
VU Research Portal

Een kwestie van politieke moraliteit

Kroeze, D.B.R.

2013

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Kroeze, D. B. R. (2013). Een kwestie van politieke moraliteit: Politieke corruptieschandalen en goed bestuur in
Nederland, 1848-1940. [, Vrije Universiteit Amsterdam]. Verloren.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/fc3246af-83d1-4e43-859a-51d6883740b2


Samenvatting 
 

Sinds Transparency International (TI) in 1993 begon met het jaarlijks uitbrengen van een corruption 

perception index staat Nederland bekend als één van de minst corrupte landen ter wereld.  Dit sluit 

aan bij het historische beeld dat in het ‘burgerlijke’ Nederland ‘een hooge standaard van publieke 

eerlijkheid vergaande corruptie onmogelijk maakt’, zoals de historicus Johan Huizinga in 1934 

optekende. Tegelijkertijd stelde dezelfde Huizinga dat het niet viel ‘te ontkennen, dat de 

Nederlander, alweer in zekere burgerlijke gemoedelijkheid, een lichten graad van knoeierij of 

bevoorrechting van vriendjes zonder protest verdraagt’. Bovendien, de urgentie om corruptie te 

onderzoeken is de laatste jaren gegroeid. De bouwfraude, de vastgoedfraude, de financiële crisis, 

exorbitante beloningen en financiële schandalen bij woningstichtingen, zorginstellingen en (hoge) 

scholen en corruptiebeschuldigingen aan het adres van regionale politici riepen zoveel publieke 

verontwaardiging op dat er met enige regelmatig werd gerept over ‘Verborgen corruptie’, ‘Hollandse 

corruptie’ en ‘Nederland corruptieland’. De eigentijdse schandalen en de traditionele kijk op 

corruptie vragen om een historische inbedding, want kloppen de door de geschiedenis en herinnering 

gevormde beelden over Nederlandse corruptie? Welke corruptieschandalen hebben de Nederlandse 

politiek in het verleden getart? Wat zeggen die over de ontwikkeling van modern goed bestuur? En 

wat zijn de kenmerken van de omgang met corruptie en goed bestuur in Nederland? Op deze vragen 

wordt getracht een antwoord te geven in Een kwestie van politieke moraliteit. Politieke 

corruptieschandalen en goed bestuur in Nederland, 1848-1940. 

 

Een politieke en historische benadering van corruptie 

In de literatuur wordt een politiek corruptieschandaal wel omschreven als publieke verontwaardiging 

over het misbruiken van een publieke functie of middelen voor privaat of politiek gewin. Daarnaast 

zegt corruptie iets over het functioneren van een politiek systeem: corruptie wordt sinds de Oudheid 

verbonden met de gezondheid van een politiek stelsel als geheel. De betekenis van politieke corruptie 

kan verder worden verduidelijkt als corruptie wordt beschouwd als de negatieve variant van politieke 

integriteit. Integriteit betekent immers ‘niet-corrupt’ en daarnaast ‘harmonie’, ‘heelheid’, ‘intact zijn’ 

en ‘onaangetast’. Als een relatie tussen corruptie en integriteit wordt gelegd, blijkt dat debatten over 

corruptie (of integriteit) evenveel zeggen over wat als slecht en wat als goed bestuur wordt 

beschouwd. Het wijst erop dat corruptie verbonden is met een ideaal van goed bestuur: een 

tijdgebonden overkoepelende opvatting hoe een politiek-bestuurlijk stelsel idealiter hoort te 



functioneren. Daarbij dient aangetekend te worden dat aanhangers van een zelfde ideaal van goed 

bestuur, bijvoorbeeld van een op het liberalisme en pluralisme gefundeerde rechtsstaat, verschillende 

voorstellingen kunnen hebben over welk gedrag als politiek moreel juist wordt beschouwd. Voor het 

begrijpen van corruptie is het daarom ook belangrijk oog te hebben voor de politieke moraliteit: de in 

de publieke ruimte geventileerde opvatting hoe hoort te worden gehandeld door bestuurders. 

