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De wetgever en de toepassing van art. 146 GW 1948. Voorziening in het best-.uur 
van de gemeente Finsterwolde. door; ^  p _p>T> Bovend,Eert

1. Inleiding.
Dc Groningse gemeente Finsterwolde kende sinds de beëindiging van de Tweede 
Wereldoorlog in toenemende mate bestuurlijke moeilijkheden. De gemeenteraad 
bestond in meerderheid uit leden van de CPN (6) en voor het overige uit ver
tegenwoordigers van PvdA (2) en van "gemeentebelangen" (3). De beide wethouders 
waren CPN-lid, de burgemeester evenwel afkomstig uit de PvdA. De bestuurspro- 
blemen openbaarden zich in het bijzonder tussen de CPN-raadsmeerderheid en wet
houders enerzijds en de raadsminderheid en de burgemeester anderzijds en daar
naast in de verhouding van het gemeentebestuur tot de gemeentelijke ambtenaren 
en bij het bestuurlijk toezicht door het rijk en de provincie Groningen ^  .
De grote CPN-aanhang in deze Groningse gemeente kon verklaard worden tegen 
de achtergrond van de verhouding tussen een kleine groep "rijke" boeren en 
een grote groep landarbeiders. In de loop van de 19e eeuw veranderde de van
ouds partriarchale verhouding, waarin de landarbeider deel uitmaakte van de 
levenssfeer op de boerderij, in die zin, dat de boeren zich niet langer ver
antwoordelijk voelden voor de losse arbeider, die door werkloosheid in de 
winter dikwijls overgeleverd was aan armoede en honger. De landarbeider was 
proletariër geworden en onder die omstandigheden was het niet verwonderlijk 
dat socialisme en arbeidersbeweging een grote aantrekkingskracht uitoefenden 
en een diepe kloof tussen de "rijke" boeren en de landarbeiders groeide.
De problemen te Finsterwolde gaven het kabinet-Drees I en in het bijzonder
de minister van Binnenlandse Zaken, aanleiding op basis van art 146 lid 4 

2)GW 1948 in te grijpen in het betuur, door de bevoegheden van'raad en col
lege van B en W bij wet op te dragen aan de burgemeester. De overwegingen 
en achtergronden van dit wettelijk ingrijpen worden in de navolgende para
grafen besproken.

2. Voorbereiding en indiening van het wetsontwerp
In september 1949 richtten gedeputeerde staten (G.S.) van Groningen zich in
een schrijven tot de minister van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de

3)problemen te Finsterwolde . Voorop stellend, dat de communistische partij 
thans een ernstige bedreiging van onze staatsinstellingen en rechtsorde vormde, 
wezen zij erop, dat de wetgever in het recente verleden had getoond grote be
zwaren te koesteren tegen het zitting nemen van communisten in bestuurscolle- 

4)ges . Gedeputeerde Staten bepleitten een krachtig optreden tegen diegenen,
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die de democratische beginselen niet erkenden en de bestaande orde ondermijn
den, voorzover nodig zelfs met enige verzaking van deze beginselen. Het be
stuur van een gemeente, waarvan de wethouders communistisch waren, moest als 
wanbestuur beschouwd worden. Een toepassing van art. 146 lid 4 en 5 GW, waar
in de mogelijkheid geopend werd het gemeentebestuur terzijde te stellen en 
door een ander gezag te vervangen, was volgens G.S. noodzakelijk. Met een 
aantal voorbeelden van gemeentelijk beleid te Finsterwode meenden G.S. te 
kunnen aantonen, dat ingrijpen noodzakelijk was.
Nadat minister Teulings in januari 1950 de kwestie besproken had met de bur
gemeester van Finsterwolde in het bijzijn van de commissaris der Koningin,

