van zijn held te kunnen
verklaren, zou de biograaf/amateur-psycholoog graag over een theorie van de
psyche beschikken die eenduidig is. In de meeste wetenschappen vullen theo
rieën die daarbinnen ontwikkeld zijn elkaar aan of bouwen tenminste op elkaar
voort. De grondleggers van de psychologische wetenschap vertonen echter de
hebbelijkheid ieder voor zich zijn eigen verklaring van de menselijke geest te
monopoliseren en die van anderen te verketteren. Zo deed Sigmund Freud
zijn aanvankelijke kroonprins Gustaf Jung in de ban, toen deze naast het sexuele driftleven van Freuds psycho-analyse het reservoir van het collectieve
bewustzijn van de mens een bron noemde van persoonlijkheidsvorming. En
Alfred Adler vond bij geen van beiden genade voor zijn thesis dat streven naar
macht de ontplooiing van de persoon verklaart. Het lijkt ons dat voor de irra
tionaliteit in Beels levenswendingen deels de ene, deels de andere psychologi
sche theorie (een begin van) verklaring biedt.
Een van de keerpunten in Beels leven die op het eerste oog niet helemaal
verklaarbaar zijn, is dat hij pas drie jaren na het bisschoppelijk college ertoe
kwam verder te studeren. Terwijl de meesten van zijn klasgenoten, onder wie
ook zijn beste vriend Höppener, naar universiteit of hogeschool gingen, sol
liciteerde Beel nog voor hij het gymnasium succesvol afsloot naar een beschei
den baan op de gemeentesecretarie van Roermond. In hoofdstuk één hebben
we als verklaring aangevoerd dat Beel na het overlijden van zijn weinig im
ponerende vader eerst in de autoritaire mgr van Gils een nieuwe vaderfiguur
moest vinden, die hem het zelfvertrouwen gaf dat hij nodig had om uit het
bekrompen stadje waar hij was opgegroeid uit te breken.
Op eenentwintigjarige leeftijd een nieuwe vaderfiguur in je leven ontdekken,
lijkt op wat in het freudiaanse jargon ‘infantiele regressie’ heet, terugvallen in
een zoon-vader verhouding. Het lijkt in tegenspraak met de in onze ogen wat
ouwehjke, ‘intellectuele puber’ die Beel naar Rümkes typologie moet zijn ge
weest. Dezelfde Rümke heeft evenwel gezegd dat jongelui die na hun puber
teit infantiele trekjes vertonen later vaak tot belangrijke prestaties komen.
Rümkes leerling, de psychiater Kuiper, die de uitspraak van zijn leermeester
met instemming aanhaalt, onderscheidt in het Ueber-Ich van het freudiaanse
psycho-analytisch model een Ideaal-ik—‘de drager van positieve instellingen
en idealen’—en verklaart dat dit ideaal-ik groeit ‘zolang een jongeman in staat
blijft onder de indruk te komen van sterke persoonlijkheden’.8 Beel is zich ken
nelijk bewust geweest van de cruciale rol die de vaderlijke werkgever Van Gils
in zijn leven heeft gespeeld. In de dissertatie die Beel tien jaar na zijn afstu
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deren schreef, bracht hij dank aan ‘monseigneur Dr. P.J.M. van Gils (Wïen ik
het voorrecht dank, destijds mijne universitaire studie te hebben kunnen ont
vangen)’9. Het is wellicht het lot van tweede vaders om, wanneer zij een veel
belovend jongmens uit de windselen hebben gehaald, daarna op de achter
grond te moeten verdwijnen—na Beels dissertatie horen we niet veel meer
over Van Gils, die in 1956 overleed.
Een andere wending in Beels leven waarin we enige irrationaliteit bespeuren is
zijn ontslag begin 1942 als gemeenteambtenaar van Eindhoven. Ogensch ijnlijk
was het een rationeel te verklaren besluit: de rechtlijnige Beel die weigerde
onder een NSB-burgemeester te dienen. De overweging echter dat hij met dit
besluit grote risico’s nam, contrasteert met Beels behoedzame aard en met zijn
verantwoordelijkheid als huisvader.
Het is uiterst onwaarschijnlijk dat Beel op het moment dat hij ontslag nam
het perspectief zag dat dit hem na de bevrijding zou bieden. Ontslag nemen als
ambtenaar betekende niet alleen dat hij het hoofdinkomen van zijn gezin ver
loor maar ook dat hij gevaar liep door de meedogenloze bezetter te worden
vervolgd. Het overgrote deel van de Nederlandse ambtenaren heeft dan ook
zonder met de bezetter te collaboreren de weg gekozen van accommodatie
met de Nieuwe Orde. Onze uitvoerige reconstructie van Beels ontslag geeft
aanwijzingen dat Beel na de eerste confrontatie met NSB-burgemeester Pul
les—wellicht zich bewust geworden van de verstrekkende consequenties van
een ontslag—even is gaan aarzelen en dat hij in plaats van onomwonden ont
slag te nemen zijn functie heeft ‘ter beschikking gesteld’. De bewoording die
Beel koos in zijn brief van 7 februari 1942 getuigde evenwel van een moed die
bij een man als Beel op vermetelheid lijkt—tien dagen na zijn brief had Beel
dan ook zijn ontslag in huis.
De mens omkleedt belangrijke beslissingen in het leven vaak met meerdere
motieven, motieven die elkaar aanvullen, overlappen en niet zelden eerst ach
teraf opkomen. Het hjkt ons niet onaannemelijk dat Beel met zijn ontslagne
ming zich ook ertoe heeft willen dwingen de ambtelijke dienst vaarwel te zeg
gen en een nieuw bestaan op te bouwen. Direct na zijn ontslag begon Beel een
adviesbureau bestuursrecht, net als de bekende bestuursjurist Donner een had
in Den Haag, schreef hij met voldoening aan Van Gils. Misschien moeten we
nog een verklaringsgrond zoeken voor Beels vermetelheid in 1942. Een van
zijn toenmalige collega’s op de secretarie meent dat het ontslag van Beel een
vorm van zelfbescherming is geweest. Volgens hem was Beel het type van de
‘gezagshoer’—zo omschreef hij zijn vroegere collega! Beel zou, zichzelf ken
nende, hebben gevreesd als hij in functie bleef geen weerstand te kunnen
bieden aan het gezag van de nieuwe burgemeester, ook al was deze een
NSB’er.10 We denken dat in de diagnose van Beels kritische collega een kern
van waarheid schuilt, zij het een andere dan deze erin meent te hebben ont
waard. Beel zal hebben beseft hoe gezagstrouw het ambtelijk apparaat was
waarvan hij deel uitmaakte. Gedurende vele generaties van vrede was bij Ne
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derlandse ambtenaren deel van het collectief bewustzijn—of beter het collec
tieve onbewuste—geworden dat je gehoorzaam en dienstbaar diende te zijn
aan het gezag dat boven je is gesteld—zelfs in het hypothetische geval dat het
om het gezag van een usurpator ging. Op de Eindhovense secretarie had ie
dereen zich na de Duitse inval geschikt naar de nieuwe bezettingsverordeningen en evenmin als elders in Nederland had de Ariërverklaring, die de bezet
tende macht had geëist, daar protest uitgelokt. Moge Beel zijn weggevlucht
omdat hij zich bewust was van eigen zwakheid, hij zal hebben beseft dat de
collectieve gezindheid van gehoorzaamheid op de secretarie hem niet tegen
zijn zwakheid zou beschermen. Door zijn ambtelijke status op te geven heeft
hij meer gedaan dan al die anderen die zijn blijven zitten.
V l u c h t u i t h e t h u w e l ijk

Een derde keerpunt tenslotte in Beels leven waarvoor de biograaf geneigd is
een psychologische verklaring te zoeken, is zijn besluit in 1951 het nog maar
kortstondig professoraat in Nijmegen op te geven en opnieuw minister van
Binnenlandse Zaken te worden. Op het eerste oog lijkt het een zuiver ratio
nele reactie op een toevallige omstandigheid: het plotseling overhjden van
minister Van Maarseveen en de aandrang van Drees deze op te volgen. De
irrationaliteit van Beels besluit in 1951 en van het doorzetten ervan na de
kabinetsformatie van 1952 schuilt in de morele aspecten ervan. Als wetgever
en bestuurder heeft Beel vaak aan anderen absolute normen opgelegd. Het
lijkt ons daarom gerechtvaardigd Beel met zijn eigen morele maat te meten.
Degenen die Beel goed hebben gekend, merkten op dat hij vooral twee
deugden uitstraalden: plichtsbetrachting en verantwoordelijkheidsgevoel. Hoe
heeft evenwel een deugdzaam mens te handelen als de ene deugd de andere in
de weg zit? Had Beel de verantwoordelijkheid jegens zijn gezin laten overwe
gen dan was hij in Nijmegen gebleven. Daar was het gezin zich weer thuis
gaan voelen. Dat gold vooral voor Beels echtgenote die als Bossche in Nij
megen de warme gezelligheid had teruggevonden van het zuiden en die met
bezwaard gemoed terugdacht aan Wassenaar en de Haagse kringen, waar zij
zich misplaatst voelde. Beel kon als ahbi voor zijn besluit hanteren dat anderen
hem hem naar Den Haag riepen. Als er sprake is geweest van een strijd tussen
plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel dan heeft deze zich afgespeeld in
het gemoed van Beel. Bij geen van de betrokkenen, ook niet bij Beels vrouw,
bestond er twijfel over dat Beel de roep van de phcht had te volgen. De katho
lieke moraal zei het met zoveel woorden: de vrouw is haar man gehoorzaam
heid verschuldigd. En het al even weinig feministische Burgerlijk Wetboek
kende in die tijd nog de wetsbepaling dat de vrouw de woonplaats had te vol
gen van de man.
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat Beels definitieve terug
keer in 1952 naar Den Haag, waar hij nog twee jaar in pension bleef, tevens de
definitieve vlucht betekende uit zijn huwehjk; de intellectuele afstand tussen
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de beide echtelieden was een steeds bredere kloof geworden. Voor de work
aholic die Beel was, was werk een voor de hand liggende wijkplaats. De aan
hanger van Freuds psychoanalyse zal er een treffend voorbeeld in zien van
sublimatie. Sublimatie menen we ook te bespeuren in de omgang van Beel met
de opvallend veel vrouwen, jongere vrouwen vooral, die tot Beels vrienden- en
kennissenkring hoorden. Beel kon goed luisteren, sprak anderzijds met vrou
wen individueel naar het schijnt gemakkelijk over zijn gezinsleed. Sommigen
van hen meenden daarom een exclusieve band met hem te hebben, niet we
tend dat anderen hetzelfde meenden. De meest nuchtere onder Beels vrou
wenkring, een die enkele jaren zeer nauw met hem heeft samengewerkt, sloot
niet uit dat diep in de man een heftige libido woedde. Het zou evenwel in de
positie waarin Beel verkeerde voor hem ondenkbaar en ook onmogelijk zijn
geweest daaraan toe te geven. Onder de vermaning van het Ueber-ich beteu
gelde Beels Ich de driften die opstaken in het onbestemde Es. Het maakte Beel
tot een platonische vrouwenvriend, tot een soort biechtvader.
Wat trok Beel naar Den Haag? En, moeten we eraan toevoegen, wat dreef
hem weg uit Nijmegen? Beel moet hebben beseft dat zijn professoraat geen
succes was. Aan jonge mensen het weinig boeiende Nederlandse bestuursrecht
uitleggen, vereist enige breedsprakerigheid en verlevendiging van het college
met voorbeelden uit de praktijk. Als Beel het echter met drie woorden afkon,
gebruikte hij er geen vijf en vertellen uit zijn bestuurspraktijk hoorde niet bij
Beels horen-zien-en-zwijgen. Als hoogleraar heeft Beel geen enkele weten
schappelijke publikatie op zijn naam—hij was een doener, geen denker. Het
wekt geen verwondering dat het oordeel van de studenten over professor Beel
over het geheel genomen negatief is. Van zijn kant zal Beel in het vrijblijvend
geredekavel in de Nijmeegse senaat weinig voldoening hebben gevonden.
Terug naar Den Haag betekende terug naar de vertrouwde omgeving van
het Torentje, de meest prestigieuze politieke plek van Nederland, terug ook
naar de ministerraad, waar niet vrijblijvend werd geredekaveld maar waar za
ken werden gedaan. Terug naar Den Haag betekende echter ook terug naar
de Haagse slangenkuil, naar confrontaties met pers en parlement waarvan Beel
gruwde. Het is een opmerkelijk verschijnsel dat een man die daarvoor zo
slecht was gedisponeerd een loopbaan vervolgde welke hem onvermijdelijk
weer confronteerde met de noodzaak van het spreken-in-het-openbaar. Niet
Freud of Jung maar Alfired Adler lijkt hier een verklaring aan te reiken die
voor een amateur-psycholoog begrijpelijk is. Een mens kan in zijn streven naar
macht, zegt Adlers Individual Psychologie, tegenover fysieke en psychische
zwaktes waarop hij bij zichzelf stuit op twee manieren reageren: hij kan ze
ontwijken of hij kan ze als een uitdaging zien. De uitdaging aangaan zal vol
gens Adler vaak een krachtige stimulans betekenen de handicap te com
penseren. Is de uitdaging groot en de wil hem te boven komen sterk dan kan
compensatie tot overcompensatie leiden, dan kan zelfs wat eerst een handicap
was een begaafdheid worden. Het klassieke voorbeeld is de grote redenaar uit
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de Griekse oudheid Demosthenes, die om zijn verlegenheid te overwinnen
toespraken hield tot de zee en daarbij om het stotteren af te leren kiezelstenen
in de mond nam.
In plaats van met kiezelstenen in de mond de zee toe te spreken wilde Beel
als hij in het openbaar moest spreken liefst een uitgeschreven tekst voor zich
hebben, weten we van Hermans. Een Demosthenes is Beel niet geworden.
Latere getuigen van Beels optreden in het parlement zijn evenwel beduidend
positiever over zijn spekerskwaliteiten dan die uit het begin van zijn loopbaan.
Kan bemerkte dat Beel van lieverlee er een spel in ging zien. Zo had hij bij
voorbereiding van een Kamerdebat het tegenover zijn secretaris-generaal
over: nu nog deze zijn kaarsje geven en die over de bol strijken. Beels optreden
in de Tweede Kamer in juli 1956 bijvoorbeeld, wanneer hij autoritair de be
slissing verdedigt die hij in de kwestie-Schokking had genomen, toont niets
meer van de schroom waarmee hij tien jaren eerder de Kamer voor het eerst
was tegemoet getreden.
B e e l d e k a t h o l ie k

