
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


 

Een kwestie van politieke moraliteit 

 
Politieke corruptieschandalen en goed bestuur in Nederland,  

1848-1940 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.B.R. Kroeze  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VRIJE UNIVERSITEIT 
 

 
 
 

Een kwestie van politieke moraliteit  
Politieke corruptieschandalen en goed bestuur in Nederland, 1848-1940 

 
 
 
 
 
 
 

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT 
 

ter verkrijging van de graad Doctor aan 
de Vrije Universiteit Amsterdam, 
op gezag van de rector magnificus 

prof.dr. L.M. Bouter, 
in het openbaar te verdedigen 

ten overstaan van de promotiecommissie 
van de Faculteit der Letteren 

op woensdag 5 juni 2013 om 11.45 uur 
in de aula van de universiteit, 

De Boelelaan 1105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

door 
 

Dirk Berend Ronald Kroeze 
 

geboren te Oldebroek 



promotor: prof.dr. J.C. Kennedy 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

Inhoudsopgave 
 

Inleiding           5 

 

I De Limburgse brievenaffaire en het ideaal van liberaal bestuur (1848-1870)   26 

Vrije verkiezingen, geschikte bestuurders en corruptie als politiek wapen           

  

Inleiding          26 

1. De liberale ‘uitvinding’ van politieke moraliteit en goed bestuur              29

 2. Liberale beginselen en praktische bestuursdaden     39

 3. De ‘Limburgsche Brievenaffaire’: verkiezingscorruptie?    49 

4. Verkiezingscorruptie in een liberale bestuurscultuur    60 

5. De parlementaire enquête als waarborg van politieke moraliteit?   71 

6. De Limburgse brievenaffaire en liberaal bestuur heroverwogen   81 

Conclusie          92 

 

II Het Billitonschandaal en het ideaal van modern staatsbestuur (1870-1900)   96 

Moderne bedrijvigheid, plutocratencorruptie en zedelijke verantwoordelijkheid   

  

 Inleiding          96 

1. De ontwikkeling van modern staatsbestuur in de negentiende eeuw  98 

2. Verdeeldheid over economische politiek en de Billitonmaatschappij  106 

3. Het Billitonschandaal: onrechtmatig en niet in het landsbelang?   115 

4. Plutocratencorruptie versus moreel bestuur en ondernemerschap   126 

5. Billiton als parlementaire of private aangelegenheid?    140 

6. Het Billitonschandaal en modern staatsbestuur heroverwogen   154 

Conclusie          168 

 

III Oorlogscorruptie en het ideaal van bureaucratische deskundigheid (1900-1918)   171 

Bureaucratisering, corrupte crisisorganisaties en (on)politiek bestuur      

  

 Inleiding          171 

1. Bureaucratische deskundigheid als praktijk, ideaal en referentiekader  174 

2. De plotselinge voogdijstaat: Nederland tijdens WOI    185 

3. Corrupte crisisorganen: pluimveeknoeierijen en de zaak-De Jong   194 



4 
 

4. Corruptie in een bureaucratisch-deskundige politieke cultuur   207 

5. De escalatie van het corruptiedebat en roep om een enquête   216 

6. Bureaucratische deskundigheid en oorlogscorruptie heroverwogen   227 

 Conclusie          246 

 

IV De zaak-Oss en het ideaal van de pluralistische rechtsstaat (1918-1940)    249 

Gemeenschapsdenken, ideologische strijd en rechts(on)gelijkheid     

  

 Inleiding          251 

1.  De pluralistische rechtsstaat als ideaal van goed bestuur    253 

2. Polarisatie, gemeenschapsversterking en gezagvol bestuur    260 

3. De zaak-Oss: onrust over katholieke invloed op de rechtsstaat   271 

4. Corruptie en rechtsmoraal in een pluralistische rechtsstaat    282 

5. Het harde oordeel van de Kamercommissie      298 

6. De zaak-Oss en pluralistisch bestuur heroverwogen    308 

 Conclusie          325 

 

Besluit            328 

 

Nederlandse samenvatting         345 

 

English summary          352

  

Dankwoord           360 

 

Curriculum Vitae          362 

 

Bronnen en literatuur          363 

 

 

 



5 
 

Inleiding 
 

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.1 Dit sluit aan bij het historische beeld dat in het moderne ‘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’.2 Er zijn in heden 

en verleden meer aanwijzingen dat bij het beeld van Nederland als land zonder corruptie 

vraagtekens kunnen worden gezet. Volgens sommigen is het zelfs ‘typisch Nederlands’ om veel 

corruptie onbenoemd te laten en is het een kenmerk van onze polderpolitiek.3  

De urgentie van aandacht voor corruptie in Nederland is sinds het begin van de 

eenentwintigste eeuw toegenomen. De bouwfraude, de vastgoedfraude, de financiële crisis, 

exorbitante beloningen en financiële schandalen bij woningstichtingen, zorginstellingen en 

(hoge)scholen alsmede corruptiebeschuldigingen aan het adres van regionale politici riepen 

zoveel publieke verontwaardiging op dat er met enige regelmaat werd gerept over ‘verborgen 

corruptie’, ‘Hollandse corruptie’ en ‘Nederland corruptieland’.4 Volgens een studie van TI zou de 

corruptie een dusdanige omvang hebben bereikt dat deze Nederland € 12 miljard per jaar kost.5 

Dit actuele debat bracht de vertrouwenwekkende historische visie op corruptie en de moderne 

Nederlandse liberale democratie aan het wankelen. S.W. Couwenberg, eindredacteur van het 

politieke tijdschrift Civis Mundi, stelde in een themanummer over corruptie: ‘Lange tijd is 

gedacht dat corruptie als politiek gedragspatroon in een volwassen liberale democratie niet meer 

te verwachten viel en alleen nog zou voorkomen in de jonge staten in de Derde Wereld. Vandaar 

dat er in de westerse staatsrechtelijke literatuur weinig of geen aandacht aan geschonken wordt. 

Uit allerlei gebeurtenissen van de laatste decennia is gebleken dat corruptie ook in liberale 

democratieën nog altijd een hard maatschappelijk gegeven is.’6  

                                                           
1 Zie http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/. In 2012 stond Nederland op een gedeelde 9e plaats. De lijst werd 
afgesloten door Afghanistan, Noord-Korea en Somalië. 
2 Huizinga, Nederland’s geestesmerk, 13. 
3 Hoogleraar criminologie E. Lissenburg koppelde het ontkennen van corruptie aan het ontbreken van een goede 
klokkenluidersregeling, Folia, 22 (2008). Onderzoeker W. Slingerland vond het Nederlandse poldermodel de basis 
van de Nederlandse corruptie en de verbloemende omgang ermee. Slingerland, ‘Ons gepolder werkt corruptie in de 
hand’, NRC Handelsblad, 17 en 18 november 2012. 
4 Redactie, ‘Verborgen corruptie’, NRC Handelsblad, 27 en 28 oktober 2012; T.Holman, ‘Hollandse corruptie’, Het 
Parool, 6 februari 2012; Van Hulten, ‘Nederland-corruptieland’. 
5 ‘Corruptiebestrijding in crisistijd vergt daadkracht en samenwerking bedrijfsleven en overheid’, zie 
http://www.transparency.nl/2012/09/corruptiebestrijding-in-crisistijd-vergt-daadkracht-en-samenwerking-
bedrijfsleven-en-overheid/. 
6 Couwenberg, ‘Introductie: corruptie en politieke moraal’. 

http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/
http://www.transparency.nl/2012/09/corruptiebestrijding-in-crisistijd-vergt-daadkracht-en-samenwerking-bedrijfsleven-en-overheid/
http://www.transparency.nl/2012/09/corruptiebestrijding-in-crisistijd-vergt-daadkracht-en-samenwerking-bedrijfsleven-en-overheid/
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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? En hoe verhoudt de geschiedenis van corruptie zich tot de ontwikkeling 

van een moderne liberale democratie? In deze studie zal blijken dat de geschiedenis van politieke 

corruptie in de moderne tijd een nieuwe fase inging, maar ook dat de relatie tussen 

corruptieschandalen en moderne politiek paradoxaler is dan vaak wordt verondersteld.  

 

Het herkennen van politieke corruptieschandalen  

In dit proefschrift worden politieke corruptieschandalen geanalyseerd. Om vat te krijgen op het 

concept ‘politiek corruptieschandaal’ moet het worden opgedeeld in ‘politiek’, ‘schandaal’ en 

‘corruptie’. In dit verband heeft de Duitse historicus J.I. Engels overtuigend aangetoond dat 

studies naar corruptie moeten vertrekken vanuit kennis over de historische begripsvorming van 

corruptie.7 Dan wordt immers een aantal basiskenmerken van corruptie duidelijk, bijvoorbeeld 

dat corruptie nooit als iets positiefs is beschouwd, cultuurgebonden is en pas zichtbaar wordt 

nadat het tot een schandaal is gemaakt.8  

De begrippen ‘corruptie’, ‘corrupt’ en ‘corrumperen’ komen sinds de late middeleeuwen 

in Nederlandse teksten voor. Ze zijn afgeleid van de Latijnse begrippen corrumpere en corruptio 

die respectievelijk zoveel betekenen als ‘te gronde richten, bederven’ en ‘bederf’ en ‘omkoping’. 

De Nederlandse term ‘corrupt’ is afgeleid van corruptus, de Latijnse term voor ‘bedorven’ en een 

vervoeging van corrumpere, en heeft van oudsher de betekenis van ‘omkoopbaar’, ‘onrein’, 

‘sterfelijk’ en (politiek) ‘zeer onbetrouwbaar’.9 Deze begrippen vertonen daarmee verwantschap 

met het begrip ‘knoeierij’, dat onder meer als ‘bedrog’, ‘fraude’, ‘puinhoop’ en ‘gesjoemel’ wordt 

uitgelegd en kan worden beschouwd als een Oudhollands woord voor corruptie. In 

woordenboeken die sinds de tweede helft van de negentiende eeuw in gebruik zijn, worden 

corruptie en corrupt uitgelegd als ‘vervalsing’, ‘bederf’, ‘slecht’, ‘vervallen’, ‘verrot’, ‘smerig’ en 

‘omkoopbaar, omgekocht en onbetrouwbaar’.10 Als deze kennis wordt afgezet tegen definities die 

in wetenschappelijk onderzoek zijn gebruikt, blijkt dat corruptie te vaak ten onrechte wordt 

                                                           
7 Engels, ‘Korruption in der Moderne’, 320; ibidem, ‘Politische Korruption und Modernisierungsprozesse’. 
8 Williams, ‘New concepts for old?’.  
9 Philippa (ed.), Etymologisch woordenboek van het Nederlands, deel I, 495 en 496. De betekenis van corrumpere is 
‘iets verwoesten’ of ‘nutteloos maken door het te breken’. Figuurlijk betekent het ook iets ‘te gronde richten’, 
‘(moreel) slechter maken’ of ‘omkopen’. Glare (ed.), Oxford Latin dictionary, 450 en 451. Zie ook: Thesaurus 
Linguae Latinae. Daarin wordt het gebruik van corrumpere uitgesplitst naar corruptie van het algemeen, de mores, 
sexueel gedrag en omkoping en verraad. Dit wijst erop dat corruptie werd gebruikt om het systeem als geheel en een 
specifieke handeling te duiden. Al in teksten van Cicero wordt gesproken over corruptie. Met dank aan dr. Lidewij 
van Gils, universitair docent Latijnse taal en literatuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 
10 Van Dale, Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal, 169; Van Dale en Malssen, Van Dale’s groot woordenboek 
der Nederlandsche taal, 396; Van Dales groot woordenboek, 689 en 690; Elzinga, Nieuw Nederlands Woordenboek, 
97. 
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beperkt tot alleen omkoping.11  Corruptie gaat over (sociale) voorbeelden van bedorvenheid en als 

slecht beoordeelde handelingen in de brede zin van het woord. We kunnen al deze conceptuele 

kenmerken zien als belangrijke onderdelen van een vertoog waaraan (een debat over) corruptie in 

eerste instantie kan worden herkend. 

 Daarnaast gaat corruptie over het functioneren van een politiek stelsel als geheel.12  In de 

ogen van Griekse denkers als Plato, Aristoteles, Polybius en Thucydides waren tirannie, 

oligarchie en ochlocratie de ‘corrupte’ varianten van respectievelijk de goede staatssystemen 

monarchie, aristocratie en democratie.13 Dit sluit aan bij meer moderne opvattingen dat corruptie 

sterk is gerelateerd aan het functioneren van bestuurders en politici, die immers een bijzondere 

verantwoordelijkheid dragen voor de gezondheid van een politiek systeem.14 De betekenis van 

politieke corruptie kan verder worden verduidelijkt als het wordt beschouwd als de negatieve 

variant van politieke integriteit. Integriteit, dat is afgeleid van het Latijnse integritas (een 

verbuiging van het Latijnse integer) betekent ‘niet-corrupt’ (incorruptus), ‘harmonie’, ‘heelheid’, 

‘intact zijn’ en ‘onaangetast’.15 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 

wordt beschouwd.  

 De bovenstaande kennis wijst erop dat corruptie verbonden is met een politiek ideaal van 

goed bestuur: een tijdgebonden overkoepelende opvatting van hoe een politiek-bestuurlijk stelsel 

idealiter hoort te functioneren, die vaak in abstracte termen wordt verwoord door bestuurders, 

staatsrechtsgeleerden en politieke publicisten.16 In deze studie zullen vier idealen van goed 

bestuur worden beschreven: het ideaal van de moderne staat en het doctrinair-liberale, het 

bureaucratisch-deskundige en het pluralistisch-democratische ideaal. Een dominant ideaal hoeft 

niet per se door één partij te worden omarmd of zich strikt te beperken tot het politieke domein 

(als onderscheiden van het bestuursdomein), daarin verschilt het van een politieke ideologie. Een 

ideaal van goed bestuur belichaamt de hoop van burgers en politici op goed bestuur of is juist het 

referentiekader dat wordt gebruikt om andere wenselijke vormen van goed bestuur tot 
                                                           
11 Meny en De Sousa, ‘Corruption: political and public aspects’, 2827-2830. 
12 Moore en Smith, Corruption in Urban Politics and Society, 6. 
13 Zie bijvoorbeeld: Aristoteles’ opmerkingen over de corrumpering van de gezonde staatsstelsels monarchie, 
aristocratie en timocratie/ republiek (democratie) in boek VIII van de Ethica Nicomachea. In Engelse vertalingen 
wordt gesproken van perversions of corruptions, maar in de Nederlandse vertaling van Hupperts en Poortman (Budel 
2005), p. 412-415, van ‘deviaties’ en ‘ontaarde’ vormen van bestuur. Door Aristoteles zelf werden de woorden 
parekbasis (‘afwijking’) en phthora (‘vernietiging’, afgeleid van werkwoord phtheirein; ‘te gronde richten’) gebruikt. 
Met dank aan prof. dr. Bert van der Spek, hoogleraar Oude Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zie 
verder: Euben, Greek Tragedy and Political Theory, 222;  ibidem, ‘On political corruption’.  
14 Hoetjes wijst op de rol van openbare ambtsdragers bij corruptie. Hoetjes, Corruptie bij de overheid, 24-26. 
15 Philippa (ed.), Etymologisch woordenboek van het Nederlands,deel II, 535; Glare (ed.), Oxford Latin dictionary, 
934 en 935. Zie ook: Thesaurus Linguae Latinae. Met dank aan dr. Lidewij van Gils, universitair docent Latijnse taal 
en literatuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 
16 De betekenis van het concept goed bestuur zoals dat in deze studie wordt gehanteerd, wijkt af van de manier waarop 
Tanja ‘goede politiek’ omschrijft. Tanja richt zich vooral op wat parlementariërs goed parlementair gedrag vonden. 
Tanja, Goede Politiek, Inleiding; ibidem, ‘Good politics’, 121-133. 
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uitdrukking te brengen. Zonder oog voor de aanwezigheid van een tijdgebonden ideaal van goed 

bestuur is een voorval van corruptie niet te herkennen als een fenomeen dat zich tot een politiek-

bestuurlijk systeem als geheel verhoudt en lijkt ieder voorbeeld van corruptie slechts een incident.  

 Dit laatste doet geen recht aan een algemeen kenmerk van de geschiedenis van corruptie. 

Corruptie speelt vaak op in tijden van heftige veranderingen; op momenten dat een dominant 

ideaal van goed bestuur ter discussie staat en opnieuw wordt geconstrueerd.17 Zo bezien geeft de 

uitkomst van een corruptiedebat inzicht in de betekenis en (gedeeltelijke) bestendiging, 

aanpassing of omverwerping van een ideaal van goed bestuur. Ook daarom zeggen politieke 

corruptieschandalen meer over politiek-maatschappelijke systeemveranderingen dan over 

incidenten18 en gaan ze over de vorming van ‘rules, roles and conflict’ in de politiek.19 

 Tot slot is kennis van het concept ‘schandaal’ van belang. Corruptie vindt achter de 

schermen plaats, omdat het formeel en moreel als afkeurenswaardig wordt gezien. Dit maakt dat 

corruptie vaak pas onderzocht kan worden als het tot een conflict leidt dat in de openbaarheid 

wordt uitgevochten,20 of als een geval van corruptie tot een politiek schandaal leidt.21 Schandalen 

zijn wel omschreven als ‘those complexes of deviant behaviour, revelation and public reaction 

that together make up a historical event’. Dit wijst erop dat schandalen diepere publieke 

verontwaardiging veroorzaken dan ‘gewone’ politieke debatten, want dat zijn vaak geen 

gebeurtenissen die worden onthouden als historische ‘events’.22 Een voorval van corruptie groeit 

alleen uit tot een spectaculair schandaal als er een ‘exposer’ is, zoals een burger, politicus of 

journalist die het gelaakte politieke gedrag in de openbaarheid brengt en daar schandaliseert. 

Vanuit deze optiek is ook het bestaan van een publieke ruimte waar het schandaal kan worden 

voorgelegd aan het publiek om in politieke termen te worden bediscussieerd, een 

noodzakelijkheid. De mate van publieke verontwaardiging die een politiek corruptieschandaal 

oproept, is één van de graadmeters die laten zien of het voorval meer is dan een incident.23 Vaak 

blijkt dat de ophef die een corruptieschandaal veroorzaakt, groot is omdat de corruptie wordt of is 

verbonden met een onvrede die zich over een langere periode heeft ontwikkeld.24 Dit leidt tot het 

inzicht dat de aanleiding voor een debat over corruptie weliswaar een incident kan zijn, maar dat 

                                                           
17 Vergelijkbaar met de manier waarop De Haan het concept politieke reconstructie uitlegt. De Haan, Politieke 
reconstructie. 
18 Johnston, ‘Keeping the Answers, Changing the Questions’, 62. 
19 Ibidem, ‘The Search for Definitions’, 327. 
20 Moore en Smith, Corruption in Urban Politics and Society, 27. 
21 Moodie, ‘On Political Scandals and Corruption’, 873. 
22 Ibidem, 879. 
23 Moore en Smith, Corruption in Urban Politics and Society, 17. 
24 Ibidem, 18. 
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een corruptieschandaal bij nadere beschouwing gaat over een reeks van als immoreel beschouwde 

voorvallen.25  

 

Een historische benadering van corruptie als politiek-morele kwestie 

De bovenstaande inzichten, die mede voortkomen uit historisch onderzoek, maken 

standaarddefinities die in onderzoeken naar corruptie worden gebruikt, beter te plaatsen. 

Transparancy International definieert corruptie als misbruik van toevertrouwde macht ten eigen 

bate en de bekende economisch en juridisch geschoolde Amerikaanse corruptie-onderzoeker S. 

Rose-Ackerman ziet ‘misuse of power for private or political gain’ als een ‘common definition’ 

van corruptie.26 Aan beide benaderingen ligt een specifieke opvatting van moderniteit, economie 

en politiek vertrouwen ten grondslag die maakt dat corruptie wordt gezien als een rationele 

handeling van een individu ten behoeve van zijn eigen winstmaximalisatie, die ten koste gaat van 

het publiek belang en mogelijk wordt gemaakt door het ontbreken van (antiomkopings)wetten.27 

Deze benadering is bruikbaar om omkoping en financiële fraude als corruptie te kunnen betitelen 

in een westerse liberale markteconomie met een formeel helder publiek-privaat onderscheid zoals 

zich dat de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. Ze geeft echter geen houvast voor het 

vaststellen van de betekenis van corruptie in wisselende contexten. Ook andere dominante 

benaderingen hebben nadelen. Volgens aanhangers van de functionalistische benadering is 

corruptie een nuttige handeling binnen een politiek systeem dat door tradities of regelgeving niet 

‘normaal’ kan functioneren. Daarmee hebben zij oog voor de soms begrijpelijke redenen waarom 

iemand corrupt handelt. Jezelf vrijkopen uit de gevangenis in een dictatuur of het aanwenden van 

smeergeld in een ontwikkelingsland om dagelijkse activiteiten te kunnen verrichten, zijn 

functioneel. Tegelijkertijd leidt dit tot een invulling van corruptie die haaks staat op de betekenis 

van corruptie door de tijd heen, namelijk een fenomeen waarvoor geen maatschappelijk begrip is, 

omdat het als niet-normaal en immoreel wordt beschouwd.28 Een derde dominante benadering is 

de Weberiaanse. Hierin geldt corruptie als een teken van een gebrekkige rationalisering van 

politiek en bestuur, een uitleg die is gebonden aan het proces van bureaucratisering zoals dat door 

Max Weber (1864-1920) is beschreven.29 Webers werk is sterk beïnvloed door dominante 

normatieve opvattingen over politieke moraliteit en goed bestuur in West-Europa uit de periode 

rondom 1900.30 Daarom kan zijn benadering van corruptie niet zonder meer worden gebruikt als 

                                                           
25 Garrard, ‘Scandals: a tentative overview’, 30. 
26 Zoals geciteerd in: Uslaner, Corruption, Inequality, and the Rule of Law, 6. 
27 Ackerman, ‘The institutional economics of corruption’, 47-63. Zie ook: de publicaties van A. Graff Lambsdorf 
wiens werk een belangrijke inspiratiebron voor Transparancy International is. 
28 Welskopp, ‘Honest Graft – Ehrbare Bestechung’, 221-245. 
29 De Graaf, Von Maravic en Wagenaar, ‘Introduction’, 16-20. 
30 Overeem, The Politics-Administration Dichotomy, 71-73. 
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een neutraal analysemodel om de historische betekenis van politieke corruptie te belichten in 

andere periodes en culturen.  

De neoklassieke benadering van corruptie die door de Amerikaanse corruptieonderzoeker 

en politicoloog M. Johnston is geformuleerd, is bruikbaarder voor een politiekhistorisch 

onderzoek. In het onderzoeksproject Under construction: the genesis of public valuesystems 

1650-1950, waarvan deze studie deel uitmaakt, is Johnstons benadering als vertrekpunt genomen. 

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’.31 

Johnston ziet corruptie niet zozeer als een op zichzelf staande formele overtreding, maar als een 

daad die het uitvloeisel is van een bepaalde sociale context. Daarmee is zijn benadering bruikbaar 

om corruptie, goed bestuur en politieke moraliteit te beschrijven als cultuurgebonden constructies 

waarvan de inhoud door de tijd heen verandert.32 Ook legt Johnston een bruikbare verbinding 

tussen enerzijds het klassieke idee van corruptie als de degeneratie van het politieke domein, en 

anderzijds de opvatting van de aanhangers van de juridische en economische school dat corruptie 

wordt veroorzaakt door een individu dat formeel misbruik maakt van een publieke functie voor 

privaat gewin.33 Johnston benadrukt echter dat onderzoek naar corruptie boeiender is als het 

wordt gebruikt om de verandering van politiek te begrijpen. 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’.34 

Dit betekent niet dat daarmee alles helder is. In Johnstons benadering blijft het vaag wat 

onder ‘abuse’, ‘private’ en ‘public’ moet worden verstaan en waar de betekenis hiervan kan 

worden gevonden.35 Corruptie is weliswaar mede gebaseerd op wat op een bepaald historisch 

moment formeel-juridisch geaccepteerd is, zoals Johnston terecht stelt, maar vaker gaat corruptie 

over morele overtredingen. Zo komt in de Nederlandse context corruptie niet voor in het wetboek 

van strafrecht, waardoor juridische bronnen weinig houvast bieden om de betekenis van politieke 

corruptie te achterhalen.36 Daarom moet politieke corruptie, en dus ook de betekenis ervan, meer 

in een debat over de omgang met politiek-morele opvattingen worden gezocht. Een 

corruptieschandaal wijst dan ook niet alleen op het bestaan van een abstract tijdgebonden ideaal 

van goed bestuur, maar ook op een besef van politieke moraliteit: de verwachting dat een set van 

morele waarden die wordt gevormd in het brede publieke domein waar burgers, journalisten en 

                                                           
31 Johnston, ‘The search for definitions’, 333. 
32 Granovetter, ‘The Social Construction of Corruption’; Kerkhoff e.a., ‘Dutch Political Corruption in Historical 
Perspective’; Kerkhoff, Hidden Morals, 37-40. 
33 De Graaf, Von Maravic en Wagenaar, ‘Introduction’, 16-20. 
34 Johnston, ‘Keeping the Answers, Changing the Questions’, 71. 
35 Moore en Smith, Corruption in Urban Politics and Society, 6. 
36 Sikkema, Ambtelijke corruptie in het strafrecht, 3. 
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politici elkaar treffen, wordt nageleefd door bestuurders.37 Deze politiek-morele waarden lijken 

concreet, zoals eerlijkheid of fatsoenlijkheid, maar zijn vaak niet formeel vastgelegd in wetten en 

reglementen, of zijn op een dusdanige wijze beschreven dat de betekenis ervan pas tijdens een 

debat over corruptie duidelijk wordt. Bovendien blijkt tijdens dergelijke debatten dat journalisten, 

politici en bestuurders soms hetzelfde ideaal van goed bestuur kunnen aanhangen, zoals een 

liberaal of bureaucratisch ideaal van goed bestuur, maar hieruit verschillende waarden afleiden of 

aan identieke waarden een andere betekenis geven. 

Een ander probleem met Johnstons benadering is dat Johnston niet opmerkt dat er altijd 

een significante groep is die een overtreding niet als corruptie of kwestie van politieke moraliteit 

(h)erkent.38 Uit historisch onderzoek blijkt dat een politiek corruptieschandaal vaak uitmondt in 

een strijd over de betekenis van corruptie, politieke moraliteit en ideaal bestuur die niet altijd 

wordt beslecht. Daarnaast merkt hij niet op dat de verwijzing naar ‘politiek’ in een neoklassieke 

benadering niet moet worden verengd volgens de huidige maatstaven, terwijl een historisch 

onderzoeker oog moet hebben voor actoren en handelingen die in het verleden als politiek golden. 

De Nederlandse bestuurskundige B. Hoetjes heeft in dit verband zinvolle opmerkingen gemaakt. 

Hij benadrukt dat bij corruptieschandalen actoren zijn betrokken die ‘een openbare positie’ 

bekleden: ‘Openbare posities zijn dan die maatschappelijke rollen (d.i. posities met daarbij 

behorende gedragsregels, door de leden van een sociaal systeem als zodanig erkend), die van 

belang worden geacht voor de totstandkoming van de waardetoedeling.’39 Het gaat hier om 

Kamerleden, ministers en topambtenaren, aldus Hoetjes. Daar kunnen echter ook prominente 

zakenlieden, wetenschappers en journalisten aan worden toegevoegd, want ook zij spelen en 

speelden een rol in een debat over politieke corruptie en het proces van waardevorming.  

 Tot slot is Johnston niet helder over het feit dat een debat over corruptie van vele kanten 

wordt gevoed, en dat daarom voor een historisch verantwoord onderzoek diverse bronnen van 

waarden moeten worden geraadpleegd.40 Daarom zijn voor dit onderzoek ten eerste relevante 

wetten, besluiten en reglementen bekeken, zodat het formele kader zichtbaar wordt waarbinnen 

corruptieschandalen zich afspeelden. Ten tweede is er aandacht voor bronnen die de 

moraliteitsopvattingen van de publieke opinie inzichtelijk maken, zoals kranten, pamfletten en 

openbare brieven van burgers. Ten derde zijn mededelingen van betrokkenen in meer besloten 

                                                           
37 Ik gebruik het concept ‘politieke moraliteit’ om erop te wijzen dat het gaat om een opvatting van moraliteit die in de 
politieke ruimte wordt gevormd en net als politiek van vorm en inhoud verandert door de tijd heen. Deze opvatting 
van politieke moraliteit is vergelijkbaar met wat Huberts zegt over integriteit ‘als overeenkomstigheid met geldende 
morele waarden, normen en regels. [Het] morele verwijst naar goed en kwaad, naar wat hoort en niet hoort’. En om de 
‘geldende’ moraliteit te kunnen bepalen moet je volgens Huberts kijken naar relevante regels, maar ook naar wat ‘het 
relevante publiek’ vindt. Huberts, Integriteit en Integritisme, 7, 9 en 11. 
38 Moodie, ‘On Political Scandals and Corruption’, 879. 
39 Hoetjes, Corruptie bij de overheid, 18 en 19. 
40 Ibidem, 27-29. 
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bronnen geanalyseerd, zoals brieven, dagboeken en ambtelijke missives. Daarmee wordt inzicht 

verkregen in hoe het er aan toe ging op de werkvloer en welke persoonlijke overwegingen een rol 

speelden. Ten vierde zijn opvattingen van politiek-morele autoriteiten van belang, zoals van 

politici, politieke filosofen en staatsrechtdenkers. Hun brochures, boeken of speeches in de 

Tweede Kamer geven inzicht in dominante ideeën die bestaan in een bepaalde politieke periode.  

  

Plaats van het onderzoek binnen de Nederlandse geschiedschrijving  

Er is in Nederland wel enige aandacht geweest voor corruptie. In de jaren negentig kwam het 

thema op de agenda, maar toen ging de aandacht vooral uit naar schandalen die speelden in 

Amsterdam en Limburg.41 Andere Nederlandse onderzoeken naar corruptie, zoals die van Brasz, 

Wertheim en Hoetjes uit de jaren zestig en zeventig, richtten zich op corruptie in niet-westerse 

landen.42 Daarin werd gekeken naar ontwikkelingslanden, die veelal voormalige koloniën waren, 

en daarin werd corruptie beschouwd als een teken van een nog niet geslaagd 

moderniseringsproces volgens westerse maatstaven. Dit was onder westerse politicologen, 

sociologen en economen een veel voorkomende opvatting die door de Amerikaan S.P. 

Huntington in 1968 misschien wel het helderst werd verwoord: ‘The differences in the level of 

corruption which may exist between modernized and the politically developed societies of the 

Atlantic World and those of Latin America, Africa and Asia in large part reflect their differences 

in political modernization and political development.’43 Vanaf de late jaren zeventig trad er echter 

een verandering op in de omgang met corruptie, toen duidelijk werd dat op westerse leest 

geschoeide ontwikkelingshulp weinig effect leek te sorteren in het streven om een modern goed 

bestuur te vestigen. In dezelfde tijd werd er in historisch-antropologisch onderzoek aangetoond 

dat modernisering een ambivalenter karakter had dan tot dan toe werd gedacht. Voor de 

Nederlands-Indische context werd er bijvoorbeeld op gewezen dat de ‘moderne’ 

bestuursopvatting die de Nederlanders in de negentiende eeuw introduceerden in de Indische 

archipel, zich had vermengd met inheemse bestuursprincipes, waardoor een voedingsbodem was 

ontstaan voor een nieuw type corruptie dat na de onafhankelijkheid Indonesië bleef teisteren.44  

Het hardnekkig projecteren van corruptie op ‘de ander’ door westerse onderzoekers, 

ontwikkelingshulpwerkers en politici gaat terug op het negentiende en twintigste eeuw proces van 

nationale identiteitsvorming. In Nederland werden politiek en bestuur als modern gepresenteerd, 

zeker na de liberale grondwetswijziging van 1848, en afgezet tegen traditionele bestuursstelsels 

die (nog) niet liberaal(-democratisch), modern kapitalistisch, bureaucratisch en volgens de regels 

                                                           
41 Huberts, De Graaf en Nelen, ‘Onderzoek naar corruptie in Nederland’, 53-61. 
42 Wertheim en Brasz, Corruptie ; Hoetjes, Corruptie in ontwikkelingslanden. 
43 Huntington, ‘Modernization and Corruption’, 377. 
44 Sutherland, Bureaucratic elite, Introduction. 
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van de rechtsstaat waren ingericht. In de Nederlandse wetenschap, politiek en journalistiek lag in 

de negentiende eeuw de nadruk op het toeschrijven van corruptie aan het buitenland. Naast de 

overzeese bestuursstelsels waren het vooral de Zuid-Europese staten en het Russische en 

Ottomaanse Rijk die als corrupt golden. Deze zienswijze was niet typisch Nederlands en kwam in 

veel West-Europese landen voor, omdat deze een onderdeel was van het westerse proces van de 

vorming van een moderne identiteit waarin de superioriteit van het eigene werd benadrukt.45 Het 

‘on-Nederlandse’ fenomeen corruptie biedt een ingang om tot kennis te komen van de 

Nederlandse politieke eigenheid door naar (percepties van) buitenlandse corruptieschandalen te 

kijken. 

Het is echter opvallend dat in andere ‘moderne’ en ‘beschaafde’ landen die dicht bij de 

Nederlandse politieke cultuur staan en stonden, de westerse kijk op corruptie de aandacht voor de 

eigen corruptiegeschiedenis niet zo heeft beperkt als in Nederland. In Engeland wordt al sinds de 

negentiende eeuw historisch onderzoek gedaan naar de vroegmoderne ‘old corruption’, zoals de 

verkoop van ambten en politieke gunstverlening, en de invloed ervan op de moderne en 

eigentijdse Britse politiek.46 Ook in Frankrijk heeft corruptie een plek in de geschiedschrijving en 

in actuele beschouwingen over de Franse politiek. Negentiende-eeuwse schandalen als het 

Panamaschandaal en de Dreyfussaffaire maken deel uit van het collectieve geheugen en worden 

met enige regelmaat verbonden met de actualiteit. De vele aandacht voor corruptie maakt dat 

Frankrijk vaak wordt voorgesteld als ‘the classic land of political scandal’, ook door Fransen 

zelf.47 De Nederlandse omgang met (historische) corruptie was lange tijd meer in lijn met de 

Duitse traditie. In Duitsland was corruptie geen thema in de politieke geschiedschrijving of het 

maatschappelijke debat. Echter, onderzoek naar de tijd van het keizerrijk (1871-1918), de 

Weimarrepubliek (1918-1933) en het Nazitijdperk (1933-1945), dat in Duitsland vaak aan de 

oorsprong van vernieuwende geschiedschrijving staat, heeft het thema van corruptie onder de 

aandacht gebracht van historici.48 Bovendien hebben recente corruptieschandalen waarbij 

vooraanstaande politici als oud-bondskanselier Helmuth Kohl en multinationals als Siemens 

betrokken waren, de politieke en wetenschappelijke discussie in Duitsland aangezwengeld.  

Hoewel er in Nederland geen duidelijke maatschappelijke en historiografische traditie 

bestaat waarin politieke corruptie wordt bediscussieerd, zijn er in de afgelopen jaren studies 

verschenen die hier niet ongenoemd kunnen blijven. Jan de Bruin heeft een analyse gemaakt van 

de Lintjesaffaire (1909), die gaat over de betrokkenheid van de leider van de Antirevolutionaire 

                                                           
45 Fischer, ‘Korruption als Problem’, 1-3. 
46 Rubinstein, ‘The waning of old corruption’; Searle, Corruption in British Politics.  
47 Searle, Corruption in British Politics, 418. Searle verwijst naar P.M. Williams Wars, Plots and Scandals in Post-
War France (Cambridge 1970). 
48 Zie onder meer: Engels, ‘Korruption in die Moderne’; Bösch, Öffentliche Geheimnisse; Bajohr, Parvenue und 
profiteure; Engels, Fahrmeir en Nützenadel (ed.), Geld, Geschenke, Politik. 
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Partij (ARP) en premier A. Kuyper bij het verkopen van Koninklijke lintjes ten behoeve van de 

partijkas. Gerard Aalders heeft de Lockheed-affaire (1976) onderzocht, die draaide om de 

omkoping van prins Bernhard door het Amerikaanse defensieconcern Lockheed.49 De studies, die 

gaan over twee bekende Nederlandse politieke corruptieschandalen, bieden een gedegen 

historische beschrijving van het betreffende schandaal en de rol van de betrokken personen. Dit is 

een belangrijke reden dat ik me richt op corruptieschandalen die minder aandacht hebben 

gekregen. Tegelijkertijd wijkt de benadering van Aalders en De Bruin af van de mijne. Zij lichten 

hun kijk op het concept ‘corruptie’ nauwelijks toe en plaatsen het onderzochte schandaal veel 

minder in een tijdgebonden ontwikkeling van politieke moraliteit en goed bestuur. Ik wil in dit 

onderzoek wel aandacht besteden aan deze facetten, want de meerwaarde van de Johnstonian 

approach en het recente Duitse historische onderzoek naar corruptie is dat corruptie wordt 

gebruikt om politiek-bestuurlijke veranderingen aan te tonen.  

Daarom verhoudt dit onderzoek zich niet alleen tot de historiografie van politieke 

corruptie, maar ook tot het bredere veld van de politieke geschiedschrijving. De laatste jaren is de 

politieke geschiedenis van Nederland in de negentiende en twintigste eeuw vooral vanuit de 

politieke-cultuurbenadering geanalyseerd, zoals in het NWO-programma ‘De Natiestaat’.50 Dit en 

ander politieke-cultuuronderzoek heeft belangrijke bijdragen geleverd aan kennis over het 

negentiende-eeuwse liberalisme en de burgerlijke moraliteit, en ook inzicht gegeven in wat door 

de tijd heen als politiek werd beschouwd en de strijd die daarover in het Nederlandse parlement is 

gevoerd. Dat aandacht voor parlementaire bronnen boeiende inzichten oplevert, is mede de reden 

dat Kamerdebatten en Kamerstukken veel aandacht krijgen in dit boek. Daarnaast is er in 

politieke-cultuurstudies veel aandacht voor de politieke strijd buiten het parlement, in de publieke 

ruimte, waar partijen, publicisten en kranten zich roerden en betekenis gaven aan politiek. Tot 

slot heeft de politieke-cultuurbenadering de mogelijkheid geboden om tot een nieuwe 

periodisering te komen, los van klassieke partij- en verzuilingstudies, op basis van vormen van 

politiek.51 Dit heeft mij geïnspireerd om een periodisering voor te stellen aan de hand van idealen 

van goed bestuur.  

De politieke-cultuurbenadering wordt sterker door er enkele aanvullingen op te maken.52 

Zo hebben veel politieke-cultuurstudies, vanwege de nadruk die erin wordt gelegd op het 

onderzoeken van expliciete politieke uitingen in de openbaarheid, minder aandacht voor de (soms 

impliciete) abstractere ideeën en ideologische strijd die aan een politieke verandering ten 

grondslag liggen. De onderzoekers die worden geassocieerd met het Oxford Centre for Political 
                                                           
49 De Bruin, Het boetekleed; Aalbers, Het Lockheedschandaal. 
50 Zie: de boeken uit de reeks ‘De Natiestaat. Politiek in Nederland sinds 1815’.  
51 Zie onder meer: Te Velde en De Haan, ‘Openbaarheid van politiek’; Te Velde, Stijlen van leiderschap; Aerts, De 
Letterheren. 
52 Hier is ook opgewezen door De Haan in Politieke reconstructie. 
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Ideologies,53 de Britse Cambridge School54 en de Duitse Begriffsgeschichte,55 en degenen die hun 

inzichten onderschrijven en methoden gebruiken,56 hebben gewezen op het belang van het 

historiseren van politieke ideeën en concepten om vat te krijgen op de verandering van politiek. 

Bovendien is er internationaal hernieuwde aandacht voor het idee om moderne politieke 

geschiedenis te schrijven vanuit een ideehistorisch perspectief, omdat dat nieuwe inzichten 

oplevert over de totstandkoming en het functioneren van de liberale democratische rechtsstaat in 

Europa.57 In dit onderzoek wordt daarom verwezen naar (ideologische) concepten en de bronnen 

waarin ze voorkomen, die niet altijd direct en expliciet worden aangehaald tijdens een 

corruptieschandaal, maar wel nodig zijn om de tijdgebonden betekenis van corruptie en de 

daaraan verbonden politieke strijd over de verandering van moraliteit en goed bestuur te kunnen 

duiden. Hierbij valt te denken aan de aandacht die ik besteed aan ideologieën als het liberalisme 

en pluralisme, concepten als bureaucratie en het ideehistorische werk van politieke geleerden als 

Hugo Krabbe en Max Weber. Hun werk verwoordt en belichaamt ideeën die belangrijk waren in 

de politieke periodes die centraal staan. 

                                                           
53 Zie bijvoorbeeld: Michael Freedens Ideologies and Political Theory. Daarin worden ideologieën als ‘systems of 
political thinking’ beschouwd die door historische actoren worden geconstrueerd en gebruikt om de verandering van 
de wereld te begrijpen (p.3-6). Daarnaast kijkt Freeden naar concepten om vat te krijgen op ideologische 
veranderingen en wijst hij erop dat het denken over politiek in relatie staat tot de feitelijke verandering van politiek; 
“political concepts exist in the ‘real world’ of time and space and their meanings derive in part, though not 
completely, from that world. More precisely, they derive from an interplay between thought and the facts of the 
external world” (p.52). Freeden gebruikte onder meer inzichten die door Koselleck en Skinner waren ontwikkeld.   
54 De Cambridge School heeft erop gewezen dat politieke taal een retorische functie heeft en dat de invulling van 
concepten niet los kan worden gezien van de tijdsgeest en van de politieke actoren  die ze gebruiken. Palonen, 
Quentin Skinner, 4 e.v; Skinner, Visions of Politics. Regarding Method, 86 en 116. 
55 Rheinhardt Koselleck, één van de grondleggers van de Begriffgeschichte, heeft gesteld dat we door het analyseren 
van concepten toegang krijgen tot de telkens veranderende betekenis van politiek(e taal) en (het streven naar) 
verandering in het verleden: ‘Historical concepts, especially political and social concepts, are minted for the 
registration and embodiment of the elements and forces of history. (…) If we direct our attention to past concepts 
embodied in words that might still be ours, the reader gains entry to the hopes and wishes, fears and suffering of 
onetime contemporaries’. Koselleck, Futures Past, vii-xx, 222 en 223. 
56 Het werk van Freeden, de Duitse begripshistorici en van de aanhangers van de Cambridge School hebben veel met 
elkaar gemeen, zie: Koikkalainen en Syrjämäki, ‘Quentin Skinner on encountering the past’, 59 en 60;Palonen, 
Quentin Skinner und Reinhart Koselleck. Zie ook: het werk, de website en de jaarlijkse summerschools van Concepta 
– een internationaal samenwerkinsgverband van historici die aandacht hebben voor de geschiedenis van politieke 
ideeën en concepten. Ze hebben twee gedeelde aannames die ze hebben afgeleid uit het werk van o.a. Freeden, 
Koselleck en Skinner: ‘[C]oncepts are used in various ways to meet the ends of the political actors using them. 
Concepts are part of the world and the world is accordingly changed by the use of concepts. This is a theoretical 
insight and leads to explanations of conceptual change and its relation to social changes, and serves to dissolve the 
sharp distinction between theory and practise. Accordingly, to study conceptual history is to study a form of cultural, 
political and social change’. ‘The second shared idea is that concepts acquire their meaning from their uses in their 
respective historical contexts. (...) To grasp the meaning of a given concept in its context means to understand not 
only its literal meaning but also how it can be applied to the world and what is done by it’. Http://www.concepta-
net.org/conceptual_history. Concepta-historici zijn het niet eens met b.v. Richter – en met b.v. Skinner zelf – dat de 
verschillen tussen Begriffsgeschichte en de Cambridge School eerder groter dan kleiner zijn. Zie: Richter, The History 
of Political and Social Concepts, 124-142. Ook Palonen wijst erop dat Skinner en Koselleck veel gemeen hebben en 
dan vooral hun afkeer van normatieve politieke ideeëngeschiedenis en ‘the unhistorical and depoliticizing use of 
concepts’. Palonen, ‘The history of Concepts as a Style of Political Theorizing’, 91. Een opvallend verschil dat wel 
overeind blijft, is dat Koselleck e.a. hun analyses van concepten gebruikten om (de opkomst van) de moderne tijd te 
verklaren en de verandering van politiek (taalgebruik) in de decennia rondom de Franse Revolutie.  
57 Müller, ‘European Intellectual History as Contemporary History’; ibidem, Contesting Democracy.  

http://www.concepta-net.org/conceptual_history
http://www.concepta-net.org/conceptual_history
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Daarnaast is in veel politieke-cultuurstudies, ondanks pleidooien voor meer 

interdisciplinariteit, weinig aandacht voor andere disciplines. Voor politieke historici ligt het voor 

de hand dat ze zich verdiepen in de politieke filosofie, politicologie en bestuurskunde, zoals ik 

onder meer heb getracht te doen bij het hierboven besproken concept ‘corruptie’. Hoewel veel 

sociaal-wetenschappers weinig aandacht hebben voor de historiografie van hun eigen vakgebied 

of de toegevoegde waarde van geschiedenis58, is hun werk bruikbaar omdat het historici dwingt 

na te denken over het gebruik van concepten, zoals bureaucratisering. Eén van de toegevoegde 

waarden van het NWO-onderzoeksproject Under Construction was dan ook de samenwerking 

tussen historici, bestuurskundigen en filosofen, die tot gezamenlijke publicaties heeft geleid.59  

Tot slot, en dat sluit bij het voorgaande punt aan, is in de politieke-cultuurbenadering de 

aandacht voor de transformatie van de staat op de achtergrond geraakt, terwijl de verandering van 

de staat één van de meest wezenlijke politieke ontwikkelingen van de negentiende en twintigste 

eeuw is.60 Te vaak staat de geschiedenis van het staatsbestuur los van de geschiedenis van de 

politiek en vice versa, waardoor de ontwikkeling van enerzijds politieke openbaarheid, moraliteit, 

partijen en ideologieën en anderzijds de organisatie en inrichting van bestuur en beleid niet in 

samenhang met elkaar worden bestudeerd. Ook bestuurskundige studies worden door dit gebrek 

gekenmerkt.61 Wel zijn de afgelopen jaren politiek-historische studies verschenen met aandacht 

voor de ontwikkeling van de staat na 1800, de betekenis van Nederlands ‘etatisme’, de versnelde 

uitbreiding van de rol van de staat na 1870 en de bureaucratisering van bestuur na 1900.62 Deze 

studie is dan ook een poging de geschiedenis van bestuur en politiek meer bij elkaar te brengen.  

 

Verantwoording van de periode en gekozen casus  

De historicus C. te Lintum tekende in 1913 op dat voor de modernisering van politiek en de 

(gepercipieerde) afname van bestuurlijke corruptie ‘we misschien aan Thorbecke en de zijnen wel 

den meesten dank verschuldigd [zijn]. De groote Fruin heeft eens de vraag gesteld, waarom de 

ontzettende kuiperijen en knoeierijen van vroeger eeuwen in onzen tijd zoo zelden meer 

                                                           
58 Veel historische sociaal-wetenschappelijke studies missen zeggingskracht voor historici, omdat geschiedenis daarin 
niet als oog voor verschil, context en proces wordt gezien, maar als een set data of een lineair proces. Ook zijn de 
velden van de politieke geschiedenis en bestuursgeschiedenis binnen de politicologie en bestuurskunde marginaal, 
hoewel er de laatste tijd veranderingen zijn waar te nemen, zoals de opkomst van het subgebied Administrative 
History. 
59 Kroeze, Kerkhoff en Corni (ed.), Political Corruption; Wagenaar e.a. (ed.), Public Voices, X, 2. 
60 Wolffram heeft het treffend verwoord: ‘in de geschiedschrijving [is] nog nauwelijks onderkend’ dat in de loop van 
de negentiende eeuw in ‘de uitvoerende macht een verschuiving plaatsvond. Deze had  alles te maken  met de snel 
toenemende taken van de staat’. Wolffram, ‘Ingenieur in de politiek’, 249.  
61 In handboeken bestuurskunde ontbreekt aandacht voor de geschiedenis van bestuur, zie bijvoorbeeld: M.A.P 
Bovens e.a., Openbaar bestuur. Beleid, organisatie en politiek (Alphen aan de Rijn 2001; zesde druk) waarin de 
bestuurlijke ontwikkeling tussen 1648 en 1930 wordt samengevat in drie pagina’s en de periode 1930-2000 in vijf 
pagina’s. Tegelijkertijd dient te worden opgemerkt dat er nieuwe historische studies van bestuur zijn verschenen, 
zoals Wagenaar, Kerkhoff en Rutgers (ed.), Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland. 
62 De Haan, Het beginsel van leven en wasdom; Wolfram, Sociale politiek; Couperus, De Machinerie van de stad. 
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voorkomen. Zijn de menschen zooveel beter geworden? – “Geenszins”, antwoordt de beroemde 

historicus met een pessimisme, dat ons wel wat heel groot lijkt: - “maar ze durven in ’t bestuur 

van Gemeente, Provincie en Rijk niet meer knoeien en konkelen als voorheen omdat ze onder 

controle staan van iedereen.’63 Te Lintum zag in 1848 een duidelijke waterscheiding: het was het 

moment waarop de ‘ontzettende kuiperijen en knoeierijen van vroeger eeuwen’ voorgoed waren 

verdwenen als gevolg van de liberale democratisering van politiek. Dit past in een te eenzijdige 

blik op het belang van het politieke moment ‘1848’, dat lange tijd domineerde.64 Daardoor is de 

tijd van de Nederlandse Republiek na de Gouden Eeuw voorgesteld als politiek immoreel, corrupt 

en in verval, waaraan pas met de komst van de moderne politiek van na 1848 een einde zou zijn 

gekomen. Hierdoor raakte het beeld van politiek en corruptie in de zeventiende en achttiende 

eeuw vertroebeld; zo zou het verkopen van ambten of het privaat aanwenden van publieke 

middelen niet aan banden hebben gelegen. Eveneens raakte daardoor een cruciale omslagfase in 

de Nederlandse politiek ten tijde van de Patriotse, Bataafse en Franse tijd (1780-1813) uit het 

zicht.65 In de studie van Michel Hoenderboom en Toon Kerkhoff naar corruptie en de 

ontwikkeling van bestuur, respectievelijk tussen 1648-1748 en 1748-1813, die ook onderdeel zijn 

van het NWO-project Under Construction, is erop gewezen dat ook in de tijd van de Republiek er 

morele en formele grenzen waren aan de verkoopbaarheid van ambten en zelfverrijking van 

publieke ambtsdragers.66  

Tegelijkertijd was de perceptie dat er na 1848 iets was veranderd, niet alleen gebaseerd op 

valse, overdreven of liberale partijpolitieke overtuigingen. Na 1848 ging de politisering, 

democratisering en ideologisering van bestuur een nieuwe fase in door het streven naar het 

creëren van een openbare sfeer en burgerlijke participatie. Dit was een breuk met de tijd van 

Willem I (1813-1840), waarin een patrimoniaal ideaal van goed bestuur gold waarbij de elite rond 

de koning nauwe persoonlijke belangenrelaties onderhield, veel macht had op basis van traditie 

en privileges, er een ingewikkeld getrapt verkiezingsstelsel gold en een vrij debat in de pers en 

het parlement niet werden gewaardeerd.67 De doctrinair-liberale stroming van de jaren veertig en 

Thorbeckes liberale grondwetswijziging van 1848 brachten een nieuw idee van goed bestuur met 

zich mee dat leidde tot een andere opvatting van politieke moraliteit. Dit had invloed op de 

betekenis van corruptie, invloed die tot op heden zichtbaar is. In deze zin is 1848 inderdaad ‘een 

                                                           
63 Te Lintum, Een eeuw van vooruitgang, 165. 
64 Van Sas en Te Velde en (ed.), De eeuw van de Grondwet; Turpijn, Mannen van gezag.   
65 Te Velde, Regentenmentaliteit, 4 en 5; Kerkhoff, Hidden Morals. 
66 Kerkhoff, Hidden Morals; Kerkhoff e.a., ‘Dutch Political Corruption in Historical Perspective’. 
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The Dutch Path to Modern Politics’, 101-121. 
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essentieel moment in een sindsdien doorlopende politieke traditie’, zoals Te Velde en Van Sas het 

hebben genoemd.68  

In die ‘doorlopende politieke traditie’ is het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog een 

belangrijk moment en is daarom gekozen als eindpunt van dit onderzoek. Door de oorlog raakte 

Nederland betrokken bij een groot internationaal conflict, met als gevolg dat de Nederlandse 

politiek (noodgedwongen) weer meer bij internationale ontwikkelingen betrokken raakte, in 

contrast met de naar binnen gerichte politiek uit de periode 1848-1940.69 Tegelijkertijd heeft de 

oorlog in de geschiedschrijving voor discussie gezorgd met als inzet de vraag in hoeverre deze 

daadwerkelijk een breuk betekende met de vooroorlogse opvattingen. De dominante visie was 

lange tijd dat de oorlog een ‘waterscheiding [was] tussen de vooroorlogse wereld van stilstand, 

behoudzucht en isolement, en die van na 1945 met zijn dynamiek, modernisering en openheid’, 

zoals Wielenga deze opvatting samenvat, zonder haar overigens te onderschrijven.70 In de jaren 

tachtig en negentig werd de oorlog als breukmoment in twijfel getrokken en de laatste jaren is er, 

mede onder invloed van buitenlandse studies, oog voor zowel de verandering als het herstel van 

politiek dat als gevolg van de oorlog plaatsvond. De karakterisering van de periode 1848-1940 als 

een fase in de gestage ontwikkeling van een liberaal-democratisch parlementair bestuur die in het 

interbellum en de oorlog tijdelijk werd ondermijnd, maar na 1945 met meer overtuiging dan 

daarvoor weer werd opgepakt, komt zo in een ander perspectief te staan. Het blijkt dat de 

(ideologische) vernieuwing van politiek in de moderne tijd teveel vanuit een Nederlands kader is 

beschreven, terwijl bijvoorbeeld de opkomst van het liberalisme een internationale ontwikkeling 

was, waardoor lacunes zijn ontstaan in onze kennis over politiek in Nederland. Zo heeft Te 

Velde, door internationale studies als vertrekpunt te nemen, erop gewezen dat er in de tijd van 

Thorbeckes liberale politiek een geheel ander democratieconcept werd gehanteerd dan in het 

verzuilde pluralistische tijdperk in het interbellum, en dat daarom suggesties van een doorlopende 

lijn tussen 1848 en het tegenwoordige bestel, via 1940-1945, kritisch moeten worden bekeken.71  

De Haan en Kennedy hebben een ander aspect benadrukt. ‘Een drang tot vernieuwing en 

hervorming van maatschappij, moraal en politiek: dat is het kenmerk van de periode tussen 1850 

en 1950. De hervormers uit die tijd deden verwoede pogingen idealen en praktijk met elkaar te 

verbinden’.72 Desondanks zijn veel hervormers uit deze periode volgens beide auteurs ten 

onrechte ‘gereduceerd tot figuranten in de gecanoniseerde versie van de contemporaine 

                                                           
68 Van Sas en Te Velde en (ed.), De eeuw van de Grondwet, 11; Te Velde, ‘Constitutionele Politiek’, 147-153.   
69‘Tussen 1780-1848 werden de omslagen in de Nederlandse politiek gedicteerd door het buitenland (…). Na 1848 is 
dit afgelopen’, aldus Te Velde. Te Velde, ‘Van grondwet tot grondwet. Oefenen met parlement, partij en 
schaalvergroting 1848-1917’, 99. 
70 Wielenga, Nederland in de twintigste eeuw, 191 en 192. 
71 Te Velde, ‘De domesticatie van de democratie in Nederland’, 3-5. 
72 De Haan e.a. (ed.) Het eenzame gelijk, achterflaptekst. 
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Nederlandse geschiedenis’. De bestuurders, publicisten en politieke denkers zijn teveel 

voorgesteld als alleen maar bezig met het begraven van de Gouden Eeuw en het tot 

volwassenheid brengen van de naoorlogse democratie. De Rooy heeft in dit verband benadrukt 

dat de politici en burgers die tussen 1848 en de Tweede Wereldoorlog leefden, vooral op zoek 

waren naar een eigen vorm van politieke en morele ‘volmaaktheid’ die verder reikte ‘dan alleen 

het verleggen van het maatschappelijk evenwicht’.73 En vanuit een ideehistorische benadering van 

de Europese politiek heeft de Duitse historicus Müller erop gewezen dat we de ontwikkeling van 

voor 1940 minder vanuit het perspectief van na 1945 moeten bekijken, omdat onze kennis van de 

politiek van deze tijd anders door een anachronistische naoorlogse blik wordt bepaald.74 De 

recente debatten op het gebied van politieke (ideeën)geschiedenis zijn als inspiratiebron voor dit 

onderzoek gebruikt. 

Bovendien heeft Europees onderzoek naar de geschiedenis van corruptie aangetoond dat 

het Europese politieke moderniseringsproces een dubbelzinniger uitwerking had op de 

ontwikkeling van moraliteit en bestuur dan vaak is verondersteld. Volgens Engels wijzen 

debatten over corruptie op de voortdurende politieke strijd over de moeizame bestuurlijke 

concretisering van moderne idealen als een parlementaire democratie of bureaucratische staat. Op 

deze manier wordt niet de oude moderniseringsthese teruggehaald, waarbij modernisering als een 

lineaire en westerse ontwikkeling wordt voorgesteld en corrupte afwijkingen op ‘de ander’ 

worden geprojecteerd.75 Integendeel, corruptieschandalen worden door Engels gebruikt als 

debatten die toegang bieden tot de problematische opkomst, ondergang en bestendiging van 

politieke waarden in de negentiende en twintigste eeuw. Hij constateert aan de hand van de 

Engelse, Franse en Duitse geschiedenis dat veel corruptie in de moderne tijd wijst op een 

toenemende spanning tussen publiek en privaat; een praktisch en ideologisch politiek onderscheid 

dat voor 1800 ook al bestond, maar dat daarna veel belangrijker werd in het denken over politieke 

moraliteit en goed bestuur.76 Daarnaast gaan politieke corruptieschandalen en de debatten erover 

in het midden van de negentiende eeuw over de betekenis van vrije verkiezingen en parlementaire 

politiek. Ten derde constateert Engels vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw een proces 

van ‘monetarisering’: politieke corruptie gaat vaker over geld, financieel-economische 

handelingen en de relatie tussen politiek en bedrijfsleven. Tot slot gaan rond de eeuwwisseling de 

staat en de massapers een grotere rol spelen in debatten over corruptie. Paradoxaal is dat een 

moderne staat en massapers worden gezien als enerzijds een oplossing om corruptie uit te drijven 

(een sterke bureaucratische staat waarborgt het publieke belang en een kritische pers houdt de 
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politiek scherp) en anderzijds als medeveroorzaker van corruptieschandalen (een te grote staat 

leidt tot bureaucratische corruptie en een actieve massapers leidt tot politieke schandalen). Ook 

G. Searle en F. Bösch hebben laten zien dat debatten over corruptie in Duitsland en Engeland 

tussen 1870 en 1930 voortkomen uit ontwikkelingen die de moderne tijd karakteriseren: 

vergaande mediatisering van politiek, de opkomst van het imperialisme en de sterker wordende 

kapitalistische markteconomie.77  

Dit sluit aan bij vier processen die volgens begripshistorici kenmerkend zijn voor politiek 

in de moderne tijd, en die ze hebben afgeleid uit de verandering van de betekenis van en omgang 

met politieke concepten. Ten eerste democratisering van politiek(e taal): een steeds breder 

publiek raakt betrokken bij het vormgeven van politiek(e taal) en dus ontstaan er steeds meer 

bronnen die betekenis geven aan politiek(e taal). Daarnaast ideologisering van politiek(e taal): 

politiek(e taal) wordt een strijd over ‘ismes’ – een samenhangende set abstracte waarden en 

idealen onder één noemer – waardoor de betekenis die aan politieke concepten en overtuigingen 

wordt gegeven, wordt beïnvloed door iemands ideologische positie. Ten derde historisering 

(Verzeitlichung) van politiek(e taal): concepten worden in de tijd geplaatst (gehistoriseerd) en er 

wordt verlangd naar het politiek realiseren van een ideale maakbare en betere toekomst die wordt 

afgezet tegen een onveranderbaar en slechter verleden (er ontstaat een verschil tussen heden en 

verleden en er wordt een ‘horizon of expectation’ gecreëerd). Tot slot politisering van politiek(e 

taal): er is sprake van conflicten tussen groepen die verschillende ideale inrichtingen van staat en 

samenleving verwoordden en daarbij concepten als strijdmiddelen inzetten.78 Historici moeten 

dergelijke constateringen niet te geforceerd hanteren, maar ze gebruiken om lijnen en paradoxen 

te ontdekken in de ontwikkeling van politiek in de negentiende en twintigste eeuw.  

 Met inachtneming van het bovenstaande is in dit boek gekozen voor vier verschillende 

corruptieschandalen en politieke debatten daarover die tot grote ophef leidden en zijn 

geselecteerd na bestudering van ook andere schandalen in Nederland en daarbuiten uit de periode 

1848-1940.79 Ze tonen de tijdgebonden omgang met corruptie, moraal en ideaal goed bestuur en 

bieden de beste toegang om tot kennis te komen over enkele belangrijke (paradoxale) 

veranderingen die bestuur en politiek doormaakten in de moderne tijd in Nederland. Ieder 

schandaal heeft een duidelijke uitkomst, die de politieke keuze toont voor een bepaalde opvatting 
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van politieke moraliteit. Het zijn ook keuzes gebleken die niet vrijblijvend waren, maar die 

tradities hebben gevestigd. 

 Ten behoeve van de samenhang zijn alle vier de hoofdstukken op dezelfde manier 

opgebouwd. In de eerste paragraaf wordt het ideaal van goed bestuur besproken dat in een 

bepaalde periode als referentiekader gold. Om meer vat op de voedingsbodem van corruptie te 

krijgen, wordt vervolgens ingegaan op de (partij)politieke spanningen van het moment. In de 

paragrafen 3 en 4 wordt respectievelijk het corruptieschandaal besproken en ingegaan op de 

betekenis van corruptie binnen een cultuur waarin een bepaald ideaal van bestuur dominant is. In 

de voorlaatste paragraaf wordt besproken op welke wijze het parlement, het belangrijkste instituut 

voor de vorming van politieke moraliteit in de periode 1848-1940, het recht verkrijgt om te 

mogen oordelen over de genoemde kwesties. Tot slot wordt in iedere laatste paragraaf ingegaan 

op de manier waarop een corruptieschandaal tot een einde komt en wat dit, mede vanuit een 

internationaal oogpunt, zegt over corruptie en goed bestuur in de moderne tijd in Nederland. 

 In het eerste hoofdstuk komt het ideaal van het doctrinair liberalisme en het 

corruptieschandaal de ‘Limburgsche brievenaffaire’ aan bod. De aanleiding voor de 

brievenaffaire was de verontwaardiging die ontstond toen bleek dat de liberale minister van 

Financiën uit het kabinet Thorbecke, G.H. Betz, bij de verkiezingen van 1864 in een brief 

beloofde de belastingverhoging voor Limburg niet door te voeren als de Limburgse kiezers op de 

kandidaat van de liberale partij zouden stemmen. Als gevolg van het uitlekken van de brief trad 

minister Betz af, evenals het Limburgse Kamerlid in kwestie, P. Th. van der Maesen de 

Sombreff. Leden van de conservatieve, Antirevolutionaire en katholieke oppositie vroegen om 

een parlementaire enquête. De brievenaffaire maakte indruk op tijdgenoten en werd in een tot dan 

toe ongekende openbare sfeer van schandaal en debat besproken, maar is in de historiografie 

onderbelicht gebleven. Turpijn omschrijft de brievenaffaire weliswaar als ‘het eerste grote 

parlementair-politieke schandaal in de geschiedenis van de Nederlandse politiek’,80 maar koppelt 

het aan een persoonlijke strijd tussen de voormalige liberaal J.P.P. van Zuylen van Nijevelt en de 

hem vijandig gezinde Thorbeckeaanse liberalen. Thorbeckes biograaf Drentje besteedt aan dit 

schandaal geen aandacht,81 terwijl volgens de overlevering Thorbecke nog niet eerder zo zwaar 

aangeslagen was gezien.82 Het beeld dat ‘de inhoud van de brief van minister Betz nu niet zo heel 

veel om het lijf’ had83 en dat het brievenschandaal ‘meer een portefeuille-quaestie dan eene 

moraliteitsquaestie’ was, is dan ook hardnekkig.84 Toch verklaart deze marginalisering van de 
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brievenaffaire niet de publieke ophef, het aftreden van twee vooraanstaande liberale politici en de 

lastige positie waarin Thorbecke tijdelijk verkeerde. Het schandaal kon grootse vormen 

aannemen omdat in de liberale conceptie van goed bestuur, die sinds 1848 als een referentiekader 

diende, een sterke nadruk lag op het in vrijheid selecteren van geschikte bestuurders door directe 

verkiezingen. Daaraan leek te zijn getornd.  

 In het tweede hoofdstuk van dit boek wordt het Billitonschandaal besproken, dat tussen 

1882 en 1892 voor veel beroering zorgde in de Nederlandse politiek. 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, want bij de concessie waren formele 

voorschriften overtreden en was het ‘landsbelang’ geschaad. Door de concessie zou een kleine 

groep directieleden, commissarissen en aandeelhouders van overwegend adellijke afkomst een 

winst van tenminste 70 miljoen gulden mogen verdelen, terwijl de staat met tekorten kampte en 

er officieel een politiek gold waarbij de ontwikkeling van de Nederlandse en Indische bevolking 

voorop stond. Het liberale Kamerlid E.J.J.B. Cremers vond dat ‘zelden of welligt nooit in ons 

land zoo algemeen een gevoel van argwaan en achterdocht is ontstaan als nu’, terwijl het 

Antirevolutionaire Kamerlid L.W.Ch. Keuchenius het optreden van overheid en bedrijfsleven een 

voorbeeld noemde van ‘de toestand, waarin wij verkeeren, die bedorven, ja diep bedorven is’. 

Een Kamercommissie concludeerde dat de concessie onrechtmatig en niet in het landsbelang was, 

waarop de minister van Koloniën en de gouverneur-generaal aftraden. Het was een groot 

schandaal. Tijdgenoot en parlementair historicus Van Welderen Rengers stelde onomwonden vast 

dat met de overeenkomst ‘de belangen der schatkist, volgens algemeene opvatting, op 

schromelijke wijze benadeeld’ waren.85 Desondanks heeft de Billitonkwestie in de recente 

historiografie weinig aandacht gekregen, terwijl de affaire in de jaren tussen 1882 en 1892 

publiekelijk bekend stond als ‘Billitonquestie’,86 ‘Billitonschandaal’87 of ‘Billitonzaak’88 en werd 

verbonden met ‘geknoei’, ‘schending van integriteit’ en ‘moreel verval’, kwalificaties die 

aantonen dat het een groot politiek corruptieschandaal betrof. Zelfs in jubileumboeken van de 

Billitonmaatschappij kreeg de affaire aandacht.89 De kern van dit debat over corruptie was dat 

opvattingen over de betekenis van politieke moraliteit in het laatste kwart van de negentiende 

eeuw sterk veranderden doordat het opkomende sociaal-liberalisme een andere kijk op goed 

bestuur met zich meebracht. Dit gebeurde tegen een achtergrond waarin ‘moderne economische 
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groei’ ontstond,90 het cultuurstelsel (1830-1870) werd afgebouwd ten faveure van particulier 

ondernemerschap, en het besef groeide, in de woorden van Van Welderen Rengers, dat ‘een 

exploitatiestelsel, zooals onder den drang der omstandigheden na 1830 in onze koloniën werd 

toegepast (…) eene beschaafde natie onwaardig was’.91 Een uitkomst van het schandaal was dat 

duidelijk werd dat, als de politiek het particulier bedrijfsleven de ruimte gaf eigendommen te 

exploiteren, het parlement daar in het belang van de gemeenschap ook wat over te zeggen had. 

De relatie tussen het publieke en het private domein veranderde en daarover werd gestreden. 

  In het derde hoofdstuk wordt het debat over corruptie tijdens de Eerste Wereldoorlog aan 

de hand van twee corruptieschandalen besproken: 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 ervan beschuldigd zichzelf ‘geldelijk te 

bevoordelen’ en bevriende exporteurs te helpen door ‘het naar buiten gebruik maken van 

wetenschap, in een publieke functie verkregen’.92 Het pluimveeschandaal berustte op de 

aanklacht dat de bestuurders van de pluimveevereniging ‘zich aan ergerlijke misbruiken zouden 

hebben schuldig gemaakt door in hun ambtelijke positie[s] zichzelf en anderen te bevoordelen.’ 

De schandalen hielden verband met het ‘crisisstelsel’ dat tijdens oorlog was opgericht om de 

handel, landbouw, industrie en voedselvoorziening te ordenen. Het systeem werd 

verantwoordelijk gesteld voor een onrechtvaardige verdeling van geld en goederen, maar veel 

beschuldingen van corruptie kwamen ook voort uit de langer groeiende onvrede die werd 

veroorzaakt door de manier waarop het ideaal van bureaucratisch bestuur in de praktijk uitwerkte. 

Aan het proces van bureaucratisering is door historici nauwelijks aandacht besteed.93 Dat geldt 

ook voor de betekenis van het crisisstelsel en de oorlogscorruptie voor de ontwikkeling van 

bestuur.94 Het gebrek aan aandacht voor corruptie en bureaucratisering rondom de oorlog in de 

geschiedschrijving is een erfenis van de perceptie dat Nederland een ‘cruciale wissel’ heeft 

gemist in het proces van politieke modernisering, omdat het niet deelnam aan de oorlog.95 Uit het 

beperkte aantal studies waarin wel aandacht is voor de bureaucratisering in deze tijd, blijkt echter 

dat de invulling van politiek en bestuur wezenlijk veranderde en sterk werd beïnvloed door 

‘ambtenaren die steeds vaker specialisten waren’.96 De bestuurskundige Van Braam noemt dit 

                                                           
90 Van Zanden en Van Riel, Staat, Instituties en Economisch Ontwikkeling, 344 en 401. De startfase wordt gelegd in 
de periode 1860-1885, maar de grootste spanningen tussen staat en bedrijfsleven worden na 1900 gestitueerd, omdat 
toen zowel het grootbedrijf als de ethische politiek stevig gevestigd waren. 
91 Van Welderen Rengers, Parlementaire geschiedenis, 414. 
92 NRC, 6 februari 1918. 
93 Uitzonderingen hierop zijn Tames, Oorlog voor onze gedachten; Van IJsselmuiden, Het ministerie van 
Binnenlandse Zaken; Wolffram, ‘Ingenieur in de politiek’; Couperus, Machinerie van de stad. 
94 De zaak-De Jong komt niet voor in de liberale partijgeschiedenis. Zie: Van Schie, Vrijheidstreven in verdrukking. 
Den Hertog noemt de zaak-De Jong. Zie: Den Hertog, Cort van der Linden, 533 en 818, noot 98. 
95 Brands, ‘The Great War die aan ons voorbijging’. 
96 Wolffram, ‘Ingenieur in de politiek’, 249. 



24 
 

‘relatieve verambtelijking’: een snelle uitbreiding van het ambtenarencorps en een toenemende 

nadruk op bureaucratische deskundigheid in politiek en bestuur.97 Al in de tijd zelf werd 

gewaarschuwd, onder meer door de rechtsgeleerde Krabbe, dat dit proces te weinig werd 

opgemerkt en daardoor een ‘deugdelijke waarneming van het ambt’ van de bestuurder in gevaar 

kwam.98 Bovendien kwam hierdoor de relatie tussen formeel en moreel handelen in een nieuw 

daglicht te staan en dat had invloed op de betekenis van corruptie.99 Ook zal blijken dat het type 

corruptieschandalen dat tijdens de oorlog opspeelde, evenals de snel voortschrijdende 

bureaucratisering in deze tijd, geen puur Nederlandse aangelegenheden waren  

 In het laatste hoofdstuk komt de zaak-Oss aan bod. Dit corruptieschandaal, dat uitbrak in 

1938, bracht het confessionele kabinet-Colijn IV in zwaar weer en betekende het politieke einde 

voor C.M.J.F. Goseling, de minister van Justitie en leider van de katholieken. Goseling werd 

beschuldigd de in Oss gevestigde marechausseebrigade zijn opsporingsbevoegdheid te hebben 

afgenomen opdat katholieke bestuurders en geestelijken, die verdacht werden van fraude en 

seksueel misbruik, niet het onderwerp van een justitieel onderzoek werden. De zaak-Oss heeft al 

vaker aandacht gekregen,100 maar in de meeste studies lag de nadruk vooral op analyses van de 

criminele bende die begin jaren dertig actief was in Oss en die in 1935 werd opgerold. In deze 

onderzoeken was niet de politieke zaak-Oss onderwerp van studie, zoals blijkt uit De criminaliteit 

van Oss van W.H. Nagel.101 Wanneer er wel aandacht werd besteed aan de politieke zaak-Oss, 

werd bijvoorbeeld gekeken naar het ‘destijds vigerende Nederlandse politiebestel (…) getoetst 

aan de casus van de zaak-Oss’, zoals kenner van de politiegeschiedenis Jos Smeets het 

verwoordde in zijn boek De Affaire-Oss.102 Maar de zaak-Oss had een bredere betekenis. Het 

draaide hier om een nieuw ideaal van goed bestuur; de bestendiging van de democratische 

pluralistische rechtsstaat waarin voor gemeenschappen met verschillende morele opvattingen 

ruimte was. Dit ideaal van goed bestuur, dat zich door de verzuiling dieper in de Nederlandse 

samenleving vestigde, werd op scherp gezet door de ontwikkeling van alternatieve 

bestuursstelsels in andere landen van Europa, zoals in nazi-Duitsland waarin juist één 

volksgemeenschap, één moraal en één recht werden geïdealiseerd als fundament van goed bestuur 

en politieke moraliteit.  

 In de conclusie van dit boek worden de kenmerken van bijna honderd jaar 

corruptiegeschiedenis die onderdeel uitmaakt van een cruciale periode van de Nederlandse 

                                                           
97 Van Braam, Ambtenaren in Nederland, 24,34, 50 en 51. 
98 Krabbe, De burgerlijke staatsdienst in Nederland, 148. 
99 Rubinstein en Maravic, ‘Bureaucracy, Weber and Corruption’, 35. 
100 De Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog, deel 1, 659-662; ibidem, deel 10a, tweede 
helft, 787; Schouten, De zaak Oss; in 2011 werd er een film uitgebracht getiteld De bende van Oss. 
101 Nagel, De criminaliteit van Oss; Pompe, Criminaliteit en Kerkgenootschap. 
102 Smeets, De Affaire-Oss, 20. 
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moderne politiek, op een rijtje gezet. Dan blijkt dat een contextuele benadering van corruptie laat 

zien dat corruptieschandalen in Nederland belangrijke kwesties van politieke moraliteit waren. 

Tegelijkertijd valt op dat in Nederland schandalen bij voorkeur klein worden gehouden, maar dat 

er wel degelijk harde politieke conclusies zijn getrokken uit corruptieschandalen: van menig 

politicus of bestuurder is de bestuurlijke carrière door betrokkenheid bij een kwestie van politieke 

moraliteit ten einde gekomen. Sterker, uit dit onderzoek blijkt dat de kracht van het Nederlandse 

bestuur niet alleen is gelegen in het optreden van een kritische pers en burgerij, maar ook uit het 

handelen van het parlement en de politieke elite; zij namen de kritiek op hun bestuursdaden 

serieus en trokken daaruit, niet altijd van harte, belangrijke conclusies. 
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I De Limburgse brievenaffaire en het ideaal van liberaal bestuur (1848-1870) 
Vrije verkiezingen, geschikte bestuurders en corruptie als politiek wapen 

 

Inleiding 

De aanleiding voor de Limburgse brievenaffaire was een brief van G.H. Betz, minister van 

Financiën in Thorbeckes tweede kabinet (1862-1866), aan P. Th. van der Maesen de Sombreff, 

het liberale kandidaat-Kamerlid in het kiesdistrict Maastricht. In de brief, die in november 1865 

in de openbaarheid kwam, beloofde Betz aan Van der Maesen dat hij bij een voor de liberalen 

gunstige verkiezingsuitslag het wetsvoorstel voor de verhoging van de grondbelasting in Limburg 

niet zou indienen. Van der Maesen had de brief gebruikt om stemmen te winnen. Volgens 

parlementair historicus en liberaal Van Welderen Rengers was het duidelijk: in ‘dien brief kon 

(…) niets anders worden gelezen dan dat de minister genegen was eenige, den Limburgers 

ongevallige, wetsvoorstellen terug te nemen of de behandeling daarvan te verschuiven, indien de 

verkiezingen ten gunste van het ministerie mochten uitvallen.’1 De conservatief J.P.J.A van 

Zuylen van Nijevelt eiste een parlementair onderzoek, omdat hij wilde weten of ‘door leden van 

het kabinet direct of indirect sinds 1864 invloed [was] uitgeoefend die met de vrije werking van 

verkiezingen in strijd is?’2 En zijn neef J.P.P. van Zuylen van Nijevelt stelde: ‘Er heeft iets plaats 

gehad dat tot dusver niet geschied is’.3 Zelfs omringende landen viel het schandaal op. Het 

Algemeen Handelsblad concludeerde dat ‘nog nimmer (…) de buitenlandsche pers zich zoo druk 

met ons land bezig gehouden’ had.4 Het aftreden van Betz en Van der Maesen maakte duidelijk 

dat er sprake was van een schending van de politieke moraliteit en dat het ideaal van liberaal 

bestuur was ondermijnd.5 

 De liberalen belichaamden een verheven ideaal van goed bestuur dat als een breuk met 

het verleden werd gepresenteerd. In Nederland had Thorbeckes grondwet van 1848 het 

constitutionele kader geschapen om bestuurspraktijken uit de tijd van de Republiek, maar ook 

Willem I (1813-1840) en Willem II (1840-1849) af te schaffen. De liberalen vonden dat in het 

oude bestel onvoldoende onderscheid tussen publiek en privaat werd gemaakt, dat er geen 

openbaarheid van politiek gold en dat het provinciale belang teveel voor het algemeen belang 

ging. Bovenal werd gehekeld dat het gebruikelijk was bij benoemingen van bestuurders te veel 

‘op familie, maar zeer weinig op geschiktheid te letten’, aldus Thorbecke.6  De nadruk die 

                                                           
1 Van Welderen Rengers, Parlementaire geschiedenis, 296. 
2 HTK, 27 november 1865, 247. 
3 Ibidem, 14 november 1865, 130. 
4 Algemeen Handelsblad, 29 november 1865. 
5 Aerts, De Letterheren, 198. 
6 ‘Brief Thorbecke aan de gouverneur van Friesland, 23-01-1850’, in: Hooykaas en Santegoets (ed.), De briefwisseling 
van Thorbecke, 232. 
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Thorbecke legde op de geschiktheid van de persoon van de bestuurder, paste binnen een 

doctrinair-liberale opvatting van bestuur die tussen 1830 en 1880 in West-Europa heerste. Hierin 

speelden vrije verkiezingen een cruciale rol, omdat daarmee geschikte onafhankelijke politici en 

bestuurders konden worden geselecteerd die het algemeen belang waarborgden. En juist de 

vrijheid van verkiezingen was in het geding tijdens de Limburgse brievenaffaire.  

De liberalen stonden erom bekend dat zij bestuurders die het liberale ideaal niet 

waarborgden, van politieke immoraliteit beschuldigden. En dat gebeurde nogal eens, want ‘in hun 

zienswijze overstraalde de norm voortdurend de realiteit’, zoals Aerts treffend heeft opgemerkt.7 

Zo was voorafgaand aan de verkiezingen van 1864 een juiste omgang met de waarde van vrije 

verkiezingen de inzet geweest van een fel debat tussen de liberale denker R. Fruin en de 

Antirevolutionaire leider G. Groen van Prinsterer. In een pamflet beschuldigde Fruin Groen van 

een ‘poging tot corruptie’,8 omdat hij de vrije selectie van geschikte bestuurders had ondermijnd 

door tijdens de verkiezingen brieven te verspreiden waarin hij bepaalde kandidaten aanprees en 

andere als ongeschikt omschreef.9 Groen was hierover zeer verbolgen omdat hij zijn 

steunbetuigingen openbaar had gemaakt, terwijl de liberalen achter de schermen brieven 

verstuurden. Een jaar later werd de brief van Betz gebruikt om de liberalen te beschuldigen van 

‘corrupt’ gedrag tijdens de verkiezingen van 1864. De oppositie eiste onderzoek, terwijl veel 

liberalen hun stemmingmakerij verweten. J.T. Buys, de toonaangevende liberale 

staatsrechtgeleerde, stelde echter dat de liberalen zich konden ergeren aan het feit dat de oppositie 

tijdens de brievenaffaire ‘Nederland heeft gebrandmerkt als het centrum van allerlei ongehoorde 

corruptiën: het feit blijft niettemin waar, dat er in de volle beteekenis van het woord is 

geknoeid.’10  

 In dit hoofdstuk wordt verklaard waarom de brievenaffaire, die ogenschijnlijk ging over 

een klein voorval, zoveel ophef veroorzaakte en wat dit zegt over corruptie, politieke moraliteit 

en goed bestuur in de eerste decennia na 1848. Allereerst wordt ingegaan op de betekenis van het 

doctrinair liberalisme en de context waarin het tot ontwikkeling kwam. In de tweede paragraaf 

wordt de uitwerking van Thorbeckes 1848 bekeken, omdat daarmee een voedingsbodem voor 

oppositie en beschuldigingen van corruptie werd geschapen. Vervolgens wordt ingegaan op 

Thorbeckes tweede kabinet en de verkiezingen van 1864. Dan blijkt dat een politieke strijd tussen 

de liberalen en de Limburgse oppositie de aanleiding was voor het schandaal. In de vierde 

paragraaf wordt uitgelegd dat de liberale bestuursopvatting van een beschuldiging van corruptie 

                                                           
7 Aerts, Aanzien van de politiek, 23. Mathijsen heeft de negentiende-eeuwse liberaal-burgerlijke  moraal 
gekarakteriseerd als gekenmerkt door een voortdurende spanning tussen ‘willen en kunnen’. Mathijsen, De 
gemaskerde eeuw, 12 en 13. 
8 Fruin, Politieke moraliteit, 24 en 25. 
9 Ibidem, 19; Groen, Aan de kiezers, II, 1. 
10 Buys, ‘Winter- en zomerstormen’, 31. 



28 
 

een geducht politiek wapen maakte. In de vijfde paragraaf worden de voor- en tegenargumenten 

besproken die door Kamerleden werden geuit om een parlementaire enquête te houden. Uit dit 

debat blijkt dat de Kamer het enquêterecht dubbelzinnig interpreteerde: de enquête was wel een 

aangewezen middel om politieke corruptie te onderzoeken en bestrijden, maar werd niet ingezet. 

Tot slot wordt de betekenis van dit corruptieschandaal voor de ontwikkeling van modern bestuur 

heroverwogen en blijkt dat verkiezingscorruptie geen typisch Nederlands verschijnsel was, maar 

wel dat er op een ‘Nederlandse’ manier mee werd omgegaan. 
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1. De liberale ‘uitvinding’ van politieke moraliteit en goed bestuur 
 

Het liberalisme ontstond uit de zeventiende-eeuwse strijd voor rede en vrijheid van geweten tegen 

de achtergrond van kritiek op absolute staatssystemen en intolerante religies. In de negentiende 

eeuw werd dit streven naar vrijheid verbonden met een andere ‘liberal tradition’ waarin ‘politics 

means, above all, governmental activity and institutions’, zoals Held heeft betoogd.11 Het 

negentiende-eeuwse liberalisme maakte van vrijheid een ‘politieke’ aangelegenheid en 

idealiseerde een constitutionele parlementaire monarchie, een publiek-privaat onderscheid, 

burgerlijke betrokkenheid bij staatszaken en een vrije publieke opinie.12 Bovenal was de 

legitimatie van politiek nieuw: liberalen garandeerden een recht op goed bestuur, geschiktheid en 

representatie doordat zij de macht legden bij in vrijheid gekozen bestuurders.13 Deze vorm van 

liberalisme, die in Frankrijk de naam doctrinair liberalisme kreeg, werd in Nederland in de jaren 

veertig sterker en werd na Thorbeckes grondwetswijziging de leidende vorm.14  

 

Het burgerlijke recht op goed bestuur  

Het liberalisme dat in de periode 1830-1880 domineerde, was een reactie op de Franse 

revolutionaire en Napoleontische tijd (1789-1815) en de restauratie (1815-1830). De Franse 

Revolutie had een strijd ontketend tussen enerzijds de reactionairen die als aanhangers van het 

Ancien Regime vonden dat bestuur een uitdrukking was van Godswil en traditiegetrouw werd 

uitgevoerd door de koning en de standen, en anderzijds de radicale democraten die op basis van 

een universeel kiesrecht door burgers gekozen bestuurders als de belichaming van de volkswil 

zagen, en daarmee van goed bestuur. Na de val van Napoleon in 1815 kregen de reactionairen de 

overhand, maar de radicaal democratische idealen van de Franse Revolutie spraken nog steeds tot 

de verbeelding.15 De liberalen zochten naar een consensus tussen deze twee uitersten. 