5)stelde hij een nota op ter bespreking in de ministerraad . Allereerst schet
ste hij daarin de verhoudingen in de gemeente Finsterwolde. Van een normaal 
overleg tussen meerderheid en minderheid was geen sprake meer. De CPN-fraktie 
wilde uitsluitend de belangen der arbeidersklasse behartigen. De eenzijdigheid 
van zulk een beleid bracht de algemene belangen in het gedrang. De CPN liet 
geen gelegenheid voorbijgaan om de bestaande tegenstellingen te Finsterwolde 
tussen de "grote boeren" en de werknemers toe te spitsen. Ambtenaren werden 
bij de uitvoering van hun taak door de CPN-wethouders onder druk gezet. De ge
hele bevolking, volkomen afhankelijk van een communistisch gemeentelijk regiem, 
stond onder sterke morele druk, gepaard gaande met bedreigingen die de grenzen 
van het toelaatbare overschreden.
De minister somde vervolgens een aantal gemeentelijke besluiten op, die wegens 
strijd met de wet of het algemeen belang waren geschorst of vernietigd. Behalve 
de "normale" toezichthoudende bevoegdheden, zoals vernietiging door de Kroon, 
goedkeuring door G.S. of de Kroon, beroep op G.S. en medebewind, stond als "ul- 
timum remedium" het treffen van een wettelijke voorziening op grond van art.
146 lid 4 GW ter beschikking.
Tegenover het gebruik maken van laatstgenoemde grondwettelijke bevoegheid, zo
als door G.S. van Groningen met grote klem bepleit, stond de minister welis
waar huiverig, doch hij had niettemin besloten een dergelijk voorstel in de 
ministerraad ter bespreking voor te dragen omdat "de tegenover communisten in 
het algemeen te volgen gedragslijn" hierbij een rol speelde ^ .
Persoonlijk twijfelde minister Teulings in zijn nota zeer of in casu van gro
velijke verwaarlozing,zoals in art. 146 lid 4 GW verlangd, kon worden gesproken. 
Volgens de wetsgeschiedenis was hiervan slechts sprake, wanneer het gemeente
lijk bestuur volledig was vastgelopen, waarvan te Finsterwolde formeel geen 
sprake was. Democratie bracht mede, dat de meerderheid in het betuurscollege, 
dat het vertrouwen van de kiezers had, het bestuur binnen de wettelijke gren
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zen van hoger toezicht kon uitoefenen naar eigen inzicht. Op zichzelf was de 
afwijzing door het Rijk en de Provincie van het te Finsterwolde gevoerde be
leid onvoldoende reden voor het aannemen van grove verwaarlozing •
Anderzijds vroeg minister Teulings zich af, of de democratie zich juist niet 
met alle zich ter beschikking staande middelen diende te verdedigen, wanneer 
tegenstanders zich van ongeoorloofde middelen (terreur e.d.) bedienden. Het 
voort laten gaan van de praktijk te Finsterwolde was voor het gezag van de 
overheid op den duur funest. Men twijfelde reeds over de krachtdadigheid van 
de regering. Overigens kon de regering niet onbeperkt voortgaan met de toepas
sing van het schorsings- en vernietigingsrecht.
Op 17 april 1950 besprak de ministerraad de nota van Teulings. Deze benadrukte, 
dat in het bijzonder twee elementen, te weten 1) het onder doorlopende druk 
stellen van gemeenteambtenaren om te handelen in opdracht van de CPN-wethouders 
tegen hun ambtelijke plicht en instructies en 2) de angst bij de minderheid 
voor represailles, zodat geen beroep wordt gedaan op de middelen voor de nor
male rechtsgang, aanleiding konden geven tot ingrijpen.
Hierop volgde een discussie in de raad over het al of niet ingrijpen op basis 
van art. 146 GW. Van Schaik wilde eerst de Provinciale Statenverkiezingen 
afwachten en gaf in overweging de gemeente Finsterwolde met een andere (niet- 
communistische! PB) samen te voegen. Overigens achtte hij ingrijpen toelaat
baar, hoewel een dergelijk besluit erop neerkwam, dat in een Nederlandse ge
meente geen communistisch bestuur mogelijk was. Joekes achtte toepassing van 
art. 146 GW niet mogelijk ondanks het ontoelaatbare gedrag van de beide wet
houders. Hij stelde een hantering van het schorsings- en vernietigingsrecht 
"tot het uiterste" voor, alsmede een onderzoek door de staatscommissie grond
wetsherziening naar een mogelijke wijziging van art. 146.
Minister-president Drees meende, dat de morele zijde van de kwestie ingrijpen 
wettigde. Wanneer duidelijk kon worden aangetoond, dat de wethouders poogden 
ambtenaren te dwingen om tegen hun ambtelijke plicht in te handelen, was zijns 
inziens van grove verwaarlozing sprake. De ministerraad verklaarde zich ver
volgens akkoord met het voorstel van Teulings om een ontwerp-memorie van toe
lichting ter behandeling in de raad op te stellen.
Op 18 september 1950 vond deze behandeling plaats ^ . De discussie spitste 
zich toe op één passage in de memorie van toelichting, waarin Teulings een 
zeer uitvoerige motivering van de toepassing van art. 146 GW en in het bij
zonder de aanwezigheid van grove verwaarlozing gaf. Teulings erkende dat de 
grondwetgever in 1887 een situatie als zich te Finsterwolde voordeed niet 
voor ogen had gestaan .. maar hij achtte niettemin grove verwaarlozing aan-
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wezig, nu daaronder tevens moest worden verstaan een stelselmatige negatie van
de beginselen van behoorlijk bestuur, die zijns inziens deel uitmaakten van het 