In de brief van 7 februari 1942 die zo verreikende betekenis heeft gehad voor
de levensloop van Beel, weigerde hij, niet als Nederlander maar als katholiek,
onder een NSB-burgemeester te dienen. Niets heeft Beels leven en loopbaan
zo gedomineerd als zijn katholiek zijn.
Katholieke politici hebben in Nederland een slechte pers. Naoorlogse ka
tholieke leiders als Romme, Beel, De Quay, Van Agt, tot Lubbers toe worden
in de opiniërende pers en ook hier en daar in de historiografie graag met een
geur van onbetrouwbaarheid omgeven, alsof zij er een geheime agenda op na
houden. De associatie van katholieke politiek met onbetrouwbaarheid heeft
diepere wortels. Zij dateert uit het vooroorlogse tijdperk van de Prolibo’s, zo
als wij de ruling class in ons land van toen naar analogie van de Wasp in Ameri
ka hebben genoemd: protestant-liberaal-oranjegezind. Tot de opvoedingstraditie in protestantse kring hoorde de waarschuwing dat je voor katholieken
een beetje moest oppassen, want deze kenden de biecht! Voor orthodoxe pro
testanten die geloofden in de predestinatie was het ondenkbaar dat een mens
vergeving van zijn zonden kon krijgen door ze aan een priester op te biechten.
Als een katholiek zo gemakkelijk zijn geweten kon ontlasten, moest men
vrezen dat hij nauwelijks van zondigen weerhouden werd. In orthodox- zowel
als vrijzinnig-protestantse kring—lang ook aan het hof—bestond nog een
andere verdenking jegens katholieken: hun vermeende dubbele loyaliteit, loya
liteit tegenover het vaderland en tegenover Rome. Het vermoeden bestond
dat katholieke leiders als het erop aan kwam het woord van de paus zwaarder
zouden laten wegen dan het nationaal belang.
De generatie die in de jaren zestig aantrad, wist nauwelijks nog wat het
sacrament van de biecht betekende en zag de paus van Rome als een anachro
nisme. Het anti-katholicisme van deze generatie was welhaast endemisch. De
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niet-katholieken onder hen werden daarin gesterkt door generatiegenoten van
katholieken huize. Van de laatsten hadden velen zich van hun geloof afge
keerd, omdat ze de ingewikkelde plichtenleer ervan als een knellende band
waren gaan ervaren en de rooms-katholieke rituelen belachelijk waren gaan
vinden. Achteromkijkend naar het geloof van de vaderen spraken angry young
men van katholieke herkomst nu van ‘tweeduizend jaren onbetrouwbaarheid’
en bevestigden daarmee wat hun niet-katholieke generatiegenoten al van huis
uit hadden meegekregen.
Het katholicisme van katholieken als Beel had verschillende dimensies. In de
eerste plaats had het een piëtistische kant die wat kinderlijk aandeed. Beel had
deze kinderlijke piëteit van kindsbeen af meegekregen en deelde haar met zijn
tijdgenoten in de zuidelijke gewesten. Het piëtistisch geloof van de vrome
katholiek bestond uit een uitgebreide plichtenleer, vervat in Geboden van de
Heilige Katholieke Kerk: zijn Pasen houden, zondags de heihge mis bijwonen,
vasten- en onthoudingsdagen onderhouden, Maria vereren e.t.q.—en alle ri
tuelen die daarbij hoorden. Ook het gezin Beel leefde hiernaar. Hermans her
innerde zich een oud-op-nieuw die hij begin jaren zestig bij de familie Beel
doorbracht. Na de conference van Wim Kan, waarin deze het grapje debi
teerde van de drie telefoonnummers boven het nachtkastje van de koningin:
politie, brandweer, Beel—waarom de heer des huizes smakelijk lachte—en
nadat de laatste slag van twaalf had geklonken, ging het hele gezelschap op de
knieën om onder leiding van de vader van het gezin het rozenhoedje te bid
den, compleet met de Glorievolle Geheimen die Beel na elke tien weesge
groetjes voorzei.11
Katholieke intellectuelen werden door hun geestelijke leidslieden voorge
houden dat het goed was je te verootmoedigen in een kinderlijk geloof. Graag
werd hun als parabel voorgehouden wat werd verteld uit het leven van de hei
hge intellectueel Augustinus. Toen Augustinus eens, verdiept in de ondoor
grondelijkheid van de Drieëenheid over het strand bij Ostia wandelde, zag de
heihge man een jongen bezig met een schelp het water uit zee in een kuil te
scheppen die hij in het zand gegraven had. De wijze man wees de jongen erop
dat zijn kuil nimmer alle water van de zee zou kunnen bevatten. Meteen ver
anderde de jongen in een engel. Deze hield de geleerde kerkvader voor dat
evenmin diens grote verstand ooit alle goddelijke wijsheid kon bevatten. Oot
moed gold in het bijzonder voor katholieke intellectuelen als een deugd omdat
deze hen dichter bracht bij de eenvoudigen van geest onder hun geloofs
genoten. De vrome eerbied voor kindeke-Jezus, voor Onze-Lieve-Vrouwke en
voor simpele zielen als de heilige Franciscus die preekte tot de vogels en vis
sen, schiep iets als een gemeenschappelijk kinderland waarin velen ook op vol
wassen leeftijd bleven verkeren.
Het contrapunt van de kinderlijk piëteit bestond uit de leerstellige kant van
het katholieke geloof, vervat in de gecomphceerde moraaltheologie van de ka
tholieke zedenleer. Bij velen zijn daarvan alleen het zesde en negende Gebod,
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die de huwelijksmoraal beheersten, blijven hangen. Op de politicus Beel zijn
deze geboden niet zonder effect gebleven. We hebben in hoofdstuk vier de
Don Quichotterie gezien waarmee Beel in zijn Proeve het neomalthusianisme
te lijf ging en een verbod op lichtvaardige echtscheidingen wettelijk geregeld
wilde zien. De katholieke zedenleer bestreek echter een heel wat breder ter
rein dan de naar spruitjes riekende kuisheidsmanie. Zij kende zulke vernuftige
zondigheden als vermetel vertrouwen: te zeer zich laten leiden door eigen
oordeel; menselijk opzicht: zijn handelen afstemmen op lof en eerbetoon die
men daarmee van anderen denkt te verwerven; de vreemde zonde: verant
woordelijkheid op je nemen voor een zondig handelen van degenen die aan je
gezag zijn onderworpen.12 Het waren verboden die het een katholieke be
stuurder als Beel niet gemakkelijk zullen hebben gemaakt een weg te zoeken
tussen de besluitvaardigheid die hem eigen was en de omzichtigheid die de ka
tholieke moraal gebood—-Graag zouden we willen weten welke kronkelwegen
Beels gewetensonderzoek heeft gevolgd op die spannende 18 december 1948
in Batavia, toen hij in het vermetele vertrouwen de lof der geschiedenis te
zullen oogsten een compleet leger op oorlogspad stuurde.
De belangrijkste dimensie van het katholicisme van Beel de bestuurder is
geweest de emancipatoire. De katholieke generatie van Beel heeft binnen de
Nederlandse samenleving in haar geloof maatschappelijke identiteit gezocht
en deze in een stevige zuil gestalte gegeven. Zij zetten zich daarmee af tegen
de Prolibo’s, zoals wij ze hebben genoemd. Beel heeft deze emancipatoire ge
zindheid vanaf zijn jeugd meegekregen in de zelfbewuste bisschopsstad waar
hij is opgegroeid en er een krachtig pleitbezorger van gevonden in de Lim
burgse emancipator mgr Van Gils. Beel zelf is later welhaast de belichaming
geworden van de emancipatie der Nederlandse katholieken. Zo was hij de
eerste katholieke landvoogd in Indië van deze eeuw en de eerste katholieke
vice-president van de Raad van State. En als minister van Binnenlandse Zaken
heeft hij in zijn benoemingsbeleid ervoor geijverd de katholieke achterstand
die hij zag in te halen.
Brugg en bo uw er

De vermeende dubbele loyaliteit van katholieke politici plaatste dezen onder
de verdenking ultramontaans te zijn. Hier en daar steekt dit ultramontisme
inderdaad bij Beel de kop op, zoals we hebben gezien in zijn ontzag voor het
episcopaat. Beel heeft zich echter niet in een katholiek isolationisme terug
getrokken. In de Nederlandse pacificatiedemocratie van na de oorlog voerde
hij met Romme in de top van de katholieke zuil het politieke overleg met de
toppen van de andere zuilen. Hij zocht daarbij naar het compromis en waar
het kon naar de synthese. Vaak hebben Beel en Romme getracht inpoliticis het
onverzoenlijke te verzoenen; Romme in het openbaar met een soms moeilijk
te doorgronden fraseologie, Beel in niet mis te verstane bewoording binnens
kamers.
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De sociale rechtvaardigheid die beiden in hun politiek handelen nastreefden
putten ze uit de katholieke sociale leer, de encycliek Quadragesimo Anno voor
al. In hoofdstuk twee zijn we uitvoerig ingegaan op dit pauselijk geschrift, dat
in landen met een sterke rooms-katholieke invloed als Nederland van zo grote
betekenis is geweest voor de opbouw van de verzorgingsstaat. De pauselijke
aanmatiging waarmee Quadragesimo Anno werd ingeleid, ook in sociale en eco
nomische kwesties het oppergezag te bezitten, lijkt een krasse uiting van ultra
montaanse pretenties. Evenwel moet worden vastgesteld dat Quadragesimo
Anno een degelijke filosofische grondslag heeft gelegd voor sociale rechtvaar
digheid en ook instrumenten heeft aangereikt, als het nog altijd actuele subsi
diariteitsbeginsel, om het weerbarstige begrip sociale rechtvaardigheid in
beleid te vertalen.
Beel zelfheeft meer gedaan dan de pauselijke boodschap doorgeven. Als voor
zitter van het Landelijk Sociaal-Cultureel Centrum (LSCC), dat we in hoofd
stukken negen en twaalf hebben beschreven, heeft hij zich ook ervoor ingezet
de pauselijke boodschap handen en voeten te geven. We hebben het wijdver
takte LSCC dat Beel heeft opgebouwd en dat in katholieke kring sociale, edu
catieve, medische en culturele krachten heeft gemobiliseerd en gebundeld, een
maatschappelijk netwerk genoemd. We hebben laten zien dat voor verscheidenen van hen die zich door Beel lieten mobiliseren en bundelen het LSCC een
lanceringsplaats is geweest voor een politieke carrière. Onder de lezers zullen
er wellicht zijn die Beels netwerk, waarvan weinigen het bestaan kenden, als
een bewijs zien van de geheime agenda van katholieken waarvan we boven
spraken. Zij dienen echter te bedenken dat van de katholieke notabelen die
door Beel in zijn netwerk werden gestrikt een grote, onbetaalde inzet terwille
van de zwakkeren in de samenleving werd gevergd. Menigmaal werd door de
ze vrijetijdsbestuurders gemord wanneer voorzitter Beel hen voor vergadering
of beraad dat hij nodig achtte weer eens beroofde van hun vrije avond of
weekeinde.13
En Beel zelf? Ongetwijfeld heeft hij er voldoening in gevonden te opereren
in de top van de machtige katholieke zuil, buiten het zicht van de publiciteit.
Maar om steeds weer de energie op te brengen: om als troubleshooter proble
men op te lossen in een van de diocesane centra van het LSCC, om een nieu
we katholieke sectorale organisatie van de grond te tillen, om zich als curator
naar Nijmegen te spoeden voor een ingelast beraad—de motor, ook van een
gedreven mens, heeft brandstof nodig. De brandstof van Beels motor bestond
uit de offervaardigheid die de Beels door het bloed stroomde, gemengd met
zijn katholieke geloofsovertuiging en het beroep dat het episcopaat daarop
deed.
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De re d d e raar

Het lijkt erop dat Beel een plaatsje in de vaderlandse geschiedschrijving heeft
geambieerd als grondwetgever. Zijn ijveren voor een naoorlogse constitutio
nele vernieuwing is echter zonder resultaat gebleven.
W e hebben gezien dat Beel meteen al in 1945 in het kabinet-Schermer
hom/Drees een grootscheepse grondwetsherziening ter hand wilde nemen
maar op aanraden van Drees zich beperkte tot een herziening van de wijzi
gingsprocedure van onze rigid constitution. Het voorstel van Beel bij grondwets
herzieningen een grondwetkamer te laten kiezen, is een trouvaille die naar
onze mening nog steeds het overwegen waard is. Het lukte Beel echter niet de
grondwetkamer in tweede termijn door het parlement te krijgen. Beels tweede
constitutionele herzieningsoperatie in 1948 leidde tot een (nieuw) veertiende
hoofdstuk van de Grondwet dat de grondtrekken tekende van een Nederlands-Indonesische Unie, die echter weldra door Soekamo werd opgezegd en
in 1956 weer uit de Grondwet verdween. Beels derde poging de Thorbecke
van deze eeuw te worden is tenslotte verzand in de staatscommissie-Van Schaik
die wehswaar veel heeft overhoopgehaald maar vrijwel geen nieuw constituti
oneel recht heeft gecreëerd.
Evenmin heeft Beel een sterke hand gehad als departementale wetgever. De
wetgeving waarmee Beel na de bevrijding de vertegenwoordigende lichamen
weer tot leven heeft gebracht, is van slechts voorbijgaande betekenis geweest.
De naoorlogse zuiveringswetgeving, die een blijvend monument had kunnen
zijn van wijsheid en rechtvaardigheid, raakte verstrikt in Beels perfectionisme
en vond een beschamende apotheose in de kwestie-Schokking. De hoognodige
reorganisatie van de Nederlandse politie, die de twee heren Binnenlandse Za
ken en Justitie had te dienen, heeft even Beels aandacht gehad maar bleef
daarna liggen. Decentralisatie van het binnenlands bestuur, waarvoor Beel in
zijn dissertatie een rechtshistorische basis had gelegd, stuitte na de oorlog op
het wederopbouwbeleid dat tot centralisatie noopte. Voorbijgaande aan enkele
andere, futiele wetgevingspogingen uit de koker van Beel—de omstreden
zondagwet en zijn hardnekkige handhaving van het verbod op arbeid van de
gehuwde ambtenares—blijft er eigenlijk maar één wet over die men een lexBeel zou kunnen noemen: de crematiewet—geen indrukwekkend resultaat.
Meer dan als wetgever heeft Beel zich geprofileerd als bestuurder—als redde
raar, zoals we hem meermalen hebben geëtiketteerd. Beel beheerde Binnen
landse Zaken als een gemeentesecretaris van Nederland: wat hem bestuursrechtelijk en organisatorisch juist toescheen, moest politiek kloppen. Beel
kende geen aanvechting zich in de ministerraad politiek te profileren, integen
deel. Hij was er vooral op uit het debat te depolitiseren. Met het departementsbeleid van de collega’s bemoeide hij zich nauwelijks en hij kon erop
rekenen dat dezen zich niet met zijn departement bemoeiden. Beel werd ge
dreven door een welhaast neurotisch aandoende besluitvaardigheid—beter een
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verkeerde beslissing dan geen beslissing, was Beels devies. Voor bestuurders
van het type Fabius Cunctator, die de niet zelden wijze gedachte koesteren dat
problemen zich zelf oplossen als je ze maar lang genoeg laat incuberen, had
Beel geen enkele waardering.
Besluitvaardig redderaar die hij was, was Beel een ideale troubleshooter. In die
hoedanigheid heeft hij naar onze mening geëxcelleerd direct na de Waters
noodramp en had hij daarvoor de dank van de natie verdiend. Beel is deze
onthouden doordat naar buiten nauwelijks iets is doorgedrongen van Beels
interventies en van de maatregelen die hij heeft geëntameerd. Hier komt een
andere trek van Beel naar voren, zijn vermogen om in beleidsberaad met
anderen oplossingen voor problemen aan te dragen waarvan degenen die ze
kregen uit te voeren het gevoel hadden ze zelf te hebben bedacht. In vroeger
jaren was Van Gils dit al opgevallen, zagen we in hoofdstuk twee. Hetzelfde
ervoer vele jaren later Kraijenhoff bij Organon. ‘J e voelde je safe bij Beel,’ zo
verwoordde deze diens optreden als commissaris. Scherp observerend en zich
zichtbaar inlevend in de behandelde problematiek nam Beel aan beraad deel
zonder zich nagenoeg in de discussie te mengen. Na afloop van de vergadering
wist hij echter in een gesprek a deux de problemen welke waren opgeworpen
scherp te analyseren en de oplossingen te formuleren die nodig waren. Beel
verwoordde analyses en conclusies als ze onbewust al bij jezelf leefden, zonder
er echter nog de juiste formulering voor te hebben gevondend.14 Beels besluit
vaardigheid, zijn snelle analyseren van problemen en zijn vermogen voor an
deren te denken leverden in zijn bestuurspraktijk niet zelden ideeën waarmee
de ambtelijke staf zo aan de slag kon, zagen we in hoofdstuk tien.
H e t N ie u w e B e st a n d