 In het boek wordt een neoklassieke benadering gehanteerd die door de Amerikaanse 

corruptieonderzoeker en politicoloog M. Johnston is geformuleerd, omdat die geschikt is voor een 

politiek-historisch onderzoek naar corruptie. Johnston heeft corruptie omschreven als ‘the abuse, 

according to the legal or social standards constituting a society’s system of public order, of a public 

role or resource for private benefit’. Johnston ziet corruptie niet zozeer als een op zich zelf staande 

formele overtreding, maar als een daad die niet kan worden los gezien van een bepaalde politieke en 

morele context. Daarmee is zijn benadering bruikbaar om corruptie, politieke moraliteit en goed 

bestuur te beschrijven als cultuurgebonden constructies waarvan de betekenis door de tijd heen 

verandert. Mede daarom benadrukt Johnston dat onderzoek naar corruptie boeiender is als het wordt 

gebruikt om de verandering van politiek te onderzoeken. Of zoals hij het zelf stelt: ‘The real issue 

(…) is not what constitutes a corrupt action. Instead, it is what the concept of corruption tells us 

about a political system and its continuing development’. 

 

Periodisering en gekozen casus 

In dit boek staat de periode centraal tussen Thorbeckes grondwet van 1848 en de Tweede 

Wereldoorlog. Onderzoek naar politieke corruptieschandalen in deze periode is belangrijk, omdat dat 

gaat over een cruciale fase in de ontwikkeling van modern bestuur in Nederland. Sinds 1848 

ontwikkelden zich een parlementaire democratie, moderne staatsopvatting, professionele 

bureaucratie en pluralistische rechtsstaat. Deze tijd wordt ook gekenmerkt door een toenemende 

politisering, democratisering en ideologisering van (debatten over) politieke corruptie en goed 

bestuur. Pas na de oorlog raakte de zoektocht naar ideaal goed bestuur in rustiger vaarwater, want 

was het veel duidelijker dat goed bestuur in Nederland hoorde te zijn gebaseerd op liberale, 

pluralistische en democratische beginselen. In de vier delen waaruit het proefschrift bestaat worden 

vier Nederlandse corruptieschandalen geanalyseerd. Deze corruptieschandalen zijn gekozen omdat ze 

in de tijd zelf voor veel ophef zorgden en op de meest heldere wijze een aantal belangrijke 

opvattingen van politieke moraliteit en goed bestuur inzichtelijk maken. Om vat te krijgen op het 

denken en debatteren over corruptie en goed bestuur wordt veel aandacht besteed aan de meningen 



die worden geventileerd in de Tweede Kamer, kranten en politiektheoretische werken. Daarnaast zijn 

officiële onderzoeksrapporten, egodocumenten en archieven geraadpleegd. 

  

Vier corruptiecasussen en vier periodes van goed bestuur 

 

De Limburgse brievenaffaire en het ideaal van liberaal bestuur 

In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de ‘Limburgsche Brievenaffaire’. In 1865 ontstond grote 

commotie toen bleek dat G.H. Betz, de liberale minister van Financiën uit het kabinet Thorbecke, 

tijdens de verkiezingen van 1864 Limburgse kiezers in een brief had beloofd de belastingverhoging 

voor Limburg niet te zullen doorvoeren als ze op de kandidaat van de liberale partij stemden. Als 

gevolg van het uitlekken van de brief trad minister Betz in december 1865 af, evenals het Limburgse 

Kamerlid in kwestie P. Th. van der Maesen de Sombreff. Leden van de oppositie namen hier geen 

genoegen mee en vroegen om een parlementaire enquête. Ze gebruikten het corruptieschandaal als 

politiek wapen om oppositie mee te voeren en om eigen belangen te behartigen, maar ze creëerden 

ook een serieus debat over de betekenis van politieke moraliteit en over de vraag of goed bestuur wel 

in veilige handen was bij de liberalen en in het bijzonder bij het kabinet-Thorbecke.  

 De beschuldiging van corruptie kwam hard aan bij de liberalen, want sinds Thorbeckes 

grondwetswijzging van 1848 claimden ze goed bestuur het beste te kunnen waarborgen. In de 

liberale opvatting nam de vrije directe verkiezing van politici door een kleine groep capabele burgers 

een centrale rol in, want men vond dat verkiezingen een goed middel waren om de meest geschikte 

bestuurders te selecteren die het land in het algemeen belang zouden kunnen besturen. In zo’n cultuur 

was het beïnvloeden van de verkiezingen en het terugnemen van voorgenomen besluiten in de 

beslotenheid vanwege partijbelangen een doodzonde.  