10 )geldend recht . Van Schaik had bezwaren tegen deze toelichting. Hij stelde, 
dat wanneer de ministerraad van oordeel was dat er geen strijd met de Grondwet 
was, men niet in de memorie van toelichting een verdediging moest opnemen, die 
zou bewijzen dat de raad zélf dit oordeel zwak vond! Teulings verwachtte van een 
uitvoerige toelichting een eenvoudige aanvaarding van het ontwerp door de Kamer, 
terwijl Van Schaik eerder het tegendeel verwachtte. Premier Drees sloot zich bij 
laatstgenoemde aan Het was beter met een nadere uitleg op opmerkingen uit de 
Kamer te wachten. Na enige verdere discussie verklaarde de raad zich akkoord 
met het ontwerp.
Op 3 november 1950 werd bij Koninklijke boodschap het wetsontwerp "voorziening
in het bestuur van Finsterwolde" ingediend, onder verantwoordelijkheid van de

11)minister van Binnenlandse Zaken ad interim Van Schaik .
Het wetsontwerp droeg in 9 artikelen, naar het voorbeeld van eerdere toepassin
gen art. 146 lid 4fde bevoegdheden van de gemeenteraad en het college van bur
gemeester en wethouders op aan de burgemeester te Finsterwolde. In de memorie 
van toelichting betoogde de minister dat de communistische raadsmeerderheid 
zich van de Nederlandse opvattingen had losgemaakt en kennelijk beoogde het 
wettig gezag en het gezag der wet te ondermijnen. Ambtenaren werden onder ster
ke pressie gezet en met ontslag bedreigd, indien zij niet handelden volgens de 
inzichten van beide CPN-wethouders, ook al waren deze in strijd met wettelijke 
voorschriften. Daarbij gaf de bewindsman een aantal voorbeelden, waarbij gemeen
telijke instellingen te Finsterwolde in strijd met de wet gehandeld hadden, en

1 2 )ambtenaren ontslagen waren . De communisten lieten daarnaast geen gelegenheid 
voorbijgaan om de tegenstellingen tussen de bevolkingsgroepen toe te spitsen, 
waarbij als voorbeeld het woonruimteverdelingsbeleid werd aangevoerd, dat geken
merkt werd als een bewust vijandige politiek tegen de minderheid der bevolking 
bestaande uit "grote boeren".
Bij dit "ziekteproces in staatkundige zin", zo vervolgde de memorie, kon slechts 
een radicaal ingrijpen uitkomst bieden, waarbij de minister het verzoek van G.S. 
memoreerde. In een betrekkelijk summiere uiteenzetting verdedigde de bewindsman 
de toepassing van art. 146 GW. Vooropstellend, dat een situatie als zich te Fin
sterwolde voordeed, de grondwetgever in 1887 uiteraard niet voor ogen had gestaan, 
meende de regering, dat het in het licht van de huidige verhoudingen ten volle 
verantwoord was art. 146 lid 4 GW mede toe te passen in gevallen, waarin een ge
meentebestuur stelselmatig in strijd handelde met de beginselen van behoorlijk 
bestuur. De omstandigheden te Finsterwolde vormden een voldoende duidelijke grond-
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slag. De regering riep de volksvertegenwoordiging op om bij deze aan de ge
schetste wantoestanden onverkort een einde te maken.