In 1830 brak in Frankrijk een revolutie uit die de reactionaire koning Karel X verdreef en 

de macht gaf aan de ‘burgerkoning’ Louis-Philippe en diens belangrijkste bondgenoot François 

Guizot, de leider van de Franse doctrinair liberalen.16 De doctrinairen vonden dat er niet gestreefd 

moest worden naar een herstel van het Ancien Regime, want de opmars van democratische 

beginselen was onvermijdelijk.17 Aan de andere kant wilden ze voorkomen dat de verkeerde 

mensen kiesrecht en bestuurlijke verantwoordelijkheid kregen en daarmee de politiek te schande 

                                                           
11 Held, Models of Democracy, 59 en 77. 
12 Ibidem, 59 en 60. 
13 Kahan, Liberalism in nineteenth-century Europe, 4-5. 
14 Te Velde, ‘The Organization of Liberty, 66. 
15Kahan, Liberalism in nineteenth-century Europe, 8 en 9. 
16 Rapport, Nineteenth-century Europe, 109-111, 121-123 en 140. 
17 Ook Thorbecke zag de opmars van het kiesrecht als onvermijdelijk. Drentje, Thorbecke, 351. 
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zouden maken en Europa in oorlog en terreur zouden storten, zoals tijdens de Franse Revolutie en 

onder Napoleon was gebeurd. Daarom stelden ze voor alleen diegenen kiesrecht en daarmee 

bestuursmacht te geven die daarvoor capacité bezaten, ofwel geschiktheid en karakter. Liberalen 

vonden dat politiek een zelfstandig domein was waar publieke zaken werden behandeld door 

capabele burgers. Niet langer was besturen een private Koninklijke aangelegenheid of gestoeld op 

een stelsel van onveranderbare privileges en tradities. Volgens liberalen had iedere tijd zijn eigen 

politieke vragen. Daarbij hoorde een ander ideaal van goed bestuur.18 In deze zienswijze hoorde 

niet iedereen macht te hebben, maar hadden alle burgers wel een recht op goed bestuur.19 

‘Liberals put good government and avoiding despotism above universal political participation: 

there was a right to be well-governed, rather than a right to political participation’, aldus Kahan, 

een kenner van het Europese liberalisme.20 Wat goed bestuur concreet betekende, moest volgen 

uit een politiek debat waarin rede en waarheidsvinding voorop stonden. Het aantrekkelijke van 

deze benadering van politiek was, dat liberalen de traditionele elite niet bij voorbaat uitsloten en 

dat de geschikten onder hen konden worden behouden voor het staatsbestuur, maar ook dat het 

bestuur werd opengesteld voor burgers met kwaliteiten.21 Bovendien waren de liberalen 

optimisten, die geloofden dat uiteindelijk iedereen, als onderwijs en economie zich voldoende 

ontwikkelden, een geschikte burger zou worden. De positionering van de doctrinair liberalen 

tussen reactie en radicale democratie en hun keuze voor een recht op goed bestuur, maakte hun 

bestuursideaal uniek in het negentiende-eeuwse Europa: ze werden eraan herkend.22  

Een uitdaging was het vaststellen van de betekenis van geschiktheid.23 De 

individualistisch georiënteerde liberalen kregen halverwege de negentiende eeuw meer invloed en 

benadrukten dat morele geschiktheid was gelegen in de onafhankelijkheid in denken en doen van 

het individu. Een graadmeter hiervoor was een bepaalde mate van inkomsten en opleiding, dat 

waarborgde immers financiële en intellectuele onafhankelijkheid. Andere liberalen hanteerden 

een groepsbenadering van geschiktheid waarbij geschikte burgers vooral leden waren van 

groepen die traditioneel macht, geld en kennis bezaten, leden van de adel en (hoge) burgerij.24 In 

het midden van de negentiende eeuw vermengden beide opvattingen zich, met als gevolg dat de 
                                                           
18 Drentje, ‘Thorbecke Revisted’, 26 en 27. 
19 Kahan, Liberalism in nineteenth-century Europe, 7 en 8. 
20 Ibidem, 6-8. 
21 Craiutu, ‘Tocqueville and the Political Thought of the French Doctrinaires’, 456; ibidem, ‘Guizot’s elitist theory of 
representative government’, 261-264. Léveque wijst erop dat geschiktheid en een recht op goed bestuur het 
liberalisme onderscheidde van monarchaal of radicaal bestuur. Hij ziet het als een zelfstandige vorm van bestuur, 
omdat  het berust op ‘the theory of sovereignty of reason (only those Frenchmen best able to recognize and realize the 
common wealth should be voters and deputies)’. Tegelijkertijd ziet hij het als een vorm van ‘quasi-legitimacy’, omdat 
niet iedereen deel kon nemen aan de politiek. Dit wijst op een impliciete democratische invulling van goed bestuur 
van Léveque, die de blik op het negentiende-eeuws bestuur vertroebelt. Léveque, ‘The Revolutionary Crisis of 
1848/51 in France’, 92. 
22 Kahan, Liberalism in nineteenth-century Europe, 4 en 5. 
23 Craiutu, ‘Guizot’s elitist theory of representative government’, 267. 
24 Kahan, Liberalism in nineteenth-century Europe, 6, 11 en 12. 
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morele gesteldheid van de burger zowel een individualistische als collectieve zaak werd. Wat een 

individuele burger deed, ging de moraliteit van de gehele burgerij aan en vice versa. 

Naast een recht op goed bestuur en geschiktheid was representatie essentieel in het 

negentiende-eeuwse liberalisme, omdat bestuurders het algemeen belang moesten representeren 

en alleen de besten onder de geschikten de bestuursmacht in handen mochten krijgen.25 De kracht 

van representatief bestuur was volgens James Madison, één van de Amerikaanse founding fathers 

en inspiratiebron voor het negentiende-eeuwse liberalisme, dat het de macht gaf aan een institutie 

van gekozen burgers wiens mening ‘will be more consonant to the public good than if 

pronounced by the people themselves’.26 Madison kwam tot dit inzicht door voort te bouwen op 

het werk van Montesquieu, Locke en Hobbes, de grondleggers van het liberalisme. Madison vond 

net als Hobbes dat volledig zelfbestuur door burgers zou leiden tot intolerantie, 

onrechtvaardigheid en burgeroorlog, erkende net als Locke het burgerlijk recht op individuele 

ontplooiing en nam van Montesquieu het streven naar een machtenscheiding over om te 

voorkomen dat de uitvoerende macht, de koning en zijn ministers, gecorrumpeerd raakte. Dit zag 

hij als de belangrijkste ‘representative principles’.27  

Het overdragen van macht aan een kleine groep burgers die door alle burgers als legitiem 

wordt gezien, is kenmerkend voor representatief bestuur.28 Dit maakt de manier van selecteren 

erg belangrijk. ‘The central institution of representative government is election’, aldus Manin in 

zijn boek The Principles of Representative Government.29 Vrije verkiezingen en kiesrecht voor 

geschikte burgers boden de mogelijkheid dat geschikte bestuurders opstonden en konden worden 

gekozen door degenen die verstand hadden van bestuur. Ook dit principe kwam voort uit de 

ervaringen met de Franse Revolutie. Destijds was in Frankrijk algemeen kiesrecht afgekondigd en 

hadden 5,5 miljoen kiezers het recht gekregen om hun eigen bestuurders te kiezen.30 De liberalen 

vonden dat het algemeen kiesrecht één van de redenen was dat de Franse Revolutie was 

geëscaleerd, omdat het politieke invloed in de handen legde van allen zonder dat met 

geschiktheid rekening werd gehouden, met alle gevolgen van dien. Tegelijkertijd vonden 

liberalen vrije directe verkiezingen een belangrijke waarde van bestuur, omdat daardoor de 

mogelijkheid ontstond om op legitieme wijze een geschikte burgerelite te selecteren.31  

De gekozen burgerelite moest dan wel beseffen dat ze haar positie niet kon 

rechtvaardigen met een beroep op gelijkenis met de kiezers; ze was geschikter en daarom was ze 

                                                           
25 Manin, Principles of Representative Government, 3. 
26 Zoals geciteerd in: Manin, Principles of Representative Government, 2. 
27 Held, Models of Democracy, 71 en 72. 
28 Ibidem, 73. 
29 Manin, Prinicples of Representative Government, 6. 
30 Ibidem, 99. Vrouwen, bedienden en mensen  zonder vaste verblijfplaats kregen geen kiesrecht.  
31 Ibidem, 134 en 149. 
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gekozen. De geschiedfilosoof Ankersmit heeft in dit verband gewezen op een verschil tussen de 

mimethische (gelijkenis) en esthetische (een maakbare en betere) opvatting van representatie.32 

De liberalen in de negentiende eeuw omarmden een esthetische representatieopvatting.33 Ze 

kozen voor legitimatie op basis van verschil, waarin vooropstond dat de gekozenen een betere 

vorm van goed bestuur waarborgden dan wanneer het kiezersvolk zelf zou besturen. Het was juist 

daarom belangrijk dat gekozenen in denken en doen onafhankelijk waren van de kiezers.34  

Aanhangers van het doctrinair liberalisme keken naar de Engelse praktijk. Engeland had 

al sinds de Glorious Revolution (1688) een constitutionele parlementaire monarchie, waarin 

verkiezingen, geschiktheid en esthetische representatie waren verankerd, zo luidde de opvatting 

van de hervormingsgezinde liberale elite. Als voorbeeld kan de opvatting van de Britse politicus 

en filosoof Edmund Burke dienen, de grondlegger van het Britse conservatisme, dat sterke 

overeenkomsten vertoonde met het negentiende-eeuwse liberalisme op het continent. Burke 

benadrukte in zijn ‘Speech to the Electors of Bristol’ uit 1774, dat een afgevaardigde het gehele 

volk representeerde en het algemeen belang moest dienen door zijn eigen onafhankelijke mening 

te volgen, ook al was hij gekozen in een district met specifieke kenmerken door een groep kiezers 

met eigen wensen.35 Andere waarden die uit Britse praktijk konden worden afgeleid waren, dat de 

gekozenen in het parlement op basis van rede en debat tot juiste en ware beslissingen moesten 

komen in het algemeen belang. Het parlement zelf, maar ook de koning en zijn ministers, 

vervaardigden vervolgens wetten. De rechterlijke macht controleerde of de constitutionele regels 

werden gevolgd. Tot slot benadrukte de Britste liberaal John Stuart Mill in zijn Considerations on 

Representative Government (1861) dat representatief bestuur werd gewaarborgd door het 

burgerlijke publiek bij de politiek te betrekken door openbaarheid, persvrijheid en een vrije 

publieke opinie.36 Deze opvatting van goed bestuur won terrein in Engeland na de aanname van 

de Reform Bill in 1832.  

 

Liberalisme als breuk met een corrupt verleden 

Het liberalisme leidde ook tot een andere kijk op corruptie, zoals blijkt uit de totstandkoming van 

de Reform Bill in Engeland en de julirevolutie die in 1830 in Frankrijk plaatsvond.37 Hoewel de 

politieke elite op het continent jaloers keek naar Engeland, waaraan immers de Franse Revolutie 

was voorbijgegaan, vonden veel Engelse kiezers en politici hun systeem corrupt.38 Dit was het 

                                                           
32 Ankersmit, ‘Politieke representatie’, 358. 
33 Pitkin, The concept of representation, 173-182. 
34 Loots, Voor het volk, van het volk, 20-22. 
35 Manin, Prinicples of Representative Government, 202-204. 
36 Held, Models of Democracy, 79-81, 85 en 86. 
37 Engels, ‘Korruption in der Moderne’, 327. 
38 Rubinstein, ‘The end of “Old Corruption” in Britain 1780-1860’, 71. 
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resultaat van de ontwikkeling die zich in Engeland voltrok: de macht van de oude adel, die zich 

legitimeerde op basis van traditie, ging over op een nieuwe bestuurselite, die was gekozen en zich 

legitimeerde met een beroep op geschiktheid en representatie.39 Als gevolg ontwikkelde zich ook 

een strijd tegen wat in de negentiende eeuw werd omschreven als ‘old corruption’, het op 

initiatief van parlement en regering omkopen van bestuurders en kiezers met functies, lintjes, 

ordes, pensioenen en emolumenten, en het aanstellen van onbekwame bestuurders die hun functie 

aanwenden voor zelfbevoordeling. Radicale journalisten veroordeelden ‘old corruption’ en gaven 

zogenaamde ‘black books’ uit over de aard en omvang van corruptie in Engeland. Symbool van 

de corruptie was de beïnvloeding van de verkiezingen. De Reform Bill van 1832, die de ‘rotten 

boroughs’ had opgeruimd (de corrupte kiesdistricten waar slechts een handvol kiezers woonde, 

maar waar wel afgevaardigden werden gekozen, vaak op basis van omkoping), werd beschouwd 

als het einde van ‘old corruption’ en viel samen met de dominantie van het Britse 

conservatisme.40 Het toont aan dat het liberalisme ook een specifieke strijd tegen corruptie met 

zich meebracht. 

 Meer dan Engeland was Frankrijk het land met een geschiedenis van bestuurlijke 

corruptie. In Frankrijk ging aan de revoluties van 1789 en 1830 een ongekend publiek debat over 

corruptie vooraf. De moraliteit van vooraanstaande politici en leden van de Koninklijke familie 

werd betwijfeld en nieuwe waarden werden gearticuleerd.41 In 1848 brak een nieuwe revolutie uit 

die het regime van Louis-Philippe ten van bracht. De Franse oppositieleider Louis Blanc stelde 

aan de vooravond van de revolutie van 1848, dat ‘le mot corruption devient le mot du moment’.42 

Uit de rol die corruptieschandalen speelden, stelde de historicus Fortescue in zijn onderzoek naar 

Frankrijks 1848: ‘Corruption, in fact, had come before the fall’.43 De familie van koning Louis-

Philippe bleek niet in staat een publieke functie op een moderne manier uit te oefenen. De prinsen 

en prinsessen bestreden de kritische pers en publieke opinie met censuurmaatregelen en stelden 

persoonlijke financiële belangen boven het algemeen belang bij de uitoefening van ambten.44 Zij 

werden gezien als de verpersoonlijking van ‘l’egoïsme des riches’.45  

 Ook de Franse doctrinair liberaal Guizot werd in 1848 als ‘immoreel’ beschouwd, omdat 

hij verkiezingscorruptie oogluikend toestond. Zo werden kiesdistricten op basis van 

partijpolitieke belangen ingericht en werd de omkoping van kiezers niet bestreden. Door deze 

praktijken raakte het parlement gecorrumpeerd, daalde het vertrouwen in de geschiktheid van 
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bestuurders en werd er ernstig getwijfeld of bestuurders het algemeen belang dienden. De 

oppositie zag een oplossing in een hervorming van de kiesdistricten, het uitbreiden van het aantal 

kiesgerechtigden en een betere waarborging van vrije verkiezingen. Om dit te bereiken moest de 

publieke opinie overtuigd worden dat ‘à la base de notre organisation politique… La Corruption’ 

stond, zoals één van de oppositieleiders het verwoordde.46 Guizot en Louis-Philippe werden voor 

de aantasting van politieke moraliteit verantwoordelijk gesteld. Guizot weigerde echter het 

kiesrecht uit te breiden, zoals hij in de jaren dertig wel had beloofd te zullen doen.47 Hierdoor 

bleef er slechts direct kiesrecht voor 200.000 burgers, in schril contrast met de dagen van de 

Franse Revolutie. Sterker, Guizot weigerde ook een vergaande uitbreiding van het kiesrecht of 

hervorming van de kiesdistricten op de lange termijn te beloven, waarmee hij publiekelijk het 

geloof liet varen dat uiteindelijk iedereen een geschikte burger kon worden. De corruptie en het 

daarmee samenhangende loslaten van het doctrinair-liberale ideaal worden als belangrijke 

redenen gezien voor het uitbreken van de februarirevolutie van 1848.48 Het was echter niet het 

einde van de aantrekkingskracht van dit type liberalisme, zoals de betekenis van 1848 voor de 

ontwikkeling van bestuur in Nederland laat zien. 

 

Thorbeckes 1848 

In Nederland was het liberalisme in opkomst vanaf de jaren dertig. In het ‘Hollands liberalisme’ 

stond herziening van het financieel-economisch beleid voorop door meer parlementaire controle 

over de begroting te verkrijgen, omdat de staat dreigde bankroet te gaan.49 Het dreigende 

staatsfaillissement werd geweten aan de patrimoniale besloten bestuurscultuur van Willem I 

(1813-1840) waarin ‘familiale’ waarden van bestuur, zoals senioriteit en harmonie, dominant 

waren, en een bestuur gericht op geschiktheid (juridische en financiële kennis), parlementaire 

controle en een scheiding tussen staats- en familiefinanciën ontbraken.50 Daarnaast werd een vrije 

publieke opinie en openbaar debat geremd door de corrupte praktijken van C.F. van Maanen. 

Deze minister van Justitie en belangrijke adviseur van Willem I stond bekend om zijn 

perscensuur en het omkopen van journalisten.51 In 1840 trad Willem I af ten gunste van zijn zoon 

Willem II. Willem II was bereid tot een grondwetsherziening die de beperkte ministeriële 

verantwoordelijkheid en het bespreken van de begroting iedere twee jaar mogelijk maakte. In 

1843 werd minister Van Maanen opgevolgd door de Amsterdamse advocaat en Hollandse liberaal 

Floris Adriaan van Hall. Van Hall hervormde de financiën door de Koninklijke en statelijke 
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financiële belangen te scheiden, maar stelde andere staatsrechtelijke hervormingen uit.52 Een 

regeringscrisis in december 1847 deed Van Hall opstappen en na de februarirevolutie van 1848 

vroeg koning Willem II Thorbecke een nieuwe grondwet te schrijven die het fundament werd van 

een nieuw ideaal van goed bestuur.  

Thorbecke was de belangrijkste Nederlandse doctrinaire liberaal en had in 1844 met het 

zogenaamde ‘negenmannenvoorstel’ al opgeroepen tot een grondwetswijziging. Thorbecke zocht 

naar een bij de tijd passende politiek, in lijn met het wetenschappelijke historisme van de Duitse 

Romantiek.53 Daarnaast had Thorbecke veel kennis van de Franse Revolutie, de Patriotse en de 

Bataafse Tijd en Guizots ideeën.54 Deze kennis stond aan de basis van Thorbeckes streven een 

breuk te forceren met de tijd van Willem I. Volgens Thorbecke had Willem I geen goede 

opvatting van staatsbestuur. ‘De Staat is wel eens met eene familie vergeleken. Willem I, aan het 

hoofd van het Land zijner vaderen, scheen die vergelijking ernstig te nemen. Men liet hem de 

regering over als ware het zijne huisselijke aangelegenheid’.55 Staatsbestuur was volgens 

Thorbecke een staatsburgerlijke, publieke, en daarmee politieke aangelegenheid. In Over het 

Hedendaagsch Staatsburgerschap (1844) legde Thorbecke uit dat voortgaande uitbreiding van de 

staat, burgerlijke politieke participatie en de scheiding tussen publiek en privaat (recht) de 

belangrijkste ontwikkelingen van zijn tijd waren. Dit betekende dat de bestuurs- en rechtsvormen 

van de Republiek, waarin een cruciale rol was weggelegd voor tradities en stadhouderlijke en 

adellijke privileges, zoveel mogelijk opgeruimd moesten worden. Een nieuwe invulling van het 

onderscheid tussen publiek en privaat was essentieel, want de ‘fransche omwenteling was 

inzonderheid een strijd tegen het stelsel, publieke regten in bijzonder eigendom te bezitten’, aldus 

Thorbecke.56 Volgens Thorbecke was privaat recht ‘het regt van den bijzonderen persoon op zich 

zelven’ en publiek recht ‘het regt van een staatslighaam in betrekking tot zijne deelen en leden, en 

van dezen inbetrekking tot het geheel’.57 Ofwel, een burger had individuele rechten, die hij in 

volledige vrijheid kon uitoefenen, maar hij was gebonden aan het algemeen belang dat werd 

gewaarborgd door het publiek recht.58 Volgens dezelfde denktrant had het waarborgen van het 

algemeen belang voorrang boven bijzondere belangen, en mocht de staat daarom de organisatie 

van publieke zaken opeisen. 

Net als andere Europese liberalen hechtte Thorbecke groot belang aan directe en vrije 

verkiezingen van parlementsleden om daarmee geschikte bestuurders te selecteren. Ook dit was 

                                                           
52 Kroeze, ‘Floris Adriaan van Hall’. 
53 Manger, Thorbecke en de Historie, iv-vii.  
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55 Thorbecke, Historische Schetsen, 174. 
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een breuk met het verleden, want onder Willem I en Willem II gold een ingewikkeld getrapt 

verkiezingsstelsel. Ook zag hij een gekozen geschikte bestuurder, net als in Burkes 

representatieopvatting, als een afgevaardigde die het gehele volk en het algemeen belang 

vertegenwoordigde.59 Bovendien schafte Thorbecke de ‘heerlijke rechten’ af, zoals het recht van 

edellieden om personen te mogen voordragen voor bestuurlijke functies met bijbehorende 

traktaten.60 Tegelijkertijd was hij een voorstander van beperkt kiesrecht, want niet iedereen was 

geschikt om te kiezen en gekozen te worden, hoewel hij van mening was dat de toekomst aan het 

algemeen kiesrecht was.61 In dit perspectief past zijn beroemde opmerking: ‘Is het alleen de 

vraag, wat het volk of de meerderheid wil, dan vervalt de vraag naar hetgeen regt, waar, goed en 

uitvoerbaar is.’62 Thorbecke legde de nadruk op goed bestuur. 

In Nederland, waar de adel klein was, werden kenmerken die de (hoge) burgerij bezat 

gezien als een goede basis voor geschiktheid. Thorbecke legde een verband tussen de 

ontwikkeling van de burgerlijke samenleving en de nieuwe politieke orde.63 Burgers hadden 

geschiktheid en karakter, want ze kwamen uit de betere klassen en hadden een behoorlijk 

inkomen en een opleiding genoten. Ook oefenden ze vaak een onafhankelijk beroep uit als 

(hoog)leraar, advocaat of publicist.64 Ze golden als ‘beschaafd’, ‘fatsoenlijk’, ‘welbespraakt’, 

‘rationeel’ en ‘eervol’, terwijl ook standsbesef en de acceptatie van een scheiding van de private 

en publieke sfeer vormgaven aan het burgerlijke waardenstelsel. De burgerlijke waarden moesten 

in politiek-sociale fora als parlement, kiesvereniging, krant en sociëteit gevormd en uitgedragen 

worden.65 Zo leerden burgers op basis van discussie de waarheid te vinden en daarop hun 

oordelen en handelen te funderen.66 Liberalen maakten dan ook geen verschil tussen de 

fatsoensnormen die in acht moesten worden genomen in politiek en bestuur, en in de burgerlijke 

samenleving.67 Politieke moraliteit was burgerlijke moraliteit en vice versa. 

De constitutionele basis van het liberale ideaal van goed bestuur was de herziene 

grondwet die door de commissie onder voorzitterschap van Thorbecke in maart 1848 was 

gepresenteerd. Deze maakte directe verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer mogelijk 

door burgers die voldoende belasting betaalden (censuskiesrecht), omdat belastingbetalende 
                                                           
59 Loots, Voor het volk, van het volk, 21. 
60 Poortinga, De scheiding tussen publiek- en privaatrecht bij Thorbecke, 144, 150 en 153; Thorbecke, ‘Onuitgegeven 
parlementaire redevoeringen’, deel iv, 474. 
61 Thorbecke had in Over het hedendaagsch staatsburgerschap gesteld dat ‘het beginsel van algemeen stemregt in de 
Staatsgeschiedenis onze eeuw ligt [en] gestadig’ moest worden verwezenlijkt; Van Schie, Vrijheidsstreven in 
verdrukking, 24. 
62 Zoals geciteerd in: Manger, Thorbecke en de historie, 10. 
63 Te Velde, ‘Thorbecke en Guizot’. 
64 Drentje, Thorbecke, 18, 19, 63 en 64; Kahan, Liberalism in nineteenth-century Europe, 8-10. 
65 Kloek en Tilmans (ed.), Burger, 244-246 en 315-320; Craiutu, ‘Toqueville & The French Doctrinaires’, 461; Te 
Velde en De Haan, ‘Vormen van politiek’. 
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67 Drentje, Thorbecke, 428, zie ook noot 205. 
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burgers een bepaalde mate van onafhankelijkheid en kennis werd toegedicht. Ook werd de 

volledige ministeriële verantwoordelijkheid ingevoerd en werd bepaald dat de begroting ieder 

jaar werd behandeld door het parlement. Daarnaast werden briefgeheim, vrijheid van vereniging 

en vergadering en de vrijheid van onderwijs in de grondwet opgenomen.68 Verder kreeg de 

Tweede Kamer twee nieuwe grondwettelijke rechten: het recht van initiatief en enquête. Ook 

moest de grondwet openbaarheid van bestuur en een vrije publieke opinie versterken. Volgens 

Thorbecke zou het in de openbaarheid behandelen van staatszaken de burgerlijke belangstelling 

voor politiek en bestuur bevorderen.69 Weliswaar was in de grondwet van Van Hogendorp uit 

1814 al vrijheid van drukpers en meningsuiting opgenomen, maar dit was niet uit de verf 

gekomen,70 want onder Willem I was er ‘eene Volksvertegenwoordiging; doch zonder wortel in 

het volk, zonder vastigheid in een algemeen gevoel van behoefte, zonder zamenhang met eene 

publieke meening; (…). De regering bleef in het kabinet; bedekt en geheimzinnig’, aldus 

Thorbecke die wees op het verband tussen parlementair bestuur, een levendige publieke opinie en 

openbaarheid.71  

De verwachtingen waren hooggespannen, zoals blijkt uit het essay De Openbaarheid dat 

de auteur ervan, de publicist Schindler uit Groenlo, in 1849 aan alle Kamerleden aanbood. 

Schindler nam Thorbeckes zinsnede uit het rapport van de Staatscommissie van 17 maart 1848 

als vertrekpunt: ‘De publieke zaak wil publiek worden behandeld’. Vervolgens stelde hij: ‘Zonder 

duisternis kon men [voorheen] onmogelijk regeren noch besturen; (…) Waar openbaarheid is, kan 

geen bedrog, kan geen onregt, kan geen onverschilligheid op den duur bestaan.’72 Daarnaast 

benadrukte hij het verband tussen openbaarheid van bestuur, vrijheid van meningsuiting en 

publieke opinie.73 Het was, kortom, ‘Openbaarheid in alles voor allen’.74 Voortaan mocht er geen 

geheime besloten politiek meer zijn. 

 

In het midden van de negentiende eeuw ontwikkelde het doctrinair liberalisme zich als ideaal van 

bestuur. Hierin was het selecteren van geschikte bestuurders door vrije verkiezingen op basis van 

beperkt kiesrecht belangrijk. Het stond symbool voor een voor ieder geldend recht op goed 

bestuur en een esthetische opvatting van representatie waarin het algemeen belang vóór deel- en 

partijbelangen ging. Ook burgerlijke waarden als redelijkheid en beschaafdheid, een vrije 

publieke opinie en een onderscheid tussen publiek en privaat vloeiden voort uit het liberale 
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ideaal. Het was een breuk met het corrupte verleden en zo werd het ook gepresenteerd, want de 

revoluties van 1789, 1830 en 1848 werden in Europa beschouwd als een afrekening met het 

corrupte Ancien Regime en de tijd van ‘old corruption’. In Nederland was Thorbecke de 

belichaming van deze breuk. Daarmee was het vertrouwen in liberaal goed bestuur verbonden aan 

de interpretatie en het morele aanzien van deze liberaal. Thorbeckes grondwetsherziening van 

1848 moest de basis leggen, maar het was essentieel dat na 1848 een liberale politieke cultuur 

zich zou ontwikkelen die door iedereen werd omarmd, zodat de nieuwe ideeën ook de algemene 

praktijk werden.75 Bovenal omdat veel waarden, zoals openbaarheid en geschiktheid, geen 

formele normen waren, maar vooral moreel werden bekeken. De betekenis van het liberalisme en 

de daaruit voortvloeiende set van waarden moest nog duidelijk worden. Allereerst door een 

uitwerking van de grondwet, en vervolgens door concrete bestuursdaden en het respecteren van 

de liberale waarden door bestuurders in dagelijkse politieke praktijk.  
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2. Liberale beginselen en praktische bestuursdaden  
 

In 1848 had Thorbecke zijn grondwet gepresenteerd, maar de uitwerking werd aanvankelijk aan 

gematigde liberalen gelaten. Ook traden uit het pre-1848 tijdperk politici tot de Kamer toe die 

sceptisch tegenover Thorbeckes grondwet stonden, zoals de conservatief-liberaal Van Hall en de 

Antirevolutionair Groen. De Kamer kende zo na 1848 verschillende politieke groepen die geen 

partijen in de moderne zin waren, maar wel als Kamerfracties optraden en tijdens de verkiezingen 

politieke blokken vormden.76 In 1849 kon Thorbecke toch zijn kabinet vormen waarin hij minister 

van Binnenlandse Zaken werd. Thorbecke en zijn bondgenoten konden vooral rekenen op de 

steun van de katholieken en conservatief-liberalen, maar waren niet verzekerd van een 

Kamermeerderheid bij alle onderwerpen. Dit maakte het spannend in hoeverre de liberale 

beginselen in zuivere vorm geconcretiseerd konden worden. De invoering van belangrijke 

organieke wetten, de provinciewet, gemeentewet, kieswet en enquêtewet, was hiervoor een test. 

In 1853 kwam Thorbeckes eerste kabinet ten val en regeerden negen jaar lang gematigde liberale 

en conservatieve kabinetten, al dan niet met steun van de Antirevolutionairen. In 1862 was het 

opnieuw de beurt aan Thorbecke om een kabinet te vormen. Het liberale ideaal van goed bestuur 

leek gevestigd, maar er was ook een voedingsbodem voor beschuldigingen van corruptie 

ontstaan.  

 

Een zuivering van bestuur gedreven door geschiktheid 

Eén van de ontwikkelingen die zowel de vestiging van liberaal goed bestuur ten goede kwam als 

ook een voedingsbodem voor een beschuldiging van corruptie in hield, was het benoemings-, 

handhavings- en ontslagbeleid van bestuurders. In 1848 vonden de liberalen dat de oude 

bestuurselite gezuiverd moest worden, omdat ze was opgegroeid met waarden en ideeën uit de 

tijd van Willem I en Willem II.77 Destijds stond het Koninklijke belang voorop en kwamen alleen 

loyale ambtenaren uit de bekende bestuurdersfamilies in aanmerking voor functies. Thorbecke 

vond het bestuur van voor 1848 ‘een familieregeering’, want Willem I verlangde ‘geene Staats- 

maar persoonlijke dienaren.’78 ‘In de plaats van bekwaamheid en karakter drongen traditie en 

zelfzucht zich voor’79 en was het gebruikelijk bij benoemingen te veel ‘op familie, maar zeer 
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weinig op geschiktheid te letten’, aldus Thorbecke.80 Als geschiktheid niet leidend was, was er 

geen sprake van liberaal bestuur en kregen cliëntelisme, patronage en nepotisme de overhand.81 

Tegelijkertijd vonden gematigde conservatieven en liberalen dat er onder de oude bestuurselite 

veel geschikte bestuurders zaten die niet zomaar aan de kant geschoven konden worden. 

Daarnaast sprak het katholieke Kamerlid G.E.C.G.K. Dommer van Poldersveldt de verwachting 

uit dat Thorbecke meer katholieken zou gaan benoemen door uit te gaan van ‘het recht voor 

allen’ om bestuurder te kunnen worden.82 De katholieken hekelden dat zij tweevijfde van de 

bevolking van Nederland uitmaakten, maar slechts voor ‘twee vijftienden gedeelten in de 

ambtenaarswereld waren vertegenwoordigd’.83 Het bleek dat er tegengestelde verwachtingen en 

een dubbelzinnige uitleg van geschiktheid en representatie rondzwierven. Thorbecke benadrukte 

echter na zijn aantreden als minister van Binnenlandse Zaken in een brief aan koning Willem III 

de noodzaak van een bestuurszuivering op een manier die hij nodig achtte, want ‘[h]et geloof, dat 

het Gouvernement ernstig verbetering wil, kan, bij aanblijven der oude ambtenaren, geen wortel 

schieten. Vertrouwen, zoo noodig voor een Bestuur, rust geenzins alleen op de wetten en 

maatregelen, die het uitvaardigt, maar inzonderheid op de personen, met de uitvoering belast.’84 

Hieruit blijkt dat Thorbeckes idee van geschiktheid niet was gebaseerd op bureaucratische en 

formele eisen die waren vastgelegd in voorschriften en werden getoetst met examens, maar op het 

vertrouwen in iemands persoonlijke burgerlijke kwaliteiten.85  

De positie van minister van Binnenlandse Zaken gaf Thorbecke de mogelijkheid de 

organisatie van het bestuur en de aanstelling van bestuurders te beïnvloeden. Hiervoor maakte hij 

de provinciewet en de gemeentewet, die in respectievelijk 1850 en 1851 door de Tweede Kamer 

werden aangenomen. De provinciewet regelde dat de standenvertegenwoordiging werd afgeschaft 

en de gemeentewet vergrootte de autonomie van het gemeentebestuur; provincie en gemeente 

waren zelfstandige organen van bestuur die algemene belangen moesten waarborgen. Hoewel een 

Kamermeerderheid met beide wetten instemde, vond de Antirevolutionair Groen dat de wet 

teveel een breuk was met de ‘vertegenwoordiging van standen, traditionele rechten of 

belangen’.86 Dit paste in Groens politieke visie. Belangrijker dan Groens kritiek was dat in deze 

wetten de positie van de burgemeester en commissaris van de koning werden geherdefinieerd. Zij 
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waren rijksvertegenwoordigers die rekening mochten houden met lokale deelbelangen, maar 

altijd zo dat het staatsbelang, want algemeen belang, voorop stond.87  

Thorbecke vond dat bestuurders liberaalburgerlijke waarden moesten uitdragen, had 

daarvoor nu de wettelijke basis gecreëerd en kon overgaan tot een bestuurzuivering. In 1849 

veroorzaakte Thorbecke commotie door F. van der Poll, commissaris van de koning in Utrecht, 

en W.F.L. Rengers, commissaris van de koning in Groningen, te ontslaan, omdat zij ‘de 

voorgeschreven vereischten te veel missen om van hen eene gelukkige invoering der nieuwe 

organisatien met gegrond vertrouwen te kunnen verwachten’. De koning had tegengestribbeld, 

omdat hij vond dat ze een kans moesten krijgen hun ‘geschiktheid’ te bewijzen, maar in 1850 

voerde Thorbecke zijn besluit door. Volgens Thorbecke betekende de invoer van de provinciewet 

dat ‘andere inzigten en krachten, dan tot hiertoe’ golden de maatstaf waren geworden. Daarom 

was een ‘veranderd zamenstel en persooneel’ vereist, zodat het ‘zedelijke’ niveau van het 

provinciaal bestuur op dezelfde wijze werd ‘verhoogd’ als die van het staatsbestuur. ‘Bij gemis 

van een vast bestuur, dat vertrouwen geniet en ontzag inboezemt, zou, inzonderheid bij de eerste 

proefneming en ontwikkeling der provinciale magt een geest van tegenstand hoogst bedenkelijke 

gevolgen kunnen hebben’, zo maakte hij de koning duidelijk.88  

In 1852 volgde het ontslag van de Zeeuwse en Gelderse commissarissen. Vooral het 

gedwongen vertrek van zijn vroegere studievriend en commissaris van de koning in Gelderland, 

W.A. Schimmelpennick van der Oye baarde opzien. Thorbecke stoorde zich aan 

Schimmelpennincks bestuurstijl, hechte banden met de lokale elite en kritiek op Haagse 

besluiten. Thorbecke vond Schimmelpenninck ‘niet ernstig, niet met de getrouwheid toegedaan, 

welke een eerst vereischte is in een ambtenaar, op wien zoveel aankomt.’ Ook de benoeming van 

burgemeesters nam Thorbecke ter hand. Zo wilde Thorbecke niet dat de drie broers Van Beyma 

thoe Kingma alledrie werden benoemd tot burgemeester van een Friese stad. 

‘Familiebegunsteging en regering strijdt zóózeer tegen mijn inzigt, dat ik er ook den schijn van 

wensch te vermijden.’89 Op belangrijke ambtelijke posities benoemde Thorbecke veel protegés, 

zoals zijn oud-studenten J.G.H. van Tets van Goudriaan en later J.K.W. Quarles van Ufford en 

J.F. Boogaard.90 Voordrachten die de koning of de provinciale elite deed, hield hij tegen: 

Thorbecke benoemde zijn eigen bestuurders, want hij wist wat burgerlijke geschiktheid inhield.91  

Thorbecke wilde uitsluiten dat bestuurders niet de nieuwe waarden volgden, maar hij ging 

daarbij ver en zijn benoemingsbeleid zorgde voor ressentiment. Bovendien had Thorbecke vaak 

wel gegronde redenen voor het ontslag, de benoeming of de handhaving van bestuurders, maar 
                                                           
87 Randeraad, ‘Thorbecke en de inrichting van het lokaal bestuur’, 552. 
88 Randeraad, ‘Thorbecke en de maakbaarheid van het binnenlands bestuur’, 350 en 351. 
89 Ibidem, 350-352. 
90 Van IJsselmuiden, Het ministerie van Binnenlandse Zaken, 118, 119 en 193. 
91 Randeraad, ‘Thorbecke en de maakbaarheid van het binnenlands bestuur’, 352.  
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speelden persoonlijke voorkeuren als vanzelf een rol, omdat Thorbecke geschiktheid koppelde 

aan de persoon van de bestuurder. Dat Thorbecke van bestuurders een zekere persoonlijke en 

partijdige loyaliteit verlangde, maakte hem gevoelig voor beschuldigingen. Een verwijt dat 

persoonlijke voorkeuren en partijdigheid een rol speelden, kon daarom moeilijk worden 

weerlegd, ook omdat formele gronden ontbraken waarop een bestuurder werd aangesteld of 

ontslagen.92 Tijdens Thorbeckes eerste kabinet bleven het benoemingsbeleid en de relatie tussen 

ministers en lokale bestuurders een onderwerp van discussie.93 Maar ook tijdens de conservatieve 

en conservatief-liberale kabinetten die na Thorbecke volgden was dit het geval: ook de 

persoonlijke loyaliteit tussen conservatieve ministers en lokale bestuurders zorgde voor ophef. 

Toen Thorbecke zelf in 1862 weer minister van Binnenlandse Zaken werd, kreeg hij te maken 

met kritiek op de relatie die hij onderhield met de burgemeester van Maastricht, W.H. Pijls, die 

een belangrijke rol zou gaan spelen in de Limburgse brievenaffaire. 

 

De Kamer als scheidsrechter bij twijfel over goed bestuur? 

Een andere voedingsbodem voor debatten over corruptie en goed bestuur was de rol van het 

parlement als bewaker van de politieke moraliteit. Zo was artikel 90 in de grondwet opgenomen, 

waardoor de Tweede Kamer ‘het regt van onderzoek (enquête)’ had gekregen. Dit bood de Kamer 

een extra mogelijkheid om informatie te verkrijgen, kritiek te kanaliseren en een oordeel te vellen 

over immoreel bestuurlijk gedrag.94 Over de grenzen van het recht van enquête was de Kamer het 

echter niet eens, zoals naar voren kwam tijdens de behandeling van het wetsvoorstel dat op 16 

april 1850 door minister van Justitie J.T.H. Nedermeyer van Rosenthal namens het kabinet 

Thorbecke was ingediend. Het enquêterecht diende als ‘een krachtigen hefboom (…) alleen in het 

algemeen belang (…) tot veelzijdige toelichting van belangrijke onderwerpen’, aldus 

Nedermeyer.95 Het was geïnspireerd op Frans en Belgisch, maar bovenal Engels voorbeeld. In 

Engeland werd de enquête gebruikt voor een breed scala aan onderzoeken, onder meer naar 

corruptie, en kon ze worden ingesteld door zowel regering als parlement. Het werkte goed, want 

                                                           
92 Randeraad, ‘Ambtenaren in Nederland’, 233-235. Pas vanaf 1864, toen Thorbecke opnieuw het ministerie van 
Binnenlandse Zaken leidde, voerde hoofdambtenaar P.F. Hubrecht een beperkt ambtenaarsexamen in, een kenmerk 
van bureaucratisering. Tot het einde van de negentiende eeuw bleef de persoon van de bestuurder echter voorop staan 
bij een benoeming. Van IJsselmuiden, Het ministerie van Binnenlandse Zaken, 128. 
93 Van IJsselmuiden, Het ministerie van Binnenlandse Zaken, 118, 119 en 193. Zo benoemde Van Hall zijn eigen 
protegés toen hij in 1853 minister werd. 
94 Dölle, Het recht van parlementaire enquête, 21-23. 
95 Bijlagen HTK, 1849-1850, ‘Regeling van het recht van onderzoek’, (XXIV.5), 387; Van Welderen Rengers, 
Parlementaire geschiedenis, 37. 
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‘geen rang of stand bevrijdt den Engelschman’ van de plicht om mee te werken aan een enquête 

of voorwerp van onderzoek te zijn, aldus de minister.96 

De commissie van rapporteurs, een groep van vijf Kamerleden die de parlementaire 

behandeling van het wetsvoorstel voorbereidde, was niet onverdeeld tevreden over het voorstel. 

Zo werd artikel 6, dat bepaalde dat een enquêteonderzoek in het gebouw van de Tweede Kamer 

moest plaatsvinden, bekritiseerd omdat dit het voor burgers ‘uit de meer verwijderde streken des 

Rijks’ lastig zou maken voor een enquêtecommissie te verschijnen. In zijn antwoord stelde de 

minister echter dat het recht van enquête een grondwettelijk recht van de Kamer was, dat zij 

uitoefende in haar gebouwen in Den Haag. Verplaatsing tastte het aanzien van het parlement en 

een enquête aan. Daargelaten dat in Engeland ‘de verschijning voor de commissie als burgerpligt, 

en de handhaving van de waardigheid der wetgevende vergaderingen als een nationaal belang 

wordt beschouwd’.97 Kortom, de enquête diende het aanzien van de Kamer. Het werd ook 

belangrijk gevonden om de mogelijke onderzoeksonderwerpen niet op voorhand te beperken, 

maar de Kamercommissie vreesde dat ‘een zoo onbeperkt regt van onderzoek een geducht wapen 

tegen het Gouvernement en tot overschrijding van magt in handen der meerderheid zou geven’.98 

Het gevaar bestond dat het enquêterecht als een politiek wapen kon dienen tegen de regering. De 

liberale commissieleden stelden dat het vellen van politieke oordelen centraal stond, hoewel een 

minderheid vasthield aan het idee dat een enquête er allereerst was voor ‘voorlichting’.99  

Op 13 juli werd erover gedebatteerd door de gehele Kamer. Daaruit bleek dat vooral 

conservatieve Kamerleden vonden dat de enquêtewet de Kamer te veel bevoegdheden gaf. P.J. 

Costerus vreesde dat een enquête zou ‘ontaarden in inquisitie’ en W. Wintgens vond dat de 

Kamer ‘zeer voorzigtig’ moest omgaan met het enquêterecht, omdat het ‘kwalijk aangewend’ kon 

worden.100 E.C.U. van Doorn herhaalde daarom dat de enquête een middel was ‘om ten aanzien 

van sommige vraagpunten (…) voorlichting in te winnen van deskundigen’, zodat de Kamer 

‘beter of vollediger, dan door tusschenkomst der Regering, de inlichtingen zal kunnen verkrijgen, 

welke zij nuttig of noodig acht’. Het enquêterecht moest zich niet richten op een onderzoek naar 

‘malversatien, prevaricatien en soortgelijke zaken’ of een ‘misdrijf’, want het was de taak van de 

‘regter (…) de waarheid tot in hare laatste schuilhoeken na te sporen’, aldus Van Doorn, die het 

daarom ook ongepast vond dat burgers met ‘dagvaardigingen, boeten, lijfaantasting en 

                                                           
96 Bijlagen HTK, 1849-1850, ‘Regeling van het recht van onderzoek’, (XXIV.3), 233. Om het belang van een enquête 
te onderstrepen, was opgenomen dat het voor iedereen verplicht was te verschijnen wanneer een enquêtecommissie 
daarom vroeg. Dit kon zelfs bij de rechter worden afgedwongen. Dölle, Het recht van parlementaire enquête, 35-39. 
97 Bijlagen HTK, 1849-1850, ‘Regeling van het recht van onderzoek’, (XXIV.3), 235. Alleen als een getuige ‘door 
ongesteldheid’ zijn burgerplicht niet kon vervullen, mocht een enquêtecommissie buiten het ‘locaal der Kamer’ 
informatie inwinnen. 
98 Ibidem, (XXIV.4), 313. 
99 Ibidem. 
100 HTK, 1849-1850, 13 juli 1850, 4 en 5. 
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gevangenis’ onder ‘dwang’ konden worden gezet om voor een enquêtecommissie te 

verschijnen.101 De Antirevolutionair Groen, die veel optrok met de conservatieven, vond het 

enquêterecht zelfs ‘een voorregt hetwelk ik liever in de grondwet zou hebben gemist’, omdat het 

parlement er te veel macht mee kreeg, want het was ‘geene geringe zaak voor de Kamers te 

roepen wien zij wil, en dien tot antwoord te verpligten: een onderwerp op die wijze aan de orde te 

stellen, eene algemeene impulsie te geven aan vooroordeel, driften, belangen en hartstogten: het 

geheele Land, onder hare leiding en opwekking, in beweging te kunnen brengen.’102 De liberalen 

waren echter warme voorstanders van het enquêterecht. E.W. van Dam van Isselt geloofde niet 

dat de politieke moraliteit van ‘onze natie zoo veel beter zoude zijn dan de andere natien der 

wereld’ dat Nederland zonder een serieus enquêterecht kon. Bovendien vond hij het inherent aan 

een enquête dat deze zich richtte op bestuurlijke misstanden en daarover oordeelde.103 Een 

Kamermeerderheid stemde in met de enquêtewet.104 Maar het stond nog steeds open waarover een 

enquête mocht gaan. 

In 1855 deed zich een gelegenheid voor het enquêterecht te testen toen de liberaal W.R. 

van Hoëvell voorstelde een parlementaire enquête te houden naar de aanbesteding van de 

‘koperen pasmunt’, koper muntgeld, voor Nederlands-Indië door de conservatief-liberale regering 

Van Hall. Er was volgens Van Hoëvell sprake van corruptie bij de aanbesteding. Thorbecke, één 

van de belangrijkste oppositieleiders in de Kamer, steunde het enquêtevoorstel en hield Van Hall 

voor dat als zijn kabinet een enquête tegenhield, dit corruptie toedekte. Dan ‘zou zich hier het 

verschijnsel voordoen, dat voor de meerderheid van deze Kamer het welzijn van de regeerders 

boven de publieke zaak ging; en ik behoef den geachten spreker vooral niet te herinneren, dat het 

te allen tijde het ken- en brandmerk van partijziekte, de vloek van slechte gouvernementen en 

verdorven volksvergaderingen was, het publiek belang aan het belang der bestuurders op te 

offeren.’105 Een Kamermeerderheid vond dat een enquête er was voor het vergaren van technische 

informatie ter voorbereiding op een wetsvoorstel in plaats van ‘politieke’ onderzoeken.106 Het 

voorstel tot het houden van een enquête werd tot ergernis van de liberalen verworpen. Het maakte 

duidelijk dat de discussie over een enquête afhankelijk was van de samenstelling van de Kamer, 

zoals ook zou blijken toen tijdens de Limburgse brievenaffaire de enquête ter sprake kwam. 

 

Het waarborgen van vrije verkiezingen  

                                                           
101 HTK, 1849-1850, 13 juli 1850, 1 en 2. 
102 Ibidem, 6. 
103 Ibidem, 4. 
104 Ibidem, 14. Het reglement van orde van de Tweede Kamer dat in 1852 werd opgesteld, bekrachtigde het primaat 
van de Kamer om te bepalen waarover een enquête mocht gaan. Dölle, Het recht van parlementaire enquête, 43. 
105 Zoals geciteerd door: Van Zuylen, HTK, 1865-1866, 11 december 1865, 319. 
106 Dölle, Het recht van parlementaire enquête, 22. 
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Vrije directe verkiezingen golden in liberale regimes in de negentiende eeuw als het middel om 

geschikte burgerlijke bestuurders te selecteren. In Nederland betekende dit dat de verkiezingen 

zodanig moesten worden ingericht dat de bepalingen van de liberale grondwet van 1848 werden 

gerespecteerd. Daarin stond dat er één parlementslid was voor iedere 45.000 inwoners en dat een 

afgevaardigde werd gekozen op basis van directe verkiezingen die iedere twee jaar voor de helft 

van de Kamerleden plaatsvond. Bovenal moesten de eenmaal gekozen afgevaardigden in de 

Kamer ‘stemmen, elk volgens eed en geweten, zonder last of ruggespraak met hen die 

benoemen’, zoals in grondwetartikel 82 werd vermeld. Deze formele waarden waren niet 

onomstreden en maakten dat verkiezingen een voedingsbodem voor discussie over politieke 

moraliteit waren.  

Tot grote ontevredenheid van de aanhangers van Thorbecke werden in 1848 bij de eerste 

directe verkiezingen voor de Tweede Kamer, op basis van een tijdelijke kieswet, prominente pre-

1848 bestuurders gekozen, zoals oud-minister Van Hall. S.P. Lipman, die onder meer schreef 

voor De Nederlandsche Spectator, schreef hierover een fel pamflet.107 Van Hall was een corrupte 

politicus omdat hij ‘beurtelings vriend en vijand van vrijzinnige begrippen’ was, en vanwege zijn 

talloze politieke ‘rolverwisselingen’ straalde hij niet de ‘eenheid’ uit zoals het ‘leven van een 

“groot” man behoort’. Aan de grondwetswijziging van 1848 was Van Hall ‘lijnregt 

tegenovergesteld’, want hij behoorde tot de ‘behoudsmannen’. Bovendien stond Van Hall bekend 

om de door hem ‘gebruikte kunstmiddelen’ ten tijde van zijn ministerschap, zoals het censureren 

van kranten, omkopen van journalisten en intimideren van Kamerleden.108 De aanleiding voor 

Lipmans tirade was de verkiezing van Van Hall tot Kamerlid in het derde Amsterdamse 

kiesdistrict. Dit was niet gebeurd op basis van geschiktheid, maar door het beïnvloeden van 

stemgerechtigden en doordat Van Hall zich voor deed als een liberaal.109 Lipmans aanklacht was 

er één van vele aan het adres van Van Hall: hij werd tot aan zijn dood in 1866 door de 

Thorbeckeanen aangevallen.110 Naast inzage in een persoonlijke en partijpolitieke strijd toonde 

Lipmans pamflet dat er volgens de liberalen niet lichtzinnig mocht worden omgesprongen met 

vrije verkiezingen als middel om geschikte bestuurders te selecteren.  

In de nieuwe kieswet, die Thorbecke in mei 1850 had ingediend en die de tijdelijke 

kieswet verving, werden deze waarden nogmaals benadrukt. Dit nam het probleem niet weg dat 

het moeilijk was om ze te allen tijde helder te krijgen en dus te waarborgen. Een 

Kamermeerderheid nam de wet in juli 1850 aan, zodat 80.000 mannelijke burgers van 23 jaar en 

                                                           
107 Kroeze, ‘Floris Adriaan van Hall’. 
108 Lipman, Het Candidaatschap van F.A. van Hall, 3-5. 
109 Ibidem, 4 en 11. 
110 Op 11 december 1860 zou Thorbecke in de Tweede Kamer Van Hall verwijten ‘parasitische politiek’ te bedrijven. 
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ouder die voldoende belasting betaalden, konden stemmen.111 Ook kwamen er 38 districten, 

waarin 68 Kamerleden werden gekozen.112 Groen van Prinsterer en Van Hall hekelden dat bij de 

invulling van de districtsgrenzen met traditionele lokale machtsverhoudingen geen rekening werd 

gehouden.113 Thorbecke zag in het districtenstelsel echter een middel om geschikte Kamerleden 

naar boven te laten komen, althans als er grote willekeurige kiesdistricten werden gevormd 

waarvan de grenzen niet werden beïnvloed door de oude provinciegrenzen. Alleen zo zou de 

invloed van de traditionele standen en bestuurdersfamilies op de kandidaatstelling en 

verkiezingen worden gebroken. Volgens Thorbecke was dit in het algemeen belang, want zo werd 

daar ‘waar de Vertegenwoordigers des Rijks te kiezen zijn, alle aandacht aan vertegenwoordiging 

van bijzondere belangen op zijde gezet, en louter op het welzijn van het geheele Nederlandsche 

Volk gelet’.114 Ook de concrete indeling van de kiesdistricten leidde tot discussie omdat sommige 

districten al bij voorbaat een dominante groep stemmers lieten zien, zoals in het katholieke zuiden 

en de overwegend liberale districten rondom de steden in Oost-Nederland. Volgens Thorbecke 

bepaalde echter de ‘zedelijke kracht’ van een minderheid of ze tot een meerderheid kon 

uitgroeien in een district.115 Bovendien, een kiesdistrict werd idealiter gewonnen door de 

kandidaat die politieke moraliteit belichaamde, dus wat was het probleem?  

De gang van zaken rondom de verkiezingen leidde echter tot vragen. Een kandidaat moest 

een absolute meerderheid halen in een district, vaak was daar een tweede ronde voor nodig. Om 

een kandidaat in de tweede ronde te krijgen, werden stembusakkoorden gesloten tussen 

kiesverenigingen van verschillende politieke gezindtes. De stembusakkoorden hadden een hoog 

voor-wat-hoort-wat gehalte: zo stemden katholieken vaak op liberalen in de hoop daarvoor wat 

terug te krijgen, net zoals conservatieven en Antirevolutionairen elkaar steunden. De akkoorden 

hadden grote invloed op de verkiezingsuitslag, kwamen veelvuldig voor en werden als een 

ondermijning van de politieke moraliteit beschouwd, omdat waarden als geschiktheid, 

onafhankelijkheid en vrije verkiezingen erdoor werden aangetast.116 Ook vulden burgemeesters 

stembriefjes in of gaven ze de veldwachter opdracht kiezers op te trommelen op de 

verkiezingsdag en hen van een stemadvies te voorzien. Ook dominees en priesters gaven 

stemadviezen, daarbij aangespoord door de kandidaat-Kamerleden van hun gezindte.117 Soms 

                                                           
111 Loots, Voor het volk, van het volk, 29; Van Schie, Vrijheidsstreven in verdrukking, 24. Dit was 10,7% van de 
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moesten verkiezingen worden overgedaan.118 Verder werd in de beslotenheid invloed uitgeoefend 

op de kandidaatstelling, terwijl in een ideale situatie de meest geschikte burger als vanzelf, op 

basis van zijn ‘morele kracht’, als kandidaat en Kamerlid werd gekozen.119 Alle politieke fracties 

maakten zich aan deze praktijken schuldig, maar de liberalen deden er het meest geheimzinnig 

over omdat het niet strookte met hun opvatting van moraliteit en goed bestuur.120 Tijdens de 

brievenaffaire zou de beïnvloeding van de verkiezingen opnieuw worden aangekaart.  

Tot slot had de kieswet nog een ander probleem gecreëerd. Zo was bepaald dat zodra de 

Nederlandse bevolking met 45.000 personen was gegroeid, er een extra Kamerzetel gecreëerd 

moest worden en de districten heringedeeld zouden worden.121 In 1848 verwachtte men een 

bevolkingsgroei van 45.000 inwoners per vijf jaar, maar toen men in 1855 een volkstelling deed, 

bleek dat de bevolking met 135.000 was toegenomen, ofwel drie extra Kamerzetels. De 

kieswetherziening was een beladen aangelegenheid, omdat de discussie over de betekenis van 

representatie, vrije verkiezingen en geschiktheid weer werd opgerakeld en er argwaan bestond of 

de nieuwe districtsgrenzen op morele gronden werden getrokken of dat partij- en lokale belangen 

vooropstonden. Het duurde tot 1858 voor de eerste herziening van de kieswet werd gerealiseerd. 

En omdat in de tussentijd de bevolking weer was gegroeid, werd de Kamer met vier extra zetels 

uitgebreid tot 72 leden.122  

In 1864 bracht de tweede kieswetherziening, die door Thorbecke ter hand werd genomen, 

een conflict met zich mee tussen de liberale Kamermeerderheid en enkele Limburgse 

afgevaardigden. De bevolkingsgroei rechtvaardigde een Kameruitbreiding van drie zetels. 

Thorbecke stelde voor enkele kiesdistricten in Noord- en Oost-Nederland uit te breiden. Het paste 

in Thorbeckes idee dat het vormen van grotere kiesdistricten de verbinding tussen de 

afgevaardigde en de regionale belangen verzwakte. De Limburgse Kamerleden vonden echter dat 

Limburg recht had op een extra afgevaardigde, want daar waren 38.775 inwoners ‘over’. Als er 

dus een paar Brabantse of Gelderse gemeenten werden toegevoegd aan een Limburgs district, kon 

het vereiste aantal van 45.000 inwoners worden bereikt en een extra zetel voor Limburg worden 

gerealiseerd. Thorbecke verweet de Limburgers ‘provincialisme’, ‘agitatie’ en ‘stoornis van 

rustig overleg’.123 Een Kamermeerderheid steunde Thorbecke.124 Dit leidde ertoe dat de 
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verkiezingen in de nieuwe kiesdistricten Winschoten, Deventer en Haarlem drie overtuigde 

Thorbeckeanen, A. van Delden, A.S. van Nierop en W.J.A. Jonckbloet, in de Kamer brachten.125 

Dat was voor de Limburgse, maar ook conservatieve oppositie, een stimulans om de liberale 

invloed op verkiezingen nauwkeurig te volgen en een voorbeeld te vinden dat hun vermoeden zou 

bevestigen dat de liberalen verkiezingen beïnvloedden. De Limburgse brievenaffaire zou dit 

voorbeeld worden. 

 

De liberalen hadden met 1848 een nieuw ideaal van goed bestuur geformuleerd waaraan 

Thorbeckes naam was verbonden, maar er was onenigheid over de bestuurlijke concretisering van 

dit ideaal en de betekenis van moraliteit.126 Thorbecke wilde de grondwet met de organieke 

wetten in de praktijk brengen, maar de wetten boden aanleiding voor discussie. Bij benoeming, 

ontslag of handhaving van bestuurders speelde de persoon van de bestuurder en zijn relatie met 

de minister een rol. Daarmee behield het benoemingsbeleid een zwakte, namelijk dat een 

persoonlijk en willekeurig element meespeelde. Ook de opvatting over de rol van de Kamer, die 

grondwettelijk de politieke moraliteit moest handhaven, bleek dubbelzinnig, zoals naar voren 

kwam bij de behandeling van de enquêtewet en voorstellen voor een enquête in 1855. Het was de 

vraag of de Kamer wel aan de liberale eisen kon voldoen. Deze twijfel gold ook voor het 

waarborgen van vrije verkiezingen die waren gericht op het selecteren van geschikte bestuurders: 

in de praktijk bleek dit op zijn minst een uitdaging. Dit alles was een voedingsbodem voor 

corruptieschandalen.  

                                                                                                                                                                                     
124 Loots, Voor het volk, van het volk, 35 en 36. Het aantal Kamerleden kwam in 1864 op 75. In 1878 werden de 
kiesdistricten voor het laatst uitgebreid: er konden toen 86 leden in 43 districten worden gekozen. In 1887 werd 
vastgesteld dat de Kamer 100 leden telde, ongeacht de omvang van de bevolking. 
125 Van Welderen Rengers, Parlementaire geschiedenis, 285. 
126 Te Velde, Stijlen van leiderschap, 19-54; Drentje, Inleiding; Aerts, ‘Filosofische biologie van J.R. Thorbecke’, 83 
en 84. 
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3. De ‘Limburgsche Brievenaffaire’: verkiezingscorruptie? 
 

In de aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen van 1864 bleek dat Thorbeckes tweede 

kabinet, dat in 1862 was aangetreden, kritisch werd bekeken door de Limburgse afgevaardigden 

in de Kamer. Het debat over de kieswetherziening van 1864 speelde daarbij een rol, maar ook 

andere voorstellen van het kabinet-Thorbecke, zoals het voorstel voor de verhoging van de 

grondbelasting in Limburg. In de Kamer waren Thorbeckes Limburgse bondgenoten ontevreden, 

en lokale politici en journalisten keerden zich openlijk tegen Thorbecke.127 De liberalen dreigden 

de steun te verliezen in de twee Limburgse kiesdistricten Roermond en Maastricht, waar ze sinds 

1848 veel aanhang hadden.128 De Thorbeckeaanse afgevaardigden wonnen, maar in 1865 gingen 

er geruchten dat dit te wijten was aan immorele beïnvloeding van de verkiezingen: corruptie.  

 

De verkiezingen van 1864: strijd tussen ministeriële en Limburgse Kamerleden 

Sinds 1848 werd Thorbecke vaak gesteund door afgevaardigden uit het katholieke zuiden. Zij 

zagen in Thorbecke de man die de positie van de katholieken in Nederland zou verbeteren. In 

1853 had Thorbeckes kabinet de herinvoering van de bisschoppelijke hiërarchie toegestaan, tot 

tevredenheid van de katholieken, maar tot ergernis van de protestanten die met steun van de 

conservatieve Kamerleden en kiezers een politieke oppositie wisten te organiseren die 

Thorbeckes eerste kabinet ten val bracht.129 Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie 

vergrootte de onvrede van de Antirevolutionairen over Thorbeckes politiek, maar ook de steun 

voor Thorbecke in het katholieke zuiden: hij werd in 1853 en in 1855 gekozen in het kiesdistrict 

Maastricht. Ook aan de verkiezingsoverwinning in 1862 droegen de katholieke Limburgers bij. 

Het tweede kabinet-Thorbecke was een uitgesproken Thorbeckeaans kabinet met een Limburgs 

accent. Op Justitie kwam Thorbeckes oud-student en bondgenoot N. Olivier, op Buitenlandse 

Zaken kwam P. T. van der Maesen de Sombreff, een Maastrichtenaar die het bondgenootschap 

tussen Thorbecke en het katholieke Limburg belichaamde, en op Financiën de Rotterdamse 

Thorbeckeaan G.H. Betz.130 Het kabinet boekte successen, maar kreeg het al snel moeilijk. Zo 

moest Van der Maesen in 1863 aftreden nadat zijn begroting was afgestemd.131 Het toonde dat 

Thorbecke niet altijd een goede hand had in het selecteren van geschikte bestuurders, want 

laatdunkend werd Van der Maesen de ‘Limburgsche dorpeling-diplomaat’ genoemd.132 

                                                           
127 Van der Hoek, Limburgs Groote Mond, 11. 
128 De dubbele kiesdistricten Maastricht en Roermond vaardigden twee leden voor de Tweede Kamer af en het 
kiesdistrict Boxmeer, dat ook uit Noord-Brabantse en Gelderse gemeenten bestond, één afgevaardigde. Thorbecke 
was in 1853 en 1855 in Maastricht gekozen. Lemmens, Aan vorst en vaderland gehecht, 67. 
129 Van Welderen Rengers, Parlementaire geschiedenis, 86. 
130 Molhuysen en Blok (ed.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 113 en 114.  
131 Van Welderen Rengers, Parlementaire geschiedenis, 261 en 262.  
132 Zoals geciteerd in: Jurriaanse, De Nederlandse ministers van buitenlandse zaken, 186. 



50 
 

In de aanloop naar de verkiezingen van 1864 kwam Thorbeckes ministerie verder onder 

druk te staan van Limburgse katholieke zijde, omdat de encycliek Quanta Cura en de Syllabus 

Errorum verschenen en daarin het liberalisme werd veroordeeld.133 Daarnaast vonden de 

Limburgers dat de liberalen niet genoeg rekening met hen hielden, zoals bleek uit de eerdere 

kiesdistrictaanpassing, maar ook uit het voorstel om de belasting op het bier te verhogen 

waardoor de Limburgse bierconsumptie duurder werd, alsmede uit het door het kabinet-

Thorbecke in 1864 gesloten verdrag met België dat het gebruik van het Maaswater voor Limburg 

beperkte. Thorbecke verweet de Limburgers echter dat zij alleen oog voor hun eigen belangen 

hadden.134 De Limburgse onvrede richtte zich al snel op de liberale afgevaardigden uit Limburg, 

zoals het Kamerlid K.L.J. Cornelis, dat in Roermond was gekozen. Deze ‘ministeriëlen’ gaven 

het kabinet-Thorbecke teveel de vrije hand, waardoor de Limburgse belangen werden 

veronachtzaamd, aldus de oppositie in Limburg.135  

De grootste onvrede in Limburg werd veroorzaakt door minister Betz’ voorstel om de 

grondbelasting te verhogen. Volgens Betz was het een historische noodzakelijkheid.136 In de 

Franse Tijd had het kadaster in Limburg het belastbaar roerend en onroerend goed in kaart 

gebracht, maar de officiële verdeling van Limburg tussen België en Nederland in 1839 had de 

gegevens onbruikbaar gemaakt. In 1841 had minister van Financiën J.J. Rochussen daarom een 

voorlopige regeling ingesteld waarin werd bepaald dat Limburg slechts 248.907 gulden moest 

afdragen aan de staat tot het moment dat de nieuwe kadastrale indeling klaar was. Het kadaster 

bepaalde in 1844 dat de belastbare opbrengst van het onroerend en roerend goed in Limburg 3,8 

miljoen gulden bedroeg en in 1859 zelfs 3,9 miljoen gulden. Een aanpassing van de af te dragen 

belasting bleef echter uit, waardoor het belastingtarief voor Limburg ongeveer 6,5% bedroeg, 

terwijl de overige provincies gemiddeld 12% afdroegen. Sinds 1850 werd getracht een nieuwe 

regeling te maken, want een Kamermeerderheid vond dat aan de bijzondere positie van Limburg 

een einde gemaakt moest worden. Met het wetsvoorstel dat Betz in 1862 presenteerde, zou de af 

te dragen som 400.000 gulden worden: een redelijke verhoging vanuit nationaal perspectief, maar 

voor Limburg een belastingtoename van 60%.137  

De Limburgers probeerden Betz’ plan van tafel te krijgen en dreigden niet op een 

ministeriële kandidaat te stemmen als het voorstel werd gehandhaafd. Het Venloosch Weekblad 

van de journalist Leopold Haffmans gebruikte de leus ‘Weg met het ontwerp, weg met de 

                                                           
133 De Jong, Van standspolitiek naar partijloyaliteit, 123; Verhage, Katholieken, Kerk en Wereld, 58; Van Welderen 
Rengers, Parlementaire geschiedenis, 309. 
134 HTK, 1864-1865, 17 maart 1864, 537-539. 
135 Lemmens, Aan vorst en vaderland gehecht, 197. 
136 Elias, De Vrankrijker’s Geschiedenis van de Belastingen, 83 en 95. Een inkomstenbelasting werd verschillende 
malen voorgesteld, maar pas in 1892-1893 ingevoerd. 
137 Bos, ‘Agitatie in Limburg’, 81-83. 
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minister van financiën’.138 Haffmans steunde de anti-Thorbeckeaan F.H.K.E. de Keverberg de 

Kessel, die in maart 1864 in de Kamer was gekozen toen Cornelis was benoemd als 

kantonrechter. De Thorbeckeaan Cornelis wilde echter in juni 1864 weer gekozen worden in het 

kiesdistrict Roermond. Er volgde een felle strijd tussen De Keverberg en Cornelis.139 In het 

kiesdistrict Maastricht nam het Thorbeckaanse kandidaat-Kamerlid Van der Maesen met steun 

van burgemeester Pijls van Maastricht het op tegen P.F.E. van Wintershoven en zijn bondgenoot 

P.D. Regout.140 Pijls, een voormalig zeepfabrikant, en Regout, een porseleinfabrikant, hadden al 

langer zakelijke conflicten, maar sinds Pijls in 1861 burgemeester was geworden en openlijk 

Thorbecke was gaan steunen, terwijl Regout kritischer werd over Thorbecke, was hun conflict 

steeds politieker geworden.  

Ondertussen waren er 140 adressen van Limburgse grootgrondbezitters en afgevaardigden 

van gemeente en provincie naar de Kamer gestuurd, waarin de belastingwet werd afgeraden.141 In 

mei 1864 werd Betz uitgedaagd door het Limburgse Kamerlid De Keverberg, die ‘als meer 

afgevaardigden uit de provincie, eene bijzondere opvatting had van zijne roeping in het 

Nederlandsche parlement’, aldus tijdgenoot en parlementair geschiedschrijver Van Welderen. De 

Keverberg vond dat Betz Limburg benadeelde en eiste dat Betz de wet introk. De angst om de 

verkiezingen te verliezen was groot, want tot onvrede van de Kamer bleek uit Betz’ reactie ‘dat 

het ministerie alles wenschte te vermijden wat bij de aanstaande stemming tot ontstemming 

aanleiding kon geven’, aldus Van Welderen.142 Betz diende het belastingvoorstel niet in bij de 

Kamer, hoewel hij ontkende dat dat met de verkiezingen van 1864 te maken had. De 

Thorbeckeaanse Kamerleden Cornelis en Van der Maesen werden in juni 1864 gekozen.143 

 

Beïnvloeding van de verkiezingen door ministers? 

De verkiezingsoverwinning gaf de liberalen moed. Vanaf het najaar van 1864 werden weer 

wetsvoorstellen ingediend en in 1865 leek Thorbeckes kabinet zeker van zijn zaak: ondanks de 

polarisatie binnen en buiten de Kamer ‘kenmerkte de troonrede van September 1865 zich door 

denzelfden toon van voldaanheid en zelfvertrouwen, dien men meestal in deze staatsstukken, met 

medewerking van Thorbecke opgesteld, placht aan te treffen’, aldus Van Welderen.144 Betz 

kondigde aan in september 1865, tijdens de parlementaire behandeling van de begroting van 

Financiën voor het jaar 1866, het belastingvoorstel te zullen oppakken en indienen, tot onvrede 

                                                           
138 Lemmens, Aan vorst en vaderland gehecht, 195. 
139 Zoals geciteerd in: Lemmens, Aan vorst en vaderland gehecht, 195. 
140 Crul, ‘De burgemeesters die Maastricht maakten’, 52-56. 
141 Bos, ‘Agitatie in Limburg’, 81-83. 
142 Van Welderen Rengers, Parlementaire geschiedenis, 284. 
143 Van der Maesen kreeg 1257 van de 1524 uitgebrachte stemmen. ‘Thorbecke aan W.H. Pijls, 10-04-1864’, in: 
Hooykaas en Santegoets (ed.), Briefwisseling, VII, 93, noot 3. 
144 Van Welderen Rengers, Parlementaire geschiedenis, 294. 
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van de Limburgse afgevaardigden. De conservatieven, die sinds het vertrek van de 

Antirevolutionair Groen in mei 1865 de parlementaire oppositie leidden tegen Thorbeckes 

kabinet, roken bloed. Hun spreekbuis, Het Dagblad van Zuid-Holland en ’s-Gravenhage onder 

redactie van Izaak Lion, stelde dat het gehannes met het belastingvoorstel op immorele gronden 

berustte. Zo zou burgemeester Pijls vlak voor de verkiezingen van 1864 brieven van Thorbecke 

hebben ontvangen en getoond aan kiezers met daarin de zinsnede ‘dat het wetsontwerp op de 

grondbelasting niet weder zou worden aangeboden’. Dit had geleid tot de verkiezing van Van der 

Maesen, aldus de krant.145 Het Dagblad had het bericht overgenomen uit L’ami des intérêts 

Limbourgeois, een krant die werd gefinancierd door Regout. Thorbecke was verbolgen en schreef 

aan Pijls dat hij ‘hetgeen de heeren Dagblad [Lion], Regout, en soortgelijken schrijven (…) 

onmiddellijk verscheur[t]’.146 Op 28 oktober herhaalden L’ami en het Dagblad de aantijging147, 

waarop Pijls op 30 oktober aan de redactie van het Dagblad schreef dat het ‘geheel strijdig met de 

waarheid’ was, te stellen dat ‘het hoofd van het kabinet’ brieven had geschreven. Op 1 november 

drukte het Dagblad Pijls’ brief af, maar voegde er de zinsnede aan toe dat ‘het hoofd van het 

kabinet’ een voorbehoud verraadde, want wie was het hoofd: was het Thorbecke of diens 

belangrijkste minister, Betz? Daarop schreef Pijls op 2 november 1865 dat hij ‘van geen lid van 

het ministerie’ een schrijven had ontvangen waarin werd verzekerd ‘dat het wetsontwerp op de 

grondbelasting niet weder zal worden aangeboden’.148  

De verwijten in het Dagblad en L’ami waren gebaseerd op een open brief van de politicus 

Van Wintershoven, die in 1864 het Thorbeckeaanse Kamerlid Van der Maesen had uitgedaagd.149 

Van Wintershoven was een oud-student van Thorbecke. Hij had in 1855 zijn Kamerzetel te 

danken gehad aan Thorbecke, die in Maastricht en Deventer was gekozen, maar zitting nam voor 

Deventer en zodoende Van Wintershoven de mogelijkheid bood als Thorbeckeaan in een 

herverkiezing het Maastrichtse district te winnen. Voor de verkiezingen van 14 juni 1864 was 

Van Wintershoven van Thorbeckeaans anti-Thorbeckeaans geworden. Van Wintershoven vond 

dat Thorbecke de belangen van Limburg niet behartigde en hekelde bovendien Pijls’ rol bij de 

kandidaatstelling van Van der Maesen.150 Daarna had Van Wintershoven zich gekandideerd voor 

de Provinciale Staten van Limburg en was daar wel gekozen.151 Hij zou daar de strijd tegen Pijls 

voortzetten, zoals bleek op 8 november 1865 toen de Staten vergaderden over het voorstel om een 

adres te schrijven aan de regering met het verzoek de voorgestelde verhoging van de 

                                                           
145 Het Dagblad van Zuid-Holland en ’s-Gravenhage, 20 en 22 oktober 1865. 
146 ‘Thorbecke aan W.H. Pijls, 23-10-1865’, in: Hooykaas en Santegoets, Briefwisseling, VII, 126 en 127, zie ook noot 
2 en 3. 
147 Het Dagblad van Zuid-Holland en s’-Gravenhage, 28 oktober 1865 
148 Frusch, ‘Hoe een Limburgse belastingkwestie’, 76. De brieven zijn opgenomen in het artikel. 
149 Het Dagblad van Zuid-Holland en s’-Gravenhage, 28 oktober 1865. 
150 Van Wintershoven, De Heer Hubert Pyls en de candidatuur van Jhr. Mr. P. van der Maesen de Sombreff. 
151 Molhuysen en Blok (ed.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, deel 10, 1226-1228. 
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grondbelasting voor Limburg niet door te laten gaan. Van Wintershoven verweet Pijls, die het 

adres net als hij steunde, brieven van ministers te hebben ontvangen en gebruikt tijdens de 

verkiezingen van 1864. Pijls antwoordde dat hem ‘noch direct, noch indirect, ministeriele brieven 

of mededeelingen, officieel of officieus, geworden of vertoond zijn volgens welke de wet nopens 

de grondbelasting in Limburg niet meer zou worden ingediend’. Hij had ‘zelfs geen dubbelzinnig 

schrijven’ ontvangen. Ook had hij ‘zich slechts als particulier, geenszins als Burgemeester van 

Maastricht, ingelaten’ met de verkiezingen van 1864.152 Het was een zeer felle botsing.153  

Doordat het Dagblad over de commotie publiceerde, werd deze ook in Den Haag bekend. 

Dit leidde ertoe dat J.J.P. van Zuylen van Nijevelt, een Kamerlid dat was begonnen als 

Thorbeckeaan maar in conservatieve richting was opgeschoven, op 14 november Kamervragen 

stelde over de aantijgingen van Van Wintershoven.  

 

‘Er heeft iets plaats gehad dat tot dusver niet geschied is; de zaak is openlijk besproken in de 
vergadering der Staten van Limburg. (…) Door een lid der Staten [Van Wintershoven] is aan een 
ander lid [Pijls] verweten dat hij, op aansporing van enkele Ministers, de zaak van de 
grondbelasting in Limburg zou hebben gebruikt om invloed uit te oefenen op de verkiezingen.’154  
 

Thorbecke antwoordde Van Zuylen zeer stellig.  

 

‘Dan zeg ik vooreerst, dat, wat den Minister van Binnenlandsche Zaken en al wat van hem 
afhangt betreft, de verkiezingen in dit land nooit zoo vrij geweest en nimmer vrijer zullen zijn dan 
onder dit Ministerie; en spreekt men van brieven, van mij afkomstig, men late ze drukken, ik zal 
ze des noods doen overnemen in de Staatscourant, indien zij gedrukt mogten zijn in pamphlet of 
dagblad, dat weinig gelezen wordt of niet verdient gelezen te worden.’155 
 

Op 18 november 1865 werden de begrotingsdebatten in de Kamer opnieuw onderbroken. 

Het Venloosche Weekblad en L’ami hadden beslag gelegd op een brief, niet van Pijls of 

Thorbecke, maar van minister Betz aan Van der Maesen. Deze brief bracht Betz, maar ook 

Thorbecke, Pijls en Van der Maesen in het nauw. Betz had op 4 mei 1864, dus vlak voor de 

verkiezingen van juni 1864, geschreven aan Van der Maesen: 

 

‘Amice, 
Nagenoeg gelijk met uwen brief ontving ik er eenen van Pijls, die ook natuurlijk nagenoeg 
dezelfde onderwerpen behandelde, waarover gij mij schreef. Ik heb den brief van Pijls 
beantwoord en haast mij om het ook den uwen te doen.  
 

                                                           
152 Frusch, ‘Hoe een Limburgse belastingkwestie’, 93. 
153 Hooykaas en Santegoets (ed.), Briefwisseling, VII, 129,  noot 6. 
154 HTK, 1865-1866, 14 november 1865, 130. 
155 Ibidem, 14 november 1865, 132 (2). 
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Met u hoop ik dat, (…) de liberale beginselen in Limburg zullen zegevieren. Pijls verzoekt mij 
dringend om de wet op de bieren formeel in te trekken; maar gij gevoelt dat zoo iets onmogelijk 
is in den stand waarin de zaak zich thans bij de Kamer bevindt. Gij weet [echter] dat ik reeds 
sedert eenigen tijd tot het besluit was gekomen, de bieren niet te behandelen. (…) Limburg heeft 
dus van de bierwet niets te vreesen (…). 
 
Ook de grondbelasting laat ik rusten en dat is grootendeels uwe schuld. Als collega hebt gij reeds 
de behandeling van dit ontwerp weten tegen te houden. En toen wij u zoo noode zagen vertrekken 
[als minister van Buitenlandse Zaken], heb ik u, dank ook aan de loyale houding van uwe 
afgevaardigden in de beide kamers, de toezegging gedaan, dat ik de grondbelasting zou laten 
rusten, als de houding van Limburg het mij niet onmogelijk maakt. (…) Het is alleen toe te 
schrijven aan de persoonlijke tusschenkomst van U en Pijls, dat ik van die inzending [van het 
wetsvoorstel] heb afgezien. Ik zal er niets meer over zeggen dan alleen dat ik hoop dat men in 
Limburg zal begrijpen dat deze handelwijze niet het gevolg is van de houding der oppositie 
aldaar, maar enkel en alleen van de intercessie der vrienden van het ministerie (…). 
 
Aan den directeur der belastingen laat ik schrijven om vooral met de meest mogelijke 
gematigdheid te werk te gaan en de kleine overtredingen door de vingers te zien (…).  
 
Men zal dan in Limburg zien dat de Minister van Financiën het zoo kwaad nog niet meent en dat 
zij door de nieuwe regeling der belastingen oneindig meer bevoordeeld worden dan zij ooit 
nadeel hebben kunne lijden door de grondbelasting en de bieren. 
 
Getk. Betz’156 
 

Voor tijdgenoot en liberaal Van Welderen was het duidelijk: 

 

‘Uit dien brief kon (…) niets anders worden gelezen dan dat de minister genegen was eenige, den 
Limburgers ongevallige, wetsvoorstellen terug te nemen of de behandeling daarvan te 
verschuiven, indien de verkiezingen ten gunste van het ministerie mochten uitvallen. Tevens 
werd in den brief medegedeeld, dat de directeur der belastingen in Limburg was uitgenodigd om 
vooral met de meest mogelijke gematigdheid te werk te gaan, en de kleine overtredingen door de 
vingers te zien.’157 
 

Ook het liberale Algemeen Handelsblad moest toegegeven dat Betz ‘zich op zijn minst 

genomen aan eene grove onvoorzichtigheid schuldig had gemaakt, die wij van hem niet hadden 

verwacht’.158 Het ‘brievenschandaal’ was nu realiteit, want de verkiezingen bleken toch minder 

vrij dan verwacht en de oppositionele Kamerleden en kranten spraken openlijk van corruptie en 

aantasting van de ‘politieke moraliteit’.159 Een ernstig verwijt. Ook bleek Pijls te hebben gelogen, 

want uit Betz’ brief kon worden opgemaakt dat hij wel degelijk een brief van Betz had 

ontvangen. In een open brief aan het Dagblad op 22 november 1865 gaf Pijls toe een brief van 

Betz te hebben ontvangen, maar niet ‘dat ik brieven van Ministers’, in meervoud, had ontvangen. 

                                                           
156 De volledige brief is opgenomen in: Algemeen Handelsblad, 22 november 1865. 
157 Van Welderen Rengers, Parlementaire geschiedenis, 296. 
158 Algemeen Handelsblad, 22 november 1865. 
159 Van Welderen Rengers, Parlementaire geschiedenis, 297. 
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Ook herhaalde hij geen brief gekregen te hebben die ‘de verzekering’ inhield dat de 

grondbelasting niet opnieuw zou worden ingediend. Pijls vond het prima als er een onderzoek 

naar de brievenkwestie kwam.160 Het Dagblad drukte Pijls’ brief af en stelde dat Pijls eerst had 

‘ontkend’ en ‘nu moet erkennen’ brieven te hebben ontvangen, en dat zijn uitlating open te staan 

voor een onderzoek, ‘eene enquête provoceerde’. Ook vond het Dagblad het ongehoord dat ‘zo’n 

man nog aan het hoofd mag staan van de hoofdplaats eener provincie’.161 Voor dit alles stelde het 

Dagblad Thorbecke verantwoordelijk. Het Handelsblad nam het op voor Thorbecke en probeerde 

de kwestie te marginaliseren door te stellen dat de oppositie er een ‘absurd’ schandaal van 

maakte. Er volgde een polemiek tussen het Handelsblad, dat van ‘insinuatien’ sprak, en het 

Dagblad, dat vond dat de verkiezingen en het bestuur in Limburg gecorrumpeerd waren.162 

De Kamer maakte zich op minister Betz aan de tand te voelen, maar die mogelijkheid 

werd de leden ontnomen doordat Betz aftrad. In zijn ontslagbrief verklaarde Betz: ‘Beloften of 

toezeggingen van niet-wederindiening van de voordragt omtrent de grondbelasting in Limburg, 

werden daarin [de bewuste brief] door mij niet gedaan. Maar het spreekt van zelven, dat, als men 

een particulieren brief schrijft aan een oud-ambtgenoot, die ons pas heeft verlaten en aan een 

man, wien men vriendschap en genegenheid toedroeg, men zijne woorden niet weegt, omdat men 

weet, dat die brief niet onder de oogen van anderen komt. Ik heb mij echter bedrogen’.163 In zijn 

toelichting in de Kamer op het vertrek van Betz zei Thorbecke: ‘Een particuliere brief, door den 

Minister van Financiën aan een oud ambtgenoot en vriend geschreven, is openbaar gemaakt. Die 

minister heeft begrepen, dat die brief hem blootstelt aan uitleggingen, opvattingen, betichtingen, 

waaraan een Minister niet mag blootstaan. – Hij heeft dus zijn ontslag aan den koning 

gevraagd’.164 Thorbecke bevestigde min of meer Betz’ corrupte gedrag, maar vond ook dat met 

Betz’ aftreden de politieke moraliteit niet langer in het geding was. De zaak was afgedaan. 

 

De onafhankelijkheid van verkiezingen en bestuurders in het geding? 

Betz had liberale waarden van bestuur niet gerespecteerd, maar politici hadden daarover geen 

oordeel kunnen vellen. Mede daardoor escaleerde de affaire alsnog na het aftreden van Betz. In 

Limburg verhevigde de strijd tussen Thorbeckeanen en anti-Thorbeckeanen. De Thorbecke 

goedgezinde gouverneur van Limburg, P.J.A.M. van der Does de Willebois, stelde Thorbecke 

hiervan op de hoogte. De strijd tussen Pijls en Van Wintershoven was ‘goddeloos’ en liep uit de 

hand. Van der Does vroeg zich af of het wetsvoorstel niet ingetrokken kon worden. In een reactie 

bedankte Thorbecke Van der Does voor zijn informatie, vroeg hem te onderzoeken of er brieven 
                                                           
160 Frusch, ‘Hoe een Limburgse belastingkwestie’, 94 en 95. 
161 Ibidem, 96. 
162 Algemeen Handelsblad,  21 november 1865. 
163 Zoals geciteerd in: Hooykaas en Santegoets (ed.), Briefwisseling, VII, 130, noot 1. 
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van hem rondzwierven en stelde dat de belastingwet niet zou worden behandeld zolang er geen 

nieuwe minister van Financiën was.165 Thorbecke wilde het wetsvoorstel dat tot de Limburgse 

opstand en brievenaffaire had geleid, niet langer indienen. Het zou hem op een later tijdstip nog 

worden aangerekend dat hij een wet van algemeen belang opnieuw terugtrok. 

Aangezet door het Dagblad vroeg J.P.P. van Zuylen vier dagen na zijn eerste Kamervraag 

aan Thorbecke of er mogelijk naast ‘regtstreekse invloed’ sprake was van ‘indirecte, meer 

bedekte invloed, door subsidien, bevordering van plaatselijke belangen, waarvan een handig 

gouvernment veel partij kan trekken’. Kortom, ‘of er niet in den zomer van 1864, hetzij 

mondeling, hetzij schriftelijk, door een of door meer Ministers beloften zijn gedaan omtrent de 

niet-wederindiening van bepaalde wets-ontwerpen, en of niet die beloften in verband stonden met 

de verkiezingen, die toen op handen waren?’166 Van Zuylen wilde weten in hoeverre Van 

Wintershovens beschuldiging klopte dat Thorbecke brieven had geschreven aan Pijls, en hem 

opdracht zou hebben gegeven Van der Maesen te steunen. Thorbecke antwoordde gepikeerd.  