De rooms-rode coalitie die vandaag de dag een vanzelfsprekende nieuwe na
oorlogse start lijkt te zijn geweest, leek dat in 1946 geenszins. De verkiezingen
van mei dat jaar hadden de Katholieke Volkspartij een verrassend sterk man
daat verleend, terwijl de electorale steun voor de nieuwe socialistische partij
was tegengevallen. Ogenschijnlijk had het voor de hand gelegen dat de KVP
evenals haar voorganger de RKSP voor de oorlog placht te doen, was aan
geschoven bij de partijen van de Prolibo’s—zij het niet meer als bijwagen maar
als locomotief van een confessioneel-liberale regering. De wil om voor de we
deropbouw in het naoorlogse Nederland een progressieve beleidskoers uit te
zetten, dreef de KVP echter in de richting van de PvdA. Beide partijen waren
volkspartijen die emanciperende bevolkingsgroepen vertegenwoordigden en
tezamen hadden ze een sterke parlementaire meerderheid achter zich. Beel
heeft in zijn ‘memoires-46’ bevestigd dat het progressieve sociaal-economische
beleidsprogramma dat de twee partijen voorstonden het cement heeft ge
vormd van hun coalitie. Beel was niet de enige katholiek die kansen zag in een
rooms-rode coalitie. De belangrijkste architect ervan was Romme, die blijkens
zijn biograaf al in de tijd dat hij optrad in de Amsterdamse gemeenteraad de
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mogelijkheden had gezien van een politiek samengaan van katholieken en so
cialisten.15 Het getuigt van wijsheid van Romme dat hij niet zichzelf opwierp
als leider van een kabinet van KVP en PvdA maar het fractievoorzitterschap
op zich nam en als premier Beel naar voren schoof. Tezamen vormden ze na
de oorlog een ideale katholieke tandem, Romme krachtig pedalerend en Beel
aan het stuur.
Beels Proeve van een regeringsprogramma 1946 bevatte verscheidene roomse
preoccupaties en de moralistische stijl ervan zal de een hebben geïrriteerd, de
ander hebben doen glimlachen. Het ging echter om de sociaal-economische
kern van het regeringsakkoord, hebben we beklemtoond, die tot 1958 heeft
doorgewerkt en die de grondslag heeft gelegd voor een economisch sterke
natie die (nog steeds) een verzorgingsstaat is. De Proeve vond een inspiratie
bron in Quadragesimo Anno, putte uit het urgentieprogramma waarmee de
KVP de verkiezingen was ingegaan en werd in niet geringe mate bepaald door
democratisch-socialistische concepten over de inrichting van staat en samen
leving, waarmee de nieuwe socialistische partij, de PvdA, was aangetreden.
Tezamen boden zij de bouwstenen van wat Beel heeft gepresenteerd als het
Nieuwe Bestand. Zoals enkele roomse preoccupaties uit de Proeve van liever
lee uit het zicht verdwenen, zo werden ook socialistische stokpaardjes—
nationalisatie met name—op stal gezet. Dit laatste was nodig opdat de markt
economie die door een ruime meerderheid in parlement en onder de bevol
king werd voorgestaan, niet door het socialistisch pleidooi voor een plan
economie werd doodgedrukt.
Historici zijn niet geneigd de vraag te stellen hoe het verloop van de ge
schiedenis zou zijn geweest indien wat niet is gebeurd, wel zou zijn geschied.
Nietzsche houdt echter voor: ‘Was ware geschehen, ist gerade die Kardinalfrage.’ We hebben Van den Brink en Zijlstra de vraag voorgelegd waar Ne
derland naar hun mening zou zijn uitgekomen als na het kabinet-Schermerhom/Drees de koers van de planeconomie was vervolgd die door Hein Vos
was uitgezet en door Schermerhom en de zijnen werd voorgestaan. De lezer
zal zich herinneren dat de twee christen-democratische ex-ministers van Eco
nomische Zaken geen rooskleurig perspectief tekenden van een planeconomie
voor de naoorlogse ontwikkeling van Nederland. Beel heeft als minister-president, later als vice-premier, zich de bevlogenen onder de socialisten van het
lijf gehouden en in pragmatici als Drees vooral, Lieftinck ook en Mansholt en
Suurhoff steunpilaren gevonden voor de sociale markteconomie die zijn partij
voorstond. Naast het duo Romme-Beel dat de katholieke middenkoers aan
hield, het compromis niet schuwend, niet afkerig ook somtijds van uithalen
naar rechts en naar links, functioneerde het duo Drees-Beel dat ervoor zorgde
dat het schip van staat een nationale koers bleef varen.
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H e t I n d o n e si Ë d r a m a

In de Inleiding hebben we opgemerkt we dat Beels archief voor ongeveer
tachtig procent uit stukken over Indonesië bestaat, terwijl zijn betrokkenheid
bij het Nederlands-Indonesische conflict 1945-1950 slechts circa tien procent
van zijn nationaal functioneren beslaat. Onze indruk is dat Beel met deze
papieren nalatenschap de verklaring en waarschijnlijk de rechtvaardiging heeft
willen nalaten voor zijn Indonesiëbeleid, waarover hij bij zijn leven nimmer in
het openbaar wilde spreken. De uitvoerige beschrijving die we in deze bio
grafie van dit beleid hebben gegeven laat zien dat Beel vrij spoedig heeft
ingezien dat in Indië een dekolonisatiebeleid nodig was, maar ook dat hij daar
voor een legalistisch concept hanteerde dat absoluut niet paste bij het revolu
tionaire elan waaruit het onafhankelijkheidsstreven van Indonesië was ge
boren.
Beel zowel als Drees zagen als voorwaarden voor de geleidelijke deko
lonisatie die beiden nastreefden rust en orde. In de wijze waarop zij deze wil
den bereiken openbaarden zich bij de twee leiders en hun beider achterban
verschillen—geen wezenlijke tegenstellingen maar nuanceverschillen. Drees
verwachtte dat als goedwillende elementen in de Republiek als Sutan Sjahrir
en in Drees’ ogen ook Hatta vertrouwen en perspectief werden geboden, rust
en orde vanzelf zouden komen. Een krachtige Nederlandse hand was nodig
om het leiderschap van deze goedwillenden te schragen. De legalistische Beel
ging een stap verder. Zolang Nederland moest worden geacht in het rijksdeel
overzee het gezag de jure uit te oefenen, was het dure plicht de onderdanen
daar datgene te bieden wat de burger allereerst van zijn overheden verwacht:
bescherming van lijf en goed—‘politie en justitie’ zoals de jurist het van ouds
her noemt. De Republiek kon deze bescherming niet waarborgen want zij
beschikte niet over een zwaardmacht. Haar leger was in Beels ogen een sa
menraapsel van criminelen die de republikeinse leiders niet in de hand hadden
of, erger nog, die zij de vrije teugel heten. Het militair ingrijpen van Neder
land was in de ogen van Beel geen oorlogvoering maar ‘politionele actie’. Ne
derlandse militairen kwamen niet als veroveraars doch als politieagenten.
In Nederland hebben Drees en de zijnen dit legalistische standpunt niet be
twist. Waar het wel werd betwist was in het buitenland: door de publieke opi
nie in Engeland, waar men zich afvroeg wat de Britten moesten in dat wespen
nest; door het net onafhankelijk geworden India, waarvan de leider Nehru
zich als beschermheer van Indonesië opwierp; door de vakbonden in Australië,
die een effectieve boycot van Nederlandse schepen wisten te bewerkstelligen;
door het State Department, dat meer en meer geïrriteerd raakte over de als
hautain ervaren houding van Nederland en gaandeweg sympathie kreeg voor
de jonge Republiek; door tenslotte een meerderheid in de Veiligheidsraad,
waardoor Nederland geen kant meer op kon. Met zijn beperkte inzicht in
internationale verhoudingen kon Beel in deze verschijnselen alleen maar een
samenzwering zien tegen wat hij beschouwde als de humanitaire missie van
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Nederland in zijn oude kolonie: een federaal Indonesië van de grond tillen in
plaats van de in zijn ogen door communisme geïnfecteerde, unitaristische Re
publiek—een federaal Indonesië waarin de Republiek zich had te voegen,
goedschiks of kwaadschiks.
Bij zijn eerste bezoek aan Indonesië was Beel ervan overtuigd geraakt dat de
Malino-politiek van Van Mook het concept bood voor een rechtvaardig dekolonisatiebeleid. Federalistische nationalisten die hij geleidelijk leerde kennen,
bevestigden hem in zijn overtuiging dat de Indonesische archipel een federale
staatsinrichting en een blijvende band met het koninkrijk nodig had. Mannen
als Widjojo, Anak Agung, Soekawati, Hamid, Mansoer, Pelaupessy, Tahija
waren westers georiënteerde leiders—enkele van hen zelfs met Europese vrou
wen getrouwd—die verlangend leken een band met Nederland vast te houden.
Beel doorzag niet dat de meesten van deze priadji uit het federalistische kamp
de potentaten waren van gisteren in plaats van de leiders van morgen. Dat de
republikeinse voormannen, van wie verscheidenen niet minder westers waren
georiënteerd, de nieuwe leidersklasse van Indonesië vormden, vermocht Beel
niet in te zien.
Als HVK heeft Beel nauwelijks moeite gedaan de republikeinse leiders te
leren kennen. In die hoedanigheid zag hij het nog meer als zijn taak de fede
ralisten en de belangen die zij vertegenwoordigden te beschermen tegen de
expansiebeluste Republiek Hij was zelfs even bereid de Unie, waarvoor Rom-
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me zo ijverde, uit zijn gedachten te bannen—zoals we zagen in de eerste versie
van het plan-Beel. De humanitaire missie die Beel voor Nederland in Indone
sië zag, gold in zijn ogen vooral de plattelandsbevolking van Java en Sumatra
en haar inlandse bestuurders, de regenten, de wedono’s, de loerah’s. Rap
porten waarmee hij door generaal Spoor en Nederlandse bestuurders in de
gewesten werd overstelpt, spraken van knechting van het volk en van ver
schrikkelijke bedreigingen waaraan inlandse bestuurders blootstonden. Poli
tioneel optreden was vooral nodig, meende Beel, om dezen, de tani en zijn
bestuurder, de bescherming te bieden waarop zij aanspraak maakten.
Wat heeft Beel met zijn legalistische kijk op de missie die hij meende te heb
ben niet doorzien? Waar ging het in wezen om in het Nederlands-Indonesische conflict, dat de Indonesiërs noemen: Revolusi 45-49 ? Lou de Jong heeft in
navolging van J.A.A. van Doom en W.J. Hendrikx erop gewezen dat het in
derdaad ging om een ‘revolutionaire’ oorlog—een oorlog tussen een oude
gevestigde staat en ‘een staat-in-wording’. In zulk een strijd gaat het om de
derde partij, het volk. De inzet van de strijd was de harten van de Indonesische
bevolking te winnen.16 Beels streven rast en orde te brengen leek het juiste
middel om de bevolking te winnen. Het middel moest echter in de eerste
plaats al fysiek tekortschieten. Het omvangrijke pohtieleger dat Nederland op
de been had gebracht, verdronk in de uitgestrektheid van het eilandenrijk met
zijn honderd miljoen inwoners.
Een niet te veronachtzamen positief punt dat hiertegenover stond, was de
wervingskracht van het Nederlandse leger. De jonge generatie van dienst
plichtigen die uit Nederlandse steden en dorpen naar Indonesië waren gezon
den, was de apartheid vreemd welke de vooroorlogse koloniale verhoudingen
had beheerst. Mogen evenwel Nederlandse militairen de vriendelijke belang
stelling hebben gehad van de inheemse bevolking en haar bestuurders en
moge hier en daar in dessa en kampong een meisjeshart sneller zijn gaan klop
pen bij het aanschouwen van een jonge, blanke soldaat in haar achtertuin, de
nieuwe Belanda’s, die hun taal niet spraken en de Javaanse wijze van denken
niet konden volgen, bleven voor de inlandse bevolking vreemden. Generaal
Nasution had van zijn kant doorzien dat zijn guerillastrategie slechts kon sla
gen als een hechte band kon worden gesmeed tussen guerillastrijder en tani.
De inlandse bevolking begreep dat de vriendelijke, maar schaars verspreide
Nederlandse militaire posten hun in hun sedentaire bestaan geen blijvende be
scherming konden bieden en dat het veel talrijkere en wijder verspreide leger
van gueriüastrijders, van wie velen afkomstig waren uit hun eigen dorpen, een
macht vertegenwoordigde die de toekomst had.
Dessabevolldng en inlandse bestuurders legden vaak grote vindingrijkheid
aan de dag om hun dubbele loyaliteit te verhullen. Zo kon de loerah, over
wiens lot Beel zich zo bezorgd maakte, trouwhartig zijn door het NederlandsIndische bestuur toegekend gezag uitstralen maar tegelijkertijd de voedsel
voorziening van de guerilla’s in zijn Wehrkreis organiseren. En achter de rag
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van het Nederlandse politieleger hielp de hele dessa hem daarbij. Vertwijfelde
pogingen van de Nederlandse bezettingstroepen deze dubbele loyaliteit te
breken, joegen naarmate de guerillaoorlog harder werd de plattelandsbevol
king uiteindelijk volledig in het republikeinse kamp. Van meet af aan hadden
de jongeren in de steden, de meeste intellectuelen en bovenal het volksleger
deze kant gekozen, die van Honderd Procent Merdeka.
B e e l s S o e k a r n o sy n d r o o m