3. Parlementaire behandeling
Het op 13 december 1950 uitgebrachte voorlopig verslag 13) werd grotendeels in 
beslag genomen door beschouwingen van de CPN-fraktie. Deze fraktie zag de in
diening van het wetsontwerp, dat de door het volk gekozen vertegenwoordigers 
van hun wettig mandaat beoogde te beroven, in het licht van de anti-communis- 
tische hetzecampagne, die in de Marshall-landen en ook in Nederland op bevel 
van de Verenigde Staten werd gevoerd. Het doel van de maatregel was om het ver
zet van het Nederlandse volk tegen de Amerikaanse oorlogspolitiek te breken.
Van een grove verwaarlozing was volgens de CPN geen sprake. De weinige door de 
minister aangevoerde en niet bewezen feiten waren van nul en generlei waarde, 
waarbij erop gewezen werd dat de gemeentehuishouding te Finsterwolde volledig 
in orde was, nu de gemeentebegrotingen door G.S. waren goedgekeurd. Ondanks 
de tegenwerking van hogere overheidsorganen heerste er te Finsterwolde voort
varendheid en vooruitstrevendheid. De door de minister gesignaleerde wantoe
standen werden door de CPN-fraktie afzonderlijk uitvoerig besproken. Het argu
ment van morele druk op de bevolking en ambtenaren was ronduit belachelijk.
Zij achtte het normaal, dat ambtenaren, die in strijd handelden met instructies 
van het gemeentebestuur, ontslagen werden. Aangaande de tegenstellingen tussen 
de bevolkingsgroepen, casu quo tussen de kleine groep grote landbouwers en de 
landarbeiders, constateerde zij dat deze tegenstellingen er nu eenmaal waren 
en dat deze pas zouden verdwijnen wanneer de klassemaatschappij verdwenen 
was 14l
Ook op constitutionele gronden maakte de CPN ernstige bezwaren. Uitvoerig 
citerend uit de parlementaire behandeling van de grondwetsherziening van 1887 
meende zij, dat voor de toepassing van art. 146 GW toenmaals zeker niet gedacht 
was aan het in strijd handelen met de beginselen van behoorlijk bestuur. Daar
naast trachtte de regering met dit wetsontwerp één van de pijlers van de demo
cratie, namelijk vrije verkiezingen, te frustreren, door de langs democratische 
weg gekozen leden van de gemeenteraad, die de burgemeester niet welgevallig 
waren, ter zijde te stellen. De regering diende in schijn de democratie, maar 
was in werkelijkheid anti-democratisch.
De overige kamerfrakties in het voorlopig verslag toonden zich voorstander van 
het wetsontwerp. Slechts de wijze van ingrijpen vond enigermate kritiek, in zo
verre dat een aantal leden het overdragen van de bestuurlijke bevoegdheden in 
plaats van aan de burgemeester, aan een nieuw college van B en W of een commis-
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sie van ingezetenen bepleitte, met uitsluiting van communisten.
De memorie van antwoord verscheen pas ruim een half jaar later, op 16 mei 1951. 
De nieuwe bewindsman van binnenlandse zaken, Van Maarseveen, nam de beantwoor
ding op zich. Grotendeels bestond deze uit een stellingname tegen de beschou
wingen van de CPN-fraktie .
De minister stelde voorop dat de beide bestuurscolleges te Finsterwolde de be
ginselen van behoorlijk bestuur niet in acht namen, doordat zij niet ontzien 
hadden te trachten het gezag van de regering en de burgemeester op alle moge
lijke manieren te ondermijnen, ambtenaren te verwijderen en politiek anders
denkenden te bedreigen, waarbij scheldpartijen, beledigingen en insinuaties aan 
de orde van de dag waren. De minister verwierp de (CPN-) opvatting, dat alleen 
bij een uiterlijk zichtbare bestuurlijke chaos sprake kon zijn van grove ver
waarlozing. Hij behandelde opnieuw een aantal voorbeelden van gemeentelijk wan- 