 De uitkomst van de Limburgse brievenaffaire was dat er geen enquête kwam omdat de 

oppositie slechts de brief van Betz kon overleggen en Betz al (morele) schuld had bekend door af te 

treden. Tegelijkertijd wijst de omgang met dit schandaal op een verandering van politiek. Er ontstond 

meer scepsis over het liberale ideaal van zelfbestuur door een kleine burgerlijke elite en partijpolitiek 

werd openlijker geaccepteerd als een onderdeel van politiek. Ook werd duidelijk dat het politiek 

immoreel was als politici bestuursmaatregelen van algemeen belang of de vrijheid van verkiezingen 

teveel beïnvloedden vanwege partijpolitieke of provinciale belangen. Debatten over 

verkiezingscorruptie in het midden van de negentiende eeuw kenmerkten ook de Engelse en Franse 

politiek. Het grootste verschil was echter dat in beide landen de corruptie omvangrijker was en er 

minder overeenstemming was hoe moreel ernstig beïnvloeding van de verkiezingen was. 



 

Het Billitonschandaal en het ideaal van modern staatsbestuur 

In het tweede hoofdstuk van dit boek wordt het Billitonschandaal besproken dat tussen 1882 en 1892 

voor veel beroering zorgde in Nederland. De inzet van dit schandaal was een door de gouverneur-

generaal van Nederlands-Indië verleende concessie aan de Billitonmaatschappij voor de exploitatie 

van tin op het Indische eiland Billiton. In 1882, toen de concessie publiekelijk bekend werd, was de 

Kamer ontzet dat de concessie niet volgens de formele voorschriften tot stand was gekomen en ook 

niet in het landsbelang was. Als de concessie zou worden geaccepteerd zou een kleine groep 

directieleden, commissarissen en aandeelhouders die voornamelijk afkomstig waren uit de hoge 

burgerij of van adel waren een winst van ten minste 70 miljoen gulden onder elkaar mogen verdelen. 

Dit was extra wrang omdat de staat nauwelijks zou profiteren van de concessie terwijl er grote 

tekorten waren op de begroting. Nadat een Kamercommissie in 1883 had geconcludeerd dat de 

concessie inderdaad onrechtmatig was verkregen en niet in het landsbelang was, stapte de minister 

op. Pas na tien jaar onderhandelen kwamen minister en de Billitonmaatschappij een nieuwe 

concessie overeen die wel op instemming van het parlement kon rekenen. 

 Het schandaal belichaamde de opkomst van modern staatsbestuur in een tijd dat ook moderne 

economische bedrijvigheid zich sterker ontwikkelde. Volgens de leidende (sociaal)liberale elite, die 

daarin werd gesteund door de christelijke partijen, had de staat de morele verantwoordelijkheid om 

de Nederlandse en Indische gemeenschap zedelijk te ontwikkelen. Tegelijkertijd wilden veel 

liberalen dat ondernemers meer ruimte kregen om in Indië bedrijven op te zetten. De uitbreidende 

invloed van de staat en het particuliere bedrijfsleven leidde tot publiek-private spanningen die de 

zoektocht naar een gedeelde opvatting van moreel handelen belemmerde. 

 De debatten over en de uitkomst van het Billitonschandaal bevestigden dat een politieke 

meerderheid een modern staatsbestuur wenste waarin het onevenredig benutten van publieke 

eigendommen door particulieren niet moreel werd geacht. Bovendien werd duidelijk dat als de staat 

het bedrijfsleven de ruimte gaf publieke eigendommen te benutten, het parlement in het belang van 

de gemeenschap daar ook wat over te zeggen had: moreel bestuur betekende evengoed een 

verantwoord optreden van het parlement en Indische ambtenaren als van de directeuren en 

commissarissen van een particuliere onderneming. Ook viel de toenemende ideologische 

verdeeldheid op wanneer corruptie, politieke moraliteit en goed bestuur ter sprake kwamen. Een 

meerderheid van gematigde liberalen en christelijke politici steunde de concessie van 1892, maar 

radicalen vonden dat zelfs een winstuitkering van 62,5% niet ver genoeg ging, terwijl conservatieve 

liberalen betoogden dat de staat zich juist te veel met het bedrijfsleven bemoeide. Het 



Billitonschandaal vertoonde overeenkomsten met corruptieschandalen die in andere West-Europese 

landen speelden en gingen over de relatie tussen politiek en bedrijfsleven, zoals het Franse 

Panamaschandaal (1898). 