Beel moet het verwijt worden gemaakt dat hij de centrale positie heeft gewei
gerd te accepteren die Soekamo aan Indonesische kant innam. Dit verwijt treft
in nog sterkere mate Drees, die Soekamo als een onbetrouwbare collaborateur
beschouwde. In de ‘memoires-46’ van Beel waarin hij zich op Drees beroept,
wijst hij erop dat het negatieve oordeel over Soekamo ‘merkwaardigerwijs
door het enige Indonesische Kamerlid, Palar, die voor de Partij van de Arbeid
zitting had in de Tweede Kamer, volkomen werd onderschreven’17.
Wij hebben bij de beschrijving van het Indonesische drama Palar meerma
len ten tonele gevoerd. Wij willen het hier nog een keer doen, om zijn na
gedachtenis te zuiveren van een valse aantijging van Drees, die hij blijkens
bovenstaand citaat jegens Beel heeft gebruikt en die Palar—zo bleek ons toen
we hem eind jaren zeventig leerde kennen—had gevoeld als een dolkstoot in
de mg. In 1962 had Drees in zijn boek Zestigjaren levenservaring geschreven
dat Palar bij een bestuursvergadering van (toen nog) de SDAP had te kennen
gegeven dat hij Soekarno als een onbetrouwbare onderhandelingspartner be
schouwde18; in een radiovraaggesprek had Drees dit herhaald. Men lette op
het tijdstip: 1962. Als het waar zou zijn geweest dat Palar in de beslotenheid
van een bestuursvergadering van zijn partij (die hij teleurgesteld de mg had
toegekeerd) zich zo negatief over Soekarno had uitgelaten, ook dan was Drees’
uitspraak volkomen onverantwoord. Palar was op dat moment ambassadeur
van Indonesië bij de Verenigde Naties—zoals Drees ook zelf in zijn boek
opmerkt—en werd dus door de oud-premier van Nederland ervan beschuldigd
dat hij de president die hij diende een onbetrouwbare verrader had genoemd.
Het getuigt lijkt ons van vertrouwen van Soekamo in zijn mensen dat hij, ver
telde Palar, de aantijging niet eens een onderzoek heeft waard geacht.
Dit onderzoek is wel gedaan door de Nederlandse historicus Peter van Tuyl.
Deze heeft in de notulen van het partijbestuur van de SDAP de uitspraak op
gespoord waarop Drees zijn verdachtmaking baseerde. In de vergadering van 5
oktober 1946 had Palar gezegd dat de Nederlandse regering nu wel bezwaren
kon koesteren jegens Soekamo,
‘doch hij is blijkbaar toevallig de aanvoerder van de onafhankelijkheidsbeweging
en men moet niet trachten door Soekarno de Indonesische beweging te treffen.
De figuur van Soekamo is alleen te begrijpen in het licht van de geschiedenis.
Hij was sociaal-democraat en hij is door de Nederlandse regering jarenlang
geïnterneerd. Zijn samenwerking met Japan is fout, maar niet onbegrijpelijk
Hij heeft zijn vaderland niet verraden, doch slechts het vooroorlogs koloniale
bewind.’19
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In plaats van klakkeloos Drees’ oordeel over Soekarno over te nemen, had
Beel er beter aan gedaan eens zijn licht op te steken bij het Indonesische lid
van de Tweede Kamer, Nico Palar.
Had Nederland met de Republiek tot een politiek vergelijk kunnen komen als
het Soekarno vanaf het begin aan de onderhandelingstafel had toegelaten?
Volgens sommigen, ook aan de Indonesische kant, zou het ‘bapakisme’—het
ontzag dat in de Indonesische samenleving de jongere heeft voor de bapak, de
vader, de oudere—de militante Pemuda ertoe hebben gebracht bung Kamo te
gehoorzamen, als deze een politiek vergelijk had afgekondigd en hen had op
geroepen de wapens neer te leggen. De president van de Republiek had echter
zelf de leuze Honderd-Procent-Mm&&? van kampong naar dessa gedragen en
had zich evenals verscheidene oudere republikeinse leiders geïdentificeerd met
de Pemuda.
Als er in het Indonesië drama sprake is geweest van een gemiste kans dan is
die wellicht dat de Nederlandse regering onder Drees en Beel, nadat de soeve
reiniteit was overgedragen en nadat Soekarno de eenheidsstaat had uitgeroe
pen, de president van Indonesië niet heeft uitgenodigd voor een staatsbezoek
aan Nederland. Een staatsbezoek van Soekarno had de Unie niet gered maar
de verwijdering tussen de twee landen kunnen voorkomen en een vreedzame
overdracht van Nieuw-Guinea kunnen bewerkstelligen, zo menen toenmalige
Indonesische medespelers. Dezen zeggen dat Soekarno, die tot het eind van
zijn leven de Nederlandse spelling van zijn naam heeft gehandhaafd, die zijn
redevoeringen zo graag doorspekte met Nederlandse uitdrukkingen, die alle
wateren van Noord-Nederland uit zijn hoofd kon opdreunen, die intimi toe
vertrouwde dat hij vaak nog in het Nederlands droomde, de diepe wens
koesterde eenmaal het land en volk te bezoeken, welke zijn leven zo hadden be
heerst.20 Natuurlijk was Soekarno niet louter als toerist naar Nederland geko
men maar ook als triomfator, als de door Nederland verguisde leider van zijn
land en volk Daarom moeten we waarschijnlijk concluderen dat een staatsbe
zoek van Soekarno in de jaren vijftig een historische onmogelijkheid is geweest.
De afschuw die leiders als Drees en Beel jegens de man koesterden was een col
lectieve afschuw geworden van ons, Nederlanders, aan wie was voorgehouden
dat Soekarno een Indonesische Mussert was en een onbetrouwbaar sujet.
Opmerkelijk is dat vijftig jaren na de onafhankelijkheidsverklaring van Indo
nesië ons collectieve bewustzijn nog steeds moeite heeft het koloniale verleden
te verwerken. Nimmer heeft een Nederlandse historicus een biografie van
Soekarno geschreven. Zijn amusante autobiografie ‘as told to Cindy Adams’
evenals de Soekamobiografieën van de Duitser Bernhard Dahm en die van de
Australiër Legge zijn hier nauwelijks bekend; memoires van Hatta en van
Adam Malik, gedenkschriften van Nasution en Roeslan Abdulgani zijn niet in
het Nederlands vertaald evenmin als het grootste deel van de rijke Engelsta
lige literatuur en belletrie die is gepubliceerd over het Nederlands-Indonesi-
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sche conflict. W el is een stroom van memoires en dagboeken verschenen van
Nederlandse medespelers in het drama, alle met een sterk apologetisch karak
ter: van Schermerhom, Stikker, Jonkman, Boon, Van Vredenburch, Drees.
Hoe de soldaat in het veld over deze prominenten dacht, heeft een van hen
treffend weergegeven in de titel van een van zijn romans: ‘De Heren worden
bedankt!’21 Waarschijnlijk heeft Beel, die volop tot deze Heren behoorde, al
met al nog de wijste weg gekozen. In de Inleiding hebben we de brief aange
haald van Hermans over Beels aanvankelijke voornemen samen met hem zijn
memoires te gaan schrijven. ‘Maar toen ik daarna aan de Indonesische kwestie
begon,’ schreef Hermans, ‘stopte Beel ermee. Ik heb de indruk dat hij niet de
weg wilde van velen anderen: eigen straatje schoon vegen.’ Beel zal hebben
begrepen dat eigen-straatje-schoon-vegen onvermijdelijk met zich brengt het
vuil op de stoep van de buurman deponeren.
B e e l d e v ic e - p r e s id e n t

Beel trad aan als vice-president van de Raad van State op het moment dat de
Raad, die onder Beelaerts van Blokland een archaïsme was geworden, een
nieuwe rol in ons staatsbestel kreeg toegeschoven. Dit was niet de verdienste
van Beel; hij heeft zich echter beijverd deze rol inhoud te geven.
In de verzuilde padficatie-democratie die na de oorlog in ons land was her
rezen, werd de politiek bij voorkeur gedepolitiseerd. Niet in openbare fora
kwamen belangrijke beslissingen tot stand maar in intem beraad tussen de
toppen van de zuilen. In de loop van de jaren zestig bracht de nieuwe participatie-democratie daar verandering in. Zij dwong de leiders van de zuilen uit
hun ivoren toren tevoorschijn te komen en ging zelfs de onderwerpen op de
politieke agenda bepalen. De behoefte kwam op aan een nieuw gedepolitiseerd
rustpunt in deze hectische tijd. In Nederland is in het civiele verkeer van ouds
her de rechter dit rustpunt geweest. De rechtsvorming rond maatschappelijke
conflictstof als onrechtmatige daad, echtscheiding, staking, abortus, euthanasie
was—en is deels nog—rechtersrecht. En in ons land, dat wel iets weg heeft
van een dicasterium, een rechtersstaat, hebben de rechtsgenoten zich immer
opvallend gedwee bij uitspraken van de rechter neergelegd. In de tijd dat Beel
vice-president was van de Raad van State voegde de administratieve rechter
zich in deze rechtersstaat. De Afdeling Geschillen van de Raad van State werd
het gedepolitiseerde trefpunt om controverses te beslissen tussen overheid en
burgers. Verscheidene van deze administratieve geschillen bezaten een maat
schappelijke impact. Zij dwongen tot uitspraken over economische en sociale
belangentegenstellingen, maar ook over nieuwe agendapunten als milieube
scherming, de sexuele revolutie, het Vietnambeleid, zoals we in hoofdstuk der
tien hebben gezien.
Beels fenomenale vermogen uit discussies de wezenhjke elementen te zeven
en zijn inzet een vergadering tot consensus te brengen hebben ertoe bijgedra
gen dat de Raad van State een vertrouwenwekkend gedepolitiseerd rustpunt
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werd in de voortdurende confrontatie van bestuur en bestuurden, ondanks het
verschil in politieke achtergrond van de staatsraden. Redderaar die hij was, nam
Beel steeds wanneer de Afdeling met een nieuwe Kamer werd uitgebreid daar
van enige tijd het voorzitterschap op zich en van de belangrijkste Kamers be
kleedde hij het voorzitterschap permanent. Al redderend heeft Beel er veel toe
bijgedragen dat op de hoorzittingen van de Kamers een sfeer ontstond die de
rechtzoekende burger het gevoel gaf dat er werkelijk naar hem werd geluisterd.
Geen ambt heeft Beel zoveel voldoening geschonken als dat van vice-president
van de Raad van State; foto’s van die tijd stralen het uit. Het ambt was hem
dan ook op het lijf geschreven: als gezaghebbend man functioneren buiten het
zoeklicht van de publiciteit. Zijn gezag liet hij evenwel niet gelden als werk
gever. Opvallend is de, zij het wat vormelijke, amicaliteit waarmee de ogen
schijnlijk ongenaakbare Beel met zijn staf omging, nog opvallender de ver
trouwelijkheid in zijn omgang met lagere medewerkers. Dit laatste is een trek
die Beel niet alleen op de Raad van State heeft tentoongespreid. We hebben
eenzelfde vertrouwelijke omgang gezien in de tijd dat Beel hoofd was van de
afdeling Sociale Zaken op de Eindhovense secretarie, dat hij minister en mi
nister-president was en ook toen hij Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon
in Indonesië was. Lagere functionarissen als zijn chauffeurs, secretaressen, ad
judanten, kamerbewaarders stonden hem na en droegen hem op handen. Onze
indruk is dat zij hem een houvast boden in zijn voortdurende poging een brug
te slaan tussen zijn eenvoudige komaf en natuurlijke geslotenheid en de hoge
publieke ambten die hij bekleedde. Ook veel hogere medewerkers en collega’s
van Beel, die hem leerden kennen in kleinere kring, wist hij aan zijn persoon
te binden. Onder hen zijn er verscheidenen die van Louis geen kwaad woord
willen horen. Niet allen konden evenwel overweg met de sfinx die Beel vaak
was in het zakelijk overleg en beraad, omdat zij geen brug wisten te slaan naar
de afstandelijke onderhandelaar. Beel zelf heeft dit kennelijk betreurd. ‘Ik heb
mij wel eens afgevraagd,’ zei hij bij zijn afscheid van de Raad van State, ‘of
wellicht mede daardoor, de mens in mij is schuil gegaan.’
V a n v a z a l t o t g r o o t v iz ie r

Al voordat Beel vice-president van de Raad van State werd, vervulde hij de rol
van koninklijk vertrouwensman. In ieders leven blijven raadselen die niet zijn
te doorgronden—ook niet met behulp van de psychologie. Raadselachtig is
voor ons gebleven die dag in Beels leven, 10 januari 1945, dat hij op het land
goed Mortimer kennismaakte met koningin Wilhelmina, waardoor zijn le
vensloop zo’n beslissende wending nam. Wij hebben verklaringen aangedra
gen voor de vraag waarom Wilhelmina de gewezen Eindhovense gemeente
ambtenaar wilde ontmoeten. Geen afdoende verklaring hebben we echter voor
het feit dat de vorstin deze haar onbekende man meteen tot haar vertrouwe
ling maakte.
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In Beels rol van vertrouweling van het staatshoofd is een evolutie te bespeu
ren die hem voerde van beschermeling van de koningin naar beschermheer
van het Koninklijk Huis en daarmee van vazal naar grootvizier. Onder Wilhelmina lijkt het er van tijd tot tijd op dat Beel zich de rol van boodschappen
jongen het aanleunen. Een kras staaltje daarvan geeft de kabinetscrisis van
augustus 1947 over de vraag of naar Jogja moest worden opgerukt en Beel zich
door Wïlhelmina naar de ministerraad liet sturen met de boodschap dat hoe
dan ook de marsorder moest worden gegeven en dat ons land desnoods maar
de Veiligheidsraad diende te braveren. Beels vertrouwenspositie bij Juliana,
die bij haar inauguratie zei slechts met schroom het koningschap te aanvaar
den, is van het begin af aan een andere geweest. Daar is Beel niet meer een
vazal die zich als boodschappenjongen laat gebruiken maar wordt hij een raad
sheer die het staatshoofd bijwijlen dirigeert. We bespeuren dat al bij de kabi
netsformaties van 1948 en 1952. Beels adviseurschap in de Soestdijk-affaire
van de zomer van 1956 markeert zijn evolutie naar grootvizier, lijkt ons. Se
dertdien is hij niet meer louter raadsman van de constitutionele vorst maar
(ook) beschermheer van Juliana en haar Huis. Beels formatiedagboeken geven
hier en daar de indruk dat Beel als kabinetsformateur en -informateur Juliana
eigen opvattingen opdrong, zoals bij de formaties van 1958 en 1963. Sporen
van Beels manipulaties treffen we ook aan bij latere formaties, wanneer hij op
titel van minister van Staat functioneert in de constitutioneel onduidelijke rol
van kabinetsadviseur.
De grondgedachte van Beel als raadsman van de Kroon lijkt ons zijn over
tuiging dat het koningschap de stabiliserende factor vormt in het politiek
geprolifereerde Nederland—hetgeen door een Constante steun aan Oranje in
opiniecijfers wordt bevestigd. Wilde het koningschap als stabilisator werkzaam
blijven dan diende het zoveel mogelijk uit de wind te worden gehouden, was
Beels logische conclusie. Als beschermheer van de koningin en haar Huis beij
verde Beel zich een scherm op te bouwen tussen de representanten van het
koningschap en de politiek. Zo zagen we hoe hij in 1958 de constitutioneel
vorst afschermde en de formatie op zich nam van een interim-kabinet, dat de
Tweede Kamer moest ontbinden en nieuwe verkiezingen uitschrijven, zonder
de opdracht in beraad te houden tot hij zijn kabinet rond had, zoals gebruike
lijk is, om zelfs de schijn te vermijden dat het staatshoofd zelf het besluit tot
Kamerontbinding had genomen. De persoon van het staatshoofd nam Beel in
bescherming, toen hij in 1956 zitting nam in de commissie van drie wijze
mannen en, alhoewel al demissionair, ontslag nam als minister om alle risico
van publieke verantwoording voor de Soestdijk-afiaire te voorkomen.
Beels beschermheerschap van het koningschap ging gepaard met veel ge
heimzinnigdoenerij. In zijn formatiedagboeken zien we Beel meermalen langs
zijpaden en sluipwegen Soestdijk bezoeken. Als hem na bezoek aan Soestdijk
door een tv-reporter zoiets onschuldigs wordt gevraagd als de formulering van
zijn informatieopdracht snauwt hij de impertinente vragensteller voor het oog
van de camera af, verontwaardigd over zo weinig reverentie jegens het geheim
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van Soestdijk. Het geheim-van-Soestdijk werd het-geheim-van-Beel, zo zeer
had Beel zich van lieverlee vereenzelvigd met zijn status van grootvizier.
O n d e r k o n in g