16)beleid , en noemde thans als een van de grondoorzaken het toespitsen van de 
tegenstellingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen door het gemeentebe
stuur .
Inzake de grondwettigheid van ingrijpen merkte Van Maarseveen op, dat de grond
wetgever van 1887 destijds een situatie zoals zich te Finsterwolde voordeed 
weliswaar niet voor mogelijk had gehouden en voor ogen had gehad, maar dat "de 
zin" van de grondwetsbepaling niet uitsluitend bepaald werd door hetgeen de 
wetgever destijds al of niet voor ogen had. De regering meende onder de grove 
verwaarlozing van de regeling en het bestuur der gemeente (art. 146 GW) de 
grove verwaarlozing van beginselen van behoorlijk bestuur te kunnen begrijpen. 
De gedachte van een aantal frakties betreffende een andere wijze van ingrijpen 
wees de regering af, omdat aldus de tegenstellingen tussen de verschillende
bevolkingsgroepen verder zouden worden verscherpt.

17)De openbare behandeling in de Tweede Kamer leverde opnieuw een scherpe
aanval van de zijde van de CPN-fraktie op het regeringsbeleid inzake Finster
wolde op. Voor de CPN-fraktie traden niet minder dan vier woordvoerders op, te 
weten de heren Haken, Gortzak, Wagenaar en Stokvis. Hoewel kamervoorzitter 
Kortenhorst verschillende malen een bepaald woord ontoelaatbaar oordeelde en 
een enkele keer genoodzaakt was een van de bovengenoemde afgevaardigden te 
verzoeken niet door allerlei uitroepen de betreffende spreker te hinderen, 
vond de openbare behandeling in betrekkelijke rust plaats.
Niettemin was de kritiek van de CPN tegen de regering en in het bijzonder 
tegen de PvdA bijzonder fel.
De afgevaardigde Haken betoogde, dat, hoewel men uit de media de indruk moest 
krijgen dat er te Finsterwolde een ontzettende chaos en wanorde heersten, daar
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van geen sprake was, hetgeen door de houding van de regering bevestigd werd, 
die thans reeds een half jaar de zaak op zijn beloop liet.
Nadrukkelijk achtte hij de Verenigde Staten, "de machthebbers in het State 
departement", die hij "moordenaars van het Koreaanse Volk" noemde, en hun Neder
landse handlangers terzake verantwoordelijk voor deze anti—communistische cam
pagne van oorlogsvoorbereiding. In uitvoerige beschouwingen verdedigde hij de
verschillende onderdelen van beleid van het gemeentebestuur te Finsterwolde
• * lfl } die de regering als voorbeelden van grove verwaarlozing had aangevoerd .

Stokvis ging nader in op de betekenis van art. 146 lid 4 GW. Hij betoogde, dat 
de regering een nieuw, ondeugdelijk en buitengrondwettelijk criterium introdu
ceerde, "het stelselmatig in strijd handelen met de beginselen van behoorlijk 
bestuur", dat een flagrante afwijking van de opzet en strekking van dit arti
kel betekende, dat volgens de wetsgeschiedenis en de literatuur uitsluitend 
een restrictieve interpretatie mogelijk maakte. Alleen in zeer ernstige geval
len van feitelijke, totale verwaarlozing was ingrijpen mogelijk 19).
Gortzak gaf het uitgangspunt van de CPN weer, dat de burgerlijke democratie 
vervangen diende te worden door de proletarische democratie. Men kon de CPN- 
afgevaardigden dan ook niet kwalijk nemen, dat zij daaromtrent hun opvattingen 
gestand deden. Hij wees erop, dat de werkelijke verdedigers van de democratie 
communisten waren, die immers in tegenstelling tot leden van de PvdA "de demo
cratische vrijheden tegen het fascisme met hun leven hadden verdedigd". Van de 
verdediging van de democratie door de PvdA was gezien het verleden niet veel
te verwachten, en ook anderszins uitte Gortzak zware beschuldigingen in de