 

Oorlogscorruptie en het ideaal van bureaucratische deskundigheid 

In het derde hoofdstuk komen de corruptieschandalen aan bod die tijdens de Eerste Wereldoorlog 

voor veel commotie zorgden, zoals de ‘pluimveeknoeierijen’ en de zaak-De Jong. W.J.E.H.M. de 

Jong, Kamerlid voor de Liberale Unie en voorzitter van de rijkscommissie van toezicht op de 

peulvruchtenvereniging, werd beschuldigd zich zelf ‘geldelijk te bevoordelen’ en bevriende 

exporteurs te helpen door ‘het naar buiten gebruik maken van wetenschap, in een publieke functie 

verkregen’. Het pluimveeschandaal berustte op de aanklacht dat het bestuur van de 

pluimveevereniging ‘zich aan ergerlijke misbruiken zouden hebben schuldig gemaakt door in hun 

ambtelijke positie zich zelf en anderen te bevoordelen.’ De peulvruchtenvereniging en de 

pluimveevereniging waren zogenaamde ‘crisisinstellingen’ die tijdens de oorlog waren opgericht en 

waarvan werd verwacht dat ze op een efficiënte, eerlijke en deskundige wijze de voedselvoorziening, 

productie van goederen en handel zouden organiseren. 

 De schandalen hielden nauw verband met het bureaucratisch-deskundig ideaal van goed 

bestuur dat zich vanaf 1900 steeds openlijker ontwikkelde. Daarin werd van de staat verwacht dat ze 

vergaande verantwoordelijkheid nam voor het welzijn van de samenleving, omdat zij dat op een 

deskundige en efficiënte wijze kon organiseren. De oorlog was het moment om dit ideaal op een 

ongekende schaal in de praktijk te brengen: er werden 200 crisisinstellingen gevormd die werden 

bemand door duizenden ambtenaren en deskundigen en honderden miljoenen guldens te verdelen 

hadden. Het crisisbestuur ging echter al snel gepaard met (beschuldigingen van) corruptie, want veel 

overheidsgeld werd niet op een (uniforme) bureaucratische en deskundige wijze besteed. Bovendien 

bleek dat de betekenis van ‘deskundige’ nogal uiteenlopend was: een deskundige kon zowel een 

technische specialist of een beroepsambtenaar zijn, maar ook een belanghebbende ondernemer met 

kennis van een bepaalde marktsector. Belangenverstrengeling en verschil van mening over de juiste 

vorm van bestuur lagen zodoende op de loer. 

 Op het verzoek van het parlement deed de crisis-enquêtecommissie tussen 1919 en 1922 

onderzoek. In haar rapporten werden veel misstanden die tijdens de oorlog als corruptie golden niet 

als zodanig benoemd. Wel werd gewezen op het onverantwoorde, willekeurige en eigenzinnige 

optreden van ambtenaren, bestuurders en zakenlieden: zij hadden in belangrijke gevallen niet 

formeel, deskundig en in het landsbelang gehandeld. De oorlogscorruptie en de omgang ermee 



verminderde het enthousiasme voor bureaucratisch-deskundig bestuur als een werkelijk alternatief, 

maar de formalisering van bestuurlijk handelen en de (gereguleerde) publiek-private samenwerking 

zette wel door, ondermeer de aanname van de Ambtenarenwet in 1929 wijst daar op. De inrichting 

van het staatsbestuur tijdens de oorlog en de publieke verontwaardiging over de daaruit 

voortvloeiende corruptie zorgden ook in Frankrijk, Duitsland en Engeland voor debatten. Daaruit 

blijkt dat dit type corruptie(debat) niet uniek was voor Nederland. 

 

De zaak-Oss en het ideaal van de pluralistische rechtsstaat 

In het laatste hoofdstuk van dit proefschrift komt de beruchte zaak-Oss aan bod. In 1938 kwam het 

confessionele kabinet-Colijn IV in zwaar weer toen C.M.J.F. Goseling, de minister van Justitie en 

leider van de katholieken, betrokken raakte bij de zaak-Oss. Goseling werd beschuldigd de in Oss 

gevestigde marechausseebrigade haar opsporingsbevoegdheid te hebben afgenomen zodat katholieke 

bestuurders en geestelijken die verdacht werden van fraude en seksueel misbruik niet strafrechtelijk 

zouden worden vervolgd. De beschuldiging dat Goseling publieke middelen had misbruikt voor 

politieke doeleinden voedde het antipapisme vanuit de hoek van kleine extremistische partijen en de 

argwaan over de katholieke politiek bij de middenpartijen.  