 

‘Zal ik de onderwerpen (…) gewigtig noemen, die door den spreker uit ’s Gravenhage, den heer 
van Zuylen, zijn aangeraakt? (…) Zulke insinuatien laat ik mij niet welgevallen. (…) De Minister 
van Binnenlandsche Zaken heeft er altoos voor gezorgd dat door de ambtenaren, voor zooveel die 
onder zijne orders waren, geenerlei inbreuk op de vrijheid der verkiezingen wierd gemaakt, noch 
in den eenen, noch in den anderen zin. Menig ambtenaar kan dat getuigen.’167   
 

Thorbecke benadrukte dat hij geen behoefte had ‘den minsten invloed [te] willen uitoefenen op 

de verkiezingen, of [te] dulden dat ambtelijke invloed daarop uitgeoefend wierd.’ ‘Noch in 

liberalen, noch in eenigen anderen geest mag door ambtenaren op de verkiezingen worden 

gewerkt.’ ‘Wil men met mij spreken, volgaerne; maar ik zal nooit het initiatief nemen om iemand 

over te halen tot zeker gevoelen’. De beschuldiging dat hij Pijls opdracht had gegeven de 

verkiezingen te beïnvloeden, wees hij af. Burgemeesters had hij expliciet verboden zich met 

‘voorbereidende kiezersvergaderingen’ in te laten of ‘op eene andere wijze, invloed uit te 

oefenen’ op de verkiezingen. Een burgemeester mocht als kiesbevoegd burger stemmen op wie 

hij wil, aldus Thorbecke, maar ‘hij mag niet, burgemeester zijnde, zijn invloed doen gelden.’168 Ze 

mochten slechts gebruikmaken van hun stemrecht als burger, niet als drager van een publiek 

ambt. ‘Ik heb de waarheid gezegd en zal de waarheid blijven zeggen in alle toonen waarin men 

het zal willen’, zo stelde Thorbecke. Hij bleef dan ook bij zijn eerdere uitspraak dat ‘de 
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verkiezingen nooit zoo vrij zijn geweest als onder dit Ministerie en nooit vrijer zullen zijn’.169 

Thorbecke bevestigde dat het uit den boze was als verkiezingen werden beïnvloed door 

bestuurders, stelde zich persoonlijk garant en gebruikte grote woorden. 

Thorbeckes zienswijze was volgens de oppositie een eenzijdige weergave van de 

waarheid. J.P.P. van Zuylen wilde geloven dat Thorbecke niets afwist van Pijls’ inmenging, maar 

hij weigerde te accepteren dat Betz of geen enkele andere bestuurder in Nederland de 

verkiezingen op oneigenlijke wijze had beïnvloed. Volgens Van Zuylen was het bekend dat 

tijdens de verkiezingen van 1864 burgemeesters invloed hadden uitgeoefend op de verkiezingen 

door advertenties en petities te ondertekenen ‘daarbij aanbevelende een bepaald candidaat’, zoals 

Pijls had gedaan. Het was, volgens Van Zuylen, echter pas na de verkiezingen dat ze hierop 

werden aangesproken. Daardoor waren de verkiezingen al gecorrumpeerd.170 Van Zuylen hekelde 

dat Pijls een stemadvies had gegeven om op Van der Maesen te stemmen en niet op Van 

Wintershoven en stelde Thorbecke hier als minister van Binnenlandse Zaken voor 

verantwoordelijk. Pijls moest ontslagen worden. 

De brievenaffaire bood de gelegenheid de balans op te maken van zeventien jaar liberaal 

bewind en Thorbeckes rol daarin. Het conservatieve Dagblad, in de woorden van redacteur Lion, 

herinnerde zijn lezers bij het begin van de affaire eraan dat de oude bestuurders van voor 1848 

‘door gunstbetoon, door nepotisme, door benoeming van vrienden zouden geleefd hebben en het 

staatsbelang’ hadden verwaarloosd, zo had Thorbecke Nederland voorgehouden. Hij had beloofd 

dat zijn grondwet en daaruit voortvloeiende wetten en besluiten dit zouden veranderen, maar hij 

had zijn eigen idealen verloochend. ‘Het ware logisch en consequent’ als Thorbecke zich aan de 

1848-beginselen had gehouden, maar onder Thorbeckes bewind volgde ‘een lange reeks 

benoemingen (…) tot de uiterste grenzen gedreven door partijzucht’ waarbij publieke functies 

werden vervuld ‘door aanhangers, vrienden, cliënten en onderhoorigen van de Ministers’.171 Pijls’ 

benoeming en Van der Maesens uitverkiezing pasten in deze reeks. Volgens het Dagblad 

bevestigde de publieke verontwaardiging dat de brievenkwestie geen incident was. Daarentegen 

kon het Dagblad worden verweten dat zolang er geen brief van Thorbecke was, alleen Betz de 

vrijheid van verkiezingen en de onafhankelijkheid van bestuurders had ondermijnd.  

 

Een openbare en publieke aangelegenheid? 

Het brievenschandaal veroorzaakte ook een debat of dit schandaal een publieke zaak en dus een 

aangelegenheid van politiek, pers en parlement was. Thorbecke vond Betz’ brief ‘eene 

mededeeling in een bijzonder gesprek door den een aan den ander gedaan; een gesprek dat 
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natuurlijk van aanzien verandert, wanneer het afgeluisterd wordt en in de courant geplaatst. Ik 

heb niets van dien brief geweten: het was een particuliere brief van den Minister van Finantien.’ 

Thorbecke vond dat er sprake was van ‘geruchten’ en ‘achterklap’ ‘die uit slechte buurten worden 

opgeraapt’, wat ‘met de waardigheid der Kamer niet strookt’. Sterker, het was niemand 

toegestaan met deze ‘kwaadwillige, boosaardige geruchten (…) den Minister of de Vergadering 

(…) lastig te vallen.’172 Thorbecke vond de brievenkwestie een private aangelegenheid. Openbare 

behandeling ervan bracht de Kamer in diskrediet. 

J.J.P. van Zuylen keek hier anders tegenaan. Hij nam Thorbeckes principe: ‘de publieke 

zaak wil publiek behandeld worden’ als uitgangspunt en deed een beroep op de publieke opinie 

en de taak van de Kamer als bewaker van de politieke moraliteit. ‘Ik heb mij beroepen op 

geloofwaardige, eervol bekende personen in die provincie, die als getuigen waren op te roepen. 

(…) Ik behoor niet tot hen, die in achterbuurten rondloopen om geruchten op te zamelen, ten 

einde ze hier te berde te brengen.’173 Volgens het liberale Kamerlid Daniel van Eck was Van 

Zuylen echter, sinds hij het Thorbeckekamp had verlaten, alleen gedreven door wraak, want men 

‘weet, wat men gewoonlijk zegt van de hartstogtelijkheid van hen, die renegaten zijn’, aldus Van 

Eck.174 De conservatief Wintgens steunde Van Zuylen. Hij vond dat op opmerkingen van Van 

Wintershoven, ‘een oud-lid van deze Kamer’ en Statenlid, ‘de aandacht behoort te worden gerigt’ 

door de Kamer.175 Dit corruptieschandaal was van publiek belang, omdat politici en de publieke 

opinie verontrust waren.  

 Van der Maesen voelde zich op de derde debatdag geroepen te reageren. Hij stelde ‘dat ik 

van den Minister van Binnenlandsche Zaken nooit eene belofte ontvangen heb over het al of niet 

verder behandelen der grondbelasting in Limburg.’ Daarnaast was de brief van Betz ‘een 

verkeerd begrepen private conversatie die een ander doel had’ dan de verkiezingen te 

beïnvloeden. Nog daargelaten dat Van der Maesen vond dat hij ‘het regt had’ aan kiezers te 

vertellen dat Betz hem had gezegd het wetsvoorstel te laten rusten als er een liberale 

Kamermeerderheid zou komen.176 Van der Maesens pleidooi nam de twijfel niet weg, want hij 

had een brief van Betz ontvangen die werd gebruikt om kiezers te overtuigen en vond dat geen 

probleem. Bovendien stelde hij dat Betz hem had toegezegd dat het belastingvoorstel niet 

doorging als dank voor de gunstige verkiezingsuitslag voor de liberalen. Als gevolg hiervan nam 

de kritiek toe en trad Van der Maesen af. In zijn brief aan de kamer van 25 november 1865 stelde 

hij, dat hij aftrad omdat ‘nopens de in 1864 in Limburg plaats gehad hebbende verkiezingen, het 

vermoeden op mij zoude kunnen rusten dat ik niet ten gevolge eener vrije keuze zitting heb 
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bekomen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal’. Ook Van der Maesen zag twijfel over de 

vrijheid van verkiezingen als de belangrijkste inzet van dit corruptieschandaal. Verder 

suggereerde Van der Maesen op een onhandige manier dat niet alleen Betz, maar ook Thorbecke 

hem een brief had geschreven.177 Dit voedde nieuwe geruchten dat er meer belastende brieven 

moesten zijn, waaronder één van Thorbecke. Ondanks het feit dat de liberalen het 

brievenschandaal marginaliseerden en er geen formele of strafrechtelijke fouten waren 

geconstateerd, bevestigde het aftreden van Van der Maesen, net als dat van Betz, dat het hier om 

een gevoelige kwestie van politieke moraliteit ging. 

 

De brievenaffaire ontstond en werd gevoed door de groeiende kritiek van Limburgse katholieken 

op het kabinet-Thorbecke en het ressentiment dat de verkiezingen van 1864 had veroorzaakt. Ze 

hield echter ook verband met onvrede over het optreden van burgemeester Pijls, die uiteindelijk 

moest toegeven brieven te hebben ontvangen, geschreven en gebruikt tijdens de verkiezingen. Dit 

liet zien dat de liberalen de fijngevoeligheid voor overtredingen van het door henzelf gecreëerde 

verwachtingspatroon van politieke moraliteit onderschatten. Betz’ brief leek dit opnieuw te 

bevestigen en het was zelfs voor het liberale Handelsblad een teken dat de verwachtingen die 

bestonden over liberaal bestuur, waren geschonden. Daarnaast was de brief van Betz voor de 

oppositie het bewijs dat de Thorbeckeanen de verkiezingen beïnvloedden door een wetsvoorstel 

van algemeen publiek belang voor partijdoeleinden te misbruiken. Ook dit werd als corruptie 

aangemerkt en het veroorzaakte publieke verontwaardiging, aldus J.P.P. van Zuylen, Van 

Wintershoven en Lion. De Thorbeckeanen verweten hun sensatiezucht en het schandaal aan te 

wenden om Thorbecke onderuit te halen. Hier zat zeker een kern van waarheid in, maar 

belangrijker is het te beseffen dat het bevestigde dat de Thorbeckeanen getroffen waren door het 

schandaal omdat dit het vertrouwen in de liberale interpretatie van de politieke moraliteit 

ondermijnde. In de politieke cultuur van de jaren zestig was ook een beschuldiging van 

verkiezingscorruptie een zeer gevoelig onderwerp, zoals in de volgende paragraaf wordt 

uitgelegd. 
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4. Verkiezingscorruptie in een liberale bestuurscultuur 
 

De vooraanstaande liberale staatsrechtgeleerde Buys nam de brievenaffaire zeer serieus: ‘het 

ministerie Thorbecke [had] met geen grooter gevaar te worstelen gehad dan bij deze gelegenheid, 

en bij geen gelegenheid ook heeft een grooter en invloedrijker deel van het publiek met de 

oppositie tegen de Regering partij gekozen dan juist nu.’178 De Limburgse brievenaffaire liet zien 

dat een beschuldiging van corruptie in een liberale bestuurscultuur een geducht politiek wapen 

was, zeker in een gepolariseerd speelveld.179 De corruptiebeschuldiging was echter niet alleen een 

oppositiewapen. Ze refereerde ook aan het feit dat er daadwerkelijk praktijken plaatsvonden 

tijdens verkiezingen die niet strookten met de gewenste invulling van politieke moraliteit. Tot slot 

toonde het debat over de brievenaffaire ook een strijd over goed bestuur: de conservatieve, 

Antirevolutionaire en Limburgse oppositie brachten andere opvattingen naar voren dan de 

liberalen. Kortom, de brievenaffaire wees niet alleen op een bepaald publiek verwachtingspatroon 

dat was geschaad, maar ook op een debat over de gewenstheid van een liberale invulling van 

moraliteit en goed bestuur.  

 

Beïnvloeding van verkiezingen: een poging tot corruptie? 

‘De aftreding van den Heer Betz was ongetwijfeld een schok voor het ministerie, maar het kwaad 

kon worden hersteld, en juist dat wilde de oppositie niet. Een wapen als het toeval haar in handen 

speelde komt niet alle dagen voor’, aldus Buys.180 Buys zag de brievenaffaire als een ‘wapen’ en 

vond dat het niet juist was het te gebruiken tegen het kabinet-Thorbecke. J.P.P. van Zuylen dacht 

daar anders over, want hij had zelf eerder gesteld dat hij ‘hetzelfde regt als ieder had, om van 

hetgeen van publieke notorieteit is, gebruik te maken, des noods om daarvan een middel van 

oppositie te maken, en in allen gevalle om de Regering omtrent daden, wier pleging eene smet op 

haar kan werpen, ter verantwoording te roepen’.181 Een corruptiebeschuldiging was een krachtig 

politiek wapen voor de oppositie. Dat was inherent aan liberaal bestuur, want door de nadruk die 

liberalen legden op goed bestuur en hun claim dat zij geschikte bestuurders waren, waren ze meer 

kwetsbaar voor een beschuldiging dan anderen. Die kwetsbaarheid werd in de jaren zestig groter, 

omdat de liberalen zich uitgesprokener opstelden en er tegelijkertijd oppositiepartijen ontstonden.  

Een voorbeeld van de liberale uitgesprokenheid was de liberale denker Robert Fruin. Hij 

legde in 1864 de betekenis van ‘politieke moraliteit’ nog eens uit aan het publiek in een brochure. 
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‘Voor een constitutioneel volk als het onze acht ik het van het hoogste belang, dat zijn 
vertegenwoordiging uit de uitmuntendste en edelste mannen bestaat, die in rechtschapenheid en 
wijsheid ten toonbeeld aan allen verstrekken. Daaraan, geloof ik, is meer gelegen dan aan de 
aanneming of de verwerping van deze of gene wet. Een Kamer, die door de middelmatigheid en 
onhandigheid van haar leden, door haar partijschap en politieke oneerlijkheid de constitutionele 
regering in minachting brengt, benadeelt de goede zaak oneindig meer dan zij door het aannemen 
van de beste wetten haar bevoordelen kan.’182 
 

De liberalen waarborgden een ‘regering der besten’ omdat ‘karakters en personen’ in plaats van 

‘begrippen en theorieën’ domineerden, aldus Fruin.183 Thorbecke belichaamde dit: ‘Met den 

tegenwoordigen minister van binnenlandsche zaken zijn geen logischer begrippen aan het bestuur 

gekomen (…) maar meerdere bekwaamheid, energie, persoonlijk overwicht.’184 Volgens Fruin 

waren voorbeeldfiguren als Thorbecke nodig om het verschil te maken, want in het liberale bestel 

wist iedere burger wat het beste, juiste en goede was, maar hing het af van persoonlijke 

bekwaamheden of dat ook werd gerealiseerd. Een beschuldiging aan het adres van Thorbecke, 

zoals in het geval van de brievenaffaire, was dus een zware aanval.185  

Fruins zelfverzekerde stellingname was een reactie op enkele pamfletten die de 

Antirevolutionair Groen voorafgaand aan de beruchte Kamerverkiezingen van 1864 had 

geschreven onder de titel Aan de kiezers.186 Aan de kiezers was een stemadvies: Groen legde erin 

uit wat Antirevolutionaire beginselen waren, waarop kiezers moesten letten bij het stemmen en 

welke kandidaten recht op de Antirevolutionaire stem hadden. Ook vond Groen dat de 

afgevaardigden die dongen naar de Antirevolutionaire stem, na de verkiezingen niet van hun 

tijdens de campagne uitgedragen standpunten mochten afwijken. Fruin vond dat Groen daarmee 

de vrijheid en onafhankelijkheid van de verkiezingen en gekozenen aantastte. ‘Die middelen acht 

ik in strijd met den geest der Grondwet, en in strijd met de politieke moraliteit. Ik acht ze een 

poging tot corruptie van volksvertegenwoordigers.’187 Ook hoogleraar staatsrecht J. de Bosch 

Kemper vond dat Groen verkeerd had gehandeld. Hij had immers artikel 82 van de grondwet, ‘de 

leden stemmen zonder last van of ruggespraak met hen die benoemen’, overtreden. In zijn 

‘Handleiding van het Nederlandsch Staatsregt’, die hij aan Fruins open brief aan Groen had 

toegevoegd, stelde De Bosch Kemper dat artikel 82, de ‘zuiveringseed’, in ‘het geheel strijdig’ 
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was met de verplichting voor Kamerleden om ‘vóór de verkiezing eenig programma te 

onderteekenen of eenige belofte te doen. Onder de ambtsmisdrijven der Staten-Generaal schijnen 

ons te behooren alle zoodanige toezeggingen van leden der Staten-Generaal, waardoor hunne 

vrijheid van op het oogenblik der stemming volgens hun geweten te stemmen, zoude kunnen 

worden beperkt.’188 Kortom, Groen had corruptie bevorderd, ja zelfs een ‘ambtsmisdrijf’ 

gepleegd. Het liet de ernst van de situatie zien. Tegelijkertijd hield de beschuldiging verband met 

het feit dat liberalen zich er al jaren aan stoorden dat het leek alsof Groen zich alleen druk maakte 

over het bevorderen van orthodox-protestants onderwijs, en dus geen oog had voor zaken van 

algemeen belang: Groen belichaamde een politiek van deelbelangen voor de liberalen. 

 De beschuldiging van ‘poging tot corruptie van volksvertegenwoordigers’, zoals Groen 

Fruin parafraseerde in een reactie189 en ‘verdacht [worden] gehouden van onrecht bij de stembus 

gepleegd te hebben’ kwam hard aan. ‘Scherper en onverdiender aanval heb ik nooit (…) 

verduurd’, aldus Groen,190 want ‘het woord corruptie’ was verbonden met ‘een bedrijf waarover 

elk eerlijk man zich behoort te schamen’.191 Volgens Groen beruste Fruins beschuldiging erop als 

zou er een ‘beding gesloten’ zijn: ‘koop en verkoop; leverancie van stemmen tegen verbindtenis 

tot het uitbrengen van ééne stem’, ‘ongeoorloofde ruggespraak’.192 Dat was inderdaad corruptie, 

maar hier niet aan de orde. Wat niet mocht was dat een ‘verklaring in belofte ontaardt’ of dat een 

‘afspraak’ een Kamerlid ‘zedelijk verpligt te stemmen naar het goeddunken der kiezers’, maar 

daar had Groen zich naar eigen zeggen niet aan schuldig gemaakt.193 Groen gaf toe dat hij brieven 

had geschreven, maar vond dat daar niets mis mee was, want hij had dat in de openbaarheid 

toegegeven en ze in zijn pamflet Aan de kiezers gepubliceerd.  

De aanleiding voor Groen om brieven te versturen, was dat hij brieven had gekregen dat 

katholieken en liberalen in de beslotenheid stembusakkoorden hadden afgesloten in het 

kiesdistrict Gouda. De conservatieven hadden zich daarom tot Groen gewend om de 

Antirevolutionaire kiesvereniging ‘Vrees God, eert den Koning’ aan te sporen op de 

conservatieve kandidaat W.M. de Brauw te stemmen, wilden ze voorkomen dat een liberaal met 

katholieke steun werd gekozen. Groen twijfelde echter over De Brauw, omdat hij geen eenduidig 

standpunt had over het bijzonder onderwijs. Daarop had Groen een brief gekregen van De Brauw 

waarin hij benadrukte dicht bij Groen te staan.194 Groen geloofde hem, maar hekelde dat De 

Brauw de brief slechts in de ‘halve publiciteit’ had gebracht, want waarom had hij zich niet 
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openlijk een verwant van Groen verklaard? Sowieso hekelde Groen alle geheime brieven die 

rondgingen: ‘Men laat extracten van brieven rondgaan; men fluistert, waar de stem behoort te 

klinken door district en land! (…) Voor alle rigtingen, voor het belang van het land, en voor de 

eer der Natie, moet aan onderhandsche mededeelingen een einde worden gemaakt.’ Daarom had 

hij de brief van De Brauw en zijn mening daarover openbaar gemaakt.195 Een ‘hooggeachte 

vriend’ had Groen gevraagd of het wel ‘zuiver’ was en in het ‘algemeen belang’ als kandidaat-

Kamerleden op deze manier hun stemmen verkregen.196 Ook daarom had Groen de brief openbaar 

gemaakt, want het moest waarborgen dat De Brauw zich aan zijn uitspraken hield.197 Groen vond 

dat een verzoek een ‘programma’ te onderschrijven, was toegestaan om te beëindigen dat een 

Kamerlid zijn mening voor het kiezersvolk ‘met behoedzame sluwheid verbergt’. Daarmee 

werden ‘willekeur’ en ‘intrigues’ vervangen door ‘beginsels’.198 Bovendien mocht een Kamerlid 

best van mening veranderen, als er maar sprake was van ‘openlegging (…) der gronden waarop 

het parlementair gedrag de vroeger kenbaar gemaakte zienswijze weerspreekt. Ontbreekt die 

openlegging, dan is er reden van twijfel aan de opregtheid der overtuiging, of in de Kamer, of bij 

de stembus.’199 Groen verweet Fruin dat de liberalen de realiteit niet onder ogen wilden zien.  

 
‘[B]edenk dat er talrijke verzoeking is tot verzwijgen, ontveinzen, voorwenden van 
overtuiging (…). Denk aan velerlei lokaas, niet enkel eer men, maar ook nadat men tot 
volksvertegenwoordiger benoemd wordt. (…) Bedenk dat er, niet enkel in verhouding tot 
de kiezers, vergrijp is tegen politische moraliteit. Ook in wetgevende vergaderingen is 
afspraak, beding, belofte, gegeven woord, contractus do ut des, facio ut facias, 
karakterloosheid, in verband met eigenbaat en nepotisme, denkbaar.’200  
 

Alleen in een cultuur waarin zulke twijfels werden geuit over de toestand van politieke 

moraliteit, was een beschuldiging van verkiezingscorruptie een geducht politiek wapen, dat door 

oppositieleden gebruikt kon worden. Het was een aanleiding om de liberalen te confronteren en 

tot uitsluitsel te komen over wat wel en niet mocht. Groen wilde dit debat in de Kamer 

voortzetten.201 Daar hadden de liberalen echter moeite mee, want suggesties dat dergelijke 

praktijken plaatsvonden, ondermijnden de politieke moraliteit, het vertrouwen in het liberale 

ideaal van bestuur en hun gezag in de Kamer.  

De door Groen bekritiseerde geheimzinnigheid rondom verkiezingen is vergelijkbaar met 

de praktijken die de brievenaffaire veroorzaakten. Uit Betz’ brief bleek immers dat hij een 

wetsvoorstel terugtrok in ruil voor stemmen en dat hij hierover had geschreven met Van der 

                                                           
195 Groen, Aan de kiezers, IV, 7 en 8. 
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Maesen en Pijls ten behoeve van de verkiezingen. Dat de oppositie daarna de aandacht verlegde 

naar Thorbecke, was even opportuun als logisch. Thorbeckes zelfverzekerde opmerking dat de 

verkiezingen onder hem vrij waren, lokte dat uit. Bovendien onderhield hij een correspondentie 

met Pijls, waaruit blijkt dat hij niet geheel de waarheid sprak. In een brief van 23 oktober 1865 

aan Pijls had Thorbecke zich beklaagd over de oppositie: ‘Ik meen geene brieven te schrijven, 

tegen wier druk ik, gevraagd, bedenking zou behoeven te hebben. Doch wat en in welken 

zamenhang de Heer van der Maesen zou hebben kunnen vertoonen, is mij te eenen maal 

onverklaarbaar’, aldus Thorbecke in een brief aan Pijls.202 Toch vroeg Thorbecke Pijls uit te 

zoeken of Van der Maesen werkelijk een brief van hem had gebruikt tijdens de verkiezingen. Op 

25 oktober 1865 antwoordde Pijls dat Van der Maesen zich herinnerde ‘vroeger met den heer Dr. 

Geilenkirchen lid der provinciale Staten203 (…) gesproken te hebben over uwe weinige 

ingenomenheid met de verhooging der grondbelasting, zich daarbij beroepende op eene zinsnede 

uit een uwer brieven, die wel niet de strekking zal gehad hebben eener belofte’. Op 28 oktober 

ontvingen Pijls en Thorbecke de bewuste brief van Van der Maesen. Laatstgenoemde 

constateerde ‘dat van eenige belofte Uwerzijds geen sprake zijn kan’.204 Opvallend was wel dat 

Van der Maesen een brief van Thorbecke had en dat Thorbecke zich in de beslotenheid tegen een 

voorstel van zijn eigen kabinet keerde dat in de openbaarheid door Betz werd verdedigd. Ook was 

Thorbecke vergeten dat hij in een brief aan Pijls van 2 februari 1864 wel degelijk had verklaard: 

‘Ik heb hoop en gedaan wat ik kon, dat de grondbelasting althans vooreerst blijve rusten’.205 Toch 

kon de oppositie hier weinig mee doen, want men vermoedde alleen brieven, nog los van het feit 

of uit deze brief van Thorbecke werkelijk kon worden opgemaakt dat hij een toezegging voor de 

intrekking van de belastingverhoging had gedaan. Wel verklaart dit het vermoeden van de 

oppositie dat Thorbecke een rol speelde in de kwestie.  

Het idee dat Thorbecke een partij was in de brievenaffaire werd ook gevoed door zijn 

innige relatie met Pijls. In het voorjaar van 1864 hadden ze overleg vanwege de kritiek van Van 

Wintershoven op Thorbecke. Thorbecke adviseerde de Maastrichtse burgemeester: ‘Mogt hij 

[Van Wintershoven] in zijn voornemen volharden, dan is, onderstel ik, de Heer van der Maesen 

uw candidaat.’206 Er was dus nauw overleg over wie de meest gewenste kandidaat was. Tijdens 

het brievenschandaal beloonde Thorbecke Pijls met een lintje; dit is enigszins opmerkelijk, want 

hij bevestigde daarmee zijn relatie met Pijls en stelde zich opnieuw open voor kritiek, terwijl hij 

                                                           
202 ‘Thorbecke aan W.H. Pijls, 23-10-1865’, in: Hooykaas en Santegoets (ed.), Briefwisseling, VII, 126. 
203  Van der Maesen bedoelde het Statenlid Geilekerken. Hooykaas en Santegoets (ed.), Briefwisseling, VII, 132, noot 
3. 
204 Zoals geciteerd in: Hooykaas en Santegoets (ed.), Briefwisseling, VII, 126, noot 6. De brief is niet terug te vinden 
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205 ‘Thorbecke aan W.H. Pijls, 02-02-1864’, in: Hooykaas en Santegoets (ed.), Briefwisseling, VII, 87. Pijls bracht 
Thorbecke hiervan later vertrouwelijk op de hoogte. 
206 ‘Thorbecke aan W.H. Pijls 10-04-1864’, in: Hooykaas en Santegoets (ed.), Briefwisseling, VII, 93, nr. 168. 
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al eens eerder was aangesproken op het feit dat hij lintjes zou verlenen aan bondgenoten.207 In een 

brief van 14 november 1865, dus midden in de brievenaffaire, bedankte Pijls Thorbecke ‘voor de 

Koninklijke onderscheiding die ik door tusschenkomst en op uw voorstel mogt ontvangen’ en 

benadrukte: ‘zoodra ik iets verder over deze zaak [de brievenaffaire] zal vernemen zal ik mij 

beijveren Uw Ex. daarvan op de hoogte te houden’.208 Uit Thorbeckes brieven blijkt dat hij weinig 

behoedzaamheid aan de dag legde in zijn omgang met Pijls in een gepolariseerde politieke tijd. 

 

Het conservatieve en Antirevolutionaire ideaal: openlijke partijdigheid 

Terug naar Groen. Groen wilde niet alleen besloten praktijken in de openbaarheid brengen, maar 

gaf ook een andere invulling aan de vrijheid van verkiezingen, de relatie tussen kiezer en 

gekozene en de positie van het parlement. Buys bekritiseerde Groen in een analyse van de 

polemiek tussen Fruin en Groen in het tijdschrift De Gids. Groen was onconstitutioneel, omdat 

hij de ‘emancipatie van het parlement’ verruilde voor enerzijds meer macht voor de koning en 

anderzijds de ‘emancipatie van het kiezersvolk’ en ‘de democratie’: 

 

‘Onze grondwet heeft de uitoefening van het staatsgezag opgedragen aan den koning, in gemeen 
overleg met de Staten-Generaal, en niet aan den koning, in gemeen overleg met het volk. Voor 
haar zijn de gekozenen vrije, zelfstandige mannen, bekleed met het vertrouwen hunner 
committenten, en niets meer. (…) [A]ls de practijk, door den Heer Groen bij de jongste 
algemeene verkiezingen aanbevolen, regel worden mogt, [zal] er van de vrijheid en 
zelfstandigheid der vertegenwoordiging niet veel meer dan de naam (…) overblijven.’209 
 

Groen gaf een andere invulling aan politieke moraliteit die hij deelde met de 

conservatieven. Hij steunde tijdens de verkiezingen van 1864 naast de conservatief De Brauw dan 

ook J.P.J.A. van Zuylen en J.J.P van Zuylen, omdat zij Antirevolutionaire beginselen 

uitdroegen.210 J.P.J.A van Zuylen, die in 1861 al eens als ‘Groeniaan’ in de Kamer was gekozen, 

besloot in 1864 zijn gezantschap in Berlijn voort te zetten en zou pas bij een tussentijdse 

verkiezing in mei 1865 in de Kamer komen. J.P.P. van Zuylen werd wel gekozen in 1864. De 

Antirevolutionairen en de conservatieven hadden elkaar nodig om de liberalen te verslaan, maar 

Groen was teleurgesteld in eerdere conservatieve kabinetten die met Antirevolutionaire steun aan 

de macht kwamen, zoals het kabinet-Van Hall (1853-1856), het kabinet-Van der Brugghen 

(1856-1858) en het kabinet-Van Zuylen (1860-1861). Hij hekelde dat voortdurend de 

‘conservatieve partij (…) het bondgenootschap met de Antirevolutionaire rigting wel ter 

                                                           
207 Thorbecke werd op 5 april 1850 in het Kamerdebat aangesproken op het verlenen van lintjes aan partijgenoten. 
208 Archief Thorbecke, map 347 ‘Omtrent de Grondbelasting in Limburg en het aftreden van G.H. Betz oct-dec 1865’. 
‘Brief Pijls aan Thorbecke, 14 november 1865’.  Zie ook: de telegrammen van Pijls aan Thorbecke, bijvoorbeeld van 
25 en 27 november 1865. 
209 Buys, ‘Misverstand’, 110. 
210 Groen, Aan de kiezers, IV, 13. 
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verkrijging, maar niet ter handhaving van overmagt’ had aangewend, want ze hadden het 

christelijk onderwijs niet gerealiseerd.211 Groens pamflettenreeks Aan de kiezer was een poging de 

conservatieven na de verkiezingen te binden aan de Antirevolutionairen. Groen verliet in april 

1865 de Tweede Kamer en liet aan de beide Van Zuylens de oppositie tegen de liberalen.  

Er was nog een overeenkomst tussen J.P.P van Zuylen en Groen. Ook J.P.P van Zuylen 

verweet Thorbecke al langer wat Fruin en Buys Groen verweten: de vrijheid en onafhankelijkheid 

van Kamerleden en verkiezingen te belemmeren. Van Zuylen was een Thorbeckeaan en minister 

in Thorbeckes eerste kabinet geweest, maar de samenwerking met gematigde conservatieven eind 

jaren 1850 had hem tot vijand van de Thorbeckeanen gemaakt. In 1861 was zijn kabinet gevallen, 

nadat de Thorbeckeanen hun steun hadden opgezegd. In een brief aan de koning in juni 1861, 

waarin hij het aftreden van zijn kabinet toelichtte, legde hij de schuld bij Thorbecke; die wilde 

van de liberalen een ‘partij’ maken. Van Zuylen wilde echter onafhankelijk blijven, want ‘ik ken 

[voor een politicus] nog eene hoogere voldoening.’212  Dit was te waken tegen ‘eene ultra-liberale 

rigting die iedereen onder het dwangjuk van harer beginselen wil krommen’ en aaneensluiting 

‘van hen, die zich door geen partij belang laten mede slepen’. Bovenal moest iedere geschikte 

bestuurder zich losmaken ‘van eenen invloed die wel gedienstige werktuigen zoekt maar noch 

onafhankelijkheid van oordeel nog zelfstandigheid van handeling duldt, ja die als verraad 

beschouwt en als zoodanig uitkrijt’.213 Van Zuylen hekelde Thorbecke, omdat hij geen ruimte aan 

onafhankelijke zelfstandige politici en bestuurders liet. In dezelfde tijd stoorde Thorbecke zich 

juist aan Van Zuylens interpretatie van liberaal bestuur.214 Thorbeckebiograaf Drentje verklaart 

dit als volgt: ‘Afwijken van Thorbeckes standpunt hield al snel afwijken van de zuiver liberale 

lijn in.’215 De strijd tussen Van Zuylen en Thorbecke ging over de betekenis van politieke 

moraliteit en goed bestuur, een strijd die door de brievenaffaire een nieuwe fase inging. 

De ergernis over het feit dat Thorbecke een monopolie claimde op wat liberaal goed 

bestuur inhield, speelde bij veel voormalige liberalen die nu conservatief waren. Zo was de 

hoofdredacteur van Het Dagblad van Zuid-Holland en ’s-Gravenhage, Lion, in 1848 ‘een 

hartstogtelijk voorstander (…) van den heer Thorbecke’, maar afgehaakt toen bleek dat iedere 

medestander moest ‘zweren bij het woord van den Meester’.216 Lion zag conservatieve 

partijvorming en een eigen dagbladpers als middel om Thorbecke en andere liberalen met 

                                                           
211 Van Welderen Rengers, Parlementaire geschiedenis, 259 en 260. 
212 ‘J.P.P. van Zuylen van Nijevelt aan koning Willem III, juni 1861’, brief afgedrukt in: ‘J.P.P. baron van Zuylen  van 
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216 Lion, Mijn Staatkundig Leven, 24 en 25. 
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‘constitutionele’ beginselen tegen te gaan.217 Lion hekelde de partijdigheid van de liberale politici 

en pers zonder dat deze dit toegaven. Dit werd vooral duidelijk rondom verkiezingen.218 Alleen 

‘onder het geheim der stembus mogen partijen bestaan: in de drukpers bestaan zij te naauwernood 

niet.’219 Volgens Lion was ‘[z]onder partijen (…) een constitutionele regeringsvorm 

ondenkbaar.’220 Daarnaast vond hij het openbaar maken van geheime misstanden rondom 

verkiezingen belangrijk, want het gaf de pers de rol die ze hoorde te hebben, ze was immers ‘niet 

de vierde, maar (…) de eerste magt’ in het politieke bestel.221 De drukpers was ‘de scherpe ploeg’ 

die de Kamer bij de les hield.222 Zijn Dagblad zou dit moeten bewijzen.223 In 1865 stelde Lion in 

een autobiografisch politiek pamflet dat Thorbecke zijn eigen beginselen verloochende, ‘nu 

vooral gedurende zijn tweede ministerie.’ Thorbecke volgde slechts ‘tijdelijke dwaalbegrippen 

der openbare meening’ om ‘als Minister staande te blijven’.224 Lion beschuldigde Thorbecke 

ervan slechts uit te zijn op machtsbehoud. Daarom zou de conservatieve partij volgens hem beter 

dan de liberalen in staat zijn 1848 te waarborgen. Dit betekende echter ook een grotere rol voor 

de publieke opinie, openlijke partijvorming en dat de ministers samen met de koning als 

belichaming van het algemeen belang werden gezien, in plaats van de door de liberalen 

gedomineerde Kamer.225 Lions politieke agenda verklaarde zijn betrokkenheid bij de Limburgse 

brievenaffaire: ze werd ingegeven door zijn strijd tegen de liberalen en streven naar een 

herinterpretatie van 1848.  

Opvallend was dat de oppositie van Lion, en eerder Groen, ook de ‘partijdigheid’ bij de 

liberalen bevorderde.226 Dit is vooral zichtbaar in de pers. Het Algemeen Handelsblad stoorde zich 

enorm aan de rol van de oppositie rondom de brievenaffaire in het najaar van 1865, want ze liet 

‘de behartiging van het algemeen belang [als] drijfveer’ varen.227 Volgens het Handelsblad was 

‘de tegenwoordige oppositie’ er alleen op gericht om de eigen partij te versterken en niet ‘eene 

oppositie van beginselen en van opbouw’ maar ‘eene oppositie quand même tot tegenstreving en 

belemmering.’228 De krant zag alleen partijdigheid bij de andere partijen, terwijl het Handelsblad 

zichzelf ook partijdiger ging gedragen, en miste daardoor de structurele verandering die zich 

voltrok: politiek en bestuur werden partijdiger. Dit had gevolgen voor de betekenis van politieke 

moraliteit. 
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Het Limburgse ideaal: deelbelangenpolitiek 

Sterker dan de Antirevolutionairen en conservatieven waren het de Limburgse oppositieleden die 

de betekenis van goed bestuur wilden herformuleren. Van Wintershoven en De Keverberg hadden 

Van der Maesen en Cornelis verweten dat zij, door Betz en Thorbecke te steunen, ‘tegen 

Limburg’ waren.229 Ook de Limburgse oppositiepers vond dit.230 Zo was er een ‘Limburgsche 

beweging’ ontstaan, die volgens Buys ‘niet ligtvaardig’ bekeken moest worden.231 Aanvankelijk 

was de steun voor Thorbecke in Limburg groot, maar altijd omdat de katholieke Limburgers er 

wat voor terugkregen: het herstel van de katholieke hiërarchie in 1853 of een aanpassing van de 

accijnsheffing op een voor Limburg gunstige wijze in 1863. Het Maasakkoord van juni 1863 en 

de kieswetaanpassing van 1864 waren echter een brug te ver geweest, terwijl Betz’ 

belastingvoorstel daar nog eens bovenop kwam. Volgens Regout probeerde Betz de landelijke 

tekorten te dekken ‘door Limburg te drukken’ met een verhoging die ‘bij uitzondering’ voor 

Limburg gold en ‘even onbillijk als onregtvaardig’ was.232 De Limburgse afgevaardigde P.L. de 

Lom de Berg vond dat het voorstel ‘aan Limburg lasten oplegt die door niets kunnen worden 

gerechtvaardigd (…) [en dat het erop leek] dat de bedoeling is, Limburg te doen veroordelen’. Hij 

wilde dat er eerst een nieuwe kadastrale indeling werd gemaakt, omdat er met voor Limburg zeer 

ongunstige en voor andere provincies zeer gunstige ijkjaren werd gerekend.233 Zelfs Van der 

Maesen had Betz aangevallen, omdat hij een aparte regeling voor Limburg maakte, maar geen 

nationale belastingherziening.234 Het Limburgse Kamerlid Ch. A. de Bieberstein deed het voorstel 

om de herziening van de grondbelasting te koppelen aan een invoer van een inkomstenbelasting 

voor heel Nederland. Het bezit in Limburg bestond immers grotendeels uit grond en hypotheken 

die al belast waren, terwijl waardepapieren zoals opties en aandelen in bezit van de burgers van 

de andere provincies onbelast waren. Het feit echter dat de totale belasting in Limburg ongeveer 

de helft bedroeg van het landelijke gemiddelde, maakte dit een weinig overtuigend argument.235 

Volgens de Limburgers was liberaal bestuur slecht, omdat het tot wetsvoorstellen leidde die 

Limburg niet ten goede kwamen.  

 Voor Regout was zijn ontevredenheid de aanleiding geweest om L’ami des intérêts 

Limbourgeois van J. Russel te financieren, een krant die openlijk een Limburgse belangenpolitiek 

                                                           
229 Zoals geciteerd in: Lemmens, Aan vorst en vaderland gehecht, 195. 
230 Van der Hoek, Limburgs groote mond, 37. 
231 Buys, ‘Winter- en zomerstormen’, 31. 
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uitdroeg.236 Dat dit aansloot bij Regouts opvattingen, blijkt uit een pamflet dat tijdens de 

verkiezingen van 1864 werd verspreid waarin hij de liberalen toetste aan de vraag: ‘Wat heeft 

Limburg voor den Heer Thorbecke en de heer Thorbecke voor Limburg gedaan?’237 Volgens 

Regout had Limburg van de steun aan Thorbecke louter ‘teleurstellingen’ ondervonden, terwijl 

Limburgse afgevaardigden Thorbecke ‘aan het bewind’ hadden geholpen.238 Regout vond dat de 

liberalen het ‘bewind’ misbruikten ‘ter harer versterking’ en zo ‘partijdigheid’ bevorderden. 

Pogingen om Thorbecke te overreden hielpen niet. Regout trok daaruit de conclusie dat degenen 

die opkwamen voor de Limburgse belangen ‘uitgesloten’ werden, terwijl meelopers alles voor 

elkaar kregen, want Thorbecke steunde op ‘een tal van relatien’. Regout vergeleek Thorbecke met 

Guizot en de Nederlandse situatie in de jaren zestig met ‘Frankrijk in de laatste dagen der Julij-

monarchie, toen men daar leefde onder de heerschappij (…) van hen die, omdat zij zelf te vreden 

zijn, omdat de regering bij de meest voorkomendheid hunne wenschen bevredigt, hunne belangen 

behartigt, nu ook meenen dat iedereen te vreden moet zijn en dat elke tegenstand (…), aan boos 

opzet, aan logen en laster moet worden toegeschreven.’ Regout waarschuwde Thorbecke: 

‘Februarij 1848 heeft op die zelfverheffing een veelbeteekenend, een treffend antwoord 

gegeven.’239 Volgens Regout moest zijn kritiek dan ook serieus worden genomen.240 Hij geloofde 

niet dat ‘Thorbecke voor Limburg onmisbaar’ was, noch dat hij ‘Limburg lief’ had, zoals hij vaak 

zei.241 Regouts aanval op Thorbecke kwam hard aan, want hij was persoonlijk en gericht tegen 

Thorbeckes ideaal van goed bestuur.242  

 

Als liberaal goed bestuur het ideaal is, krijgt corruptie een bijzondere betekenis. Politici die het 

liberale ideaal uitdroegen, waren kwetsbaar voor corruptiebeschuldigingen, vooral waar het de 

vrijheid van verkiezingen en de daaraan gebonden onafhankelijkheid van Kamerleden betrof. Een 

corruptiebeschuldiging kon echter alleen tot een schandaal uitgroeien als deze in verband stond 

met praktijken die veel voorkwamen, maar in de openbaarheid werden ontkend. Groen hield 

Fruin in 1864 voor dat hij de waarheid niet onder ogen wilde zien: de verkiezingen in Nederland 

werden op allerlei manieren achter de schermen beïnvloed. In 1865 waren het handelen van Betz, 

Thorbecke, Pijls en Van der Maesen hiervan opnieuw voorbeelden. Groen en andere leden van de 

oppositie stelden vast dat beïnvloeding van verkiezingen en de keuze voor afgevaardigden mede 

door partijdigheid werd bepaald en wilden dit accepteren als onderdeel van ‘politiek’, althans 
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indien daarmee een openbare strijd om beginselen met inachtneming van de constitutionele regels 

van 1848 werd gewaarborgd. Daarmee werd betoogd dat een aangepaste liberale politieke 

moraliteit, waarin openlijke partijvorming en verkiezingscampagnes werden geaccepteerd, beter 

was voor het handhaven van de politieke moraliteit. De Limburgers gingen echter een stap 

verder; zij vonden dat politieke moraliteit en goed bestuur pas werden gewaarborgd als het 

algemeen belang niet ten koste van deelbelangen ging, in dit geval het Limburgse belang. Zij 

vonden afgevaardigden alleen geschikt indien deze het provinciebelang uitdroegen, daarvoor 

waren ze immers gekozen. Daarmee gaf de Limburgse oppositie een andere invulling aan cruciale 

waarden van bestuur zoals onafhankelijkheid, representatie en vrije verkiezingen. 
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5. De parlementaire enquête als waarborg van politieke moraliteit? 
 

De Limburgse brievenaffaire hield verband met allerlei misstanden die achter de schermen 

plaatsvonden, maar tot nu toe was er alleen een brief van Betz bekend. Bovendien hing in het 

midden wat nu precies de gewenste invulling van politieke moraliteit was. De conservatief 

J.P.J.A. van Zuylen diende daarom op 27 november een voorstel voor een parlementaire enquête 

in. Immers: ‘De Vertegenwoordiging toch van het Nederlandsche Volk kan niet onverschillig 

blijven waar het geldt eene vraag van politieke moraliteit; de Kamer moet toezien dat de vrijheid 

der verkiezingen, dat plechtanker der constitutionele vrijheden, ongeschonden bewaard blijve.’243  

De enquête moest antwoord geven op twee vragen: ‘Is er door leden van het kabinet direct of 

indirect sinds 1864 invloed uitgeoefend die met de vrije werking van verkiezingen in strijd is?’ en 

‘Is door de min. Van Financien “last gegeven” belastingovertredingen door de vingers te zien?’.244 

  Het voorstel kon op sympathie van Het Dagblad van Zuid-Holland en ’s-Gravenhage rekenen, 

want ‘Nederland moet weten, of het door Limburg bedrogen dan wel door een politiek immoreel 

kabinet geregeerd wordt’.245 Op een besloten samenkomst besloten Thorbeckes bondgenoten 

echter dat ze de enquête niet zouden steunen.246 Zowel de oppositie als de Thorbeckeanen 

probeerden de gematigde Kamerleden voor zich te winnen.  

 

Vrije verkiezingen belangrijker dan onderhandse belastingenafspraken 

Volgens J.P.J.A. van Zuylen toonden Betz’ opmerkingen het bestaan van corruptie aan. Immers, 

zo betoogde Van Zuylen, ‘de intrekking van het wetsontwerp was bij uitnemendheid geschikt om 

als middel van corruptie te dienen, want bijna iedere kiezer kon tot op een cent berekenen welk 

voordeel hij bij die intrekking zou genieten.’247 Limburgse belastingbetalers hadden financieel 

belang en de liberalen politiek belang bij de intrekking van het belastingvoorstel, terwijl het 

belastingvoorstel een algemeen belang diende. Van Zuylen legde corruptie daarmee uit als 

financiële zelfbevoordeling, het benadelen van het algemeen belang en het misbruiken van 

publieke middelen – een kenmerk van een moderne omgang met corruptie.248 Het gehannes met 

de belastingwet werd ernstig gevonden, maar Betz’ opmerking over de belastingdirecteur minder. 

Het Dagblad hechtte er geen bijzonder belang aan, zoals voor veel sympathisanten van Van 

                                                           
243 HTK Bijlagen, 1865-1866, ‘Voorstel tot het houden eener enquête betrekkelijk de verkiezingen in Limburg’, 
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Zuylen gold.249 Slechts het Antirevolutionaire Kamerlid H.A.M. van Asch van Wijk wilde weten 

of de directeur der belastingen gehoor had gegeven aan Betz’ oproep, en zo ja op welke schaal.250 

Betz’ opmerking over de belastingdienst was voor conservatieven slechts een bijkomende reden 

om een enquête te eisen. Dit toonde een gebrek aan interesse in een formele inrichting van en 

omgang met de belastingen, en laat zien dat in het midden van de jaren zestig corruptie nog 

weinig werd gezien als een vorm van financieel misbruik van publieke middelen. 

Liberalen besteedden nog minder aandacht aan de passage over de directeur van de 

belastingen. Zij herhaalden slechts dat het een private brief betrof die geen invloed op de 

verkiezingen had uitgeoefend: het bleef voor hen een vraagstuk van verkiezingscorruptie. Zo 

benadrukte Jonckbloet opnieuw dat het een brief van ‘een oud-ambtgenoot en vriend’ was, die tot 

een schandaal was geworden als gevolg van ‘een verkeerd begrepen private conversatie’.251 Hij 

kreeg bijval van G.M. van der Linden. Deze trouwe bondgenoot van Thorbecke wees erop dat de 

brief geen ‘officieel stuk’ was, maar een ‘particuliere brief’ en dat naar zijn mening ‘een 

particuliere correspondentie niet publiek moet behandeld worden’.252 Van der Linden herhaalde 

Van Zuylens opmerking. Retorisch vroeg hij: ‘De voorsteller sprak (…) van corruptie (…). Wilt 

gij dat de enquête (…) strekke om te scuteren wat in particuliere correspondentien is geschreven? 

Is de Kamer geroepen om particuliere brieven te gaan onderzoeken?’253 Het was een persoonlijke 

correspondentie ongeacht of er opmerkingen over de belastingdienst in waren gemaakt. Dat was 

opmerkelijk, omdat Thorbeckeanen en Betz een hervorming van de belastingen en een gelijke 

behandeling van Limburg als belangrijke politieke thema’s zagen. 

Enig licht op de zaak biedt een brief van Betz. Thorbecke had gesteld dat hij niets van 

Betz’ afspraak met de directeur van de belastingen afwist en dat het niet tot zijn portefeuille 

behoorde. Wel vroeg hij Betz ernaar. Betz schreef hem op 26 november 1865 en legde uit dat de 

opdracht aan de directeur van de belastingen ‘eene onderhandse herinnering’ was van een eerdere 

afspraak. Zolang er geen nieuwe belastingwet was, was de belastinginning een kwestie van 

onderhandelen. Verder vond hij ‘dat het door de vingers zien van kleine overtredingen in 1864, 

geen aanstoot kan geven als men ziet, dat in 1862 en 1863 daaromtrent even gematigde 

voorschriften gegeven zijn’.254 Betz zag geen probleem. Sterker, als bekend werd dat ook in de 

voorgaande jaren dergelijke afspraken golden, kon worden aangetoond dat er geen verband met 

de verkiezingen van 1864 bestond. Wijselijk bracht Thorbecke dit argument niet in: het 
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bevestigde immers het gemarchandeer met de Limburgse belastingen. Dat Betz’ brief beschouwd 

kon worden als een middel waarmee de verkiezingen waren beïnvloed, werd als een belangrijker 

discussiepunt gezien, dan dat bij de Limburgse belastinginning al jaren onderhandse afspraken 

golden en overtredingen door de vingers werden gezien met goedkeuring van de minister.  

 

De enquête als middel om de politieke moraliteit te herstellen? 

De Kamer was het eens over de inzet van de enquête, namelijk of de vrijheid van verkiezingen 

was geschonden, maar niet over de manier waarop twijfels over de morele omgang met de 

verkiezingen konden worden weggenomen. Veel aandacht werd daarom besteed aan het doel van 

een enquête. De vier enquêtes die voor 1865 waren ingesteld, richtten zich allen op het inwinnen 

van informatie voor het maken van beleid. Volgens J.P.J.A van Zuylen was de enquêtewet van 

1850 echter ook bedoeld om kwesties van politieke moraliteit te onderzoeken.255 De liberalen 

hadden dit in 1850 betoogd bij de behandeling van de enquêtewet, en in 1855, toen ze een 

enquête voorstelden naar de aanbesteding van de levering van muntplaatjes voor de ‘koperen 

pasmunt’ in Nederlands-Indië.256 Van Zuylen deed een nieuwe poging politieke corruptie tot 

onderwerp van een enquête te verheffen.  

Van Zuylen benadrukte telkens dat zijn voorstel een zaak van ‘politieke moraliteit’ was 

en ‘niet te doen om oppositie te maken (…) maar om voor ’s lands belang te waken en om 

handelingen als hier zijn gepleegd en die geloof ik teregt afkeuring verdienen, niet onopgemerkt 

te laten voorbijgaan.’257 De publieke opinie was immers verontwaardigd.  

 
‘De publieke opinie is de koningin der wereld; aan haar gebied kan zich geen potentaat, kan zich 
ook geen minister onttrekken. De Ministers moeten in hunne handelingen als staatslieden met 
eene auréole van eerbied en hoogachting omgeven zijn. Wanneer zij in hunne handelingen niet 
verheven zijn boven argwaan en verdenking, is het regeren onmogelijk. (…) Het is daarom 
noodzakelijk, in het belang van het land en evenzoo in het belang der Ministers, dat het helderst 
daglicht over hun gedrag worde verspreid, en ik grijp het middel aan dat daartoe zal leiden.’258  
 

Van Zuylen citeerde hier het Thorbeckeaanse Kamerlid L.D. Storm die op 11 december 1855 in 

deze bewoording had gepleit voor een parlementaire enquête over de aanbesteding van de 

Indische muntplaatjes. Ook Het Dagblad van Zuid-Holland en ’s-Gravenhage daagde de 

liberalen uit door het enquêtevoorstel van 1855 in herinnering te brengen.259 Van Zuylen voerde 

de druk verder op door Thorbecke te citeren. Als het voorstel tot enquête werd geweigerd, zo had 
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Thorbecke in 1855 gesteld, ‘zou zich hier het verschijnsel voordoen, dat voor de meerderheid van 

deze Kamer het welzijn van de regeerders boven de publieke zaak ging’, terwijl ‘de vloek van 

slechte gouvernementen en verdorven volksvergaderingen was, het publiek belang aan het belang 

der bestuurders op te offeren.’ Van Zuylen concludeerde: ‘de hekken zijn enigszins verhangen’.260 

Het leek of de conservatieven nu de betekenis van goed bestuur beter begrepen dan de liberalen 

zelf en de politieke moraliteit waarborgden. De liberalen kregen de rekening gepresenteerd van 

hun eigen pleidooien bij eerdere gelegenheden dat een enquête gebruikt kon worden om te 

oordelen over zaken die publieke en morele verontwaardiging hadden veroorzaakt.  

Opnieuw kreeg Van Zuylen steun van het Antirevolutionaire Kamerlid Van Asch van 

Wijk. Het aftreden van minister Betz betekende niet dat de affaire was afgedaan. Er moest ‘licht’ 

komen over de zaak. Dat de enquête ‘een gevaarlijk wapen’ was, vond hij onzin. ‘Voor wien is 

het gevaarlijk? Voor hem die het aanwendt, die licht verlangt waar duisternis heerst? (…) Men 

ontveinze het zich niet; hetgeen omtrent de verkiezingen in Limburg is aan het licht gekomen, 

heeft een pijnlijken indruk bij de natie verwekt en het vertrouwen in de Regering hevig geschokt.’ 

Het ‘publiek belang’ eiste dat er een onderzoek zou komen ‘voor de waardigheid van ’s lands 

regering en voor de eer der natie’.261  

Van Zuylen kreeg ook steun van burgers die verzoekschriften naar de Kamer stuurden. 

Regout stuurde een petitie waarin hij, niet verrassend, aangaf ‘met genoegen’ kennis te nemen 

van het voorstel van Van Zuylen ‘tot het instellen van eener parlementaire enquête nopens 

handelingen welke als corruptie-middelen in de provincie Limburg zouden zijn gebruikt tijdens 

de verkiezingen in 1864.’262 Hij onderbouwde zijn pleidooi door te verwijzen naar de 

‘geïncrimineerde feiten’, zoals die door dagbladen, pamfletschrijvers en Limburgse Statenleden 

waren genoemd. Regout wilde een enquête ‘opdat geen zweem van onedele handelwijze blijve 

bestaan (…) en daarentegen afkeuring nederdale op wie zich daaraan mogt hebben 

blootgesteld.’263 De enquête zou het bestuur zuiveren van onedele praktijken en leden. Ook het 

Haarlemse gemeenteraadslid Moses Salvador stuurde een brief aan de Tweede Kamer. Hierin 

melde Salvador dat het katholieke De Tijd en de Noordhollandsche Courant plotseling 

Thorbeckeaans waren geworden tijdens de verkiezingen van 1864. Dit kwam, volgens een kennis 

die dit al in 1864 had geschreven aan Salvador, doordat ‘de hollandschen Katholieken hunnen 

vrienden hier in Limburg bewerkt [hebben] om toch vooral Thorbeckianen te kiezen.’ Er reisden 

‘Thorbeckiaansche agenten (men noemde mij Van der Maesen (…), burgemeester Pijls (…) en 
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den ex-vertegenwoordiger Cornelis (…))’ door de provincie om stemmen binnen te halen voor de 

liberalen. De kennis van Salvador had verder gemeld:  

 
‘De geheele Roomsch-katholieke geestelijkheid, door den aartsbisschop gewaarschuwd, 
ondersteunt hen. Den dommen dorpspastoors worden subsidien voor hunnen kerken 
voorgespiegeld. (…) Brieven (zegt men) worden getoond van Ministers (men noemde mij Betz 
en Thorbecke, maar van dezen laatste geloof ik het niet, die is te handig), waarin beloofd wordt 
intrekking der wet als de Limburgers zoet zijn’.264 
 

Salvador gaf in zijn brief voorbeelden van bekende praktijken (de brieven van Betz en mogelijk 

Thorbecke) en nieuwe praktijken (geld voor pastoors) waarmee de liberalen de katholieken 

stemmen zouden ‘kopen’. Zijn brief toonde de verontwaardiging van sommige burgers. 

Volgens de onafhankelijke liberaal H. Mensonides waren de brieven van Regout en 

Salvador van belang. Vooral Salvadors verzoekschrift was een bewijsstuk. De brief van de kennis 

waar Salvador zich op beriep, leek te goede trouw geschreven ‘en zonder bedoeling van 

openbaarmaking’, want Salvador had hem al in juni 1864 ontvangen, dus ver voor het schandaal 

in 1865 was uitgebroken. Mensonides was voorzitter van de commissie die verzoekschriften naar 

aanleiding van de enquête behandelde en vond dat deze brieven een enquête meer aannemelijk 

maakten. Bovendien vond hij een enquête niet bij voorbaat verkeerd. Het was een middel 

waarmee de moraliteit kon worden hersteld. En dit was belangrijk, omdat ‘bij een volk als het 

Nederlandsche (…) voor zijne vreedzame ontwikkeling onmisbare behoefte is aan politieke 

moraliteit’.265 Zo bleek dat ook sommige liberalen gevoelig waren voor de argumenten om een 

enquête te houden. 

Tegelijkertijd vond een meerderheid van de liberalen een enquête juist in strijd met (een 

poging tot herstel van) de politieke moraliteit. Liberaal Kamerlid en oud-minister van Financiën 

P.Ph. van Bosse vond vanuit het oogpunt van de ‘politieke moraliteit’ dat de Kamer met een 

enquêtevoorstel had moeten komen toen de voorvallen speelden.266 De Thorbeckeaanse liberaal 

Jonckbloet deelde deze zienswijze. Jonckbloet erkende de politieke ‘krisis’ en vond die te 

vergelijken met de crisis rondom de Aprilbeweging, want de ‘politieke hartstogten zijn in eene 

mate, zoo als dit sedert 12 jaren niet en vroeger slechts zelden het geval is geweest’. Het voorstel 

tot enquête had echter onnodig olie op het vuur gegooid. Hij zou daarom tegen de enquête 

stemmen, wetende ‘dat ik zoo doende mij blootstel, in de Kamer misschien aan de verdenking, en 

daarbuiten waarschijnlijk aan de verdachtmaking, dat ik het publiek belang opoffer aan 
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partijzucht, dat ik den persoon stel boven de zaak.’267 Een parlementaire enquête ging ook de 

Thorbeckeaan Van Nierop veel te ver. Van Nierop bracht opvallend genoeg de woorden van 

Groen uit de zitting van 13 juli 1850 in herinnering: ‘het is geene geringe zaak (…) een 

onderwerp op die wijze aan de orde te stellen, eene algemeene impulsie te geven aan 

vooroordelen, driften, belangen en hartstogten’. Na deze toespraak klonken ‘[t]eekenen van 

goedkeuring op de tribune’ en verzocht de voorzitter om ‘stilte op de tribune’.268 Veel liberalen 

vonden dat een enquête de moraliteit niet zou herstellen. Ze toonden daarmee inzicht in een 

probleem dat is verbonden aan de omgang met corruptieschandalen: leidt onderzoek tot klaarheid 

of tot verdere escalatie? 

 

Kleingeestigheid in vergelijking met Frankrijk en Engeland? 

Moses Salvador had de brieven en mogelijke giften aan de clerus met Franse corruptie 

vergeleken. Sterker, de ‘pressie’ die door ‘liberale agenten’ was uitgeoefend op de verkiezingen 

in Limburg was erger ‘dan in Frankrijk’.269 Ook de conservatieve criticasters van Thorbecke 

zagen de beïnvloeding van verkiezingen door brieven te schrijven, kandidaten te promoten en 

belastingvoorstellen in te trekken als Franse praktijken. J.P.J.A. van Zuylen vergeleek de 

Limburgse brievenaffaire met de corruptie van het Franse regime van voor 1848. Het Dagblad 

van Zuid-Holland en ‘s-Gravenhage prees Van Zuylen voor deze ‘meesterlijke rede’, waarin hij 

verwees naar ‘de geschiedenis van Frankrijk vóór en na 1813 (…) om te betogen dat, waar de 

vrijheid van verkiezingen belemmerd werd (…) de grondslag van de tegenwoordigen regering 

werd weggerukt’.270 Frankrijk had een geduchte reputatie als het aankwam op het beïnvloeden 

van de verkiezingen. Daarom was dit een zware aantijging aan het adres van de liberalen. 

De liberaal Van Nierop wilde Van Zuylens argument onschadelijk maken. Hij vond de 

brievenaffaire in vergelijking met het buitenland juist weinig voorstellen. Als Thorbecke een brief 

zou hebben geschreven met de gesuggereerde inhoud en als dat als corruptie werd gezien, dan 

was Nederland ‘zeer kleingeestig, zeer kleinmoedig; mag dan een Minister geen brief schrijven, 

zelfs niet mededeelen wat de Regering voornemens is te doen?’ Van Nierop zette zijn 

argumentatie kracht bij door te stellen dat de politiek van het ‘groote Engeland’ de Kamerleden 

‘ten voorbeeld strekken’ kon. Tijdens verkiezingen in Engeland, zo stelde hij, deelden ‘de 

ministers hunne plannen en programma’s mee (…) soms bij openbare maaltijden’.271 Dat ging 

veel verder dan in Nederland het geval was. Tegelijkertijd leek Van Nierop niet te beseffen dat 

wat hij zag als een voorbeeld waar Nederland van kon leren, in feite een ondermijning was van 
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Thorbeckes ideaal van onafhankelijke Kamerleden. Het gevaar dat een gekozene op een publiek 

banket gevoelig werd voor particuliere, locale of partijbelangen, was immers groot. Was Groen in 

1864 juist niet hard aangepakt door Fruin omdat hij had verwezen naar dergelijke Engelse 

praktijken? Volgens Groen zag Thorbecke iedere vorm van aanbeveling van kandidaten als een 

afkeurenswaardige vorm van ‘agitatie’.272 De manier waarop liberalen als Fruin en Buys last en 

ruggespraak interpreteerden, bevestigde dit. Groen had echter betoogd dat dat niets te maken had 

met wat als ‘constitutioneel’ en dus moreel verantwoord kon worden beschouwd. Immers, zelfs 

Edmund Burke vond het aanbevelen van kandidaten in de openbaarheid en het presenteren van 

programmapunten waar politici zich aan verbonden, geen probleem. Bovendien: ‘Ik herinner mij 

niet dat een der staatslieden van bekwaamheid en karakter, waarop Engeland roem draagt, 

volkomen openhartigheid van den kandidaat met volkomen vrijheid van den afgevaardigde, 

cordaatheid bij de stembus met cordaatheid in het Parlement, onvereenigbaar geacht heeft.’273 

Voor deze opvatting van politieke moraliteit was Groen zwaar bekritiseerd. De reactie van Van 

Nierop liet echter zien dat de liberalen een dubbelzinnige uitleg gaven aan voorbeelden van 

beïnvloeding van verkiezingen, zoals dat ook al door Groen in 1864 was gesignaleerd. De 

‘principiëlen’, Buys en Fruin, keurden beïnvloeding af, maar Kamerleden als Van Nierop niet. En 

wat Thorbecke nu precies vond? Daarover bestond veel onduidelijkheid die ook op andere 

momenten al voor discussie had gezorgd.274 

In reactie op Van Nierop zag J.P.J.A. van Zuylen dan ook de mogelijkheid een andere 

vergelijking tussen de brievenkwestie en Engelse praktijken te maken. Eén van de ‘grootste 

feiten’ van corruptie was het uitoefenen van invloed op de verkiezingen en het omkopen van 

kiezers. ‘Zoo er nu al geen corruptie heeft plaats gehad als in Engeland, waar men aan de kiezers 

zooveel geld uitbetaalt, dan bestaat hier bij slot van rekening toch veel gelijkheid daarmede.’ Het 

intrekken van het belastingvoorstel was een voorbeeld van indirecte omkoping van kiezers, die 

het algemeen belang schaadde en financieel gunstig uitpakte voor de Limburgse kiezers. Van 

Zuylens betoog werd ontvangen met applaus vanaf de publieke tribune.275 Daarnaast vond Van 

Zuylen Engeland een voorbeeld voor Nederland vanwege de manier waarop het Engelse 

parlement met corruptieschandalen omging. Kamerleden in Engeland deden veelvuldig 

onderzoek en waren niet bang om te oordelen. ‘Men heeft daar niet die angstvalligheid om 

personen te kwetsen, wanneer het groote nationale belangen geldt.’276 Dit bewees dat ‘eene 
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enquête in zake van verkiezingen in constitutionele landen geene zeldzaamheid’ was.277 Het 

Britse parlement liet veelvoudig onderzoek doen naar verkiezingscorruptie door een Royal 

Commission, de Engelse variant van een enquêtecommissie.278 Van Zuylen stelde dat de 

brievenaffaire in Engeland zeker als corruptie zou worden gezien en tot onderzoek zou leiden. 

 

Vertrouwen in Thorbeckes integriteit en daarmee in liberaal goed bestuur 

Het debat over de enquête in december 1865 werd steeds meer een debat over het wel of niet 

steunen van Thorbecke. Dat was een persoonlijke, ideologische en vertrouwensvraag. Voor de 

tegenstanders van Thorbecke was het duidelijk dat Thorbecke niet de meest geschikte bestuurder 

was. Die gedachte kreeg meer aanhangers. Eind november ontving Thorbecke een brief van een 

anonieme schrijver die stelde: ‘uw prestige is geknakt, ja erg geknakt, door die vuile zaak in dat 

vuile Limburg door u te veel en te lang begunstigd (…) treed in Gods naam in tijd af. Hoe langer 

het duurt hoe grooter de smet’, aldus de schrijver die zichzelf ‘een Thorbeckomaan’ noemde.279 

De integriteit van Thorbecke werd betwijfeld, maar wel door een minderheid, zo maakte het 

slotdebat in de Kamer duidelijk. 

Thorbecke had in zijn Kamerredes van november 1865 vaak een beroep gedaan op zijn 

staat van dienst: hij was de grondlegger van ‘1848’ en het paste niet bij hem om corrupte 

handelingen te plegen. ‘Het is zoo zeer buiten mijn karakter, (…) dat ik menig bevriend lid der 

Kamer, van vroegeren en lateren tijd, zou kunnen vragen, of hij ooit ondervonden heeft, dat ik uit 

eigen beweging invloed [probeerde] (…) uit te oefenen, ten aanzien der onderwerpen die wij 

gezamenlijk te behandelen hadden’. Thorbecke vond dat de Kamer hem moest geloven, want 

‘[h]aar stand is veel te hoog’ om geruchten te volgen.280 Bovendien zat J.P.P. van Zuylen fout. Hij 

had de affaire op de agenda gezet, terwijl het geen enkel Kamerlid was toegestaan met 

‘kwaadwillige, boosaardige geruchten (…) den Minister of de Vergadering daarmede lastig te 

vallen’, omdat het ‘met de waardigheid der Kamer niet strookt.’281 In december herhaalden 

Thorbeckes bondgenoten zijn mening. Jonckbloet stelde dat, zolang er geen brief van Thorbecke 

werd gevonden, slechts geruchten overbleven. Hij geloofde niet dat een brief van Thorbecke ooit 

gevonden zou worden, want Thorbecke stond voor waarden als ‘politieke eerlijkheid’, ‘karakter’ 

en ‘kordaatheid’. Hij was een voorbeeld voor iedereen. Men moest dan ook niet lichtvaardig met 

een enquête omspringen, omdat niet alleen ‘de eer’ van een Minister of regering erbij betrokken 

                                                           
277 HTK Bijlagen, 1865-1866, ‘Voorstel tot het houden eener enquête betrekkelijk de verkiezingen in Limburg’, 
(79.5), 816. 
278 O’Leary, Elimation of Corrupt Practices in British elections, 3 en 4. 
279 Archief Thorbecke, ‘Omtrent de Grondbelasting in Limburg en het aftreden van G.H. Betz oct-dec 1865’, inv. nr. 
347, ‘Brief van anonieme afzender aan Thorbecke, ongedateerd’. Thorbecke ontving ook steunbetuigingen tijdens de 
affaire, zie: ‘Brief van J.H.K. Rogers aan Thorbecke, 27 november 1865’. 
280 HTK, 1865-1866, 18 november 1865, 188 (5-7). 
281 Ibidem, 20 november 1865, 200 (3). 
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was, maar de eer ‘van het geheele land’.282 Eerder had de liberaal Van Eck J.P.P. van Zuylen al 

verweten niet de ‘belangen van het algemeen te behartigen’, maar te stimuleren dat Kamerleden 

‘op hartstogtelijke wijze elkander met insinuatiën’ bejegenden. Van Eck stelde de retorische 

vraag: ‘van welken minister hebben wij onze gewigtigste wetten ontvangen?’ En wie was Van 

Zuylen nu eigenlijk? Van Zuylen had iedereen beledigd door Thorbecke aan te vallen: ‘de groote 

meerderheid van deze Kamer (…) Nederland; (…) de kiezers’.283  

Het liberale Kamerlid J.H. de Laat de Kanter beargumenteerde dat het ‘geheel beneden de 

eer en de waardigheid der Kamer [was], geruchten en mededeelingen uit de dagbladen op te 

rapen, en zich zoo doende tot orgaan te maken van wat politieke partijschap en persoonlijke 

vijandschap’ heette. J.P.J.A. van Zuylens parlementaire enquête was hierop gebaseerd.284 Een dag 

later viel Thorbeckes trouwe bondgenoot Van der Linden opnieuw J.P.J.A. van Zuylen aan door 

hem ‘onedel’ gedrag te verwijten, omdat hij ‘spel drijft met de eer en den goeden naam van een 

Minister’. Hij voegde er dreigend aan toe dat de voorstanders moesten beseffen dat een 

parlementaire enquête ‘een wapen is waarmede men zelf gevoelig kan worden getroffen’.285 

De waarschuwing van Van der Linden werd door het Algemeen Handelsblad als 

vertrekpunt genomen om de voorstanders van de enquête in diskrediet te brengen. Het 

Handelsblad wees erop, dat Van Asch van Wijcks verkiezing ook weleens uitgezocht mocht 

worden. ‘Asch van Wijck, die zijne zitplaats aan de Aprilbeweging van 1853 te danken heeft, 

waarvan de geheime geschiedenis, (…) ook nog niet geschreven was, zoodat men voorzigtig 

moest zijn met het provoceren van enquêtes.’ Het Handelsblad stelde cynisch over de 

voorstanders van de enquête: ‘Het zijn op enkele twijfelachtige uitzondering na, de onpartijdige 

en alleen vaderlandslievende, politiek eerlijke en morele vaste afstemmers die zich voor de 

enquête verklaarden.’ Het ging hen er immers ‘om het ministerie te doen vallen’ met hulp van 

immorele middelen.286 Eerder had het Handelsblad al de oppositiepers beschuldigd dat ze aan 

buitenlandse kranten het voorval doorspeelde.287 Het Handelsblad vond dat de ‘woorden van den 

minister van binnenlandsche zaken (…) door het orgaan der stelselmatige oppositie verdraaid en 

verminkt weergegeven’ worden. Dit gold niet alleen voor het Dagblad, maar ook voor het 

Utrechtsch Dagblad: ‘Gelukkig Dagblad, welks redactie zich op beperkte geestvermogens 

beroept (…). Men kan aan zoodanige redactie slechts aanraden eerst te leeren lezen, vóór dat zij 

zich in een politieken strijdt mengt.’288 Dat de liberale pers zo ver ging bij het overeind houden 
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van Thorbeckes integriteit, toont de verbinding tussen persoonlijke integriteit, politieke moraliteit 

en partijdigheid in de jaren zestig.  

 

Uiteindelijk lukte het J.P.J.A. van Zuylen niet om voldoende gematigde Kamerleden te 

overtuigen: zijn enquêtevoorstel kreeg op de laatste debatdag 18 stemmen voor en 53 stemmen 

tegen. De conservatieven beargumenteerden dat openbare behandeling van de brievenaffaire door 

een enquête moreel herstel zou brengen. Hoewel de vrijheid van verkiezingen in het geding was 

geweest, was er geen reden voor onderzoek, aldus de liberalen. Er was slechts één brief gevonden 

van Betz en geen van Thorbecke. Bovendien, dat de brief van Betz immoreel was, stond min of 

meer al vast en was al veroordeeld, waarom was hij anders afgetreden?289 Dat de Thorbeckeanen 

de brief van Betz en de mogelijke brief van Thorbecke als een private aangelegenheid wegzetten, 

was ongeloofwaardig, zeker gezien de voorgeschiedenis met Groen. Tegelijkertijd was dit een 

poging de beschadigde politieke moraliteit te herstellen. Ook zagen de liberalen de enquête niet 

als een middel dat kon aantonen dat Thorbecke niets verkeerds had gedaan, maar alleen als een 

aanval op de liberale partij, Thorbecke en het liberale ideaal van goed bestuur. Dat was enerzijds 

begrijpelijk, want de oppositie wilde inderdaad Thorbecke ten val brengen; maar anderzijds 

opvallend, omdat de liberalen in 1850 en 1855 hadden beargumenteerd dat een enquête kon 

worden aangewend voor politiek onderzoek naar zaken die overeenkomsten hadden met de 

brievenaffaire. De liberalen hechtten zeer sterk aan de eer van de persoon van Thorbecke en 

bleken ongevoelig voor het feit dat in het ‘groote Engeland’ ook enquêtes werden ingesteld naar 

verkiezingscorruptie. Ze zetten alle middelen in om een enquête te voorkomen, bijvoorbeeld het 

dreigement van Van der Linden en het Algemeen Handelsblad dat de enquête ook tegen 

oppositieleden kon worden ingezet.  

  

                                                           
289 De overwegend door liberalen gedomineerde Kamercommissie, die een eerste reactie op Van Zuylens voorstel had 
gegeven, vond Betz’ brief ‘eene onvoorzigtigheid’ maar ‘het ongepast, ja zelfs onkiesch’ Betz na zijn aftreden nog 
langer ermee lastig te vallen. HTK Bijlagen, 1865-1866, ‘Voorstel tot het houden eener enquête betrekkelijk de 
verkiezingen in Limburg’, (79.4), 811. 
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6. De Limburgse brievenaffaire en liberaal bestuur heroverwogen 

 
De enquête was afgestemd, maar de oppositie kreeg enige genoegdoening toen tegen de wil van 

Thorbecke toch het belastingvoorstel op de Kameragenda werd gezet en zelfs werd aangenomen. 

Ook werd duidelijk dat de brievenaffaire de steun voor Thorbecke wel degelijk had doen 

verminderen bij de niet-partijgebonden Kamerleden, terwijl in deze jaren ook een jongere 

generatie liberalen, onder wie I.D. Fransen van de Putte en S. van Houten, Thorbeckes 

leiderschap uitdaagden. In het winterreces van 1865-1866 viel Thorbeckes tweede kabinet, 

voornamelijk als gevolg van een richtingenstrijd onder de liberalen die werd belichaamd door de 

persoonlijke frictie tussen Van de Putte en Thorbecke.290 Na een kortstondig kabinet onder leiding 

van Van der Putte trad een conservatief kabinet aan met een Antirevolutionair tintje. Nu werd het 

toch nog spannend in hoeverre de brievenaffaire een andere invulling van politieke moraliteit 

symboliseerde, ja of er zelfs een levensvatbaar alternatief voor het liberale ideaal van goed 

bestuur was.  

 

Het algemeen belang krijgt voorrang: de aanname van de belastingwet 

Van Zuylen had meermaals benadrukt dat Betz’ brief niet het enige argument was geweest om 

Thorbeckes kabinet van corruptie te beschuldigen. ‘Geenszins: de beschuldiging berust in de 

eerste plaats en voornamelijk op de beweerde daadzaak, dat de Regering wets-ontwerpen, 

volgens haar gevoelen in het algemeen belang noodzakelijk, opzettelijk buiten behandeling zoude 

hebben gehouden, met het doel om daardoor een onregtmatigen invloed op de verkiezingen in een 

gewest uit te oefenen.’291 Voor, tijdens en na het afstemmen van de enquête kreeg dit punt 

aandacht. Voorafgaand aan het slotdebat over de enquête werd de begroting van Financiën voor 

het jaar 1866 besproken en was het belastingvoorstel van Betz weer ter sprake gekomen. De 

conservatieven werd voortdurend verweten de brievenaffaire te misbruiken om Thorbecke pootje 

te lichten, maar ze hadden Betz’ belastingvoorstel gedurende de affaire gesteund. Sterker, Het 

Dagblad van Zuid-Holland en ’s-Gravenhage had de Limburgse oppositie bekritiseerd: ‘De 

verhooging van de grondbelasting in Limburg is alleszins een rechtvaardige maatregel. [Limburg 

heeft] twintig jaar lang een privilege genoten, dat niet enkel met letter en geest der Grondwet 

strijdt, maar ook met de billijkheid jegens andere gewesten’. Limburg verdiende ‘een hoog 

ernstig woord, wie ter wille van eigenbelang ’s lands belang opoffert’ was immers verkeerd.292 

Het Dagblad bekritiseerde Thorbecke, omdat hij sinds 1848 had beweerd dat persoonlijke, 
                                                           
290 Drentje, Thorbecke, 461-463. 
291 HTK Bijlagen, 1865-1866, ‘Voorstel tot het houden eener enquête betrekkelijk de verkiezingen in Limburg’, 
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partijpolitieke en locale belangen onderworpen moesten worden aan het algemeen belang maar 

dat nu niet deed.293 J.P.P. van Zuylen had de Limburgse oppositie eerder al verweten ‘het oude 

provincialismus weder in het leven te roepen en ons Rijk weder in zoovele kleine rijkjes te 

verdeelen met afgesloten grenzen, als er provincien in ons land zijn’.294 Betz’ belastingverhoging 

moest doorgang vinden, ook omdat Limburg bij eerdere verhogingen al ontzien was.295 Het 

conservatieve Kamerlid W. van Goltstein stelde onomwonden: ‘Men moet niet meer in Limburg 

kunnen denken, dat de uitslag van eene verkiezing invloed kan uitoefenen op het indienen of 

intrekken van een wets-ontwerp.’296 Ook gematigde liberale Kamerleden duldden geen vertraging 

meer. Ze verweten Thorbecke Betz’ aftreden te misbruiken om het belastingvoorstel op de lange 

baan te schuiven om zijn relatie met Limburg te verbeteren met het oog op de verkiezingen van 

juni 1866. Een Kamermeerderheid vond dat het wetsvoorstel moest worden behandeld, zodat de 

regering kon bewijzen het algemeen belang te dienen en niet te zijn gezwicht voor de Limburgse 

eisen.297 Zowel de conservatieven als de gematigde liberalen hadden geen sympathie voor een 

‘Limburgse’ invulling van politieke moraliteit en goed bestuur. 

 Er tekende zich een consensus af en mede daarom raakte het geduld van de Kamer op. 

Van Goltstein vroeg aan Thorbecke wanneer hij het wetsvoorstel zou voorleggen. Thorbecke 

antwoordde dat eerst de verkiezingen van 1866 en de komst van een nieuwe minister van 

Financiën moesten worden afgewacht. In de Kamer kreeg Van Golstein steun van de invloedrijke 

oud-minister van Financiën Van Bosse: die wilde dat de wet zo snel mogelijk werd behandeld. 

Thorbecke stelde daarop dat de Kamer een verzoek tot behandeling kon indienen en dat dan ad 

interimminister van Financiën Olivier een voorstel zou kunnen doen wanneer de behandeling 

plaats kon vinden. Hij wilde echter niet zeggen of de regering het wetsvoorstel steunde. Dat 

kwam hem opnieuw op veel kritiek te staan. Het leek alsof de klacht die tijdens de Limburgse 

brievenaffaire speelde (dat naast Betz ook Thorbecke maatregelen van algemeen belang met het 

oog op de verkiezingen tegenhield), toch gegrond was. Van der Linden wilde de kritiek smoren. 

Volgens hem probeerde ‘men’ Thorbecke onderuit te halen door hem opnieuw beïnvloeding van 

de verkiezingen te verwijten. J.P.J.A. van Zuylen sprak hem bestraffend toe: het leek inderdaad 

‘dat “men wil werken op de verkiezingen”, maar het kwam erop ‘aan te weten; wie die “men” 

is.’298 De Thorbeckeanen wilden, terwijl de brievenaffaire nog speelde, het belastingvoorstel niet 

behandelen met het oog op de verkiezingen van 1866. Dit werd niet getolereerd, want de Kamer 
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bepaalde met 35 tegen 29 stemmen dat het parlement het debat over het belastingvoorstel nog 

voor het einde van het kalenderjaar wilde voeren.299  

Op 16 december 1865 werd Betz’ wet door de Tweede Kamer behandeld en door een 

ruime meerderheid aangenomen. Op 29 december stemde ook de Eerste Kamer in. Volgens Van 

Welderen Rengers kwam daarmee alsnog een einde ‘aan het privilege dat Limburg in zake de 

grondbelasting sedert 1839 had genoten’.300 Dat de steun voor Betz’ voorstel over partijgrenzen 

heenging, toonde de consensus dat een belastingvoorstel van algemeen belang niet met het oog op 

de verkiezingen had mogen worden ingetrokken. 

 

De brievenaffaire: wel verkiezingscorruptie  

Ondanks het oordeel dat de behandeling van de belastingwet niet vanwege de verkiezingen mocht 

worden belemmerd, bleef de oppositie ontevreden: het leek alsof alles bleef zoals het was. Bij de 

tussentijdse verkiezingen van 15 december 1865, die nodig waren naar aanleiding van Van der 

Maesens vertrek, was dezelfde Van der Maesen herkozen in het kiesdistrict Maastricht. Ook 

Thorbecke en Pijls zaten half december 1865 nog op hun post. Van alle commotie was alleen 

Betz het slachtoffer geworden, maar zonder dat de Kamer, laat staan de oppositie, de gelegenheid 

had gehad haar onvrede over Betz te uitten. Voor J.P.J.A. van Zuylen bleef dan ook overeind 

staan dat een enquête nodig was geweest. Er was sprake van corruptie geweest. Kort na de 

afstemming van de enquête vroeg hij zich daarom af waarom de enquête niet doorging: ‘Op 

welke grond? Omdat de zaak van de baan moet (…). Waarom moet de zaak van de baan? Omdat 

er knoeyeren mede plaats gehad hebben, dunkt me’.301 Het meest ‘stuitend’ vond hij ‘dat de 

hoofdschuldige [Thorbecke] op hoogen toon alle medeplichtigheid loochende en zijn ambtgenoot 

opofferde’. De enquête diende ‘om aan de zaak grootere ruchtbaarheid te geven en de 

gelegenheid te hebben den heer Thorbecke voor het oog der natie aan de kaak te stellen’.302  Ook 

de Limburgse journalist Haffmans twijfelde in de aanloop naar de verkiezingen van 1866 of de 

liberalen wel hard genoeg waren gestraft en iets hadden geleerd: ‘Ditmaal, als ’t U belieft, geen 

brieven! Laat ons ook een eene verkiezing zonder brieven houden, eene verkiezing zonder 

ministeriële beloften.’303 De argwaan bij Van Zuylen en Haffmans was niet verdwenen. 

Van Zuylen en Haffmans waren niet onbevooroordeeld, maar ook Buys vond dat de 

liberalen tijdens de brievenaffaire niet goed hadden gehandeld. In 1866 schreef hij in De Gids een 

terugblik op het politieke jaar 1865 waarin hij de balans opmaakte. Buys beschouwde in 
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tegenstelling tot de Thorbeckeanen in de Kamer de brievenaffaire als een serieuze kwestie van 

‘politieke moraliteit’ waarin ‘goed en kwaad’ zichtbaar werden en die in het belang van het 

functioneren van parlement, regering en pers moest worden besproken.’304 Buys bevestigde dat de 

brievenaffaire ging over de betekenis van goed en slecht bestuur en somde vervolgens op wat 

slecht was aan het Nederlandse bestuur. Volgens Buys had de affaire de partijdigheid en 

polarisatie in Nederland aan licht gebracht: ‘De verschillende partijen en factiën, de ministeriële, 

de anti-ministeriële en de anti-revolutionaire, exploiteren met toenemenden ijver en helaas! met 

toenemend succes het neutraal terrein en brengen het publiek meer en meer op een 

dwaalspoor.’305 De brievenaffaire had ook aangetoond dat de begrotingsdebatten van 1865 door 

de Kamer en regering misbruikt waren voor ‘een uit alle hoeken en gaten te voorschijn halen van 

lang vergeten voorwerpen, ten einde die nog eens af te stoffen en op te poetsen, om ze daarna 

weder zorgvuldig weg te bergen.’ Een voorbeeld was de belastingwet. Gelukkig had de Kamer de 

wet uiteindelijk toch op de agenda gezet en aangenomen. ‘[N]og slechter kost’ werd geboden 

door ‘enfant terrible’ J.P.P van Zuylen: hij had Thorbecke onredelijk bejegend.306 Kortom, 

partijdigheid, het gehannes met wetsvoorstellen van algemeen belang en felle persoonlijke strijd 

die de integriteit en eer van politici ondermijnden, werden afgekeurd. Volgens Buys had 

Thorbecke het goed gedaan. Hij had zich bijzonder geërgerd aan de beschuldigingen, maar toch 

telkens ‘waardig’ antwoord gegeven, terwijl ‘de Kamer zelve’ door haar omgang met het 

enquêtevoorstel ‘haar zedelijk karakter tegenover de natie’ had ondermijnd.307  

Ook stelde Buys dat de oppositie de brievenaffaire weliswaar had gebruikt als politiek 

wapen, maar dat er wel degelijk corruptie had plaatsgevonden:  

 

‘Men mag zich ergeren, dat (…) de oppositie Nederland heeft gebrandmerkt als het centrum van 
allerlei ongehoorde corruptiën: het feit blijft niettemin waar, dat er in de volle beteekenis van het 
woord is geknoeid met het indienen en intrekken, het weder indienen en schorsen van een 
finantiëel wetsontwerp, en dat die knoeijerijen met de verkiezingen in verband stonden. Had de 
vertegenwoordiging te beslissen gehad, ik twijfel geen oogenblik of een indrukwekkende 
meerderheid zou, met de bekende en erkende feiten voor zich, den minister hebben 
veroordeeld.’308  
 

Buys stelde corruptie vast in ‘de volle beteekenis van het woord’ en ging er vanuit dat de Kamer, 

als haar de mogelijkheid was geboden, Betz zou hebben weggestemd. Aangezien dit niet het 

geval was geweest, was de oppositie blijven zoeken, en dat was niet goed, want ‘de minister trad 

vrijwillig af en de politieke moraliteit was gewroken op de eenvoudigste en mij dunkt meest 
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passende wijze: la mort sans phrase.’309 Volgens Buys was de veroordeling van Betz terecht, maar 

hoefden er geen woorden aan te worden vuilgemaakt. Buys vergat echter dat er juist geen 

‘politieke’ veroordeling had plaatsgevonden, want Betz was zelf opgestapt zonder de reactie van 

de Kamer af te wachten. Juist dat bevorderde de ontevredenheid bij de oppositie en het 

voortslepen van de kwestie. 