2 0 )richting van deze partij .
Wagenaar tenslotte merkte op, dat de communisten te Finsterwolde inderdaad niet 
de belangen van alle inwoners dienden, immers zij zaten er niet voor de rijke 
boeren, maar namen maatregelen in het belang van de meerderheid als vertegen
woordigers daarvan. Inzake de bestaande tegenstellingen tussen de bevolkings
groepen te Finsterwolde meende hij, dat beëindiging van klassetegenstellingen 
slechts kon plaatsvinden door de overwinning van de arbeidersklasse op de uit
buitende klasse. "Onze strijd", zo besloot hij, "gaat om arbeid en vrede, ter-

2 1 )wijl de PvdA de weg predikt van oorlog en fascisme" .
22)Van de overige aan het debat deelnemende frakties viel vooral het betoog

van het PvdA-Kamerlid Scheps op, dat een scherpe aanval op de CPN inhield. 
Uitgangspunt van zijn betoog was, dat de democratie het recht én de plicht had 
zich jegens haar aanvallers te beschermen. De Kamer kon zich dan ook niet aan 
het geval Finsterwolde onttrekken. De jaren '40-'45 hadden getoond dat "het 
gevaar van fascistische, van proletarische-dictatoriale bedreiging moest wor-
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den uitgebrand". Democratie en dictatuur, ongeacht of zij kwam in naam van 
ras-rein Germandom of van proletarisch Slavendom, konden niet naast elkaar 
leven. Het rijk kon niet "het afsterven van een deel des lichaams" gedogen. 
Scheps zag de gemeente vooral als een "vrije gemeenschap".
Te Finsterwolde werd evenwel met dreigementen gewerkt en kon niet vrij wor
den vergaderd, hetgeen dodelijk was voor de democratie, en een vorm was van 
grove verwaarlozing. Daarnaast demonstreerde de onhoudbare toestand zich in 
de wijze van behandeling van ambtenaren 23)_
De woordvoerders van de andere frakties steunden het wetsontwerp van de minis-

24)ter op vrijwel alle onderdelen . Roolvink (KVP) benadrukte, dat de regering 
terecht niet slechts de wetsgeschiedenis van art. 146 lid 4, maar tevens de 
zin van de grondwetsbepaling in haar overwegingen om in te grijpen had be
trokken. Krol (CHU) meende, dat het mede aan de a-godsdienstige mentaliteit 
van de bevolking te Finsterwolde te wijten was, dat de verhouding tussen de 
bevolkingsgroepen veel te wensen overliet. Overigens meende hij dat het in 
acht nemen van bestuursrechtelijke normen de Groninger in het algeem niet 
best lag. Ritmeester (WD) uitte zijn verontwaardiging over de plaatselijke 
toestanden, in het bijzonder over de manier waarop de ambtenaren werden be
handeld. Hij achtte bepaalde bestuurshandelingen in hoge mate immoreel, en 
twijfelde dan ook niet, of er sprake was van grove verwaarlozing. Algera (ARP) 
tenslotte merkte op,dat bij een opeenhoping van onjuiste gemeentelijke beslui
ten het middel van schorsing en vernietiging geen uitkomst meer bood. Men wen
ste zich in Finsterwolde niet neer te leggen bij de wet. Een extra-ordinaire 
maatregel was hier voor korte tijd op zijn plaats.
Uit dit alles volgde, dat minister van Maarseveen zonder enige problemen kon 
rekenen op een ruime meerderheid voor het wetsontwerp.
De vertraging in de parlementaire behandeling weet de minister aan de kabinets
crisis van januari 1951 en het optreden van een nieuwe bewindsman, die zich 
terzake eerst moest inwerken. Zijn beweegredenen tot ingrijpen vatte hij als 
volgt samen: "wanneer het gemeentebestuur verklaart alleen voor de belangen 
van de (communistische) arbeiders op te komen en weigert medewerking te geven 
aan industrialisatie, terwijl er werkloosheid heerst, men ambtenaren ontslaat, 
mensen bedreigt met afrekening en doelbewust tegenstellingen op de spits 
drijft, dan maken zij zich schuldig aan grove verwaarlozing van de belangen 
der gemeente en handelen zij in strijd met die belangen. Zo'n gemeentebestuur 
is niet te handhaven".
Het wetsontwerp werd met alleen de stemmen van de CPN-fraktie tegen, aange
nomen met grote meerderheid. Een CPN-motie, die vroeg om een diepgaand en
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objectief onderzoek naar de bestuurlijke situatie te Finsterwolde vooraf
gaand aan de verdere behandeling van het ontwerp werd verworpen. De behande
ling in de Eerste Kamer leverde geen nieuwe gezichtspunten op. Bij de monde-