Beels vice-presidentschap van de Raad van State in combinatie met zijn ver
trouwenspositie aan het hof vormde de basis voor zijn status van onderkoning.
In deze gedaante trad hij naar buiten bij kabinetsformaties; waarbij Beel een
onvermijdelijk verschijnsel werd. Het magisch gezag dat Beel volgens Schmel
zer bij formaties uitstraalde gaf de indruk dat alles wat hij bedacht en bedis
selde het merkkeur droeg van hogere staatsmanswijsheid.
Nu we van Beels optekeningen kunnen kennisnemen, valt het resultaat wat
tegen. Terwijl de toeschouwende burger dacht dat kabinetsformaties de ijk
punten vormden van de politieke Werdegang van de natie, blijkt de betekenis
ervan gering te zijn. Blijkens Beels dagboeken gaat het vaak in hoofdzaak om
het vinden van regeringscoalities of, nog trivialer, van de ‘mennekes’, zoals
Beel ministerkandidaten huiselijk noemt. Beels formatiedagboeken bieden een
boeiende kijk in de keuken. Daarom hebben we er ook rijkelijk uit geput. Maar
meer dan de ondertitel ‘handboek’ had de uitgave van Beels recepten uit zijn
formatiepraktijk de naam ‘kookboek’ verdiend. In politieke kring en ook onder
staatsrechtsgeleerden als Donner bestond de overtuiging dat de Nederlandse
formatiepraktijk werd beheerst door een ‘methode-Beel’. In zijn ‘memoires46’ heeft Beel evenwel onthuld:
‘Regels en richtlijnen, geschreven of ongeschreven, bestaan voor een kabinets
formatie niet. Een formateur wordt verondersteld naar eigen inzicht te werk te
gaan en te handelen naar de omstandigheden.’ 22

Er was maar één regel: Beel inschakelen. En deze handelde naar bevind van
zaken. Voor hem waren kabinetsformaties en -crises geen ijkpunten maar
knopen die zo snel mogelijk dienden te worden doorgehakt. Handelend naar
bevind van zaken en knopen doorhakkend, vertoont Beel in zijn formatieprak
tijk nogal wat willekeur. Deze openbaart zich met name in zijn houding tegen
over de PvdA. Beels weigering in 1959 de socialisten bij de kabinetsformatie te
betrekken bijvoorbeeld vindt in zijn formatiedagboek nauwelijks enige verkla
ring, laat staan een rechtvaardiging. Bij de daarop volgende formatie van 1963
houdt Beel de PvdA buiten de deur op grond van een eigenzinnige analyse van
de verkiezingsuitslag waarmee hij de koningin voorschotelde dat de kiezers
zich hadden uitgesproken voor continuering van een confessioneel-liberale
coalitie. Maar na de val van het kabinet-Marijnen ging hij in 1965 moeiteloos
mee met een confessioneel-socialistisch kabinet-Cals, nog steeds op grond van
de verkiezingsuitslag van 1963. Beels focus was meer gericht op de persoon
van de socialistische leiders dan op het socialisme als politieke factor in ons
land. De PvdA van de lastige Burger was in 1959 en in 1963 geen aanvaard
bare regeringspartner, de PvdA van 1965 onder de conciliante Vondeling was
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dat in zijn ogen wel.
De willekeur van Beels formatiepraktijk komt ook daarin tot uiting dat for
maties waarin Beel de hand had soms premiers opleverden die als een duveltje
uit een doosje tevoorschijn sprongen: de tegenstribbelende De Quay in 1959,
die zich na een vergeefse formatiepoging al tevreden naar Den Bosch had
teruggespoed; de zwakke Marijnen, die Beel liever was dan De Kort; de favoriet
van Schmelzer, Piet de Jong, die de plaats innam van de gedoodverfde kandi
daat Biesheuvel. Het magisch gezag waarmee Beel formaties naar zijn hand
zette, maakt indruk, maar een methode-Beel valt er niet uit te destilleren.
Evenals zijn rol aan het hof laat ook Beels formatiepraktijk een evolutie zien—
een evolutie die parallel lijkt te lopen met zijn toenemend gezag in Haagse
kringen. In het formatiedagboek van 1946 is een conscintieus formateur aan
het werk die systematisch de drie fasen afwerkt welke hij heeft uitgezet: de
programmafase, de coalitiefase en de slotfase van het aantrekken van ministers.
In 1948 probeerde Beel hetzelfde procédé en kwam daarna nog met de vondst
van een kabinet-ad hoc—dat wel deel is geworden van de staatsrechtsliteratuur
maar nooit is geformeerd. Van lieverlee verwijderde Beel zich in zijn for
matiepraktijk van wat hij in 1946 nog als een ideaal had gezien: een parlemen
tair kabinet, gebaseerd op een doorwrocht regeerakkoord tussen de deelne
mende fracties. Wanneer hij in 1963 met het befaamde Accoord-van-Wassenaar nog één keer een parlementair kabinet in de steigers zet, is dit nog
slechts een akkoord over controversiële punten. En nadat het kabinet-Marijnen over een van deze controversiële punten is gestruikeld, de omroepkwestie,
lijkt Beels voorkeur voortaan uit te gaan naar extra-parlementaire kabinetten,
gebaseerd op een regeringsovereenkomst op hoofdpunten tussen de ministers.
Deze kabinetten laten zich sneller formeren en blijken qua levensduur niet
voor parlementaire onder te doen
Spreken we van willekeur en evolutie in Beels formatiepraktijk, deze toont
ook enkele constanten. Eén daarvan is de graag door Beel gehanteerde vuist
regel qui casse, paye, wie breekt, betaalt. Daarmee nagelde hij diegene vast die
een kabinetscrisis creëerde of die een lopende kabinetsformatie torpedeerde.
Een andere vuistregel van Beel was dat een minister-president zijn eigen kabi
net diende te formeren. De reciproque van deze regel was dat een formateur
niet buiten het kabinet mocht blijven dat hij had geformeerd. Beel hield dit
Donker voor en ook Marijnen en nam De Quay bij de hand opdat deze Beels
informatieve voorwerk met een eigen formatie kon afronden. Romme maakte
hij er een verwijt van dat deze in 1951 wel wilde formeren maar niet regeren23.
In de vuistregel school Beels afkeer van kingmakers die vanaf de zijlijn of, erger
nog, vanuit het parlement het kabinet controleerde dat ze ter wereld hadden
gebracht. Het schiep in Beels ogen een ongewenste afhankelijkheidsverhoud
ing van het kabinet tegenover de kingmaker—alsof hij de stelling huldigde dat
je in de politiek ervoor moest waken ooit iets aan iemand verschuldigd te zijn.
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A WORKABLE MAJORITY

Beel heeft in zijn formatiepraktijk vele wegen bewandeld. Bij de talrijke kabi
netsformaties waarbij hij betrokken is geweest, heeft Beel echter steeds eerst
gezocht naar een meerderheid in het parlement, naar een workable majority
zoals hij het noemde, en in de verkiezingsanalyses waarmee hij graag zijn formatdedagboeken inleidde, placht hij dan ook te becijferen welke regeringscoa
lities zoal op een meerderheid in het parlement konden rekenen.
Moge Beel met zijn geheimzinnigdoenerij en zijn voorkeur voor werken
achter de schermen de openbaarheid van de democratische fora hebben ge
schuwd, over zijn fundamentele democratische gezindheid behoeft geen twijfel
te bestaan—‘plus démocratique que les démocrates’, zo kenschetste Kan de
Beel die hem in 1945, komende uit het naar autocratie neigende Londen, als
minister van Binnenlandse Zaken in Apeldoorn tegemoet trad. We hebben
Beel het prototype genoemd van de delegatie-democraat. We bedoelen daar
mee het type bestuurder dat in een meerderheidsbesluit van het vertegen
woordigend orgaan de volmacht en het vertrouwen voor zijn handelen zoekt,
maar die niet geneigd is zijn verantwoordelijkheden met de justitiabelen te
delen. Beel zelf heeft over het begrip democratie geen grootse concepten
ontwikkeld. Aan het eind van zijn leven in 1974 heeft hij zich evenwel een keer
bezonnen op het verschijnsel democratie. Hij deed dit in een (korte) bijdrage
aan een opstellenbundel voor zijn oud-collega Frans Duynstee onder de titel
‘Parlementaire democratie in Nederland 1945-1974’.24
Beel geeft in zijn opstel eerst een verklaring voor het wantrouwen dat aan de
vooravond van de Tweede Wereldoorlog bestond jegens de parlementaire
democratie. Hij lijkt daarmee een (late) verdediging te willen geven voor zijn
Eindhovens Adres direct na de oorlog. Beel roept J. Huizinga als getuige op,
die in diens boek In de schaduwen van morgen het culturele crisisbesef had
getekend van voor de oorlog, dat volgens Beel ook de politieke constellatie
had aangetast, in het bijzonder het partijwezen. De periode 1945-1974 zag
Beel als een overgangsfase die een nieuwe crisis had ingeluid, niet alleen in
Nederland maar in de hele westerse wereld. Verwijzend naar de katholieke
existentialist Gabriel Marcel spreekt Beel over ‘la crise des valoirs dans le
monde actuel’. Evenals hij in een brief aan De Quay had gedaan, gaf Beel in
zijn opstel als oorzaak van de nieuwe crisis aan: het ontbreken van ‘de noodzakelijke vertrouwensbasis’. Weliswaar betuigt hij lippendienst aan de nieuwe
participatie-democratie met zijn roep om inspraak—‘op zich passend in een
gezonde democratie,’ zegt hij ervan. Maar veel fiducie heeft hij daarin ken
nelijk niet: ‘Symptomen van directe democratie ondermijnen het gezag en het
vertrouwen in de parlementaire democratie,’ klaagt Beel.
Waar hebben naoorlogse politici als Drees en Beel voor geijverd? Beel haalt
met instemming de Franse politicoloog Maurice Duverger aan die onder
scheid had gemaakt ‘tussen de politieke democratie, waarbij de vrijheid op de
voorgrond staat, en de sociale democratie, welke gericht is op verwezenlijking
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van de economische gelijkheid’. In onze notie van democratie zijn beide, vrij
heidsbeginsel en gelijkheidsbeginsel, complementair. Het ene kan niet zonder
het andere—Wat heeft een bedelaar aan zijn vrijheid? Maar ook, wat hebben
tevreden slaven aan hun gelijkheid? Beel zag evenwel tussen beide kennelijk
een lexicale orde, alsof gelijkheid voorop staat en de voorwaarde is voor de
vrijheid. Niet zonder trots wijst hij erop hoe naoorlogse kabinetten waaraan
hij heeft meegewerkt economische gelijkheid en sociale zekerheid hebben ge
bracht. Dit was slechts mogelijk, zegt Beel, dankzij de overlegstructuren die
bemiddelden tussen de politieke en de sociale democratie. Voorwaarde hier
voor was volgens Beel geweest dat beider verantwoordelijkheden—die van de
organen der sociale democratie als de vakbeweging aan de ene kant, die van de
politieke democratie als het parlement aan de andere kant—van elkaar ge
scheiden bleven. Met zorg stelde Beel in 1974 echter vast: ‘In de laatste jaren
dezer periode vervaagt niet enkel het onderscheid, maar dringen organen der
sociale democratie binnen op het terrein der politieke en oefenen daarop in
toenemende mate druk uit.’
Beel was als gezegd au fond een democraat. Bij kabinetsformaties zocht hij
naar een workable majority. Als bestuurder toonde hij de inborst van een ‘demofiel’, iemand die de bestuurlijke verantwoordelijkheden welke hem door het
volk worden toevertrouwd naar eigen inzicht behartigt, uit liefde voor het volk
Beel

e e n sta atsm a n ?

Het valt niet moeilijk Beel te scharen onder de naoorlogse staatslieden van ons
land, maar was Beel ook een staatsman? Staatslieden zijn politieke bestuurders
die een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de staat, doch van
hen verwerft alleen degene die op die ontwikkeling een onmiskenbaar stempel
heeft gedrukt de titel staatsman. Een scherp observator van de Nederlandse
politiek, te weten Van der Grinten, was van mening dat Beel het postuur miste
van een staatsman en Zijlstra vond dat hem de daarvoor vereiste public perfor
mance ontbrak. De politicoloog Cramer vindt dat de vraag of een politicus het
epitheton staatsman toekomt, wordt beantwoord door hetgeen hij heeft nage
laten.25 Wat heeft Beel nagelaten aan ons vaderlandse erfgoed? Maken we de
balans op.
Beel is geen Solon geweest die een monument van wetgeving heeft opge
bouwd, stelden we vast. Als bestuurder legde Beel vaak grote vindingrijkheid
aan de dag, maar inventief zijn is wat anders dan iets blijvends creëren. Beels
Indonesiëbeleid is een jammerlijke mislukking geweest. Als hoogleraar was hij
geen succes en een wetenschappelijk oeuvre heeft hij niet nagelaten. Zijn public
performance in de jaren vijftig was er een van autoritaire ongenaakbaarheid als
in die tijd van landsbestuurders werd verwacht, maar hij groeide niet mee met
zijn tijd. De vraag blijft: heeft Beel wat nagelaten dat hem tot staatsman maakt.
Wij zien vier geestelijke erfenissen van Beel: zijn bijdrage aan de katholieke
emancipatie, zijn inzet voor de ontplooiing van de Raad van State, zijn forma-
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tiedagboeken en zijn Proeve van een regeeringsprogramma 1946.