 Dit corruptieschandaal gaf inzicht in de omgang met het ideaal van de pluralistische 

rechtstaat dat na de Eerste Wereldoorlog opkwam. Goed bestuur betekende dat er voor de 

ontwikkeling van verschillende (morele) gemeenschappen ruimte was, binnen de grenzen van een 

door allen geaccepteerde rechtsstaat. Goseling interpreteerde dit als vergaande vrijheid om de 

katholieke zuil te ontwikkelen: hij streefde naar een hechte katholieke gemeenschap waarbinnen veel 

ruimte was om een katholieke (rechts)moraal te verwezenlijken. Bij liberalen, socialisten en 

protestanten riep dit achterdocht op, terwijl orthodoxe protestanten en nationaalsocialisten het 

gebruikten om de katholieken als gevaar voor de Nederlandse staat en natie neer te zetten. Daarnaast 

stond de zaak-Oss op scherp, omdat parlementaire democratieën en een pluralistische 

rechtsstaatopvatting in veel landen van Europa werden vervangen door een autoritaire 

staatsinrichting en een streven naar een hechte (ras)zuivere morele gemeenschap. De zaak-Oss toont 

daarom ook gelijkenis met bijvoorbeeld de Franse Stavisky-affaire, die ook ging over misstanden bij 

justitie en politie in een pluralistische rechtsstaat. 

 De zaak-Oss kwam in juni 1939 tot een einde toen een parlementaire commissie 

concludeerde dat minister Goseling niet op basis van formele noch morele gronden de 

opsporingsbevoegdheid van de Osse marechaussee had mogen afnemen. Uit de Kamerrapporten en 

de berichtgeving in de pers bleek dat er wel degelijk redenen waren voor de marechaussee om 



diverse strafrechtelijke onderzoeken op te zetten. Een Kamermeerderheid steunde de 

onderzoekscommissie en constateerde dat de minister het pluralistische recht om ruimte te geven aan 

juridische en morele heterogeniteit te ver had opgerekt en voor verkeerde doeleinden had aangewend. 

Kamerleden vonden dat Goseling te eenzijdig en willekeurig de belangen van enkele katholieken had 

beschermd en daardoor de dienaren van het algemeen belang en de rechten van individuele 

opsporingsambtenaren had geschaad. In Nederland bleek er wel ruimte voor meerdere 

gemeenschappen maar alleen binnen de grenzen van de rechtsstaat, zo maakte een zelfverzekerd 

parlement aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog duidelijk. 

 

Conclusie 

Een analyse van bijna honderd jaar corruptie en goed bestuur levert verschillende conclusies op. Het 

is gebleken dat Nederland een bestuurselite had die misstanden graag klein hield en achter de 

schermen probeerde op te lossen, maar ook dat corruptieschandalen als serieuze kwesties werden 

gezien als ze eenmaal op de politieke agenda stonden. Daarnaast moesten verschillende bestuurders 

als gevolg van een beschuldiging van corruptie het veld ruimen. Verder bleek dat een publieke en 

morele veroordeling vaak als een ernstige en voldoende veroordeling werd gezien, en een formele of 

strafrechtelijke vervolging nauwelijks voorkwam als gevolg van een corruptiebeschuldiging. Ook is 

duidelijk geworden dat de Tweede Kamer voortdurend een positie opeiste als het instituut om 

kwesties van politieke moraliteit te beslechten, zelfs tijdens de antiparlementaire jaren dertig. 

Eveneens bleek dat wat als corruptie gold niet alleen door de tijd heen veranderd, maar op hetzelfde 

moment ook anders kan worden geïnterpreteerd: corruptie, politieke moraliteit en goed bestuur 

werden in de loop van de tijd partij-ideologischer bekeken en de betekenis ervan werd door steeds 

meer actoren bepaald (democratisering). Tot slot toont historisch onderzoek kenmerken van corruptie 

en de omgang ermee die helpen actuele integriteitvraagstukken te duiden. Een corruptieschandaal 

gaat over een spanning tussen publieke en private belangen, breekt vaak uit naar aanleiding van een 

incident maar geeft inzicht in een structurele bestuurscultuur waarover onder (een deel van) het 

publiek morele verontwaardiging bestaat en komt voort uit een botsing tussen tegenstrijdige 

interpretaties van wat politieke moraliteit en of goed bestuur betekent. Met deze inzichten kan 

ondermeer beter vat worden gekregen op de huidige morele verontwaardiging over het functioneren 

en de beloningen van topbestuurders, het reilen en zeilen van de private financiële sector, het 

optreden van regionale politici tijdens verkiezingscampagnes of de onvrede over de te bureaucratisch 

opererende overheid. Ook dit zijn vraagstukken die duiden op een (retorische) strijd tussen 



aanhangers van verschillende idealen van goed bestuur die voornamelijk in morele termen wordt 

gevoerd en van betekenis wordt voorzien in de politieke ruimte.  
 