2 S)linge behandeling voerde slechts het Eerste Kamerlid Schalker het woord . 

Nabeschouwing.
De wet van 20 juli 1951 (Stb. 308) ontnam aldus de grond- en gemeentewette
lijke bevoegdheden aan de raad en het college van B en W en droeg alle gezag 
op aan de burgemeester. Het was niet de eerste keer, dat gemeentelijke orga
nen van hun zeggenschap werden beroofd door wettelijk ingrijpen op grond van 
art. 146 GW. Sinds de invoering van de grondwetsbepaling in 1887 was zulks 
reeds vier maal geschied. In 1895 ontnam de wetgever aan de raad in de gemeen
ten Opsterland en Westellingerwerf slechts een deel van zijn zeggenschap be
treffende de vaststelling van de begroting, waartoe de raad zich niet be
reid toonde:, en droeg deze bevoegdheid op aan de burgemeester. In 1933, in 
de gemeente Beerta, en 1946, opnieuw in de gemeente Opsterland, ging het 
wettelijke ingrijpen aanzienlijk verder, toen alle taken van de raad en 
B en W overgingen op de burgemeester (Beerta), respectievelijk op een rege- 
tingscommissaris (Opsterland). In de eerste drie gevallen betrof de plichts
verzaking van de raad de vaststelling van de begroting, in het laatste geval 
weigerde de raad samen te werken met de burgemeester op grond van diens hou
ding tijdens de bezetting .
De situatie in Finsterwolde verschilde in zoverre hiervan, dat er van een der
gelijk bestuursvacuüm thans geen sprake was. Tegen deze achtergrond rees 
bij minister Teulings en andere bewindslieden in de raad aanvankelijk enige 
twijfel, of voldaan werd aan de grondwettelijke eis van grove verwaarlozing.
De parlementaire behandeling van de grondwetsherziening 1887 bood terzake 
geen uitsluitsel. Wel bleek daaruit, dat men mede met het oog op de onbestemd
heid van het begrip grove verwaarlozing een dergelijk uitzonderingsrecht niet 
wilde toekennen aan de regering, maar aan de wetgever, teneinde aldus voldoen
de waarborgen te scheppen voor een juiste toepassing 27) _ uit de voorgaande 
paragrafen blijkt evenwel, dat in 1950/1951 slechts binnen de regering, casu 
quo in de ministerraad een min of meer uitvoerige afweging betreffende de 
toepasbaarheid van art. 146 GW voor Finsterwolde plaats vond. In aansluiting 
hierop beijverde de minister van Binnenlandse Zaken zich in de toelichting 
van het wetsontwerp om het wanbestuur te Finsterwolde aan te tonen. In het 
andere samengestelde deel van de wetgever, de beide Kamers der Staten-Gene
raal , werden door de meeste tweede kamerfrakties daarentegen in het geheel
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geen twijfels geuit. De grove verwaarlozing werd zonder een grondige discussie 
aangenomen. De Eerste Kamer besteedde bovendien nagenoeg geen aandacht aan 
het ontwerp. Geconstateerd kan worden, dat beide Kamers in meerderheid wat 
al te lichtvaardig meewerkten aan deze vergaande inbreuk op de gemeentelijke 
autonomie. Voor een uitvoerige gedachtenwisseling over de toepasbaarheid 
van art. 146 GW was, gezien de twijfel of in casu van grove verwaarlozing 
sprake was, zeker aanleiding geweest. De handelwijze van een aantal kamer- 
frakties in deze moge te verklaren zijn tegen de achtergrond van hun sterk 
anti-communistische houding in deze jaren.
Niettemin bracht de totstandkoming van de wet mee, dat althans staatsrechte
lijk vast stond, dat er sprake was van grove verwaarlozing van het bestuur in 
Finsterwolde. Inzake de nasleep van het wettelijk ingrijpen in Finsterwolde 
kan ten slotte nog tweeërlei opgemerkt worden. Ten eerste werd aan de suggestie 
van minister Joekes in de ministerraad gehoor gegeven door de staatscommis
sie grondwetsherziening (-Van Schaik), die behalve de grove verwaarlozing te
vens het "op kennelijk willekeurige wijze" verrichten van de gemeentelijke