Opland in de Volkskrant, 8.1.1994

Moge het praktiserend katholicisme in Nederland tot een kleine gemeenschap
zijn ineengeschrompeld en moge het adjectief ‘katholiek’ in zijn instellingen
nog slechts een culturele herinnering zijn, de katholieke generatie van Beel en
ook de nazaten daarvan hebben reden voormannen als Beel dankbaar te zijn.
In de politieke functies die hij heeft vervuld, heeft Beel de emancipatie van het
katholieke volksdeel krachtig ondersteund en als een van de leiders van de ka
tholieke zuil heeft hij een wezenlijke bijdrage geleverd aan de ontplooiing van
een hoogwaardige katholieke infrastructuur op sociaal, cultureel, medisch,
educatief terrein— niet in de laatste plaats ook aan de ontplooiing van de uni
versiteit aan welke deze biografie als promotiewerkstuk is voorgelegd.
Een belangrijke verdienste van Beel is voorts zijn inzet geweest de Afdeling
Geschillen van Bestuur van de Raad van State de centrale plaats te geven in de
administratieve rechtspraak, die de Raad al zo lang was toebedacht. Beel was
geen groot jurist maar wel een zeer effectieve redderaar, zoals we hem meer
malen hebben geportretteerd. Een redderaar was nodig om de Raad van State
uit zijn sluimer te wekken en om hem de ontwikkelingskansen te doen grijpen
die werden geboden. Sedert het vice-presidentschap van Beel is de Raad van
State een apolitieke en vertrouwenwekkende arbiter geworden bij geschillen
van de burger met zijn overheid.
Een derde gebied waarop Beels stempel nog steeds valt te bespeuren, is dat
van onze kabinetsformatiepraktijk. Beels formatiedagboeken bevatten recepten
voor velerlei situaties. Zolang in ons constitutionele gewoonterecht het staats-
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hoofd een centrale rol in de formatieprocedure inneemt, zullen Beels for
matiedagboeken hun waarde behouden—als kookboek, zo men wil als hand
boek. Ze laten zien dat het staatshoofd uit de wind moet worden gehouden,
dat daarvoor het-geheim-van-het-hof noodzakelijk is en ook dat deze geheim
zinnigdoenerij onvermijdelijk het hele formatieproces infecteert. De belang
rijkste lering die naar onze mening uit Beels formatiedagboeken moet worden
getrokken is evenwel dat een formatiepraktijk vanuit de huiskamer en van
achter de troon als van Beel niet past in een volwassen democratie. Al menig
commissieadvies heeft beklemtoond dat de voortgang van de kabinetsformatie
en -informatie dient te zijn onderworpen aan de controle van het publieke,
parlementair debat. Het lijkt ons dat de constitutionele monarchie zal gedijen
als zij is verlost van haar netelige rol in de formatiepraktijk—zoals bijvoor
beeld ook in het koninkrijk Zweden is gebeurd—en dat zij dan met de magi
sche bindingskracht die Oranje in onze pluriforme samenleving bezit nog
effectiever als stabiliserende factor zal kunnen functioneren.
De belangrijkste verdienste van Beel als staatsman is naar onze mening het
eerste kabinet dat hij formeerde en waarvan hij de leiding had. De Proeve van
een regeeringsprogramma 1946 die Beel opstelde voor een nieuwe start na de
Tweede Wereldoorlog heeft wel iets van de Schets ener Gnmdwet, welke Van
Hogendorp na de napoleontische tijd had ontworpen voor het nieuwe konink
rijk We hebben in deze biografie de belangrijke betekenis van het Nieuwe
Bestand geschetst voor onze naoorlogse ontwikkeling, waarvoor de Proeve de
grondslag legde. Het bestand heeft cohesie gebracht tussen twee emancipe
rende bevolkingsgroepen, het heeft de wederopbouw van ons land geschraagd
en heeft bovenal vrije markteconomie en sociale rechtvaardigheid tot een syn
these gebracht.
Indien men niet aarzelt de titel staatsman toe te kennen aan Drees, de sociaal-democraat en vader des vaderlands, en aan Romme, de architect en hoeder
van de naoorlogse politieke samenwerking, dan kan men deze niet onthouden
aan Beel, die de buffer en ook de schakel was tussen beiden—‘staatsman’ naar
de bescheiden maat van Nederland, niet naar de maat van Europese leiders
van hun tijd als Churchill, De Gaulle en Adenauer of ook Tito, Hammarskjöld
en Spaak, want daarvoor misten zij alle drie het internationale postuur.
Keren we tenslotte terug bij Beels brief van 7 februari 1942 waarmee we
deze biografie begonnen. De sokkel voor een standbeeld van Beel biedt naar
onze mening zijn houding tijdens de oorlog. Moge hij toen niet zonder grote
aarzeling ontslag hebben genomen als ambtenaar, er was moed voor nodig om
na anderhalf jaar bezetting het besluit te nemen niet langer met de bezettende
macht te willen accomoderen. Alleen de sterke persoonlijkheid brengt het op
zich los te maken van de groep waar hij zo vele jaren deel van vormt en met
alle risico’s die daaraan tijdens de oorlog waren verbonden, zijn eigen over
tuiging te volgen. Dwingt Beel als Nederlands staatsman respect af, voor zijn
houding tijdens de oorlog verdient hij bovendien onze bewondering.

SUMMARY

Dr. Louis Beel’s biography describes both hispersonal life and hispolitical life as a
prominent Dutch statesman.
The tuming point in Dr. Beel’s life occurred on February 7, 1942, in the midst
of the Second World War, when he wrote a letter to the burgomaster H.H.
Pulles of the City of Eindhoven, where Beel worked at that time as a municipal
civil servant. Pulles, a leading member of the Dutch Nazi party was recently appointed burgomaster by the ‘Reichskommissar in den Niederlanden’ Seyss lnquart.
The letter Beel wrote reads as follows:
‘Your ambition as a National Socialist is aimed at the accomplishment of
national-socialist goals in the total realm of social life. As a Roman Catholic
it is impossible for me to render you my services—either directly or indirectly in this endeavour. ’
The reply D r Beel received ten days later was a letter, signed by the Burgomaster
and the Town Clerk ofEindhoven, giving hint notice asperMarch 1, 1942.

Louis Joseph Maria Beel was born on April 12, 1902 in Roermond, a pious
town with a bishop’s see in the very south of the Netherlands. He grew up in a
predominandy Roman Catholic ambiance and went to school at the famous
Bischoppelijk College (Diocesan College) of Roermond. He graduated in 1920
and found a modest position as a clerk-voluntcer in Roermond municipal of
fices. Two years later he became secretary of the educational religious inspector of the Roermond diocese, Monsignor P.J.M. van Gils. When in 1923 the
Roman Catholic University was founded in Nijmegen, Mgr. van Gils insisted
on his secretary becoming a parttime law-student in Nijmegen. In 1924 Beel
began commuting between Roermond and Nijmegen, a city not far from
Roermond. After obtaining his B.A. in 1925 he found a new job as an administrative assistant in the govemment of the eastern province of Overijssel. He
moved to its Capital, the town of Zwolle, and lefi: his place of birth Roer
mond—where forty years later he was to be made honorary citizen. During
the time he lived in Zwolle Beel got married and his first child, a son, was
born. In addition to being a provincial civil servant Beel accepted a parttime
lectureship at an institute for professional training, Katholieke Leergangen, and
he wrote his first articles on legal subjects.
In 1928 Mr. Beel obtained his M.A. in law at the Nijmegen University. Subsequendy he fervendy applied for a higher function. He managed to find one
as a clerk at the municipality of Eindhoven, a place again in the south of the
Netherlands, at that time a booming city through the establishment of the
Philips-concern. With his wife, his son and his mother-in-law he moved to
Eindhoven in 1929 and was going to live there for more than fifteen years.
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Three daughters were born there. Mr. Beel’s professional career progressed
rapidly. In less than one year he became a principal clerk at the municipahty.
Like in Zwolle also in Eindhoven Mr. Beel proved to be an industrious man.
He continued his parttime lecturing at the Katholieke Leergangen, he published
regularly in the legal press and in 1935 he obtained his doctorate in law at the
Nijmegen University.
At the time of his resignation as a municipal civil servant in 1942 Dr Beel
was Director of Social Affairs and Deputy Town Clerk. In order to support his
family he started a legal counselhng office. To avoid being taken prisoner by
the German occupational forces he frequently had to go in hiding. Eindhoven
was liberated on September 18, 1944 at the time of the military operation,
known as ‘Market Garden’. Dutch resistance fighters, massively manifesting
themselves immediately after the Germans had gone, saw Dr. Louis Beel as
one of them. He became the spokesman of a group of prominent citizens in
Eindhoven, who had resisted the Nazis during the war. The group was not in
favour of a continuation of the pre-war political party-lines. In this vein they
sent an Address, drafted by Dr. Beel, to Queen Wilhelmina, who still resided
in London. Beel was urged to accept the function of advisor to the Military
Administration, the temporary govemment in the liberated southem part of
The Netherlands under Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces
(SHAEF). In this quality Dr. Beel was invited by the Dutch goverment-inexile to travel to London and to advise on dealing with the war victims. He
arrived in London on January 1 1945. On January 10 he visited at her request
Queen Wilhelmina in her Enghsh mansion Mortimer. This visit gave a decisive turn to Dr. Beel’s life.
The Queen intuitively saw in the Roman Catholic from the South, Dr Beel, a
man who ostentatiously had rejected nazism, the prototype of the patriot and
of a ‘renewed’ person, she was looking for to replace the members of her warcabinet, of whom she no longer wholeheartedly approved. Dr. Beel was
prompdy appointed minister of the Interior in the (third) Gerbrandy cabinet.
This cabinet resigned immediately after the end of the war, in May 1945, to
free the path for a new one, to be formed by two social democrats, Messrs. W.
Schermerhom and W. Drees. They insisted on Dr. Beel remaining minister of
the Interior in their cabinet. According to his own words Beel reluctantly
agreed. He moved with his family from Eindhoven in the South to Wassenaar
in the West, a villadom close to The Hague, the govemment’s residence.
Post war parliamentary elections could finally be held in May 1946. In the
election campaign Dr. Beel voiced the political resistance from the religious
and liberal parties against the economic plan-socialism, favoured by Prime
Minister Schermerhom and his political comrades. The socialist ‘breakthrough’ did not, as was being expected it would, come out victoriously in
these first post war elections. The Roman Catholic People’s Party (KVP) was
the big winner. Queen Wilhelmina requested Dr. Beel to form a new cabinet.
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He became Prime Minister of a ‘red-Roman coalition’, which he called the
‘New Truce’, since it was the first cabinet in Dutch history of socialists and
Roman Catholics. This Beel-cabinet undoubtedly did set the course for the
political and economie development of the post war Netherlands.
In 1948 parliamentary elections were again required for a constitutional
renewal, which was thought neccessary to solve the problems emerging in te
Dutch East Indies, where the nationalists Soekarno and Hatta had proclaimed
the independence of their country immediately after the Japanese surrender.
KVP won again and Dr. Beel was to form a new cabinet. He might again have
become Prime Minister, but he failed to form the broad based cabinet of
socialists, confessional parties and liberals, which he deemed necessary to
secure the corrections in the Constitution. Mr. J.H.R.H. van Schaik, a fellow
KVP politician, took over and succeeded in forming a broad based cabinet by
offering the socialist Mr. W. Drees the function of Prime Minister, he himself
being satisfied with the function of Deputy Prime Minister. The cabinet
Drees/Van Schaik appointed Dr. Beel High Commissioner of the Crown in
the Dutch East Indies (now named Indonesia), as a successor to lieutenant
Govemor-General Dr. H.J. Van Mook, a man of proven managerial abilitdes,
who unwillingly had to resign.
The Dutch govemment in The Hague made several attempts to reach an
agreement with the Republic of Indonesia. Beel in Batavia was not in favour of
such an agreement because of his suspicions—later proven to be right—that
the new Republic did not want the establishment of a Federal State of Indone
sia, as was planned in the Dutch decolonisation policy. Under the auspices of
the Security Council of the United Nations an agreement was achieved in
May 1949 on organising a Round Table Conference in The Hague in order to
prepare the transfer of sovereignty. Dr. Beel made efforts to thwart the agree
ment. In vain however and he resigned from his Office of High Commisioner
of the Crown.
Dr. Beel retumed to patria at the end of May 1949 and a few months later he
accepted a professorate in administrative law at his Alma Mater in Nijmegen,
one of his early ambitions.
On November 7, 1951 Mr. J.H. Van Maarseveen, minister of the Interior,
suddenly passed away. Prime Minister Drees appealed to Dr. Beel to be the
deceased’s immediate successor. Beel accepted—with reluctance again—Dr.
Drees’ offer. He also held the function of minister of the Interior in the next
Drees-cabinet after the elections of 1952. In July 1956 Beel asked for his resignation to become, as a private citizen, chairman of a committee of three wise
men, that was requested by Queen Juliana and the Consort Prince Bemhard
to help solve problems pertaining to the Royal Family. The problems were
related to the faith healer Greet Hofmans, whom the Queen had invited to the
royal palace in order to cure her youngest daughter, who had been bom in
1947 half blind. The renowned German magazine Der Spiegel had accused
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Mrs. Hofmans of playing a ‘Rasputin’ role in the Royal Family. Within a
month the committee had folfilled its task by writing a secret report, which
banished the sensitive afïair from pubhcity. Three months later Dr. Beel was
appointed ‘Minister of State’, a prestigious title of honour.
In 1958, after an interlude of eighteen months without a public office, Dr.
Beel was appointed member of the Council of State. Soon afterwards however
he was called upon to form his second cabinet—an interim cabinet from
December 1958 until May 1959—that had to dissolve parliament and call new
elections. After these elections Dr. Beel assisted the R.C. politdcian Dr. J.E. de
Quay in forming a confessional-liberal cabinet, ending for the time being the
red-Roman coalition, which had been Dr. Beel’s own initiative in 1946. The
De Quay cabinet appointed Dr. Beel as the Vice President of the Council of
State, the most prestigious office in the Dutch administration the head of state
being the honorary president of the Council.
Whereas other political leaders, who had come forward after the War, one by
one quitted the scene and whereas the ‘participation-democracy’ of the New
Left movement created a quite new type of politicians, Dr. Beel beheld in the
lee of the Council of State great influence on state affairs. He owed this role to
the way he performed his high office as well as to his position of confidence at
the Royal Family in affairs the Family found itself faced with. Beels tacitum
way of acting on behalf of the monarchy and his prudent pulling the strings
behind the scene as vice-president of the Council of State gave him the nickname ‘The Sphinx’. The power he derived from both positions christened him
‘Viceroy of Holland’. The authority of Beel and his controlling influence in
political circles became manifest when new cabinets had to be formed or cabi
net crises had to be warded off. Through the thirteen years of his vice-presidency Beel had a steering hand in nearly every cabinet-formation—including
the dramatic formation of the cabinet of the social-democrat J. den Uyl in
1973.
As from the first of July 1972, at the age of seventy, Beel resigned (prematurely) from his office of vice-president. Some years before his wife had passed
away. He retdred with his mentally, handicapped, eldest daughter and her
attendant to the quiet village of Doom. On 11 Febraary 1977 Beel died in the
Lord’s blessing in the University Hospital of Utrecht.
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AO
ARA
ARAR
ARP
AVRO
AZ
B&W
BAB
BB
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ED
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FIR
GO
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KVP
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MG

Algemene Oorlogvoering
(departement van)
Algemeen Rijksarchief
Algemeen Rijksambtenaren Reglement
Anti-Revolutionaire Partij
Algemene Vereniging Radio
Omroep
Algemene Zaken (departement
van)
Burgemeester en Wethouders
Beroep Administratieve
Beschikkingen (wet)
Bescherming Bevolking
Bijeenkomst Federaal Overleg
Binnenlandse Zaken (departe
ment/minister van)
Buitenlandse Zaken (departe
ment/minister van)
Binnenlandse Veiligheidsdienst
Commisie-generaal
Commissie van Goede Diensten
(van de VN)
Christelijk Historische Unie
Centraal Planbureau
Communistische Partij van N e
derland
Democraten 1966
Dagelijks Bestuur
Democratisch-Socialisten 1970
Eindhovensch Dagblad
Economische Zaken (departe
ment/minister van)
Federale Interim Regering
Georganiseerd Overleg
Gereformeerd Politiek Verbond
Gedeputeerde Staten
hogere burgerschool
Hoge Vertegenwoordiger van de
Kroon (in Indonesië)
Koninklijk Besluit
Katholieke Leergangen
Koninklijk Nederlandsch-Indisch
Leger
Komite Nasional Indonesia Pusat
(parlement Republiek Indonesië)
Katholieke Radio Omroep
Katholieke Volkspartij
Landelijk Sociaal-Charitatief Cen
trum
Militair Gezag