Een ander inzicht dat Buys’ artikel toonde, hield verband met zijn oordeel over J.P.J.A. 

van Zuylen. Van Zuylen had op behoorlijke gronden om een enquête verzocht, die ‘in niets de 

vrij onedele bedoelingen welke velen hem in dit geval hebben toegeschreven’ rechtvaardigde.310 

Volgens Buys had Van Zuylen de gedachte verwoord van ‘het onpartijdig publiek’, ‘dat er meer 

licht moest worden ontstoken over de treurige gebeurtenissen, welke de Limburgsche 

bewegingen hebben uitgelokt. De ministeriële partij heeft dit veel te weinig ingezien en zich naar 

mijne bescheiden meening tegenover het voorstel van enquête vrij onhandig gedragen.’ Volgens 

Buys had zij ‘ongeoorloofde oppositie-middelen’ ingezet, zoals het dreigement van Van der 

Linden dat de voorstanders van een enquête niet moesten vergeten dat een enquête ook tegen hen 

kon worden gebruikt. Ook waren ze te hard geweest voor Van Zuylen, waardoor ‘de natie’ 

sympathie had ontwikkeld voor de oppositie.311 Het ergste was ‘dat sommige leden in veel te 

algemeene termen het instellen eener enquête met een votum van wantrouwen hebben gelijk 

gesteld. Gaat die meening op, dan wordt de politieke enquête in de toekomst eene 

onmogelijkheid, en zelfs het aanklagen van een minister in vele gevallen hoogst bezwaarlijk.’ Zo 

ging het instrument van ‘de politieke enquête’ verloren.312 De liberale Kamerleden hadden zich 

teveel laten meeslepen, met als resultaat dat het recht van enquête was aangetast.  

Buys stelde vast dat verkiezingscorruptie ernstig was en dat voorstellen voor onderzoek 

ernaar serieus genomen moesten worden. De vrijheid van verkiezingen bleef een belangrijke 

waarde van bestuur en de betekenis ervan inzet van een debat over politieke moraliteit. In de 

jaren na de Limburgse brievenaffaire zou beïnvloeding van verkiezingen voortdurend worden 

bekritiseerd en soms tot onderzoek leiden, zoals in 1866 toen minister van Binnenlandse Zaken J. 

Heemskerk Azn. lokale verkiezingscorruptie liet onderzoeken.313 Ook het schrijven van brieven, 

het geven van geschenken en lintjes en onredelijke kiesdistrictindelingen leidden tot ophef.314 

                                                           
309 Buys, ‘Winter- en zomerstormen’. ‘La mort sans phrases’ werd in 1789 door de Franse politicus Abbé Sieyès 
toegevoegd aan zijn  stem voor de executie van de Franse koning Lodewijk XVI, waar hij eigenlijk tegen was. Het 
betekent dus een veroordeling waar verder geen woorden aan moeten worden vuilgemaakt. 
310 Buys, ‘Winter- en zomerstormen’, 32. 
311 Ibidem, 33. 
312 Ibidem, 34. 
313 De Jong, Van standspolitiek naar partijloyaliteit, 61, noot 66. In 1875 gaf Heemskerk opnieuw een commissie 
onder leiding van het Kamerlid Tak van Poortvliet opdracht onderzoek te doen naar verkiezingscorruptie in Elst. 
314 Bij de verkiezingen van 1866 en 1868 bleek dat in Hardenberg vooraanstaande liberalen, zoals burgemeesters en 
artsen, kiezers intimideerden. De conservatieven werd in 1868 verweten de koning in te zetten in hun verkiezingen, 
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Thorbecke zelf zou het nogmaals ondervinden tijdens zijn derde kabinetsperiode (1870-1872). 

Naar aanleiding van een kiesdistrictwijziging die door Thorbecke was voorbereid en die gunstig 

uitpakte voor de liberalen, kreeg hij van het Thorbeckeaanse Kamerlid Van Eck het verwijt dat 

hij ‘niet altoos veel hechtte aan de regelen door hem zelven gesteld.’315 Van Eck vond dat 

Thorbecke zich niet hield aan wat men van een liberaal kon verwachten, maar veel anderen 

hadden er weinig moeite mee. Debatten over de beïnvloeding van verkiezingen kwamen dan ook 

mede voort uit verschillende verwachtingspatronen. Ook dat had de brievenaffaire al aangetoond. 

In die zin was de brievenaffaire niet het laatste voorval. Wel was het duidelijk geworden dat 

beïnvloeding van verkiezingen in strijd was met een steeds breder geaccepteerde invulling van 

politieke moraliteit, waarvan de oorsprong lag in een liberaal ideaal van goed bestuur.  

 

Verkiezingscorruptie in Europees perspectief  

De brievenaffaire werd door tijdgenoten verschillende malen in een internationaal 

corruptieperspectief geplaatst, omdat in het buitenland soortgelijke handelingen als tijdens de 

brievenaffaire ‘corruptie’ werden genoemd.316 Thorbeckes rol werd met die van Guizot 

vergeleken, en Guizot was door corruptiebeschuldigingen mede ten val gebracht in 1848.317 

Hoewel corruptie in Frankrijk op veel grotere schaal voortkwam, levert de vergelijking tussen 

Guizot en Thorbecke inzichten op. Allereerst dat doctrinair liberalen bij hun streven naar 

consensus gevoelig waren voor de beschuldiging dat ze oude bestuurspraktijken en ideeën te veel 

in stand hielden. Zo had Guizot 1830 gepresenteerd als het voortzetten van een 

bestuursontwikkeling die al langer plaatsvond en daarmee beargumenteerd dat algemeen 

kiesrecht niet in de tijd paste, waardoor doctrinairen gevoelig werden voor radicaal democratische 

kritiek. Ook onderhielden leidende Franse politici en de koning een nauwe relatie met elkaar, 

waardoor het liberale bestuur van Guizot was verbonden met het monarchale regime dat in 

Frankrijk sinds de achttiende eeuw symbool stond voor zelfverrijking en moreel verval; 

corruptie.318 Een voordeel voor Thorbecke was echter dat hij een kille relatie met koning Willem 

III had en minder werd geassocieerd met het conservatisme en de uitspattingen van de monarchie. 

Verder had Thorbecke 1848 meer als een breuk gepresenteerd en was er in Nederland in de jaren 

na 1848 geen sterke radicaal democratische stroming die Thorbecke bedreigde. Bovendien bleven 

onder Napoleon III, de ‘opvolger’ van koning Louis-Philippe en Guizot, de verkiezingen in 

                                                                                                                                                                                     
hoewel zij volgens De Jong minder moeite hadden toe te geven verkiezingen te beïnvloeden dan de liberalen, zie: De 
Jong, Van standspolitiek naar partijloyaliteit, 61 en 90. 
315 Tamse, Memoires van een enfant terrible, 115. 
316 Engels, ‘Korruption in der Moderne’, 315. 
317 Thorbecke had in maart 1848 in zijn artikel ‘Bij het portret van Guizot’ Guizot ‘een man van karakter’ en ‘hooge 
bekwaamheid’ genoemd, maar er ook op gewezen dat het ‘lot van Guizot’ was bepaald doordat hij te laat 
hervormingen had doorgevoerd. Thorbecke, Historische Schetsen, 169 en 170. 
318 Léveque, ‘The Revolutionary Crisis of 1848/51 in France’, 92 en 93. 
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Frankrijk een symbool van de corrupte politiek, want Napoleons verkiezing tot president op basis 

van algemeen kiesrecht in 1848 was omgeven met corruptie. Kort daarna misbruikte hij ook het 

mandaat van de kiezer om zichzelf tot keizer te kronen. En zijn keizerschap werd gekenmerkt 

door zelfverrijking, extravagantie en nepotisme, hetgeen weer tot nieuwe beschuldigingen van 

moreel verval en corruptie leidde.319 Hieraan dankte Frankrijk na 1848 zijn reputatie een corrupte 

politiek te hebben die niet tot voorbeeld diende voor andere landen.320 Mede door kennis van de 

afloop van het tijdvak Guizot en het Franse doctrinair liberalisme begreep Thorbecke hoe wankel 

het liberale ideaal van goed bestuur was en hoe ernstig een beschuldiging van corruptie. 

 Dat goed bestuur en politieke moraliteit werden afgemeten aan het handhaven van 

corruptievrije verkiezingen en dat dat de grootste uitdaging van het negentiende-eeuwse 

liberalisme was, blijkt ook uit de Engelse politiek. Nadat de Reform Bill veel ‘rotten boroughs’ 

had opgeruimd, moesten parlementsleden actiever op zoek naar de steun van de kiezer. 

Traditioneel haalden parlementsleden veel stemmen binnen door tijdens de campagne giften en 

gunsten te verlenen en beloften aan kiezers te doen. De kosten die dit met zich meebracht, konden 

worden terugverdiend doordat aan een parlementaire zetel emolumenten waren verbonden en het 

lidmaatschap van het parlement de mogelijkheid bood ambten te vergeven in ruil voor geld. In 

deze cultuur moest een parlementariër vooral niet zijn kiesdistrict vergeten. Dat kon hij uiten in 

de vorm van gunstige wetten voor het district of het verlenen van functies aan lokale notabelen.321 

Zo ging verkiezingscorruptie ook in Groot-Brittannië niet alleen over de feitelijke wijze van 

verkiezen van afgevaardigden, maar ook over het benoemingsbeleid van bestuurders, de relatie 

tussen kiezer en gekozene en de verhouding tussen algemeen en regionaal belang. De Reform Bill 

had de verkiezingen duurder gemaakt, want het aantal emolumenten dat afgevaardigden kregen 

was verminderd, terwijl het aantal kiesgerechtigden was uitgebreid. Alleen voor de rijke haven- 

en spoorwegbaronnen leek een parlementszetel nog betaalbaar, terwijl de minder 

kapitaalkrachtige, maar naar eigen zeggen wel geschikte landadel en middenklasse hun zetels 

kwijtraakten.322 Zo groeide de noodzaak de verkiezingscorruptie aan te pakken. Het in opmars 

zijnde Britse conservatisme, waarin burgerlijke geschiktheid en esthetische representatie werden 

geïdealiseerd, vormde hiertoe een extra ideologische stimulans.323  

                                                           
319 Zeldin, Taste and Corruption, 145. 
320 Aerts, De Letterheren, 202. 
321 O’Leary, Elimation of Corrupt Practices in British elections, 9 en 10. 
322 Ebhardt, ‘Eisenbahnlobbyismus in Grossbritannien und Frankreich’,  309-326. 
323 Engels, ‘Korruption in der Moderne’, 324; O’Leary, Elimation of Corrupt Practices in British elections, 11. In 
1780 had Burke het (ver)kopen van ambten en parlementszetels nog verdedigd, omdat het rijke burgers die financieel 
onafhankelijk  maar niet van adellijke afkomst waren de mogelijkheid bood politiek actief te worden. In 1809 was 
echter de koopbaarheid van ambten officieel verboden en als corruptie aangemerkt, omdat het ertoe had geleid dat 
teveel slechte bestuurders een functie in handen hadden gekregen. 
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 Het Britse parlement paste in 1854 de wetgeving dusdanig aan dat corruptie beter werd 

gedefinieerd en een formele basis ontstond om onderzoek te doen naar en te oordelen over 

verkiezingscorruptie. Ook verlaagden de antiomkopingswetten de boete voor omkoping, zodat 

deze wetgeving kon worden gehandhaafd,  en werd bepaald dat parlementskandidaten een 

verklaring moesten ondertekenen dat ze zonder corruptie hun zetel hadden verkregen.324 Kort na 

de aanname van de wet werd een omgekocht parlementslid geschorst door het parlement voor de 

duur van zijn ambtstermijn. In 1863 werd de wet wederom aangepast en werd bepaald dat de 

namen van de betrokkenen bij omkoping werden bekendgemaakt aan de leden van het House of 

Commons.325 Dit laat zien dat de acceptatie van verkiezingscorruptie in Engeland geleidelijk werd 

ondermijnd, hoewel dat niet wegnam dat bij de verkiezingen van 1865 een bedrag van 750.000 

pond werd gebruikt voor omkoping van kiezers; het hoogste bedrag ooit en alle partijen waren er 

verantwoordelijk voor, aldus The Times. De Parliamentary Election Act van 1868 die uit de 

ophef over deze verkiezingen voortkwam, was een breuk met het verleden,  want deze gaf aan de 

High Court de taak om corruptie te bestrijden in plaats van aan het parlement. Daarmee werd de 

strafrechtelijke bestrijding van verkiezingscorruptie versterkt in Engeland. 

Nog belangrijker waren drie bredere politieke ontwikkelingen. Allereerst de opkomst van 

de Victoriaanse politieke cultuur in de tweede helft van de negentiende eeuw, die resulteerde in 

een strengere burgerlijke publieke en politieke moraal, waardoor corruptie werd veroordeeld als 

inefficiënt, schaamteloos en oneervol. Daarnaast werd de omvang van het electoraat zo groot, dat 

het zelfs voor de rijken erg duur werd om ‘gekozen’ te worden als corruptie bleef bestaan: door 

de groei van het electoraat werd beïnvloeding een praktisch probleem. Ten derde ontstonden het 

moderne partijwezen en partijleiderschap, waardoor het argument dat verkiezingscorruptie een 

fout van een individu was, die was ontsnapt aan het oog van de partij(leider), niet langer werd 

geaccepteerd: corruptie werd een politieke partij aangerekend in plaats van een individu. Het 

gevolg was dat partijen interne corruptie bestreden en dat na 1870 de grootschalige 

verkiezingscorruptie verdween uit de Engelse politiek.326 Dit laat zien dat de vestiging van de 

vrijheid van verkiezingen in het midden van de negentiende eeuw niet alleen in meer landen 

speelde, maar ook dat er in Nederland op een andere manier mee werd omgegaan. 

Verkiezingscorruptie bleef in Frankrijk bestaan en werd in Engeland met formele regels 

aangepakt, terwijl in Nederland de nadruk lag op het zeer serieus nemen van ongeschreven 

waarden zoals een fatsoenlijke omgang met verkiezingen, om de politieke moraliteit te 

waarborgen. 

 
                                                           
324 O’Leary, Elimation of Corrupt Practices in British elections, 23 en 24. 
325 Ibidem, 25 en 28. 
326 Ibidem, 229-231. 
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De stabiliteit van het liberale bestel 

De ontwikkelingen in Engeland en Buys’ terugblik op de brievenaffaire maken duidelijk dat 

liberale waarden zowel geaccepteerd werden als onder druk stonden. De liberalen vreesden dat de 

Antirevolutionairen en conservatieven, die door Groen met het oog op de verkiezingen van 1866 

met elkaar verbonden waren, hun ideaal van goed bestuur zouden tarten op een moment dat ze 

zelf uit elkaar vielen door het conflict tussen Thorbecke en de ‘jonge liberalen’.327 De 

verkiezingen van juni 1866 bevestigden de liberale verdeeldheid en de Antirevolutionaire en 

conservatieve kracht. Een regering trad aan onder leiding van de conservatief Antirevolutionaire 

J.P.J.A. van Zuylen en de conservatief J. Heemskerk Azn. De brievenaffaire speelde nog even op, 

want kort na het aantreden van dit kabinet werd burgemeester Pijls door minister van 

Binnenlandse Zaken Heemskerk niet herbenoemd vanwege zijn te partijdige optreden.328 De 

liberalen vreesden een verdere afrekening met liberale bestuurders en daarmee een 

herinterpretatie van belangrijke waarden. Zo gaven de conservatieven de koning een prominente 

rol om de gunst van de kiezer en het volk te winnen tijdens de verkiezingen van 1866. Die 

campagne toonde de aversie tegen de door de liberalen gedomineerde Kamer en een streven om 

via de koning de regering van volkssteun te voorzien als fundament van goed bestuur. Ondanks 

verschillende Kamerontbindingen en het ver oprekken van de macht van de ‘prerogatieven van de 

koning’, boden de conservatieven geen werkelijk alternatief.329 De controversiële benoeming van 

P. Mijer tot gouverneur-generaal van Nederlands-Indië werd zelfs door de Antirevolutionairen als 

teken van ‘politieke immoraliteit’ beschouwd.330 In 1868 kwam het kabinet definitief ten val en 

was het conservatieve experiment mislukt. Een kabinet onder leiding van de Thorbeckeaan D. 

Fock trad aan en werd in 1870 afgelost door het derde kabinet-Thorbecke. 

Een deel van de mislukking van de conservatieven kwam doordat ze zich onvoldoende 

onderscheidden van de liberalen. Zo hechtten ook zij uiteindelijk aan het idee van een geschikte 

elite die verantwoordelijk was voor het bestuur.331 Hoewel conservatieven dat idee vaak 

verbonden met de vanzelfsprekende geschiktheid van de koning en aristocratie, hielden zij net als 

de liberalen vast aan vrije verkiezingen als middel om bestuurders te selecteren en kreeg de 

koning geen werkelijke macht, in tegenstelling tot wat er bijvoorbeeld in Frankrijk gebeurde na 

de verkiezing van Napoleon III. Zo lag ook voor de conservatieven, als het erop aankwam, de 

macht bij een elite van gekozen burgerbestuurders. Ook hadden ze de macht van de Kamer niet 

weten te breken en werd de koning na 1868 niet meer gebruikt om de kiezersgunst te winnen.332  

                                                           
327 Buys, ‘Winter- en zomerstormen’, 36 en 37. 
328 Lemmens, Aan Vorst en Vaderland gehecht, 201; De Jong, Van Standspolitiek naar partijloyaliteit, 58 
329 Van Raak, In naam van het volmaakte, 166 en 167. 
330 Drentje, Thorbecke, 468. 
331 De Jong, Van standspolitiek naar partijloyaliteit, 72 en 73. 
332 Van Raak, In naam van het volmaakte, 18-21 en 195. 
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De conservatieven verdwenen na 1868 langzaam uit de Nederlandse politiek en gingen op 

in de andere stromingen. Ook voltrok zich een breuk tussen de Antirevolutionairen en 

conservatieven.333 Dit luidde het begin in van een nieuwe politieke indeling: naast de liberalen 

werden de Antirevolutionairen en de katholieken de belangrijkste politieke partijen.334 De 

Antirevolutionairen zouden een eigen ideaal van goed bestuur ontwikkelen en een pad omdat te 

bereiken, waarbij partijvorming en het streven naar de financiering door de staat van het 

protestants onderwijs hand in hand gingen. Aanvankelijk waren de katholieken nog verdeeld, 

maar ook zij ontwikkelden zich tot een zelfstandige politieke stroming. De vijf Limburgse 

afgevaardigden die zich tegen de belastinghervorming van Betz hadden gekeerd, stemden ook 

tegen de begroting van de conservatief-liberale minister van Financiën Van Bosse in 1866.335 Een 

eigen Limburgse partij kwam er echter niet, want ze werden een fractie binnen de groeiende 

katholieke politieke beweging. Dit gold ook voor de liberale Limburgers, zoals aan Pijls is te 

zien. Hij was in 1869 de liberale kandidaat in Maastricht en werd met steun van de clerus 

gekozen, maar in de daaropvolgende jaren groeide hij uit tot een katholieke conservatief, die de 

Limburgse en bovenal katholieke belangen behartigde.336 De katholieke eenwording zou, net als 

de Antirevolutionaire, een politiek gericht op deelbelangen stimuleren, zoals het recht op 

staatssubsidie voor katholiek onderwijs.337 De politiek veranderde daardoor, hoewel de 

verkaveling in partijen en stromingen de dominantie van de liberalen in de Nederlandse politiek 

pas zou breken rondom de eeuwwisseling.  

 

Uit de nasleep van de brievenaffaire valt op te maken dat het Thorbecke wel kwalijk werd 

genomen dat hij op oneigenlijke gronden het wetsvoorstel van Betz niet opnieuw wilde indienen. 

Een coalitie van conservatieven en gematigde liberalen nam de wet aan. Dit werd gezien als een 

afrekening met de Limburgse oppositie en Thorbecke, en het staven van belangrijke waarden 

zoals het algemeen belang en vrije verkiezingen. Daarnaast werd geconcludeerd dat Betz 

inderdaad corrupt had gehandeld en dat J.P.J.A. van Zuylens verzoek tot een enquête daarom niet 

vreemd was. De brievenaffaire bewees dat oneigenlijke beïnvloeding van verkiezingen niet paste 

bij liberaal goed bestuur. Dit laat zien dat de verkiezingscorruptie een specifiek probleem was van 

liberale regimes in het midden van de negentiende eeuw. Tevens werd duidelijk dat 

verkiezingscorruptie na 1870 nagenoeg verdween in de liberale regimes die zich wisten te 

handhaven: in dergelijke bestuursculturen werd dit als een serieus probleem gezien, zoals de 

                                                           
333 Ibidem, 169. J.P.J.A. van Zuylen distantieerde zich al in 1866 van Groen; hij wilde als conservatief beoordeeld 
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Britse en Nederlandse corruptiegeschiedenis tonen. Ook het kortstondige conservatieve 

experiment, dat niet los te zien is van de brievenaffaire, bewees dat de vrijheid van verkiezingen 

ook door andere partijpolitieke stromingen werden geaccepteerd. Hoewel de Antirevolutionairen 

en katholieken er op den duur wel een eigen draai aan gaven. 
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Conclusie 
 

De Limburgse brievenaffaire was ogenschijnlijk een klein corruptieschandaal, maar een nadere 

analyse maakt duidelijk waarom het grote publieke verontwaardiging veroorzaakte en een 

minister en een Kamerlid erdoor ten val kwamen. De brievenaffaire expliciteert de opkomst van 

een specifiek politiek ideaal van goed bestuur, het doctrinair liberalisme, dat dominant was in 

West-Europa in de periode 1830-1880 en in Nederland na 1848. Een bijzonder kenmerk van dit 

bestuursideaal was de institutionele inrichting, een constitutionele parlementaire monarchie, het 

bestaan van een recht op goed bestuur en een invulling van politieke moraliteit waarin waarden 

als representatie, het algemeen belang, een onderscheid tussen publiek en privaat en openbaarheid 

vooropstonden. Ook burgerlijke waarden als bekwaamheid, onafhankelijkheid, karakter en 

persoonlijke eer werden belangrijk geacht. Deze invulling van goed bestuur en politieke 

moraliteit werd gepresenteerd als een breuk met het corrupte bestuur van voor 1848 en werd 

gesymboliseerd door het bestaan van vrije directe verkiezingen, ‘dat plechtanker der 

constitutionele vrijheden’, als middel om geschikte bestuurders te selecteren.  

Om liberaal goed bestuur te vestigen werkten Thorbecke en zijn medestanders de 

grondwetswijziging uit in ‘organieke wetten’, zoals de provinciewet, de gemeentewet, de kieswet 

en de enquêtewet. De totstandkoming van deze wetten en de handhaving ervan brachten 

teleurstellingen met zich mee die een gevolg waren van de uitwerking van liberaal bestuur in de 

praktijk. Daarnaast hekelden conservatieven en gematigde liberalen de radicaliteit van 

Thorbecke, want wie niet voor Thorbecke was, was tegen hem, ongeacht zijn geschiktheid, zo 

leek het. Ook belangrijke bondgenoten van de liberalen van het eerste uur, de katholieken, 

raakten teleurgesteld. Aanvankelijk werd Thorbecke gewaardeerd om zijn inzet voor de 

katholieke zaak en twee keer gekozen in het district Maastricht. Vanaf 1862 vonden de 

katholieken echter dat Thorbecke meer voor hen moest doen. Dit was de aanleiding voor het 

uitbreken van de brievenaffaire en hieruit bleek ook dat Thorbecke de belichaming van het 

liberale ideaal van goed bestuur was. 

Bij het aantreden van Thorbeckes tweede kabinet, veertien jaar na 1848, was er sprake 

van polarisatie en partijdigheid. De Antirevolutionairen, de conservatieven en de katholieke 

Limburgers roerden zich. Dit was een voedingsbodem voor het uitbreken van de Limburgse 

brievenaffaire in oktober 1865, die echter niet los kan worden gezien van de idee en praktijk van 

liberaal bestuur sinds 1848. Niet voor niets ging de beschuldiging van corruptie over datgene 

waarmee de liberalen het hardst geraakt konden worden: de corrumpering van vrije directe 

verkiezingen door liberale bestuurders als Betz, Van der Maesen en Thorbecke.  
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De brief van Betz aan Van der Maesen was een voorbeeld van corruptie, daar waren na 

enige aarzeling zelfs liberalen als Buys het over eens. Betz had de ‘dorpeling-diplomaat’ Van der 

Maesen, niet een bestuurder die overliep van geschiktheid, gesteund door zijn wetsvoorstel voor 

de verhoging van de grondbelasting in Limburg te laten rusten in ruil voor de stem van de 

Limburgse kiezer. Daarmee was een maatregel van algemeen belang, die op basis van rede en 

waarheid door een parlementaire meerderheid was gewenst, in de beslotenheid terzijde geschoven 

voor partijpolitieke belangen. Betz’ verdediging dat het een private correspondentie betrof, werd 

niet geaccepteerd, ook omdat de brief verband hield met brieven van onder meer burgemeester 

Pijls van Maastricht, een trouwe bondgenoot van Thorbecke die zeer actief was geweest om Van 

der Maesen gekozen te krijgen en in een strijd verwikkeld was met onder meer Regout.  

Het duurde even voordat dit duidelijk werd, omdat politici en journalisten weinig ervaring 

hadden met dit type corruptieschandalen: het brievenschandaal werd beschouwd als iets ‘dat tot 

dusver niet geschied is’, zoals J.P.P. van Zuylen stelde. De oppositiekranten zoals Lions Dagblad 

en Haffmans Venloosch Weekblad waren de wegbereiders voor het schandaal en door hun 

toedoen kwam het op de politieke agenda te staan. Dat de publicatie van Betz’ brief echter een 

schandaal werd, was niet aan hen te danken,  maar aan het feit dat Betz de politieke moraliteit had 

ondermijnd. Bovendien hadden de liberalen in het verleden op dezelfde gronden anderen hard 

aangepakt. J.P.P. van Zuylen had in 1861 gebroken met Thorbecke en werd sindsdien beschouwd 

als een ‘renegaat’, een afvallige. En Groen was in 1864 door Fruin aangesproken op zijn ‘poging 

tot corruptie’, een verwijt waarvoor men zich in die tijd ‘behoort te schamen’. Groen sloeg terug 

en verweet de liberalen schijnheiligheid.  

Voor de Limburgers was de brievenaffaire een middel om duidelijk te maken dat de 

afgevaardigden die zij kozen en de regering die zij steunden, moesten opkomen voor het 

Limburgse belang, in dit geval geen belastingverhoging voor Limburg. Zij formuleerden een 

ander ideaal van goed bestuur, waaruit een andere invulling van politieke moraliteit voortvloeide. 

Die invulling werd echter niet geaccepteerd. 

De brievenaffaire bracht ook de parlementaire enquête in beeld. Het debat over het nut 

van een enquête ging al snel over persoonlijke integriteit en het vertrouwen in de persoon van 

Thorbecke. Nadat Betz en Van der Maesen waren afgetreden, vertegenwoordigde hij het liberale 

bestuur in deze zaak. De beide Van Zuylens, Regout en Moses Salvador betwijfelden Thorbeckes 

integriteit, maar de bondgenoten van Thorbecke niet. En zij wisten een Kamermeerderheid voor 

zich te winnen. Ook de liberale pers steunde Thorbecke. Het handhaven van Thorbeckes karakter 

had niet alleen een opportunistische reden: het gevaar bestond dat een enquête tot zijn val en die 

van het liberalisme zou leiden, zeker in de gepolariseerde jaren zestig en zeker ook in het licht 
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van wat er in Frankrijk was gebeurd na Guizots val. Het waarborgen van goed bestuur en 

politieke moraliteit was daarom sterk aan de persoonlijke integriteit van bestuurders opgehangen. 

Dat vrije verkiezingen het symbool van moraliteit en goed bestuur waren en dat 

oneigenlijke beïnvloeding ervan tot corruptieschandalen leidde, is ook terug te zien in de Engelse 

en Franse debatten over verkiezingscorruptie. Tijdgenoten waren zich hiervan bewust en vonden 

de Franse corruptie afschrikwekkend, omdat het daar tot regimewisselingen leidde. Engeland was 

eveneens corrupt, maar daar had de omgang met verkiezingsbeïnvloeding een plaats in de 

parlementaire politieke cultuur. De Nederlandse situatie leek op die in Engeland, maar het bleek 

ook dat een parlementaire enquête en andere formele maatregelen om corruptie te bestrijden, 

anders dan in Engeland een stap te ver waren. Niet zozeer omdat de corruptie in Nederland 

kleinschaliger was, hoewel dat zeker zo was, maar omdat een Kamermeerderheid van mening 

was dat een formele enquête niet tot versterking van de moraliteit zou leiden. Een politiek-moreel 

oordeel was beter. 

Tot slot staafde de brievenaffaire de bestendiging van cruciale liberale waarden, zoals 

vrije verkiezingen van een elite van burgerlijke bestuurders, maar luidde ook veranderingen in. 

Het was duidelijk geworden dat in de liberale interpretatie een gevaar school dat de betekenis van 

geschiktheid teveel werd gemonopoliseerd door een selecte groep burgers die zichzelf geschikt 

vond, maar daarbij soms partijdig opereerde. In reactie hierop werden een kritische pers en 

oppositie belangrijker om impliciete of brede waarden van politieke moraliteit, zoals fatsoen en 

algemeen belang, te verhelderen.338 Dit toont de ontwikkeling van een sterker 

verantwoordelijkheidsbesef bij de burgerlijke elite: ze was bereid zichzelf te laten bijsturen door 

anderen, van binnen of buiten de eigen groep, om de politieke moraliteit te waarborgen.339 

Daarom valt een verschuiving in waarden waar te nemen tijdens dit schandaal: de openbaarheid 

van politiek werd verder opgerekt, partijvorming bij verkiezingen en in het parlement werden 

geaccepteerd en een kritische pers en (felle) oppositie bleken noodzakelijk om de politieke 

moraliteit te waarborgen. Bovendien, geheime brieven die de verkiezingen beïnvloedden en 

waarin publieke zaken werden besproken, droegen hier niet aan bij en werden niet langer moreel 

geaccepteerd. De partijvorming en uitbreiding van de betrokkenheid van het publiek bij politiek, 

die in de jaren zestig zichtbaar werden, wijst daarbij ook op een paradoxaal karakter van moderne 

politiek en corruptie: om het algemeen belang te waarborgen, moest een strijd tussen 

concurrerende partijen en groepen bestuurders worden toegestaan, zodat men elkaar scherp hield, 

maar waardoor waarden als representatie, geschiktheid en het algemeen belang een partijdige 

invulling kregen en dus diffuser werden. Dit maakte het ideaal van de moderne sterke staat als 

                                                           
338 Te Velde, ‘De domesticatie van democratie in Nederland’, 3-27. 
339 Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw. 
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een boven de partijen staand instituut belangrijker, zoals in het volgende hoofdstuk wordt 

besproken.   
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II Het Billitonschandaal en het ideaal van modern staatsbestuur (1870-1900)  
Moderne bedrijvigheid, plutocratencorruptie en zedelijke verantwoordelijkheid  

 

Inleiding 

In 1882 werd bekend dat de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië de concessie van de 

Billitonmaatschappij voor de exploitatie van tin op het Indische eiland Billiton had verlengd. De 

Kamer was ontzet, want de concessie was niet volgens de regels van de wet tot stand gekomen. 

Bovendien hekelde zij dat de concessie regelde dat een kleine groep van directieleden, 

commissarissen en aandeelhouders de komende jaren een winst van tenminste 70 miljoen gulden 

zou mogen verdelen, terwijl de staat slechts 10% van de netto-opbrengst als belasting ontving. De 

Kamer was diep verontwaardigd en een Kamercommissie concludeerde dat de concessie 

onrechtmatig en niet in het ‘landsbelang’ was verleend, en daarom als niet afgesloten moest 

worden beschouwd.1 Als gevolg van ‘het votum der Kamer in de Billitonzaak’ nam de minister 

van Koloniën W.M. de Brauw ontslag.2 In april 1883 viel het door dit schandaal aangetaste 

conservatief-liberale kabinet-Van Lynden van Sandenburg en begin 1884 vroeg en kreeg de 

betrokken gouverneur-generaal van Nederlands-Indië F. ’s Jacob per telegraaf ontslag.3 In de 

jaren daarna bleef dit corruptieschandaal voor beroering zorgen.  

 Het tweede hoofdstuk van dit boek gaat over het Billitonschandaal en de strijd over het 

ideaal van ‘modern’ staatsbestuur die daarmee samenhangt. Ook nu staat de vraag centraal hoe 

het Billitonschandaal als politiek corruptieschandaal kan worden verklaard en tot welke 

ontwikkeling van goed bestuur en politieke moraliteit in de moderne tijd dit corruptieschandaal 

zich verhoudt. Allereerst staat het Billitonschandaal in relatie tot de opkomst van een ideaal van 

goed bestuur dat in de tijd zelf als ‘modern’ werd omschreven, en dat het resultaat was van een 

gestage ondergang van de conservatieve visie en een sterker wordende sociaal-liberale visie op de 

staat. Het schandaal leidde ertoe dat politieke moraliteit en goed bestuur werden afgemeten aan 

de manier waarop de staat de morele en economische ontwikkeling van de natie bevorderde.4 Een 

verbetering van de infrastructuur, het onderwijs en de sociaaleconomische verhoudingen werden 

tot de ‘zedelijke verantwoordelijkheid’ van de staat gerekend, dus tot de politiek-morele sfeer. 

Deze verbreding van de rol van de staat en de politieke moraliteit had een sterke economische 

component en richtte zich op het bevorderen van verantwoord particulier ondernemerschap en 

modern koloniaal bestuur.  

                                                           
1 HTK Bijlagen, 1882-1883, ‘Concessie-contract tot ontginning van het eiland Billiton’, (108.1), 4. 
2 HTK, 1882-1883, 20 februari 1883, 1008. 
3 Van Putten, Gouverneurs-generaals, 160-161. 
4 Kroeze, ‘Dutch Political Modernization and the Billiton Case’, 285 en 293. 
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Juist door de manier waarop de kolonie werd bestuurd, kon het door liberalen 

gedomineerde bestuur laten zien dat het een modern staatsbestuur hoog in het vaandel had staan.5 

De symboolfunctie van de koloniale politiek was door het imperialisme, dat na 1870 opkwam, 

groter geworden. Het imperialisme versterkte de drang naar het realiseren van een moderne 

omgang met politieke moraliteit en staatsbestuur doordat de legitimatie voor het koloniseren en 

exploiteren van Indië was gelegen in het feit dat de Nederlanders een moderne moraal en 

staatsopvatting in Indië zouden vestigen.6 De koloniale samenleving en bestuurspraktijk 

fungeerden als spiegelbeeld voor Nederland, vooral aan het einde van de negentiende eeuw, 

omdat de wisselwerking tussen het moederland en de kolonie toen zeer intensief werd.7  

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van het moderne 

staatsideaal in de laatste decennia van de negentiende eeuw geanalyseerd, omdat daarmee inzicht 

wordt verkregen in de veranderende betekenis van goed bestuur. Daarna wordt de directe context 

van het Billitonschandaal beschreven in een schets van de oprichting van de Billitonmaatschappij 

en de dynamische politieke situatie in de jaren zeventig en tachtig. In de derde paragraaf wordt 

duidelijk waar de Kamer en pers het meest verontwaardigd over waren. Vervolgens wordt 

ingegaan op de dieperliggende politieke ontwikkelingen in het laatste kwart van de negentiende 

eeuw die de basis vormden voor de argumenten om de concessie en het optreden van het bestuur 

en de Billitonmaatschappij als een voorbeeld van corruptie te zien. Daaruit blijkt dat het 

Billitonschandaal onder meer werd veroorzaakt door onduidelijkheid over de betekenis van een 

door de staat aan een bedrijf verleende concessie, vermenging van publieke en private belangen 

en kritiek op de rijkdom van de betrokken aandeelhouders. In de vijfde paragraaf wordt ingegaan 

op de rol die de Kamer zich als hoeder van de politieke moraliteit toeëigende in dit conflict. In de 

laatste paragraaf wordt de afloop van het Billitonschandaal in 1891 en 1892 beschreven en de 

betekenis ervan heroverwogen, mede aan de hand van een analyse van vergelijkbare buitenlandse 

corruptieschandalen uit deze periode.  

                                                           
5 Van den Doel, De stille macht, 103 en 104. 
6 Ibidem, 21; Bayly, Birth of the modern World, 249. 
7 Legêne, Spiegelreflex, 28-32 en 132-133. 
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1. De ontwikkeling van modern staatsbestuur in de negentiende eeuw 
 

Na de Franse Revolutie begon de opmars van de sterke staat in Europa, waarmee zich een ideaal 

van goed bestuur vestigde waarin aan de staat een belangrijke morele rol werd toegedicht. De 

staat moest het initiatief nemen in de ontwikkeling van een volk, aldus de politici en 

staatsrechtkenners van die tijd.8 In de loop van de negentiende eeuw werd dit idee verbreed en 

gold ‘the state as an ideal’, zoals de historicus Van Creveld het heeft gesteld in zijn studie naar de 

geschiedenis van de staat.9 Deze ontwikkeling vond plaats in alle West-Europese staten en werd 

in de tweede helft van negentiende eeuw versterkt, onder meer door het imperialisme. Dit gaf aan 

politici en ambtenaren een nieuwe rol en was van invloed op de invulling van politieke moraliteit. 

Modern staatsbestuur als ideaal kwam in Nederland tot ontwikkeling toen de elite die werd 

gedomineerd door liberalen en in mindere mate door protestanten, een sociaal-liberale (of 

ethische) kijk op kolonialisme, politieke moraliteit en sociaaleconomische verhoudingen 

ontwikkelde. Dit was het geval in het laatste kwart van de negentiende eeuw.10   

 

De opmars van het ideaal van de moderne staat  

Een moderne staat heeft idealiter effectieve controle over zijn bevolking en grondgebied door 

gebruik te maken van legitieme geweldsuitoefening, belastingheffing, wetgeving en rechtspraak. 

Daarnaast onderscheidt de moderne staat zich van de vroegmoderne staat doordat hij als taak 

heeft om de ontwikkeling van de natie in economische en morele zin te bevorderen.11 Dit idee van 

de moderne natiestaat ontwikkelde zich in het midden van de negentiende eeuw en de vestiging 

ervan wordt in de historiografie verbonden met de opkomst van nationalisme, bureaucratisch-

formalisme, sociaal-liberalisme en een christelijk ethisch reveil.  

 Voor het doorgronden van de moderne staat als ideaal van goed bestuur is kennis van de 

oorsprong essentieel. Zoals in het deel over de Limburgse brievenaffaire al is gesteld, was de 

Franse revolutie van groot belang voor de idee van een burgerlijk recht op goed bestuur en 

politieke moraliteit.12 Na het mislukken van de restauratie was hieruit het politiek liberalisme 

voortgekomen. Het politiek liberalisme van het midden van de negentiende eeuw maakte van 

staatsaangelegenheden een burgerlijke en politieke aangelegenheid. Dit betekende dat 

staatsbestuur idealiter een openbare aangelegenheid was, waarover werd gesproken en 

gedebatteerd in het parlement en in kranten.13 De Franse revolutie ligt ook aan de basis van een 

                                                           
8 Bayly, Birth of the modern World, 249. 
9 Creveld, Rise and fall of the State, hoofdstuk 4, ‘The state as an ideal’. 
10 Wolffram, Sociale politiek, 11-13. 
11 Van den Doel, De stille macht, 17 en 18. 
12 Stuurman, Staatsvorming en politieke theorie, 109, 112 en 113. 
13 Van Creveld, Rise and fall of the State, 208 en 210. 
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tweede ontwikkeling. Sindsdien geldt dat niet alleen een gekozen burgerregering, maar de staat 

als zodanig goed bestuur en de morele ontwikkeling van een natie waarborgen. Het idee won 

terrein dat de morele gesteldheid van een volk met een zelfde cultuur en taal het beste in een 

staatsverband tot ontwikkeling kwam.14 De bestendiging van de moderne natiestaat was een 

belangrijk aspect van zowel het conservatisme als het liberalisme. 

 Hieruit ontwikkelde zich een economische variant van het liberalisme, die een andere kijk 

op corruptie, moraliteit en goed bestuur met zich meebracht.15 In de vroegmoderne republikeinse 

traditie waaruit het liberalisme voortkomt, werd het streven van burgers naar economisch gewin 

beschouwd als corruptiebevorderend, omdat het op gespannen voet zou staan met de burgerlijke 

deugd dat het algemeen belang gewaarborgd moest worden. Rond 1800 waren liberaal 

georiënteerde hervormers geïnteresseerd in de manier waarop de republikeinse burgerlijke 

deugdzaamheid kon samengaan met een kapitalistische handelseconomie en een daarbij behorend 

particulier ondernemerschap en streven naar winst. Deze vroege liberalen streefden naar 

vrijhandel en vrij ondernemerschap om individuele economische ontplooiing mogelijk te maken 

en streden tegen de vroegmoderne economische monopolievorming onder leiding van de staat. 

Dit belemmerde immers de vrije concurrentie en bevorderde corruptie.16 Om beide ideeën, het 

streven naar behartiging van het publieke algemene en private individuele belang, bij elkaar te 

brengen, bouwden de negentiende-eeuwse liberalen voort op de ideologische synthese die door 

Adam Smith (1723-1790) was verwoord aan het einde van de achttiende eeuw. Hij benadrukte 

dat een burger kon streven naar zowel commercieel succes als het ontwikkelen van een 

burgerlijke moraliteit.17 Smith had hiervoor het concept van de invisible hand bedacht, volgens 

welke een individuele burger, die van nature niet was geneigd ‘to promote the public interest’, 

door te streven naar ‘his own gain’ als vanzelf door ‘an invisible hand’ bezig was ‘to promote an 

end which was no part of his intention’: het algemeen belang. De ‘semantic coup’ van de 

‘invisible hand’, zoals sommige historici dit hebben omschreven, maakte acceptabel dat een 

individu door zijn streven naar privaat gewin bijdroeg aan het algemeen belang.18 In de tweede 

helft van de negentiende eeuw werd dit een onderdeel van het liberalisme. De staat kreeg de 

verantwoordelijkheid om het particuliere ondernemerschap te bevorderen, omdat dat in het 

algemeen belang werd geacht.19  

Om de uitbreiding van deze verantwoordelijkheid van de staat op te kunnen eisen, 

moesten moderne liberale bestuurders een corruptievrij bestuur garanderen en op een moreel 

                                                           
14 Van Creveld, Rise and fall of the State, 208 en 210; Rapport, Nineteenth-Century Europe, 133-135.  
15 Bayly, Birth of the modern World, 277 en 278. 
16 Ibidem, 300 en 301. 
17 Dudink, Deugdzaam Liberalisme, 15. 
18 Münkler en Fischer, ‘The cultural concerns of public good’, 125-127. 
19 Creveld, Rise and fall of the State, 206; De Haan, Staatsbeheer en zelfbestuur, 16, 20 en 32.  
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verantwoorde manier politiek en economisch handelen laten plaatsvinden. Daarvoor werd 

teruggrepen op een ander modern idee: rationalisme, ofwel het niet meer overlaten van het 

staatsbestuur aan een willekeurige groep lokale notabelen en groot grondbezitters, maar alleen 

aan formeel-juridisch opererende en rechtstreeks aangestuurde burgerlijke ambtenaren en 

bestuurders.20 Hun al dan niet formeel-deskundige optreden werd vooral afgemeten aan hun 

persoonlijke burgerlijke moraliteitsbesef in plaats van aan een gestandaardiseerde set van formele 

regels.  

 De opmars van het ideaal van modern staatsbestuur werd na 1870 door een derde 

ontwikkeling bevorderd: het imperialisme.21 Het imperialisme onderscheidde zich van het 

kolonialisme van vóór 1870 doordat het niet alleen ging om het vestigen van gunstige 

handelsposten in de koloniën, maar ook om een directe aansturing en exploitatie van een gebied 

dat ver weg lag van het centrale bestuurscentrum in het moederland. Het imperialisme zorgde 

ervoor dat de staat extra morele taken kreeg.22 Hiervoor waren veel geld, militairen en 

ambtenaren nodig, die door het aanboren van extra inkomstenbronnen, militaire innovatie en 

uitbreiding van het aantal ambtenarenopleidingen mogelijk werden.23 Behalve dat het 

imperialisme een bestuurlijke aangelegenheid was, werd het ook gerechtvaardigd doordat erop 

werd gewezen dat het economische mogelijkheden voor particuliere burgers en bedrijven uit het 

moederland bevorderde, evenals de morele ontwikkeling van de inlandse bevolking. Ten derde 

was imperiaal succes, ofwel het effectief veroveren, besturen en exploiteren van nieuwe 

gebieden, een graadmeter om het prestige van een natie en bestuur in binnen- en buitenland te 

bewijzen. Er was dan ook een verband tussen enerzijds de opmars van het nationalisme en de 

natiestaat en anderzijds het imperialisme en de imperiale staat, zoals Anderson al stelde in zijn 

Imagined Communities. Hoe groter het imperiale succes, hoe sterker het idee dat de ene natiestaat 

op een moreel betere weg was dan de andere.24  Dit creëerde een extra legitimatie om de 

invloedsfeer uit te breiden, want modern staatsbestuur bracht een superieure politieke moraliteit 

en moderne waarden van bestuur naar achtergebleven gebieden.25 

  

De Nederlandse staat als zedenmeester na 1870 

De uitbreiding van de staat was een ambitie die in de negentiende eeuw overal zichtbaar was in 

Europa, maar niet altijd in dezelfde mate in de praktijk werd geëffectueerd.26 In Nederland kregen 

                                                           
20 Bayly, Birth of the modern World, 262 en 297; Van den Doel, De stille macht, 18 en 19. 
21 Van den Doel, De stille macht, 16. 
22 Ommissie, ‘European Imperialism’, 241 en 242. 
23 Ibidem, 244. 
24 Anderson, Imagined Communities, 83, 86, 97 en  98. 
25 Bayly, Birth of the modern World, 229 en 230. 
26 Ibidem, 252 en 253. 
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staat en natievorming eerst onder Willem I, die een eenheidsstaat creëerde, en daarna met de 

grondwet van 1848, een flinke impuls. Voor grondwetschrijver Thorbecke was de staat een 

abstract begrip dat door politiek debat een concrete vorm kreeg en betekenis gaf aan zaken van 

publiek en algemeen belang. Dit staatsidee sloot aan bij de republikeinse en vroegliberale 

vrijheidstraditie van voor 1800 en legde beperkingen op aan de taken en invloed van de staat.27 

Volgens Thorbecke moest de staat de burger garanderen dat deze zichzelf in alle vrijheid zou 

kunnen ontwikkelen tot een goede staatsburger, opdat deze burger kon bijdragen aan de realisatie 

van de harmonische ontwikkeling van een burgerlijke natie. Individu en staat brachten onder 

leiding van een geschikte burgerlijke elite een volk tot ontwikkeling.28 Thorbecke belichaamde 

dan ook vooral het politieke liberalisme29 en had in de eerste tien jaar na 1848 meer aandacht 

voor constitutionele dan economische aangelegenheden.30 

 Tegelijkertijd stelde het Thorbeckeaanse liberalisme niet bij voorbaat grenzen aan de rol 

van de staat, want als politici in redelijkheid en met het oog op de ontwikkeling van burger en 

natie vonden dat een onderwerp een staatsaangelegenheid was, moest dat door bestuur en politiek 

ter hand worden genomen. In de jaren zestig, tijdens Thorbeckes tweede kabinet, maar vooral na 

Thorbeckes dood in 1872, ontwikkelde zich daarom in liberale kringen een liberalisme waarin de 

staat een sociaaleconomische taak kreeg toebedeeld.31 De vernieuwing kwam vooral van de kant 

van een groep liberalen die als ‘jong’ of ‘sociaal’ liberaal bekend stonden en naast 

kiesrechtuitbreiding hamerden op een liberalisme dat aandacht gaf aan de sociaaleconomische 

ontwikkeling van burgers. J. Kappeyne van Coppello, die in de jaren zeventig premier en leader 

van de liberalen was, dichtte de staat een belangrijke ontwikkelingsrol toe op het gebied van 

onderwijs. Ook het streven naar betere arbeidsomstandigheden, met als voorbeeld het kinderwetje 

van 1874 van de liberaal Van Houten, was een teken dat liberalen het algemeen belang en de 

taken van de staat oprekten.32 In deze tijd traden ook sociaal-liberale wetenschappers naar voren 

die staathuishoudkunde, politieke economie, bedreven, zoals de hoogleraar B.C. Pekelharing. 

Pekelharing was beïnvloed door de in Nederland bekende Duitse bestuursgeleerde L. von Stein. 

Von Stein had van G.W.F. Hegel overgenomen dat de staat nodig was om als een onpartijdig 

orgaan boven de burgerij te staan en de ontwikkeling van een gemeenschappelijke moraliteit te 

bevorderen. Von Stein geloofde niet dat maatschappelijke tegenstellingen door burgerlijk 

zelfbestuur konden worden opgeheven en zag een voedingsbodem voor het ontstaan van corruptie 

                                                           
27 Van der Woud, Een nieuwe wereld, 170. 
28 Te Velde, Gemeenschapszin, 14-17. 
29 Hoewel hij wel stelde: ‘De Staat zegt men kent geen armen of rijken. Ik ontken dit ten sterkste. Regels te stellen, 
naar welke eene billijke verdeeling van vermogen zou kunnen plaatsvinden, is te allen tijde eene voorname taak van 
den wetgever geweest.’ Zoals geciteerd in: De Haan, Leven en wasdom, 195. 
30 Van Zanden en Van Riel, Staat, Instituties en Economisch Ontwikkeling, 312 en 335. 
31 De Haan, Beginsel van  leven en wasdom, 191. 
32 Wolffram, Sociale Politiek, 33. 
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als het individuele streven van burgers naar materieel gewin niet werd gecontroleerd door de 

staat. Pekelharing destilleerde hieruit het idee dat de staat een bijzondere taak had die niet altijd 

gelijk liep met de belangen van individuele burgers, maar wel met die van een gezonde 

ontwikkeling van de gemeenschap als geheel: de staat mocht in het morele belang van allen een 

publieke moraal afdwingen.33 

 Dudink heeft benadrukt dat het sociaal-liberalisme steeds meer op gespannen voet kwam 

te staan met het Thorbeckeaanse besef van politieke moraliteit en staatsbestuur, dat nu als 

‘oudliberaal’ bekend kwam te staan. Aanhangers van beide soorten liberalisme konden elkaar 

echter vinden in hun gezamenlijke streven naar een gezonde morele gemeenschap en het idee dat 

de staat daarvoor de verantwoordelijkheid droeg.34 Zo stelde de oudliberaal C.W. Opzoomer dat 

weliswaar het ‘grootste nadeel eener onbeperkte staatswerkzaamheid haar verlammende werking 

op den ondernemingsgeest, op de veerkracht der burgers’ was, maar tegelijkertijd was ‘de taak 

van den staat een andere dan die der burgers; hij is bestemd om te doen wat zij niet vermogen te 

doen’ en ‘de ontwikkeling van het volk’ te stimuleren.35 De oudliberaal B.C. Spruyt hekelde het 

individualisme en het streven naar materialistisch gewin in zijn tijd, want dat leidde tot moreel 

verval. Spruyt bekritiseerde hiermee de radicale sociaal-liberalen en socialisten, die steeds 

zichtbaarder werden en in zijn optiek streden voor simpele materiële zaken als kiesrecht en betere 

arbeidsomstandigheden, maar gaf ook een impliciete kritiek op de burgerlijk liberale elite: zij 

mochten hun streven naar particuliere rijkdom niet verabsoluteren ten koste van de 

gemeenschap.36 De liberale historicus Fruin concludeerde in 1887 dat het kiesrecht niet mocht 

worden verleend aan hen die handelden ‘strijdig (…) met het algemeen belang, met het heil van 

de staat’.37 Ook Fruin gaf hiermee kritiek op het radicale streven naar kiesrechtuitbreiding voor 

mensen die daarvoor volgens hem niet geschikt waren, maar tevens hield hij de liberale elite een 

spiegel voor. Zij hoorde zich te gedragen als het beschaafde deel van de bevolking, de morele 

voorhoede en bevorderaars van het ‘het heil van de staat’. En de staatsrechtgeleerde Buys, in de 

staatsrechtelijke traditie van Thorbecke maar beïnvloed door Von Stein, stelde in 1874 vast: ‘Er is 

een tijd geweest toen ik geloofde, dat de onbeteugelde Maatschappij, geheel aan eigen krachten 

overgelaten, de beste Staat was; maar voor het licht der ervaring is dat liefelijk geloof geweken’.38 

Liberalen gaven een nieuwe invulling aan goed bestuur, waarbij de ontwikkeling van de burger 

en natie een verantwoordelijkheid van de staat was.  

                                                           
33 Dudink, Deugdzaam liberalisme, 34-41; Van der Woud, Een nieuwe wereld, 171 en 172. 
34 Dudink, Deugdzaam liberalisme, 44. 
35 Zoals geciteerd in: De Haan, Leven en wasdom, 194-195. 
36 Te Velde, Gemeenschapszin, 99 en 104. 
37 Zoals geciteerd in: Te Velde, Gemeenschapszin, 100. 
38 Zoals geciteerd in: De Haan, Leven en wasdom, 194. 
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 Het ideaal van modern staatsbestuur begon geleidelijk ook te overheersen in de 

Nederlandse koloniale politiek. Vanaf eind jaren 1860 kreeg de liberale elite meer invloed op het 

koloniaal bestuur. In lijn met Thorbecke eisten liberalen dat koloniale zaken niet langer een 

conservatief en aristocratisch onderonsje of het prerogatief van de koning waren, maar een 

aangelegenheid van politieke moraliteit en staatsrechtelijk belang, ofwel een zaak van het 

parlement. De uitkomst van de controverse tussen regering en parlement in 1866-1868 rondom de 

benoeming van gouverneur-generaal P. Mijers maakte duidelijk dat bij koloniale zaken 

ministeriële verantwoordelijkheid en parlementaire invloed inderdaad golden. Nu het koloniale 

bestuur in politiek vaarwater kwam en een parlementaire zaak werd, kregen de liberalen meer 

invloed, want zij waren de sterkste partij in het parlement in de tweede helft van de negentiende 

eeuw. Zij wilden het directe staatsgezag in Indië uitbreiden door op Java meer in Nederland aan 

de koloniale instituten in Leiden en Delft opgeleide ambtenaren aan te stellen.39 Dit werd mede 

nodig geacht omdat door de uitbreiding van de Nederlandse invloed als gevolg van de 

imperialistische politiek een gebied moest worden bestuurd dat uitgestrekter was dan het 

Europese continent.40 

 Als de imperiale macht eenmaal gevestigd was, moest deze een moreel superieure vorm 

van bestuur waarborgen door de lokale bevolking te beschaven en de inheemse ‘corrupt feudal 

society’ af te breken, zoals Sutherland dit bestuurlijke streven omschreef.41 Het vestigen van een 

Nederlandse vorm van goed bestuur in Indië was een belangrijke graadmeter voor de effectiviteit 

van het Nederlandse bestuur.42 Anderzijds bleef een groot deel van de traditionele elite met 

financiële en militaire steun van het Nederlands bestuur in het zadel om daarmee het gezag onder 

de bevolking, waar de lokale aristocratie veel aanzien had, te behouden. Belangrijk is dan ook te 

beseffen dat er in Indië geen politieke moraliteit werd gepredikt of gewaarborgd, zoals die in 

Nederland in dezelfde tijd vorm kreeg met directe verkiezingen, een parlement en actieve pers. 

Daar was Indië nog niet klaar voor, zo vond men. Ook stond het bestuur in Indië niet gelijk aan 

een Weberiaanse bureaucratie waarin ambtenaren een permanent vast salaris kregen, een 

opleiding hadden genoten en alleen deskundige en formeel-jurdische waarden van bestuur 

volgden. Er waren simpelweg te weinig ambtenaren die aan dergelijke voorschriften konden 

voldoen en bovendien waren burgerlijke informele morele waarden, die vaak afhankelijk van de 

persoon van de bestuurder een invulling kregen, doorslaggevend.43 Het gevolg was dat er niet 

alleen een verschil groeide tussen wat als waarden van bestuur in het moederland werd beleden 

en wat in de koloniale praktijk werd uitgedragen, maar ook tussen bestuurders onderling. 
                                                           
39 Van den Doel, De stille macht, 21, 68 en 71 
40 Ibidem, Rijk van Insulinde, 61, 129 en 130. 
41 Sutherland, The bureaucratic elite, vii. 
42 Van den Doel, De stille macht, 24. 
43 Sutherland, The making of a bureaucratic elite, 1 en 2. 
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 Een ander gevolg van het imperialisme, de liberale koloniale politiek en het daaraan 

gekoppelde streven naar het vestigen van modern bestuur, was de creatie van een breuk met de 

conservatieve politiek.44 Volgens dat laatste werd de kolonie onder het regime van het 

cultuurstelsel als een wingewest beschouwd en werd de waarborging van goed bestuur zoveel 

mogelijk aan de lokale inheemse aristocratie gelaten. Gouverneur-generaal J. van den Bosch 

(1780-1844), de bedenker van het cultuurstelsel, had zich in de jaren dertig openlijk uitgesproken 

tegen het afnemen van de bevoegdheden van de ‘gevestigde aristocratie’ of het beoordelen van 

‘de maatschappelijke instellingen van Java en het verlangen der Javanen af te meten, naar die van 

het meer geciviliseerd Europa’.45 De kritiek op de conservatieve koloniale politiek was in de jaren 

vijftig echter gegroeid, onder meer door het Kameroptreden van de liberale koloniale expert Van 

Hoëvell. Toch bleef in het regeringsreglement van 1854 leidend dat de bevolking zoveel mogelijk 

onder haar ‘eigen hoofden’ moest blijven staan.46 Pas in de jaren zestig kwam daarin verandering. 

Daarbij speelde Multatuli’s Max Havelaar uit 1860 een belangrijke rol. De schrijver ervan, 

Eduard Douwes Dekker, bepleitte in zijn boek dat moderne Europese bestuurders de leiding in 

Indië op zich zouden nemen om de bevolking te beschermen tegen de corrupte inheemse vorsten, 

die een feodale bestuursmoraal hadden. Dekker, die in 1856 in Indië als assistent-resident was 

aangesteld, had met eigen ogen gezien dat de lokale bevolking werd uitgebuit door inheemse 

vorsten en dat het Nederlands bestuur ter plekke en in Batavia daar niet tegen optraden. Hoewel 

Dekker werd ontslagen, schokte Max Havelaar Nederland vanwege de misstanden die zich onder 

de neus van het Nederlands bestuur voltrokken in een tijd dat een moderne moraal werd 

geïdealiseerd. In de jaren zeventig raakten veel koloniale ambtenaren geïnspireerd door Max 

Havelaar. Steeds minder mocht de imperialistische politiek worden gelegitimeerd met de macht 

van de traditionele inheemse vorsten, of op de brute kracht van het koloniale leger leunen.47 Toch 

hield dit ideaal vooral de politiek in het moederland bezig, want in de kolonie was men drukker 

met het handhaven van het alledaagse Nederlands bestuur, waarvoor oorlogvoering en 

samenwerking met de inheemse vorsten een noodzakelijkheid was.48  

 

In laatste decennia van de negentiende eeuw vormde zich een nieuw ideaal van goed bestuur, dat 

werd gesymboliseerd door een modern optreden van de staat. Politieke moraliteit betekende dat 

de zedelijke ontwikkeling van burger en natie door de staat werden gewaarborgd. Daarom werd 

                                                           
44 De Jong, Van Batigslot naar Ereschuld, 9-12; Bloembergen en Raben, ‘Wegen naar het nieuwe Indië 1890-1950’, 
7-24. 
45 Van den Doel, De stille macht, 58. 
46 Sutherland, The making of a bureaucratic elite, 12. 
47 Van den Doel, Rijk van Insulinde, 70, 103 en 104. Het Indische leger en de politie werden gezien als 
beschavingspioniers. 
48 Waaldijk en Legêne, ‘Ethische politiek in Nederland’, 187. 
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gestreefd naar meer direct staatsbestuur om deze politieke moraliteit te kunnen afdwingen. 

Daarnaast zagen liberalen de staat als bevorderaar van economische ontwikkeling, wat enerzijds 

het idealiseren van meer vrijheid voor particuliere ondernemers inhield en anderzijds de staat tot 

hoeder van de nationale ontwikkeling maakte. Het imperialisme, dat na 1870 oprukte, maakte de 

verwezenlijking van een eenduidige invulling van de persoonlijke en politieke moraliteit lastiger, 

omdat het enerzijds de koloniën wel dichter bij het moederland bracht, maar anderzijds daardoor 

de verschillen in de koloniën zelf en tussen kolonie en moederland duidelijker werden.   
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2. Verdeeldheid over economische politiek en de Billitonmaatschappij 
 

De staat als uitdrager van een moderne publieke en private moraliteit was het uitgangspunt van 

goed bestuur dat door de liberale elite werd beleden in de laatste decennia van de negentiende 

eeuw. Hieruit vloeide voort dat een aantal wettelijke middelen werd gecreëerd om vrije 

particuliere exploitatie van gebieden en grondstoffen in Indië mogelijk te maken. Onder 

gematigde liberale kabinetten in de jaren vijftig was hiermee begonnen in de vorm van wetgeving 

voor het aanvragen van mijnconcessies in buitengebieden. De ondergang van het cultuurstelsel in 

de jaren zeventig was een stimulans voor een liberale economische politiek en meer particulier 

ondernemerschap. Dit werd bovendien gestimuleerd doordat in Nederland een fase van moderne 

economische groei aanbrak. Tegelijkertijd raakten de liberalen in de Kamer meer verdeeld in een 

conservatieve en sociale stroming, waardoor de strijd over moreel staatsbestuur en particulier 

ondernemerschap heftiger werd. Bovendien werden de verdeelde liberalen uitgedaagd door de 

conservatieven en vooral de steeds sterker wordende Antirevolutionairen. De politieke 

verdeeldheid leidde in de jaren zeventig en tachtig van de negentiende eeuw tot gemengde 

kabinetten, zoals het in 1878 aangetreden conservatief-liberale kabinet-Van Lynden van 

Sandenburg (1879-1883). In de context van deze dynamiek werd de Billitonmaatschappij 

opgericht, kwam tot bloei en verkreeg in 1882 de veelbesproken verlenging van haar concessie.  

 

Het duale karakter van de economische politiek na 1850 

Tot 1870 was het uitgangspunt van economische activiteiten in Indië het zogenaamde 

cultuurstelsel waarin vooropstond dat de Indische activiteiten een zo groot mogelijk voordeel 

voor het moederland moesten opleveren. Daarom had de Nederlandse staat via de Nederlandse 

Handelmaatschappij (NHM) een monopolie op het verbouwen en verhandelen van 

landbouwproducten.49 Het cultuurstelsel leverde Nederland tussen 1831-1877 maar liefst 823 

miljoen gulden op, maar het ‘batig slot’ nam steeds verder af en verdween tijdens het bewind van 

gouverneur-generaal J.W. van Lansberge (1875-1881).50 Nu werd een oude wens van de liberalen 

interessant; het cultuurstelsel afbouwen en particulier ondernemerschap stimuleren.  

 Particuliere ondernemers in Indië waren er al onder het cultuurstelsel. Zo waren vanaf de 

jaren vijftig ‘suikercontracten’ uitgegeven. Echter niet onder vrije marktcondities, want 

ondernemers waren verplicht via de staat handel te drijven en kregen in ruil daarvoor van het 

gouvernement een vaste hoge prijs voor een laag geschatte opbrengst. Wanneer ze een hogere 

                                                           
49 Van den Doel, Rijk van Insulinde, 61. 
50 Van Putten, Gouverneurs-generaals, 153. Het cultuurstelsel had f. 150 miljoen opgeleverd in de periode 1831-1840, 
f. 215 miljoen in de periode 1841-1850, f. 289 miljoen in 1850-1860 en f. 276 miljoen in de periode 1861-1870, zie 
Van Zanden en Van Riel, Staat, Instituties en Economisch Ontwikkeling, 225. 
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opbrengst wisten te realiseren, konden ze hun inkomsten, vanwege de garantie van een vaste hoge 

prijs, flink opschroeven. Met het ‘plantloon’ dat de landarbeiders ontvingen, bemoeide de 

overheid zich niet, dat werd overgelaten aan de ondernemers die dat logischerwijs laag hielden. 

In deze context konden suikercontractanten snel rijk worden. Een goed voorbeeld hiervan was 

Fransen van de Putte, die in 1849 als administrateur was aangesteld op de suikerfabriek Pandji in 

Besoeki met een maandsalaris van 350 gulden, maar in 1857, na eerst pachter te zijn geweest, als 

eigenaar een winst van 324.000 gulden maakte. In 1859 keerde hij als een rijk man terug naar 

Nederland en ging de politiek in. De winsten trokken de interesse van meer ondernemers.51 Ook 

andere particulieren behaalden grote winsten, zoals degenen die aandelen hadden in de in 1869 

opgerichte Deli-maatschappij, die jaarlijks 50% dividend uitkeerde.52 Onder deze 

omstandigheden raakten conservatief georiënteerde politici en ondernemers, die het cultuurstelsel 

niet volledig wilden afschaffen, langzaam overtuigd van de voordelen van het bevorderen van 

particulier ondernemerschap. 

 Particulier ondernemerschap kreeg een stevige stimulans doordat in Nederland in de 

periode 1860-1880 zich een ‘moderne economische groei’ ontwikkelde, zoals Van Zanden en 

Van Riel hebben laten zien.53 Deze groei werd gekenmerkt doordat ondernemers zich efficiënter 

organiseerden, openstonden voor technologische innovaties en vreemd kapitaal wisten aan te 

trekken ten behoeve van risicovolle ondernemingen. Ook het imperialisme versterkte de moderne 

economische groei, omdat het nieuwe afzetmarkten en mogelijkheden in de grondstoffensector 

creëerde. Indië werd een gebied waar ondernemers hun kwaliteiten konden bewijzen. Er waren 

echter ook beperkingen voor particuliere bedrijvigheid in de koloniën. Allereerst was er een 

tekort aan lokale arbeidskrachten, zodat Chinese contractarbeiders, ‘koelies’, moesten worden 

aangetrokken. Dit zorgde voor spanningen, want de koelies waren niet altijd even betrouwbare 

werkkrachten en ze werden door hun Chinese opzichters en Nederlandse bazen aangespoord tot 

het verrichten van (extreem) zwaar werk. Hierover verschenen overheidsrapporten, die echter pas 

door het gouvernement werden ingezet als er een conflict was met een onderneming. Er werd dus 

willekeurig mee omgegaan. Daarnaast bleef het verkrijgen van een exploitatierecht lastig. Lokale 

inheemse vorsten moesten instemmen met de komst van een onderneming in hun domeinen, net 

als de gouverneur-generaal in Batavia. Het was belangrijk dat een ondernemer een inheemse 

vorst voor zich wist te winnen en daarnaast kon terugvallen op de contacten van zijn 

commissarissen en aandeelhouders om de kringen rondom de gouverneur-generaal te bewerken. 

Commissarissen en aandeelhouders waren ook belangrijk, omdat ze kapitaal ter beschikking 

                                                           
51 Van den Doel, Rijk van Insulinde, 95.  
52 Jacob Nienhuys had op een listige manier de concessie van de vorst van Deli voor de Deli-maatschappij verkregen, 
zie Van Zanden en Van Riel, Nederland Staat, Instituties en Economisch Ontwikkeling, 396. 
53 Van Zanden en Van Riel, Staat, Instituties en Economisch Ontwikkeling, 343-345. 
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stelden. Hieraan was een groot gebrek in de koloniën, omdat het batig slot in de Nederlandse 

infrastructuur werd geïnvesteerd en investeringsbanken nog nauwelijks bestonden. Als gevolg 

werden veel naamloze vennootschappen opgericht, omdat daarmee makkelijker aandelen konden 

worden uitgegeven en dus kapitaal kon worden aangetrokken, en daardoor het risico werd 

gespreid.54  

 De moderne economische groei, het falen van het cultuurstelsel en het succes van 

particulier ondernemerschap waren belangrijke ingrediënten voor de liberalisering van de 

economische politiek. Met de komst van de liberaal Fransen van de Putte als minister van 

Koloniën in 1866, en de ‘Suikerwet’ en ‘Agrarische Wet’ van de gematigde liberale minister van 

Koloniën E. de Waal in 1870, werden de wettelijke mogelijkheden voor particulier 

ondernemerschap bevorderd.55 Vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw, tijdens en na het 

bewind van gouverneur-generaal Van Lansberge, kregen particuliere ondernemers de ruimte. 

Deze tijd wordt wel omschreven als de ‘pionierstijd van het particuliere kapitaal’.56 In het 

mijnwezen was echter al eerder een basis gelegd voor particuliere exploitatie van Indische 

gebieden. Tijdens het eerste kabinet-Thorbecke (1849-1853) had de commissie-Pahud, vernoemd 

naar de conservatief-liberale minister van Koloniën en bestaande uit een groep conservatieve en 

liberale Kamerleden, een compromisvoorstel uitgebracht met betrekking tot de particuliere 

exploitatie van ertsen. Het hield in dat bestaande bedrijven van de staat bleven, zoals het 

tinbedrijf op Banka, maar dat in de buitengewesten mocht worden geëxperimenteerd met 

particuliere exploitatie. Dit vormde de basis voor het eerste Nederlands-Indische Mijnreglement, 

dat per Koninklijk besluit van 24 oktober 1850 tot stand kwam. Hierdoor kwam Billiton in de 

aandacht te staan, omdat er al langer geruchten gingen dat daar tin te vinden was.57 De voorzitter 

van de commissie-Pahud, de liberaal Van Hoëvell, zag de nieuwe mijnwet als een middel om de 

zedelijke ontwikkeling van Indië te bevorderen door particulieren de ruimte te geven. Het 

voorstel kon echter ook op instemming van de conservatieven rekenen, omdat exploitatie door de 

staat mogelijk bleef.  

In de jaren zeventig hielden de liberalen vast aan het idee dat particulier ondernemerschap 

de ontwikkeling van Indië kon bevorderen, terwijl de conservatieven aanvankelijk het 

cultuurstelsel wilden handhaven. Desondanks raakten de conservatieven door de afnemende 

opbrengst van het cultuurstelsel steeds meer in twijfel. Tegelijkertijd werd het streven naar het 

                                                           
54 Van Zanden en Van Riel, Staat, Instituties en Economisch Ontwikkeling, 393-395 en 397-399. 
55 Van den Doel, Rijk van Insulinde 110. Daarmee werd geregeld dat particulieren de mogelijkheid kregen voor 75 
jaar een concessie te krijgen voor het pachten en exploiteren van grond voor agrarische activiteiten. 
56 Lindblad, ‘Bedrijfsgeschiedenis Nederlands-Indië’, 131; Van Putten, Gouverneurs-generaals, 152; De Jong, Van 
Batigslot naar Ereschuld, 230. 
57 In 1854 presenteerde Pahud een nieuw regeringsreglement voor Nederlands-Indië dat werd gekenmerkt door 
tweeslachtigheid. Het was gericht op handhaving van het cultuurstelsel, maar bood ook meer mogelijkheden voor 
particulier ondernemerschap in de buitengewesten, en de ontwikkeling van de bevolking werd erin als taak genoemd. 
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moderniseren van Indië door economische exploitatie versterkt doordat de Antirevolutionairen in 

de politiek sterker werden. Via hun krant De Standaard en het beginselprogramma van de ARP 

uit 1879 werd vanuit een christelijke moraliteitsopvatting gesteld dat een ‘baatzuchtige’ koloniale 

politiek vervangen moest worden door een beleid van ‘zedelijke verplichting’. ARP-leider 

Kuyper pleitte voor de invoering van een ‘stelsel van voogdij’ in Indië58 en ARP’er L.W.Ch. 

Keuchenius, de Antirevolutionaire Indiëspecialist die in Indië werkzaam was geweest als 

advocaat, journalist en lid van de Raad voor Nederlands-Indië, gebruikte zijn Kamerlidmaatschap 

om de ‘ethische politiek’ uit te dragen. Daarmee werd het streven naar de ontwikkeling van de 

kolonie niet alleen door liberalen en conservatieven van invulling voorzien, maar ook door de 

Antirevolutionairen.  

  

De totstandkoming van de N.V. Billitonmaatschappij  

De Billitonmaatschappij zou in 1852 de eerste particuliere onderneming worden die een 

mijnconcessie kreeg op basis van Pahuds mijnreglement uit 1850.59 In 1850 dienden Vincent 

Gildemeester baron van Tuyll van Serooskerken en Prins Willem Frederik Hendrik (‘de 

zeevaarder’) een verzoek in bij koning Willem III om hun het recht tot exploitatie van tin op het 

Indische eiland Billiton te verlenen. Daarop liet het Indisch bestuur een geologisch onderzoek 

doen naar de aanwezigheid van ertsen om de waarde van het eiland en daarmee van de concessie 

te bepalen. De wis- en natuurkundige J.H. Croockewit verrichtte een bodemonderzoek, maar 

concludeerde in april 1851 dat het twijfelachtig was of er op het eiland Billiton tinerts gevonden 

kon worden.60 Een concessie werd daarom lastig. Voor Van Tuyll en prins Hendrik, die overtuigd 

waren van de aanwezigheid van tinerts op Billiton, was dit een teleurstelling. Zij vroegen de in 

Indië opgegroeide John F. Loudon nogmaals op onderzoek te gaan. Op 29 mei 1851 kreeg 

Loudon toestemming voor een tweede onderzoek. Eenmaal aangekomen op het eiland 

concludeerde het onderzoeksteam, dat bestond uit geologische experts en kenners van de 

mijnbouw, dat er voldoende erts aanwezig was om tot exploitatie over te kunnen gaan.61 Loudons 

succes was onder meer te danken aan de cruciale aanwijzingen die hij wist te verkrijgen door het 

vertrouwen te winnen van enkele eilandbewoners. Hij stuurde zijn rapport naar Batavia en Den 

Haag. Ondertussen was Pahuds mijnreglement gereedgekomen en had Van Tuyll in Nederland 

investeerders weten te vinden. Dit leidde ertoe dat op 23 maart 1852 een concessie voor de 

                                                           
58 Van den Doel, Rijk van Insulinde, 148, 153 en 154. 
59 Pas aan het einde van de negentiende eeuw nam het aantal aanvragen voor mijnbouwconcessies echt toe. Zo werden 
tussen 1891 en 1896 maar liefst 35 aanvragen ingediend. Van den Doel, Rijk van Insulinde, 132 en 133.  
60 Croockewit, Uittreksel van het rapport eener reis over het eiland Billiton.  
61 Mollema, Het eiland Billiton, 21; Buitendijk, ‘Onze oost’, 170. 
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exploitatie van Billiton werd verleend, in de vorm van een publiekrechtelijke concessie, voor een 

periode van veertig jaar tegen een erfpachtsom van tien procent van de nettowinst.62 

Daarna werd onder leiding van Loudon op Billiton en Tuyll in Nederland de exploitatie 

georganiseerd. De eerste jaren waren zwaar: acht van de vijftien Europese werknemers kwamen 

om, en financieel leverde het eiland zo weinig op dat er in 1860 een schuld van 1,1 miljoen 

gulden was ontstaan, met zware rentelasten als gevolg. Daarop werd besloten de concessie onder 

te brengen in een naamloze vennootschap. Loudon, vanwege zijn verdienste sinds 1857 ook 

mede-eigenaar, prins Hendrik en de erven van de in 1860 overleden Van Tuyll, kregen samen 

vierduizend van de vijfduizend aandelen in bezit. De overige duizend aandelen werden verkocht 

aan zesendertig particuliere aandeelhouders, voornamelijk van adel en afkomstig uit Den Haag.63 

Met de aandelenuitgifte werd een extern kapitaal van vijf miljoen gulden aangetrokken, waarmee 

de dure oude lening werd afgelost en investeringen konden worden gedaan.64 Vanaf het najaar 

van 1860 was de NV Billitonmaatschappij actief, werd het aantal mijnen uitgebreid en groeide de 

hoeveelheid gedolven tin.65 In het boekjaar 1866/67 werd het eerste dividend uitgekeerd, een jaar 

later al drie keer zoveel. De productie groeide van circa 4.000 pikol66 tinerts per jaar in 1860 naar 

33.000 pikol in 1867/68. In die tijd werd een pikol tinerts tegen een prijs van tussen de f 60,- en f 

80,- verkocht, terwijl de kostprijs voor het delven van een pikol tinerts daalde van f 69,- naar 

circa f 30,-. Het verschil tussen de dalende kostprijs en relatief hoge verkoopprijs kwam vooral de 

aandeelhouders ten goede, want op eiland zelf werd het tinerts van Chinese onderaannemers 

afgenomen, die in kongsi’s, een soort vennootschappen,67 samenwerkten en een vaste prijs van f 

20,- per pikol ontvingen.68 Aan het einde van de jaren zestig had de Billitonmaatschappij een 

omzet van boven de 20 miljoen gulden per jaar en een lucratieve kosten-batenstructuur. 

 

De concessieverlenging van 1882/1883 

Sinds de oprichting van de NV Billitonmaatschappij probeerde de directie de voorwaarden van de 

concessie te veranderen. Men wilde vooral dat de concessie werd verlengd, zodat het kapitaal van 

de aandeelhouders op de lange termijn werd geborgd. De directie van de Billitonmaatschappij en 

G.H. Uhlenbeck, minister van Koloniën, kwamen in 1862 overeen dat de concessie weliswaar 

zou blijven bestaan tot 1892, maar dat de pachtsom van tien procent van de netto-opbrengst zou 

                                                           
62 Kamp, De standvastige tinnen soldaat, 40. 
63 Ibidem, 277; Keuchenius, Opstellen over de Billitonmaatschappij, 2-3. 
64 Kamp, De standvastige tinnen soldaat, 60 en 61. 
65 Mollema, Het eiland Billiton,23. 
66 Pikol is de aanduiding voor een eenheid gewicht van ongeveer 60 kilogram die in Zuidoost-Azië veel werd 
gebruikt. 
67 Kongsie is de Chinese aanduiding voor het gezamenlijk, vaak familiaal, beheren van een zakelijk belang. Het lijkt 
op het Nederlandse vennootschap. 
68 Kamp, De standvastige tinnen soldaat, 193. Een dieptepunt werd in 1878 bereikt. De kostprijs lag na 1864 alleen in 
1921, 1931 en 1932 boven de verkoopprijs.  
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worden vervangen door een pachtsom van drie procent van de bruto-opbrengst, in ruil waarvoor 

verlenging na 1892 in het vooruitzicht werd gesteld. Daarmee kreeg de staat ook bij een 

nettoverlies, dat de maatschappij tot 1866 zou lijden, toch een pachtsom en had de 

Billitonmaatschappij een intentie tot verlenging ontvangen die het vertrouwen bij de 

aandeelhouders moest vergroten. Uhlenbeck maakte tevens de afspraak om tien jaar lang de 

concessie onaangetast te laten en daarna de onderhandelingen te openen over een mogelijke 

concessieverlenging.  

In de tien jaren die volgden, werkten de Nederlandse en Indische regering aan nieuwe 

wetgeving voor concessies voor (mijn)ontginningen in Nederlands-Indië. In 1873 werd er bij 

Koninklijk Besluit een regeling vastgesteld die Pahuds mijnreglement verving. De belangrijkste 

bepalingen waren dat concessies voor een maximumperiode van vijfenzeventig jaar konden 

worden uitgegeven, dat een concessieaanvraag in het parlement moest worden besproken en dat 

er een machtiging van de Kroon moest zijn, alvorens het Indisch gouvernement de verlenging 

concreet mocht maken. In hetzelfde jaar was de Billitonmaatschappij van mening dat zij voldeed 

aan haar verplichtingen zoals die door Uhlenbeck ruim tien jaar eerder waren opgesteld, en 

daarom recht had op verlenging van de concessie tot de maximumtermijn van vijfenzeventig jaar, 

dus tot 1927.69 De Indische overheid, die het verzoek ontving, opende de onderhandelingen met 

de onderneming.70  

 Uit een terugblik die R.H. Arntzenius, directeur van de Billitonmaatschappij van 1865 tot 

1889, op 23 februari 1882 had geschreven, bleek dat de onderhandelingen drie jaar zouden duren. 

Al in september 1879 had W.A. van Walcheren, die tot september 1879 als vertegenwoordiger 

van de Billitonmaatschappij de onderhandelingen had gevoerd, de directeur gemeld dat hij ‘de 

zekerheid’ had, zonder ‘echter enige officiële mededeeling’ te hebben ontvangen, dat een 

concessieverlenging in het verschiet lag. Hij adviseerde de directeur ‘onderhands de afdoening 

zoveel mogelijk bevorderlijk te zijn’. Daarop zocht Arntzenius contact met de toenmalige 

minister van Koloniën W. Goltstein van Oldenaller om te informeren of er inderdaad uit Indië een 

voorstel voor concessieverlenging was gekomen. Maar ‘het antwoord dat ik op mijn vragen 

ontving, was zoo negatief als iets negatief zijn kan’, aldus Arntzenius. Op 29 oktober 1879 

regelde Arntzenius een nieuw onderhoud met de minister en probeerde diens ‘bijzondere en 

welwillende belangstelling’ voor de Billitonconcessie te verkrijgen. Opnieuw gaf de minister 

geen duidelijkheid. Wel ontving de directie tot haar teleurstelling op 3 februari 1880 een brief van 

                                                           
69 Broersma, Eene zaak van regt en billijkheid, 28 en 29; Mollema, Het eiland Billiton, 36. 
70 Zie de verschillende ambtsbrieven die in de jaren 1870 werden opgesteld. HTK Bijlagen,1882-1883, ‘Concessie-
contract tot ontginning van het eiland Billiton’, (108.37), 88. 
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de minister waarin werd vermeld dat de zaak aan de gouverneur-generaal was overgedragen.71 Op 

dat moment groeide bij de in 1879 aangetreden vertegenwoordiger van de Billitonmaatschappij in 

Indië, P.H. Ermeling, de irritatie. Hij schreef de directie op 13 december 1879: ‘Mijn indruk is dat 

men ons eenvoudig aan de praat houdt’. Wel meldde Ermeling dat hij een onderhoud met 

gouverneur-generaal Van Lansberge had gehad die hem ‘glimlachend en iets wat ironisch zijne 

mening uitte “dat wij ons over eene verlenging niet ongerust behoefden te maken, want dat de 

zaak in Holland, waar de beslissing te nemen valt, in goede handen is”.72 Van Lansberge legde de 

beslissingsbevoegdheid dus weer in Den Haag. Daarop schreef Arntzenius opnieuw een brief aan 

de minister van Koloniën en wees hij erop dat er een ‘sterk moreel verband’ bestond tussen de 

eerdere onderhandelingen en afspraken met Uhlenbeck en het huidige verzoek: verlenging was 

een ‘billijke’ eis. De directeur ontving 8 maanden geen bericht en stuurde op 15 november 1880 

opnieuw een brief aan de minister, waarin hij stelde door de minister op een ‘onderdanige’ wijze 

te worden behandeld.73 De irritatie groeide. 

Een nieuwe mogelijkheid diende zich aan toen F. ’s Jacob, een voormalige 

suikerondernemer, Van Lansberge als gouverneur-generaal verving. In februari 1881, vlak voor 

zijn vertrek naar Indië, ontving ’s Jacob in Nederland allerlei mensen die hem over Indische 

aangelegenheden konden spreken. Ook de directeur van de Billitonmaatschappij greep zijn kans 

om op ‘audiëntie’ te gaan.74 Volgens Arntzenius  begreep ’s Jacob de ‘pijnpunten van de 

onzekerheid’, omdat hij zelf ook jaren aan het hoofd van een ‘industrie-onderneming’ had 

gestaan.75 ’s Jacob liet weten dat hij de Billitonmaatschappij als een bijzondere zaak zag, die snel 

geregeld moest worden. In een brief werd Ermeling op de hoogte gesteld van ’s Jacobs 

welwillendheid. Ermeling reageerde dat al zijn hoop op ’s Jacob was gevestigd, omdat van de 

‘Indische autoriteiten van wat lager rang niets goeds te verwachten was’.76  

Op 28 juli 1881 startten Ermeling en W. Stortenbeker, de directeur van het Indisch 

departement van Nijverheid, opnieuw de onderhandelingen over verlenging van de concessie. 