no\
taak als criterium voor wettelijk ingrijpen voorstelde ‘t'kJ' . Een dergelijke 
toevoeging bleef echter bij de daaropvolgende grondwetsherziening achterwege. 
Ten tweede bevatte de wet geen blijvende regeling. De werking van de wet 
strekte zich ten hoogste uit tot de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen. 
Deze brachten in 1953 in Finsterwolde opnieuw een raadsmeerderheid voor de 
CPN. De kiezers waren klaarblijkelijk ondanks de voorziening in het bestuur 
in meerderheid niet overtuigd geraakt van de aanwezigheid van wanbestuur in 
Finsterwolde.

Nijmegen, 30 oktober 1985
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NOTEN.

1. Voor een (zeer gechargeerde) beschrijving van de gebeurtenissen te Fin
sterwolde, vgl. M. Braun, de regeringscommissaris in Finsterwolde, SUA. 
Amsterdam 1975.

2. Thans art. 132 lid 5 GW 1983.
3. Notulen van de ministerraad 17-4-1950, bijlagen II. Samenstelling G.S. 

Groningen: 3 PvdA, 1 KVP, 1 ARP, 1 CH, 1 WD.
4. De wet van 15 juni 1948, Stb. 301: tussentijds ontslag aan leden van 

gedeputeerde staten en wethouders.
5. Notulen van de ministerraad 17-4-1950, bijlagen.
6. Kennelijk bestond terzake een interne afspraak tussen ministers!
7. Teulings merkte hier op dat de CPN'ers te Finsterwolde volledig geinstru- 

eerd werden vanuit Amsterdam (partijbureau) om toepassing van art. 146 lid 
4 te ontlopen.

8. Notulen ministerraad, 18-9-1950 en bijlagen.
9. Te denken was aan situaties, waarin geen college van B en W kon worden 

gevormd of geen begroting kon worden vastgesteld.
10. Bijlagen ministerraad 18-9-1950, concept-memorie van toelichting p. 6.
11. HTK 1950-1951, 1970, p. 1-3.
12. Genoemd werden: 1) het doen van uitkeringen aan stakers door de gemeente

lijke instelling van sociale zaken, de steun aan frauderende werklozen en 
het ontslag aan de controlerende beambten.

13. HTK 1950-1951, 1970, p. 5-10.
14. Het woonruimteverdelingsbeleid was juist erop gericht de grote boeren in 

de gelegenheid te stellen aan te tonen, dat zij bereid waren de tegenstel
lingen te verkleinen door woonruimte aan te bieden. Vgl. de Memorie van 
Toelichting.

15. HTK 1950-135, 1970, p. 11-14.
16. 1) toekennen van steunbedragen door instelling van sociale zaken aan ge

schorste arbeiders i.s.m. art, 29 Armenwet, 2) ontslag van ambtenaren die 
weigerden onbevoegdelijk gegeven instrukties uit te voeren, 3) houding 
tegenover fraudegevallen en het ontslag van de controleur.

17. HTK 1950-1951, p. 1819-1851.
18. Vgl. HTK 1950-1951, p. 1819-1825.
19. HTK 1950-1951, p. 1825-1826.
20. HTK 1950-1951, p. 1837-1838.
21. HTK 1950-1951, p. 1844-1846.
22. KVP, PvdA, ARP,‘VVD, CHU.
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23) HTK 1950-1951, p. 1846-1849.
24) HTK 1950-1951, p. 1824, p. 1826, 1832, 1833.
25) HEK, p. 766-775.
26) Vgl. P.J. Oud, handboek voor het Nederlands Gemeenterecht, III, 1963, 

p. 413-423.
27) J.T. Buys, de Grondwet, III, 1888, p. 254.
28) P.J. Oud, 1963, p. 416.