NAVO Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
N C R V Nederlands Christelijke Radiovereniging
NSB Nationaal-Socialistische Beweging
nv
naamloze vennootschap
NVB Nederlandse Volksbeweging
N W Nederlands Verbond van Vak
verenigingen
Overzeese Gebiedsdelen (departe
OG
ment/minister van)
OKW Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen (departement/minister
van)
PBO Publiekrechtelijke Bedrijfsorga
nisatie
Peta Pembela Tana A ir (verdedigers van
het vaderland)
Partai Ksmunis Indonesia (commu
PKI
nistische partij van Indonesië)
PPR Progressieve Partij Radicalen
Politiek-Sociale Faculteit
PSF
Partai Sosialis Indonesia (socialisti
PSI
sche partij van Indonesië)
Pacifistisch-Socialistische Partij
PSP
PvdA Partij van de Arbeid
PvdV Partij van de Vrijheid
REA Raad voor Economische Aangele
genheden (van de ministerraad)
rooms-katholiek
rk
RKSP Rooms-Katholieke Staatspartij
RTC Ronde Tafel Conferentie
RVD Regerings/Rijks Voorlichtings
dienst
Sicherheitsdienst
SD
SDAP Socialistisch-Democratische
Arbeiderspartij
SER Sociaal-Economische Raad
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij
SRS
Sint-Radboudstichting
Stsbl. Staatsblad
TNI
Tentara Nasional Indonesia
(Nationaal leger van Indonesië)
U N C I United Nations Committeefo r
Indonesia
VARA Vereniging van Arbeiders RadioAmateurs
VN
Verenigde Naties
VPRO Vrijzinnig-Protestantse Radio
Omroep
Veiligheidsraad
VR
Verenigde Staten van Indonesië
VSI
W D Volkspartij voor Vrijheid en
Democratie
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5. Bertels, Geschiedenis tussen struktuur en
evenement, p. 23.
6. De Mul, ‘Tussen kunst en wetenschap,
p. 33-49.
7. Interv. Ruyg 12 juli 1994.
8. ARA, JA . A. Bervoets, ‘Plaatsingslijst van
archivalia, afkomstig van L J.M . Beel
(1902-1977) Inleiding.
9. ARA, archief-Beel, inv. nrs 202,217,220.
10. Mededeling directeur Koninklijk Huis
archief 14 apr. 1992.
11. Interv. Hermans 11 dec. 1992.
12. Brief Hermans aan auteur 19 okt.1992.
13. Carr, E.H ., MichaelBakunm (Londen 1937).
14. Drees, ZestigJaar.
15. Puchinger, Nederlandsepresidenten, p. 192.
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1. Kwartierstaat L J.M . Beel in: Kwartierstaten-

boek, Verzameling kwartierstaten, bijeenge
bracht ter gelegenheid van de herdenking van
het 100-jarig bestaan van het Koninklijk
Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde,
1883-1983’ (Den Haag 1983).
2. GA Venlo, Volkstelling 1930.
3. GA Venlo, Bevolkingsreg. 1860-1900,
deel B.
4. Ibidem.
5. GA Venray, Burgerl. stand, huwelijken
1898-1902.
6. GA Venlo, Bevolkingsreg. 1900-1917,
deel B.
7. Interv. E. Beel 17 febr. 1990.
8. RA Utrecht, Archief Rijksveeartsenij
school, inv. nr 308.
9. GA Venray, Bevolkingsreg. 1880-1914, deel L
10. GA Venray, Verslag van de toestand der
gemeente 1888, p. 43.
11. Willemsen, ‘Landbouw in Venray rond de

eeuwwisseling’.
12. GA Roermond, Documentatieverzameling, inv. nr 46, kwartierstaat L. J. M. Beel.
13. GAMeerlo-Wansum, Bevolkingsreg.
gem. Wansum, 1870-1889, inv. nr 397.
14. GA Venray, Bevolkingsreg. 1880-1914,
deel I.
15. Ontleend aan: Derix en Verlinden Wie al
wil koopen wat hij ziet, deel I.
16. GA Venray, Burgerl. stand, huwelijken
1898-1902.
17. GA Venray, Bevolkingsreg. 1880-1914,
deel I.
18. GA Roermond, Handelingen der gemeen
teraad, notulen 22 mrt. 1899.
19. GA Roermond, Verslag van de gemeente
1899, Officiële opening slachthuis 18 dec.
1899, p. 81.
20. Ibidem, p. 88.
21. Idem, Verslag van de gemeente Roer
mond, 1890, p. 11-15.
22. GA Roermond, Bevolkingsreg. 1900-1915,
D 45; Bevolkingsreg. 1915-1930,2,69.
23. Linsen, ‘Sociaal-economische schets van
Roermond’.
24. van Hövell, Roermond in oude ansichten.
25. GA Roermond, Documentatieverzameling, inv. nrs 164 en 165.
26. Idem, Documentatieverzameling, inv. nr
164, verkiezingspamflet 1901 Delsing.
27. Idem, Documentatieverzameling, inv. nr
165.
28. Idem, Afd ID , Briefwisseling van het
gemeentebestuur: Th A L . Beel aan B&W
Roermond 21-okt. 1900, brief B&W aan
T h A L . Beel 25 okt. 1900.
29. Ibidem, B&W aan Th.AL. Beel 16 jan.
1901.
30. Ibidem, B&W aan Th.AL. Beel 23 okt.
1904.
31. Ibidem, B&W aan Th.AL. Beel 3 juli
1908.
32. Idem, Handelingen van B&W, notulen
verg. 22 dec. en 29 dec. 1908.
33. Interv. E. Beel 17 febr. 1990.
34. Gegevens over geschiedenis van het bis
schoppelijk college ontleend aan:
Gedenkboek 125jarig bestaan; Lustrumboek
1977-1981-, archief Bisschoppelijk college.
35. Interv. Höppener 16 apr. 1990.
36. Rümke, Levenstijdperken van de man, p. 77.
37. Brouwer, Geschiedenis des Vaderlands, p.
123.
38. Bos, Beknopt leerboek der aardrijkskunde, p.
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152.
39. MededelingJ.J. Driessen, archivaris Bisschop
pelijk college Schöndelen, 22 febr. 1990.
40. Interv. Billie Beel, 21 febr. 1990
41. Interv. Goumans 28 febr. 1990.
42. GA Roermond, Handelingen gemeenteraad,
notulen 15 apr. 1907, agendapunt nr 17.
43. Idem, Afd. ID , Briefwisseling gemeentebe
stuur, burgem. aan Th.A.L. Beel 24 apr. 1907.
44. Idem, Handelingen gemeenteraad, notulen
11 mei 1907, agendapunt nr 36, p. 36.
45. Ibidem, p. 142.
46. Idem, De Roermondenaar, 27 juli 1907.
47. Interv. Rutten-Tielen 1 mrt. 1990; Rutten 9
mrt. 1990.
48. Kuiper, Neurosenleer, p. 206.
49. Interv. Otten 22 mrt. 1994.
50. Archief Bisschoppelijk College, Ora et Labora, Collegeklok 1947-1948 nr 12 “Verslag van
het bezoek van Beel, Geuljans, Hansen en
Houben aan het bisschoppelijk college op
27 november 1947’.
51. GA Roermond, Verslag van de gemeente
1922, bijlage, Jaarverslag Openbaar Slacht
en Koelhuis, Uitgaven 1922, ‘Jaarwedde van
den Directeur’.
52. Idem, Afd ID , Briefwisseling gemeente
bestuur, L.J.M. Beel aan B&W 25 apr.
1920.
53. Ibidem, B&W aan L.J.M. Beel 27 apr.
1920.
54. Idem, Handelingen van B&W, notulen 1
apr. 1921.
55. KDC, archief-Van Gils, inv. nr 2488,
L.J.M. Beel aan Van Gils 1 febr. 1926.
56. GA Roermond, afd II, Archieven van het
gemeentebestuur, nr 21, Commissie voor
Georganiseerd Overleg.
57. Idem, afd IV, Archieven van niet-gemeentelijke instellingen, nr 43, archief van de
Conferentie van de Vincentiusvereniging de
H. Christoforus, nr 17, Notulen 1925-1930.
58. ARA, archief-Beel, inv. nr 185, Kran
tenknipsels, pater Jac Janssen ‘Veertig jaren
studentenclubs in Limburg’, Gazet van Lim
burg (z.d.).
59. GA Roermond, Afd ID , Briefwisseling
gemeentebestuur, Th.A.L. Beel aan B&W,
30 sept. 1922.
60. GA Roermond, Handelingen gemeente
raad, notulen 16 okt. 1922, agendapunt nr
18, p. 142.
61. GA Roermond, Bevolkingsreg. 1915-1935,
nr 2, 69.

62. GA Roermond, afd II, Gemeentelijke
instellingen, Archieven ambtenaar burgerl.
stand tevens belast met toezicht op de
gemeentelijke begraafplaats, nr 11, verklaring
van overlijden Th.AL. Beel 26 sept. 1923.
63. Idem, Bevolkingsreg. 1915-1935,nr 2, 69-5.
64. Ibidem, nr 2, 69-3.
65. Gase, Beel in Batavia, p. 294.
66. GA Roermond, Handelingen B&W,
notulen 2 apr. 1922: vaststelling wedde
L.J.M. Beel.
67. Ibidem, notulen 29 apr. 1924.
68. Idem, Handelingen Gemeenteraad, notulen
13 mei 1924, agendapunt 34.
69. Idem, Afd I D, Briefwisseling gemeen
tebestuur, L.JJVI. Beel aan B&W 22 mei
1924.
70. Gegevens over Van Gils zijn ontleend aan:
Van Nispen tot Pannerden, ‘Gils Petrus
Joseph Maria van’ in Biografisch woordenboek
van Nederland, p. 179-180; KDC, archiefVan Gils; Knoors, ‘Mgr. dr. P. J.M . van
Gils, voorvechter voor het r.k. onderwijs in
Limburg’.
71. KD C, Archief-Van Gils, inv. nr 1620.
72. Gegevens over ontstaan van de RK Univer
siteit Nijmegen zijn ontleend aan: Brom,

Dies natalis-, Exfoto-, Katholieke universiteit
Nijmegen 1923-1973.
73. Brom, Dies Natalis, p. 31.
74. Artikel 2 van ‘Eerste Reglement der
Roomsch Katholieke Universiteit’,

Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1971,
p. 70.
75. Jaarboek der universiteit, 1923-1924.
76. KUN, Examenbureau, candidaats-examens
rechtsgeleerdheid, K U N 1 1924-1936, p. 13.
77. KDC, archief-Van Gils, inv. nr 2483, Beel
aan Van Gils, 20 okt. 1925.
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1. RA Overijssel, Reg. van besluiten van GS
1921-1927, notulen verg. 22 sept. 1925.
2. Idem, inv. nrs 758 en 5730, brief Beel aan
GS Overijssel 3 okt. 1925.
3. Brief Verwey-Jonker aan auteur 19 aug.
1990.
4. GA Zwolle, Bevolkingsreg. 1860-1940,
258b en 227f.
5. K D C , archief-Van Gils, inv. nr 2483, Beel
aan Van Gils 20 okt. 1925.
6. Ibidem.
7. RA Overijssel, Verordening betreffende de
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rangen en bezoldigingen van de ambtenaren
en bedienden ter provinciale griffie van
Overijssel, Provindeblad 1923, no 65.
8. Idem, Jaarboekje voor de provincie Overijssel
1925, p. 28.
9. Idem, Reg. van besluiten van GS 19211927, inv. nr 758, ‘Keuringsrapport Dr. G.J.
van Tienen’.
10. Mededeling Stoel 19 juni 1990.
11. KDC, archief-Van Gils, inv. nr 2483, Beel
aan Van Gils 1 febr. 1924.
12. GA Den Bosch, Burgerl. stand ’s Hertogenbosch 1895-1901, Geboorten 1895.
13. Idem, Bevolldngsreg. ’sHertogenbosch,
1900-1910, BI blad 30- 59 313.02.
14. Interv. Ruyg25 juli 1993.
15. GA Roermond, BevoLkingsreg. 1915-1935
(ongenummerd).
16. GA Den Bosch, Burgerl. stand ’s Hertogen
bosch 1909-1926, huwelijken 1926.
17. GAZwolle, Bevolkingsreg. 1860-1940,227f.
18. Idem, VAO 23, St. Vincentiusvereniging
(1848-1969) 10-13.
19. Interv. Zunneveld 18 juni 1990.
20. Gegevens over Katholieke Leergangen zijn
ondeend aan: Bomewasser, Vijftigjaar
Katholieke Leergangen; Van der Wiel, ‘His
torisch overzicht deel I’; archief-KL.
21. Archief-KL, Inkomende post 1924-1929 nr
129, Beel aan Goossens 6 sept. 1926.
22. Idem, Uitgaande post 1924-1929 nr 129,
secretaris KL aan Beel 18 okt. 1927.
23. KUN, Examenbureau, boek juridische fac
ulteit, ex. publiekrecht, richting, I p. 16.
24. KDC, archief-Van Gils, inv. nr 2488, Beel
aan Van Gils 13 mei 1928.
25. KUN, Examenbureau, boek juridische fa
culteit, ex. publiekrecht, richting I, p. 16.
26. Mededeling Stoel 6 aug. 1990.
27. KDC, archief-Van Gils, inv. nr 2488, Beel
aan Van Gils 13 mei 1928.
28. RA Noord-Babant, archief-kabinet Com
missaris van de Koningin Noord-Brabant,
CvdK Overijssel aan CvdK Noord-Brabant
1 febr. 1929.
29. SARE, archief-gem. Eindhoven, Personeel
22-27, doos 1929 24, II, Beel aan B&W 25
mrt. 1929.
30. Ibidem, Van Gils aan burgem. 27 nul;.
1929.
31. Ibidem, Beel aan B&W 30 apr. 1929.
32. Ibidem, ‘Nodtie betrekkelijk benoeming
commies op Afdeling II ter gemeentesecre
tarie’ 23 mei 1929.