Stortenbeker vond dat de regering ‘voor eigen rekening Billiton behoort te exploiteren’, want 

men kan in het belang van ‘’s lands finantien, het algemeen belang, niet gedogen dat een domein, 

dat jaarlijks zulke belangrijke sommen kon opbrengen, langer in handen van particulieren’ bleef, 

                                                           
71 Archief Billitonmaatschappij, ‘Stukken betreffende het verlenen van concessies (1850-1892)’, inv. nr. 78, De 
concessieverlenging der Billiton-maatschappij 1875-1882, 45- 48. 
72 Archief Billitonmaatschappij, ‘Stukken betreffende het verlenen van concessies (1850-1892)’, inv. nr. 78, De 
concessieverlenging der Billiton-maatschappij 1875-1882, 50 en 51. 
73 Ibidem, 54 en 55. 
74 Ibidem, 56 en 57. 
75 ’s Jacob was sinds 1864 werkzaam bij de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen (S.S.). Eerst als lid 
van de Raad van Toezicht en vicepresident (van 1864 tot 1 juni 1869) en tijdelijk president (van 1867 tot 1868) en 
daarna als directeur-generaal (van 1 juni 1869 tot 1 juni 1879). 
76 Archief Billitonmaatschappij, ‘Stukken betreffende het verlenen van concessies (1850-1892)’, inv. nr. 78, De 
concessieverlenging der Billiton-maatschappij 1875-1882, 58 en 59. 
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zo liet hij Ermeling weten. Het dreigde de verkeerde kant op te gaan voor de 

Billitonmaatschappij. Directeur Arntzenius oefende vanuit Nederland druk uit en adviseerde 

Ermeling om Stortenbeker erop te wijzen dat de Billitonmaatschappij niet bereid was Billiton na 

1892 aan de staat over te doen, omdat het aan de minister in Den Haag was om dergelijke 

beslissingen te nemen.77 Ondertussen keerden de Raad van Nederlands-Indië en gouverneur-

generaal ’s Jacob zich openlijk tegen staatsexploitatie en werd de druk op Stortenbeker 

opgevoerd. Niet veel later was er een nieuwe ontmoeting tussen Ermeling en de directeur van 

Nijverheid, die wel tot een akkoord leidde.78 Het contract werd op 25 november 1881 besproken 

en op 7 januari 1882 door de directie en commissarissen van de Billitonmaatschappij en 

gouverneur-generaal ’s Jacob officieel ondertekend.79 Volgens Arntzenius was de 

concessieverlenging te danken ‘[a]an den Heer ’s Jacob, aan zijn begrip van billijkheid en aan 

zijn overtuiging dat particuliere industrie in Indië behoort te worden aangemoedigd’.80 

Particuliere exploitatie was blijkbaar niet ieders overtuiging, maar ’s Jacobs had eigenhandig een 

beslissing geforceerd ten voordele van particulier ondernemerschap. 

Op de directievergadering van 12 januari 1882 werd de concessie besproken. Notulist en 

secretaris J. Ragut tekende de vreugde op over de ‘gunstigen uitslag’ van deze ‘gewichtige 

gebeurtenis’, omdat de concessieverlenging zal leiden tot ‘verhoogde waarde der aandeelen’. In 

de vergadering meldde Arntzenius dat hij contact had gezocht met minister van Koloniën 

Goltstein, die ‘de afdoening der zaak nog niet vernomen had’, maar desondanks akkoord ging 

met het op de hoogte stellen van de aandeelhouders. Op 13 januari 1882 liet de directie een brief 

aan de aandeelhouders versturen en meldde daarin de ‘gunstigen uitslag’, want er was ‘geene 

belangrijke afwijking van het oorspronkelijke contract’ dan dat na 1892 aan de Indische regering 

een pachtsom van 4,5% van de bruto opbrengst moest worden betaald, in plaats van de 3% die 

sinds 1862 werd afgedragen. Op 31 oktober 1882 vond een aandeelhoudersvergadering plaats in 

hotel het Groot Keizershof te Den Haag, waarbij de directie, de financiële commissie onder 

leiding van T.J. van Kerkhoven en de aandeelhouders de concessieverlenging vierden.81 Uit het 

jaarverslag over het boekjaar 1881-1882, dat op de aandeelhoudersvergadering werd 

gepresenteerd, blijkt het optimisme. ‘Hoe talrijk de gunstige mededeelingen ook waren (…), 

nooit kon ik daarbij wijzen op feiten of verschijnselen, die voor de toekomst dezer vennootschap 

                                                           
77 Archief Billitonmaatschappij, ‘Stukken betreffende het verlenen van concessies (1850-1892)’, inv. nr. 78, De 
concessieverlenging der Billiton-maatschappij 1875-1882, 60, 62 en 63. 
78 Ibidem, 68 en 69. 
79 HTK Bijlagen,1882-1883, ‘Concessie-contract tot ontginning van het eiland Billiton’, (108.37), 88. De 
commissarissen waren Jonkheer W.G. Hovy, W.R. baron van Tuyll van Serooskerken, baron L.W de Kock en W.J.H. 
van Wickevoort Crommelin. 
80 Archief Billitonmaatschappij, ‘Stukken betreffende het verlenen van concessies (1850-1892)’, inv. nr. 78, De 
concessieverlenging der Billiton-maatschappij 1875-1882, 72 en 73. 
81 Archief Billitonmaatschappij, ‘Notulen van de bestuursvergaderingen van commissarissen en directeuren (1877-
1888)’, inv. nr. 17. 
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van zoo groot gewicht waren, als de gebeurtenis, die door mij thans medegedeeld of in 

herinnering mag worden gebracht. Ik bedoel de verlenging van de in 1852 gegevene concessie’, 

aldus de openingszin van directeur Arntzenius. Naast de verlenging van de concessie kon ook een 

winst van 2,6 miljoen gulden worden gevierd, die resulteerde in een dividend van 524 gulden per 

aandeel.82 In 1882 was de Billitonmaatschappij een stabiele grote onderneming, die een winst van 

2 tot 4 miljoen gulden per jaar kon melden en een concessie had die doorliep tot 1927. De 

aandeelhouders en directeuren konden naar verwachting in de vijfendertig jaar na 1892 nog een 

winst van 70 tot 140 miljoen gulden verdelen, naar huidige maatstaven een bedrag van ruim 1,6 

miljard euro.83 

 

De liberale politiek in Indië, de moderne economische groei en de afnemende opbrengst van het 

cultuurstelsel maakten particulier ondernemerschap aantrekkelijk. Deze ontwikkeling stond in 

contrast met de conservatieve koloniale politiek van voor 1860. Tegelijkertijd was zowel in de 

conservatieve en liberale als ook in de Antirevolutionaire visie aandacht voor de morele 

modernisering van Indië. Politieke moraliteit, modern staatsbestuur en particulier 

ondernemerschap werden daardoor vanuit verschillende kanten van betekenis voorzien. De 

Billitonmaatschappij zat in de voorhoede van deze ontwikkeling, waardoor de aanvraag van de 

concessie en de opbouw van het bedrijf moeizaam verliepen. Het was een kwestie van 

experimenteren. De lange onderhandelingen over de concessie van 1882, die achter de schermen 

plaatsvonden, maar ook de zelfstandige beslissing van ’s Jacobs toonden dit. Al deze facetten 

vormden de voedingsbodem voor het Billitonschandaal. 

                                                           
82 Archief Billitonmaatschappij, ‘Jaarverslagen’, inv. nr 391, Verslag over de Billiton-maatschappij aan het einde van 
het boekjaar 1881/82, 16 en 18. 
83 Volgens de omrekentabel van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) staat de koopkracht van 
140 miljoen gulden in 1892 gelijk aan 1,6 miljard euro in 2012; http://www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php. 
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3. Het Billitonschandaal: onrechtmatig en niet in het landsbelang? 
 

Over de manier waarop in de koloniën particulier ondernemerschap en de morele ontwikkeling 

van de inheemse gebieden bestuurlijk werden gewaarborgd, ontstond ernstige verontwaardiging 

toen in de zomer van 1882 bekend werd dat de Billitonconcessie was verlengd. De gouverneur-

generaal, de directie van de Billitonmaatschappij en het ministerie van Koloniën leken niet 

rechtmatig en in het landsbelang te hebben gehandeld. In het najaar van 1882 stelde de Kamer 

kritische vragen en besteedde de pers er aandacht aan. Een Kamercommissie onderzocht de zaak 

en concludeerde dat het publieke belang was geschaad. Zo ontstond een corruptieschandaal. De 

conservatief-liberaal W.M. de Brauw, een voormalig topambtenaar van het ministerie van 

Koloniën die minister van Koloniën Goltstein in september 1882 was opgevolgd, moest de 

totstandkoming van de concessie tegenover de Kamer verdedigen.  

 

Publieke verontwaardiging: het uitbreken van het Billitonschandaal 

Op 14 november 1882 werd de begroting van Koloniën besproken in de Tweede Kamer. Uit de 

stukken die minister De Brauw de Kamer had voorgelegd, bleek ook dat de concessie van de 

Billitonmaatschappij was verlengd zonder dat de Kamer daarover was geïnformeerd. Een 

Kamercommissie, bestaande uit de conservatief Wintgens, de Antirevolutionair Keuchenius, de 

jongliberalen Van Houten en C.J.F. Mirandolle en de oudliberaal A. van Delden, zouden de 

concessie bestuderen en vroegen de minister alle besluitvorming openbaar te maken.84 Een 

toezegging van De Brauw en het instellen van de Kamercommissie betekenden echter niet dat het 

debat werd gestaakt. Tussen 14 en 23 november 1882 behandelde de Kamer de begroting van 

Koloniën en kwam de Billitonkwestie regelmatig aan de orde, tegen een achtergrond van 

toenemende onvrede over de Atjehoorlog, een oplopende staatsschuld en geruchten over 

omkoping en perscensuur in Indië.  

 Voor Keuchenius, de felle koloniale specialist van de Antirevolutionairen die in 

november 1882 het debat aanzwengelde, bewees het Billitonschandaal dat ‘de politieke toestand, 

waarin wij verkeeren, bedorven, ja diep bedorven is’, en dat daar tegen opgetreden moest worden, 

ter ‘voorkoming van de sociale of elke andere revolutie’.85 Keuchenius was ontevreden over de 

betrokken bestuurders. Vooral de manier waarop de gouverneur had gehandeld, had hem ‘ten 

zeerste geschokt.’ Het contract was achter de schermen tot stand gekomen en de Kamer was pas 

vijf maanden na de totstandkoming van het contract ingelicht. Ook was het niet ‘betamelijk’ en 

‘eene zeer laakbare nalatigheid’ dat gouverneur-generaal ’s Jacob het ministerie van Koloniën 
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buiten de concessieverlening had houden. Het Billitonschandaal kwam extra hard aan omdat de 

gouverneur-generaal al verweten werd verkeerd te hebben opgetreden betreffende de kritische 

journalist J.A. Haakman van het Bataviaasch Handelsblad, die een publicatieverbod opgelegd 

had gekregen. Bovendien had de gouverneur zonder de minister erin te kennen de Indische jurist 

T.H. der Kinderen de taak gegeven te onderhandelen met de lokale vorsten van Atjeh om de 

situatie daar te verbeteren. Voor Keuchenius waren dit bewijzen dat naar Indië andere bestuurders 

moesten worden gestuurd, die deden wat in Den Haag was afgesproken, bestuurders ook die 

‘door hunne krachtige persoonlijkheid, hun karakter en hunne talenten in Indië zelf kunnen 

bijdragen tot de zedelijke ontwikkeling van die gewesten’.86 Keuchenius verwoordde hier 

ongeschreven morele waarden die door bestuurders moesten worden gewaarborgd. 

 Ook uitte Keuchenius kritiek op de Billitonmaatschappij. Vooral de winstuitkering aan de 

aandeelhouders van gemiddeld 4 miljoen gulden per jaar vond hij buitenproportioneel. Als dat 

bedrag 35 jaar lang naar de staat zou gaan, zou er 140 miljoen gulden in de staatskas belanden en 

konden veel financiële problemen worden opgelost.87 Een lucratief contract als de 

Billitonconcessie was vreemd op een moment dat het tekort op de Indische financiën tot 44 

miljoen gulden was opgelopen, zoals uit De Brauws begroting bleek. Het was voor Keuchenius 

klip en klaar: ‘Ik herhaal nog eens en neem daarvan niets terug, dat door de verlenging van het 

contract met de Billitonmaatschappij, waarvan niet kan worden betwist dat zij zeer groote 

voordeelen voor de aandeelhouders medebrengt, op grove wijze ’s lands belang is 

verwaarloosd.’88 Keuchenius kreeg direct steun van C.J.C.H. van Nispen van Sevenaer, één van 

de katholieke Kamerleden, die stelde dat het tekort en de concessieverlenging pasten in het door 

conservatieven en liberalen gedomineerde bestuur van de laatste drie decennia, dat was ‘geweest 

een wanbestuur!’89 Zoals kenmerkend is voor een politiek corruptieschandaal, werd de 

Billitonzaak verbonden met de actuele politiek. Bovenal bleek hieruit de spanning tussen 

publieke en private belangen.  

 Minister de Brauw probeerde de discussie in de kiem te smoren door aan te geven pas te 

willen reageren als hij alles had uitgezocht, maar hij gaf enkele speldenprikjes door Keuchenius 

te verwijten te overdrijven. Daarnaast begreep hij maar al te goed dat Nederland in Indië niet de 

taak had om ‘rustig van zijne bezittingen te genieten’, maar een roeping had: ‘ons “prachtig rijk 

van Insulinde” dat moet worden geregeerd en niet geëxploiteerd.’90 De Billitonconcessie 

waarborgde dit. Verder was De Brauw het ermee eens dat het vreemd was dat minister Goltstein 

destijds niet door gouverneur ’s Jacobs was ingelicht dat hij een overeenkomst met de 
                                                           
86 HTK, 1882-1883, 20 november 1882, 302 en 303. 
87 Ibidem, 17 november 1882, 296. 
88 Ibidem, 275. 
89 Ibidem, 15 november 1882, 256 en 257. 
90 Ibidem, 16 november 1882, 262-264 en 266. 
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Billitonmaatschappij had gesloten, hoewel De Brauw als verzachtende omstandigheid inbracht 

dat Goltstein in 1881 op de hoogte was gebracht van het voornemen de concessie te verlengen en 

dit toen had goedgekeurd.91 De Brauw onderschreef ogenschijnlijk de moderne koloniale politiek, 

maar vond de concessie geen ondermijning daarvan, net zomin als het niet inlichten van de 

minister. 

 De meeste liberale en conservatieve Kamerleden wilden het debat over algemene Indische 

aangelegenheden niet verwarren met de Billitonconcessie en wachtten op de uitslag van de 

Kamercommissie. Als één van de weinigen voelde het liberale Kamerlid J.L. de Bruyn Kops zich 

genoodzaakt te reageren. De redacteur en oprichter van het politiek-economische tijdschrift De 

Economist en voormalig hoogleraar staathuishoudkunde en administratief recht was al vanaf het 

begin een aandeelhouder van de Billitonmaatschappij en wilde een door Keuchenius gemaakte 

fout rechtzetten. In tegenstelling tot wat Keuchenius vond, was de verlenging van de concessie 

geen openbare aangelegenheid, omdat het Koninklijk Besluit van 1873 toestond een concessie 

voor vijfenzeventig jaar uit te geven. Bovendien, als de verlenging niet was verleend, zou de 

Billitonmaatschappij niet meer gaan investeren en zou het eiland worden verwaarloosd. Dat 

getuigde van een slechte economische politiek.92 De Bruyn gaf daarmee inzicht in de politieke 

economische opvattingen die in de Kamer leefden, maar maakte ook een specifiek probleem 

inzichtelijk: politici hadden persoonlijke belangen bij de verlenging van de Billitonconcessie. 

Deze maakten hen gevoelig voor verwijten van belangverstrengeling, zoals verderop zal blijken.  

 In de pers kwam het debat over de concessie eind 1882 en begin 1883 in heftiger 

vaarwater. Volgens de sociaal-liberale krant De Amsterdammer was het een uniek schandaal: ‘’t 

Zou moeite kosten een tweede voorbeeld van zoodanige administratieve en legale verwarring in 

de geschiedenis van eenig land te vinden.’93 De Amsterdammer was een tegenstander van het 

goedkeuren van de verlenging. Het conservatieve Het Dagblad van Zuid-Holland en ’s-

Gravenhage vond echter dat veel kritiek ‘onverklaarbaar’ was en dat minister De Brauw 

‘loyaliteit van karakter’ toonde door de concessie te verdedigen.94 Het Dagblad vond de 

gouverneur-generaal een goede bestuurder die ‘zijn pligt’ vervulde. Het Dagblad parafraseerde 

verder de woorden van de minister dat er geruchten gingen dat prins Hendrik en zijn erfgenamen 

profiteerden van de concessie. Daarvoor waren geen ‘stellige bewijzen’ en het was een 

‘schandelijke beleediging’ van de ‘republikeinsch gezinde pers’ om ‘anti-monarchale munt’ uit 

de kwestie te slaan, daargelaten nog dat de prins zijn privébezit herhaaldelijk ‘in de waagschaal 

heeft gesteld (…) in het belang van Nederlands nationale welvaart’. En waren, tot slot, de 
                                                           
91 HTK, 1882-1883, 14 november 1882, 304 en 305. 
92 Ibidem, 16 november 1882, 273 en 274. 
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verlenen van concessies (1850-1892)’, inv. nr. 77. 
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criticasters de ‘zorgvolle jaren’ van de Billitonmaatschappij vergeten? Tot 1866 was er immers 

nooit winst gemaakt.95 Voor het Dagblad was de kritiek op de Billitonmaatschappij onterecht. 

Aanvankelijk vond het liberale Algemeen Handelsblad dat Keuchenius overdreef met zijn 

kritiek.96 De Brauw had echter de Kamer uitgedaagd door de zaak te bagatelliseren, terwijl de 

Kamer ‘juist bijtijds’ doorhad dat de gouverneur-generaal ‘in zoo erge mate eigenmachtig had 

gehandeld’. De verdediging van de minister hiertegen was ‘zeer zwak’.97 Ook herhaalde de krant 

dat er geruchten gingen dat hooggeplaatste figuren als aandeelhouder profiteerden van deze 

concessie, zoals de erven van prins Hendrik. De Billitonzaak deed zo de vraag rijzen of 

Nederlanders Indië ‘niet als een wingewest, als een melkkoe, willen behandelen, maar als een 

land, dat wij geroepen zijn tot hoogere ontwikkeling te brengen’. Het Algemeen Handelsblad 

citeerde met instemming het liberale Kamerlid J. van Gennep, dat had gesteld dat een beleid dat 

de Indische ontwikkeling centraal stelde, ‘moreel veel hoger’ was dan één dat uitging van de 

belangen van Nederlandse particulieren.98  

 

De minister en de Kamer in conflict: wat is het landsbelang? 

In januari 1883 kwam de Kamercommissie met haar rapport en de minister met een reactie 

daarop. Beide stukken werden aan de Kamer aangeboden ter voorbereiding op de parlementaire 

behandeling van de zaak. In het stuk van de Kamercommissie kon de Kamer scherpe kritiek lezen 

op het optreden van gouverneur-generaal ’s Jacob. Hij had verzuimd goedkeuring vanuit Den 

Haag te regelen alvorens het contract af te sluiten. Zo kon het gebeuren dat de directeur van de 

Billitonmaatschappij in Nederland eerder op de hoogte was van de concessieverlenging dan 

minister Goltstein zelf, die dan ook nooit achteraf instemming had mogen verlenen.99 De 

onderzoekscommissie concludeerde daaruit dat de politiek-bestuurlijke relatie tussen Nederland 

en de kolonie verkeerd was, want in artikel 22 van het Koninklijk Besluit van 1873 stond dat bij 

het eindigen van een concessie er ‘geen nieuwe concessie buiten openbare mededinging verleend 

[wordt] dan krachtens vooraf verkregen magtiging’. De commissie stelde: ‘noch de letter noch de 

geest van de wet laten die interpretatie toe’. Het argument van de verdedigers van de concessie 

dat het besluit van 1873 niet gold voor concessies die voor die datum waren afgesloten, ging niet 

op, want de opsteller aan het Koninklijk Besluit van 1873, minister Fransen van de Putte, had 

destijds expliciet gesteld:  

 

                                                           
95 Het Dagblad van Zuid-Holland en ’s-Gravenhage, 22 november 1882. 
96 Algemeen Handelsblad, 22 november 1882. 
97 Ibidem, 14 november 1882. 
98 Ibidem, 16 november 1882. 
99 Dat blijkt ook uit het Archief Billitonmaatschappij, ‘Notulen van de bestuursvergaderingen van commissarissen en 
directeuren 1877-1888’, inv. nr. 17. 
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“Deze bepaling heeft de strekking om alle onzekerheid weg te nemen omtrent de handelwijze die 
gevolgd moet worden wanneer eene concessie vervalt of afgeloopen is. Het schijnt aan geene 
bedenking onderhevig, om in zulke gevallen openbare mededinging in te roepen. Ook op de 
exploitatie van Billiton zal dit artikel toepasselijk zijn zoodra de concessie der Billiton-
maatschappij zal zijn ten einde geloopen.”100  
 

Dat de concessie kon worden goedgekeurd omdat verlenging ‘door de Regering was opgewekt’, 

was niet juist, want dit ‘billijkheids’- of ‘goede trouw’-argument bleek volgens de commissie niet 

uit de stukken. Zij had slechts één mededeling uit 1862 gevonden waarin de toenmalige minister 

Uhlenbeck stelde dat hij geneigd was ‘in nadere onderhandeling te treden betreffende de 

verlenging’ als bleek dat de bepalingen van het concessiecontract gehaald werden over een 

periode van tien jaar. Maar dat was geen toezegging, aldus de commissie.101 De concessie werd 

daarom op formele gronden afgekeurd door de Kamercommissie. 

Daarnaast, en dit was het eigenlijke bezwaar, was met de concessie ‘wel [voor] de 

belangen der aandeelhouders in de Billitonmaatschappij gezorgd, maar is ’s lands belang niet 

behartigd.’ De commissie benadrukte dat de onderneming het ‘risico’ van exploitatie had 

genomen en daarvan de ‘voordeelen’ mocht genieten, al waren die ‘voordeelen buitengewoon 

groot’. Er was echter geen reden om die voordelen ook na 1892 aan de aandeelhouders te laten en 

‘niet aan den Staat te trekken’. Een vergelijking met de door de staat geëxploiteerde tinmijnen op 

Banka wees er immers op dat de staat vele miljoenen was misgelopen. In de periode 1875-81 

verkreeg de staat uit de tinexploitatie op Banka ruim 12 miljoen gulden, terwijl de staat in 

dezelfde periode 840.000 gulden aan ‘pachtschat’ had verdiend aan Billiton, hoewel dat gebied 

een grotere productie opleverde dan Banka. Als de tot stand gekomen concessie werd 

geaccepteerd, zo rekende de Kamercommissie voor, dan gaf de staat bij de huidige stand van 

zaken tussen de 2 en 4 miljoen gulden per jaar weg aan de aandeelhouders, ofwel 70 tot 140 

miljoen gulden voor de gehele periode tussen 1892-1927. ‘De vraag of ’s lands belang bij het 

sluiten dezer overeenkomst behoorlijk is behartigd, vindt hierin zijn antwoord.’102  

Minister De Brauw van Koloniën was het niet eens met de commissie: het ‘betoog der 

Commissie verliest alle beteekenis’ doordat erin werd getracht het contract niet te zien als een 

verandering van een ‘bestaande concessie’, die volgens oude normen geregeld kon worden.103 

Hoewel hij moest toegeven dat de Koninklijke machtiging vooraf had moeten worden gevraagd, 

was met de Koninklijke machtiging achteraf ‘regelmatig gemaakt wat onregelmatig was’. 

Volgens De Brauw waren voor deze gang van zaken, die hij vergeleek met de Engelse ‘bill of 

                                                           
100 HTK Bijlagen, 1882-1883, ‘Concessie-contract tot ontginning van het eiland Billiton’, (108.1), 3. 
101 Ibidem, 3 en 4. 
102 Ibidem, 4. 
103 Ibidem, (108.5), 15. 
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indemnity’, meerdere precedenten te geven.104 Met de verlenging werd bovendien de ‘oud-

vaderlandsche goede trouw’ gerespecteerd, immers ‘[n]ooit had het Opperbestuur [Den Haag] 

kritiek geuit op het feit dat de Indische Regering en de maatschappij al vanaf 1861 probeerden de 

concessie te verlengen.’ Daardoor was de minister van mening dat ‘de Regeering van dat 

oogenblik af zedelijk gebonden was om aan de Billitonmaatschappij een verlenging van den 

concessietermijn toe te staan zoodra een nieuwe verordening op de mijn ontginningen voor een 

langer tijdvak dan 40 jaren’ gereed was. Met de verordening van 1873 was die wettelijke 

ondergrond gekomen.105 Verder stelde De Brauw dat aan de vorm van het contract niets meer te 

doen was toen dit eenmaal door de gouverneur-generaal was afgesloten, ook al had hij het gewild. 

Daarom was hij ‘heengestapt over de bedenkingen waartoe de vorm der overeenkomst aanleiding 

gaf’, want hij kon zich met de ‘inhoud’ en de ‘strekking’ verenigen.106 De Brauw gaf toe dat de 

totstandkoming van de concessie een ‘gebrek in den vorm’ was, maar dat viel in het niet bij de 

inhoudelijke juistheid van de concessie.  

De minister wilde het daarom over die inhoud hebben: het landsbelang. Ook vanuit deze 

optiek vond hij dat de Billitonmaatschappij recht had op verlenging, omdat ‘de concessie (…) van 

een woest eiland, een rooversnest, eene bloeijende bezitting gemaakt’ had.107 Al sinds het eiland 

aan het begin van de achttiende eeuw door de VOC was aangedaan, had het gouvernement in 

Batavia er nooit aandacht aan besteed. Pas met de komst van de Billitonmaatschappij was het 

eiland tot ontwikkeling gekomen.108 Juist de Billitonmaatschappij, een particuliere onderneming, 

hielp mee om het ideaal van modern goed bestuur te verwezenlijken. Daarom benadrukte de 

minister dat als de concessie slechts tot 1892 zou duren, de Billitonmaatschappij het eiland zou 

proberen ‘uit te putten’ door alle exploitabele tin voor 1892 uit de grond te halen. Daarmee zou 

het eiland na 1892 waardeloos zijn, de ontwikkeling tot stilstand komen en het staatsbelang 

veronachtzaamd worden.109 De Billitonmaatschappij was ook een keurige betaler en was zelfs 

‘grootere sommen gaan betalen dan de haar door de Regeering opgelegde minima.’ Ook hoefde 

de winstafdracht aan de staat niet hoger, omdat mijnmaatschappijen winsten hadden die aan 

schommelingen onderhevig waren en de gevraagde 4,5 procent van de bruto-opbrengst redelijk 

was.110 Het bleek dat de minister en de Kamercommissie de ‘regtsgeldigheid’ van de concessie 

                                                           
104 HTK Bijlagen,1882-1883, ‘Concessie-contract tot ontginning van het eiland Billiton’, (108.5), 16. In het Britse 
staatsrecht bestaat het gebruik om een bestuurlijk optreden waarvoor vooraf geen openlijke goedkeuring is gegeven, 
achteraf met een ‘bill of indemnity’ goed te keuren. Ook in Duitsland tijdens Bismarcks regeerperiode werd dit middel 
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105 Ibidem, 11. 
106 Ibidem, 17. Cursivering zoals in de Bijlagen HTK weergegeven. 
107 HTK, 1882-1883, 14 februari 1883, 962. 
108 Mollema, Het eiland Billiton,17-20. 
109 HTK Bijlagen,1882-1883, ‘Concessie-contract tot ontginning van het eiland Billiton’, (108.5), 12. 
110 Ibidem, 14. 
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toetsten aan de vraag of het algemeen belang was gewaarborgd. Daarover verschilden ze van 

mening. 

 

Het landsbelang is geschaad 

De Kamer moest in het debat van 13 februari tot 15 februari 1883 besluiten of ze de lijn van de 

minister of van de Kamercommissie zou volgen. Dit gebeurde onder grote belangstelling, want 

‘[h]et publiek, dat zich reeds bij den aanvraag der zitting, in grooten getale op de tribunes 

verdrong’ kwam af op de ‘millioenen’ guldens. Dat ‘maakt sensatie’, en het was ook ‘[e]en 

zonderlinge geschiedenis dus - die Bilitongeschiedenis’, aldus Het Dagblad van Zuid-Holland en 

‘s-Gravenhage.111 Als de Kamer de conclusie van de Kamercommissie zou steunen, dus dat het 

opschuiven van ‘de wettelijke bepalingen, vervat in het Koninklijk besluit van 1873’ het 

landsbelang niet ten goede kwam, dan zou de concessie niet langer rechtmatig zijn en zou het 

schandaal compleet zijn.112  

Kamerleden van verschillende politieke achtergronden vonden dat er sprake was van een 

onjuiste totstandkoming van het contract. Het liberale Kamerlid E.J.J.B. Cremers constateerde dat 

‘[z]elden of welligt nooit [is] in ons land zoo algemeen een gevoel van argwaan en achterdocht 

[is] ontstaan als nu plaats heeft gevonden, ten gevolge van de verlenging der overeenkomst aan 

de Billiton-maatschappij verleend.’113 Er was ‘wantrouwen’ bij het Nederlandse volk opgewekt 

‘tegen de eerlijkheid van Nederlandse staatslieden’, die ‘groote schade heeft toegebragt aan de 

publieke zaak’.114 Een parlementaire afwijzing van het contract had volgens Cremers een 

reinigende werking. Volgens Cremers was de kern van de zaak niet dat wetsbepalingen waren 

losgelaten, maar dat ‘men meende dat zij overtreden werden met de stellige bedoeling om groote 

voordeelen te werpen in den schoot van bijzondere personen, waaronder zeer hoog geplaatste’. 

Cremers zag corruptie ontstaan als het contract bleef gehandhaafd; dan werden de publieke 

belangen opgeofferd ten behoeve van het voordeel van enkelen. Ook de conclusie van de 

oudliberaal J.W.H. Rutgers van Rozenberg was ‘dat door de Regering in de zaak van Billiton de 

wet is verzaakt en overtreden, en ’s lands belang aan dat van particulieren is opgeofferd.’115 De 

conservatief Wintgens benadrukte dat ‘het schermen met groote woorden’ zoals ‘goede trouw’ 

afleidde van het feit dat het niet overtuigend was dat door ‘overtreding der wet, hier het algemeen 

belang des lands is behartigd’.116 Ook het katholieke Kamerlid Van Nispen van Sevenaer vond dat 

‘de Billiton-maatschappij is wakker geweest, en de Staat heeft geslapen’, en dat dat moest 

                                                           
111 Het Dagblad van Zuid-Holland en ‘s-Gravenhage, 14 februari 1883. 
112 HTK, 1882-1883, 13 februari 1883, 941. 
113 Ibidem, 15 februari 1883, 985. 
114 Ibidem, 985 en 986. 
115 Ibidem, 14 en 15 februari 1883, 978 en 985. 
116 Ibidem, 13 februari 1883, 948. 
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worden rechtgezet.117 Het katholieke Kamerlid H.A. des Amorie van der Hoeven vulde hem aan 

en vond dat de aandeelhouders van de Billitonmaatschappij al genoeg ‘eer’ en ‘belooning’ 

hadden gehad voor hun werk.118 Het algemeen belang was geschaad met deze concessie.  

Tegelijkertijd articuleerden Kamerleden verschillende opvattingen over de betekenis van 

particulier ondernemerschap en de rol van de staat. De conservatief Wintgens gebruikte zijn 

kritiek op de Billitonconcessie om particuliere activiteiten in Indië tegen te gaan: ‘daaraan moet 

een einde komen!’ Als dit niet gebeurde dreigde ‘het particulier belang (…) het algemeen belang 

overal te verdringen en te overvleugelen’. Wintgens benadrukte dat hij het conservatieve 

standpunt naar voren bracht en stelde dat als de conservatieven aan het roer hadden gestaan, dit 

schandaal niet was voorgevallen.119 Toch gaf hij als afsluiting van zijn betoog een opmerkelijke 

draai aan de toelaatbaarheid van het bevoordelen van particuliere belangen. De eerste concessie 

was in 1852 niet zozeer vergeven ‘om aan een zeer prijzenswaardigen ondernemingsgeest een 

ruim veld van werkzaamheid te openen’, maar als ‘eene dotatie, een soort van apanage, aan een 

Vorst uit het Huis van Oranje.’ De apanage was ‘eene daad van nationale toewijding, in verband 

met de bevordering van een groot nationaal belang: de ontginning van den mineralen rijkdom in 

Indie.’ Volgens Wintgens had prins Hendrik, medeoprichter en aandeelhouder van de 

Billitonmaatschappij, deze apanage niet beschaamd. De prins was echter overleden en daarom 

moest Billiton weer aan de ‘wettigen eigenaar’, de staat, toebehoren ‘ten bate van het algemeen, 

in het belang van allen’.120 Wintgens vond dat de concessie met een bijzonder doel was verleend 

aan vooraanstaande particulieren als prins Hendrik: ter bevoordeling van het algemeen belang. 

Als dat argument wegviel, moest de concessie weer terug naar de staat. 

 Er waren ook Kamerleden die zich drukker maakten over de formele kant van zaak. 

Volgens de jongliberaal Mirandolle was de formele overtreding van de wet zeer ernstig. Hij 

bekritiseerde daarom de redenering van minister De Brauw. Het ging niet om de vraag ‘of 

wettelijke vormen al of niet zijn in acht genomen. Er is hier sprake van overtreding van wettelijke 

normen.’ Het omdraaien van de discussie door De Brauw was opmerkelijk, want als wettelijke 

normen niet waren nageleefd, zou dat dan minder erg zijn wanneer het landsbelang werd 

gediend? ‘Is een dergelijke leer, van de Ministerstafel verkondigd, niet mali exempli?’121 De wet 

diende de belangen van de staat, daarmee was een wetsovertreding bij voorbaat al een schending 

van het landsbelang, aldus Mirandolle. Mirandolle kreeg steun en werd alleen door enkele 

conservatieve Kamerleden en de christelijk-historische A.F. de Savornin Lohman vreemd 

bekeken. Zij waren kritisch over de Kamercommissie, omdat zij net als minister De Brauw 
                                                           
117 HTK, 1882-1883, 13 februari 1883, 954. 
118 Ibidem, 15 februari 1883, 986 en 987. 
119 Ibidem, 13 februari 1883, 946 en 949. 
120 Ibidem, 948. 
121 Ibidem, 942. ‘Mali exempli’ betekent een slecht voorbeeld of verkeerd precedent. 
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vonden dat aan de Billitonmaatschappij op ‘goede trouw’ en vanuit billijkheidsoverwegingen een 

concessieverlenging moest worden gegund. Niet zomaar konden nieuwe wetten gelden die pas tot 

stand waren gekomen nadat de concessie al was verleend.122 Zo kwam De Savornin Lohman 

echter in dezelfde spagaat als De Brauw: hij gaf de onrechtmatigheid toe, wilde deze met een 

uitzonderingspositie goedkeuren, maar hechtte aan het landsbelang. 

Toen de Kamer was uitgedebatteerd, volgde de stemming op 15 februari. Een 

meerderheid kon zich vinden in de conclusies van de commissie en verklaarde het contract niet-

rechtsgeldig. Als gevolg trad minister De Brauw af. Kort daarna vroeg en kreeg ook ’s Jacob zijn 

ontslag als gouverneur-generaal. Het schandaal trok daardoor nog meer aandacht. 

 

Geknoei en streven naar eigenbelang? 

Voor de pers en het publiek was de situatie scherper geworden in februari 1883. De berichtgeving 

in de Antirevolutionaire De Standaard werd gedomineerd door de mening van Keuchenius. Hij 

schreef een kritische reeks artikelen, die kort na de debatten van 1883 werd uitgegeven. Hij 

benadrukte in zijn Opstellen over de Billiton-maatschappij dat het algemeen belang was 

benadeeld door het optreden van de gouverneur en door een maatschappij die publieke middelen 

exploiteerde, zoals hij ook in de Kamer had betoogd.123 De opvatting van Keuchenius in deze 

zaak was helder: ‘Afkeuring van elk benadelen van de publieke kas door te gulle concessies aan 

particulieren – de Billitonkwestie, die hem verleidde steevast tot in het dwaze deze zaak aan de 

orde te stellen’, aldus de treffende samenvatting die een van zijn biografen gaf over Keuchenius 

kritiek, en daarmee aan diens invulling van het begrip corruptie in dit schandaal.124 

 Een interessante strijd speelde zich af tussen het Algemeen Handelsblad en Het Dagblad 

van Zuid-Holland. Het Handelsblad geloofde lang in de ‘billijkheid’ van de contractverlenging en 

de ‘rechtschapenheid’ en ‘onpartijdigheid’ van gouverneur-generaal ’s Jacob. Tegelijkertijd 

constateerde ze dat een concessie zelden zoveel aandacht had getrokken en het viel op dat er meer 

‘aanvallers’ dan ‘verdedigers’ van het contract waren. De aanvallers verweten de verdedigers 

‘eigenbaat’, de verdedigers de aanvallers ‘afgunst’, maar er was niet alleen ‘sprake van geldelijk 

voordeel’, maar ook van ‘wantrouwen’ dat ‘het vermoeden van geknoei’ had doen rijzen. Het 

Handelsblad onderschreef hiermee dat het Billitonschandaal ging over een aantasting van het 

publieke vertrouwen als gevolg van een vermoeden van ‘geknoei’, een equivalent voor 

corruptie.125 De krant veroordeelde voormalig minister van Koloniën Goltstein, omdat hij achter 

de schermen ’s Jacobs afspraak over de verlenging had goedgekeurd. Aangezien De Brauw deze 
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gang van zaken verdedigde, kon ook hij op de hoon van de krant rekenen en was hij terecht 

afgetreden. ‘Wij gelooven niet dat hij [De Brauw] ook maar een enkel persoon die in twijfel 

verkeerde, heeft overtuigd van de geldigheid en onschuldigheid van het contract’.126 Het 

Billitonschandaal toonde de ‘verkrachting’ van de ‘Nederlandsche oprechtheid en 

waarheidsliefde’, ‘de Nederlandsche goede trouw’, ‘eerlijkheid’ en ‘rechtvaardigheid’. Het 

Handelsblad vond ook dat de gouverneur-generaal niet aan kon blijven.127  

Ondertussen had Het Dagblad van Zuid-Holland en ’s-Gravenhage een geheel andere 

visie op het Billitonschandaal ontwikkeld. In een opiniërend ingezonden artikel zagen de 

schrijvers het Billitonschandaal als een teken van het feit dat de ‘anders zoo kalme Nederlander 

zich laat opwinden, als hij zich verbeeldt geldelijk te zijn benadeeld’.128  De Billitonmaatschappij 

had recht op de concessie vanwege de ‘goede trouw’ en omdat het contract in ‘de belangen der 

bevolking en van ’s Lands schatkist’ was, zoals De Brauw had aangetoond.129 Volgens het 

Dagblad was het afstemmen van het contract een bewijs dat door de Kamer winst werd afgepakt 

van een particuliere maatschappij, die zij ‘voor het Staatsbelang had laten opdraaien’. De krant 

steunde dan ook niet langer de conservatief Wintgens, omdat hij zich als een tegenstander van het 

contract had geroerd. Het conservatieve kamp viel uiteen. Niet verwonderlijk vond het Dagblad 

op 16 februari 1883, een dag nadat de Kamer het Billitoncontract had afgestemd, dat de 

‘integriteit’ en ‘moraliteit’ niet waren hersteld. De conclusie luidde: ‘Is de integriteit van het 

Nederlands Gouvernement door de Kamer gered tegen haar eigen onbesuisde en 

onverantwoordelijke aanvallen, het is geschied (…) ten koste van die nationale goede trouw, ten 

koste van die eerlijkheid.’130 Ook het Dagblad plaatste het schandaal duidelijk in een debat over 

corruptie. 

 

Het uitbreken van het Billitonschandaal had meerdere redenen. Allereerst was er de twijfel of de 

gouverneur-generaal en de minister formeel juist hadden gehandeld bij het afsluiten van de 

concessie. Daarnaast was er de vraag of het landsbelang werd gediend met een concessie waar 

een private partij zoveel winst uithaalde ten koste van het publieke belang. Volgens De Brauw 

mocht het wel, want de Billitonmaatschappij had een onontgonnen eiland tot ontwikkeling 

gebracht, maar een ruime Kamermeerderheid vond van niet. Ten derde speelde mee dat 

vooraanstaande figuren, zoals politici en (de erven van) prins Hendrik, belangen hadden in de 
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Billitonmaatschappij. Tot slot werd het debat over het contract een werkelijk schandaal, omdat de 

Kamer, de pers en het publiek zich er flink over opwonden en er een politieke strijd ontstond. 

Conservatieve, progressief-liberale en Antirevolutionaire Kamerleden vonden dat de verlenging 

van de concessie niet in het landsbelang was noch de zedelijke ontwikkeling van Indië 

bevorderde, terwijl de conservatieve leden van de confessionele en liberale Kamerfracties, zoals 

De Bruyn Kops en De Savornin Lohman, daarover twijfelden. Al deze elementen maakten dat de 

discussie de kenmerken had van een debat over een corruptieschandaal dat verbonden was met 

een strijd om de invulling van politieke moraliteit en goed bestuur.  
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4. Plutocratencorruptie versus moreel bestuur en ondernemerschap 
 

Een meerderheid van de Kamer vond dat het landsbelang was geschaad met de concessie. 

Tegelijkertijd was er een groep, bestaande uit de betrokken ministers van Koloniën, Kamerleden 

die aandeelhouder waren, het conservatieve Dagblad en de directie van de Billitonmaatschappij, 

die vond dat de concessie wel in het landsbelang was. Daarnaast was voor hen de verlenging 

gerechtvaardigd omdat deze getuigde van ‘billijkheid’ en ‘goede trouw’, terwijl afstemming een 

teken van ‘afgunst’ ten aanzien van particulier ondernemerschap was. De tegenstelling tussen 

deze twee politieke groepen vormde de kern van het corruptiedebat en kan verklaard worden uit 

het feit dat progressieve aanhangers van modern goed bestuur van particuliere ondernemers en 

staatsbestuurders een andere morele verantwoordelijkheid eisten dan conservatieven. Bovendien 

radicaliseerden de tegenstellingen tussen progressieven en conservatieven in het parlement 

betreffende moreel verantwoord particulier ondernemerschap en staatsbestuur, doordat radicale 

politici en publicisten in de jaren tachtig terrein wonnen. Een analyse van de radicale kritiek op 

de Billitonconcessie in brochures verscherpt het zicht op de beschuldiging van politieke corruptie 

aan het adres van de aanhangers van de Billitonconcessie. Daaruit blijkt ook dat het niet 

waarborgen van formele regels bij de totstandkoming van de Billitonmaatschappij niet het echte 

probleem was, maar dat veel Kamerleden en publicisten vonden dat ongeschreven morele 

waarden waren geschonden. Allereerst wordt echter dieper ingegaan op de betekenis van 

particulier ondernemerschap en concessies in de tweede helft van de negentiende eeuw. 

 

Modern industrieel ondernemerschap: de Billitonmaatschappij als experiment 

De historicus A.F. Kamp, die een bedrijfsgeschiedenis van Billiton heeft geschreven, verbindt de 

opkomst van de Billitonmaatschappij met wat de historicus F.C. Gerretson schreef over de 

totstandkoming van Koninklijke Olie (Shell). Volgens Gerretson was Pahuds reglement, dat aan 

de basis stond van het mijnreglement waarop zowel de Billitonmaatschappij als ook Koninklijke 

Olie haar concessie later zouden verkrijgen, een teken van “de victorie na 1848 van de liberale 

gedachte in politicis.” Tegelijkertijd ‘kon men niet zo op stel en sprong terugschakelen op de 

vrije onderneming (…); maar in de mijnbouw kon men, door een simpel koninklijk besluit (dus 

zonder de Kamer er in te bemoeien) aanstonds het nu, door de nieuwe mannen, moreel ‘beter’ en 

‘finantieel’ voordeliger geachte liberale stelsel toepassen.”131 Gerretsons standpunt wijst erop dat 

de door het liberalisme ingegeven nieuwe kijk op ondernemerschap als moreel beter werd 

gepresenteerd, waarvan de betekenis in de mijnbouwsector kon worden getest. 

                                                           
131 Zoals geciteerd in: Kamp, De Standvastige tinnen soldaat, 35 en 36. 
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 Sluyterman en Wubs wijzen aan de hand van de geschiedenis van Koninklijke Shell op 

een ander belangrijk aspect. Koninklijke Olie, die in 1890 werd opgericht om een concessie te 

verkrijgen voor de exploitatie van een oliebron op Sumatra, is volgens beide historici ‘een fraai 

voorbeeld van een onderneming die tot stand is gekomen door de combinatie van toegang tot 

natuurlijke rijkdommen van de kolonie met management expertise en financiële kracht van het 

moederland.’132 Koninklijke Olie werd uitgebouwd doordat het bedrijf gericht investeerde en 

goede relaties met bestuurders in Nederland en Indië opbouwde. Ook was het een naamloze 

vennootschap, wat de mogelijkheid bood aandelen uit te geven en voldoende kapitaal binnen te 

halen om materialen en Chinese en Javaanse contractarbeiders te werven. Omdat oliewinning 

relatief nieuw was, was Koninklijke Olie zeer inventief bij het verwerven van kennis. Het bedrijf 

riep de hulp in van Amerikaanse en Canadese olie-exploitanten en huurde geologen in om 

winbare gebieden in kaart te brengen; volgens Sluyterman en Wubs ‘iets dat tot dan toe 

ongebruikelijk was’.133 Tot slot wijzen Van Zanden en Van Riel erop dat een type grootbedrijf als 

Koninklijke Olie, dat vanaf 1907 onder de naam Koninklijke Shell voortleefde, voor zijn succes 

voor een belangrijk deel afhankelijk was van de steun van de staat, die wetten regelde en 

concurrenten op afstand hield.134 De moderne industriële onderneming was een inventieve 

particuliere aangelegenheid en één die niet zonder de steun van de staat kon. 

 De bedrijfshistoricus A. Chandler heeft in Scale & Scope andere kenmerken van de 

‘modern industrial enterprise’ gegeven. Dit type bedrijf kwam op in de tweede helft van de 

negentiende eeuw in de zware industrie, zoals het mijnwezen. Daarnaast kenmerkte het zich door 

het feit dat het kapitaal afkomstig was van aandeelhouders en investeerders in plaats van één 

ondernemer-eigenaar.135 Een gevolg van het feit dat er met geld van aandeelhouders werd 

gewerkt, was dat de aandeelhouders voortdurend tevreden moesten worden gehouden, wat leidde 

tot zeer actief optreden van de directeuren, waarbij de grenzen van het tot dan toe gebruikelijke 

werden opgezocht. Het grensoverschrijdende karakter van dit type onderneming werd letterlijk en 

figuurlijk versterkt doordat de moderne industriële onderneming vaak actief was in afgelegen 

gebieden en daardoor niet goed te controleren viel vanuit het hoofdkantoor. De dagelijkse leiding 

van het bedrijf werd daarom overgelaten aan directeuren en managers ter plekke. In het geval van 

de Billitonmaatschappij lag het dagelijks management bij de administrateurs op Billiton, die 

werden aangestuurd door de ‘vertegenwoordiger’ van de maatschappij in Indië. Tussen 1879 en 

1902 was dit Ermeling, wiens optreden past in Chandlers kijk op de actieve manager die op 

eigenzinnige wijze het bedrijf tot succes maakt. Hij was eigengereid, succesvol in het aansturen 
                                                           
132 Sluyterman en Wubs, Over grenzen. Multinationals en de Nederlandse markteconomie, 38. 
133 Ibidem, 39-41. 
134 Van Zanden en Van Riel, Staat, Instituties en Economisch Ontwikkeling, 379 en 386. Zo hield de staat in het geval 
van Koninklijke Olie de concurrent Standard Oil op een afstand. 
135 Chandler, Scale & Scope, 1-4. 
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van de tinmijnen en hard in zijn onderhandelingen over de verlenging van de concessie. In 1881 

stelde hij bijvoorbeeld aan de directie voor een stoomtram aan te leggen op Billiton, zodat de 

mijnen en het pakhuis met elkaar verbonden konden worden. Bevreesd voor de kosten en de 

daaraan verbonden reactie van de aandeelhouders wilde de directie in Den Haag na lang aarzelen 

alleen toestemming geven voor een paardentram. Dat was een vreemd voorstel, gezien het tekort 

aan sterke paarden in Indië en het gewicht van de ertsen. Op eigen gezag bestelde Ermeling 

vervolgens het materiaal voor een stoomtram. Deze verbinding werd in 1886 feestelijk geopend 

en bleek al snel succesvol.136 Dit liet zien dat de Haagse directie georiënteerd was op de 

aandeelhouders, die dergelijke originele investeringen al snel duur vonden, terwijl de 

administrateurs en vertegenwoordigers georiënteerd waren op de Indische context. Dit laatste 

werd versterkt doordat Europese medewerkers van de Billitonmaatschappij pas in 1871 een recht 

op verlof naar Europa kregen, en dan pas na een tienjarig dienstverband. Pas na 1900 werd de 

bedrijfsvoering vanuit het hoofdkantoor in Den Haag overgenomen, hoewel het plaatselijke 

management altijd veel vrijheid behield.137  

Tot slot is de verbinding tussen de Billitonmaatschappij en de opkomst van de moderne 

industriële onderneming en bedrijven zoals Koninklijke Shell ook om een andere reden 

belangrijk.138 De geschiedenis van beide bedrijven toont overeenkomsten, maar een vergelijking 

maakt ook een cruciaal verschil duidelijk: de Billitonmaatschappij werd veertig jaar vóór 

Koninklijke Shell opgericht en was een voorhoedespeler in de ontwikkeling van modern 

industrieel ondernemerschap. Mede daarom was de omgang met de Billitonconcessie een 

experiment voor directeuren, aandeelhouders, politici en Indische bestuurders, en was niet bij 

voorbaat duidelijk waar de grenzen van het publieke en private domein lagen.  

 

De private onderneming als cultuurkern en ministaat 

Het recht op concessieverlenging van de Billitonmaatschappij ging terug op het mijnreglement 

van Pahud uit 1852. Dit was gebaseerd op het advies van de commissie-Pahud, dat het particulier 

ondernemerschap in de buitengewesten op een bijzondere manier had gelegitimeerd. Het werd 

gezien als een mogelijkheid voor ‘Nederland aan zijn zedelijke verplichting [te] beantwoorden’, 

want de ‘overgave der mijnen aan de particuliere industrie zal daartoe de eerste stap kunnen zijn 

en behooren te zijn; daardoor zal de verdienste en arbeidzaamheid der bevolking vermeerderen en 

er zal meer behoefte en beschaving geboren worden.’139 Gerretson wees er daarom op dat met 

                                                           
136 Kamp, De Standvastige tinnen soldaat, 288. Ook verving hij op eigen gezag een dure oude stoomboot. Dit leidde 
tot een bezoek van de directie in 1886, die echter, eenmaal op Billiton aangekomen, Ermelings succes moest 
erkennen. 
137 Ibidem, 289. 
138 Ibidem, 34. 
139 Ibidem, 33. 
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Pahuds mijnreglement ‘de particuliere onderneming…een cultuurkern [was] geworden, rond 

welke de moeilijke maar onvermijdelijke aanpassing van de inheemsche huishouding aan de 

westersche cultuur zich op geleidelijke en daardoor min schadelijke wijze voltrekt’.140 Althans, 

dat hoopte Pahud, maar het gevolg was dat onder de nieuwe mijnwetgeving het bedrijfsleven 

medeverantwoordelijk werd voor het waarborgen van het ideaal van modern goed bestuur. 

Daarmee was de mate waarin particulier ondernemerschap werd gewaardeerd, een vraagstuk van 

politieke moraliteit geworden. Publiek en privaat raakten vermengd. 

Bedrijfshistoricus Kamp wijst erop dat minister Pahud  blijkens een brief aan de 

toenmalige gouverneur-generaal die hij bij het nieuwe reglement had gevoegd, besefte dat 

daarmee een inherent gevaar ontstond ‘voor de mededinging van het westers grootbedrijf bij de 

uitoefening van de bestuurstaak’. Daarom was het de taak van het Indisch bestuur, volgens 

Pahud, ‘het doen geboren worden van al te groote en te machtige lichamen, die het bestuur 

zouden kunnen bemoeilijken’ te voorkomen. De moderne onderneming was een ‘cultuurkern’ die 

Nederlandse politiek-bestuurlijke waarden uitdroeg en de belangen van de staat hielp behartigen, 

maar mocht geen concurrent van de staat worden. Dit leverde een inherente spanning op, die 

verder werd versterkt doordat Pahud versnippering van de particuliere exploitatie wilde 

tegengaan, en aan grotere ondernemingen en samenwerkende particulieren in de vorm van 

vennootschappen de voorkeur gaf.141  Voor de hand liggende afwijkingen van het door Pahud en 

na hem verder uitgebouwde stelsel, vormgegeven in de ‘Nederlandse’ politieke context, konden 

zo uitgroeien tot corruptieschandalen. Het was immers niet de vraag of, maar wanneer de 

belangen van de aandeelhouders en directeuren, en de vrijheid van de managers op Billiton om 

het bedrijf te laten floreren, zouden botsen met de belangen van de staat en de ambtenaren. 

Tijdgenoten, zoals de liberalen die hamerden op de scheiding van publieke en private 

belangen, zagen ook een voordeel van het geven van een morele taak aan het moderne 

bedrijfsleven. De grote uitdaging voor het handhaven van modern staatsbestuur was het 

voortdurende tekort aan middelen en mensen om het bestuur in het imperiale territorium te 

effectueren. Er was slechts een klein bestuurscorps op Java en in de gebieden buiten Java waren 

in 1860 slechts 101 ambtenaren actief. Daarom waren lokale vorsten betrokken bij het bestuur. 

Volgens artikel 69 van het Regeringsreglement, dat in 1854 door Pahud was opgesteld, was de 

macht en het gezag van de lokale bestuurder op moderne ‘voorwaarden van bekwaamheid, ijver, 

eerlijkheid en trouw’ gebaseerd, maar tevens ‘erfelijk’ en daarmee traditioneel van aard. Dit was 

een paradoxale houding waarvan de oorsprong al rond 1840 lag, toen volgens minister van 

Koloniën J.C. Baud inheemse regenten ‘ambtenaren in de volle beteekenis van het woord’ waren, 

                                                           
140 Zoals geciteerd in: Kamp, De Standvastige tinnen soldaat, 34. 
141 Kamp, De standvastige tinnen soldaat, 34. 
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maar werden uitbetaald in land en herendiensten: een feodale betalingsvorm die vaak tot 

uitbuiting van de bevolking leidde.142 De combinatie van een traditionele en moderne visie op 

‘goed bestuur’ leidde tot spanningen. Een regent beweerde bijvoorbeeld: ‘Wat in de desaklachten 

“knevelarij” en “uitzuigerij” wordt genoemd (…) is vaak een daad die in de ogen van de inlander 

niet slecht is. Maar de Europese ambtenaren met hun westerse begrippen hebben geleerd zoiets 

als een zwaar vergrijp te beschouwen.’143 Ook daarom kregen bedrijven in de buitengebieden 

statelijke bevoegdheden, zoals het recht om politietaken uit te voeren, recht te spreken, geweld te 

gebruiken of belasting te innen. Op deze manier werd er gestreefd naar de vestiging van een 

Nederlandse opvatting van politieke moraliteit en goed bestuur, maar zonder dat dit puur aan de 

staat werd gelaten.144  

Dat het vestigen van moraal en goed bestuur aan verschillende instanties met 

tegenstrijdige belangen en bestuursopvattingen was gegeven en dat dit leidde tot beschuldigingen 

van corruptie, bewees de kritiek op de Billitonmaatschappij. De Billitonmaatschappij had 

statelijke bevoegdheden gekregen, zoals het politierecht op het eiland Billiton. De manier waarop 

ze dit recht uitoefende, leidde tot morele kritiek. Keuchenius verweet de maatschappij uitbuiting 

van arbeiders, maar ook omkoping en misbruik van de politiebevoegdheid door ‘de 

administrateuren van de tinmijnen op Billiton’.145 Hoewel men had overwogen deze bevoegdheid 

af te nemen, was in een aparte paragraaf van de verlengde concessie van 1882 de rechtsprekende 

en politiebevoegdheid opnieuw bij de onderneming gelegd. De directie van de 

Billitonmaatschappij was blij dat ze de rechts- en politiemacht behield: ‘Rechts- en politiemacht 

der administrateurs – Het is mij aangenaam hier te vermelden, dat de regering voorhands 

teruggekomen is van haar voornemen om, bij eene nieuwe regeling van het rechtswezen, aan 

onze administrateurs hunne rechts- en politiemacht te ontnemen.’ Omdat ‘juist de bedoelde macht 

onze administrateurs noodig kan zijn om moeijelijkheden te voorkomen.’ Bijvoorbeeld om 

‘amfioen-smokkelhandel’ tegen te gaan, want veel van de Chinese koelies gebruikten opium en 

opiumsmokkel was daarom lucratief en veel voorkomend. Wel had de directie aangetekend dat er 

een vermoeden was dat bij eerdere gevallen ‘ondergeschikt personeel der politie op minder 

doelmatige wijze te werk [zou] zijn gegaan, zoodat het behoud van rust en orde in de mijnen 

gevaar liep.’ Het bleek dat de politie op Billiton bij de Chinese contractarbeiders en de lokale 

bevolking huiszoekingen had verricht die tot spanningen leidden. Ook de manager ter plekke, 

Ermeling, begreep het gevaar voor de stabiliteit op Billiton die noodzakelijk was voor het 

functioneren van de Billitonmaatschappij. Hij wilde dat ‘het hatelijke of gevaarlijke karakter van 
                                                           
142 Van den doel, Rijk van Insulinde, 73 en 102; Van den Doel, De stille macht, 20; Anderson, Imagined Communities, 
115. 
143 Zoals geciteerd in: Van den doel, Rijk van Insulinde, 102. 
144 Bayly, Birth of the modern World, 251,257 en 262. 
145 HTK, 1882-1883, 15 november 1882, 247-251.  
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bedoelde huiszoekingen zooveel mogelijk vermeden wordt.’146 Daarom wilden criticasters als 

Keuchenius niet dat de politiebevoegdheid nog langer aan de Billitonmaatschappij werd gelaten. 

De gouverneur-generaal in Batavia en de minister van Koloniën wisten echter dat ze te weinig 

middelen hadden om een effectief staatsbestuur op Billiton te vestigen. De Nederlandse 

aanwezigheid was immers pas sinds de interesse en komst van de Billitonmaatschappij permanent 

gevestigd. Het nadeel van het verlenen van statelijke bevoegdheden aan de Billitonmaatschappij 

was echter dat het bedrijf een eigen invulling gaf aan politieke moraliteit. Daarmee was een extra 

bron gecreëerd voor daadwerkelijke vormen of beschuldigingen van machtsmisbruik, 

zelfbevoordeling en omkoping, ofwel corruptie. 

 

Concurrerende visies op particulier ondernemerschap  

Het Billitonschandaal werd ook op scherp gezet doordat nieuwe en concurrerende politieke visies 

op economische politiek en ondernemerschap explicieter werden geuit, zoals blijkt uit de 

discussie in de kranten over het Billitonschandaal. Op 2 februari 1883 uitte de Arnhemsche 

Courant in een artikel getiteld ‘De Billiton-quaestie’ haar verbazing over de conclusie van de 

overwegend liberale Kamercommissie die het Billitoncontract had bekeken: ‘De bewoordingen 

toch, waarin het rapport der Commissie is uitgedrukt, zijn zóó scherp, als wellicht nog nimmer 

met een dergelijk rapport het geval is geweest. En toch bestaat de hoofdgrief tegen het Indisch 

Bestuur slechts in het verzuimen van een vorm, het vragen van ’s Konings machtiging om tot 

verlenging der concessie over te gaan.’ De Arnhemsche Courant vond het slechts een kwestie van 

‘vorm’, temeer omdat een ‘kloeken ondernemingsgeest’ die het eiland winstgevend had gemaakt, 

werd ondergraven, terwijl ‘zo dikwijls [werd] geklaagd over den Nederlandschen 

ondernemingsgeest’. De krant vond het een ‘histoire intime’ die werd opgeblazen door de 

‘liberale pers’. ‘Wanneer toch heeft die pers ooit geklaagd over te groote vrijgevigheid der 

Regeering bij het verleenen van concessiën tot ontginning van bosschen of mijnen? Heeft zij 

integendeel niet steeds geklaagd over de moeijlijkheden die particulieren in den weg werden 

gelegd … en is het integendeel het orgaan der behoudsmannen [Het Dagblad van Zuid-Holland 

en ’s-Gravenhage], dat de handelingen der Regeering verdedigt. Mag dit niet met het volste recht 

zonderling worden genoemd?’147 De Arnhemsche Courant signaleerde dat de liberalen een andere 

invulling aan het particulier ondernemerschap gaven. Volgens de Arnhemsche Courant was de 

kritiek ingegeven door partijpolitiek, want de liberalen wilden het overwegend conservatief-

liberale kabinet Van Lynden van Sandenburg doen vallen. Dit speelde zeker mee, maar de 

                                                           
146 Archief Billitonmaatschappij, ‘Jaarverslagen’, inv. nr. 39, Verslag over de Billitonmaatschappij aan het einde van 
het boekjaar 1881/82, 12 en 13. 
147 Arnhemsche Courant, 2 februari 1883. Opgenomen in: Archief Billitonmaatschappij, ‘Stukken betreffende het 
verlenen van concessies (1850-1892)’,  inv. nr. 77. 
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Arnhemsche Courant besefte niet dat het Billitonschandaal een nieuwe kijk op moreel 

verantwoord staatsoptreden en ondernemerschap weergaf.  

Het liberale Algemeen Handelsblad verdedigde zich door te zeggen dat het afstemmen 

van de concessie geen teken was van ‘liberale politiek’ en niet werd ingegeven door de wens 

terug te keren naar de ‘batig slot’-politiek.148 Het ging erom dat het Indisch bestuur aan 

particulieren geen concessies mocht verlenen die het landsbelang niet dienden of die op 

willekeurige wijze tot stand waren gekomen.149 Toegegeven, de kritiek op De Brauw, Goltstein en 

’s Jacob was een partijpolitieke kritiek op de conservatieven, maar wel één met een boodschap, 

aldus de krant. Het afkeuren van de concessie was een signaal dat modern staatsbestuur en 

ondernemerschap aan grenzen waren gebonden.150 Het Algemeen Handelsblad verwoordde een 

liberale visie die aan de staat en ondernemer de morele verantwoordelijkheid gaf om het 

landsbelang te dienen door Indië te ontwikkelen en publieke middelen niet te misbruiken. Te 

ernstige afwijkingen hiervan veroorzaakten een corruptieschandaal. Ook ondernemen was 

hierdoor een politieke aangelegenheid. Publieke en private bestuurders hadden weliswaar 

verschillende belangen, maar ook een gezamenlijke ontwikkelingstaak. Het probleem was echter 

dat daarmee publieke en private belangen minder strak van elkaar gescheiden werden, terwijl 

onduidelijkheid of onvrede over de relatie tussen publiek en privaat een voedingsbodem voor 

corruptieschandalen is, zeker in een liberale politieke cultuur waarin wordt uitgegaan van een 

scheiding tussen beide sferen.151 

 Dit probleem wordt ook duidelijk in de manier waarop Arntzenius, de directeur van de 

Billitonmaatschappij, probeerde het landsbelang en het aandeelhoudersbelang te verenigen.152 In 

het ‘jaarverslag 1882/1883’ benadrukte de directeur dat hij zich niet in de strijd tussen de Kamer 

en regering wilde mengen, totdat echter ‘aan onze vennootschap verweten werd, dat zij, ten 

nadele van den lande, voorrechten had weten te verkrijgen, waarop zij in billijkheid geen 

aanspraak maken mocht of kon’. Daarop had de directeur stukken openbaar gemaakt om aan te 

tonen dat de directie het landsbelang niet had geschaad, maar had gehandeld op basis van eerdere 

toezeggingen van het gouvernement. Bovenal echter benadrukte hij dat hij had gehandeld zoals 

‘in het belang der aandeelhouders oirbaar mocht – ja verplicht moest worden geacht.’153 De 

Billitonmaatschappij diende uiteindelijk het aandeelhoudersbelang, dat was niet vreemd voor een 
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particuliere onderneming, maar wel een argument om de maatschappij van immoreel en corrupt 

handelen te beschuldigen als daarbij publieke middelen werden misbruikt.  

Nadat Het Dagblad van Zuid-Holland en ‘s Gravenhage had gebroken met het Kamerlid 

Wintgens, verwoordde dit met zijn kritiek een nieuwe conservatief-liberale kijk op 

ondernemerschap en de rol van de staat die zich onderscheidde van zowel het sociaal-liberalisme 

als conservatisme. De krant wees voortdurend op het gevaar dat de afstemming van de concessie 

zou leiden tot ‘verarming van de bevolking’, ‘misgenoegen onder alle standen’ en een teken van 

‘het bankroet van het liberaal beleid’.154 Het Dagblad bekritiseerde de liberalen omdat ze niet 

opkwamen voor particulier ondernemerschap. Ook Keuchenius moest het ontgelden, want hij had 

het Dagblad eerder weggezet als een voorstander van ‘bevoordeling van de particuliere 

industriele exploitatie van Nederlandsch Indie door particulieren ten nadeele van den Staat’.155 

Het Dagblad prees echter de ‘onpartijdigheid’ en strikt juridische benadering van het Kamerlid 

De Savornin Lohman, die vond dat de Billitonmaatschappij recht op de concessie had. Het 

Dagblad claimde de particuliere belangen en het landsbelang te willen waarborgen, maar wel op 

een andere wijze dan de liberalen en conservatieven die het cultuurstelsel aanhingen.156 De krant 

verwoordde een laissez-faire opvatting waarbij de staat ondernemers moest dienen om te kunnen 

ondernemen. Dat was in het belang van allen.  

Zo ontwikkelden zich verschillende visies op politieke economie, die door tijdgenoten 

niet goed uit elkaar werden gehaald. Het gekozen ideologische standpunt bepaalde ook of de 

concessie als corrumperend werd beschouwd dan wel als rechtmatig. Als men immers uitging van 

een staatsconcept waarin de staat dienaar van privaat ondernemerschap was, dan was de 

concessieverlenging geen probleem, maar als men uitging van moreel ondernemerschap en een 

staatsconcept waarbij de staat in het belang van de gemeenschap optrad, dan getuigde de 

concessie van een onevenredige bevoordeling van particuliere belangen ten koste van publieke 

belangen. 

 

Radicale geluiden: plutocratencorruptie 

De verschillende politiek-economische en morele opvattingen worden scherper wanneer de 

radicale visie op koloniale exploitatie, particulier ondernemerschap en de rol van de staat in 

ogenschouw wordt genomen. De journalist G. Buitendijk gaf in 1887 in het door radicale 

politieke denkers en publicisten, de Tachtigers, opgerichte blad De Nieuwe Gids een analyse van 

het Billitonschandaal. Volgens Buitendijk kon de concessieverlenging van 1882 niet anders dan 
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door ‘wurmen, knoeien en draaien’ tot stand gekomen zijn.157 Voor Buitendijk begon het al met 

het rapport van Croockewit; dat was een ‘nadeeligen blunder’ voor de staat, in het voordeel van 

degenen die de concessie hadden aangevraagd. Croockewit had in 1851 geconcludeerd dat er 

nauwelijks erts in de grond van Billiton zat en daaruit trok Buitendijk de conclusie dat 

Croockewit daarmee de waarde van het eiland laag schatte en zo de oprichters van de 

Billitonmaatschappij voor weinig geld een concessie in handen had gegeven. Hij dacht dat het 

een vooropgezet plan was en kwam tot deze conclusie doordat het onderzoeksteam onder leiding 

van Loudon opvallend kort na Croockewits bezoek concludeerde dat er wel voldoende erts voor 

een ontginning was. Buitendijk vond dit ‘zeer verdacht’.158 Hij verweet de Indische en 

Nederlandse overheid een ‘serviele bereidvaardigheid’ die zeer gunstig uitviel voor de aanvragers 

van de concessie.159 

Buitendijk had gelijk dat het vreemd was dat Loudon en Croockewit tot zulke 

tegenstrijdige conclusies waren gekomen, maar het is de vraag of hij daaruit de juiste conclusie 

trok. Croockewits constateringen waren te wijten aan slecht onderzoek, want hij had niet het 

gehele eiland verkend, de grondmonsters verkeerd afgenomen en geen hulp van inlanders 

gehad.160 Loudon stelde al in zijn dagboek, dus jaren voordat het Billitonschandaal zou uitbreken, 

dat hij ‘geen onbeperkt vertrouwen in de juistheid van het verrichte onderzoek’ van Croockewit 

had.161 Daarnaast kwamen Croockewits conclusies niet zozeer de concessieaanvragers goed uit, 

maar vooral het gouvernement in Batavia. Het gouvernement was in 1851 nog overwegend 

georiënteerd op het cultuurstelsel en had weinig interesse om particuliere ondernemers toe te 

laten in Indische buitengewesten, ook omdat het plannen had op den duur Billiton zelf te 

ontwikkelen, zoals het ook Banka zelf exploiteerde. Na de terugkeer van Croockewit ontstond 

dan ook een discussie in de Nederlandse gemeenschap in Batavia of Croockewit het onderzoek 

wel met oprechte intenties en op de juiste wijze had uitgevoerd.162 Om dezelfde reden werd 

Loudons missie sceptisch bekeken door Indische bestuurders.163  

Buitendijk gaf nog een ander argument waarom de Billitonmaatschappij corrupt was, 

namelijk vanwege ‘de aanwezigheid van zooveel prinselijke voornaamheid in de oorspronkelijke 

en ook latere deelhebbers’ van de onderneming. De Billitonmaatschappij leek volgens hem een 

‘aristokratische winkel’, die van staatswege ‘schildwachten voor de deur’ kreeg.164 Buitendijk 

                                                           
157 Buitendijk, ‘Onze Oost’, 174. 
158 Ibidem, 169 en 170. 
159 Ibidem, 171. 
160 Mollema, Het eiland Billiton, 20 en 21. 
161 Zoals geciteerd in: Broersma, Eene zaak van regt en billijkheid, 13. 
162 Kamp, De standvastige tinnen soldaat, 40 en 43. 
163 Loudon vond de ontmoeting met de resident van Banka, waar hij vlak voordat hij aan land ging op Billiton 
overnachtte, buitengewoon onprettig. Kamp, De standvastige tinnen soldaat, 45. 
164 Buitendijk, ‘Onze Oost’, 180. 
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verwees naar het feit dat Prins Hendrik één van de oprichters was en dat veel aandeelhouders, 

commissarissen en directieleden van aristocratische afkomst waren.165 Hierbij speelde mee dat 

deze aristocraten enorme winsten wisten te behalen met de Billitonmaatschappij, en dat in 1882 

nog niet bekend was dat de erven van prins Hendrik zich al voor de concessieverlenging hadden 

teruggetrokken uit de Billitonmaatschappij. 

Het type kritiek dat Buitendijk leverde, kreeg in 1889 navolging van S.E.W. Roorda van 

Eysinga, een links-radicale criticaster van het Indisch beleid.166 Hij sprak van de ‘aanzienlijken 

roover’ prins Hendrik, die het contract had geregeld ten behoeve van zijn eigen ‘schraapzucht’ en 

die van ‘zijne medeaandeelhouders’, ‘ten koste van de schatkist’. Bovendien leek Eysinga wel op 

de hoogte van het feit dat de aandelen van prins Hendrik waren verkocht, maar wist hij ook dat 

daarover geen belasting aan de staat was betaald. Prins Hendrik leverde volgens Eysinga daarom 

‘een viezen vorstenstreek’, want hij begon met f 500.000,- startkapitaal en vertrok met dertig 

miljoen. ‘Gij ziet, lezer! Dat men in Indië even gewetenloos handelt als in Nederland’, namelijk 

dat men ‘het algemeen belang [niet] behartigt, zoodra het de begunstiging van lievelingen geldt’. 

Eysinga hekelde ook de nauwe band die gouverneur-generaal ’s Jacob met prins Hendrik en 

andere aandeelhouders onderhield. Bovendien was ’s Jacob verwant aan veel aandeelhouders. Het 

was ‘een ware familieregeering, een “kongsie”, waaraan de belangen der schatkist en der Indische 

bevolking moesten worden opgeofferd. En dan vraagt men of het socialisme een reden van 

bestaan heeft!’, aldus Eysinga die daarmee ook zijn voorkeur voor het in 1880 in Nederland 

opkomende socialisme duidelijk maakte.167  

De kritiek van Buitendijk en Roorda van Eysinga, maar ook die van Kamerleden als 

Keuchenius, past in een nieuw soort kritiek van de kant van radicale politici en publicisten met 

een christelijke en socialistische opvatting van politieke moraliteit. Zij zagen de door 

conservatieven en (conservatief-)liberalen gedomineerde politieke en zakelijke elite als 

geldzuchtig en immoreel. Deze radicale kritiek viel op en werd met argusogen gevolgd.168 Zeker 

toen in 1888 ook een politicus als de socialist Domela Nieuwenhuis zijn opwachting in de Kamer 

maakte en de groep ‘radicale’ liberalen rondom De Amsterdammer terrein wonnen met hun roep 

om de sociaaleconomische taken van de staat en het kiesrecht uit te breiden. Dit radicalisme was 
                                                           
165 Zo waren op de aandeelhoudersvergadering van 27 april 1891 naast het bestuur bestaande uit de aristocraten baron 
G.C.R. van Tuyll van Serooskerken, baron J.H. Wickevoort Crommelin en baron L.J.M.H. Michiels Verduyen, 
zeventig aandeelhouders aanwezig, onder wie twee graven, achttien baronnen en baronessen en negen jonkheren. 
Archief Billitonmaatschappij, ‘Notulen Algemene Vergadering van aandeelhouders 1887-1914’, inv. nr. 19, 
Algemene vergadering van aandeelhouders, 27 april 1891. 
166 Zie: http://iisg.nl/bwsa/bios/roorda-van-eysinga.html. Eijsinga’s gedicht ‘Sentot’ dat ging over ‘de laatste dag der 
Hollanders op Java’ had veel indruk gemaakt en werd vanaf 1881 opgenomen in Max Havelaar. Waaldijk en Legêne, 
‘Ethische politiek in Nederland’, 193. 
167 Roorda van Eysinga, ‘Verzamelde Stukken. Een aanzienlijke Roover’, 34-39 en 1-6. 
168 Het Kamerlid De Savornin Lohman verklaarde in 1883 dat hij ontzag had voor Keuchenius omdat hij het had 
aangedurfd een zaak ‘waarin zooveel hooggeplaatste personen betrokken zijn, in deze Kamer te brengen en tot 
onderwerp van openbare bespreking te maken’. HTK, 1882-1883, 13 februari 1883, 950. 

http://iisg.nl/bwsa/bios/roorda-van-eysinga.html
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divers en de eis van uitbreiding van het kiesrecht trok de meeste aandacht, maar het bracht ook 

een nieuw type corruptiekritiek naar voren. De radicalen beschuldigden de oude 

aristocratenfamilies en de nieuwe zakelijke elite van samenzwering. Zo hielpen prins Hendrik en 

de Haagse patriciersfamilies de Billitonmaatschappij aan een goede naam, bestuurlijke contacten 

en toegang tot kapitaal, terwijl de directeuren en managers ter plekke de technologische kennis en 

het lef hadden om grote ondernemingen op te zetten in afgelegen gebieden onder zware 

omstandigheden.  

In de Engelse context werd het type corruptieschandalen dat aan het einde van de 

negentiende eeuw speelde en dat leek op het Billitonschandaal, verbonden met 

plutocratencorruptie.169 Volgens dit verwijt gedroeg de door de moderne economische groei 

ontstane klasse van rijken zich even decadent als de adel van het Ancien Regime. De plutocratie 

werd beschuldigd rijk te zijn geworden in sectoren die niet werden gekenmerkt door vrije 

concurrentie of moreel ondernemerschap, maar die gebaseerd waren op uitbuiting en publiek-

private samenwerking die niet in het algemeen belang was, zoals in de spoorwegen, de financiële 

en de koloniale sector het geval was.170 De kritiek op plutocratencorruptie werd breed gedragen, 

want socialisten gebruikten deze om te wijzen op de oneerlijke sociaaleconomische verdeling, 

christelijke politici zagen dit als decadentie, terwijl radicale liberalen vonden dat de plutocraten 

het algemeen belang en de burgerlijke moraliteit schaadden.171  

 
Schending van het burgerlijk fatsoen en willekeur 

De publicisten Buitendijk en Eysinga bekritiseerden de Billitonmaatschappij omdat deze werd 

bestuurd door een samenzwerende familieregering van ondernemers en politici, waardoor 

algemene belangen werden geschaad. Eysinga karakteriseerde het Indisch bestuur daarom als 

‘beginselloos’, waardoor waarden van bestuur zoals ‘eerlijkheid, plichtsbesef, vaderlandsliefde, 

landsbelang (…) overtuigingstrouw, karakter, mannelijkheid, zedelijken moed’ werden 

ondermijnd. Bovendien bleek uit zijn kritiek op de directeur van Nijverheid, Stortenbeker, nog 

een ander aspect: de willekeur die werd gehekeld en het gebrek aan durf bij Indische ambtenaren 

om op te treden tegen private bedrijven. Stortenbeker was een ‘laffe’ ambtenaar volgens Eysinga, 

                                                           
169 Sprekend is de Engelse Hooley Affair uit 1898. De selfmade-man Hooley was rijk geworden als bankier en 
beurshandelaar. Als societyfiguur verzamelde hij een reeks vooraanstaande figuren om zich heen. Toen er een 
beurscrisis uitbrak en zijn investeringen in rook opgingen, hielpen topmensen uit bedrijfsleven en politiek Hooley met 
dubieuze constructies aan geld. Uiteindelijk kreeg de pers er lucht van en werd de politieke en maatschappelijke elite 
zwaar onder vuur genomen voor deze overtreding van wat als burgerlijke moraal werd beschouwd; Searle, Corruption 
in British Politics, 6 en 9-11. 
170 Searle, Corruption in British Politics, 20, 29 en 34; Bösch, Öffentliche Geheimnisse, 225, 250 en 251. 
171 Searly, Corruption in British Politics, 29. 
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omdat hij onder druk van ’s Jacob had ingestemd met de concessieverlenging.172 Eysinga 

verwoordde ongeschreven waarden van bestuur om de politieke moraliteit te waarborgen. 

Uit de stukken van de Kamercommissie blijkt inderdaad dat de Indische ambtenaren 

willekeurig optraden. De commissie had geconstateerd dat Indische ambtenaren vanaf het begin 

de vertegenwoordiger van de Billitonmaatschappij hadden voorgehouden dat verlenging pas kon 

plaatsvinden nadat de wetgeving voor concessies aangepast en helder was. In 1873 was het 

nieuwe mijnreglement vastgesteld en in december 1876 liet de directeur van Justitie van 

Nederlands-Indië daarom weten dat verlenging in het ‘lands belang’ moest zijn, ‘ten einde [te 

voorkomen] den aandeelhouders eener maatschappij het geld in den schoot te werpen’. De beste 

garantie hiervoor was een ‘nieuw ontwerp [van de concessie] te leveren met inachtneming der 

bepalingen opgenomen in het Koninklijk Besluit van 2 september 1873’.173 Op 13 oktober 1878 

adviseerde Stortenbeker, in navolging van zijn voorganger de heer Henny, in een missive aan 

gouverneur-generaal Van Lansberge: ‘Verlangt de Billiton-maatschappij voortzetting der 

tinmijnontginning op Billiton na 1892, dan zal zij daarvoor eenvoudig eene concessie 

overeenkomstig artikel 6 van het Koninklijk besluit van 2 september 1873 (Indisch Staatsblad no. 

217a) behooren te vragen’.174 Uit een missive van 13 september 1879 bleek dat de toenmalige 

gouverneur-generaal Van Lansberge zich bij zijn ambtenaren aansloot en aangaf te wachten op 

duidelijkheid vanuit Den Haag over wat dit zou betekenen voor het verlenen van een concessie: 

particuliere of staatsexploitatie.175 Stortenbeker begreep het ongeduld van de 

Billitonmaatschappij, maar vond ook dat er voor het gouvernement ‘geen zo groote drang’ 

bestond om overhaast de zaak af te ronden.176 Tijdsdruk kon dus geen argument zijn om een 

concessie af te sluiten. Het bleek verder dat het Indisch bestuur op de hoogte was van de enorme 

waarde van de concessie, want op 4 juli 1881 had Stortenbeker een missive ontvangen van de 

hoofdingenieur van het Mijnwezen in Batavia. Hij waarschuwde dat door de uitgestrektheid van 

het gebied waarover de concessie-aanvraag ging, de verhouding werd ‘gemist’. Onder verwijzing 

naar de Pruisische mijnwet stelde hij dat de Billitonmaatschappij een veel te groot gebied tegen 

een te lage prijs mocht exploiteren. Een verlenging kon slechts worden geaccepteerd als de 

onderneming meer betaalde voor haar concessie, maar eigenlijk was staatsexploitatie beter.177  

Maar op 27 oktober 1881, op initiatief van de kort daarvoor in Batavia gearriveerde ’s 

Jacob, stelde Stortenbeker, die eerder nog voorhield dat verlenging volgens de regels van de 

verordening van 1873 moest plaatsvinden en tijdsdruk geen rol speelde, dat het Indisch Bestuur 

                                                           
172 Roorda van Eysinga, ‘Verzamelde Stukken. Een aanzienlijke Roover’, 34-39 en 1-6. 
173 HTK Bijlagen, 1882-1883, ‘Concessie-contract tot ontginning van het eiland Billiton’, (108.8), 20-21. 
174 Ibidem, (108.11), 25. 
175 Ibidem, (108.13), 29 en 30. 
176 Ibidem, (108.32), 74. 
177 Ibidem, (108.35), 77. 
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niet langer wachtte op nieuwe wetgeving uit Den Haag en dat ‘de billijkheid’ hem ertoe bracht 

‘de maatschappij niet langer in de onzekerheid’ te laten.178 De directeur vond nu tevens dat het 

geen nieuwe concessie betrof, maar een verlenging van een bestaande. Verwijzend naar het 

advies van directeur Stortenbeker adviseerde de ‘Raad van Nederlandsch-Indië’ in de vergadering 

van 9 december 1881 om uit het oogpunt van ‘billijkheid’ de concessie te verlengen.179 Dat ’s 

Jacob een doorbraak wilde forceren en had geforceerd, bleek ook uit de brief die hij stuurde aan 

de minister van Koloniën op 26 december 1881. Daarin stelde hij expliciet het niet eens te zijn 

met zijn voorganger Van Lansberge, die pas van concessieverlenging wilde weten als de 

betekenis van de wet helder was en daarover vanuit Den Haag instructies waren verleend. 

Daarnaast meldde ’s Jacob dat nieuwe wetgeving slechts gold voor een ‘nieuwe’ of ‘eerste’ 

concessie, maar niet voor een ‘bestaande’. Vandaar dat ’s Jacob tegelijk met deze brief aan de 

minister meestuurde dat de concessieverlenging werd toegestaan.180 ’s Jacob had een einde aan 

het gesteggel willen maken door de Billitonmaatschappij niet langer te laten wachten en al op 10 

mei 1881, een maand na zijn aanstelling als gouverneur op 12 april, een akkoord gesloten.181 Daar 

was veel voor te zeggen, er lagen immers oudere afspraken en er werd al ruim tien jaar 

onderhandeld, maar het had ook een element van willekeur in zich, omdat Indische bestuurders 

vanaf het begin hadden gezegd dat er eerst nieuwe wetgeving uit Den Haag moest komen 

alvorens er een concessie werd verleend.  

Opvallend was, en daar wezen de criticasters op, dat De Brauw de eigengereide 

handelwijze van ’s Jacob goedpraatte door de Billitonconcessie als ‘een zeer bijzonder geval’ 

neer te zetten, waarvoor de regels van het besluit van 1873 niet golden. Tegelijkertijd vergat hij 

niet te benadrukken dat de concessie in het landsbelang was en de Billitonmaatschappij recht had 

op een verlenging van de concessie tot 1927, omdat daarmee recht werd gedaan aan het feit dat 

volgens het besluit van 1873 concessies voor 75 jaar werden uitgegeven.182 Ook De Brauw was 

dus inconsequent en willekeurig opgetreden, net als het Indisch bestuur.  

De Brauws handelwijze werd curieuzer omdat hij verdedigde dat de concessie in 1882 

zonder raadpleging van minister Goltstein was afgesloten. Tegelijkertijd bleek dat hij voor een 

voldongen feit was geplaatst, zoals de ‘Missive van Minister van Koloniën De Brauw aan Zijne 

Excellentie de Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië, van 27 oktober 1882’ duidelijk 

maakte. Daaruit bleek dat hij zich er niet volledig in kon vinden, maar ook schreef hij: ‘al had 

eene verlenging als thans is getroffen ook vroeger niet in de bedoeling gelegen’, hij had het oog 

niet ‘kunnen sluiten voor de moeijlijkheden die aan het sluiten van eene openbare uitbesteding 
                                                           
178 HTK Bijlagen, 1882-1883, ‘Concessie-contract tot ontginning van het eiland Billiton’, (108.14), 31. 
179 Ibidem, (108.15), 35 en 36. 
180 Ibidem, (108.34), 75 en 76. 
181 HTK, 1882-1883, 13 februari 1883, 942. 
182 HTK Bijlagen, 1882-1883, ‘Concessie-contract tot ontginning van het eiland Billiton’, (108.2), 7 en 8. 
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(…) of aan het sluiten van een geheel nieuw contract’ verbonden zouden zijn volgens de 

‘bepalingen van Staatsblad 1873 no. 217a’.183 De Brauw hinkte voortdurende op twee gedachten: 

hij wilde de nieuwe regels volgen, maar keurde goed dat de gouverneur-generaal de oude regels 

had gevolgd. Hier lag een gebrekkig formele werkwijze van het ministerie en het Indisch bestuur 

aan ten grondslag, want veel politieke zaken werden in persoonlijke onderonsjes en 

briefwisselingen afgedaan. Keuchenius had daarop gewezen.184 Desondanks, of juist door het 

gebrek aan formele duidelijkheid, legden veel criticasters de verkeerde handelwijze van de 

Indische ambtenaren, gouverneur-generaal en de minister vooral uit als een overtreding van 

morele waarden. 185  

 

De beschuldigingen van corruptie aan het adres van de Billitonmaatschappij en de bestuurders die 

de verlenging van de concessie hadden goedgekeurd, en de verontwaardiging daarover bij de 

beschuldigden, werden veroorzaakt door verschil van mening over de verantwoordelijkheden van 

een particuliere onderneming. Dit werd beïnvloed door de opkomst van het moderne industrieel 

grootbedrijf: een nieuw fenomeen. De politieke visie van de sterker wordende progressieve 

liberalen was hierop een antwoord en behelsde dat, als de staat de weg vrijmaakte voor particulier 

ondernemerschap, ook van individuele ondernemingen morele verantwoordelijkheid werd 

verwacht. Hiermee samenhangend ontwikkelde zich een conservatief-liberale stroming waarbij 

laissez-faire vooropstond en de staat vooral de taak had het bedrijfsleven te ondersteunen. Ten 

derde ontwikkelde zich een radicalere visie op de staat als middel om te nauwe banden tussen de 

politieke en zakelijke elite tegen te gaan, want daaruit kon immers particuliere zelfbevoordeling 

en plutocratencorruptie voortkomen. Niet iedereen vond dat de Billitonmaatschappij zich 

schuldig maakte aan plutocratencorruptie, maar er was wel consensus dat de burgerlijke 

fatsoensnormen door de betrokken directieleden, Indische bestuurders en ministers waren 

geschaad. Dit laat zien dat dit corruptieschandaal voornamelijk werd beschouwd als een 

overtreding van ongeschreven waarden als ‘vaderlandsliefde’ en ‘eerlijkheid’.  

  

                                                           
183 HTK Bijlagen, II, ‘Concessie-contract tot ontginning van het eiland Billiton’, (108.3), 9. 
184 Zo was de Billitonconcessie ‘door den Gouverneur-Generaal bij particulieren brief’ meegedeeld aan de minister. 
Dat was formeel onjuist, want daarmee was het geen officiële ambtscorrespondentie, maar een ‘semi-officiele 
correspondentie’ die leek op hoe het ‘vroeger’ ging. Hij vroeg zich af of er aan de concessie ‘ministeriële bevelen’ of 
‘geheel particuliere beschouwingen’ ten grondslag lagen. Hij vond dat een ‘semi-officiele correspondentie, eene 
particuliere briefwisseling tusschen den Gouverneur-Generaal en den Minister van Kolonien, (…) nooit moet worden 
benuttigd om daarin te behandelen hetgeen officieel behoort te worden besproken en afgedaan.’ Bovendien was het 
contract op een verkeerd ‘zegel’ opgemaakt, waardoor het geen officieel staatsstuk betrof. Ook op dit punt had De 
Brauw geschipperd. Hij verdedigde de semiofficiële correspondentie van ‘vroegere’ tijden door te stellen dat de 
gouverneur-generaal en de minister een particuliere briefwisseling mochten hebben, maar vond dat alles wat van 
officieel belang was, wel degelijk via officiële missives moest gaan. HTK, 1882-1883, 20 november 1882, 303. 
185 Zo werd het informele handelen van de betrokken bestuurders naar aanleiding van Keuchenius’ opmerkingen wel 
opgemerkt, maar nauwelijks belangrijk gevonden. Zie: Algemeen Handelsblad, 15 februari 1883. 
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5. Billiton als parlementaire of private aangelegenheid?  
 

Verschillende visies op moreel ondernemerschap en staatsoptreden stonden aan de basis van dit 

corruptieschandaal. De visies concurreerden echter met elkaar en waren nog niet 

uitgekristalliseerd, waardoor het parlement zijn recht om te kunnen oordelen stevig moest 

verwoorden en de gewenste politieke moraliteit moest expliciteren. Zolang er geen definitieve 

consensus bestond dat de Billitonconcessie een politieke verantwoordelijkheid was, stond de 

positie van het parlement onder druk. Bovendien was het recht van het parlement om te oordelen 

over het Indische beleid pas in de jaren zestig versterkt. De betrokkenen verschilden daarom van 

mening over de grenzen van de parlementaire macht. Dit kwam al tot uitdrukking in de jaren 

tachtig, maar ook in 1891, toen een nieuw voorstel voor een concessieverlenging gereed was 

gekomen. In de jaren daarvoor was achter de schermen naar een oplossing gezocht en na de 

verkiezingen van 1888, die tot een overwinning voor de confessionelen hadden geleid, was dit de 

verantwoordelijkheid van het confessionele kabinet-Mackay geworden, met Keuchenius als 

minister van Koloniën. In 1890 werd Keuchenius’ begroting weggestemd door de conservatief-

liberale Eerste Kamer en nam kabinetsvoorzitter A.E. Mackay het ministerie van Koloniën 

over.186 Hij kwam in 1891 tot overeenstemming met de Billitonmaatschappij over een nieuwe 

concessie, maar de vraag bleef of de nieuwe concessie wel aan de wensen van de Kamer zou 

voldoen. In deze paragraaf wordt gekeken welke argumenten in 1882/1883 en 1891 werden 

gebruikt om te bepalen of de Kamer bevoegd was te oordelen over de concessie, en wat zij een 

politiek-morele acceptabele concessie vond.  

 

Het parlementaire recht om te oordelen over koloniaal bestuur  

In 1882 en 1883 woedde een hevige discussie of de Kamer gerechtigd was de handelwijze van de 

gouverneur-generaal van Indië te veroordelen. Minister De Brauw liet de Kamer weten dat de 

minister van Koloniën voor de gouverneur verantwoordelijk was. De persoon en de daden van de 

gouverneur konden door de Kamer ‘niet regtstreeks (…) worden aangevallen’.187 Daarmee was 

het ‘eene zeer moeilijke questie’ om politieke oordelen te vellen over de handelwijze van de 

gouverneur-generaal, zoals grondwetkenners als ‘Thorbecke, Rochussen en Duymaer van Twist’ 

al hadden onderkend, aldus De Brauw.188 Het conservatieve Kamerlid F. de Casembroot steunde 

de minister en trok daaruit de conclusie dat de Kamer niet een al door de gouverneur-generaal 

gesloten concessie kon terugdraaien.189 Ook Het Dagblad van Zuid-Holland en ’s-Gravenhage 

                                                           
186 Van Welderen Rengers, Parlmentaire gescheidenis, 348 en 370. 
187 HTK, 1882-1883, 20 november 1882, 304 en 305. 
188 Ibidem, 305. 
189 HTK, 1882-1883, 20 november 1882, 15 februari 1883, 981 en 982. 
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steunde de minister, want het Indisch bestuur berustte op ‘autocratisch gezag’ en de gouverneur-

generaal was daarom een ‘Konings Vertegenwoordiger’ in plaats van een vertegenwoordiger van 

de Kamer. Bovendien was de gouverneur-generaal een ‘mensch’ met ‘menselijke dwalingen en 

fouten’, wat betekende dat de Kamer niet kon ingrijpen met het argument dat deze bestuurder 

fouten had gemaakt.190 Het ‘onmisbaar prestige van ’t Indisch Bestuur’ moest worden beschermd 

‘tegen ondermijning vanuit het Binnenhof’. Het terugdraaiden van een handeling van de 

gouverneur-generaal zou een ‘overijlde en ondoordachte’ beslissing van de Kamer zijn, die haar 

‘prestige’ zou aantasten. Bovendien: ‘[o]verdrijving en passie moesten geen toegang hebben tot 

het Binnenhof’.191 De krant uitte felle morele kritiek op Kamerleden die vonden dat de Kamer het 

recht had te oordelen over het bestuurlijke handelen van de gouverneur-generaal.192  

 Tegelijkertijd wees het onafhankelijke conservatieve Kamerlid Wintgens erop dat de 

Billitonconcessie, hoewel getekend door de gouverneur-generaal, een publieke zaak betrof 

waardoor het van ‘groot belang’ was ‘de gedachtewisseling in en buiten het Parlement zoo vrij en 

onbeperkt mogelijk [te laten] zijn’. Hij kwam daarbij tot de conclusie dat de concessie vanwege 

de publieke discussie ‘door ons moet worden geoordeeld.’193 Ook de sociaal-liberaal Mirandolle 

stelde dat, hoewel de gouverneur-generaal staatsrechtelijk gezien geen rechtstreekse 

verantwoording aan het parlement aflegde, hij wel aan de koning, daarmee aan de minister van 

Koloniën en dus de Kamer verantwoording verschuldigd was.194 

 Andere Kamerleden, die een gematigde benadering voorop wilden stellen, zoals de 

conservatief-liberaal J.G. Gleichman, wezen erop dat de Kamer haar positie goed moest begrijpen 

en met ‘kalmte’ en ‘waardigheid’ moest reageren.195 Van Gennep vulde dit aan. Hij stelde ‘dat in 

eene staatsvergadering altijd gematigde woorden behooren te worden gebruikt’ en betwijfelde of 

de Kamer dat tegenover de gouverneur wel deed.196 Er leefde niet bij alle betrokkenen zonder 

meer een overtuiging dat de Kamer het recht had te reageren. De directie van de 

Billitonmaatschappij was hierover het meest stellig. Zij was van mening dat de Kamer haar 

bevoegdheden had misbruikt toen ze een wettig besluit van de gouverneur-generaal om de 

concessie te verlengen onrechtmatig verklaarde. De directie zag dit als een juridische vorm van 

contractbreuk. Men overwoog J.G. Rochussen en E.N. de Brauw als advocaat te vragen, maar zij 

vielen af, omdat ze als respectievelijk rijksadvocaat en broer van de minister van Koloniën te 

nauw bij de politiek betrokken waren. Uiteindelijk werd op 5 mei 1883 de Haagse advocaat B.M. 

                                                           
190 Het Dagblad van Zuid-Holland en ’s-Gravenhage, 21 november 1882. 
191 Ibidem, 13 februari 1883.  
192 Ibidem, 22 november 1882. 
193 HTK, 1882-1883, 13 februari 1883, 945 en 947. 
194 Ibidem, 945. 
195 Ibidem, 17 november 1882, 297. 
196 Ibidem, 15 februari 1883, 981. 
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Vlielander Hein aangesteld als raadsman in de ‘Billiton-quaestie’, zoals de zaak nu ook door de 

directie werd genoemd.197 Volgens de directie was de Kamer onterecht getreden in een 

overeenkomst tussen haar en de gouverneur-generaal. Ze bereidde zich voor op een rechtszaak als 

de regering het oordeel van de Kamer over zou nemen. 

 Het bleek dat ruim tien jaar na de constitutionele crisis van 1866-1868, waarvan de inzet 

de parlementaire controle over koloniale politiek was, de Kamer volgens verschillende 

Kamerleden en kranten nog steeds niet de bevoegdheid had op te treden in koloniale 

bestuurshandelingen.198 Een meerderheid van de Kamer vond echter van wel, want door de 

ministeriële verantwoordelijkheid kon ze de besluiten van een Indische bestuurder bekritiseren. 

Dat de Kamer in februari 1883 het contract had weggestemd, was dan ook voor tweeërlei uitleg 

vatbaar. Een meerderheid meende dat de Kamer rechtmatig het heft in eigen hand had genomen 

en het recht had opgeëist de concessie af te stemmen, terwijl de directie van de 

Billitonmaatschappij, conservatief-liberale Kamerleden en het Dagblad het bestaan van dit 

politieke recht betwijfelden. Omdat de directie overwoog naar de rechter te gaan en daarmee 

aangaf de Kamer niet als scheidsrechter in dit geschil te accepteren, was het allerminst zeker of 

het Kamerbesluit wel op voldoende steun kon rekenen. In de jaren na 1883 wachtte de Kamer 

ogenschijnlijk zelfbewust, maar niet zonder spanning, af of de Billitonmaatschappij naar de 

rechter zou stappen.  

 

Een publiekrechtelijke concessie, dus parlementaire aangelegenheid? 

De Kamercommissie had haar recht om te oordelen over de concessie ook onderbouwd door te 

stellen dat de totstandkoming van de concessie, en de goedkeuring ervan door minister Goltstein 

en De Brauw, een teken was dat de betrokken bestuurders niet begrepen dat het ‘verleenen van 

eene concessie (…) naar de regelen van publiek regt’ moest geschieden.199 De minister, de 

Billitonmaatschappij en conservatief-liberale Kamerleden stelden echter dat de concessie geen 

publiekrechtelijke, maar een privaatrechtelijke aangelegenheid was, een zaak dus tussen twee 

particulieren waar niet de Kamer, maar de rechter over hoorde te oordelen. Dit ging terug tot de 

betekenis die werd gegeven aan een concessie.  

                                                           
197 Archief Billitonmaatschappij, ‘Notulen van de bestuursvergaderingen van commissarissen en directeuren 1877-
1888’, inv. nr. 17, Notulen van 19 januari 1883; Notulen van 5 mei 1883. 
198 In 1866 was minister van Koloniën P. Mijer door de Koning en enkele conservatieve ministers als gouverneur-
generaal van Nederlands-Indië aangewezen. Mijer wilde alleen minister worden als hij kort daarna tot gouverneur-
generaal van Nederlands-Indië zou worden benoemd. De Kamer, die hier niet in gekend was, keurde deze handelwijze 
af en werd tot twee keer toe ontbonden, maar wist uiteindelijk de conservatieve regering tot aftreden te dwingen. Na 
deze crisis had de Kamer haar invloed vergroot, in het algemeen en in het bijzonder op het gebied van koloniale 
zaken. 
199 HTK Bijlagen, 1882-1883, ‘Concessie-contract tot ontginning van het eiland Billiton’, (108.1), 3. 
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Een concessie was in de negentiende eeuw een onduidelijk juridisch concept, omdat het in 

feite een politiek concept was. Het betekende ‘dat de staat (…) aan een particulier vergunning gaf 

om onder vastgestelde voorwaarden en voor een afgesproken tijd een taak uit te voeren die 

eigenlijk het publiek domein (dus de staat) toebehoorde, vaak omdat die taak een algemeen 

belang diende’, aldus de uitleg van Van der Woud.200 Om de voorwaarden te kunnen bepalen 

waarop een concessie kon worden verleend, moest er helderheid komen over de betekenis van het 

algemeen belang. Het algemeen belang was geen vaststaand juridisch concept, maar kreeg door 

het parlementair debat betekenis. Daardoor het had een sterk politiek-morele component. Vanaf 

de jaren vijftig werden Kamerdebatten gevoerd over dit onderwerp, bijvoorbeeld met betrekking 

tot spoorwegconcessies. Vaak verliep dit niet zonder problemen, want de opvattingen over de 

betekenis en inhoud van concessies liepen zeer uiteen.  

 Een concessie, die in de vroegmoderne tijd als octrooi door het leven ging, was altijd al 

een ingewikkeld politiek-juridisch concept, omdat ze werd afgesloten door (een 

vertegenwoordiger van) de staat, die niet alleen overeenkomsten kon sluiten met private 

rechtspersonen zoals ondernemingen, maar ook hoeder van het algemeen belang was.201 Om 

zowel het particulier als het algemeen belang te kunnen dienen werd na 1848 door de liberalen 

gehecht aan het verhinderen van een vermenging van rechtspersonen en instellingen: publieke 

instellingen moesten geen opdracht krijgen om private belangen te dienen en vice versa. Dit 

maakte dat de discussies over het verlenen van concessies in Nederland traag verliep, zoals bleek 

uit de langdurige discussies in de jaren rond 1860 en 1870 om spoorwegconcessies te verlenen. 

Toch waren voor belangrijke staatsrechtkenners als Thorbecke concessies, hoewel in het verleden 

regelmatig door de regering aan private personen geschonken, uiteindelijk altijd publiekrechtelijk 

van aard.202 Daarmee was de politieke cirkel rond, want als het een publiekrechtelijke 

overeenkomst betrof, was het vaststellen van het algemeen belang het uitgangspunt om de 

voorwaarden te bepalen van de concessie. Het algemeen belang had echter een ‘onbestemde 

beteekenis’, zo stelde Thorbecke, en het kreeg pas invulling tijdens een politiek debat dat 

contextgebonden was.203 Dit betekende dat de concessie aan de Billitonmaatschappij als een 

publiekrechtelijke overeenkomst tussen de staat en een particuliere onderneming kon worden 

beschouwd, waarover het parlement op constitutionele, morele en fiscale gronden iets kon 

zeggen. Het probleem was echter dat de concessie in 1852 was verleend, toen een andere 

opvatting van politieke moraliteit en goed bestuur gold dan in 1882.  

                                                           
200 Van der Woud, Een nieuwe wereld,169. 
201 Poortinga, De scheiding tussen publiek- en privaatrecht bij Thorbecke, 112 en 113. 
202 Ibidem, 118 en 119. 
203 Ibidem, 121. 
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Ondanks het feit dat het contract met de Billitonmaatschappij publiekrechtelijk was, 

zorgde dit in de Kamer voor onduidelijkheid. De oud-rechter en conservatieve Antirevolutionair 

De Savornin Lohman nam in 1883 naar eigen zeggen een strikt juridisch standpunt in en kwam 

tot de conclusie dat de Kamercommissie ‘fout’ zat, omdat de Kamer niet kan en mag oordelen of 

een ‘contract nietig is’.204 Daarmee maakte De Savornin Lohman de concessieverlenging ten 

onrechte tot een privaatrechtelijke aangelegenheid tussen de gouverneur-generaal en de 

Billitonmaatschappij. Zijn standpunt bewees dat het zelfs voor goedgeschoolde juristen niet 

duidelijk was welke status een concessie had. 

 Ook Het Dagblad van Zuid-Holland en ’s-Gravenhage vond dat de Kamercommissie die 

de concessie als onrechtmatig had bestempeld, ‘op een zonderlinge manier publiek- en 

privaatrecht’ door elkaar haalde. Vanuit publiekrechtelijk standpunt redeneerde de 

Kamercommissie dat de gouverneur-generaal onbevoegd was, hetgeen klopte als het een 

publiekrechtelijke overeenkomst was. Maar volgens het Dagblad was het een privaatrechtelijke 

overeenkomst. De bevoegdheid om een concessie te mogen verlenen was publiekrechtelijk, maar 

de verlenging zelf, dus het contract, was een overeenkomst tussen twee partijen en daarmee 

privaatrechtelijk. Daarom zou de regering bij de rechter geen kans maken om het contract nietig 

te laten verklaren. Het Dagblad wond zich in het artikel ‘Juristen-scherpzinnigheid’ dan ook op 

over de sociaal-liberale publicist I.A. Levy, die in de Amsterdamsche Courant betoogde dat de 

concessie geen rechtsgrond had.205 Nadat het contract in 1883 was afgestemd, verweet het 

Dagblad De Brauw een tactische fout te hebben gemaakt door ‘juridieke haarkloverijen’ op de 

achtergrond te zetten en te betogen dat het landsbelang belangrijker was.206 De minister had juist 

de juridische correctheid, dus het privaatrechtelijke karakter moeten benadrukken, want dan had 

de Kamer er niets over te zeggen gehad, aldus het Dagblad.  

 Ook de directie ging er vanuit dat er een geldig privaatrechtelijk contract lag en dat een 

rechtszaak in Indië zou plaatsvinden, omdat de overeenkomst met de Billitonmaatschappij was 

gesloten door de gouverneur-generaal en Stortenbeker.207 Arntzenius benadrukte in verschillende 

vergaderingen met de aandeelhouders dat de Billitonmaatschappij ‘is en blijft in het bezit van een 

notariëel contract, dat, namens de regeering, de handteekening draagt van den door den 

Gouverneur-Generaal van Ned-Indië behoorlijk gemachtigden directeur van Onderwijs, 

Eeredienst en Nijverheid.’ De directeur benadrukte dat de onderneming bereid was te 

heronderhandelen, maar dat zij ‘haar recht [bleef] handhaven, haar recht dat haar verzekerd wordt 

                                                           
204 HTK, 1882-1883, 15 februari 1883, 992-993. 
205 Het Dagblad van Zuid-Holland en ’s-Gravenhage, 13 februari 1883. 
206 Ibidem, 14 februari 1883. 
207 Archief Billitonmaatschappij, ‘Notulen van de bestuursvergaderingen van commissarissen en directeuren. 1877-
1888’, inv. nr. 17, Notulen 19 januari 1883;  Notulen 5 mei 1883. 
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door een notarieel contract.’208 Zo hield de maatschappij vast aan het idee dat het een 

overeenkomst betrof en geen concessie, terwijl de Kamer van dit laatste overtuigd was.209  

Het Algemeen Handelsblad steunde de parlementaire zienswijze; en dat het parlement de 

concessie had afgekeurd, gaf ‘voldoening (…) aan het beleedigd rechtsgevoel der natie.’210 De 

krant achtte het in 1883 onwaarschijnlijk dat de Billitonmaatschappij door de rechter in het gelijk 

zou kunnen worden gesteld. Zou dat wel gebeuren, dan was dat het gevolg van ‘onrechtmatige 

handelingen’ van bestuurders en moesten de betrokkenen ter verantwoording worden geroepen.211 

De krant vond dat in zo’n geval deze bestuurders persoonlijk aansprakelijk moesten worden 

gesteld voor het benadelen van het publieke belang. Het Algemeen Handelsblad steunde dan ook 

de meerderheid van de Kamerleden, die vond dat het debat over de concessie een 

publiekrechtelijke aangelegenheid was en het parlement het recht gaf hierover een oordeel te 

vellen. Dit debat over de formele rechtmatigheid van de concessie speelde in 1891 nog steeds een 

rol. Het gevolg was dat, zolang er geen zekerheid was dat de rechter de Kamer gelijk zou geven, 

in het geval er een rechtszaak zou komen, de Kamer haar recht om te oordelen vooral op politiek-

morele in plaats van formeel-juridische argumenten moest baseren.   

 

De Kamer als bewaker van politieke moraliteit 

Zolang er een rechtszaak in de lucht hing, bestond het gevaar dat, als de Billitonmaatschappij het 

contract van 1882 voor de rechter bracht, deze het als een privaatrechtelijk contract zou 

beoordelen en daarmee de Kamer formeel buitenspel zou zetten. Deze onzekerheid betekende dat 

de Kamer ook andere argumenten dan strikt publiekrechtelijke moest gebruiken om haar 

legitieme macht om te oordelen te kunnen opeisen. Zo werd, naast de publieke verontrusting, ook 

het handhaven van de politieke moraliteit als argument aangevoerd. Anders dan tijdens de 

Limburgse brievenaffaire werd politieke moraliteit echter niet uitgelegd als het respecteren van 

de regels van het liberale politieke spel, maar gepresenteerd als een moreel verantwoord omgaan 

met de belangen en bezittingen van de staat en de gemeenschap. 

 A.J.W. Farncombe Sanders, Kamerlid namens de in 1885 opgerichte Liberale Unie, 

maakte in 1891 duidelijk dat hij namens het publiek en in het landsbelang kritisch naar een 

mogelijke Billitonconcessie keek.  

 

                                                           
208 Archief Billitonmaatschappij, ‘Jaarverslagen’, inv. nr. 39, ‘Verslag over de Billiton-maatschappij aan het einde van 
het boekjaar 1882/83’, 1-3; en inv. nr. 40, ‘Verslag over de Billiton-maatschappij aan het einde van het boekjaar 
1883/84’, 2-4. 
209 Kamp legt er de nadruk op dat de concessie van 1852 geen publiekrechtelijke vergunning was: ‘Deze was op 23 
maart 1852 te Batavia in de vorm van een overeenkomst voor veertig jaar verleend, dus niet – en dit is hoogst 
belangrijk – als een publiekrechtelijke vergunning.’ Kamp, De standvastige tinnen soldaat, 280. 
210 Algemeen Handelsblad, 14 februari 1884. 
211 Ibidem, 17 februari 1883. 
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‘Een argument dat steeds op het goede publiek indruk maakt en waarvan in deze zaak dan ook 
ruimschoots gebruik is gemaakt, is dit: de menschen zijn afgunstig op de Maatschappij. (…) Ik 
verklaar geen der heeren [directeuren en aandeelhouders] te benijden wat zij verkregen hebben 
(…): Ik wensch de aandeelhouders geluk met al wat ze tot nu toe genoten, ik wensch hun geluk 
met al die slimme vocativussen [doortraptheden] van Staatsambtenaren, hier en in Indië, aan wier 
nalatigheid en onbekwaamheid ze zóó mooie winsten te danken hebben, …. maar nu is het 
genoeg.’212  
 

Farncombe verwoordde een gevoel dat bij meer Kamerleden aanwezig was: de concessie kon 

formeel juist zijn, maar was in ieder geval ‘moraliter’ niet te rechtvaardigen.213 Daarom kon de 

publieke ophef ook niet met juridische middelen worden weggenomen, ‘omdat in eene zaak als 

deze, welke zoo vele gemoederen in beweging heeft gebracht, waarop zoo algemeen de aandacht 

is gevestigd, het publiek zich gewoonlijk niet tevreden gevoelt alleen door de juridische gronden’ 

te bespreken.214 Het parlement had de taak de morele verontwaardiging te bespreken. 

 Farncombe verwoordde vervolgens welke waarden ten grondslag lagen aan een juiste 

invulling van politieke moraliteit in deze zaak. Hij legde uit dat het begrip ‘goede trouw’, een 

juridisch concept, niet moest worden uitgelegd als een recht van de aandeelhouders en directie op 

een concessieverlenging. Was er immers ‘niet eene andere goede trouw, die zwaarder weegt, 

namelijk de goede trouw tegenover de inlandsche bevolking?’ Hij vond dat het debat over de 

Billitonkwestie veel te ver van dit morele doel was afgeweken.215 Indië was voor Farncombe een 

‘pupil’, ‘de Nederlandsche Regering haar voogd’ en het parlement moest dit ideaal van goed 

bestuur waarborgen.  

 

‘Welnu, het komt mij voor, dat die pupil lang gezucht heeft onder onbekwame of zorgelooze 
voogden, die zeer slecht gezorgd hebben voor zijn goed, die de zaken slecht beheerd hebben, en 
die een zeer slecht contract voor hem gesloten hebben, een contract waaraan gelukkig een steekje 
los is, zoodat het niet behoeft nageleefd te worden. Laat ons daaraan gedachtig zijn: wij moeten 
voor dien pupil nog conscientieuser zijn, dan wanneer het ons zelf gold.’216  
 

De Billitonconcessie zoals die in 1882 was afgesloten, was een ‘exorbitante concessie’, gebaseerd 

op ‘exorbitante termen’ en uitgevoerd op een ‘exorbitante wijze’ die de inlandse ontwikkeling 

niet ten goede kwam, aldus Farncombe.217 De stijging van het dividend bewees dit, want in de 

periode 1868-1883 leverde een aandeel in totaal 3661 gulden op en tussen 1883-1892 zelfs meer 

dan 4048 gulden, aldus Farncombe. De tinexploitatie op Billiton was zelfs dubbel zo groot 

geworden als op het drie keer grotere eiland Banka dat door de Nederlandse staat werd 

                                                           
212 HTK, 1891-1892, 21 december 1891, 631. 
213 Zoals het Kamerlid Rutgers van Rozenburg het omschreef, HTK, 1891-1892, 22 december 1891, 665. 
214 HTK, 1891-1892, 21 december 1891, 636 en 637. 
215 Ibidem, 638 en 639. 
216 Ibidem, 640. 
217 Ibidem, 637. 
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geëxploiteerd. De Nederlandse staat werkte daar als een ‘goed huisvader’, geheel anders dan de 

Billitonmaatschappij op basis van de haar verleende concessie zou gaan werken.218   

Het vergeven van een voor particulieren lucratieve concessie had de Nederlandse regering 

nooit voor ogen gehad en het getuigde niet van een modern besef van politieke moraliteit.  

 

‘[I]k durf beweren, dat in den modernen tijd nooit op zulk eene manier, op zóó roekelooze schaal, 
een territoir is weggeven; of het moest zijn – wat ook wel eens gebeurd is – door den een of 
anderen zwarten nikkerkoning in Afrika, die aan dezen of genen vernuftigen Europeeschen 
gelukzoeker eene heele provincie verkocht voor een paar oude vuursteengeweren en een vaatje 
rum. Maar dat eene Nederlandsche Regeering zulke dingen heeft gedaan is mij onbegrijpelijk.’219  
 

In de ‘modernen tijd’ was het ongepast een dergelijke concessie te verlenen. Voor Farncombe 

leek het alsof de Billitonmaatschappij met ‘zorgelooze en onbekwame bewindslieden’ had 

onderhandeld en dat daaruit de concessie van 1882 was voortgekomen.220  En als de maatschappij 

de exploitatie op deze wijze voortzette, was het een ‘slechte huisvader’, die ‘’s lands belang’ en 

‘’s lands waardigheid’ aantastte.221 Ieder nieuw concessievoorstel, zoals dat van Mackay uit 1891, 

moest dan ook op deze morele voorwaarden worden getoetst en een duidelijke verbetering van de 

concessie van 1882 zijn.  

 

Vrees voor een proces?  

Mackays concessievoorstel was een verbetering voor de staat, want de Billitonmaatschappij zou 

50% van de nettowinst als pachtsom moeten gaan afdragen, maar het aftreden van het 

confessionele kabinet-Mackay en de komst van het sociaal-liberale kabinet-Van Tienhoven 

bracht de ruimte om nieuwe morele opvattingen leidend te maken. Op het ministerie van 

Koloniën kwam de sociaal-liberaal W.K. van Dedem, een voormalige advocaat uit Nederlands-

Indië en lid van de Liberale Unie. Van Dedem stelde dat hij het contract-Mackay niet het hoogst 

haalbare vond en dat hij een rechtszaak niet ten koste van alles uit de weg wilde gaan. Daarmee 

creëerde hij verwarring in de Kamer, want hij had het voorstel-Mackay niet teruggetrokken. De 

kwestie werd steeds ingewikkelder. ‘Zelden is deze Kamer, volgens mijne zienswijze, voor eene 

moeilijker quastie geplaatst dan die welker oplossing thans aan onze beslissing wordt 

onderworpen’ aldus het conservatief-katholieke Kamerlid J.P.T. van Nunen in 1891. Van Nunen 

vond dat het contract van 1882 niet zomaar als nietig beschouwd kon worden. Als echter de 

regering zelf betoogde dat het contract van 1882 of het voorstel-Mackay van 1891 niet in het 

                                                           
218 HTK, 1891-1892, 21 december 1891, 638. 
219 Ibidem. 
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landsbelang was, dan zou Nunen tegen het contract stemmen, zo niet, dan was hij voor.222 Van 

Nunen vreesde een rechtszaak, maar legde de morele verantwoordelijkheid daarvoor bij Van 

Dedem.  

 Het conservatief-liberale Kamerlid H.J. Bool benadrukte in 1891 dat de Kamer het 

contractvoorstel van Mackay moest accepteren, omdat hij ‘de verantwoordelijkheid voor een 

verlies van het proces niet wensch[t] te dragen’. Hij was bang dat een gang naar de rechter 

onvermijdelijk werd als de Kamer Mackays voorstel wegstemde, met als gevolg dat er daarna een 

slechter contract aan de staat zou worden opgedrongen.223 Dit was een redenatie waar meer 

Kamerleden gevoeliger voor waren. Het conservatief-liberale Kamerlid E.B. Kielstra was niet 

bang voor de ‘beschouwingen der heeren juristen in deze Kamer omtrent de wettigheid van het 

contract van 1882’, maar hechtte ‘bij voorkeur aan de voorvaderlijke wijsheid, dat een mager 

gelijk altijd te verkiezen is boven een vet proces’. De Kamerleden moesten beseffen ‘dat men niet 

het onderste uit de kan moet verlangen’, want ‘wanneer het proces verloren werd had men niet 

alleen financieele, maar ook belangrijke moreele nadelen’; het zou de positie van de Kamer 

schade toebrengen.224 Om het zekere voor het onzekere te nemen was Kielstra geneigd voor het 

contract-Mackay te stemmen. 

 Ook het Unieliberale Kamerlid H.D. Levyssohn Norman wilde voor het contract 

stemmen. Hij was één van de weinige Unieliberalen die benadrukte dat het contract van 1891 

geen ‘mager’ contract was voor de staat of voor Indië, anders dan dat van 1882, omdat de ‘helft 

der revenuen (…) aan het Gouvernement afgestaan’ werd en dat terwijl Billiton 40 jaar geleden 

een ‘woestenij, bewoond door zeeroovers’ was, waarvan de staat geen enkel voordeel genoot. Het 

laat zien dat Levyssohn, net als veel Kamerleden, gericht was op de financiële afdracht aan de 

staat van de Billitonmaatschappij in zijn beoordeling of de concessie moreel juist was. ‘Het 

terugnemen van dergelijke concessiën mag alleen geschieden wanneer nationale of volksbelangen 

dit vorderen of wanneer dit geëischt wordt door de openbare orde’, maar dat was nu niet langer 

het geval. Levyssohn wees er verder op dat de ‘suikerlords’ en de koffie-exploitanten de laatste 

jaren niet zo zwaar waren bekritiseerd als de Billitonmaatschappij, en dat hun contracten wel op 

‘billijken voet’ waren verlengd.225 Tot slot verwachtte hij dat afstemming van de concessie een 

‘ongunstigen terugslag in Indië’ zou hebben; hij zou dus voor stemmen. 

 Het conservatief-Antirevolutionaire Kamerlid G.J.T. Beelaerts van Blokland onderschreef 

in 1891 de woorden van De Savornin Lohman van 13 februari 1883. Beelaerts stemde in met een 

concessie niet uit ‘vrees’, nog minder uit ‘speculatie op vrees’, maar omdat het parlement de staat 

                                                           
222 HTK, 1891-1892, 21 december 1891, 640 en 641. 
223 Ibidem, 22 december 1891, 663. 
224 Ibidem, 21 december, 1891, 643. 
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niet als een ‘minderjarige’ moest neerzetten, waarmee geen serieuze afspraken te maken waren. 

Beelaerts vond dat de Kamer de ‘kalmte’ moest bewaren en concludeerde dat hij voor het 

contract was, omdat het een flinke vooruitgang betekende voor de inkomsten van de staat, terwijl 

het afstemmen een ‘sprong in het duister’ betekende. Bovendien, zo stelde Beelaerts, zou het ‘den 

Staat niet passen een proces te voeren’. Wilde de Kamer dit wel, dan toonde ze daarmee haar 

juridische onwetendheid.226 De Kamer moest beseffen dat de staat een rechtszaak zou verliezen en 

dat dit haar positie zou schaden. Daarom kon ze maar beter instemmen met het huidige contract.  

 Een meerderheid van de Kamerleden leek geneigd in te stemmen met het contractvoorstel 

van Mackay uit ‘vrees voor een proces’, zoals de Unieliberaal W. van der Kaay in 1891 zijn 

medeparlementariërs verweet. Volgens Van der Kaay was het echter zaak dat de Kamer toonde 

‘vast in zijne schoenen te staan’ en juist niet vreesde voor een rechtszaak.227 Het vooraanstaande 

Unieliberale Kamerlid H. Goeman Borgesius trok fel van leer tegen de voorstanders van de 

concessie. Volgens hem had de Billitonmaatschappij in samenwerking met het Indisch bestuur 

vanaf 1882 bewust de ‘vrede verstoord’. Hoewel gouverneur-generaal ’s Jacob destijds de 

‘hoofdschuldige’ was, was de Billitonmaatschappij op zijn minst ‘medeplichtige’, omdat de 

Billitonmaatschappij zich in 1882 had schuldig gemaakt aan  ‘eene onregelmatige handeling en 

daarbij een schijncontract heeft gekregen (…) nu aan ons [de concessie] voorlegt met de 

bedreiging: aannemen of anders oorlog met ons!’ De Kamer moest niet schromen op te treden, 

want ‘als wij, wat bijna zeker is, het proces winnen’, dan zou er een beter contract komen.228 De 

betrokken Indische bestuurders en directieleden van de Billitonmaatschappij waren immers geen 

‘fatsoenlijke lieden’.229 Sterker, een rechtszaak was onvermijdelijk, aldus Goeman, als de 

Billitonmaatschappij zich niet schikte naar de wensen van de Kamer en zich ‘onfatsoenlijk’ bleef 

opstellen. 

Ook Keuchenius, die na zijn ministerschap weer Kamerlid was geworden, keerde zich als 

een van de weinige ARP’ers tegen de concessie. Hij herhaalde in 1891 nog eens de geschiedenis 

van 1882/1883 en stelde dat de 57 leden die toen tegenstemden, zich niet hadden laten leiden 

door vrees voor een proces. Keuchenius wees erop dat de Billitonmaatschappij niet zeker was van 

zijn zaak. Waarom waren ze immers telkens na kritiek van de Kamer bereid geweest meer winst 

af te dragen aan de staat?230  Met het oog op ‘zulke aanzienlijke voordeelen’ die in het verleden en 

in de toekomst uitgekeerd zouden worden, was het in het ’s lands belang dat ook Mackays 

                                                           
226 HTK, 1891-1892, 21 december, 1891, 648. 
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228 Ibidem, 644 en 645. 
229 Ibidem, 638. 
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overeenkomst niet werd aanvaard, aldus Keuchenius.231 De vrees voor een proces, dat mogelijk 

zou worden verloren, mocht niet van doorslaggevende betekenis zijn. 

 

Publieke of particuliere exploitatie? 

De Unieliberale tegenstanders van de concessie van 1891 bekritiseerden de Billitonmaatschappij 

in december 1891 en zagen exploitatie door de staat als alternatief. Dreigen met staatsexploitatie 

gaf het parlement een extra argument om de Billitonmaatschappij tot bijstelling van de concessie 

te dwingen. Het progressieve Unieliberale Kamerlid J.D. Veegens vond dat de exploitatie van 

Billiton ‘geheel ten bate van het algemeen (…) en niet gedeeltelijk aan particuliere ondernemers’ 

moest worden overgelaten. De Kamer moest beseffen dat uit de beweringen van de 

vertegenwoordigers van de Billitonmaatschappij altijd was gebleken dat hun voorspellingen over 

tinreserves en winstverwachtingen te laag waren.232 Daardoor had de Kamer noch het Indisch 

bestuur ‘zelfs niet het flauwste begrip (…) omtrent de beteekenis van de baten, die deze 

overeenkomst voor de Billiton-maatschappij zal afwerpen.’ Maar uit ‘de daden dier 

maatschappij’ in het verleden kon worden aangenomen dat zij ‘omtrent de schatten van Billiton 

wel iets meer zal weten, dan zij geraden acht ons te zeggen.’233 Veegens vertrouwde de 

particuliere exploitatie niet langer en vond het de taak van het parlement om staatsexploitatie naar 

voren te brengen als alternatief. 

Ook het Kamerlid I.A. Levy was in 1891 tegen de concessie, omdat de Kamerleden 

daarmee ‘eene maatschappij schatrijk maken’ waarbij ze ‘deze weldaad’ zullen verhalen op de 

‘Nederlandsche en Indische belastingschuldigen (…) opdat eene particuliere Maatschappij in 

10tallen van millioenen zich kunne baden.’234 Er lag ‘geen hostiliteit tegen de particuliere 

industrie’ aan ten grondslag, vulde Farncombe aan, die ook tegen de concessie was, maar onder 

verwijzing naar buitenlandse mijnwetgeving betoogde hoe exorbitant de Nederlandse concessie 

was. Volgens Farncombe hoefde de Kamer geen medelijden te hebben met de aandeelhouders die 

de aandelen recent tegen een te hoge prijs hadden gekocht omdat ze rekenden op een 

concessieverlenging. Dan hadden ze hun geld maar in een ‘solide’ fonds moeten stoppen. Sterker, 

degenen die enorme bedragen betaalden voor de aandelen, hebben zich laten ‘verleiden – ik zou 

zeggen zijn zoo gek geweest – om aandeelen te kopen tegen zulk een dwazen prijs’. Daargelaten 

dat 4200 van de 5000 aandelen nog steeds in handen waren van de eerste aandeelhouders. ‘De 

Staat heeft zich gespolieerd ten einde de gelden te werpen in de schoot van eenige particulieren’, 
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en de Kamer moest daar een stokje voor steken, aldus Farncombe.235 Hij vond de 

Billitononderneming dan ook ‘de allermeest gouvernementeele particuliere industrie’, omdat de 

staat vanaf het begin nauw had samengewerkt met de Billitonmaatschappij. Bovendien, het 

bedrijf begon pas te lopen toen een oud-Indisch ambtenaar, C. de Groot, werd aangesteld als 

vertegenwoordiger. Dus als ‘bij wijze van extra-belooning, de concessie verleend moet worden, 

dan zoude daarvoor ongetwijfeld het eerst in aanmerking behooren te komen het korps 

gouvernementsambtenaren en ex-gouvernementsambtenaren’.236 De Kamer besefte niet dat de 

staat de Billitonmaatschappij had groot gemaakt, aldus Farncombe. 

Ook de sociaal-liberaal Goeman Borgesius was een voorstander van staatsexploitatie, 

want ‘kan men in ernst beweren, dat er eenig verband is tusschen bevordering van particulier 

initiatief en het geven van eene nieuwe concessie aan eene maatschappij die niet tevreden schijnt 

te zijn als zij aan hare aandeelhouders geen 100 pct. ’s Jaars kan verkeeren?’ Als op deze weg 

werd doorgegaan, kwam de particuliere nijverheid in Indië in een kwaad daglicht te staan. ‘De 

publieke opinie in Nederland is op dit oogenblik zeer geneigd om de Regeering aan te sporen om 

de particuliere industrie te steunen’, maar zal omslaan als onder toezicht van de Kamer aan 

particulieren ‘ten koste van de schatkist, ten voordeele van enkelen onder de leus van bevordering 

van het particulier initiatief, zooveel millioenen worden opgeofferd’. Het publiek begreep immers 

dat het een ‘voor den Staat zeer schadelijk contract’ was en er ‘een ware juichtoon’ klonk bij de 

Billitonmaatschappij.237 Voor de dreigementen van de Billitonmaatschappij was ‘een 

vredelievend Minister [Mackay]’ gebogen, ‘maar de tegenwoordige Minister [Van Dedem] 

schijnt minder onder den indruk (…) hij wil gaarne vrede, maar geen vrede tot elken prijs’.238 

Goeman Borgesius wilde Van Dedem de kans geven een voor de staat gunstiger contract af te 

sluiten, en als de Billitonmaatschappij dat niet accepteerde, zou worden overgegaan tot 

staatsexploitatie. 

Het conservatief-Antirevolutionaire Kamerlid Beelaerts van Blokland was kritisch op de 

voorstanders van staatsexploitatie, want zij deden net alsof de staat alles goed deed en de 

Billitonmaatschappij alles fout. Staatsexploitatie was tot dusver nooit door de Kamer bepleit, 

omdat juist particulieren betere exploitanten waren dan staatsbedrijven. Beelaerts waarschuwde 

dat bij verwerping van de Billitonconcessie dan ook ‘zeer zeker een proces voor de deur staat’.239 

Toch kreeg Beelaerts openlijk niet veel steun, want zelfs Kamerleden die de Billitonmaatschappij 
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236 Ibidem, 637. 
237 Ibidem, 645.  
238 Ibidem, 643. 
239 Ibidem, 646. 
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verdedigden, waren bereid tegen de concessie te stemmen als minister Van Dedem hun kon 

garanderen dat er een beter contract te verkrijgen was.240 

Met veel spanning werd uitgekeken naar de reactie van minister Van Dedem. Allereerst 

vond deze, anders dan De Brauw, dat de Kamer wel degelijk het recht had de concessie te 

beoordelen en achtte hij een kritische beoordeling niet in strijd met de ‘waardigheid’ van de 

Kamer of een teken van ‘minderjarigheid’. Van Dedem zag een duidelijke taak voor de Kamer: 

‘Wanneer ten gevolge van het ter zijde stellen van die waarborgen de Staat, de 

belastingschuldigen, andere betrokkenen, met schade worden bedreigd, dan is het de plicht van de 

Regeering en de Vertegenwoordiging om zoo mogelijk die schade af te wenden.’241 Van Dedem 

was het dan ook niet eens met De Brauw, die het afsluiten van het contract destijds als een 

competentie van de gouverneur-generaal beschouwde, want het was een openbare aanbesteding 

waarvoor instemming van de Kamer gold. Ook stelde Van Dedem dat hij het door Mackay 

gesloten contract om twee reden onvoldoende vond. Hij vond dat de ‘politie-macht’ niet langer 

bij de Billitonmaatschappij mocht liggen, want was ‘het in beginsel niet verkeerd om aan een 

werkgever, en dat nog wel aan een monopolist, zooals de Billiton-maatschappij feitelijk is, 

politiemacht over zijn werkvolk in de hand te geven?’  Verder rekende hij de Kamer voor dat bij 

staatsexploitatie de staat 2 miljoen meer zou krijgen en dat ‘verschil blijft, dunkt mij, nog groot.’ 

De Billitonmaatschappij moest daarom over de brug komen, of anders zou Billiton door de staat 

geëxploiteerd gaan worden.242 Van Dedem liet een oordeel over het contract-Mackay over aan de 

Kamer, maar beklemtoonde dat hij, mocht de Kamer de concessie van Mackay afstemmen en er 

een rechtszaak volgen, ‘voor die verantwoordelijkheid ook niet terugdeinzen’ zou.243 Op 22 

december 1891 werd de door Mackay opgestelde concessie met 48 tegen 42 stemmen afgekeurd. 

De conservatieve elementen van de Liberale Unie en confessionele fracties stemden voor 

Mackays contract, terwijl de radicale en sociaal-liberale elementen ertegen stemden.244  

 

Een Kamermeerderheid nam het initiatief in de behandeling van de Billitonkwestie en 

rechtvaardigde dat allereerst met het argument dat zij mocht oordelen over bestuursbesluiten die 

voor publieke ophef zorgden en die kwesties van politieke moraliteit waren, zelfs als dit koloniale 

zaken betrof. Daarnaast eiste een Kamermeerderheid het recht op om te oordelen omdat de 

Billitonconcessie een publiekrechtelijke aangelegenheid was. Tegelijkertijd behield de Kamer 

altijd een bepaalde angst dat bij een rechtszaak de Billitonmaatschappij door de rechter in het 

gelijk zou worden gesteld en de Kamer alsnog gedwongen zou worden het contract van 1882 te 
                                                           
240 Zoals het conservatief-liberale Kamerlid H.J. Bool. Zie: HTK, 1891-1892, 21 december 1891, 642. 
241 HTK, 1891-1892, 22 december 1891, 657. 
242 Ibidem, 655-657. 
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aanvaarden. Daarom benadrukten verschillende Kamerleden dat de Kamer ook het recht had te 

oordelen over de concessie, omdat moraal en fatsoen door de Billitonmaatschappij werden getart. 

Als extra drukmiddel stelden een aantal progressieve leden van de Liberale Unie voor dat als de 

Billitonmaatschappij niet wenste in te stemmen met een beter contract, de staatsexploitatie van 

Billiton voor de hand lag. Een argument dat door de Unieliberale minister Van Dedem werd 

overgenomen, die daarmee wilde aantonen dat er in 1891 een geheel andere politieke moraliteit 

op het ministerie van Koloniën gold dan in 1882 ten tijde van de conservatief-liberaal De Brauw 

en in 1890 onder de conservatief Antirevolutionair Mackay.  
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6. Het Billitonschandaal en modern staatsbestuur heroverwogen 
 

Mackays concessievoorstel was nipt afgestemd in de Kamer, maar het besef groeide dat er naar 

een eindoplossing voor het conflict moest worden gezocht. Het liberale Kamerlid Van Houten 

vond dat de Billitonkwestie anders een ‘litigieuse zaak’ werd, want ‘wij, die ons gezag hebben op 

te houden in Indië, moeten ook bedenken, dat het een nadeeligen invloed zou uitoefenen, indien 

tusschen de Billiton-maatschappij en de Regeering gestreden wordt en zaken, die wij betreuren, 

maar niet ongedaan maken, “the topic of the day” werden in Indië.’245 Het Billitonschandaal 

schaadde het gezag van de staat, terwijl het verbeteren van de positie van de staat één van de 

belangrijkste redenen was geweest voor het uitbreken van dit corruptieschandaal. Minister van 

Koloniën Van Dedem had de opdracht met een nieuw concessievoorstel te komen, maar dat was 

niet eenvoudig, omdat er nog steeds een verschil van mening was tussen de politiek en de 

Billitonmaatschappij over de betekenis van modern staatsbestuur en ondernemerschap. In deze 

laatste paragraaf wordt ingegaan op de onderhandelingen tussen de regering en de 

Billitonmaatschappij en het laatste Kamerdebat dat over de Billitonconcessie werd gevoerd. Dit 

zal dienen als vertrekpunt voor een slotbeschouwing over de betekenis van politieke moraliteit, 

goed bestuur en corruptie in het laatste kwart van de negentiende eeuw. Hiervoor wordt ook 

gekeken naar vergelijkbare corruptiedebatten die elders in Europa werden gevoerd. Tot slot 

worden enkele ontwikkelingen na 1892 aangestipt om het Billitonschandaal beter in perspectief te 

kunnen plaatsen. 

 

Het concessievoorstel van 1892  

De overeenkomst die Van Dedem in mei 1892 voorlegde aan de Kamer, bouwde voort op de door 

minister Mackay met de Billitonmaatschappij overeengekomen concessie uit 1891, daarom is het 

belangrijk daar eerst op in te gaan. Mackay had de Billitonmaatschappij duidelijk gemaakt dat hij 

bereid was de Kamer een nieuwe concessie voor te leggen, maar dan zou een dergelijke 

‘overeenkomst zoodanige bepalingen moeten bevatten, dat zij met eenige gegronde hoop op 

goeden uitslag aan de volksvertegenwoordiging ter bekrachtiging kan worden aangeboden.’ 

Mackay had de onderneming dus al duidelijk gemaakt dat de Kamer het laatste woord had. De 

andere bepalingen waren dat de minister, en niet de gouverneur-generaal, namens de regering met 

de directie het contract afsloot. Daarnaast zou 10% van de bruto-opbrengst naar de staat gaan, en 

wanneer de nettowinst boven de 500.000 gulden kwam, nog eens 50% van de nettowinst. Ook 

zou de winst&verliesrekening onderworpen moeten worden aan de goedkeuring van het 

ministerie, zodat de minister en zijn ambtenaren zelf inzage hadden in een juiste berekening van 
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de bruto- en nettowinst. Tot slot zouden alle rechten vervallen die aan het contract van 7 januari 

1882 ontleend konden worden. De regering wilde op deze wijze definitief uitsluiten dat het 

contract van 1882 nog langer rechtsgeldig was.246 Namens de Billitonmaatschappij namen 

directeur Van Walcheren, de opvolger van Arntzenius, en advocaat Vlielander Hein het 

concessievoorstel in bespreking. Op 20 oktober 1890 accepteerden ze het voorstel, hoewel de 

10% bruto afdracht naar 5,5% was gebracht, in ruil waarvoor de 50% winstafdracht ging gelden 

zodra er 350.000 gulden winst zou worden gemaakt. Mackay zag dit niet als een probleem en 

vond dat de directie redelijk en fatsoenlijk opereerde.247 De twee partijen kwamen bij elkaar, zo 

leek het. 

De directie legde de overeenkomst voor aan de aandeelhouders, maar die leverden op de 

vergadering van 27 april 1891 felle kritiek. Zij wezen op de ‘moeilijkheden die de Billiton 

Maatschappij (…) van de Regering heeft ondervonden’ en aandeelhouder G. Emants stelde voor 

een motie aan te nemen dat het voorstel van Mackay ‘de uiterste grens’ was waartoe de 

aandeelhouders ‘bereid zijn tot oplossing der kwestie’ te komen. De tijdelijke opvolger van de 

plotseling overleden directeur Van Walcheren, L.P.M.H. Michiels Verduyen, commissaris van de 

Billitonmaatschappij en Kamerlid voor de katholieke fractie, verklaarde het inhoudelijk met de 

motie eens te zijn, maar raadde de aandeelhouders af ermee in te stemmen, omdat dat als een 

provocatie kon worden uitgelegd. Emants’ voorstel werd afgestemd door de aandeelhouders. 

Daarna werd het voorstel-Mackay met 309 tegen 104 stemmen aangenomen.248 Pijnlijker werd het 

toen de aandeelhouders een half jaar later moesten accepteren dat de Kamer ook Mackays 

contract had afgestemd.  

Nieuwe onderhandelingen werden in januari 1892 opgestart. De sfeer was niet goed. In 

opdracht van de commissarissen probeerde Vlielander Hein, die sinds 1888 ook als 

onafhankelijke liberaal lid van de Eerste Kamer was, samen met het Eerste Kamerlid A.C. 

Wertheim, door de regering aangewezen als bemiddelaar, in nauw overleg met de landsadvocaat 

M.W. Thorbecke en minister van Dedem, tot een akkoord te komen. De onderhandelingen liepen 

moeizaam en aan beide kanten werd de druk opgevoerd. De gouverneur-generaal in Indië, C. 

Pijnacker Hordijk, hield zich strikt aan de instructies van de minister van Koloniën en liet weten 

bereid te zijn tegen taxatiewaarde de gebouwen van de maatschappij op het eiland Billiton over te 

                                                           
246 ‘Brief Mackay aan de directie der Billitonmaatschappij 20 september 1890’, opgenomen in: Archief 
Billitonmaatschapij, ‘Notulen. Algemene Vergadering van aandeelhouders 1887-1914’, inv. nr. 19. 
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nemen als er geen akkoord kwam voor het einde van de concessie op 23 maart 1892. De 

vertegenwoordiger van de Billitonmaatschappij ter plekke, Ermeling, blufte dat hem ‘niets 

bekend is, dat de aan de naamloze vennootschap Billiton-maatschappij op het eiland Billiton 

toebehorende rechten op 23 Maart afliepen, waarna hij zich dan ook verplicht ziet, eerbiedig te 

kennen te geven aan de door Zijne excellentie in Hare voormelde missive gedane uitnodiging 

geen gevolg te kunnen geven.’ Ermeling hield naar buiten toe vast aan de rechtsgeldigheid van 

het contract van 7 januari 1882. In opdracht van de gouverneur liet de assistent-resident op 

Billiton echter de bruggen en wegen preparen voor de komst van het negende bataljon infanterie, 

dat door het Indisch bestuur in gereedheid werd bracht om naar Billiton te vertrekken om de 

bezittingen van de Billitonmaatschappij te kunnen confisqueren zodra de concessie afliep. De 

gouverneur-generaal bracht Ermeling hiervan op de hoogte met een missive die als aanhef had 

‘de naamloze vennootschap Billiton Maatschappij, thans in liquidatie ingevolge artikel 3 harer 

statuten bij het eindigen harer concessie.’249 Deze berichten waren bekend in Den Haag en laten 

zien hoe hoog het conflict opliep. 

Na ‘breedvoerige wisseling van gedachten’ werd Vlielander Hein door de commissarissen 

gemachtigd om ‘als ultimatum aan te bieden 60% van de netto-winst voor de Regeering en 40% 

voor de Billitonmaatschappij’, zoals blijkt uit de notulen van de directievergadering. De 

regeringsvertegenwoordigers en Van Dedem wilden echter nog iets meer en kregen voor elkaar 

dat niet 60% maar 62,5% van de nettowinst boven de 350.000 gulden naar de staat zou gaan. 

Daarnaast werd de Billitonmaatschappij de politie- en rechtsprekende bevoegdheid afgenomen en 

werd deze overgedragen aan het Indisch bestuur. Op 14 maart 1892, negen dagen voor het 

aflopen van de oude concessie, accepteerde de directie dit voorstel en bepaalde dat op 14 april 

1892 de concessie ter goedkeuring aan de aandeelhouders werd voorgelegd. Op 24 maart 1892 

werd publiekelijk gemeld dat er een akkoord was en dat de rechten van de Billitonmaatschappij 

ook na 1892 waren gewaarborgd.250 Op 27 april 1892 volgde de aandeelhoudersvergadering. 

Opnieuw werden kritische vragen gesteld, maar die werden door Vlielander Hein en R. van Tuyll 

van Serooskerken, die nu als waarnemend directeur van de maatschappij optrad, gepareerd: dit 

contract was het hoogst haalbare voor de Billitonmaatschappij, zo maakten zij duidelijk. De 74 

aandeelhouders, die samen 2.087 aandelen bezaten en 501 stemmen te vergeven hadden, brachten 

348 stemmen voor en 152 stemmen tegen de voorgestelde overeenkomst uit. De concessie was 

aangenomen en de directie bedankte Vlielander Hein en het Eerste Kamerlid Wertheim voor hun 
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inzet.251 Volgens de directie was een periode van ‘onzekerheid’, die met een rechtszaak zou 

ontstaan, afgewend, waaruit blijkt dat de directie van de Billitonmaatschappij niet durfde te 

vertrouwen op een gunstige uitslag van een proces en de invloed van regering en parlement steeds 

meer als een gegeven beschouwde.252 Zoals de stemming liet zien, was echter een derde van de 

aandeelhouders ontevreden over het contract. Ook Ermeling, die per telegram op de hoogte werd 

gesteld, vond de concessie van 1892 ‘onereus wat de cijns, monstrueus wat de inmenging en 

curieus wat enkele bepalingen aangaat’.253 Minister Van Dedem was tevreden, want hij had een 

beter contract afgedwongen dan Mackay was overeengekomen: de staat had aan het langste eind 

getrokken. Toch was het afwachten of de Kamer het ook zo zou zien. 

 

Opnieuw omkoping door de Billitonmaatschappij? 

In mei 1892 bracht Van Dedem de nieuwe concessie in bij de Kamer. Vlak voor de opening van 

de debatten brak echter commotie uit over een nieuw omkopingschandaal op het eiland Billiton. 

Op 9 oktober 1891 had gouverneur-generaal Pijnacker Hordijk in een brief melding gemaakt van 

een ‘ongeoorloofde handeling’ van ‘een ambtenaar op Billiton’, waarbij de Billitonmaatschappij 

betrokken was. De brief werd verspreid onder de Kamerleden. De gouverneur stelde in de brief 

dat een ambtenaar  

 

‘ondanks de hem namens de Regeering gedane waarschuwing om geen geschenken van de 
Billiton-maatschappij aan te nemen, is blijven voortgaan met het ontvangen van eene toelage van 
dien Maatschappij als belooning voor diensten, welke hij haar in zijne voorschreven functiën 
bewees, terwijl hij zich voorts aan verschillende ongeoorloofde handelingen heeft schuldig 
gemaakt, o.a. door betaling te doen vorderen voor de behandelingen van douane-documenten, 
door steenkolen aan de Billiton-maatschappij te leenen zonder voorkennis van den assistent-
resident van Billiton, alsmede de uitvoer te weigeren van tinnen voorwerpen meer dan 10 katties 
gewicht’.254 
 

Van Dedem had navraag gedaan en van Van Tuyll van Serooskerken een brief ontvangen, die 

ook aan de Kamer werd voorgelegd. Daarin stelde de plaatsvervangend directeur dat hij 

‘onmiddellijk na het ontvangen’ van het bericht van de gouverneur-generaal was overgegaan tot 

onderzoek, maar niets had gevonden. Hij had wel een bericht gevonden van juli 1889 waarin 

werd vermeld dat aan de ‘havenmeester op Billiton eene maandelijksche remuneratie van f 25 

werd versterkt voor scheepsuitklaringen buiten kantoortijd’. Verder bleek dat de ‘ambtenaar der 
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recherche (…) wanneer hij op verzoek van den handel Zondags dienst doet, daarvoor een 

vacatieloon ontvangt van f 10 per dag, het geen zou berusten op Indische staatsblad 1882 n.240, 

art. 9’. Wegens tijdgebrek had de directeur echter niet de wettelijke rechtsgeldigheid kunnen 

nagaan.255 Het deed in de Kamer opnieuw een discussie oplaaien over de manier waarop de 

Billitonmaatschappij haar bestuurlijke en morele verplichtingen op het eiland waarnam. 

Aangezien het ARP-Kamerlid Keuchenius zijn stukken was vergeten, werd het debat op zijn 

verzoek de volgende dag voortgezet.256 

Op 20 mei 1891 dankte Keuchenius Van Dedem voor het openbaar maken van het 

omkopingschandaal; het was een teken van Van Dedems ‘openhartigheid en rondborstigheid’. 

Keuchenius was echter geschrokken, want het bleek dat door het optreden van de 

Billitonmaatschappij ‘bijzondere gunsten ten deel vallen tot schade van de eerlijkheid en 

getrouwe plichtsbetrachting van ’s lands ambtenaren.’ Ook was de gouverneur-generaal niet hard 

genoeg opgetreden, want de havenmeester had alleen een berisping gekregen.257  

 

‘Waar blijkt dat een ambtenaar (…) geschenken heeft aangenomen, zich geldelijke toelagen laat 
uitkeeren, zelfs zoo ver gaat van te beschikken over ’s lands eigendom en de Billitonmaatschappij 
te helpen, door haar steenkolen, gelijk het heet, “te leen” uit ’s lands voorraad, daar is de 
mogelijkheid niet uitgesloten – vooral wanneer de politiemacht aan de Billitonmaatschappij zal 
zijn onttrokken en overgebracht bij de ambtenaren van het Gouvernement – dat ook 
belanghebbenden bij de Billiton-maatschappij en hare geëmployeerden gretig zullen gebruik 
maken van de gelegenheid om zich den steun, de medewerking en de hulp van ’s lands dienaren, 
ten koste van anderen en tot benadeling van ’s lands rechten, op Billiton te verzekeren.’258  
 

Van Dedem zou de zaak uitzoeken, maar twijfelde of het werkelijk ‘om oneerlijke bedoelingen’ 

ging. Hij vond het eerder een geval van ‘onkiesch’ handelen, ‘een ambtenaar onwaardig, door 

geschenken aan te nemen voor iets wat hij anders toch had moeten doen, maar wat hij thans 

spoediger deed en anders wellicht trager zou hebben verricht.’ Van Dedem vond dat er ‘een 

krachtig toezicht’ op Billiton moest komen, want het was gebleken dat dit niet langer alleen aan 

de Billitonmaatschappij kon worden overgelaten.259 Van Dedem maakte zo duidelijk dat van 

ambtenaren werd verwacht dat zij zich niet lieten gebruiken voor taken van een particuliere 

onderneming, maar ook dat hij aan ambtenaren die gunsten verleenden, niet al te zwaar tilde, 

wederom een teken dat er nog geen sprake was van het volledig idealiseren van bureaucratisch 

bestuur, zoals dat na 1900 wel het geval was en in het volgende hoofdstuk wordt besproken. Van 

Dedem vond het verlenen van gunsten door ambtenaren en het bevorderen daarvan door de 
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Billitonmaatschappij vooral een inbreuk op de fatsoenlijkheid van bestuurders. Zijn mening sloot 

aan bij kritiek die in de pers en brochures nog steeds werd geuit, dat er geen vertrouwen was in de 

‘fatsoenlijkheid van deze maatschappij’.260 Dit zorgde het ervoor dat de Billitonmaatschappij 

opnieuw in een kwaad daglicht werd gesteld en voedde de kritiek van de radicalen in de Kamer, 

dat de maatschappij nog steeds geen goede opvatting van moraliteit had. 

 

De radicale eis: geen concessie voor een niet-gouvernementele onderneming 

De scherpste oppositie tegen het voorstel Van Dedem kwam van de radicale elementen in de 

Kamer. De radicale elementen waren te vinden op de flanken van de Antirevolutionaire en de 

Unieliberale partij, want de socialistische politicus Domela Nieuwenhuis was na de verkiezingen 

van 1891 niet teruggekeerd in de Kamer. Het radicale geluid kwam onder meer van het 

Groningse Kamerlid B.L. Tijdens. Hoewel hij officieel niet tot de ‘radicale bond’ werd gerekend, 

vertoonden zijn opvattingen veel overeenkomsten met deze Amsterdamse club van progressieve 

politici. Tijdens benadrukte in 1892 ‘dat geen Kamerlid het belang van het Nederlansche volk 

behartigt door voor dit wetsonderwerp te stemmen’ en zag met ‘leedwezen’ aan dat minister Van 

Dedem met dit contract voor de Kamer was verschenen. Alsof het beter was ‘een mager accoord 

dan een vet proces’ te hebben.261 Meer nog dan Van Dedem kreeg de directeur van de 

Billitonmaatschappij en katholiek Kamerlid Michiels van Verduynen kritiek. Tijdens verweet 

hem dat de Billitonmaatschappij ‘ongeoorloofde middelen’, ‘ja zelfs gemeene middelen’ 

gebruikte. Retorisch vroeg hij zich hardop af of ‘een Nederlandsch Minister het niet beneden 

zijne waardigheid acht onderhandelingen aan te knoopen met menschen die opzettelijk den Staat 

wilden bedreigen’. Daarop greep de Kamervoorzitter in en maande ‘den geachten spreker tot 

matiging in zijne uitingen’. Tijdens vervolgde echter ‘dat Zijne Excellentie den rug niet keert aan 

gemeene schacheraars die eerst verklaren: “dit is ons laatste woord”, om dat dadelijk daarna weer 

in te trekken.’ Tijdens maakte vervolgens duidelijk dat hij ‘niet alleen het bestuur, maar ook de 

aandeelhouders, die aan de onrechtmatig verkregen overeenkomst vasthouden en mededoen in 

het dreigen met een proces, als oneerlijk’ beschouwde. Nogmaals greep de voorzitter in, omdat  

Tijdens ‘grove beschuldigingen’ uitte die hij niet kon bewijzen. Tijdens wilde tot slot dat de 

Kamer van de Billitonmaatschappij ‘eene lijst der aandeelhouders’ kreeg, zodat de publiek-

private belangenverstrengeling blootgelegd kon worden.262 Daarop probeerde directeur Michiels 

van Verduyen het woord te krijgen met een beroep op een ‘persoonlijk feit’; een parlementair 

gebruik.263 De voorzitter stond dit echter niet toe en gaf hem pas aan het einde van het debat over 
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de concessie het woord. Verduyen vond het niet terecht dat de Billitonmaatschappij ervan werd 

beticht ‘onbehoorlijke, gemeene en oneerlijke handelingen’ te hebben uitgevoerd. Als de 

afgevaardigde de ‘moed’ had, ‘hij kome dan eerlijk en loyaal op het door hem gesprokene 

terug’.264 Het debat over de concessie leidde nog steeds tot felle morele discussies, waarbij de 

betekenis van waarden als (on)eerlijkheid, (on)behoorlijkheid en loyaliteit werd geëxpliciteerd. 

 Tijdens’ kritiek werd te radicaal bevonden door een meerderheid van de Kamer, maar hij 

maakte duidelijk dat vooraanstaande publieke personen verweten kon worden dat ze immoreel 

met staatsmiddelen omgingen als het niet helder was hoe de verantwoordelijkheden en financiën 

waren geregeld van een onderneming die voortkwam uit een publiekrechtelijke concessie. 

Sterker, in 1892 bleek opnieuw dat Kamerleden als directeur en aandeelhouder nadrukkelijk 

persoonlijk betrokken waren en belangen hadden bij de concessie en daardoor gevoelig waren 

voor beschuldigingen van corruptie. Dit gevaar voor het gezag en de integriteit van sommige 

Kamerleden en het vertrouwen in de Billitonmaatschappij werd echter niet afgewend door 

formele regels op te stellen over de betrokkenheid van openbare ambtsdragers bij private 

ondernemingen. Er werd immers een beroep gedaan op het vertrouwen in de loyaliteit en 

eerlijkheid van de onderneming, die werd belichaamd door de persoon van de betrokken 

bestuurders en politici. 

 Eén van de weinige Kamerleden die Tijdens verdedigde, was Keuchenius. Hij 

verontschuldigde zich voor Tijdens’ ‘misschien minder parlementaire taal’, omdat hij ‘nog 

slechts korten tijd zitting heeft in het Nederlandse Parlement’, maar was het wel met hem eens.265 

De meeste Kamerleden vonden Keuchenius’ aanvallen echter te hard;266 een voornaam argument 

voor zijn tegenstand tegen de concessie was dat hij twijfelde aan de ‘eerbied’ van de 

Billitonmaatschappij. Daarmee bedoelde hij dat de Billitonmaatschappij niet voldoende 

‘gouvernmenteel’ optrad. Het leek erop dat ‘hoe hoog ook in aanzien en hoe vorstelijk ook 

beschermd en ondersteund door alle machtigen en aanzienlijken in den Staat’ de onderneming 

niets anders op het oog had ‘dan de bevordering van haar eigen voordeel en haar eigen 

onverzadigbaar belang’, aldus Keuchenius.267 Zijn opmerkingen sloten aan bij de reactie van 

andere criticasters die ook ‘gouvernmenteel’ gedrag eisten en bijvoorbeeld spraken over de 

medewerkers van de Billitonmaatschappij als ‘ambtenaren en verder personeel der maatschappij’, 
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zoals de Unieliberaal W.K.M. Vrolik.268 Van de Billitonmaatschappij werd ‘gouvernementeel’ 

gedrag geëist: ze moest de politieke moraliteit en belangen van de staat waarborgen.  

Tot slot ging Keuchenius een stap verder. Hij wees erop dat de problemen met de 

Billitonmaatschappij niet op zichzelf stonden en dat de corrupte handelingen leken op de manier 

waarop de Spoorwegmaatschappijen optraden. Hij citeerde een stuk van het Rotterdamse 

Kamerlid R.P. Mees, een voormalig lid van de parlementaire commissie die de exploitatie van de 

Spoorwegen had onderzocht en zich op 11 juni 1890 had uitgelaten over de concessie van de 

Rhijnspoorwegmaatschappij: “Indien eene gewone particuliere onderneming deed wat onder 

andere de Rhijnspoorwegmaatschappij jarenlang gedaan heeft (…) zij zoude binnen zeer korten 

tijd ten gronde gaan. Men schrijft niet behoorlijk af, men stapelt steeds nieuwe posten op 

constuctie-rekening en deelt dividenden uit die anders niet mogelijk zouden zijn. Nooit zijn wij, 

geloof ik, zoo zeer als bij deze gelegenheid tot het bewustzijn gekomen, welke eene donkere wolk 

zulke oude concessiën boven onze Staatsfinanciën zijn.’269 Keuchenius verbond zijn kritiek op de 

Billitonmaatschappij met de groeiende onvrede over de concessies die door staat aan particuliere 

ondernemingen werden verleend.270 Keuchenius bleef dan ook tegen Van Dedems voorstel, want 

het was te lucratief en vrijblijvend voor de Billitonmaatschappij.271  

 

Het landsbelang en de positie van de regering en het parlement zijn gewaarborgd 

Hoewel de kritiek van Kamerleden als Tijdens en Keuchenius zeker indruk maakte, groeide het 

aantal Kamerleden dat wilde instemmen met het contract. Het gematigde liberale Kamerlid 

S.M.H. van Gijn, een rijke voormalige houthandelaar, had weinig ‘sympathie voor die 

Maatschappij’, ‘omdat ik er innig van overtuigd ben dat zij (…) op alle wijze getracht heeft van 

den Staat te halen wat zij kon.’ Van Gijn vond echter dat minister Van Dedem goede 

voorwaarden ‘van de Billiton-maatschappij heeft weten te verkrijgen’.272 Bovendien wilde Van 

Gijn voor de concessie stemmen vanwege ‘vrees voor den afloop van een proces’.273 Er waren 

meer Kamerleden die vonden dat het contract van 1892 een flinke verbetering was274 en Van Gijn 

kreeg bijval van Kamerleden als J. Roëll, die vonden dat aan ‘een toestand van onzekerheid, die 

jaren duren kan’ een einde moest komen, omdat die schadelijk was voor de aandeelhouders maar 

meer nog voor het Indische bestuur en ‘dus ook de Regeering hier te lande’. Wat voor de staat 
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met dit contract verkregen was, was wat naar de ‘gegeven omstandigheden redelijkerwijze 

verkregen kon worden’.275  

 Ook Mackay was een voorstander van de verlenging van de concessie en zou instemmen 

met Van Dedems voorstel, hoewel Van Dedem, die een Kamermeerderheid achter zich had, meer 

uit de onderhandelingen had moeten slepen dan een verhoging van 4/8 naar 5/8 van de 

winstafdracht, aldus de oud-minister.276 Mackay vond nog steeds dat het contract van 1882 door 

de Kamer niet ‘nietig verklaard’ kon worden, maar alleen door de rechter. Daarom bestond 

volgens hem nog altijd het gevaar dat als de Kamer geen concessie verleende aan de 

Billitonmaatschappij, de rechter dit op basis van het contract van 1882 wel zou doen. Dit kon 

worden voorkomen door het contract van 1892 te tekenen en geen proces af te wachten. Hij stelde 

cynisch: ‘Het moest wel een volmaakt, dus geen menschelijk werk zijn’, als er geen aanmerking 

op te maken was. 277  

Minister Van Dedem kreeg kritiek omdat hij de verwachtingen te hoog had laten oplopen, 

maar hij verdedigde zijn concessie wel stevig. Hij ontkende dat hij was gezwicht voor de 

Billitonmaatschappij, zoals Keuchenius had gesuggereerd. Van Dedem geloofde niet in de 

voorspellingen van Keuchenius dat er ongekende hoeveelheden tin waren die maakten dat de 

concessie veel meer waard was.278 Ook was hij het niet eens met de beeldvorming van de 

Billitonmaatschappij, alsof zij ‘op sluwe, ongeoorloofde wijze’ getracht had een concessie te 

verkrijgen ten nadele van de staat. Tegelijkertijd vond Van Dedem het niet terecht dat hij door 

hen die op de hand van de Billitonmaatschappij waren, als een ‘schraalhans’ werd neergezet die 

een particuliere onderneming niets gunde, want hij had slechts het ‘geldelijk belang van den 

Staat’ gewaarborgd.279 Daarna volgde de stemming en werd Van Dedems concessievoorstel met 

een ruime meerderheid van 65 tegen 15 stemmen aangenomen.280 

Voor een belangrijk deel werd de nieuwe Billitonconcessie geaccepteerd omdat er een 

toename van de winstafdracht aan de staat was, zeker in verhouding met het contract van 1882. 

Op basis van de in 1862 tussentijds aangepaste concessie van 1852 betaalde de 

Billitonmaatschappij 3% van de bruto-opbrengst als afdracht en in het voorstel van 1882 10% van 

de nettowinst; het voorstel van Mackay van 1891 had de nettowinstafdracht verhoogd tot 50% en 

Van Dedem was erin geslaagd om 62,5% winstafdracht af te dwingen. Het Unieliberale Kamerlid 

Levy gaf naast het ‘geldelijk voordeel’ inzicht in nog twee andere redenen waarom de Kamer 

instemde met Van Dedems voorstel. Ten eerste omdat er aan de regering geen staatsexploitatie 
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kon worden opgedrongen als de staat dat niet wilde en als er een particulier alternatief was. Ten 

tweede was met deze overeenkomst de politieke moraliteit hersteld: ‘In deze Maatschappij is dan 

eindelijk een voorbeeld gesteld dat met het Regeeringsgezag niet valt te spotten.’ Met dit contract 

was de ‘Staatssouvereiniteit ongedeerd’ gebleven en een einde gekomen aan een verkeerde 

ontwikkeling: ‘het begon den schijn te krijgen alsof eene particuliere Maatschappij zich machtig 

genoeg voelde om en de Regeering en de Vertegenwoordiging en echec te houden’, aldus Levy.281 

De Billitonconcessie van 1892 had aangetoond dat de politiek de verantwoordelijkheid droeg 

voor het handelen van particuliere ondernemingen als de politieke moraliteit werd bedreigd.  

 

Het einde van het Billitonschandaal in internationaal perspectief 

Was het Billitonschandaal en de omgang ermee nu typisch Nederlands? Een vergelijking maakt 

dit duidelijk. Ook in Engeland, Frankrijk en Duitsland werd het optreden in de koloniën kritisch 

gevolgd vanwege een moderne visie op politieke moraliteit en goed bestuur.282 Deze ideologische 

verandering ging snel en was voor de vertegenwoordigers van het koloniaal bestuur in het 

moederland en de koloniën een grote uitdaging. Hoe snel de omslag verliep, bleek bijvoorbeeld 

uit de veranderende waardering voor de bekende kolonisator M. Stanley in Engeland. In de jaren 

zeventig werd hij bejubeld vanwege zijn avontuurlijke tochten door Afrika. Zijn brute optreden 

en benutting van lokale middelen werden als normaal beschouwd. Bij zijn aantreden als 

parlementslid in 1895 werd hij echter bekritiseerd om het immorele gedrag van de leidinggevende 

blanke officieren die hij bij zich had, want zij hadden de Britse waarden in de jungle niet 

uitgedragen.283 Het was een teken dat de banden met de koloniën hechter werden, en dat het 

gedrag van Europeanen in de koloniën idealiter moest voldoen aan de in het moederland 

gevormde en daar geldende politieke moraliteit. 

 Dit gold ook voor de manier waarop koloniale bedrijven zich manifesteerden. Dit 

verklaart dat er rond de eeuwwisseling een toenemend aantal politieke corruptieschandalen in 

Engeland, Frankrijk en Duitsland speelde met als inzet het optreden van bedrijven en 

zakenlieden, al dan niet in samenwerking met politici.284 Om duidelijk te maken hoe het niet 

hoorde, werd in de Europese politiek vaak verwezen naar het Panamaschandaal, dat in 1892 en 

1893 speelde, vlak nadat het Billitonschandaal tot een einde was gekomen. Het Panamaschandaal 

kent veel verschillen met het Billitonschandaal, maar opvallend in vergelijking met het 

Billitonschandaal is dat veel van de kritiek die dit Franse schandaal opriep, was gericht op het als 

immoreel beschouwde optreden van politici en zakenlieden. Zodra het om activiteiten ging die in 
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exotische gebieden plaatsvonden, zoals Panama, leken ze zich anders te gedragen dan in het 

moederland was toegestaan of werd verkondigd. Bovendien werden de rollen van de politiek en 

de onderneming niet voldoende gescheiden. Bij het Panamaschandaal was sprake van omkoping, 

gesjoemel met de overzichten van de financiële baten en lasten van het project en vermenging 

van publieke en private belangen.285 Als gevolg daarvan werd de morele gesteldheid van het 

parlement en het bedrijfsleven betwist en verbreidde zich het beeld dat de politiek van de Franse 

Derde Republiek (1871-1940) door corruptie werd gekenmerkt.286 

 Ten derde werd de werkwijze van de Billitonmaatschappij door de kritische publicist 

Buitendijk vergeleken met de ‘Tammanyring, eene Kongsie naar Amerikaanschen trant’.287 Een 

vergelijking met dit Amerikaanse corruptieschandaal, dat in Europa net als het Panamaschandaal 

tot de verbeelding sprak, geeft extra inzicht in de betekenis van het Billitonschandaal. Tammany 

Hall was het hoofdkwartier van de Democratic Party. Van hieruit controleerde een groep 

vooraanstaande bestuurders en ondernemers, de Tammany Ring, de verkiezingen, het 

bedrijfsleven en de besluitvorming in New York City. In de jaren zestig en zeventig werd de 

Tammany Ring van corruptie beschuldigd, want deze had op oneigenlijke wijze publieke ambten 

bemachtigd, wetgeving beïnvloed en winsten voor private ondernemingen binnengehaald ten 

gunste van de eigen leden en ten koste van het publieke belang.288 Eén van de bekendste leiders, 

William M. Tweed, wist zo tussen de 75 en 200 miljoen dollar uit de stadskas over te hevelen 

naar aan hem gerelateerde bedrijven en patronen.289 Het Tammany Hall-schandaal leidde tot 

kritiek op het Boss system, waarbij figuren als boss Tweed kiezers omkochten om een politieke 

functie te verkrijgen die misbruikt kon worden voor het dienen van economische private 

belangen. Tegelijkertijd stond dit soort schandalen voor een type corruptie dat Amerika 

domineerde in het tijdperk van de Gilded Age (1865-1890). De Gilded Age stond enerzijds voor 

de opkomst van de moderne economische groei en het industriële grootbedrijf in de spoorweg-, 

katoen-, tabaks- en oliesector en anderzijds voor de sociale misstanden en corruptieschandalen in 

politiek en bedrijfsleven.290 In Engeland werd naar het Tammany Hall-schandaal gewezen om de 

politiek-zakelijke belangenverstrengeling en plutocratencorruptie te bekritiseren in 1880 en 

1890.291 Het werd als een moreel vraagstuk beschouwd. Een onderzoeksrechter die in Engeland 

                                                           
285 Engels, ‘Revolution und Panama’,164 en 167. 
286 Ibidem, 172. 
287 Buitendijk, ‘Onze Oost’, 182. 
288 Arnold, ‘Democracy and Corruption in the 19th Century United States’, 197-212. 
289 Grossmann, Corruption encyclopedie, 320 en 335; The New York Times, 27 juli 1871. 
290 Jenkins, A History of the United States, 147-174, vooral 169 en 170. Een bekend schandaal was het Credit 
Mobilier-schandaal van 1873, waaruit bleek dat deze door de spoorwegmaatschappij Union Pacific Railroad 
gecreëerde investeringsbank grote giften deed aan politici.  
291 Searle, Corruption in British Politics, 40, 42-44 en 60. In Engeland waren veel ministers en lords bestuurder of 
grootaandeelhouder bij bedrijven. Daarnaast was 30% van de leden van het parlement betrokken bij een bedrijf. Deze 
vervlechting bevorderde het idee dat er sprake was van samenzwering door politiek en bedrijfsleven. 
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dergelijke corruptieschandalen bestreed, voerde naar eigen zeggen dan ook een ‘moral crusade’ 

en bekritiseerde ‘the greed of unscrupulous persons in the hurry to obtain great wealth without 

being willing to put forth for its acquirement honest toil and honest endeavor.’292 In reactie hierop 

werd in Engeland een moreel appel gedaan op de elite om het burgerlijk fatsoensbesef te 

waarborgen. Ook werd The Public Bodies Corrupt Practices Act (1889) uitgebreid, waarmee het 

accepteren van giften, of welke vorm van voordeel dan ook die politieke besluitvorming kon 

beïnvloeden, strafbaar werd. Daarmee werd gepoogd de financiële belangen die politici in 

bedrijven hadden, te verminderen. Bovendien volgde in Amerika in reactie op de Gilded Age de 

Progressive Era (1890-1920) waarbij sociaal-liberale politici de verantwoordelijkheid van de 

staat voor de sociale en morele ontwikkeling van de maatschappij bepleitten en bij wet 

versterkten. Kortom, ook buiten Nederland ging naar aanleiding van corruptieschandalen de 

politieke moraliteit gelden voor het bedrijfsleven en werd de waarborging van de morele 

ontwikkeling van de samenleving meer een staatsaangelegenheid. 

 

Billitonschandaal in perspectief: een nieuwe staatsopvatting 

Door de internationale context te bespreken en te koppelen aan enkele ontwikkelingen die na 

1892 doorzetten, worden drie kenmerken van moderne politiek in Nederland zichtbaar die duiden 

op een veranderende opvatting van politieke moraliteit en goed bestuur. Ten eerste blijkt dat 

Nederland ook een progressief-liberale periode beleefde rond de eeuwwisseling, zoals die al 

zichtbaar was tijdens het Billitonschandaal. Onder het kabinet-Van Tienhoven (1891-1894) werd 

door Van Dedem niet alleen een progressieve concessie afgedwongen van de 

Billitonmaatschappij; door zijn collega, minister van Financiën N.G. Pierson, een econoom die 

een ethische politiek aanhing, werd een bedrijfsbelasting en vermogensbelasting ingevoerd. 

Daarnaast zou het naar Pierson vernoemde kabinet, dat tussen 1897-1901 regeerde, belangrijke 

sociale wetten tot stand brengen en de ethische koloniale politiek verbreden. Na 1901 raakten de 

liberalen echter verdeeld. Rondom onder meer M.W.F. Treub ontstond in 1901 de radicaal-

progressieve Vrijzinnig Democratische Bond. Treub was een exponent van de Amsterdamse 

radicalen en had tijdens zijn wethouderschap (1893-1896) het aantal particuliere concessies 

teruggedraaid en het stadsbestuur verantwoordelijk gemaakt voor de exploitatie van 

nutsvoorzieningen,293 zoals staatsexploitatie ook door progressieve Unieliberalen als Farncombe 

Sanders en Goeman Borgesius was bepleit tijdens het Billitonschandaal. Aan de andere kant van 

het liberale spectrum ontwikkelde zich een conservatief-liberale stroming die in 1906 verder ging 

onder de naam Bond van Vrije Liberalen, en die naast beperkt kiesrecht een laissez-faire-
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opvatting over de rol van de staat en economische politiek uitdroeg. Ondertussen waren de 

negentiende-eeuwse conservatieven, waarvan Wintgens één van de laatste exponenten was, 

verdwenen uit de politiek, overigens net als Het Dagblad van Zuid-Holland en ’s-Gravenhage. 

De conservatief-liberale kijk op economische politiek en de rol van de staat werd in het vervolg 

steeds meer door de Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) verwoord. Het Algemeen 

Handelsblad bleef een aan de Liberale Unie gerelateerde visie uitdragen, waarin gestage 

uitbreiding van de rol van de staat werd bepleit.294 De al tijdens het Billitonschandaal zichtbaar 

wordende verdeeldheid tussen progressieven en conservatieven in de Antirevolutionaire hoek 

zette ook door. In 1896 maakte De Savornin Lohman zich los van de Antirevolutionaire Partij en 

richtte de Vrij-Antirevolutionaire Partij (Vrij-ARP) op die in 1908 verder ging onder de naam 

Christelijk Historische Unie (CHU). Naast beperking van de uitbreiding van kiesrecht wilden de 

Vrij-Antirevolutionairen de rol van de staat in de maatschappij beperken.  