33. Gegevens over geschiedenis Eindhoven
ondeend aan: Van Oorschot, Eindhoven een
samenleving in verandering, deel II, 19201960.
34. Gemeente Eindhoven, opgave Burgerl. Stand.
35. Van Oorschot, Eindhoven, p. 754.
36. SARE, archief-gem. Eindh., Personeel 2227 benoeming Beel tot hoofd Afd III.
37. Weekblad voor Gemeentebelangen, 9 (1930)
nr. 24, 13 juni 1930.
38. Interv. Van Vlijmen, 12 nov. 1991
39. GA Haarlemmermeer, Preadvies B&W aan
de gemeenteraad, 20 okt. 1930.
40. Idem, notulen B&W 14 okt. 1930.
41. Idem, notulen van de besloten verg. van de
gemeenteraad 13 nov. 1930.
42. SARE, archief-aem. Eindh., Personeel 2227, doos 1930 .
43. Brief Beel aan Ph. Wemer jr, 15 dec. 1957,
kopie in bezit van auteur (i.b.a.).
44. Interv. Van Vlijmen 1211 1991, Eindhoven.
45. Brief Beel aan Ph. Wemer jr, 15 dec. 1957.
46. Brief Ph. Wemer sr aan auteur 27 aug. 1990.
47. SARE, archief-gem. Eindh., Personeel 2227, doos 24, I I 1931, benoeming Beel tot
referendaris 15 sept. 1931.
48. Idem, archief gem. Eindh., Afd Registratuur,
doss. klassificatienr 2.08.17 II Ac.
49. Ibidem, doss. klassificatienr 2407.533ab.
50. Interv. Nouwen 18 nov. 1991.
51. Van Oorschot, Eindhoven, p. 651.
52. Ibidem, p. 652.
53. Ibidem, p. 656.
54. Interv. Wemer sr 21 aug. 1990.
55. De Rooy, Werklozenbestrijding, p. 36.
56. Van Oorschot, Eindhoven, p. 659.
57. De Tijd, 11 apr. 1962, interv. Beel en brief Beel
aan Ph. Wemer jr 15 dec. 1957 (kopie Lb.a.).
58. Interv. W emer sr 21 aug. 1990.
59. Onderstaande ondeend aan: ARA, archief
van het Nationaal Crisis Comité.
60. Interv. Wemer sr 21 aug. 1990.
61. Gem. Eindh., opgave Burgerl. Stand.
62. SARE, archief-gem Eindh., Tafel van Over
lijden en Levend Geborenen: overleden 10
okt. 1936 Louisa, Maria, Frandsca, Josepha
van der Meulen, geboren Halewijn.
63. Interv. Notten 17 juli 1990.
64. Mededeling Engbers 9 aug. 1990.
65. De Tijd, 2 mei 1970, Interv. Beel.
66. KDC, archief-RKSP, brieven voorzitter
25 mrt, 1934 en 12 mei 1937.
67. Bomewasser, Vijftig jaren, p. 131.
68. Archief K L, Salarisadministrade 1936 (niet
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geïnventariseerd).
69. Bomewasser, Vijftigjaren, p. 135.
70. Archief K L, Inkomende post 1936 (A-B)
nr 39, Beel aan Goosens 15 okt. 1936.
71. SARE, archief-gem. Eindh., Afdeling Regis
tratuur, dossier rechtsherstel VHV/825.
72. Beel, Zelfbestuur ofAfhankelijke Decentra

lisatie?.
73. Ibidem, p. 50.
74. Van der Pot Handboek van het Nederlandse
staatsrecht, (tiende druk) nt p. 516.
75. De Gemeenteraad, jrg. 1934-1935, nis 1,2,3 en 6.
76. De Gemeenteraad, jrg. 1938-1939, nrs 1 en 2.
77. Rerum Novarum en Quadragesima Anno.
78. Quadragesima Anno, nr 41.
79. Ibidem, nr 45.
80. Ibidem, nr 60.
81. Ibidem, nr 107.
82. Ibidem, nr 114.
83. Van Oorschot, Eindhoven, p. 963.
84. Ibidem, p. 955.
85. Verwey-Jonker, Er moet een vrouw in, p. 61.
86. Ibidem, p. 62.
87. Interv. Verwey-Jonker 2 aug. 1990.
88. Van Oorschot, Eindhoven, p. 995.
89. De Jong, Het koninkrijk, deel 1, p. 235.
90. Ibidem, p. 241.
91. Van Oorschot, Eindhoven, p. 953.
92. De Jong, Het koninkrijk, deel I, p. 315.
93. Ibidem, p. 325 en p. 328.
94. Ibidem, p. 321.
95. Interv. Notten 17 juli 1990.
96. SARE, archief-gem. Eindh. vanaf 1933,
Notulen van de gemeenter. 1940, p. 183.
97. Ibidem, p. 184.
98. SARE, archief gem.-Eindh., Afd Registra
tuur, kl. nr 82, Ia-b 1940-1942.
99. Interv.: Wemer 21 aug. 1990; Korti 12 nov.
1990.
100. Van Oorschot, Eindhoven, p. 765.
101. Ibidem, p. 994 e.v..
102. Ibidem, Eindhoven, p. 978.
103. SARE, Dagblad van het Zuiden., 2 febr.
1942.
104. Idem, archief-gem. Eindh., Personeel 2027, doos 24, II, 1929, ‘Nota van de
Directeur voor den Keuringsdienst voor vee
en vleesch’ van 8 april 1929 .
105 Idem, Dagblad van het Zuiden, 21 febr. 1942.
106. Dekkers, B&JV rond de Tweede Wereldoorlog,
p. 112 e.v.
107. Interv. Van Stratum (in bijzijn van Korti)
12 nov. 1991; schriftelijk vastgelegd in brief
van auteur aan Van Stratum van 18 nov. 1991.

108. Mededeling mevrouw van Stratum-van de
Water 22 nov. 1991; mededeling Nouwen 18
nov. 1991; interv. Van Vlijmen 12 nov. 1991.
109. SARE, archief-gem. Eindh., Afd. Regis
tratuur, VHV/825, dossier Rechtsherstel,
brief Beel aan burgem. 7 febr. 1942.
110. Ibidem, Burgem. en gemeentesecretaris aan
Beel 17 febr. 1942.
111. Ibidem, notitie ‘Aan de Heer wethouder H.
van Lieshout’ 23 febr. 1948.
112. Archief KL, Inkomende post 1942 A-H,
nr 86, Beel aan Goossens 14 febr. 1942.
113. KDC, archief-Van Gils inv. nr 2483, Beel
aan Van Gils 22 mrt. 1942.
114. Interv. Bodar-Vlemmings 20 aug. 1990.
115. Mededeling Clement-Schellens 18 juli
1990.
116. Archief KL, Inkomende post 1943, A92,
Beel aan loonadministratie 30 juni 1943.
117. Mededeling Faassen 16 juli 1990.
118. Beel, preadvies, De onderscheiding tusschen
publiek- en privaatrecht.
119. Beel, ‘Arbeid en recht’, Arbeidsbestel.
120. SARE, archief.-gem. Eindh., Afd. Regis
tratuur, VHV/825 dossier rechtsherstel,
Beel aan B&W 4 juni 1947 en Besluit B&W
29 juni 1948.
121. Interv. Schellens 18 juli 1990.
122. Mededeling N. van den Heuvel, broer
Greet van den Heuvel, 9 aug. 1990.
123. Interv. Margriet en Marijke Beel 2 aug. 1990.
124. Interv. Nederveen 12 nov. 1992.
125. Interv. Verwey-Jonker 2 aug. 1990.
126. Termeer Geweten der natie, p. 647.
127. Mededeling E. Beel 15 sept. 1994.
128. Mededeling Wielenga 28 sept. 1994.
129. Hermans, archief-Beel, Particuliere Dokumenten 1940-1945, burgem. aan Beel 17
aug. 1944.
130. SARE, archief-gem. Eindh., Oblang B
0572, J. Sicking ‘Geschiedenis van de kran
ten te Eindhoven gedurende de Oorlog
1940-1945’ (Tilburg, 1964).
131. Interv. Notten 17 juli 1990; mededeling
Dullemond-Notten 18 nov. 1991.
132. Van Oorschot, Eindhoven, p. 988.
133. SARE, archief-gem. Eindh., Afd Registra
tuur, VHV/825, dossier Rechtsherstel, Beel
aan B&W 29 sept. 1944.
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1. De Jong, Het koninkrijk, deel 12, p. 400 .
2. Van Oudheusden en Verboom, Herstel- en
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vernieuwingsbeweging, deel B, Hoofdstuk II
‘De pers’.
3. SAKE, archief-gem. Eindh., Oblang B
0572, J. Sicking, ‘Geschiedenis van de kran
ten te Eindhoven gedurende de oorlog
1940-1945’ (Tilburg, 1964).
4. Mededeling Dullemond-Notten 18 nov. 1991.
5. Interv. Nederveen 12 nov. 1992.
6. PEC deel V C, Verhoor Beel, p. 99.
7. Termeer, Geweten der natie>, p. 165-166
8. PEC, dl V C, Verhoor Beel, p. 100.
9. Interv. Verwey-Jonker 27 juni 1991.
10. PEC, dl V C, Verhoor Beel, p. 100.
11. Ibidem.
12. Van Oudheusden en Verboom, Herstel- en
vernieuwingsbeweging, p. 81-82.
13. Interv. Fock 18 juli 1991.
14. PEC, dl V C, Verhoor Somer, p. 453.
15. De Jong, Het koninkrijk, deel 10 A, p. 533.
16. PEC, dl V C, Verhoor Beel, p. 101.
17. ARA, archief-Beel, inv. nr 231.
18. De Jong, Het koninkrijk, deel 10 A, p. 678
e.v..; Bank, Opkomst en ondergang van de
Nederlandse Volksbeweging, p. 43; Van Oud
heusden en Verboom, Herstel- en
vernieuwingsbeweging, deel B, hoofdstuk II,
paragr. 2 ‘Het Eindhovens Adres’; Man
ning, ‘Het bevrijde zuiden’; Rogier,
Zondagskind, ‘Beel, Hoge Vertegenwoordi
ger van de Kroon’ p. 294; Termeer, Geweten
der natie, p. 398.
19. Van Oudheusden en Verboom, Herstel- en
vernieuwingsbeweging, p. 91.
20. PEC, dl V C, Verhoor Beel, p. 102.
21. De Keizer, Het Parool 1940-1945, ‘Mani
fest’, p. 392.
22. De Jong, Het Koninkrijk, deel 9, p. 1362.
23. PEC, dl V C, Verhoor Beel, p. 100.
24. Ruitenbeek, Het ontstaan van de Partij van de
Arbeid, p. 113.
25. Rapport commissie-Goseling.
26. G.E. van Walsum, ‘De corporatieve staat,
achtergrond, wezen en uitwerking’, referaat,
gehouden op de elfde Christelijk-Historische zomerconferentie te Lunteren
(Den Haag 1934).
27. Van Esterik en Van Tijn, Jaap Burger, p. 23.
28. Archief KL, Ingekomen brieven 1944, nr
99, Beel aan Goossens 27 dec. 1944.
29. Termeer, Geweten der natie, p. 393.
30. PEC, dl V C, Verhoor Beel, p. 99.
31. Termeer, Geweten der natie, p. 406
32. Hermans, archief-Beel, Benoemingsbesluit
MG 3 nov. 1944

33. Interv. Sassen 29 juh 1991.
34. Hermans, archief-Beel, formulier van het

‘Commissariaat van Politie’, Eindhoven.
35. PEC, dl V C, Verhoor Beel, p. 99.

36. Hermans, archief-Beel, Passeporte diplomatique, 9 dec. 1944.
37. Idem, ‘Bewijs van verleenden uitgang’ 31
dec. 1944, MG, Grenswacht Nederland.
38. Wilhelmina, Eenzaam, maar met aUeen, p. 309.
39. Hermans, Beel-archief, zakagenda 9 jan. 1945.
40. De Jong, Het koninkrijk, deel 10 A, p. 871.
41 . Wilhelmina, Eenzaam, maar niet alleen,
p. 344-345.
42. Van der Ham, Wilhelmina in Londen 19401945, p. 9.
43. Brief M. Starink-Gooszen, particulier se

cretaresse van H KH prinses Juliana aan
auteur 14 juli 1992.
44. Interv. Kan 9 juh 1991.
45. Mededeling Fr. Philips 30 aug. 1991; mede
deling Verwey-Jonker 23 dec. 1994.
46. De Jong, Het koninkrijk, deel 10 A, p. 880 e.v.
47. De Jong, Het koninkrijk, deel 12, p. 237.
48. Interv. Rutten 9 mrt. 1990.
49. De Jong, Het koninkrijk, deel 10 A, p. 908.
50. Ibidem, p. 876.
51. Ibidem, p. 908.
52. Hermans, archief-Beel, De Quay aan Beel
23 dec. 1944.
5 3 . RA Noord-Brabant, archief-De Quay, inv. nr
1383, Wilhelmina aan De Quay 30 dec 1944.
54. Ibidem, De Quay aan Wilhelmina 11 jan.
1945.
55 . Wilhelmina, Eenzaam, maar niet alleen, p. 368.
56. Hermans, archief-Beel, Telegrammen
‘From London to Northlaw’ van 5 jan.
1945, nrs 223 en 224.
57. Idem, J. Six aan Beel 9 jan. 1945.
58. Interv. Verwey-Jonker 27 juni 1991.
59. Verwey-Jonker, ‘In gesprek met Neder
land’, Vrij Nederland, 28 aug. 1978.
60. ARA, archief-Beel, inv. nr 232.
61. De Jong, Het koninkrijk, deel 10 A, p. 981.
62. Wilhelmina, Eenzaam, maar niet alleen, p. 379.
63. ARA, notulen M.R. 20 jan. 1945.
64. De Jong, Het koninkrijk, deel 10 A, p. 902.
65. Ibidem, p. 907.

66. RA Noord-Brabant, archief-De Quay, inv.
nr 58, vraaggesprek uit 1971, p. 11.
67. De Jong, Het koninkrijk, deel 10 A, p. 910.
68. Ibidem, p. 903.
69. Ibidem, p. 950.
70. Ibidem, p. 952.
71. Van Esterik en Van Tijn, Jaap Burger, 25-26.
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72. Van der Voet, ‘Enige beschouwingen’, p. 45.
73. Van Esterik en Van Tijn,Jaap Burger, p. 75.
74. Ibidem, p. 76.
75. Ibidem, p. 79.
76. ARA, notulen M.R. 24 jan. 1945.
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STELLINGEN
Artikel 3 van de Grondwet, 'Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare
dienst benoembaar’, en artikel 24 Grondwet, ‘Het koningschap wordt erfelijk
vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I van Oranje-Nassau’,
staan op gespannen voet met elkaar.
De bestuurlijke herindeling van Nederland vereist een zestigtal maxigemeenten rond de stedelijke knooppunten van om land, welke in de ‘conceptstructuurschets voor de bestuurlijke indeling’ van 1975 in kaart zijn gebracht.
De rechtstreekse ministeriële aanwijzingsbevoegdheid -uit hoofdstuk V van de wet
op de ruimtelijke ordening is het geëigende middel om tot nationale bestem
mingsplannen te komen.
Wil het refirendum de participatie in de democratie versterken, dan moet het
aan de besluitvorming voorafgaan en niet een correctie zijn daarop achteraf.
Wanneer eenmaal de normale arbeidstijd is teruggebracht tot 25 uren per week
zal niet langer het beroep dat hij uitoefent maar de maatschappelijke rol die hij
vervult de status van de burger bepalen.
Archiejbeheerders dienen op bij hen te deponeren archieven slechts beperkingen te
aanvaarden voor zover de zeggenschap over toepassing van deze beperkingen
aan hen wordt overgedragen.
Radiodiagnostiek met behulp van een laag magnetisch veld levert diagnostische
resultaten op van niet minder kwaliteit dan die met een hoog magnetisch veld en
is circa 30% goedkoper in aanschafen 40% goedkoper in exploitatie.
Beperking van titelbeschrijvingen in wetenschappelijke publikaties tot die van
werkelijk gebruikte literatuur levert een wezenlijke papierbesparing op.
Gelijk de ei de samenstelling is van de letters e en i, is de ij de samenstelling van
de letters im j. In Nederlandse woordenboeken en naamregisters dient de ij te
worden gerangschikt onder de i en niet onder de Griekse y.
Als Nederland van zijn voormalige kolonie Nederlands-Indië de goede gewoonte
had oruergemmen water in plaats van toiletpapier te gebruiken, zouden
duizenden hectaren bos zijn gespaard.
De reclameboodschap ‘Geniet, maar drink met mate!’ bevat twee aanmaningen
die door de drinker als contradictoir worden ervaren.
Stellingen bij dissertaties dienen meer nog dan de voortgang der wetenschappen
het gezelligheidsverkeer van de promovendus metfamilie, vrienden en ken
nissen.
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