 Daarnaast maakte het Billitonschandaal duidelijk dat het parlement de 

verantwoordelijkheid voor de politiek opeiste om te oordelen over de morele gesteldheid van de 

maatschappij. Daardoor won het idee terrein dat de staat niet alleen een publiek lichaam was dat 

private rechten uitvoerde, maar ook een overheid die verantwoordelijk was voor een bijzondere, 

gouvernementele, waarborging van publieke belangen.295 Zo ontstond de opvatting over de staat, 

‘als duidelijk boven de maatschappij staand, onderworpen aan andere regels en normen’, aldus 

Van Maanen.296 Deze ideologische verandering werd gestimuleerd door de bestendiging van de 

ethische politiek na de eeuwwisseling, waardoor ook de morele ontwikkeling van de Indische 

gemeenschap een politiek-bestuurlijke aangelegenheid bleef.297 Er ontwikkelde zich een 

Nederlandse invulling van modern staatsbestuur met een verreikende opvatting van politieke 

moraliteit.298  

 Als gevolg hiervan zette ook een derde ontwikkeling door: de verantwoordelijkheid die de 

politiek opeiste voor het bedrijfsleven en de daaruit voortkomende innige relatie tussen de staat 

en het Nederlandse grootbedrijf. Het Billitonschandaal was geen afrekening met het 

bedrijfsleven, maar eerder een moment dat duidelijk maakte dat afstemming en samenwerking 

tussen staat en bedrijfsleven noodzakelijk was om corruptieschandalen te voorkomen. Het 

verbreden  van de relatie tussen ondernemers en de staat, bijvoorbeeld doordat commissarissen 

van bedrijven zeer politiek actief bleven in de Eerste en Tweede Kamer, maakte het mogelijk 
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publiek-private projecten op te zetten en controle te houden op het particulier 

ondernemerschap.299  Dit wordt duidelijk als in ogenschouw wordt genomen dat bij het aflopen 

van de verlenging van de concessie van de Billitonmaatschappij in 1927, waarover het debat 

tijdens de Eerste Wereldoorlog begon, niet werd gekozen voor staatsexploitatie noch voor puur 

particuliere exploitatie, maar werd besloten de maatschappij om te vormen tot een 

Gemeenschappelijk bedrijf.300  

 

In 1892 was er dan eindelijk een concessie die gunstig was voor de staat. Het parlement had aan 

het langste eind getrokken en de reikwijdte van de politieke moraliteit ver opgerekt: ook voor een 

bedrijf als de Billitonmaatschappij golden politiek-morele normen, zoals het fatsoenlijk 

waarborgen van het algemeen belang. Als de politiek echter de morele verantwoordelijkheid voor 

staat, maatschappij en bedrijfsleven opeiste en tegelijkertijd samenwerking zocht met private 

instellingen, dan zat daaraan wel een nieuw gevaar voor een beschuldiging van corruptie. De 

politiek nam meer verantwoordelijkheid op zich voor de politieke moraliteit, maar werd daardoor 

ook kritischer gevolgd en kreeg een grotere rol toebedeeld betreffende het ontstaan van politieke 

corruptieschandalen. Of, zoals in een brochure die tijdens het Billitonschandaal uitkwam, werd 

gesteld: vóór de verkiezingen leken politici ‘ontwikkeld, kundig, zeer vooruitstrevend’, maar 

eenmaal gekozen zaten ze er alleen maar om ‘voordelen te verwerven voor zich of voor hunne 

vriendjes, terwijl de volksbelangen schromelijk worden verwaarloosd.’ De ‘haagsche heeren’ 

maken dat ‘politiek bestaat uit een partij-coterie-politiekje, het elkaar afvangen van vliegen en 

trachten de meest mogelijke vriendjes de vetste baantjes te bezorgen’.301 Een brede opvatting van 

politieke moraliteit was gevestigd, maar dat betekende ook dat de kans op teleurstellingen dat de 

politiek de moraliteit niet kon waarborgen, toenam.  

  

                                                           
299 Toen Standard Oil aan het eind van de negentiende eeuw probeerde een aan Nederlanders verleende concessie voor 
oliewinning te kopen van het bedrijf Moeara Enim, werd door de staat een debat aangeslingerd over hun 
vaderlandslievendheid. De directeuren reageerden met de woorden: ‘Men verwijt ons gemis aan vaderlandsliefde; 
maar daaraan schort het waarlijk niet; doch het bestuur moet bedacht zijn op winst, het mag niet met geld van zijn 
aandeelhouders betoogingen van vaderlandsliefde houden.’ Minister Cremers liet weten dat een concessie in gevaar 
kwam als Standard Oil de concessie zou overnemen. De verkoop ging niet door. Het gevolg was dat het preferente 
aandeel in het vennootschapsrecht terechtkwam. Sluyterman en Wubs, Over grenzen. Multinationals en de 
Nederlandse markteconomie, 39 en 40. 
300 Kamp, De standvastige tinnen soldaat, 282. 
301 Het Billiton-schandaal, 20 en 21. 
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Conclusie 
 

De Billitonmaatschappij, in 1852 begonnen met de exploitatie van tinerts op het Indische eiland 

Billiton, werd opgericht en kwam tot bloei in een periode waarin een moderne staatsopvatting het 

referentiekader van ideaal goed bestuur werd. De gestage groei van een modern staatsbesef leidde 

tot een verbreding van wat werd beschouwd als het terrein van de staat en politiek. In veel landen 

betekende dit dat de regering en het parlement namens de staat de verantwoordelijkheid op zich 

namen voor de morele ontwikkeling van de publieke zedelijkheid. Goed bestuur betekende niet 

langer alleen dat burgers toegang hadden tot de politiek via vrije verkiezingen, partijen en een 

onafhankelijke pers, zoals in de eerste decennia na 1848, maar ook dat de staat de morele 

ontwikkeling van burgers op zich nam. Als bleek dat politici en bestuurders hun 

verantwoordelijkheid uit de weg gingen, lag een corruptieschandaal op de loer. 

 Een extra voedingsbodem voor corruptieschandalen werd ook gecreëerd door de opkomst 

van het moderne imperialisme en de moderne economische groei. Het imperialisme maakte dat 

de politieke moraliteit in de koloniën tot de verantwoordelijkheid van de Nederlandse staat en 

bestuurders behoorde. De opkomst van moderne economische groei leidde tot een andere vorm 

van industriële exploitatie en ondernemerschap, die voor nieuwe politieke conflicten zorgde. Ook 

werden publiek-private verantwoordelijkheden anders ingericht: volgens sociaal-liberalen en 

Antirevolutionairen hadden ook private bedrijven een moderne taak te verrichten in Indië. Wie de 

moderne invulling van politieke moraliteit tartte, was premodern of traditioneel en daarmee 

immoreel en corrupt. Dit was in lijn met de dichotomie tussen traditioneel en modern die aan het 

einde van de negentiende eeuw sterker werd ervaren dan daarvoor.302 

De directe aanleiding voor het Billitonschandaal was het in 1882 publiekelijk bekend 

worden van de inhoud van de concessie en de manier waarop de Billitonmaatschappij de 

verlenging van haar concessie had verkregen. Het bleek dat gouverneur-generaal ’s Jacob zonder 

inachtneming van het Koninklijk Besluit van 1873 en zonder overleg met de minister van 

Koloniën en de Kamer een voor de Billitonmaatschappij zeer lucratieve concessie had verleend. 

Naast de overtreding van voorschriften werden de nadelige gevolgen voor de publieke schatkist, 

het landsbelang en de morele ontwikkeling van Nederland en Indië door de Kamer als redenen 

aangevoerd om de concessie af te keuren als onfatsoenlijk, niet-modern, immoreel en niet-integer. 

Anderen wezen erop dat het Indisch bestuur, minister van Koloniën De Brauw en de 

vertegenwoordigers van de Billitonmaatschappij, eerlijkheid, plichtsbesef, vaderlandsliefde, 

landsbelang, overtuigingstrouw, karakter, mannelijkheid, zedelijke moed en fatsoenlijkheid niet 

respecteerden. Daarmee werden waarden zichtbaar, maar was het nog niet direct duidelijk wat ze 
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betekenden en op welke wijze ze in een concessie konden worden vastgelegd. Verdere 

onenigheid ontstond doordat de Billitonmaatschappij en haar verdedigers, zoals Het Dagblad van 

Zuid-Holland en ’s-Gravenhage en Kamerleden die aandelen van de Billitonmaatschappij 

bezaten, vonden dat de Kamer waarden als goede trouw en billijkheid had geschaad. Hoewel 

direct duidelijk was dat het een serieuze kwestie van politieke moraliteit betrof toen De Brauw en 

’s Jacob naar aanleiding van het Billitonschandaal hun posities kwijtraakten, zou er nog bijna tien 

jaar discussie volgen alvorens duidelijk werd welke invulling van corruptie, politieke moraliteit 

en goed bestuur werd geprefereerd. 

De verwijten aan het adres van de Billitonmaatschappij waren beschuldigingen van 

corruptie: ze zorgden voor grote morele ophef en gingen over een publiek-privaatconflict. Dit 

corruptieschandaal werd veroorzaakt door onvrede over de manier waarop een publieke concessie 

was verleend en aangewend voor private belangen. Kritiek op de Billitonmaatschappij werd 

verder op scherp gezet doordat radicale politici en publicisten een beschuldiging van 

plutocratencorruptie uitten, zoals blijkt uit de vergelijking met andere Europese corruptiedebatten 

uit deze tijd. De medewerking van vertegenwoordigers van de staat, zoals Kamerleden, minister 

en ambtenaren, aan een exorbitante exploitatie van bezittingen die als eigendommen van de staat 

werden beschouwd, werd tot corruptie verklaard. Anders gezegd: van zowel de politieke als 

zakelijke elite, in het moederland en de kolonie, werd verwacht dat zij een moderne invulling van 

politieke moraliteit en goed bestuur waarborgden.  

Het afstemmen van het voorstel-Mackay in 1891 en de uiteindelijke acceptatie van het 

concessievoorstel-Van Dedem in 1892 door de Kamer maakte duidelijk dat de aanhangers van 

een vergaande uitleg van modern staatsbestuur en politieke moraliteit aan het langste eind hadden 

getrokken. De Billitonmaatschappij had immers in 1892 ingestemd met een winstafdracht van 

62,5% (tegen 10% in 1882), was niet overgegaan tot een rechtszaak en had de politiek-

bestuurlijke verantwoordelijkheid geaccepteerd die ze moest afleggen aan het parlement en de 

regering, ondanks verzet van een grote groep aandeelhouders. Dit toonde dat de bestuurders, 

zowel de minister en zijn bemiddelaars als ook de directie en advocaat van de 

Billitonmaatschappij, gevoelig waren voor de beschuldigingen van corruptie en zochten naar een 

politiek-moreel aanvaardbare concessie. Ook bleek uit de geaccepteerde concessie dat de eer van 

de Kamer en de staat voor een belangrijk deel werd afgemeten aan de financiële afdracht van de 

Billitonmaatschappij aan de staat. Dit wijst op de ‘monetarisering’ van politieke 

corruptieschandalen en op het feit dat politiek-zakelijke conflicten sterk tot de verbeelding 

spraken aan het einde van de negentiende eeuw, zoals ook is vastgesteld in onderzoek naar 

corruptieschandalen in andere Europese landen. 
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Uiteindelijk liet het Billitonschandaal zien dat in het laatste kwart van de negentiende 

eeuw van publieke en private bestuurders nog niet zozeer een formeel bureaucratisch optreden 

werd verwacht, maar een politieke moraliteitsopvatting die niet hoefde te worden vastgelegd in 

geschreven standaarden en die vooral uitging van een persoonlijke burgerlijke fatsoensopvatting. 

Er werden geen nieuwe regels opgesteld naar aanleiding van omkoping van ambtenaren, noch 

werd opgetreden tegen Kamerleden die belangen hadden in de Billitonmaatschappij en soms zelfs 

directeur waren. Eerder verwachtte een meerderheid van het publiek en de politiek dat zowel 

politici als directeuren en aandeelhouders een brede moraliteitsopvatting naleefden. Dit laat zien 

dat er in Nederland een ver opgerekt besef gold ten aanzien van de vraag wie een publieke 

ambtsdrager was en dus verantwoordelijk was voor het waarborgen van de politieke moraliteit. 

Tegelijkertijd werd tijdens het Billitonschandaal een probleem duidelijk van politiek in de 

moderne tijd. Het stellen van hoge politiek-morele eisen aan de private sector leidt immers hoe 

dan ook tot problemen wanneer ondernemingen ook het recht hebben om private belangen te 

waarborgen. Hoe groter het verschil van opvatting over de rechten van de publieke sector en de 

private sector, hoe eerder een corruptieschandaal voor de hand ligt. Wat ook niet hielp bij het 

vaststellen van de juiste waarden en moraliteit, was de toenemende partij-ideologische strijd over 

de koloniale politiek, staatsbemoeienis en laissez-faire. Toch maakte het schandaal duidelijk dat 

politieke moraliteit ook het bedrijfsleven aanging en dat parlement, regering en staat uiteindelijk 

een doorslaggevende stem hadden in de invulling hiervan. Van bedrijven werd immers verwacht 

dat ze zich ‘gouvernementeel’ gedroegen, dus oog hadden voor bestuurlijke waarden als het 

algemeen belang en fatsoen. Ook na 1900 werd steeds meer vertrouwen in de staat gelegd. De 

overwegend burgerlijke invulling van politieke moraliteit, die nog sterk was gekoppeld aan de 

persoonlijke invulling van de bestuurder, werd daardoor steeds moeilijker te waarborgen. Zo 

ontstond een nieuw ideaal van goed bestuur en werd een andere betekenis aan politieke moraliteit 

gegeven, zoals in het volgende hoofdstuk wordt beschreven.  
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III Oorlogscorruptie en het ideaal van bureaucratische deskundigheid (1900-

1918) 
Bureaucratisering, corrupte crisisorganisaties en (on)politiek bestuur  

 

Inleiding 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren twee geruchtmakende affaires de aanleiding voor een 

levendig debat over corruptie: 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 ervan beschuldigd zichzelf ‘geldelijk te bevoordelen’ en bevriende 

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

verkregen’.1 Het pluimveeschandaal berustte op de aanklacht dat de bestuurders van de 

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

ambtelijke positie zichzelf en anderen te bevoordelen.’2 De pluimveevereniging en 

rijkscommissie van toezicht op de peulvruchtenvereniging waren ‘crisisinstellingen’: op initiatief 

van de staat opgezette semipublieke-organisaties die tijdens de oorlog de handel en 

voedselvoorziening moesten waarborgen. In de loop van de oorlog werden bijna 200 

crisisinstellingen opgericht die werden bemand door duizenden ambtenaren. Het crisisstelsel 

werd beheerd door het ministerie van Landbouw, Handel en Nijverheid, dat bij het uitbreken van 

de oorlog werd beheerd door M.W.F. Treub en vanaf november 1914 door F.E. Posthuma. Beide 

ministers zochten en hadden nauwe contacten met bestuurders uit het bedrijfsleven. Daarmee 

wordt een eerste reden van de corruptieschandalen zichtbaar: door het crisisstelsel raakten 

publieke en private belangen vermengd.  

Daarnaast hield de corruptie verband met het ideaal van goed bestuur op basis waarvan de 

crisisinstellingen waren ingericht, waarbij gold dat de staat de voogd was van de maatschappij en 

op een bureaucratisch-deskundige wijze optrad. Bureaucratie is een ‘essentially contested 

concept’: een begrip dat door de tijd heen en binnen het veld van de geschiedenis, bestuurskunde 

en (organisatie)sociologie zeer verschillend is gebruikt. ‘Soms lijkt “bureaucratie” bestuurlijke 

efficiëntie te betekenen, in andere gevallen het tegenovergestelde. Het kan eenvoudig een 

synoniem zijn voor het bestuursapparaat of een complex begrip dat de specifieke kenmerken van 

moderne organisatiestructuren samenvat. Het kan betrekking hebben op “de” ambtenaren of op 

ambtelijke routines’, zoals Albrow treffend vaststelt zonder één uitleg als ‘verkeerd’ aan te 

wijzen.3 De aandacht voor bureaucratisering was rondom de eeuwwisseling groot, omdat juist 
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toen het aantal ambtenaren werd uitgebreid en nieuwe vormen van deskundigheid werden 

beproefd. Bovendien werd bureaucratisch bestuur voorgesteld als een manier om boven de 

toenemende, als verlammend beschouwde partij-ideologische verdeeldheid uit te stijgen: 

bureaucratisering bood de mogelijkheid dat de staat op basis van ‘precisie’, ‘deskundigheid’ en 

‘efficiëntie’ het algemeen belang waarborgde, en daar kon geen partij tegen zijn. Bureaucratische 

waarden werden meer en meer als tegengesteld aan politieke waarden voorgesteld, waardoor een 

gepercipieerde scheiding tussen politiek en bestuur ontstond: politiek was polarisatie, partijstrijd 

en emotioneel debat, terwijl bestuur stond voor een rationele uitoefening van de taken van de 

overheid. Daarbij kreeg politiek een steeds negatiever connotatie. Rond de eeuwwisseling 

stonden veel auteurs sympathiek tegenover bureaucratisering en analyses van bureaucratisering 

waren niet gespeend van normatieve opvattingen.4 Degenen die bureaucratisering niet 

idealiseerden, gebruikten het als referentiekader om hun eigen denken te ordenen. Het werk van 

geleerden en publicisten die over bureaucratisering schreven rondom 1900, expliciteert daarom 

opvattingen van goed bestuur en politieke moraliteit die leefden in deze tijd.  

De oorlog was een ideale gelegenheid om bureaucratische deskundigheid tot leidend 

principe te verheffen. De organisatie van de voedselvoorziening was een vraagstuk van een 

dusdanige omvang dat alleen deskundigen onder de vlag van de staat dit konden oplossen. Al snel 

was er echter sprake van een ‘wildgroei aan “crisisbureaux”’, zoals De Rooy dit al eens treffend 

heeft verwoord.5 De kritiek betrof de omgang met en invulling van bureaucratische 

deskundigheid in de crisisinstellingen en de betekenis die dit had voor de politieke moraliteit. 

Vaak bleek dat veel deskundigen die actief waren in de aan de staat verbonden crisisorganisaties, 

ondeskundig, onwettelijk of inefficiënt te werk gingen. Sterker, een significante groep behartigde 

de belangen van bedrijven en kocht ambtenaren om. Hieruit kwamen corruptieschandalen voort 

die volgens de pers een ‘gevoel van vergiftiging der atmosfeer van het openbare leven’ 

veroorzaakten.6 In 1918 escaleerde de onvrede en leek een ‘geest van corruptie’ de politiek lam te 

leggen.7 Op initiatief van de Liberale Unie werd een parlementaire enquête voorgesteld, die 

leidde tot het instellen van een ‘crisis-enquêtecommissie’. De onderzoeken die hieruit 

voortvloeiden, gaven zicht op de (mislukte) pogingen om het bureaucratische ideaal in het 

crisisstelsel vorm te geven. 

                                                           
4 Overeem, The Politics-Administration Dichotomy, 71 en 72. 
5 De Rooy, ‘Een zoekende tijd. De ongemakkelijke democratie’,190; ibidem, Republiek van rivaliteiten, 158; De Rooy 
is één van de weinige historici die aandacht heeft besteed aan het crisisstelsel. 
6 Zelfs voetbalcorruptie vond plaats, zo verzuchtte Het Volk in april 1918. In 1918 had de voorzitter van de Spartaan 
de beroepscommissie van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond  met 400 gulden omgekocht om zo een gunstige 
uitspraak te krijgen inzake een niet toegekende strafschop aan de Spartaan bij de wedstrijd de Spartaan-Feijenoord. 
Het Volk dacht met weemoed terug aan de tijd ‘dat het geld geen rol speelde’ in het voetbal. 
7 HTK Bijlagen, 1917-1918, ‘Voorstel van de heeren van Raalte, van Hamel en Heeres tot het houden eener enquête’, 
(326. 4), 7. 
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 Om vat te krijgen op de oorlogscorruptie, het ideaal van bureaucratische deskundigheid 

en de betekenis van politieke moraliteit rondom de oorlog wordt eerst aandacht besteed aan de 

opmars en kenmerken van bureaucratische deskundigheid rondom 1900. Vervolgens wordt de 

oprichting van het crisisstelsel en de rol van de daarbij betrokken bestuurders, de ‘deskundigen’, 

besproken. In de derde paragraaf wordt de zaak van de pluimveeknoeierijen en de zaak-De Jong 

besproken. Daarna wordt de relatie tussen bureaucratie, corruptie en parlementaire democratie 

uitgediept, omdat die relatie tijdens de oorlog behoorlijk veranderde. In de vijfde paragraaf wordt 

ingegaan op de escalatie van het debat over corruptie en het besluit tot het instellen van de crisis-

enquêtecommissie. Tot slot wordt het functioneren van het oorlogsbestuur heroverwogen aan de 

hand van de conclusies van de crisis-enquêtecommissie en enkele naoorlogse ontwikkelingen. De 

Nederlandse bureaucratisering en oorlogscorruptie wordt op verschillende plekken in een 

internationale context geplaatst. Daaruit blijkt dat de oorlogscorruptie en de gevolgen van de snel 

voortschrijdende bureaucratisering geen puur Nederlandse verschijnselen waren.  
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1. Bureaucratische deskundigheid als praktijk, ideaal en referentiekader 
 

Aan het einde van de negentiende eeuw valt op dat de organisatie van politiek en bestuur 

transformeert als gevolg van een snelle toename van het aantal staatstaken en ambtenaren, een 

proces dat met de term bureaucratisering kan worden omschreven.8 Dit bracht de ‘belangstelling 

voor de juiste plaats van de ambtenaar in het moderne bestuur’ met zich mee, zoals Albrow heeft 

gesteld.9 Onderzoek naar de positie van de ambtenaar-bestuurder maakte duidelijk dat nieuwe 

waarden zich vestigden. Het ideaal van bureaucratisch bestuur betekende dat niet langer liberaal-

burgerlijke waarden als eer, fatsoen, representatie, debat en openbaarheid moesten worden 

gewaarborgd, maar dat ambtenaren formeel-juridisch, dus volgens geschreven regels, en op basis 

van specialistische deskundigheid moesten optreden. Tegelijkertijd stond bureaucratisering aan 

de basis van toenemende scepsis over de ontwikkeling van politiek, omdat  de parlementaire 

democratie, of eigenlijk het gehele politieke domein, erdoor in de knel raakte en de zich snel 

uitbreidende staat wel erg groot (en duur) werd.10 Het in ogenschouw nemen van deze context is 

essentieel om het ontstaan van de oorlogscorruptie te kunnen begrijpen. 

 

Bureaucratisch bestuur en het einde van corruptie in Europa 

De groei van het aantal staatsambtenaren versnelde in de tweede helft van de negentiende eeuw. 

In Duitsland werd het ambtenarenbestand tussen 1875 en 1907 verdrievoudigd: van een half 

miljoen tot anderhalf miljoen.11 In Frankrijk vond tussen 1850 en 1910 een verdubbeling plaats 

van het aantal burgerlijke ambtenaren, in Oostenrijk en Engeland respectievelijk een verzes- en 

verachtvoudiging.12 De ambtenarengroei trok de aandacht van politici en geleerden. Zij wezen 

erop dat zich een nieuwe groep bestuurders vestigde: bestuurders die hun werk verrichtten van 

achter een bureau, een ontwikkeling die werd verbonden met het Griekse begrip voor macht 

(‘kratia’). Het proces kwam bekend te staan als bureaucratisering en kende varianten als 

bureaucratisme, bureaucratie en bureaucraat, net als andere idealen van goed bestuur zoals het 

liberalisme.13 Hieruit bleek dat bureaucratisering, in tegenstelling tot de negatieve reacties die de 

term tegenwoordig oproept, niet per se werd gezien als de verslechtering of corrumpering van 

bestuur. 
                                                           
8 Van Braam, Ambtenaren in Nederland, 34; Overeem, The Politics-Administration Dichotomy,71-73; Raadschelders, 
Administrative History, 135. 
9 Albrow, Bureaucratie, 119. 
10 Weber, ‘The profession and vocation of politics’, 330; Overeem, The Politics-Administration Dichotomy, 76. 
11 Wunder, Geschichte der Bürokratie, 70 en 72. 
12 Bayly, Birth of modern World, 278. Het aantal burgerlijke ambtenaren (lokaal en nationaal niveau) bedroeg in 1850 
in Oostenrijk 140.000, in Groot-Brittannië 67.000, in Frankrijk 300.000 en in Pruisen/Duitsland 55.000. In 1910 
bedroeg het in deze landen respectievelijk 864.000, 535.000, 583.000 en 1.100.000. Dit was exclusief militair 
personeel. 
13 Albrow, Bureaucratie, 9-11. 
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Vooral in Duitsland schreef men positief over bureaucratisering. Duitse bestuursgeleerden 

gebruikten bureaucratie om te wijzen op de opmars van de permanent gesalarieerde, deskundig 

geschoolde en gedisciplineerd (voorspelbaar en volgens regels) handelende ambtenaar.14 De groei 

van een ambtenarenbestuur met bureaucratische kenmerken werd gewaardeerd, omdat deze werd 

verbonden met de bewierookte Pruisische bestuurstraditie en als een bindende kracht werd 

beschouwd na de oprichting van het keizerrijk in 1871.15 De totstandkoming van de eerste 

moderne ambtenarenwet in Duitsland in 1873 bevestigde deze ontwikkeling, omdat hiermee een 

formele basis werd gelegd voor verdere bureaucratisering.16  

De opmars van het Duitse ambtenarenbestuur lokte ook kritiek uit, met name vanuit 

Engeland, omdat ‘bureaucratic government’ ‘representative government’ ondermijnde, aldus 

John Stuart Mill.17 Daarnaast waarschuwde Walter Bagehot in The English Constitution (1867) 

dat de Pruisische bureaucratische staat ‘quite inconsistent with the true principles of the art of 

business’ was ingericht. Bagehot zag een verschil tussen ‘business efficiency’ en ‘bureaucratic 

efficiency’ en waardeerde het eerste. Rond de eeuwwisseling zagen veel Engelse politici en 

geleerden bureaucratisering als een meer wezenlijk politiek vraagstuk dan het debat over 

algemeen kiesrecht.18  

In Europa werd na 1900 het fenomeen van de permanent gesalarieerde 

bestuursambtenaar, die geen inkomen verkreeg uit of macht ontleende aan zijn economische 

activiteiten maar aan zijn ambt, het belangrijkste herkenningspunt van bureaucratisering. 

Daarnaast werd bureaucratisering vereenzelvigd met een optimale vorm van deskundig bestuur, 

want juridisch en technisch geschoolde ambtenaren waarborgden ‘bestuurlijke efficiëntie’, aldus 

politici en intellectuelen, die veel vertrouwen stelden in de staat als de motor van morele en 

economische ontwikkeling. Deze groep, die uiteenliep van conservatieven in Duitsland tot 

sociaal-liberalen in Nederland, omarmde het idee dat bureaucratie iets anders was dan politiek. 

Sterker, ‘the rational, technocratic decision-making processes of the bureaucracy’ bood 

bescherming ‘from a (…) fearsome ill – politics’, zoals de bestuurskundige Peters dit idee heeft 

gekarakteriseerd.19 Evengoed werd bureaucratie door conservatief-liberale aanhangers van 

laissez-faire verbonden met inefficiëntie, starheid en onparlementaire besluitvorming. Als proces 

zette de bureaucratisering door, maar of het als ideaal van bestuur werd gezien, was afhankelijk 

van het partijpolitieke, ideologische en geografische vertrekpunt van waaruit het werd bekeken.  

                                                           
14 Albrow, Bureaucratie, 13 en 14. 
15 Wunder, Geschichte der Bürokratie, 95. 
16 In Duitsland was in 1873 en in België in 1909 een ambtenarenwet ingevoerd.  Randeraad, ‘Ambtenaren in 
Nederland’, 224. 
17 Albrow, Bureaucratie, 15-18 
18 Ibidem, 19-21 
19 Peters, ‘The problem of bureaucratic government’, 56. 
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In dezelfde tijd deed de Duitse historicus en socioloog Max Weber veel onderzoek naar 

bureaucratie, die centraal stond in zijn werk over ideaaltypen van gezagvolle politieke 

machtsvorming.20 Bovendien wees Weber erop dat een proces en idealisering van 

bureaucratisering leidden tot een specifieke kijk op corruptie. ‘A Weberian thinking about 

corruption begins with the distinction between his ideal types’, aldus Rubinstein en Maravic.21 

Weber onderscheidde drie idealen van legitiem bestuur. In een traditionele bestuursvorm kende 

iedereen zijn plaats en was de macht in handen van één familie, een ordening die door traditie 

werd gelegitimeerd. In een charismatische samenleving was legitiem bestuur in handen van een 

bijzondere leider die op overtuigende wijze een missie uitdroeg en daarom als gezagvol werd 

beschouwd. In een formeel-rationele bureaucratie werd macht uitgeoefend op basis van regels, 

rechtvaardigden de doelen de middelen en was het bestuur in handen van professioneel 

geschoolde deskundigen. Volgens Weber was de formeel-rationele bureaucratie de meest 

gezagvolle en rationele bestuursvorm die idealiter een einde maakte aan corruptie omdat dat een 

overblijfsel van traditionele samenlevingen was.22  

De opmars van dit ideaal van bestuur in de moderne tijd kon men in de praktijk herkennen 

aan de permanente zichtbaarheid van benoemde staatsbestuurders, die op basis van geschreven 

regels en procedures handelden binnen een hiërarchische organisatiestructuur. Daarnaast 

waarborgden moderne bureaucraten een heldere boekhouding en archiefvorming. Verder leidde 

de aanstelling van bestuurders op basis van opleiding en behaalde diploma’s tot 

functiedifferentiatie op basis van deskundigheid. De kwaliteit van de ambtenaar werd dus niet 

langer bepaald door zijn afkomst uit de adel of hoge burgerij. Bovendien was het ambt van de 

moderne bureaucraat geen persoonlijk eigendom, zoals in een traditionele bestuurscultuur wel 

vaak het geval was; daarin werden ambten van vader op zoon doorgegeven of verkocht aan 

derden. Ook werd bureaucratie gekenmerkt door een gedisciplineerde naleving van formele 

regels. Tot slot was het beroep van ambtenaar een volledige baan met een vast salaris, die 

bijbanen en giften voor gunstverlening overbodig maakten.23 In deze zienswijze was een gekozen 

politicus geen bureaucraat, maar een benoemde bestuurder wel, evenals ingenieurs, juristen en 

accountants die in het bedrijfsleven werden aangesteld op basis van een vaste aanstelling omdat 

ze over de juiste diploma’s beschikten.24 Dit toont aan dat het onderscheid tussen de publieke en 

private sector wegviel, terwijl politiek en bestuur steeds meer als verschillende domeinen werden 

beschouwd waarin verschillende waarden werden nageleefd. Volgens Weber ging 

                                                           
20 Weber, Gezag en bureaucratie; ibidem, Economy and Society. 
21 Rubinstein en Maravic, ‘Max Weber, Bureaucracy and Corruption’, 29. 
22 Albrow, Bureaucratie, 34-39; Rubinstein en Maravic, ‘Max Weber, Bureaucracy and Corruption’, 21. 
23 Raadschelders, Administrative history, 117-120; Albrow, Bureaucratie, 43 en 44. 
24 Albrow, Bureaucratie, 40-42. 
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bureaucratisering voorbij de grenzen van publiek en privaat.25 Daarmee werd het vaststellen van 

een politieke moraliteit die voor zowel bestuur als politiek gold, problematisch.   

Volgens Weber was bureaucratisering onvermijdelijk, omdat daarmee superieure waarden 

als precisie, striktheid, continuïteit, discipline, voorspelbaarheid en berekenbaarheid de basis van 

bestuur werden.26 Daarnaast wilde hij, anders dan bijvoorbeeld politieke denkers als John Stuart 

Mill en Robert Michels,27 aantonen dat bureaucratie geen aangetaste vorm van parlementair-

democratisch bestuur was, maar een op zichzelf staande vorm van bestuur.28 Om dit te begrijpen 

moeten we kijken naar Webers begrip van rationaliteit. Volgens Weber was de legale 

bureaucratie de meest rationele, omdat ze was gebaseerd op (het naleven van) algemene 

gecodificeerde regels (wetten en standaarden) die het mogelijk maakten op formele en objectieve 

basis te bepalen of een bedrijf of overheidsorganisatie deskundig en efficiënt werd bestuurd. 

Naast deze ‘formele rationaliteit’ wees hij op het belang van ‘materiële rationaliteit’: de mate 

waarin door bestuurlijk handelen een gewenst moreel waardenstelsel wordt gerealiseerd. Daarom 

benadrukte Weber dat niet alleen efficiëntie (of doelrationaliteit) de onderscheidende kracht was 

van een goede vorm van bureaucratisering, maar ook de manier waarop deze bijdroeg aan een 

inhoudelijk moreel hoogstaande politiek. Hij was daarom zowel sceptisch over de Angelsaksische 

formalisering van business-efficiëntie als de Duitse ondemocratische Beambten-efficiëntie. Of 

zoals hij het zelf verwoordde: de grote vraag van bestuur in de moderne tijd betrof niet alleen hoe 

formele rationaliteit kon worden gerealiseerd maar ook materiële rationaliteit: via ‘het particuliere 

kapitalistische expansieve bedrijf met een puur commercieel ambtelijk apparaat, dat 

gemakkelijker openstaat voor corruptie, of [via] het systeem van staatsbemoeiing onder leiding 

van een in hoge mate moreel verlicht autoritair Duits ambtenarencorps’.29 Welke vorm van 

bureaucratisering gewenst was en hoe deze moest worden gerealiseerd, was de inzet van veel 

discussies over goed bestuur en politieke moraliteit na 1900, ook in Nederland. 

 

Bureaucratisering in Nederland 

Veel aspecten die kenmerkend zijn voor de laat-negentiende-eeuwse (discussie over) 

bureaucratisering, zijn in Nederland waar te nemen. Allereerst viel de toename van het aantal 

ambtenaren op.30 Het totale overheidspersoneel steeg van 20.000 in 1849 via 55.000 in 1889 en 

                                                           
25 Weber, Economy and Society, 957. 
26 Ibidem, 45. 
27 In Zur Soziologie des Partijwesens in der modernen Demokratie (1911) beschreef Robert Michels de 
bureaucratisering van de politieke partij als onvermijdelijk en een gevaar voor de parlementaire democratie.  
28 Albrow, Bureaucratie, 46 en 50. 
29 Ibidem, 67-71. 
30 In de literatuur is verschil van mening over het precieze aantal ambtenaren, maar in het algemeen liggen de cijfers 
dicht bij elkaar. Zie onder meer: Stekelenburg, 200 jaar werken bij de overheid, 141 e.v.; Van IJsselmuiden, 
Binnenlandse Zaken 160-162; Wagenaar e.a., Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland, 279. 
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69.000 in 1899 tot 91.000 in 1909.31 Daaruit blijkt de versnelling rond 1900 die ook is terug te 

zien in de omvang van de Nederlandse bestuursambtenaren op centraal en locaal niveau, die in 

1891 15.560 bedroeg en doorsteeg naar 20.000 in 1899, 28.946 in 1911 en 40.000 in 1919. De 

groei vond aanvankelijk vooral op lokaal niveau plaats, maar de centrale overheid breidde zich 

ook uit, onder meer door twee nieuwe ministeries aan de zes bestaande toe te voegen: Waterstaat 

(1900) en Landbouw, Handel en Nijverheid (1905). De centralisering bevorderde de toename van 

het aantal departementsambtenaren. Werkten er in 1848 nog enkele honderden ambtenaren op de 

ministeries in Den Haag en in 1899 1.000, in 1920 was dit gestegen tot 4.000. Het totale aantal 

rijksambtenaren verdubbelde tussen 1890 en 1918 van 12.746 tot 24.141. 32  

Net als elders riep de bureaucratisering in Nederland ambigue gevoelens op.33 Er bestond 

een traditie van kritiek op de inefficiëntie van (staats)ambtenarenbestuur, maar aan het einde van 

de negentiende eeuw kwam ook een positieve kijk op bureaucratisering opzetten.34 Het gevolg 

was dat bureaucratische waarden op meer formele wijze, dus in geschreven standaarden, werden 

vastgelegd. Om de gewenste deskundigheid te waarborgen moesten rijksambtenaren aan 

opleidingseisen gaan voldoen en volgde in 1890 de invoer van een verplicht klerkexamen.35 

Daarnaast werd de financiële positie van rijksambtenaren verbeterd en gestandaardiseerd, omdat 

het ambtelijk beroep als een volledige baan werd gezien. Vooral de ARP en de CHU, en later de 

SDAP, maakten zich er hard voor. Als minister van Binnenlandse Zaken voerde CHU’er De 

Savornin Lohman de legeswet van 9 mei 1890 in, die met ingang van 1891 de koppeling tussen 

legesheffing en traktementen verbrak. Daarmee werd voor alle functies bij de rijksoverheid een 

vast salaris ingevoerd en hadden ambtenaren officieel geen persoonlijke financiële belangen meer 

bij de publieke diensten die ze verleenden. Een inperking van giften en emolumenten werd ook 

gestimuleerd door de in 1896 ingevoerde maatregel dat het voor ambtenaren verboden was 

neveninkomsten te hebben zonder goedkeuring van de minister.36  

Het proces van bureaucratisering verliep schoksgewijs. Ondanks de toenemende 

standaardisering van opleiding en bezoldiging bleven ‘gevlei, gekonkel en vriendendiensten’ 

bepalend voor het verkrijgen van een ambtelijke functie, aldus een tijdgenoot. En aan de 

nevenbetrekkingen van ambtenaren kwam na 1896 geen einde.37 In 1906 werd de bezoldiging van 

                                                           
31 Randeraad, ‘Ambtenaren in Nederland’, 216. Het gaat om ambtenaren, werklieden en beambten, inclusief 
verplegend, politieel en onderwijzend personeel, maar exclusief militairen. 
32 Stekelenburg, 200 jaar werken bij de overheid, 140 en 141. 
33 Van Braam in: Albrow, Bureaucratie, 145-153. Zie voor de discussie over rationalisering ook: Tames, Oorlog voor 
onze gedachten, 125-129. 
34 Van Braam, Ambtenaren in Nederland, 15-24. 
35 Stekelenburg, 200 jaar werken bij de overheid 152.  
36 IJsselmuiden, Binnenlandse Zaken, 141. 
37 Stekelenburg, 200 jaar werken bij de overheid,163 en 165-167. 
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ambtenaren aan concrete richtlijnen gebonden met onder- en bovengrenzen,38 maar tot 1918 werd 

per geval door de minister beslist over salarisverhogingen. Daardoor bleef de omgang met 

salarissen zeer willekeurig en afhankelijk van de persoon van de minister en de ambtenaar. 

Bovendien waren er nauwelijks formele regels voor promotie, demotie of ontslag. Dit betekende 

dat promotie of ontslag bij wet niet gemotiveerd hoefde te worden en ambtenaren niet in beroep 

konden gaan tegen een beslissing.39 De reden hiervoor was dat werd vastgehouden aan een 

burgerlijke ambtenarencultuur waarin voorop stond dat ambtenaren uit bepaalde milieus moesten 

komen, hun ambt een erefunctie was en ze zichzelf moesten kunnen bedruipen. Dit waarborgde 

idealiter de beroepseer, het niet misbruiken van functies voor eigen gewin en het burgerlijke 

esprit de corps.40 De snelle overheidsuitbreiding rond 1900 vereiste echter zoveel meer 

ambtenaren dat de hoge burgerij hier niet in kon voorzien, waardoor het ambtenarencorps 

heterogener werd en de formalisering van regels van aanstelling en deskundigheid noodzakelijker 

werd.  

In de praktijk bleef de formalisering echter uit en dat leidde tot kritiek. De ‘Bond van 

Ambtenaren bij de Departementen’, die de hogere ambtenaren vertegenwoordigde, ijverde in 

1912 voor een commissie onder leiding van een ‘anti-bureaucratische bezuinigende 

hoofdambtenaar’ die orde op zaken moest stellen. Hier valt op dat bureaucratie vooral wordt 

uitgelegd als uitbreiding van de staatstaken en het aantal ambtenaren. De overheid mocht bij 

gebrek aan eenduidige regelgeving niet blijven uitbreiden en meer ambtenaren aannemen, want 

dat tastte de burgerlijke ambtelijke cultuur aan. Het voorstel van de Bond werd niet overgenomen 

door de regering, maar de kritiek van de Bond laat de dubbelzinnige omgang met 

bureaucratisering zien. Deze belichaamde enerzijds de ‘moderne’ eis van formele 

positieverbetering en anderzijds de afkeer van een inefficiënte, door (lage) ambtenaren 

gedomineerde overheid.41 Het ambtenarenkorps was ondertussen steeds meer verdeeld geraakt, 

want de in 1910 opgerichte ‘Algemene Nederlandsche Ambtenaren Bond’ (ANAB) ijverde juist 

voor meer formele regels om de positie van het lagere overheidspersoneel te versterken.42 De 

verschillende bonden deelden het streven naar het vastleggen van de bijzondere positie van de 

moderne ambtenaar. 

De staatsrechtgeleerde Hugo Krabbe was één van de bekendste pleitbezorgers van een 

wettelijke regeling van de positie van ambtenaren. Sinds ‘de staat zijn ambtenaren bij duizenden 

telt is het belang van den ambtenaar in elk geval quantitatief groot genoeg om de aandacht van 

den wetgever te trekken’, aldus Krabbe. Volgen Krabbe beseften politici niet dat bestuur werd 
                                                           
38 Randeraad, ‘Ambtenaren in Nederland’, 223. 
39 Stekelenburg, 200 jaar werken bij de overheid 161. 
40 Randeraad, ‘Ambtenaren in Nederland’, 219, 233 en 234. 
41 Stekelenburg, 200 jaar werken bij de overheid, 154. 
42 Randeraad, ‘Ambtenaren in Nederland’, 229. 
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gelegitimeerd door ‘de wijze waarop die taak moet worden’ uitgevoerd,43 en dat er sinds 

Thorbecke al op was gewezen dat daarvoor wetgeving nodig was.44 Desondanks was er nog 

steeds geen ambtenarenwet zoals in Duitsland, ‘het classieke land der ambtenaren’,45 terwijl een 

‘deugdelijke waarneming van het ambt’ essentieel was, omdat ‘de belangen der gemeenschap bij 

dit beroep meer geïnteresseerd zijn dan bij een ander’.46 De deugdelijkheid, of moraliteit, werd 

bepaald door ‘maatschappelijke onafhankelijkheid’, voldoende salaris en ‘rechtsbescherming’.47 

Ten derde was een regeling van belang ‘met het oog op het gemeenschapsbelang, dat een 

onafhankelijk ambtenaarspersoneel vordert, eensdeels tot verzekering van de zelfstandigheid van 

den staat tegenover de maatschappij, anderdeels omdat het medewerkt de administratie een 

onpartijdig karakter te verschaffen’. Ambtenaren boden ‘een tegenwicht (…) tegen parlementaire 

almacht’, voorkwamen dat de ‘bovenliggende’ partij in het parlement haar zin doordreef en 

waarborgden dat politiek werd ‘zonder karakter en zonder overtuiging’. Tot slot maakte een wet 

het ambtenaarsberoep aantrekkelijker, waardoor ‘de beste deelen der natie zich eerder geroepen 

zullen voelen hun werkkrachten in dienst van den staat te gebruiken’, wat ‘vooral het technische 

gedeelte [van het bestuur] ten goede’ komt.48 Kortom, een ambtenarenwet waarborgde de 

rechtspositie van de ambtenaar, de deskundigheid van bestuur en de kwaliteit van parlementaire 

politiek. Dat Krabbe als voordeel aandroeg dat dit ook het persoonlijke ‘karakter’ van bestuurders 

versterkte, toont aan dat hij in 1883 nog in een burgerlijk-liberale bestuurstraditie stond. 

Krabbes pleidooi had ertoe geleid dat in 1901 de ‘bond ter verkrijging eener wettelijke 

regeling van den rechtstoestand van burgerlijke Ambtenaren’ werd gevormd. In 1914 telde de 

bond 40.000 leden en was de sociaaldemocraat J. ter Laan één van de voormannen. Hij wees op 

de verandering van het ambtenarenberoep. ‘Zagen wij vroeger dat het ambtenaarschap (…) 

overging van vader op zoon (…) van familie tot familie tot den ambtenaarsstand werden 

opgekweekt. (…) Gaandeweg is dit veranderd. (…) [De] nieuwe ambtenaren, levende in een 

democratische tijd, behooren gesteld te worden onder democratische wetten, die tot op zekere 

hoogte vastheid en bescherming geven.’49 Daarom was een ambtenarenwet nodig die leek op de 

Duitse wet.50  

                                                           
43 Krabbe, De burgerlijke staatsdienst in Nederland, 1, 2 en 5. 
44 Thorbecke stelde in 1848: ‘Het verlangen, dat de wet ook de voorwaarden van benoeming, ontslag, pensionneering 
der burgerlijke ambtenaren regele, verdient gewis ernstige overweging. Niet enkel om hen te dekken tegen willekeur, 
die nooit en nergens behoort te heerschen; maar ter zake eener deugdelijke inrigting der publieke dienst’, zoals 
geciteerd in: Krabbe, De burgerlijke staatsdienst in Nederland, 3. 
45 Krabbe, De burgerlijke staatsdienst in Nederland, 5. 
46 Ibidem, 309. 
47 Ibidem, 148. 
48 Ibidem, 310, 312 en 315. 
49 Zoals geciteerd in: Stekelenburg, 200 jaar werken bij de overheid, 195. 
50 Van IJsselmuiden, Binnenlandse Zaken, 195-197. 
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Kort daarvoor, op 10 augustus 1910, was de ‘Staatscommissie voor de inwendige 

organisatie van departementen van Algemeen Bestuur’ onder leiding van het liberale Eerste 

Kamerlid W.F. van Leeuwen ingesteld door het kabinet-Heemskerk.51 De commissie-Van 

Leeuwen had als opdracht te adviseren over ‘vereenvoudiging’ van de inrichting van de 

ministeries. In 1912 concludeerde ze dat de hogere ambtenaren, een groep die door Van Leeuwen 

als de ‘bureaucratie’52 werd omschreven, met teveel waren, te kort werkten en de juiste vormen 

van hiërarchie en discipline niet in acht namen.53 Hoewel Van Leeuwen het woord ‘bureaucratie’ 

gebruikte om de hogere ambtenaren te bekritiseren, idealiseerde hij wel degelijk een 

bureaucratische werkwijze. Om ‘op volkomen rationeele wijze’ te kunnen besturen moest de 

secretaris-generaal meer bevoegdheden krijgen en moest het aantal ambtenaren met een vaste 

aanstelling stijgen. Ook moesten procedures worden vereenvoudigd en meer goedkopere 

werklieden voor kopieer- en archiefwerk worden aangesteld. De salarissen werden als ‘zeer 

voldoende’ omschreven, maar er moesten periodieke verhogingen worden ingesteld, zodat de 

overheid kon concurreren met het beter betaalde bedrijfsleven. Ook de invoering van de 7-urige 

werkdag werd voorgesteld, zodat ambtenaren hun beroep niet meer parttime zouden uitoefenen.54 

De regering-Heemskerk nam de adviezen over, maar een wetsvoorstel bleef uit. Van 

IJsselmuiden heeft dan ook maar ten dele gelijk als hij stelt: ‘Rond de eeuwwisseling benaderde 

het overheidsapparaat in Nederland op de meeste punten het ideaal-type van de moderne 

bureaucratie, zoals Weber dit beschreef’.55 Er was sprake van het idealiseren van bureaucratische 

deskundigheid en er werden daarbij passende formele maatregelen genomen, maar de moderne 

bureaucratie bleek niet eenvoudig te concretiseren.  

 

Het politiek waarborgen van een ‘behoorlijke’ bureaucratie 

Het ideaal van bureaucratische deskundigheid onderscheidde zich van het patrimoniaal-

monarchale ideaal en het liberaal-burgerlijke ideaal van de ‘gentleman-administrators’, zoals 

Müller terecht stelt.56 Krabbe legde in De moderne Staatsidee (1915) uit wat het verschil was 

tussen de oude en moderne bestuursidealen.57 Volgens Krabbe onderscheidde de staat zich van de 

private sfeer door haar legitieme geweldsmonopolie, maar toen de staat aan het einde van de 

negentiende eeuw zich sterk uitbreidde, had het geweldsmonopolie als kenmerk relatief aan 

                                                           
51 Ibidem, 162. 
52 Van Braam in: Albrow, Bureauratie, 153. 
53 Verburg, Geschiedenis van het Ministerie van Justitie,148-150. 
54 Stekelenburg, 200 jaar werken bij de overheid, 153-154 en 166. Bij Binnenlandse en Buitenlandse Zaken werkte 
men van 10:00-16:00 met 1,5 uur pauze, dat was ‘veel te kort’, bij Landbouw en Justitie werkte men langer. Zie: 
Verburg, Geschiedenis van het Ministerie van Justitie, 151. 
55 Van IJsselmuiden, Binnenlandse Zaken,132. 
56 Müller, Contesting Democracy, 12. 
57 Zie het lemma ‘Krabbe, Hugo (1857-1936)’ in: Biografisch Woordenboek van Nederland; Krabbe, De Moderne 
Staatsidee,v. Dit boek kwam uit in 1915, maar was al voor de oorlog geschreven. 
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belang ingeboet. De staat werd herkend aan het bouwen van onder meer spoorwegen, maar dat 

onderscheidde haar niet van private partijen, want die konden ook infrastructuur aanleggen.58 

Modern staatsbestuur onderscheidde zich van andere bestuursvormen door zijn wijze van 

besturen. In de vroegmoderne patrimoniale monarchieën oefende de ‘Overheid’ gezag uit alsof 

die haar van nature toekwam. Met de Franse Revolutie was deze vanzelfsprekendheid niet 

verloren gegaan, maar was slechts de koppeling tussen de absolute staatsmacht en de monarch 

verzwakt.59 In de negentiende eeuw was de constitutionele staat gevormd om de macht van de 

koning blijvend te beperken. Sindsdien berustte legitiem staatsoptreden op wetten die door het 

parlement op basis van constitutionele voorwaarden waren opgesteld.60 Volgens Krabbe was nu 

de tijd aangebroken dat de staat zijn legitimatie vond in de manier waarop deze het 

‘rechtsbewustzijn’ belichaamde: het instinctieve gevoel van morele rechtvaardigheid van mensen 

die leven in gemeenschappen.61  

Krabbe was niet de enige die de opmars van de bureaucratisch-deskundige staat 

waardeerde en tegelijkertijd zocht naar een meer democratische invulling van politieke moraliteit 

met oog voor de morele opvattingen van het publiek. Al in 1899 waarschuwde P.L. Tak, die tot 

1899 lid van de Liberale Unie was geweest en daarna overstapte naar de SDAP, dat moest 

worden voorkomen dat ‘belangrijke technische beslissingen (…) in handen van enkelen buiten 

den invloed der gekozenen’ viel, omdat dat het vertrouwen in de politiek ondermijnde. G.A. van 

Poelje, een ambtenaar en jurist die in 1914 bij Krabbe promoveerde, vond dat een combinatie van 

meer openbaarheid van politiek en rationalisering van bestuur nodig was. Hij hekelde het ‘half-

ambtelijke’ en tevens ‘verpolitiekte’ Nederlandse bestuur van parlement en partij.62 Van Poelje 

prefereerde ‘Bureaucratius’: de deskundige beroepsbestuurder op wiens adviezen de politicus zijn 

beleid baseerde.63 Ook politici als Abraham Kuyper vonden dat ‘politieke heeren’ de beslissingen 

namen, maar op basis van het advies van deskundigen.64 In christelijke en liberale kringen 

ontwikkelde zich daarbij de gedachte dat op centraal staatsniveau het initiatief lag om beleids- en 

bestuursbeslissingen te nemen, maar dat de uitwerking ervan aan decentrale organisaties van 

belanghebbenden zoals coöperaties kon worden overgelaten.65 Er werd gezocht naar een nieuwe 

verhouding tussen democratische politiek, volksinvloed en staatsbestuur.66 Een scheiding van 

                                                           
58 Krabbe, De moderne Staatsidee, 87- 89. 
59 Ibidem, 3, 4. 
60 Ibidem, 1 en 30-32. 
61 Ibidem, 9, 10 en 54. 
62 Couperus, De machinerie van de stad, 50, 51, 59, 61-64 en 71. 
63 Ibidem, 74.In navolging van Goodnow en Wilson achtte Van Poelje de invloed van politiek op bureaucratisch 
bestuur nadeliger dan de invloed van bureaucratisering op politiek. Overeem, The Political-Administration 
Dichotomy, 79. 
64 Houwinck Ten Cate, Mannen van de Daad, 34. 
65Van Zanden en Van Riel, Staat, Instituties en Economisch Ontwikkeling, 368-370. 
66 Colenbrander, Nederlandsche politiek, 264-269. 
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bestuur en politiek, een minder starre omgang met constitutionele regels en meer aandacht voor 

deskundigheid en democratisering stonden daarbij voorop. Dit is kenmerkend voor de omgang 

met bureaucratisering rond de eeuwwisseling.67 

Tegelijkertijd hadden veel klassiek-liberaal georiënteerde politici en rechtsgeleerden 

moeite met het overhoop halen van de constitutioneel geregelde institutionele inrichting van 

Nederland. De rechtsgeleerde en Unieliberaal J.A. van Hamel vond het onverantwoord de 

constitutionele regels te versoepelen op het moment dat ‘oligarchische’ politieke partijen en de 

‘bureaucratie’ machtiger werden en het parlement overvleugelden.68 Andere aanhangers van de 

Liberale Unie wilden parlementair bestuur, dat nu steeds vaker de naam parlementaire democratie 

kreeg, verdedigen tegen bureaucratisering, zonder dat ‘steunend en dwingend optreden’ van de 

staat werd losgelaten.69 Dit was halfslachtig, want meer staatsoptreden ondermijnde klassiek 

parlementair bestuur en werkte bureaucratisering in de hand. Deze ambivalentie kenmerkte ook 

de progressieve Vrijzinnig Democratische Bond (VDB): goed bestuur was het bevorderen van 

technische deskundig bestuur en democratisering op initiatief van parlement en staat.70  

A.A.H. Struycken, hoogleraar staatsrecht, zocht ook naar een goede omgang met 

bureaucratisering.71 Struycken wees kritisch op de groei van de ‘administratie’: ‘het wordt met 

den dag erger. (…) De tijd is niet ver meer, dat wij niet zullen vragen: waarvoor heb ik 

vergunning noodig? - , maar waarvoor heb ik geen vergunning noodig?’72 Dit was onvermijdelijk. 

De grote uitdaging was: ‘hoe waarborgen wij eene behoorlijke administratie [en] een deugdelijke 

administratie?’ Struycken vond, net als Krabbe, dat het staatsbestuur ‘organen van een 

volksgemeenschap’, ‘uitingen van het gemeenschapsleven’ en uitdrukkingen van ‘democratie’ 

waren.73 Hij wilde een plek geven aan politieke moraliteit, dus aan ongeschreven waarden die in 

het brede publieke domein werden gevormd. Struycken zag dit het beste gewaarborgd door 

enerzijds democratisering, wat bij hem uitbreiding van het kiesrecht betekende, en anderzijds het 

idealiseren van de waarden van de burger-bestuurder als beschaver en van het parlement als de 

uitdrukking van de Nederlandse moraal.74 Hij combineerde dit met een pleidooi voor het inrichten 

van een decentraal bestuur langs verzuilde lijnen. Dat was een andere variant om het 

bureaucratische ideaal en een gedragen vorm van politieke moraliteit bij elkaar te brengen. 

                                                           
67 Peters, ‘Politicians and bureaucrats in the politics of policy-making’, 255; Rubinstein en Maravic, ‘Max Weber, 
Bureaucracy and Corruption’, 30. 
68 Lokin en Jansen, Tussen droom en daad, 156. 
69 Den Hertog, Cort van den Linden, 446; Vossen, Vrij Vissen, 50. 
70 De VDB hield vast aan het idee dat ‘bij overheid en wetgevende macht voortdurend een krachtig initiatief 
werkzaam [hoorde te zijn] om regelend in te grijpen in het economisch leven der burgers’, zoals partijleider H.P. 
Marchant het verwoordde in het door hem geschreven De Vrijzinnig-Democratische Partij, 7. 
71 Strucyken, Recht en Gezag. 
72 Struycken, ‘Wenschelijkheid van administratieve rechtspraak hier te landen’, 13-15. 
73 Ibidem, 8-12 en 20-22. 
74 Tames, Oorlog voor onze gedachten, 231. 
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Tot slot was er nog een conservatieve stroming. W.H. de Beaufort, lid van de Bond van 

Vrije Liberalen (BVL), hekelde zowel de democratrisering als bureaucratisering van bestuur en 

zag een verband tussen beide. De democratisering leidde tot uitbreiding van de staatstaak, omdat 

ze ‘handige sprekers’ naar voren bracht die zich niet ‘[o]ver de uitvoerbaarheid bekommeren’.75 

‘Democratie is een bij uitstek kostbare regeeringsvorm’, omdat politici ‘lotsverbetering’ voorop 

stellen en ‘belanghebbenden’ willen dienen met als gevolg pensioenen voor kiezers, staatshulp 

voor bedrijven en hogere salarissen voor ambtenaren. Voor de organisatie van de uitvoerbaarheid 

was bureaucratisering nodig. Door deze ontwikkeling kwam goed bestuur in gevaar: het ging nog 

slechts om het formeel bevredigen van wensen en niet om de juiste invulling van deskundig 

bestuur.76 Beaufort verwoordde het geluid van de conservatief-liberale aanhangers van de BVL, 

waarin vooropstond dat het staatsbestuur er niet was voor beroepsbestuurders en democratische 

‘lotsverbetering’.77 Deze liberalen wilden een kleine staat, beperkt kiesrecht en laissez-faire, en 

vonden dat deskundig bestuur het beste werd gewaardborgd door bestuurders aan te stellen die 

afkomstig waren uit de hogere burgerij en de zakelijke elite. 

 

De snelle groei van het ambtenarenapparaat en de manier waarop ambtenaren optraden, maakte 

een ontwikkeling zichtbaar die de opmars van een bureaucratisch-deskundig ideaal van goed 

bestuur laat zien. Hierdoor kwam politiek, en dus politieke moraliteit, onder druk te staan. 

Waarden als constitutioneel handelen, politiek debat, parlementaire representatie en burgerlijke 

geschiktheid, die zo kenmerkend waren voor het negentiende-eeuwse (burgerlijke) liberalisme 

werden minder belangrijk dan (het begeleiden van) verdergaande bureaucratisering. Aan de 

vooravond van de Eerste Wereldoorlog lag de richting van deze ontwikkeling nog niet vast, maar 

zette de opmars van bureaucratische deskundigheid, de snelle uitbreiding van het aantal 

staatstaken en de aanstelling van geschoolde beroepsambtenaren met een vast salaris steeds 

verder door. ‘Whether representative government or liberal ideology had successfully rooted 

themselves or not, the aims of the administrator and the accountant had prevailed’, zoals Bayly 

dit treffend heeft verwoord.78 De bureaucratisering van de politiek werd als een volgende fase 

beschouwd, en wel één die de belofte van een corruptievrij bestuur zou kunnen inlossen. 

Onduidelijk was hoe het ideaal van bureaucratische deskundigheid in de praktijk georganiseerd 

moest worden zonder dat dit de politiek(e moraliteit) teveel ondermijnde.   

                                                           
75 De Valk en Faassen, Dagboeken van de Beaufort, 1038. Het is een ongedateerd essay, maar waarschijnlijk vlak na 
1900 geschreven. 
76 Ibidem, 1039. 
77 De BVL prefereerde een kleine staat, want dat ‘versterking der economisch zwakkeren in de eerste plaats en bij 
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‘“Massregeln” van gansch het maatschappelijk leven door beroepsambtenaren’, zoals geciteerd in: Voerman, 
‘Liberalen op een tweesprong’, 110-112. 
78 Bayly, Birth of the Modern World, 478 en 479. 
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2. De plotselinge voogdijstaat: Nederland tijdens WOI 
 

Het uitbreken van de oorlog in augustus 1914 vereiste een enorme inventiviteit van het in 1913 

aangetreden kabinet-Cort van der Linden. Op aandringen van leiders uit het bedrijfsleven nam de 

staat een grote mate van verantwoordelijkheid op zich voor het organiseren van de handel en 

voedseldistributie, met als gevolg dat het aantal staatstaken en benodigde ambtenaren steeg. Om 

bureaucratische deskundigheid te waarborgen werd zowel een beroep gedaan op belanghebbende 

deskundigen met ervaring in de publieke sector, zoals (oud-)ambtenaren en politici, als ook in de 

private sector, zoals directeuren uit het bedrijfsleven. Halverwege de oorlog zorgde het 

crisisstelsel voor de eerste politieke conflicten, die in heftigheid toenamen naarmate de pers er 

meer over berichtte.  

 

De totstandkoming van het crisisstelsel 

Volgens minister Treub moest de staat door de oorlog ‘plotseling voogdijstaat’ worden om een 

bankenloop, het hamsteren van levensmiddelen en het stilvallen van de handel te voorkomen.79 

Cruciaal was het vinden van een oplossing om aan producten te komen die door de 

oorlogvoerende landen werden betiteld als ‘contrabande’; middelen die aangewend konden 

worden voor de productie van oorlogstuig, zoals ijzer en steenkool. Ook het veiligstellen van de 

visserij en de graaninvoer uit de Verenigde Staten was een uitdaging, omdat de Noordzee was 

bezaaid met mijnen en onderzeeboten.80 Het streven naar het vormen van een voogdijstaat was in 

lijn met de sociaal-liberale opvattingen over een moreel verantwoordelijk staatsbestuur, zoals 

zich dat sinds het einde van de negentiende eeuw ontwikkelde. Een wezenlijk verschil met de 

oorlogsstaat was echter de grotere schaal waarop de staat verantwoordelijkheid nam, en de 

nadruk op een bureaucratisch-deskundige inrichting van het oorlogsbestuur.  

Ondanks het feit dat men langzaam gewend raakte aan de nieuwe rol van de staat in 

Nederland, lag een vergaande controle van de handel en voedselvoorziening gevoelig, omdat in 

de jaren voor de oorlog het laissez-faire-denken domineerde.81 Vrijhandel stond aan de basis van 

de economische groei in Nederland. In 1913 bedroeg de Nederlandse invoer 81% en de uitvoer 

59% van het Bruto Binnenlands Product.82 De politieke en zakelijke elite was daarom geen 

voorstander van handelsbeperkingen, omdat dit de positie van de Nederlandse 

handelsmaatschappijen en de havens van Amsterdam en Rotterdam, die een spilfunctie vervulden 

in de internationale in-, uit- en doorvoer van producten en grondstoffen, ondermijnde. Daarnaast 

                                                           
79 Treub, Oorlogstijd, 5 en 6. 
80 Von der Dunk, ‘Nederland ten tijde van de Eerste Wereldoorlog’, 348-359. 
81 Van Zanden en Van Riel, Staat, Instituties en Economisch Ontwikkeling, 336-339. 
82 Klemann, ‘Ontwikkeling door isolement’, 272. 
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had de groeiende dominantie van de handel de economische structuur van Nederland veranderd. 

De landbouwsector, die traditioneel de belangrijkste aanbieder van goederen en werkgelegenheid 

was, keek argwanend naar de opkomst van grote handelshuizen en moderne industriële 

ondernemingen en de daaraan verbonden financiële sector.83 Tegelijkertijd kon de Nederlandse 

landbouw zijn concurrentiepositie alleen in stand houden door het importeren van goedkope 

bulkmaïs als veevoer en kunstmest uit de Verenigde Staten ten behoeve van de veeteelt en het 

produceren van landbouwproducten voor de lucratieve export naar Duitsland.84 Om dit 

handelssysteem te kunnen handhaven was er een toenemende behoefte aan coördinatie om tot 

aanvaardbare prijzen voor (landbouw)producten, transactiekosten (handels- en kredietkosten) en 

verwerkingskosten (fabriekskosten) te komen.85  Het uitbreken van de oorlog maakte 

samenwerking van belanghebbenden nog belangrijker.  

De staat kon niet te openlijk de vergaande samenwerking leiden, omdat Nederland een 

neutrale positie innam tussen de oorlogvoerende landen Groot-Brittannië en Duitsland. De 

regering beriep zich op het internationaal recht om de Nederlandse neutraliteit veilig te stellen, 

maar Groot-Brittannië wilde dit niet zonder meer toestaan. In de eerste maanden van de oorlog, 

toen de entente weinig in te brengen had tegen de Duitsers, werd de Nederlandse handel stevig 

beperkt om Duitsland te verzwakken. Nederland protesteerde en wees op vooroorlogse afspraken 

over vrijhandel in oorlogstijd.86 De Engelsen wilden echter de garantie dat producten die geschikt 

waren voor militaire doeleinden, niet naar Duitsland gingen. Tegelijkertijd eisten de Duitsers dat 

de Nederlandse export naar Duitsland op een substantieel peil bleef.87  

Een deel van de oplossing werd geboden door private initiatieven. Op 24 november 1914 

nam het bedrijfsleven het initiatief voor de oprichting van de N.V. Nederlandsche Overzeesche 

Trustmaatschappij (NOT). De NOT garandeerde dat voor Nederland bestemde goederen niet aan 

oorlogvoerende landen werden doorverkocht, voerde onderhandelingen in Londen over import en 

export en bepaalde wie wanneer welke hoeveelheid goederen mocht verhandelen.88 De 

internationale mogendheden accepteerden de NOT.89 Formeel was de NOT een particuliere 

organisatie, maar ‘[n]iettemin handelde de NOT als regel in overleg met de Regeering’, zoals bij 

                                                           
83 Van Zanden en Van Riel, Staat, Instituties en Economisch Ontwikkeling, 353, 357 en 359. De uitvoer bestond in 
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87 Den Hertog, Cort van der Linden, 440; Klemann, ‘Ontwikkeling door isolement’, 272. 
88 Den Hertog, Cort van der Linden, 441 en 442; Kruizinga, ‘Neutrality in balance’, 57-82. 
89 Den Hertog, Cort van der Linden, 442. 
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Nederlandse politici en zakenlui al snel bekend was.90 Dit werd een kenmerk van meer 

oorlogsorganisaties, zoals van het op privaat initiatief opgerichte Koninklijk Nationaal 

Steuncomité (KNS) met koningin Wilhelmina als erevoorzitter. Het KNS richtte zich op de 

ondersteuning aan werklozen en armlastigen, maar mocht in 1915 ook regels voor de distributie 

van brandstoffen, wol, nijverheidsproducten en levensmiddelen opstellen.91 Het KNS hielp 

gemeentelijke steuncomités,92 zoals het ‘Algemeen Steuncomité Amsterdam’.93 Al snel waren de 

lokale organisaties machtige organen die vergaande bevoegdheden opeisten of bij wet verkregen. 

Nog ingewikkelder werd het doordat de NOT en het KNS private organisaties waren, maar 

steunden op wetten die het parlement en de regering uitvaardigden, zoals de op 3 augustus 1914 

ingevoerde onteigenings- en levensmidddelenwet die aan de regering de bevoegdheid gaf 

goederen en producten in Nederland te houden voor een stabiele voedselvoorziening.94 Deze 

bevoegdheid werd vaak weer gedelegeerd aan een lokaal steuncomité. Private partijen kregen zo 

publieke taken in handen.  

Naast de NOT en KNS was er een derde soort crisisorganen. In 1914 nam de overheid een 

monopoliepositie op zich voor de import, productie en distributie van graan en meel en richtte 

daarvoor het ‘Rijksbureau voor de Distributie van Graan en Meel’ op.95 Vanaf maart 1915 werden 

meer ‘Rijks Centrale Bureaus’ opgericht die ressorteerden onder het ministerie van Landbouw en 

zorg moesten dragen voor stabiele prijzen, voldoende voorraad en een goede samenwerking 

tussen de belanghebbende financiers, handelaren, fabrikanten en boeren. In ruil voor 

samenwerking kregen de belanghebbenden kredietgaranties, vaste prijzen en consenten (in- en 

uitvoervergunningen). In september 1915 werden de rijksbureaus vervangen door ‘vereenigingen 

van belanghebbenden’, zoals de pluimveevereniging en de peulvruchtenvereniging. 

Rijkscommissies van toezicht controleerden de verenigingen. Het ‘Rijks Centraal 

Administratiekantoor voor de Distributie van Levensmiddelen’ en het ministerie van Landbouw 

stuurden de verenigingen en rijkscommissies aan. In 1916 werden hun activiteiten ondergebracht 

bij de afdeling ‘Crisiszaken’ van het ministerie van Landbouw, die werd geleid door de 

‘Commissie van Bijstand’.96 Met de Distributiewet van 19 augustus 1916 kreeg de regering een 

volmacht voor het reguleren van de distributie van producten ‘in het belang van de 

volksvoeding’. Maximumprijzen en de productie van bepaalde gewassen konden nu worden 

afgedwongen door het ministerie van Landbouw, de commissie van bijstand en daaronder 

                                                           
90 Van Sasse van Ysselt, Eindverslag, 63. 
91 De Rooy, Werklozenzorg, 23; Gruythuysen, Van Schie en Tempelaars, Inventaris van de archieven van 
crisisinstellingen, 17. 
92 Treub, Oorlogstijd, 124. 
93Archief Algemeen Steuncomité, inv. nr. 855, Inleiding. 
94 Peereboom, Distributiewetgeving, 20 en 28. 
95 Van Sasse van Ysselt, Eindverslag, 62. 
96 Peereboom, Distributiewetgeving, 27.  
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resorterende crisisorganen. In 1917 en 1918 volgden aanvullende wetten, zoals de Scheurwet die 

de overheid de bevoegdheid gaf boeren te dwingen graan te verbouwen.97  

Om de crisisorganen (waarvan er 197 werden opgericht) te bemannen, werden duizenden 

extra ambtenaren aangenomen.98 De oorlog veroorzaakte een toename van het aantal ambtenaren 

van minimaal 14,6%.99 Gepensioneerde ambtenaren werden gevraagd terug te keren en ook 

personen die werkzaam waren in het bedrijfsleven of die net een opleiding hadden afgerond, 

werden als crisisambtenaar aangesteld. Daarnaast kreeg de zakelijke elite veel invloed. De NOT 

stond onder leiding van de president van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM), C.J.K. 

van Aalst, en de directeur van de Nederlandsche Stoombootmaatschappij, A.G. Kröller.100 Het 

KNS-bestuur bestond naast minister Treub uit, wederom, Van Aalst en H. Colijn, de directeur 

van de Koninklijke Petroleum Maatschappij. De afdeling crisiszaken en de commissie van 

bijstand vielen onder het gezag van het ministerie van Landbouw, maar de feitelijke leiding lag in 

handen van ‘adviseur’ Kröller en de topambtenaren O. Reitsma en M.M. Schim van der Loeff, 

een voormalig Unieliberaal Kamerlid.101 Ook de verenigingen werden bestuurd door ambtenaren 

en ‘belanghebbenden’ zoals ondernemers, handelaren en producenten, en ondersteund door 

geschoolde specialisten, vooral juristen en accountants. Deze bestuurders golden allemaal als 

‘deskundigen’ en waarborgden idealiter bureaucratische waarden als precisie en efficiëntie. Het 

bestuur van een rijkscommissie, dat verantwoordelijk was voor het toezicht op de verenigingen, 

bestond uit een Eerste Kamerlid, twee leden van de Tweede Kamer en een deskundige die kennis 

had van het productgebied waar de rijkscommissie toezicht op hield. Veel Kamerleden van de 

Liberale Unie, de grootste parlementaire partij en steun en toeverlaat van het kabinet Cort van der 

Linden, werden voorzitter van een rijkscommissie. Dat de crisisorganen niet alleen door 

ambtenaren van het ministerie van Landbouw werden bemand, was niet alleen een gevolg van 

een tekort aan departementsambtenaren, maar ook een poging politici en de belangrijkste 

belanghebbenden bij de besluit- en beleidsvorming te betrekken, zodat er in een vroeg stadium 

consensus ontstond over de taken en inrichting van de crisisorganen.102  

                                                           
97 Peereboom, Distributiewetgeving, 20 en 28. 
98 Uit een opgave van het ministerie van Landbouw waarin de stand van zaken aan het einde van 1917 wordt 
geschetst, blijkt dat er 1.870 ambtenaren en belanghebbenden werkten voor de crisisorganen. Dit was exclusief het 
personeel dat voor het ministerie van Landbouw, de NOT of de NUM werkte. Het aantal extra ambtenaren dat nodig 
was als gevolg van de oorlog, ligt dus hoger. In Kamerdebatten werd soms gesteld dat er 7.000 nieuwe 
crisisambtenaren waren aangesteld. HTK Bijlagen, 1917-1918, ‘Verhooging hoofdstuk X voor 1917’, (243.7), Bijlage 
II, Opgave van het aantal leden der verschillende Crisisorganisatiën, 99-105.  
99 Van IJsselmuiden, Binnenlandse Zaken, 160 en 161.  
100 Zoals geciteerd in: Smit, Tien studiën betreffende Nederland in de Eerste Wereldoorlog, 90; Den Hertog, Cort van 
der Linden, 441 en 442. De NOT werd uitgebouwd tot een organisatie waar in 1917 ruim duizend mensen werkten en 
werd gezien als een ‘nevenregering’ of ‘staat binnen de staat’. 
101 Den Hertog, Cort van der Linden, 534. 
102 Van Sasse van Ysselt, Eindeverslag, 129-150. 
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 Naast het waarborgen van voldoende deskundigheid en consensus was de financiering 

van het crisisstelsel een uitdaging.103 Het crisisstelsel veroorzaakte een ingrijpende stijging van de 

rijksuitgaven. De periode 1890-1910 laat een stijging van 43% zien,104 maar tussen 1914 en 1919 

werden de rijksuitgaven verdrievoudigd: van 359 miljoen gulden in 1914 naar 562 miljoen gulden 

in 1916 tot 1.081 miljoen gulden in 1918. De uitgaven van de crisisstaat hielden geen gelijke tred 

met de inkomsten. Hierdoor liep het begrotingstekort op van 174 miljoen gulden in 1914 tot 614 

miljoen gulden in 1918105 en steeg de staatsschuld van 1.317 miljoen gulden in 1914, via 1.759 

miljoen gulden in 1916 tot 2.466 miljoen gulden in 1918 en 2.826 miljoen gulden in 1919.106 De 

kostenstijging was te wijten aan het crisisstelsel, dat in 1917 resulteerde in directe maandelijkse 

(rente)lasten van tussen de 21 en 36 miljoen gulden.107 Aangevuld met de uitgaven voor het paraat 

houden van 200.000 militairen en de opvang van Belgische vluchtelingen108 kostte de oorlog de 

staat 2 miljard gulden, een ongekend bedrag.109 Al snel werd duidelijk dat alleen via de staat 

voldoende geld kon worden georganiseerd. Een eenmalige belasting in 1914 en de invoer van een 

oorlogswinstbelasting in 1917 brachten niet voldoende op, zodat een groot deel van de kosten 

moest worden gefinancierd door de uitgifte van staatsobligaties. Deze vorm van financiering 

bracht stijgende rentekosten met zich mee.110 Het crisis- en distributiestelsel, de kern van de 

voogdijstaat, werd op alle terreinen een steeds groter organisatievraagstuk. 

 
Politiek van beslotenheid? 

Het kabinet-Cort van der Linden was eigenlijk aangetreden om geheel andere politieke thema’s 

op te pakken dan de oorlogsproblematiek. Onder leiding van premier Cort van der Linden 

bereidde de regering een grondwetsherziening voor om de financiering van het bijzonder 

onderwijs en het invoeren van het algemeen kiesrecht te regelen. De partijloze liberaal Cort van 

der Linden hoopte dat de grondwetswijziging aan de toenemende partijpolitieke verdeeldheid een 

halt kon toeroepen.111 Daarnaast hoopte hij de uitbreiding van de centrale staat te kunnen 

beperken door decentrale bestuursorganisaties op te zetten. Dit was mede gebaseerd op het werk 

                                                           
103 Van Braam, Bureaucratisering in Nederland, 24. 
104 Stekelenburg, 200 jaar overheid in Nederland, 144 en 151. 
105 Von der Dunk, ‘Nederland ten tijde van de Eerste Wereldoorlog’, 358 en 359. 
106 De Vries, ‘Het economisch leven in Nederland 1918-1940’, 367. 
107 Voor 1913 was er geen financieringsprobleem. Tussen 1870 en 1913 stegen de totale uitgaven van 69 miljoen 
gulden, via 106 miljoen gulden naar 194 miljoen gulden. De belastinginkomsten, onder meer door de sinds 1893 
ingevoerde inkomstenbelasting, stegen ook van 54 miljoen in 1850, via 94 miljoen in 1880 naar 169 miljoen in 1913. 
De rente en staatsschuld daalden van 58,9% van de totale uitgaven in 1850 tot 31% in 1913. Van Zanden en Van Riel, 
Staat, Instituties en Economisch Ontwikkeling, 335. 
108 Von der Dunk, ‘Nederland ten tijde van de Eerste Wereldoorlog’, 348. 
109 Colenbrander, Nederlandsche Politiek, 289; Treub, Oorlogstijd, 353; Moeyes, Buitenschot, 173 en 366. 
110 De Vries, ‘Het economisch leven in Nederland 1918-1940’, 367-369. 
111 Den Hertog, Cort van der Linden, 298. ‘[I]k steun op een meerderheid in het land, maar ik steun niet op eenige 
fractie of op eenige partij’, zoals Cort van der Linden zijn afkeer van partijpolitiek in een Kamerdebat in 1914 
verwoordde. 
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van Krabbe, waarin een decentrale inrichting als belangrijk middel werd gezien om lokaal 

georganiseerde deskundigheid te benutten en de band van de overheid met het volk te 

versterken.112 Hoewel het kabinet een liberale signatuur had, waren de andere leden het niet per se 

met Cort van der Linden eens. De zogenaamde ‘vrijzinnige concentratie’, de samenwerking van 

liberale partijen tijdens de verkiezingen van 1913 die aan de basis van het kabinet stond, had 

uiteenlopende standpunten op het gebied van kiesrecht en staatsinrichting. Daarom was gekozen 

voor een ‘extra-parlementair’ kabinet. Dit betekende dat het kabinet-Cort van der Linden niet 

zozeer verantwoording schuldig was aan de parlementaire partijen, maar aan de ‘volkswil’ en de 

‘publieke opinie’, aldus Cort van der Linden.113 In de praktijk gaf dit veel bewegingsvrijheid aan 

de regering. De oppositie, bestaande uit de SDAP en de confessionele partijen, keek kritisch toe 

hoe het kabinet optrad. 

De oorlog legde het politieke debat en daarmee het werk voor de grondwetswijziging 

tijdelijk stil. In de eerste bijeenkomst van de Kamer na het uitbreken van de oorlog op 3 augustus 

1914 werd een ‘huisvrede’ afgekondigd. SDAP-leider P.J. Troelstra stelde dat ‘de nationale 

gedachte de nationale geschillen overheerscht’ en premier Cort van der Linden beaamde dat 

politiek nu draaide om ‘de eenheid en het behoud van ons dierbaar vaderland’.114 De regering 

informeerde de Kamer in besloten bijeenkomsten en Cort van der Linden maande de pers tot 

kalmte. In zijn hoedanigheid van minister van Binnenlandse Zaken had hij L.J. Plemp van 

Duiveland, voorzitter van de Nederlandse Journalisten Kring (NJK), uitgelegd dat het van ‘groot 

belang’ was ‘indien de pers (…) geen berichten die ontsteltenis kunnen wekken opnam’. De NJK-

voorzitter had collega-journalisten onder verwijzing naar artikel 98 en 100 van het wetboek van 

strafrecht erop gewezen dat het strafbaar was wanneer zaken openbaar werden ‘waarvan de 

openbaarmaker weet dat de geheimhouding door het belang van de staat wordt geboden’ of 

erdoor de ‘onzijdigheid van den staat’ in gevaar kwam.115 De pers was zeer gehoorzaam.116 Toen 

tegen de verwachting in de oorlog niet rond de kerst van 1914 was beëindigd, werd de 

grondwetsherziening weer opgepakt, verbrokkelde de ‘huisvrede’ en werd het publieke debat 

levendiger. In 1916 was er overeenstemming over een grondwetswijziging die het algemeen 

kiesrecht en de financiering van het bijzonder onderwijs regelde. Nu was er volgens de oppositie 

en veel kranten minder reden om voorzichtigheid te prediken. De aandacht werd verlegd naar het 

crisisstelsel en de twee meest betrokken ministers: Treub en Posthuma. 

                                                           
112 Den Hertog, Cort van der Linden, 301, 303 en 536. 
113 Ibidem, 302 en 303. 
114 Von der Dunk, ‘Nederland ten tijde van de Eerste Wereldoorlog’, 350; De Rooy, Republiek van Rivaliteiten, 154. 
115 Zoals geciteerd in: Wijfjes, Journalistiek in Nederland, 125. 
116 Wijfjes, Journalistiek in Nederland, 118 en 125. Kranten hielpen het ‘normale’ leven te laten doorgaan. De 
grootste krant van Noord-Nederland, Het Nieuwsblad van het Noorden, schreef al op 25 augustus 1914: ‘We moesten 
maar weer eens gewoon gaan doen als anders.’ 
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In november 1914 was de flamboyante Treub overgestapt van Landbouw naar Financiën. 

Daar schreef hij een vrijwillige lening uit om de oorlogsuitgaven te financieren waarvan de rente 

moest worden betaald met een tijdelijke belastingverhoging, de zogenaamde ‘opcenten’. Het was 

een succes, want er werd voor 400 miljoen gulden ingetekend, meer dan de beoogde 275 miljoen. 

Door het voortduren van de oorlog werd de financiering van de staat echter steeds lastiger en 

werd Treubs beleid kritischer gevolgd.117 Ook zijn handelsbeleid trok de aandacht. Als 

voormalige wethouder en hoogleraar in Amsterdam had hij goede contacten met Amsterdamse 

handelaren en bankiers. Op advies van de Amsterdams georiënteerde NOT-leider Van Aalst 

wilde Treub de banden met de Engelsen versterken, wat irritatie opriep bij de Duitsers. De 

onvrede over de staatsfinanciering en de invloed van de pro-Engelse Amsterdamse lobby stonden 

aan de basis van Treubs tijdelijke vertrek als minister in februari 1916.118 

De ambitieuze uit Friesland afkomstige Posthuma, die in september 1914 op het 

ministerie van Landbouw terecht was gekomen, stuurde het crisisstelsel aan. Doorgewinterd in de 

vertegenwoordigende organen van de landbouwsector119 werd hij in september 1914 minister van 

Landbouw met als belangrijkste taak het waarborgen van de voedselvoorziening en de voor de 

agrarische sector cruciale handel met Duitsland.120 Het laatste beleidsdoel leidde ertoe dat 

Posthuma een pro-Duitse houding aannam, want ruzie met de oosterburen raakte het inkomen van 

de boeren. Bovendien probeerde zijn belangrijkste adviseur, Kröller, met een Duitsvriendelijk 

exportbeleid de Duitse steenkoolimporten veilig te stellen, tot ergernis van de Engelsen.121 

Doordat de boeren hoge prijzen kregen voor de verplichte verkoop en teelt van producten, wat tot 

prijsstijgingen voor consumenten leidde, en doordat Posthuma een pro-Duitse koers belichaamde, 

kreeg hij vaak kritiek.  

De kritiek op Posthuma groeide ook omdat De Telegraaf schreef dat de crisisorganen 

onrechtmatig optraden in het voordeel van de Duitsers. De Telegraaf was de grootste krant van 

Nederland,122 openlijk anti-Duits en had een ‘anti-smokkelbureau’ dat berichtte over 

handelsmisstanden aan de Duits-Nederlandse grens.123 Hoewel de censuur in Nederland relatief 

beperkt bleef, werd De Telegraaf nauwlettend gevolgd en werden diens redacteuren zelfs 

                                                           
117 Van Schie, Vrijheidsstreven in verdrukking, 174-176; De Jong, Hoe betalen wij onze oorlogsbaten? 
118 Den Hertog, Cort van der Linden, 558. 
119 Posthuma had na afronding van de Rijkslandbouwschool in Wageningen carrière gemaakt als secretaris van de 
‘Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken in Friesland’ en de ‘Algemeene Nederlandsche Zuivelbond’. In 1909 was hij 
directeur van de ‘Landbouwonderlinge’ en de ‘Tuinbouwonderlinge’ geworden, en van de daaraan gelieerde 
‘Coöperatieve Vereeniging “Centraal Beheer”’ werd hij directielid. 
120 Zie het lemma ‘Posthuma, Folkert Evert (1874-1943)’ in: Biografisch Woordenboek van Nederland.  
121 De Valk en Faassen, Dagboeken van de Beaufort, 800; Posthuma was in mei 1916 overspannen geraakt, daarna 
was Kröller aangesteld als speciale adviseur. 
122 Van Vree, De Pers en Duitsland, 41, 42 en 114. 
123 Von der Dunk, ‘Nederland ten tijde van de Eerste Wereldoorlog’, 357. 
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vervolgd voor het verspreiden van belastende publicaties,124 tot ontzetting van veel Kamerleden 

en journalisten die vonden dat in de berichtgeving een kern van waarheid zat.125 Tegelijkertijd 

waren invloedrijke politici en zakenlui kritisch over de ‘vunzige Telegraaf’126 en probeerde de 

regering dit type kranten te dwarsbomen. Zo verbood Posthuma met een missive aan zijn 

hoofdambtenaren van 6 december 1916 al zijn ambtenaren ieder contact met de pers, omdat het 

gevaar bestond ‘dat jonge onervaren menschen (…) in den waan gebracht, dat zij door die 

medewerking het algemeen belang zouden dienen’ uit de school zouden klappen.127 Toch 

voorkwam dit niet dat bestuurlijke misstanden en politieke conflicten het publiek bereikten. 

In 1917, na een aanvaring tussen Posthuma en minister van Financiën A. van Gijn, keerde 

Treub terug op Financiën.128 Dit was aanleiding voor nieuwe spanningen. Een conflict over de 

Nederlandsche Uitvoer Maatschappij (NUM), die in oktober 1917 was opgericht, zette de relatie 

tussen Posthuma en Treub op scherp.129 Treub zag in de NUM een verlengstuk van Financiën en 

wilde daarmee de winst van de handel in landbouwproducten afromen om het crisisstelsel te 

financieren. Posthuma vond de NUM een decentrale organisatie die op basis van consensus onder 

belanghebbenden tot een acceptabele winstafdracht moest komen. Als compromis was van de 

NUM een N.V. gemaakt die een deel van de winst afdroeg aan de staat, maar niet rechtstreeks 

door Den Haag werd aangestuurd. Toen Treub NUM-ambtenaren een partij kaas aan de grens liet 

tegenhouden die met goedkeuring van Posthuma werd geëxporteerd, moest Cort van der Linden 

bemiddelen om een kabinetscrisis te voorkomen.130 Cort van der Linden steunde Posthuma, omdat 

hij net als Posthuma wilde vasthouden aan een decentraal bestuur van belanghebbende 

deskundigen, een strikte neutraliteitspolitiek en intensieve handel met Duitsland.131  In de Kamer 

groeide echter de onvrede over Posthuma’s handelwijze en het functioneren van het crisisstelsel. 

 

                                                           
124 De Telegraaf-redacteur J.C. Schröder werd voor een artikel van 16 juni 1915 gearresteerd, omdat hij daarin de 
Duitsers ‘misdadigers’ en ‘gewetenlooze schurken’ had genoemd. In dezelfde tijd werd H.M.C. Holdert, directeur van 
De Telegraaf, ervan verdacht dat het door hem opgerichte ‘anti-smokkelbureau’ de neutraliteit in gevaar bracht. 
Vanwege beide zaken was Schröder op sinterklaasdag 1915 opgepakt en pas na 17 dagen weer vrijgelaten. Tames, 
Oorlog voor onze gedachten, 83 en 84. 
125 De Valk en Faassen, Dagboeken van de Beaufort, bericht van 8 december 1915, 763. De Beaufort vond het ook 
‘[m]erkwaardig’ dat smokkelaars en ‘geïnterneerde Duitsche officieren zoo gemakkelijk kunnen ontsnappen.’ De 
Valk en Faassen, Dagboeken van de Beaufort, bericht van 16 december 1915, 765. 
126 Zoals Ernst Heldring de krant typeerde, zie: De Vries en Heldring, Dagboek van Ernst Heldring, 221. 
127 Archief Crisisinstellingen, ‘De afdeeling beroep in crisiszaken’, inv. nr. 524, Missive van minister Posthuma, 6 
december 1916. 
128 Van Welderen Rengers, Parlementaire geschiedenis, deel IV, 228-231. 
129 De NUM lag politiek gevoelig. De liberaal Dresselhuys had op 20 juli 1917 gewaarschuwd voor de totstandkoming 
van een ‘democratisch bedrijven-parlement’, maar was op 30 augustus 1917 met de rest van de Kamer wel akkoord 
gegaan met de oprichting van de NUM. Van Welderen Rengers, Parlementaire geschiedenis, deel IV, 194. 
130 Posthuma had de export van een partij kaas naar Duitsland voorgeschoten met contant geld, terwijl Treub vond dat 
de exporterende boeren ten dele op krediet moesten leveren. Den Hertog, Cort van der Linden,557-559. 
131 Den Hertog, Cort van der Linden, 443-445 en 535. Het (tijdelijk) stopzetten van leveranties van grondstoffen en 
producten door de Engelsen moest op de koop toe genomen worden. Von der Dunk, ‘Nederland ten tijde van de 
Eerste Wereldoorlog’, 350. 
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Het parlement en de regering waren door de oorlog genoodzaakt de laissez-faire staat om te 

vormen tot een voogdijstaat. Dit leidde tot het opzetten van een crisisstelsel in de vorm van een 

publiek-private ad-hocsamenwerking, waarbij werd gestreefd naar het waarborgen van deskundig 

bestuur. Daarnaast kwamen de crisisorganen onder toezicht van het ministerie van Landbouw en 

parlementsleden in rijkscommissies. Zo werd in lijn met het ideaal van bureaucratie en ten 

behoeve van efficiënte en deskundigheid een voogdijstaat opgezet die niet al te veel last had van 

‘de politiek’. Andere aspecten die de politieke moraliteit beïnvloedden, waren de neiging om 

belanghebbenden tevreden te stellen en het publieke debat aan banden te leggen. Tegelijkertijd 

ontbrak een eenduidige kijk op het crisisbeleid, zoals bleek uit de spanningen tussen de ministers 

Cort van Linden, Treub en Posthuma. Een ‘huisvrede’ en perscensuur konden dan ook niet 

voorkomen dat de twijfels toenamen over de manier waarop het bestuur functioneerde. 
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3. Corrupte crisisorganen: pluimveeknoeierijen en de zaak-De Jong 
 

Vanaf eind 1917 bereikten steeds meer schandalen het publiek, zoals de ‘Noorderster-zaak’ over 

malversaties bij de kaashandel, de zaak-Best over misstanden bij de distributie van hulpgoederen 

aan België en de zaak-Groenendael over belangenverstrengeling bij de bruinkoolexploitatie in 

Limburg.132 Deze zaken zorgden voor ophef, omdat ze het dominante beeld ondermijnden dat de 

Nederlander ‘in zijn aard democratisch’133 was en in een ‘modern’ bureaucratisch-deskundig en 

niet-corrupt land woonde,134 zoals in 1915 en 1916  in de kranten viel te lezen, maar daarna steeds 

minder. De twee grootste corruptieschandalen in 1917 en 1918 waren de pluimveeknoeierijen en 

de zaak-De Jong. Ze zorgden voor publieke verontwaardiging over de omgang met politieke 

moraliteit door bestuurders van de crisisorganen. Traden de organisaties wel deskundig en precies 

op? Zorgde decentraal zelfbestuur van belanghebbenden niet voor belangenverstrengeling? En op 

welke wijze hield de politiek eigenlijk toezicht? 

 

De pluimveeknoeierijen en de zaak-De Jong 

In 1917 waren bij de rijkscommissie van toezicht op de eier- en pluimveevereniging klachten 

binnengekomen over de pluimveevereniging. Posthuma, die de klachten ontving, gaf op 3 

september 1917 aan Th. Heemskerk, oud-premier, ARP’er en lid van de Raad van State, de 

opdracht een onderzoek in te stellen, omdat hij ‘geacht kan worden ver boven de partijen te 

staan’, aldus Posthuma.135 Heemskerk liet zich bijstaan door het bestuur van de rijkscommissie 

van toezicht, bestaande uit R.J.H. Patijn, een Unieliberaal Kamerlid, G.J.A. Schimmelpenninck, 

een christelijk-historische Kamerlid, F.B. Löhnis, een niet-politieke deskundige, en W.M. 

Ebbink, directeur van het bureau van de rijkscommissie. 

De aanklacht, die als een definitie van corruptie leest, luidde dat de ‘leiders’ van de 

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

ambtelijke positie zichzelf en anderen te bevoordelen. Deze bevoordeling zoude in het bijzonder 

                                                           
132 ‘Stinkende Kaas’, Het Volk, 2 maart 1918. In ‘Korruptie. Het rapport-Van Best’, Het Volk, 16 maart 1918, werd het 
optreden van het katholieke Kamerlid J. van Best besproken. Hij had zijn functies van regeringscommissaris, 
voorzitter der commissie tot behartiging der belangen van Nederlanders in België en advocaat in Eindhoven te veel 
vermengd en werd door een ereraad van katholieke Kamerleden veroordeeld voor ‘inkorreckt’ gedrag. In ‘Korruptie. 
Een zakenman’, Het Volk, 16 maart 1918, werd de zaak-Groenendael besproken. Het Katholieke Kamerlid H.A.G. 
van Groenendael, directeur van mijnontginningsbedrijf  N.V. Bergerode, nam als Kamerlid zitting in de 
Kamercommissie van rapporteurs over ontginning van bruinkool in Limburg. Van Groenendael had hierbij belang als 
directeur van een bruinkoolontginningsbedrijf. Het Volk zag deze belangenverstrengeling als ‘een bedenkelijke 
inbreuk op de integriteit van den volksvertegenwoordiger’. In september 1919 werd de zaak door de crisis-
enquêtecommissie uitgezocht. Er werd geen corruptie vastgesteld, zie: Crisis-enquêtecommissie, Deelverslag II, 1-18. 
In de tussentijd was Groenendael al geroyeerd als Kamerlid van de Katholieke fractie, omdat hij een voorstander was 
van een referendum over aansluiting van Limburg bij België. 
133 Zoals geciteerd in: Tames, Oorlog voor onze gedachten, 208. 
134 NRC, 27 oktober 1916. 
135 Heemskerk, De Pluimveevereniging, 5; NRC, 15 januari 1918. 
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hebben kunnen plaats vinden, doordat deze personen in hunne qualiteit voorwetenschap hadden 

van door de Regeering te nemen maatregelen’. Concreet zou de voorzitter van de 

pluimveevereniging, H.B. Beaufort, in samenspraak met secretaris Van Asperen Vervenne, op 

basis van een ongedekte cheque een uitvoervergunning hebben verleend aan de dubieuze 

exporteur W. van der Bunt. Daarnaast werd Beaufort verweten de kosten van de 

exportvergunningen als commissie te hebben opgestreken. Ten derde zou Beaufort voorkennis 

hebben gebruikt om zichzelf en bevriende exporteurs te bevoordelen. Verder zou accountant C. 

van Uden de misstanden boekhoudkundig hebben weggewerkt, terwijl hoofdinspecteur Smits in 

ruil voor giften gunsten zou hebben verleend.136 De beschuldigingen waren geuit door J.F. 

Lankamp, de vroegere adjunct-secretaris van de rijkscommissie. Hij werd gesteund door De 

Telegraaf en M. Slingenberg, advocaat van de benadeelde exporteurs en tevens Statenlid in 

Noord-Holland namens de VDB.  

In januari 1918 bracht Heemskerk de eerste conclusies naar buiten en op 31 mei 1918 

stuurde hij het verslag naar minister Posthuma. Heemskerk concludeerde dat de andere exporteurs 

geen ‘[d]irect nadeel’ hadden ondervonden van het feit dat Beaufort een uitvoerconsent aan Van 

der Bunt had verleend op basis van een ongedekte cheque.137 Ook had Beaufort niet persoonlijk 

verdiend aan de uitgifte van consenten. De klagende exporteurs werden geleid door een 

‘vooropgezette meening, dat er aan het Pluimveebureau geknoeid werd’. Door de 

oorlogsomstandigheden vonden ‘dergelijke praatjes gemakkelijk geloof, te gemakkelijker omdat 

het woord “knoeien” (…) geen wel omschreven begrip aanduidt.’138 Ook secretaris Van Asperen 

werd vrijgesproken en accountant Van Uden was soms slordig, maar zeker niet corrupt. Ook 

hoofdinspecteur Smits was niet corrupt.139 Heemskerk concludeerde dat ‘het resultaat van mijn 

onderzoek [is], dat geen bewijs is geleverd, dat deze heeren zich aan corruptie of bevoordeling 

(…) hebben schuldig gemaakt.’140 Minister Posthuma nam die conclusie over. 

In dezelfde tijd speelde de zaak-De Jong met in de hoofdrol het Unieliberale Kamerlid De 

Jong, die van september 1915 tot januari 1916 voorzitter van de rijkscommissie van toezicht op 

de peulvruchtenvereniging was geweest. De beschuldiging van corruptie betrof misbruik van zijn 

positie om zichzelf ‘geldelijk te bevoordelen’ en bevriende exporteurs te helpen, door ‘het naar 

buiten gebruik maken van wetenschap, in een publieke functie verkregen’.141 De Telegraaf had de 

zaak eind 1917 opgerakeld. In het najaar van 1915 had De Jong informatie ontvangen over een 

                                                           
136 Heemskerk, De pluimveevereeniging, 8-10. 
137 Ibidem, 25. 
138 Ibidem, 17. 
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partij erwten die door de peulvruchtenverenging was opgeslagen in de Stelling Amsterdam,142 

maar binnenkort zou worden vrijgegeven. Als een dergelijke grote partij op de markt zou komen, 

zou dat de prijzen op de erwtenbeurs beïnvloeden. Bovendien wilde het leger de ‘stellingerwten’ 

overnemen van de peulvruchtenvereniging. Zowel van de vrijgave als de interesse van het leger 

waren alleen het betrokken hoofd van de intendance van het Nederlandse leger, kapitein 

Bootsma, de ministers van Oorlog en Landbouw, het bestuur van de peulvruchtenvereniging en 

de rijkscommissie van toezicht op de hoogte. Om de stellingerwten snel te kunnen verkopen was 

de prijs relatief laag bepaald op 16 gulden per 100 kg. Op de vrije markt zouden de erwten zeker 

het dubbele kunnen opbrengen. Een handelaar die wist dat de erwten onder vrije marktcondities 

verkocht zouden mogen worden en dat een kapitaalkrachtige partij als het leger geïnteresseerd 

was, zou de partij graag kopen. De erwtenhandelaar Bonhomme maakte zichzelf verdacht onder 

de erwtenhandelaars door op de beurs 25 gulden per 100 kg te bieden, waardoor hij de hele partij 

snel in handen kreeg, en de erwten tegen een hogere prijs kon doorverkopen aan het leger.143   

Enkele erwtenhandelaren die zich benadeeld voelden, berichtten het bestuur van de 

peulvruchtenvereniging dat Bonhomme op de dag van de vrijgave van de stellingerwten was 

gesignaleerd in het Haagse café Central met De Jong. Daar zou De Jong aan Bonhomme de 

gevoelige informatie hebben verstrekt.144 De secretaris van de peulvruchtenvereniging, De Goede, 

stuurde de beschuldigingen door naar het ministerie van Landbouw. Tussen 28 oktober en 2 

november 1915 verzocht minister Posthuma handelaar Bonhomme, secretaris De Goede en De 

Jong op het ministerie uitleg te komen geven. Op 5 november 1915 liet Posthuma secretaris De 

Goede weten dat hij De Jong niet schuldig achtte aan corruptie. Toch kwamen De Jong en het 

bestuur van de peulvruchtenvereniging op 11 november 1915 overeen dat De Jong ‘in het belang 

van een goede samenwerking’ tussen de vereniging en rijkscommissie ontslag zou nemen, zo 

berichtte secretaris De Goede minister Posthuma.145  

 Nadien ontving het bestuur van de peulvruchtenvereniging meer klachten over De Jong. 

In een brief van 2 december 1915 lichtte de secretaris van de peulvruchtenvereniging minister 

Posthuma daarover in.146 Het bleek dat De Jong had bemiddeld bij de heer Ellerman, directeur van 

de Commerciële Bank, en zo het benodigde krediet voor Bonhomme had geregeld. Bovendien 

stelde de Rotterdamse handelaar Van Gelder dat De Jong ook een andere handelaar ‘een zekeren 

heer Delwel’ had geholpen. Op maandag 6 december 1915 besloot Posthuma om De Jong, De 

                                                           
142 De Stelling Amsterdam was een reeks forten rondom Amsterdam. 
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Goede, Van Gelder en Delwel bij zich te roepen. Het bleek dat Delwel, die een kennis van De 

Jong was, door toedoen van De Jong inzage had gekregen in documenten met gevoelige 

handelsinformatie. Delwel had er echter geen voordeel mee behaald en De Jong vrijgepleit. 

Daarom werd in overleg met alle betrokkenen bepaald dat er geen sprake van corruptie was.147  

Kort hiervoor had Posthuma de Kamerfractie van de Liberale Unie nog geschreven dat er 

alleen een ‘schijn’ van corruptie was,148 maar het voorval met Delwel had nieuwe vragen 

opgeroepen. Op 6 december 1915 schreef Posthuma aan de Unieliberale Kamerfractie dat hij het 

voorval met Delwel had besproken en dat De Jong ‘van de wetenschap door hem als lid van de 

Rijkscommissie van Toezicht op de Peulvruchtenvereeniging verkregen naar buiten gebruik 

maakte’.149 De Unieliberalen wilden een eigen onderzoek en vormden een ereraad bestaande uit 

de Kamerleden Th. de Meester, M.F.R. Hubrecht, P. Rink, D. Fock en R.J.H. Patijn. Het 

vertrouwelijke rapport van de commissie-De Meester werd op 10 januari 1916 aan minister 

Posthuma gestuurd.150 Op 8 januari 1916 had De Jong al ontslag gevraagd als voorzitter van de 

rijkscommissie, dat hem door Posthuma op 13 januari 1916 werd verleend.  

De commissie-De Meester was helder. De Jong had Bonhomme geen informatie gegeven, 

maar had ‘voorschotgever’ Ellerman niet mogen inlichten. Daarnaast had hij zich ‘schuldig 

gemaakt aan een onvoorzichtigheid’ door Delwel informatie te geven ‘daar hij had behooren te 

bedenken, dat van zijne mededeeling kon worden gebruik gemaakt tot het afsluiten van 

handelstransacties.’ Van corruptie was echter geen sprake. 

 

‘Aan de commissie is op geenerlei wijze gebleken, dat de heer De Jong eenige door hem 
bekleede functies, het zij die van voorzitter der Rijkscommissie van Toezicht op de 
Peulvruchtenvereeniging, hetzij welke andere ook – zou hebben misbruikt om zich 
geldelijk te bevoordeelen. In de gansche zaak is niet één aanwijzing, die daarop duidt. 
Een beschuldiging van corruptie is trouwens bij de verhooren door niemand geuit. De 
commissie verkreeg (…) de stellige overtuiging dat de heer De Jong te dezen aanzien vrij 
uitgaat en (…) niets heeft te verwijten.’151  

 

Het rapport kon als een ‘rehabilitatie’ van De Jong worden gezien, aldus de commissie.152 Hij kon 

daarom als Kamerlid van de Liberale Unie aanblijven.153 De betrokkenen spraken af over de zaak 

geen verdere mededelingen te doen.154 Naast de genoemde misstanden was juist dit stilzwijgen 
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reden om in het najaar van 1917 de zaak-De Jong, in samenhang met de pluimveeknoeierijen, nog 

eens ter sprake te brengen. Uit het debat dat volgde, bleek dat de verontwaardiging over het 

handelen van de betrokken bestuurders meerdere oorzaken had.  

 

Gebrek aan administratieve precisie 

Inzake de pluimveeknoeierijen bestond veel verontwaardiging over het feit dat voorzitter 

Beaufort de handelaar Van der Bunt f 87.500 die nodig was als garantie om een consent te 

verkrijgen, niet alleen op basis van een ongedekte cheque had verleend, maar ook een deel van 

het geld had voorgeschoten uit eigen zak en uit de kas van de pluimveevereniging. Aanklager 

Lankamp trok daaruit de conclusie dat Beaufort zichzelf bevoordeelde.155 Dit sloot aan bij 

Lankamps kritiek dat Beaufort vaker transacties verrichtte en ‘extra-heffingen’ oplegde, ‘niet ten 

name van de Rijkscommissie, doch ten name van den heer Beaufort’ en zonder machtiging van 

de rijkscommissie. Heemskerk gaf toe dat voor alle transacties en heffingen niet altijd vooraf een 

schriftelijke machtiging was gegeven, maar wel altijd achteraf. Daarnaast had de rijkscommissie 

erop gewezen dat ‘het minder wenschelijk was de gelden op naam van een persoon te laten staan’ 

en had bepaald dat alle transacties op naam van de pluimveevereniging geboekt moesten worden. 

Volgens Heemskerk had Lankamp ten onrechte geconcludeerd dat deze omzetting plaatsvond ‘uit 

wantrouwen tegenover den heer Beaufort’: het gebeurde omdat het ‘juister’ werd geacht.156 

Verder wist Lankamp niet dat Van der Bunt altijd het geld terugstortte, aldus Heemskerk.157 Dit 

was ook niet eenvoudig, want de boekhouding toonde aan dat er ‘administratieve fouten gemaakt’ 

werden gemaakt en dat boekhouder Van Uden slordig was. De ‘beschuldigingen van verkeerde 

praktijken’ was echter ongegrond. Volgens Heemskerk had Lankamp ten onrechte ‘iedere 

verandering in de boeken “knoeien”’ genoemd.158 Er was sprake van slordig en niet-formeel 

bestuur, maar dat mocht geen corruptie heten, aldus Heemskerk. 

Weinig formeel handelen kwam ook veel voor bij de handel in kippen, konijnen en 

eenden, waarbij hoofdinspecteur Smits was betrokken.159 Zo was een partij ingevroren kippen van 

                                                           
155 Heemskerk, De Pluimveevereeniging, 27-31. 
156 Ibidem, 114. 
157 Zoals in het geval van de beschuldiging dat hij verdiende aan zijn adviseurschap voor de Federatieve 
Voederaankoop V.P.N. te Amersfoort. Na onderzoek bleek dat ‘de heer Beaufort niet het minste geldelijk belang heeft 
bij de Federatie en daarvan geen salaris of winstaandeel trekt voor zijn bemoeiingen’. Heemskerk, De 
Pluimveevereeniging, 125-128. 
158 Heemskerk, De Pluimveevereeniging, 13-15. 
159 Een partij konijnen van de Leidse ondernemer Baier was door de Duitse controleur bij de grens afgekeurd. Baier 
verkocht de partij aan S.S. Goede, die de partij sorteerde en na bemiddeling van hoofdinspecteur Smits wederom 
aanbood. Nu werd de partij wel goedgekeurd. Desondanks ging de transactie toch mis, omdat de goedgekeurde partij 
per ongeluk weer was verward met de eerdere afgekeurde konijnen. Goede wist de konijnen daarop voor meer geld te 
verkopen aan de ‘Commission for Relief’, die goederen als hulpverlening naar België exporteerde. Ook meldde De 
Telegraaf  op 16 september 1917 dat op 5 september 1917 1.013 kisten bevroren pluimvee uitgevoerd hadden moeten 
worden. Bij telling bleken er echter maar 800 kisten klaar te staan. De belastingcontroleur concludeerde dat er kisten 
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de firma Davids voor konijnen aangezien bij de grens met Duitsland, terwijl Davids een 

kippenconsent had. Smits had daarop ingegrepen. Hij had ‘naar hij meedeelde, ten behoeve van 

de firma Davids, bij de verlading “konijnen” (…) veranderd in “kippen” gelijk ook overeenkwam 

met het door de administratie te Amersfoort getypte hoofd van het consent.’ Later bleek het 

duplicaat van het consent, dat verplicht door de douane moest worden ingenomen om bij het 

ministerie van Financiën te worden gearchiveerd, zoekgeraakt. Dit kwam omdat de partij kippen 

met de trein zou gaan die over Winterswijk naar Duitsland reed, maar in plaats daarvan was 

overgeladen in de trein die over Oldenzaal Duitsland binnenreed. Door het ontbreken van het 

duplicaat was de lading tegengehouden. Toen Smits dit hoorde, vertrok hij naar Winterswijk en 

overtuigde de douane door toe te zeggen dat hij het originele consent zou opsturen. De missive 

die daartoe opdracht gaf, was echter ‘in der haast ongefrankeerd’ verstuurd en kwam niet aan.160 

De partij kippen ging de grens over zonder dat aan de formele voorwaarden was voldaan.  

De onzorgvuldige ‘werkwijze’ was kenmerkend voor de pluimveevereniging.161 Volgens 

Heemskerk waren de fouten een gevolg van de ‘in haast opgezette administraties’ en een tekort 

aan geschoold personeel, hoewel hij vond dat het bestuur zich daarachter niet mocht 

verschuilen.162 Heemskerk expliciteerde de bureaucratisch-deskundige waarden die waren 

geschonden, zoals precisie, snelheid en formeel handelen. De schendingen leidden tot ‘argwaan’, 

maar werden door hem niet als corruptie gekwalificeerd.  

 

Giften en gunstverlening 

Inspecteur Smits had ook giften aangenomen en ‘in sommige gevallen daarom ook (…) 

gevraagd’, aldus Heemskerk.163 De Telegraaf had dit als de ‘ernstigste’ beschuldiging in de 

‘Pluimveeknoeierijenzaak’ omschreven, omdat hieruit bleek dat Smits ‘zich zou hebben schuldig 

gemaakt aan corruptie’. Volgens de krant zou hij van ‘verschillende exporteurs een commissie 

van 1 pct of een willekeurig bedrag hebben geëist onder bedreiging anders te zullen afkeuren, en 

(…) zich voor het verleenen van consenten hebben laten betalen’.164 Terwijl in artikel 21 van het 

‘Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren’ uit 1913 stond dat het voor ambtenaren ‘in 

hun ambt verboden [was] anders dan met goedvinden van het bevoegd gezag, vergoedingen, 

                                                                                                                                                                                     
waren gesmokkeld, zodat de exporteurs de reguliere uitvoerkosten niet hoefden te betalen. Heemskerk concludeerde 
dat er niet goed was geteld en vond dat alle transacties marktconform waren verlopen. Heemskerk, De 
Pluimveevereeniging, 35 en 36. 
160 Heemskerk, De Pluimveevereeniging, 40. 
161 Er werden voortdurend onduidelijke ‘circulaires’ gebruikt, die ook ‘nog al eens vrij laat’ en in ‘enkele gevallen 
ongedateerd’ of ongefrankeerd werden  verzonden. Ook werd er ‘te traag te werk gegaan’. Heemskerk,  De 
Pluimveevereeniging,68-73.  
162 Heemskerk, De Pluimveevereeniging 13-15 en 178. 
163 Ibidem, 13-15. 
164 De Telegraaf, 22 augustus 1917. 
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belooningen of giften van derden te vorderen, te verzoeken of aan te nemen.’165 De pers kende dit 

artikel en vond de aanname van giften daarom corruptie. Er waren veel voorbeelden te geven. Zo 

zou inspecteur Smits hebben gezwegen over een partij eenden die als woerden waren verhandeld 

nadat hij een gift van f 100 van de exporteur Davids had ontvangen. Toch kon een direct verband 

niet worden vastgesteld, mede doordat ‘noch de douane noch de meerderheid der ambtenaren van 

de Rijkscommissie en van de pluimveevereeniging (…) practisch in staat [waren] bij partijen 

geslachte en verpakte eenden de mannelijke exemplaren van de vrouwelijke te onderscheiden.’ 

Sterker, de ‘ambtenaren wisten evengoed als de leiders der Pluimveevereeniging dat er geregeld 

ook eenden op woerden-consenten werden uitgevoerd.’ Het was daarmee ‘allezins mogelijk, dat 

Smits (…) [aan de fooi] geen beteekenis heeft gehecht, wel wetende dat Davids in dit geval 

slechts deed wat door (…) vele exporteurs geregeld werd gedaan.’166 Heemskerk bracht dus 

verzachtende omstandigheden in, zoals het ontbreken van een direct verband en het feit dat het 

gebruikelijk was giften te geven of te sjoemelen met de woerdenconsenten. Ook werd Smits 

vrijgepleit omdat niet was gebleken dat hij ‘niet-fooien-gevende exporteurs’ achterstelde. 

Daarmee was de ‘zwaarste beschuldiging (…) namelijk die van corruptie’ ongegrond.167 Wel was 

Heemskerk het met de rijkscommissie eens dat ‘een ambtenaar van zijn wel is waar bescheiden 

rang, maar die toch belast was met het houden van toezicht en bovendien een behoorlijk salaris 

ontving’, ontslagen moest worden. Op basis van Heemskerks rapport zette de rijkscommissie 

Smits’ ontslag dan ook door, hoewel het niet op oneervolle gronden hoefde te gebeuren.168 Het 

accepteren van fooien en giften was verboden, maar het was geen corruptie en leidde niet tot 

oneervol ontslag.  

De pers hekelde dat Smits niet oneervol was ontslagen. De pluimveezaak bleef zo een 

‘warwinkel van oneerlijkheid’, aldus Het Volk. Ook de NRC en De Telegraaf vonden dat voor 

Smits alleen oneervol ontslag passend was geweest.169 Het aannemen van giften was corruptie, 

niet alleen omdat het bij wet was verboden, maar het leverde een ambtenaar een financieel 

voordeel op: het was misbruik van een publieke functie voor privaat gewin. 

Vanwege de onvrede over Smits’ ontslag bleef er een zweem van corruptie rond de 

pluimveevereniging hangen, die door Lankamps adviseur, de advocaat Slingenberg, in de pers 

werd geuit.170 Slingenberg vond dat Heemskerk corruptie breder moest definiëren, want het bleek 
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dat Smits niet alleen schuldig was aan ‘korruptie in de strenge beteekenis des woords, maar dat 

hij bovendien een zeer eigenaardige en onjuiste opvatting had omtrent beheer en afdragen van 

gelden, die aan anderen toebehoorden’.171 De aanklagers waren het niet eens met Heemskerks 

corruptieopvatting en werden daarin gesteund door de pers; daardoor kon Heemskerk de onvrede 

niet wegnemen. Slingenberg vond het aannemen van giften een onjuiste opvatting van ‘beheer’, 

ofwel van de waarden die een ambtenaar moest naleven, en gaf daarmee een andere invulling aan 

politieke moraliteit dan Heemskerk. 

 

Deskundige belanghebbenden en ondeskundige politici 

Een derde beschuldiging van corruptie werd gevoed door de vermenging van belangen en 

verantwoordelijkheden. Zelfs Heemskerks onderzoekscommissie was een voorbeeld van 

belangenverstrengeling, aldus Slingenberg, omdat die bestond uit leden van de rijkscommissie 

van toezicht die zelf betrokken waren bij de pluimveeknoeierijen.172 Slingenberg beklaagde zich 

in een open brief aan Posthuma over ‘het zonderlinge, dat hier de Pluimveevereeniging, die zelve 

beklaagde is, recht zou hebben gesproken over een anderen beklaagden’.173  

Ook ‘de combinatie van functies’ van Beaufort was een bewijs dat uitvoerende, 

controlerende, publieke en private taken niet goed waren gescheiden. Beaufort was secretaris van 

de rijkscommissie, voorzitter van de pluimveevereniging, bestuurder van de ‘vereeniging tot 

bevordering van de pluimvee en tamme konijnteelt’ en mede-eigenaar van pluimveecoöperaties. 

Dit betekende dat Beaufort belangen had in de sector waarvoor hij de regels opstelde en waarop 

hij toezicht hield. De aanstelling van Beaufort was een wens van minister Posthuma geweest, 

want Beaufort was ‘door zijne persoonlijke gaven en zijn werkkring wellicht de eenige in 

Nederland (…), die de pluimveehouderij in de verschillende deelen des lands in haar geheel en in 

bijzonderheden kon overzien’. Dit type aanstellingen was ‘een onvermijdelijk gevolg van de 

diepingrijpende inmenging der Overheid in het bedrijfsleven’, aldus Posthuma, die maakte dat 

aan deskundigen met belangen posities gegeven moest worden. Heemskerk beaamde Posthuma’s 

woorden, zag tevens het gevaar van belangenverstrengeling,174 maar concludeerde dat Beaufort 

nooit in ‘eigen voordeel’ had gehandeld, noch schuldig was aan ‘bevoorrechting van vrienden’. 
                                                                                                                                                                                     
gehad. Heemskerk concludeerde dat Smits het geld had achtergehouden vanwege de wanordelijke boekhouding, maar 
het bedrag uiteindelijk wel had teruggestort. Slingenberg zag het echter als een bewuste inhouding van fooien en 
baseerde zich onder meer op een getuigenverklaring van de Rotterdamse eendenhouder H.A. van D. die had gesteld 
dat Smits altijd een ‘fooi’ wilde hebben. Slingenberg verwees ook naar een partij ganzen van handelaar C. uit 
Amsterdam die niet mee kon met een grenstransport op 1 december 1916. Smits beloofde C. dat zijn ganzen in het 
voorjaar tussen een partij jonge ganzen mee de grens over zouden kunnen. Daarop zei Smits echter wel: ‘Als u mij 
maar niet vergeet, dan zal ik bij het overladen niet al te nauwkeurig toezien’. Heemskerk, De Pluimveevereeniging, 55 
en 56. 
171 NRC, 18 maart 1918; Het Volk, 18 maart 1918. 
172 Heemskerk, De Pluimveevereeniging, 10. 
173 Zoals geciteerd in: Heemskerk, De Pluimveevereeniging, 64. 
174 Heemskerk, De Pluimveevereniging, 15 en 16. 
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Hij had ‘streng en scherp, in overeenstemming met billijkheid en rechtvaardigheid’ opgetreden.175 

Heemskerk vergat echter dat Beaufort Van der Bunt had geholpen, dus streng en scherp was hij 

niet altijd. En juist het willekeurig omgaan met dergelijke waarden was een deel van het 

probleem. 

Ook in de zaak-De Jong leidde onduidelijkheid over de scheiding van belangen tot 

verwijten van corruptie. De Jong had gevoelige informatie over veehandel opgeschreven op een 

visitekaartje en doorgespeeld aan Delwel. Delwel had De Jongs visitekaartje gebruikt bij een 

handelstransactie. De commissie-De Meester concludeerde echter dat De Jong geen positie had 

bekleed ‘waardoor hij over eenige speciale wetenschap omtrent den uitvoer van vee beschikte’.176 

Desondanks had De Jong zich ‘schuldig gemaakt aan een onvoorzichtigheid’, omdat hij had 

‘behooren te bedenken, dat een man van zijn positie niet te gemakkelijk mag zijn in het zich 

beschikbaar stellen voor het inwinnen van inlichtingen, die op particuliere transacties invloed 

kunnen hebben’.177 De Meester vond het een voorbeeld van het niet naleven van belangrijke 

waarden. Het was echter te onschuldig om het als corruptie te kwalificeren. 

Volgens Van Gelder was het gebruiken van het visitekaartje ‘minder onschuldig’, zo 

schreef hij in een open brief in de NRC waarin hij uitlegde hoe Delwel te werk was gegaan. Aan 

een ‘scherpzinnig koopman’ was door de ‘niet ingewijde’ Delwel een consent aangeboden 

waarmee 200 ossen en 10.000 schapen konden worden geëxporteerd. De koopman die Delwels 

aanbod had aangehoord, had Van Gelder erbij gehaald, die wist immers wat er op de 

‘regeringsbureaux’ speelde. Delwel ‘vroeg onomwonden wat wij hiervoor wilden betalen’. In 

samenspraak met Van Gelder deed de koopman een bod, maar wilde een bewijs hebben dat 

Delwel inderdaad over een consent beschikte. ‘Toen kwam het eigenhandig door de heer De Jong 

beschreven kaartje te voorschijn’, met daarop informatie dat De Jong wist hoe een consent 

verkregen kon worden. Ook hekelde Van Gelder De Jongs ondeskundigheid, die bleek uit de 

manier waarop hij de informatie had omschreven. Er bestonden ‘geen stamboekschapen, ten 

tweede zou een vakman geen consent stellen op formulier B2 van de nijverheidscommissie en ten 

derde zou een zakenman deze aanvraag niet persoonlijk aan den minister adresseren.’ Volgens 

Van Gelder, die zelf als een deskundig handelaar bekendstond, was het ‘puur boerenbedrog’, 

want De Jong ‘wist helemaal niets’, maar ‘zulks maakt de zaak niet fraaier’.178  

Onvoorzichtig en amateuristisch was De Jong ook toen bankdirecteur Ellerman twijfelde 

aan Bonhommes verhaal over de vrijgave van de stellingerwten en De Jong Ellerman telefonisch 

                                                           
175 Heemskerk, De Pluimveevereniging, 179. 
176 NRC, 27 februari 1918. De gegevens waren De Jong ter ore gekomen in gesprekken met handelaren tijdens 
‘journalistieken arbeid’. De Jong schreef artikelen in onder meer de NRC. 
177 NRC, 27 februari 1918. 
178 Ibidem, 28 februari 1918. 
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had geantwoord: ‘Stel u gerust; die zaak komt in orde’.179 De Jongs argument dat hij Ellerman 

‘reeds jaren’ kende, werkte verzachtend en maakte dat er geen sprake was van corruptie, aldus de 

commissie-De Meester.180 Toch had hij moeten weten dat hij zijn functie misbruikte. 

De Jong bleek de gevoeligheid van zijn handelwijze voortdurend te onderschatten. De 

commissie-De Meester had vastgesteld dat De Jong eind augustus al een ‘particulier briefje’ aan 

de minister had gestuurd op verzoek van een bevriende handelaar (waarschijnlijk Bonhomme) 

met daarin vragen over de vrijgave van de stellingerwten. De Jong had Posthuma’s antwoord 

doorgespeeld. Op 29 september 1915 had De Jong, inmiddels voorzitter van de rijkscommissie, 

met het oog op de eerste vergadering van de rijkscommissie de minister opnieuw benaderd. 

Volgens De Goede had De Jong ook dit antwoord doorgespeeld.181 Het briefje bevatte echter 

alleen een ‘vaag en ontwijkend antwoord des ministers’ op een moment ‘waarop de 

Peulvruchtenvereeniging nog niet was in het leven geroepen’. Daarom was het niet meer dan een 

door ‘den heer De Jong als particulier gedane vraag om inlichtingen’, aldus De Meester.182 

Volgens de aanklagers echter moest De Jongs handelwijze anders worden uitgelegd: hij had eerst 

op persoonlijke titel informatie gekregen die hij vervolgens op waarheid liet testen met een 

officieel verzoek. Bovendien was De Jong weliswaar nog geen voorzitter van de rijkscommissie 

toen hij Posthuma persoonlijk benaderde, maar als Kamerlid had hij wel kennis van de 

distributiewetgeving. De Jong was een publieke functionaris, die gevoelige informatie niet mocht 

opvragen, laat staan doorspelen om anderen te bevoordelen. Dit was volgens de aanklagers 

corruptie, maar volgens de onderzoekers niet.   

 

Geen behoefte aan klokkenluiders? 

De publieke verontwaardiging werd ook gevoed door de omgang met klokkenluiders. Heemskerk 

had Lankamp terechtgewezen, omdat hij als crisisambtenaar ‘dienststukken’ kopieerde om de 

corruptie te bewijzen.183 ‘Aan de ene zijde is het een eisch van algemeen belang en publieke 

moraliteit dat personen werkzaam in geheel of half-ambtelijke betrekking onkreukbaar eerlijk zijn 

in de uitoefening hunner functies.’ Aan de andere kant moesten beschuldigingen wel ‘voldoenden 

grond’ hebben, aldus Heemskerk. Heemskerk vond het ongehoord ‘allerlei materiaal te 

verzamelen tegen den chef (….). Dit kan natuurlijk in een ambtenaar niet geduld worden’; zelfs al 

had Lankamp ‘ernstig ambtsvergrijp’ aangetoond, dan nog was dat slechts ‘tot zekere hoogte een 

                                                           
179 ‘Brief Posthuma aan voorzitter van de Kamerfractie van de Liberale Unie, 6 december 1915’, opgenomen in: HTK, 
1917-1918, 14 maart 1918, 1949. 
180 NRC, 6 februari 1918. 
181 Ibidem, 27 februari 1918. 
182 Ibidem, 6 februari 1918. 
183 Eenmaal was Lankamp zelfs betrapt tijdens het kopiëren van documenten op het bureau van de rijkscommissie, 
met als gevolg dat er een vechtpartij uitbrak tussen Lankamp en enkele andere ambtenaren. 



204 
 

rechtvaardiging’ voor zijn gedrag.184 Een ambtenaar respecteerde allereerst de hiërarchie, een 

waarde van bureaucratisch bestuur. Echter een te nauwe interpretatie hiervan zorgde voor 

publieke ophef als corruptie werd vermoed.  

Ook Posthuma had weinig op met klokkenluidende ambtenaren, zoals Troelstra 

aantoonde. In de Kamer citeerde Troelstra uit een brief van Posthuma aan het bestuur van de 

peulvruchtenvereniging van 5 november 1915. Daarin had de minister gesteld ‘dat aan onzuivere 

samenwerking [tussen De Jong en Delwel] en zelfs aan samenwerking niet behoeft te worden 

gedacht’. In de brief werd De Goede bekritiseerd, terwijl het kordate optreden van de secretaris 

juist de aanleiding was geweest voor een zinvol onderzoek, aldus Troelstra. Volgens Troelstra 

werkte dit type reactie van de minister in de hand dat misstanden niet werden gemeld, terwijl een 

beschuldiging van corruptie altijd begon met een vermoeden dat pas na onderzoek onderbouwd 

kon worden.185 Troelstra vond dat De Goede juist had gehandeld, maar Posthuma vond van niet.  

Ook de pers hekelde dat Posthuma en Heemskerk afgaven op de aanklagers.186 De NRC 

beschuldigde Posthuma klokkenluiders te bestraffen in plaats van de corruptieplegers. Hij had De 

Goede en Van Gelder ‘zijn dank moeten betuigen voor hun activiteit en waakzaamheid’.187 Het 

verschil van mening over de toegevoegde waarde van klokkenluiders zou nog vaker opspelen. 

 

Afnemend vertrouwen in de bewakers van politieke moraliteit 

De onderzoeksrapporten hadden de argwaan niet weggenomen en politici kregen daarvan de 

rekening gepresenteerd. Naar aanleiding van het debat over de zaak-De Jong concludeerde 

Troelstra dat Posthuma had ‘getoond een onaandoenlijkheid op ethisch gebied [te bezitten] die 

voor het hoofd van een dergelijke organisatie ontoelaatbaar is. Op een dergelijke wijze wordt 

corruptie in de hand gewerkt. Uw taak was in deze, steeds met den bezem klaar te staan; dat hebt 

gij niet gedaan.’ Ook hekelde Troelstra dat Posthuma aan de Liberale Unie de opdracht had 

gegeven de zaak uit te zoeken zonder de Kamer in te lichten.188 De SDAP’er Sannes twijfelde ‘of 

tegen iedere corruptie van de zijde der Regeering wel wordt opgetreden’.189 Posthuma 

symboliseerde ‘muffe achterkamertjes-politiek’, aldus de NRC.190 Ook brokkelde het vertrouwen 

in de morele gesteldheid van De Jong verder af. In december 1917 geloofde De Telegraaf niet 

langer dat De Jong juist had gehandeld en wilde het rapport van de Commissie-De Meester 

inzien.191 In januari 1918 deed Het Volk eenzelfde oproep.192 De Jong werd door de Liberale Unie 

                                                           
184 Heemskerk, De Pluimveevereeniging, 17 en 18. 
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186 NRC, 28 juni 1918. 
187 Ibidem, 15 maart 1918. 
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191 De Telegraaf, 17 december 1917. 



205 
 

gemachtigd het rapport-De Meester openbaar te maken. In de NRC van 6 februari 1918 herhaalde 

De Jong de conclusie van De Meester, niet omdat de publieke opinie daar recht op had, maar ‘om 

mij zoo noodig nader te verantwoorden ter plaatse waar zulks behoort: in de Tweede Kamer.’193 

De Jong zag zijn partijgenoten en de Kamer als scheidsrechter. De handelaar Van Gelder stuurde 

daarop een brief naar de NRC die op 28 februari 1918 werd gepubliceerd.194 Van Gelder vond het 

‘geen verheffenis’ dat De Jong Kamerlid was gebleven en mocht blijven van zijn partijgenoten. 

Tijdens het onderhoud met Posthuma was De Jong immers ‘finaal afgemaakt’ en bleef ‘van zijn 

waardigheid niets, helemaal niets over.’ Ook de voormalige secretaris van de 

pluimveevereniging, De Goede, meldde in de pers dat hij De Jong onbetrouwbaar vond en het 

vreemd vond dat de Kamer niet harder had ingegrepen.195 Het vertrouwen in de Kamer was 

aangetast door De Jongs handelen en zijn weigering om op te stappen. 

Volgens Troelstra bleek uit het rapport-De Meester dat een te krappe definitie van 

corruptie werd gehanteerd door de Unieliberale Kamerleden.196 De commissie had gekeken of er 

sprake was van corruptie vanuit de vraagstelling ‘is hier om geld misbruik gemaakt van een 

positie’. De vraag zou echter moeten zijn: ‘hebben wij hier te doen met een vriendendienst van 

iemand (…) voor een van zijn vrienden (…) die beneden het peil is van een 

volksvertegenwoordiger, om dien man de gelegenheid tot een winstgevende zaak te verschaffen?’ 

Troelstra gaf zelf het antwoord. ‘De actie van den heer de Jong diende, om zijn vriend, den heer 

Delwel, in de gelegenheid te stellen met levering van consenten voor vleesch en van erwten 

bepaalde winsten te behalen.’ Volgens Troelstra was dit corruptie. Hoewel hij ook sympathie had 

voor De Jong, omdat De Jong, die een oude-muloleraar was, drie kinderen van een arme weduwe 

gratis onderwijs gaf.197 De Jong was een goede burger, maar geen goed Kamerlid; een teken dat 

van een moderne bestuurder bureaucratische deskundigheid werd verwacht en dat een nieuwe 

interpretatie van de scheiding tussen de publieke en private sfeer werd aangebracht. 

Het VDB-Kamerlid E.A. van Beresteyn vond dat het handelen van de betrokken politici 

wees op een ‘moreele inzinking onder de hoogwaardigheidsbekleders’.198 Volgens Het Volk 

hadden zij de zaak in de ‘doofpot’ willen stoppen. In een artikel met de kop ‘Strijd tegen 

korruptie’ sprak Het Volk van de ‘bedenkelijke bokkesprongen’ van De Jong, terwijl de 

commissie-De Meester zich meer door ‘medelijden en klubgeest [had] laten leiden dan door 

bezorgdheid voor het aanzien van de volksvertegenwoordiging’. Dit had geresulteerd in een 

                                                                                                                                                                                     
192 Het Volk, 18 januari 1918. 
193 NRC, 6 februari 1918. 
194 Ingezonden brief van Van Gelder in de NRC van 28 februari 1918. 
195 NRC, 28 februari 1918. 
196 Op 27 februari 1918 werden delen uit het rapport in de NRC gepubliceerd. 
197 HTK, 1917-1918, 8 maart 1918, 1814; Het Volk, 8 maart 1918. 
198 NRC, 28 februari 1918. 
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‘vergoeilijkte houding’ en een publieke ‘campagne tegen korruptie (…) die door de feiten maar al 

te zeer gerechtvaardigd’ was. De Telegraaf ging een stap verder en verweet niet alleen De 

Meester en Posthuma slap op te treden, maar ook Troelstra. Net als tijdens de Lintjesaffaire had 

Troelstra genoegen genomen met een onderzoek van een ereraad. Het Volk reageerde geprikkeld 

dat ‘een man als Troelstra, die in 1909 Dr. Abraham Kuyper noodzaakte, ten tooneele te 

verschijnen in het boetekleed “dat den man niet ontsiert”’ werd bekritiseerd, terwijl de vijf 

grootheden der Liberale Unie, [de] korruptie (…) bedekken met den mantel der liefde’.199 Het 

Volk hoopte dat De Telegraaf de steun van Troelstra erkende in hun gezamenlijke ‘strijd voor de 

zuiverheid onzer politieke zeden’.200  

 

De pluimveecorruptie en de zaak-De Jong bewezen dat het crisisstelsel niet volgens de 

verwachtingen functioneerde. Van het strikt naleven van bureaucratische waarden was geen 

sprake, want de betrokken belanghebbenden en politici handelden informeel, willekeurig en 

slordig. De onderzoeken bewezen dat er van financiële zelfbevoordeling van De Jong en Beaufort 

geen sprake was, maar wel dat Smits giften had aangenomen. Heemskerk keurde Smits’ gedrag 

af, maar vond een oneervol ontslag onnodig. De buitenwereld echter vond een oneervol ontslag 

gerechtvaardigd, omdat wat Smits had gedaan, bij wet was verboden en als corruptie werd gezien. 

Een andere oorzaak van de ophef was dat De Jong een vriendendienst had geleverd en dat 

Beaufort publieke en private belangen niet uit elkaar kon houden. Ook dat was volgens de 

aanklagers een vorm van corruptie, maar volgens de officiële onderzoekers niet. Bovendien 

hekelde de pers dat de klachten die door klokkenluiders naar voren werden gebracht, in de 

beslotenheid waren afgehandeld door Posthuma, Heemskerk en de Liberale Unie. Het gebrek aan 

vertrouwen in de manier waarop de Kamer en de regering de politieke moraliteit naleefden, 

groeide.  
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4. Corruptie in een bureaucratisch-deskundige politieke cultuur 
 

De corruptieschandalen die zich afspeelden rondom de crisisinstellingen gingen over 

bureaucratische misstanden die voor de één als corruptie golden en voor de ander niet. Dit liet 

zien dat er weliswaar een aantal gedeelde waarden leken te bestaan die vormgaven aan de 

publieke perceptie van hoe de staat en de crisisorganen hoorden te functioneren, maar dat de 

betekenis van politieke moraliteit voor discussie vatbaar was. Het wijst erop dat in een tijd van 

bureaucratische deskundigheid corruptieschandalen anders werden benaderd. Ze waren een teken 

van de onvrede voor de manier waarop de waarden werden nageleefd, maar toonden ook een 

gebrek aan vertrouwen in bureaucratische deskundigheid als ideaal van goed bestuur en leidden 

tot de articulatie van alternatieve bestuursopvattingen.201  

 

Het ontbreken van een formele grondslag als basis van bureaucratische corruptie  

De zwakten die tijdgenoten associeerden met de crisisinstellingen, leken op de ‘old corruption’202 

uit de tijd dat een formeel-rationeel bestuur ontbrak en de macht van de bestuurselite op basis van 

ongeschreven tradities werd gelegitimeerd. Bureaucratisch bestuur zou hier idealiter mee 

afrekenen. De misstanden bij de pluimvee- en peulvruchtenvereniging toonden echter een gebrek 

aan formele regels als basis voor het bestuur, en het niet naleven van formele regels voor zover ze 

er wel waren. Zelfs als werd erkend dat er formele regels waren overtreden, bijvoorbeeld in het 

geval van inspecteur Smits die giften had aangenomen, gold dat volgens de officiële lezing van 

de onderzoekscommissie niet als corruptie. Dit wijst erop dat de publieke opinie, die formele 

overtredingen en belangenverstrengeling wel als corruptie bestempelde, beter dan de betrokken 

onderzoekers en bestuurders begreep welke politieke moraliteit hoorde te worden nageleefd als 

bureaucratische deskundigheid werd geïdealiseerd. Dan zou corruptie idealiter als een afwijking 

van formele regels en plichten moeten worden beschouwd en moesten incidentele overtredingen 

als zeer ernstig worden beoordeeld.203 In Nederland bestond dit besef van politieke moraliteit wel, 

maar was de creatie van concrete bureaucratische voorschriften en anticorruptiewetten 

achtergebleven. 

 Het wetboek van strafrecht dat in de oorlog van kracht was, stamde uit 1886. Daarin 

werden ‘ambtsmisdrijven’ en ‘ambtsovertredingen’ nog voornamelijk op dezelfde manier 

omschreven als in de tijd dat de code Napoleon was geschreven aan het begin van de negentiende 

                                                           
201 Rubinstein en Maravic, ‘Max Weber, Bureaucracy and Corruption’, 29. 
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eeuw.204 Krabbe had al in 1883 gesteld dat de wet moest worden aangepast om moderne 

ambtelijke corruptie te kunnen bestrijden. De zwakte van het strafrecht was immers dat het 

uitging van ‘openbare ambtenaren’ zonder dit te definiëren, in een tijd dat het aantal ambtenaren 

snel toenam.205 Ambtsmisdrijven zoals ‘het aanneemen van een gift of belofte, wetende dat zij 

gedaan wordt om hem [de ambtenaar] tot een ambtshandeling te nopen’, waren daardoor wel 

strafbaar, maar op basis van de wet was het hoogst onduidelijk wie een ambtenaar was en wat een 

(corrupte) ambtshandeling was. Ook waren er allerlei uitzonderingen. Zo was het ‘fooienstelsel’ 

ervan uitgesloten, terwijl andere ambtsmisdrijven zoals ‘passieve omkooping’, ‘knevelarij’, 

‘misbruik van gezag’, ‘misbruik van ambt’, ‘schending der door het ambt gevorderde 

onpartijdigheid’ en ‘nalatigheid in het verrichten van een ambtshandeling’ alleen waarde hadden 

als de betekenis ervan wettelijk werd verankerd.206 Kortom, in een tijd dat bestuur steeds meer een 

formele aangelegenheid werd, ontbraken formele middelen om ambtelijke corruptie te bepalen, 

veroordelen en bestrijden.207 Pogingen van juristen om dit probleem op te lossen waren gestrand. 

Zo wist men al wel impliciet wat bureaucratische corruptie betekende, maar formeel nog niet. 

In het geval van formeel-juridische onduidelijkheid werd vaak teruggegrepen op de 

uitspraken van de Hoge Raad. Maar ook daaruit kon geen formele definitie van ambtelijke 

corruptie worden gedestilleerd. Zo werden lagere ambtenaren als volwaardige ambtenaren gezien, 

waardoor ze voor ambtelijke misdrijven bestraft konden worden. Directeuren van semipublieke 

organisaties golden echter ook als ambtenaren, omdat ze waren aangesteld door de (lokale) 

overheid en hun takenpakket was geregeld bij een door de regering vastgestelde instructie. In 

andere zaken had de Raad bepaald dat de wijze waarop de aanstelling was geschied en de aard 

van de functie niet beslissend waren voor de definitie van wie een ambtenaar was.208 Bovendien 

had het hof gesteld dat voor het bepalen van de strafbaarheid telkens voor iedere zaak bewezen 

moest worden dat een gift of belofte invloed had op het doen of nalaten van een ambtenaar.209 De 

dubbelzinnige jurisprudentie stelde kleinschalige en overduidelijke bestuurlijke misstanden 

strafbaar, terwijl omvangrijkere zaken nauwelijks konden worden uitgezocht doordat 

(bestuurs)rechters niet konden terugvallen op uniforme regels, of doordat deze inzet van debat 

waren. 

Hieraan verwant was het probleem dat er een wet ontbrak om te bepalen wat een 

‘onrechtmatige overheidsdaad’ was. In het Burgerlijk Wetboek uit 1838 waren artikel 1401 en 

1402 opgenomen, waarin werd bepaald dat de staat verantwoordelijk kon worden gesteld voor 

                                                           
204 Sikkema, Ambtelijke corruptie in het strafrecht, 3 en 115. 
205 Krabbe, De burgerlijke staatsdienst in Nederland, 26. 
206 Ibidem, 83-85. 
207 Ibidem, 201. 
208 Ibidem, 31-37. 
209 Ibidem, 15. 



209 
 

een onrechtmatige daad. Bij het bepalen van de inhoud leunde de rechter echter op ongeschreven 

waarden zoals nalatigheid, onbillijkheid en onvoorzichtigheid. Deze waarden, die ook in het 

privaat recht golden, waren van betekenis veranderd, omdat publiek en privaat recht steeds meer 

als eigen rechtsterreinen golden: wat billijk was in de private sector, had een heel andere 

betekenis in de (semi)publieke sector.210 De sterke groei van het publiekrecht maakte dat de 

invoer van een speciale administratieve rechtspraak slechts een kwestie van tijd leek, zodat 

onrechtmatig bestuurlijk gedrag op basis van daarvoor bestemde wetten kon worden 

veroordeeld.211 Hoewel bij de grondwetswijziging van 1887 de invoer van de administratieve 

rechtspraak was afgestemd, bepaalde de Hoge Raad in 1896 wel dat een burger de overheid niet 

aansprakelijk kon stellen voor schade, zijnde de overheid een burger.212 Daardoor mocht de 

burgerlijke rechter niet meer treden in publiekrechtelijke geschillen. Krabbe hield daarom in 1901 

een pleidooi voor de invoer van de administratieve rechtspraak en minister Loeff bereidde in 

1905 een wetsvoorstel voor. Maar in 1910 vreesden rechtsgeleerden, onder wie Struycken, dat de 

positie van de burger door een aparte administratieve rechtspraak zou worden verzwakt, en 

verdween het voorstel.213 Het gevolg was dat bij de aanvang van de oorlog de administratieve 

rechtspraak niet was geregeld214 en de Hoge Raad in 1915 weer bepaalde dat de burgerlijke 

rechter bevoegd was.215 Zolang wetgeving ontbrak, was bureaucratische corruptie een publieke 

aangelegenheid en daardoor inzet van politiek debat. 

 

De kenmerken van een slecht ‘politisch-bureaucratisch regiem’  

Veel corruptieschandalen waren een gevolg van onvrede over het feit dat de politieke moraliteit, 

de ongeschreven en meer impliciete waarden waaraan bestuurders door het publiek werden 

getoetst, steeds minder van belang werden geacht.216 Corruptieschandalen in een bureaucratische 

cultuur ontstaan daarom ook mede uit ophef over het gebrek aan oog voor de politieke 

moraliteit.217 In oktober 1917 zag Struycken de crisisinstellingen als een voorbeeld van ‘Slechte 

Democratie’. Hij gaf daarmee een morele kwalificatie aan de toestand waarin het bestuur 

verkeerde, want ‘onder behoud van [het] uiterlijke raam eener democratische ordening’ dreigde 

‘het gezag van het volk en de vrijheid van het individu (…) opgelost [te] zullen worden in een 

                                                           
210 Van Maanen, De onrechtmatige overheidsdaad, 54, 56 en 57. 
211 Ibidem, 21 en 69. 
212 Deze uitspraak van de Hoge Raad was de conclusie in de zaak-vrouwe Elske. Vrouwe Elske was een boot die zonk 
door een uitstekende paal in een gemeentelijke haven. Van Maanen, De onrechtmatige overheidsdaad, 70 en 71. 
213 Van Maanen, De onrechtmatige overheidsdaad, 72; Struycken, Administratie of rechter; Struycken, 
‘Wenschelijkheid van administratieve rechtspraak’. 
214 Van Maanen, De onrechtmatige overheidsdaad, 12-20 en 74. 
215 Bosch, De ontwikkeling van het strafrecht in Nederland, 37. 
216 Held, Models of Democracy,132. 
217 Rubinstein en Maravic, ‘Max Weber, Bureaucracy and Corruption’, 29. 



210 
 

politisch-bureaucratisch regiem van onverantwoordelijke macht en rechtelooze willekeur.’218 

Struycken nam het bureaucratisch regiem als referentiekader om waarden te expliciteren, zoals 

‘openbaarheid van de publieke zaak (…); dat de publieke zaak, naar Thorbecke’s woord, publiek 

behandeld moet worden, klinkt als eene spreuk uit het legendarisch verleden.’ Daarnaast hekelde 

Struycken de gebrekkige formele scheiding van publieke en private verantwoordelijkheden. 

 

‘En wie voert de administratie? Niemand heeft er meer oog op; niemand weet en begrijpt, 
waar die ontelbare colleges en commissies en bureaux en vereenigingen vandaan komen, 
wat precies hunne bevoegdheden, hunne onderlingen verhoudingen zijn, zij zelve 
somtijds evenmin als het publiek dat erbuiten staat. Voor een deel publiekrechtelijke 
organen, voor een deel privaatrechtelijke lichamen, voor een ander deel een onontwarbaar 
mixtum-compositum, welke juiste verhouding tot de Regering en de andere openbare 
besturen (…) alleen aan de ingewijden of aan niemand bekend is.’219 

 

De instellingen ‘vergaderen binnenskamers, hebben eigen geldmiddelen, zijn aan geen 

procedure gebonden; hunne macht is fabelachtig’, terwijl ze aan burgers en ondernemers hun 

willekeur toonden door lichtzinnig met regels om te gaan. Ook de deskundigheid was een farce, 

want de burger ‘ziet zeer verdienstelijke en deskundige personen (…) eene plaats innemen, maar 

niet zelden ook mannen, waaromtrent hij zich met verbazing afvraagt, hoe aan hen zoo 

gewichtige functie kon worden toevertrouwd.’ Hij wilde naast meer ‘openbaarheid’ ook 

‘rechtspraak (…) administratieve procedure, gemotiveerdheid der beslissingen, administratief 

beroep’, dus een aantal formele regels.220 Hij vreesde dat als de ‘stelsellooze uitbreiding der 

administratie’ bleef doorgaan, zelfs de voorgenomen grondwetswijzing waarmee het algemeen 

kiesrecht werd geregeld, onvoldoende zou zijn om de moraliteit van politiek te herstellen. Hoewel 

Struycken ‘democratie’ als thema nam, had hij het over de toestand in het brede domein van 

politiek en bestuur. 

Ook Kamerleden hekelden de ogenschijnlijke ‘waardeloosheid’ van het crisisbestuur, 

zoals in februari en maart 1918 bleek uit een Kamerpleidooi van VDB-Kamerlid Van 

Berensteyn.221 Als voormalig burgemeester die was gepromoveerd in de staatswetenschappen, 

had hij veel bestuurskennis. Volgens Van Berensteyn, die de Kamer en minister Posthuma 

herinnerde aan de zaak-De Jong, was de staat in gevaar, want door de misstanden en het 

veronachtzamen van de politieke moraliteit kwam het publiek op slechte gedachten - ‘Laat men 

er toch voor waken, dat de Overheid zich gaat bezighouden met de productie en distributie; 

                                                           
218 Struycken, ‘Slechte Democratie’, 2 en 3. 
219 Ibidem, 4. 
220 Ibidem. Ook gaf Struycken een waarschuwing: ‘De socialistische partij vooral behoorde hieraan al hare aandacht te 
wijden; zij immers begeert als blijvend stelsel de alzijdige bemoeiing der administratie met de voortbrenging, den ruil 
en het verbruik der goederen; zij ziet thans, waartoe dit voert; de regeering uit het kabinet en de autocratie van het 
bureau, de onbehaaglijkste aller regeeringsvormen.’ 
221 Den Hertog, Cort van der Linden, 536 en 537. 
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daarvoor dient de Staat niet’. Dat vond Van Berensteyn jammer, want hij keerde zich niet tegen 

bureaucratisering an sich en wilde niet debatteren over ‘het distributiestelsel-Posthuma, want 

daarmede ben ik het eens’. Hij wilde het hebben ‘over het regeerings- en bestuurssysteem-

Posthuma’, dus over het ideaal achter het crisisstelsel, de waarden die daaruit voortvloeiden en de 

betekenis hiervan voor de handhaving van de politieke moraliteit.222  

Een groot probleem was de politieke controle. De aanstelling van Kamerleden als leden 

van rijkscommissies van toezicht was onjuist, want daarmee had ‘men deze Tweede-Kamerleden 

(…) feitelijk een ambtelijke positie toebedeeld’, waardoor ze ondergeschikt waren aan de 

minister en hun onafhankelijkheid waren kwijtgeraakt.223 Hij wees hier niet alleen op de 

toenemende acceptatie van de scheiding tussen politiek en bestuur en de nieuwe hiërarchische 

indeling van het overheidsbestuur als gevolg van bureaucratisering, maar wilde ook een herstel 

van de parlementaire controle. Van Berensteyn was geen tegenstander van bureaucratisering. 

Sterker, hij vond dat de crisisinstellingen meer bureaucratisch moesten werken. ‘Wij moeten in 

onze bureaux de stukken hebben, wij moeten weten, op welke gronden die regelingen gemaakt 

zijn, maar er moet niet gezegd worden: praat daar maar eens over, want als men dergelijke zaken 

mondeling afspreekt, en men komt er later op terug, dan zeggen de heeren: ik weet er niets van, 

(…) dan loopt de heele organisatie in de war.’ Ook wilde Van Berensteyn een administratieve 

rechtspraak. Zolang die ontbrak, zat de minister in een lastig pakket, want pas ‘als er 

moeilijkheden ontstaan (…), dan treedt de Minister op, dan gaat hij regelen, dan gaat hij 

rechtspreken eigenlijk in civiele geschillen’. Meer formeel-juridische regels zouden het 

vertrouwen herstellen. En dat moest snel gebeuren, want het crisisstelsel leidde tot een ‘zinking 

van het moreele peil en van de achting voor de Regeering (…). Men spreekt met de grootste 

minachting over onze mannen, van wie, als zij aan het hoofd staan van onze bestuursorganisaties, 

gesproken zou moeten worden met den grootsten eerbied.’224 Dit wijst erop dat Van Berensteyn 

vertrouwen had in bureaucratisering, maar ook in een repolitisering en moralisering van politiek 

en bestuur. Het is de vraag of dit verenigbare eisen waren. 

Als oplossing stelde Van Berensteyn voor om andere deskundigen aan het roer te stellen 

en het aanstellen van bestuurders die afkomstig waren uit de private sector stop te zetten. ‘De 

Regeering wijkt ook af van de beginselen van bestuur, zooals ik die van de Overheid zou 

wenschen te zien. Wij krijgen al te zeer een beheer op dezelfde wijze als een particulier zou 

volgen, die zich natuurlijk laat leiden door geheel andere beginselen dan de Overheid.’225 De 

macht was in handen gekomen van ‘half-ambtenaren, die nieuwe grootwaardigheidsbekleeders’, 

                                                           
222 HTK, 1917-1918, 26 februari 1918, 1554. 
223 Ibidem, 27 februari 1918, 1595. 
224 Ibidem, 1598 en 1599. 
225 HTK, 1917-1918, 27 februari 1918, 1598. 
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die het niet zo nauw namen met de regels, waardoor ‘de burgerij gaandeweg het gevoel krijgt, 

(…) dat men hier te doen heeft met bevoorrechting van vriendjes, van menschen, die het dichtst 

bij het vuur zitten, die alles wat eerder weten en daarvan misbruik maken.’ Dit probleem speelde 

op ieder niveau: van het bestuur van een lokale crisisvereniging tot de commissie van bijstand 

onder leiding van Kröller. Het leidde tot voorvallen die Van Berensteyn ‘moet brandmerken als 

corruptie’.226 Op dit punt kreeg Van Berensteyn steun van het katholieke Kamerlid J.B.L.C.Ch. de 

Wijkerslooth, die wilde dat de distributie uit handen van belanghebbende deskundigen zou 

worden genomen en zou worden ondergebracht bij het ministerie. ‘Ik wil hiermee allerminst 

zeggen, dat de Minister niet langer gebruik zou moeten maken van de voorlichting van 

deskundigen. Het spreekt vanzelf, dat die voorlichting noodzakelijk is, maar laat dan de positie 

van die vereenigingen beperkt worden tot die van adviseerende colleges.’227 Op deze manier werd 

het vertrouwen in het bestuur hersteld, ook bij burgers die traditioneel antibureaucratisch waren 

en ‘voor ambtenarij en administratieve omslag bevreesd’ waren.228 Kamerleden wilden de 

corruptie bestrijden door meer formeel handelen te promoten, het beter scheiden van publieke en 

private belangen en minder macht aan ‘half-ambtenaren’ en belanghebbende deskundigen te 

geven.  

 

Het alternatief van de mannen van zaken  

Te weinig bureaucratie en te weinig politiek, dus een gebrek aan eenduidigheid over de 

concretisering van politieke moraliteit in een tijd van bureaucratische deskundigheid, werd echter 

niet door iedereen als reden van de corruptie gezien, zoals duidelijk wordt uit de kritiek die werd 

geuit op het functioneren van de crisisorganen tijdens het Nierstrasz-incident.229 Op 16 november 

1916 was in de Kamer gedebatteerd over artikel 89 van de grondwet - ‘Schadeloosstelling, 

presentiegeld en pensioen der Kamerleden’. Door de regering was een voorstel ingediend dat 

inhield dat Kamerleden het volgende kregen: 3.000 gulden schadeloosstelling, 5 gulden 

presentiegeld en een pensioen van 100 gulden per jaar voor elk jaar dat een parlementariër actief 

was, tot een maximum van 2.000 gulden. De regeling zou met de  grondwetswijziging van 1917 

                                                           
226 Van Berensteyn noemde het voorbeeld van ‘Collot d’Escury voorzitter van de Suikervereeniging, burgemeester 
van Hontenisse, commissars van de N.U.M (…) enz, - hij heeft wel 27 betrekkingen beweert men’. Hij had zijn zoon 
een functie toebedeeld, een handeling die Van Berensteyn ‘moet brandmerken als corruptie’. De minister had hem tot 
‘Regeeringscommissaris in Zeeland’ benoemd met een salaris van f 6000’. ‘Zoo gaan hoogwaardigheidsbekleeders in 
Nederland voor! Het is een schande! (…) Ik qualificeer dat als een geval van corruptie. (…) Zoo wensch ik het land 
niet geregeerd te hebben.’ HTK, 1917-1918, 27 februari 1918, 1599 en 1600. 
227 HTK, 1917-1918,  28 Februari 1918, 1629. 
228 Ibidem, 27 feb 1918, 1609. 
229 Het Nierstrasz-incident is vaker behandeld in de literatuur, maar niet eerder geplaatst in een context van corruptie 
en bureaucratisering. Zie:Vossen, ‘Van Nierstrasz tot nu’; Ismee Tames, Oorlog voor onze gedachten, 105; De Jonge, 
Crisis en critiek der democratie, 45. 
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moeten ingaan.230 Deze positieverbetering van parlementsleden achtte het kabinet-Cort van der 

Linden nodig omdat de invoer van het algemeen mannenkiesrecht en het evenredige kiesstelsel 

een professionalisering van het ambt van de politicus vereiste. Bovendien was het takenpakket 

van een parlementariër de laatste jaren dusdanig uitgebreid dat het ambt sowieso al een volledig 

beroep was geworden. Kortom, de functie van parlementslid was gebureaucratiseerd.  

Het Kamerlid B. Nierstrasz van de Bond van Vrije Liberalen klaagde echter dat het 

voorstel ‘leidt tot het kweeken van beroepspolitici, van mensen, die niet anders doen dan politiek 

bedrijven om de politiek’. Volgens Nierstrasz bewees de ervaring met de crisisinstellingen dat ‘er 

leden zijn, die naar bijbaantjes aspireeren, waaraan emolumenten verbonden zijn, bijbaantjes, 

welke door de Regeering worden vergeven.’ De bestuurders van de verenigingen en 

rijkscommissies ontvingen immers vergoedingen die konden oplopen tot enkele duizenden 

guldens per jaar.231 ‘Dat schept voor de leden, die om der wille van die emolumenten zoodanige 

bijbaantjes aannemen (…) een zekere afhankelijkheid, een neiging om naar de oogen te zien, die 

een volksvertegenwoordiger naar mijn meening niet hebben mag.’ Volgens Nierstrasz werd ‘de 

integriteit van individueele leden en (…) hun objectiviteit’ daardoor in gevaar gebracht. Een 

politicus was geen bureaucraat: ‘Staatsman is in mijn oog geen beroep, maar een belangeloze 

roeping (…) niet voor zichzelf, maar voor allen.’232 Nierstrasz bracht een alternatief naar voren 

om de ‘deskundigheid’ te vergroten en een einde te maken aan de ‘onoordeelkundige 

uitvoerpolitiek’ van de crisisinstellingen, zonder formele bureaucratisering. ‘Maak een Kamer 

van mannen, die allen een dagtaak buiten hun lidmaatschap hebben te vervullen. Laat mij hen 

noemen “mannen van zaken”.’ Nierstrasz, die zelf gefortuneerd was en commissaris van de N.V. 

Hollandsche Scheepsverband Maatschappij, sloot zijn betoog weinig vleiend af. ‘Maar wat klaag 

ik. Chaque peuple a le gouvernement qu’il mérite’. [Elk volk heeft de regering die het verdient]. 

Het gevolg was dat de ‘minister en zeer vele leden’ Nierstrasz omringden en er ‘hevige 

commotie’ ontstond die de Kamervoorzitter noopte over te gaan tot een schorsing.233  

De dag erna bood Nierstrasz zijn excuses aan en werd het voorstel voor invoer van 

pensioen en schadeloosstelling aangenomen.234 Cort van der Linden achtte het incident echter nog 

niet afgedaan, omdat Nierstrasz ‘voedsel [had] gegeven aan de verdachtmaking’ dat politici 

corrupt waren. Ook de SDAP was niet te spreken over Nierstrasz’ optreden, hoewel het Kamerlid 

                                                           
230 Nierstrasz, Niet Geëindigd, 28. 
231 Minister Posthuma was hier al eerder op aangesproken en had op verzoek van de Kamer een overzicht gemaakt van 
het aantal crisisbestuurders en hun inkomsten. De verdiensten liepen uiteen van enkele honderden guldens per maand 
aan vacatiegeld voor belanghebbenden of Kamerleden die als bestuursleden van rijkscommissies optraden tot 7.500 
gulden per jaar voor een inspecteur die bij een crisisvereniging werkzaam was. HTK Bijlagen, 1917-1918, 
‘Verhooging hoofdstuk X voor 1917’, (243.7), Bijlage II, Opgave van het aantal leden der verschillende 
Crisisorganisatiën, 99-105. 
232 HTK, 1915-1916, 16 november 1916, 559. 
233 Nierstrasz, Niet Geëindigd, 37. 
234 Van Welderen Rengers, Parlementaire geschiedenis, deel IV, 128 en 129. 
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J.H.A. Schaper vond dat Nierstrasz een breder gedragen mening verwoordde, want inderdaad 

leefde onder het volk ‘zij het dan al niet in de beste kringen, maar in ieder geval aan menige 

biertafel’ het idee dat politici corrupt waren.235 Troelstra weet de commotie aan de 

omstandigheden. Volgens de SDAP waren ‘van Staatswege allerlei zaken’ ter hand genomen. 

Hoewel dit ‘meer intensief optreden van de Regeering’ in overeenstemming was met de 

ontwikkeling van modern bestuur, had het ertoe geleid dat mensen die zich vroeger ‘a-politiek’ 

gedroegen, nu ‘meer anti-politiek’ werden, waarbij ze zich ‘voor het gemak (...) richten tegen het 

Parlement’. Volgens Troelstra bood het algemeen kiesrecht uitkomst, want daarmee konden 

mensen tijdens verkiezingen stoom afblazen. Troelstra vond dan ook dat Nierstrasz de 

parlementaire politiek verzwakte en de belangen van het ‘groot-scheepvaartkapitaal, het Finanz-

kapitaal, het koloniale grootkapitaal’ behartigde. Daarmee kwam zijn aanval ‘niet van politieken 

kant’.236  

Nierstrasz’ kritiek werd besproken in de pers. In het voorjaar van 1917 publiceerde hij 

een brochure waarin hij benadrukte dat de affaire ‘niet een incident, maar een algemeen 

verschijnsel’ betrof en legde hij opnieuw een verband tussen corruptie, beroepsbestuurders en het 

crisisstelsel.237 Nierstrasz herhaalde van het parlement een ‘Kamer van mannen’ te willen maken, 

niet om meer ‘politiek’ te krijgen, maar om de ‘verpolitiekten volksvertegenwoordigers’ te 

vervangen door belanghebbende deskundigen.238 Volgens Nierstrasz dreigde ‘politiek (…) een 

beroep te worden van een betrekkelijk kleinen kring van vaklieden, in plaats van te wezen de 

belangstelling in de openbare zaak, waartoe ieder burger gerechtigd en naar zijn aanleg, 

beschikbaren tijd en werkkracht gehouden is.’239 “There is something rotten in the State of 

Denmark”, aldus Nierstrasz, die zo in de woorden van Shakespeares Hamlet het gebrek aan 

vertrouwen in parlement en bureaucratie verbond met een klassiek corruptiethema: verrotting van 

politiek.240 Zijn pleidooi toonde dat er een hevige concurrentie woedde tussen bureaucratische 

beroepsbestuurders, politici en belanghebbenden over de invulling van de vraag wie de meest 

deskundige was en de macht in handen mocht hebben in het parlement, op de ministeries en 

binnen de crisisorganen.241 

 

De manier waarop de crisisorganen waren ingericht, leidde tot drie typen beschuldigingen van 

corruptie. Allereerst werden formele overtredingen als corruptie beschouwd en een gebrek aan 

                                                           
235 HTK, 1917-1918, 17 november 1916, 570. 
236 Ibidem, 1916-1917, 21 december 1916, 968-970. 
237 Nierstrasz, Niet Geëindigd, 4 en 8. 
238 Ibidem, 17; HTK, 16 november 1916, 968. 
239 Nierstrasz, Niet Geëindigd, 21. 
240 Ibidem, 23-25. ‘There is something rotten in the State of Denmark’ is een uitspraak van het karakter Marcellus in 
Shakespeares Hamlet. Hamlet, Acte 1, scene 4, 87–91. 
241 Tanja, Goede Politiek, 178-182. 
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formele regels als voedingsbodem, in lijn met het idee dat bureaucratisering tot een formalisering 

van bestuur leidde. De afwezigheid van formele regels maakte dat bureaucratische corruptie niet 

met bureaucratische middelen kon worden bestreden, een gevaar waar al door Krabbe voor was 

gewaarschuwd. Daarnaast wezen Strucyken en Van Berensteyn erop dat bureaucratisering 

doorgezet moest worden, maar dan wel in combinatie met meer politieke controle, zodat het 

vertrouwen in de politieke moraliteit zich kon herstellen. Tot slot beweerde Nierstrasz dat er op 

een geheel nieuwe manier naar deskundigheid moest worden gekeken om de integriteit te 

herstellen. Zoals de bureaucratisering zich nu voltrok, leidde deze ertoe dat onkundige 

baantjeszoekers de macht kregen. De problemen rondom de crisisinstellingen gaven hem gelijk, 

vond hij zelf. Hij zette zijn pleidooi kracht bij door te putten uit het bureaucratisch discours 

waarin een nadruk op deskundigheid lag. Het was het zoveelste bewijs dat er naar aanleiding van 

de corruptie van het oorlogsbestuur in toenemende mate een politieke strijd werd gevoerd over de 

betekenis van goed bestuur en politieke moraliteit.  
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5. De escalatie van het corruptiedebat en de roep om een enquête 
 

De corruptie van de crisisinstellingen moest volgens velen worden aangepakt. Door de ‘laat zitten 

wat zit’-verkiezingen van 1917, in verband met de grondwetswijziging, hadden de verkiezingen 

niet kunnen dienen als uitlaatklep voor de publieke onvrede.242 Sterker, zonder campagne te 

voeren boekten de drie liberale partijen die de basis vormden van het kabinet-Cort van der Linden 

en grote verantwoordelijkheid droegen voor het crisisstelsel, drie zetels winst. Pas in juli 1918 

zouden de volgende verkiezingen plaatsvinden, de eerste volgens algemeen kiesrecht waarbij 

partijstrijd wel was toegestaan. Ondertussen leek Nederland verder af te glijden op de schaal van 

moderne niet-corrupte landen. Zelfs de bedaarde Eerste Kamer stelde in maart 1918 dat ‘onder 

het publiek een geest van wantrouwen’ heerste waaraan wat gedaan moest worden.243  

 

Nederlands bestuur nog steeds modern?  

Een aanvankelijk lichtpunt was dat de bestuurlijke misstanden nog niet zo vergaand leken als in 

de ‘oorlogvoerende landen’, aldus de pers in 1917.244 Ook minister Posthuma vond dat de 

corruptie in Nederland niet in vergelijking stond met wat er in het buitenland gebeurde.245 In 

Nederland golden Oostenrijk-Hongarije en Rusland als symbolen van niet-modern corrupt 

bestuur.246 De eerste Russische revolutie, in maart 1917, leek te bevestigen dat het West-Europese 

bestel dé ‘moderne’ bestuursvorm was. ‘Het daghet in het Oosten! Eindelijk’, aldus de liberale 

NRC. ‘Dat dit mogelijk was, bewijst toch wel, dat Rusland’s kern gezond was, en dat de 

corruptie, die ons West-Europeanen zoo perfect is, ten slotte slechts de rol vervulde van het 

spinrag van een flesch oude bourgogne.’247 De hoop verdween na de tweede Russische revolutie 

in november 1917. De liberalen en confessionelen keurden deze af, terwijl de sociaaldemocraten 

erdoor werden geïnspireerd. De sociaaldemocratische krant Het Volk zag de bolsjewistische 
                                                           
242 Er waren partijen die zich niet hielden aan de laat-zitten-wat-zit-afspraak. Opvallend is dat in hun campagnetaal 
corruptie als thema regelmatig opduikt. Het voormalige liberale Tweede Kamerlid Samuel van Houten stelde in mei 
1917 dat algemeen kiesrecht ertoe zou leiden dat over de koers en de uitgaven van ‘de administratieve organisatie’ 
werd beslist door ‘honderdduizenden, die geen cent in de uitgaven bijdragen’. W. Heineken, die de discussie leidde, 
vatte de kern van Van Houtens betoog samen. ‘Van Houten [was] den man, die zijn geheele leven heeft gewijd aan het 
staatsbelang en die nu er tegen waken wil, dat de staat bedorven wordt, dat er corruptie ontstaat.’ NRC, 23 mei 1917. 
Van Houten deed een mislukte poging om met zijn Actie tegen de Aanhangige Grondwetswijziging (ATAG) 
Kamerzetels te veroveren en de grondwetswijziging tegen te houden. Koen Vossen, Vrij Vissen, 42. 
243 NRC, 23 maart 1918. 
244 Ook buitenlandse corruptieschandalen haalden de Nederlandse pers. De Londense NRC-correspondent besprak een 
‘verschijnsel (…) van corruptie’ waarover in de Times was geschreven en dat had geleid tot een veroordeling van 
hoge militairen en een gravin - ‘dit is wel de rechte wijze om de kiemen van corruptie (…) uit te roeien. En dat men 
dit durft in den tijd, dat het leger natuurlijkerwijs machtig is (…), dat is werkelijk voor wie er het belang van inziet, 
dat Engeland zich voor de toekomst zal weten vrij te houden van “militarisme”, bemoedigend. De democratische 
traditie van openbaarheid, die trouwens in niet veel landen zoo sterk is als hier, blijkt onder de schokken van 
censorschap en rijksverdedigingswet nog niet bezweken te zijn’. NRC, 12 oktober 1917. 
245 HTK, 1917-1918, 13 maart 1918. 
246 NRC, 22 augustus 1915 en 14 november 1916. 
247 NRC, 26 maart 1917. 
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revolutie en het Sovjetbestuur als het voorland van alle kapitalistische politieke systemen.248 De 

tweede Russische revolutie viel samen met voedselschaarste249 en toenemende smokkelhandel en 

activiteiten van woekeraars.250 Het gevolg was een feller corruptiedebat in Nederland.251 Burgers 

en politici, iedereen verweet elkaar corruptie. ‘Wie dit niet doet, wordt verdacht van korruptie’, 

aldus Het Volk.252 SDAP-Kamerlid G.W Sannes concludeerde: ‘Wij leven in het land in een 

atmosfeer, die, laat mij het zacht uitdrukken, niet zeer frisch is; er is geen mensch, of hij is er van 

overtuigd, dat (…) geknoeid wordt (…). Particulieren, kleine koninkjes in vereenigingen en 

commissies, gaan zich telkens aan geknoei te buiten.’253 De NRC stelde dat door de corruptie ‘het 

publieke vertrouwen in het gehele administratief mechaniek der crisisaangelegenheden ernstig is 

geschokt’.254 

Voor gewone burgers verslechterde de situatie. Hun onvrede daarover werd op scherp 

gezet doordat het crisisstelsel in de hand werkte dat boeren, handelaren en winkeliers door het 

creëren van schaarste steeds hogere prijzen stelden. De regering verbood het opdrijven van 

prijzen en hief belasting op oorlogswinsten, maar dit nam niet weg dat vooral bestuurders en 

belanghebbenden die actief waren in de crisisorganen, grote inkomsten verwierven. Veel grote 

ondernemers wisten via de crisisinstellingen een handelsmonopolie te regelen voor de productie 

van of handel in producten waar ze belang bij hadden. Rellen die als gevolg van voedselschaarste 

uitbraken, konden aanvankelijk op sympathie rekenen. Op 15 juni 1916 schreef de conservatief-

liberaal De Beaufort over een voedselrelletje in Rotterdam: ‘Het volk is niet oproerig gestemd, 

nergens, maar het is niet ten onrechte boos over de kwade praktijken der winkeliers die niet 

willen verkoopen hun voorraad en over de verkeerde richting die de regeering aan de verdeeling 

der levensmiddelen heeft gegeven’.255 Een jaar later was hij bezorgder, want het ‘gevoel voor 

recht verzwakt zeer onder de lagere standen. De groote winsten die te behalen zijn, de vrees voor 

gebrek, de berichten uit de dagbladen omtrent het stelen en rooven der oorlogvoerenden, alles 

                                                           
248 Het Volk, 10 november 1917. 
249 In voorjaar van 1918 wilde de entente dat de Nederlandse levering van zand en grind aan Duitsland in ruil voor 
steenkool werd gestaakt, omdat de Duitsers er volgens de Engelsen bunkers mee bouwden. Als drukmiddel werden de 
graanleveranties uit Engeland en de Verenigde Staten dagenlang gestaakt. 
250 Verburg, Geschiedenis van het Ministerie van Justitie, 212 en 214. Het aantal veroordelingen bedroeg in 1913 
14.361 en in 1917 36.581. Een zekere gravin Platen die vlakbij de Duitse grens woonde, misbruikte haar contacten bij 
Buitenlandse Zaken om grote hoeveelheden vet, olie en cacao over de grens te smokkelen bij Zevenaar. Ze werd in 
oktober 1917 door de marechaussee gepakt met 480 kg vet, olie en cacao verstopt in de dubbele bodem van haar 
koffers. Het is onduidelijk of er een veroordeling volgde. 
251 Van Welderen Rengers, Parlementaire geschiedenis, deel IV, 210. Een snelle woordanalyse toont de toename van 
het gebruik van het woord ‘corruptie’ in de NRC in het laatste jaar van de oorlog. In de periode 1 januari 1914 tot en 
met 31 december 1914 valt de term in 21 edities. In de periode 1 januari 1915 tot en met 31 december 1915 komt 
‘corruptie’ voor in 19 edities. Tussen 1 januari 1916 en 31 december 1916 gaat het om 13 edities. Tussen 1 januari 
1917 en 31 december 1917 betreft het 7 edities. Tussen 1 januari 1918 en 31 december 1918 wordt ‘corruptie’ in maar 
liefst 68 verschillende edities van de krant genoemd. 
252 Het Volk, 12 maart 1918. 
253 HTK, 1917-1918, 5 maart 1918, 1698. 
254 NRC, 25 februari 1918. 
255 De Valk en Faassen, Dagboeken van de Beaufort, aantekening van 15 juni 1916, 805. 
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tezamen maakt dat de menschen veel meer dan voorheen neigen tot misdaden. (…) Smokkelen 

wordt beschouwd als een beroep, niet als een misdrijf.’256 En in het najaar van 1917 vond De 

Beaufort dat de ‘zwakkeren’ er maar weinig van begrepen:  

 

‘In Amsterdam wederom kleine relletjes. In de Jordaan achten de menschen de 
broodrantsoeneering onvoldoende, zij dringen de bakkerswinkels binnen en willen brood 
voor hun geld. Merkwaardig, de distributie van brood is nu juist ingesteld ten behoeve der 
mindere standen, der zwakkeren. (…). En nu komen de Jordaners tegen deze 
staatssocialistische regeling op en roepen: wij willen voor ons geld waren kunnen koopen. 
Maar dit is juist terwille van hen verboden.’257  
 

De Beaufort verwoordde de angst van de gegoede burgerij, maar ook het bestaande gebrek aan 

ideeën hoe het vertrouwen in de crisisstaat te waarborgen.  

Ondertussen liepen de kosten voor levensonderhoud op. Die lagen begin 1918 75% hoger 

dan in 1914. Het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen (NVV) en de sociaaldemocraten 

probeerden de moeilijke positie van de lagere klassen onder de aandacht te brengen.  Zo werd op 

4 maart 1918 een landelijke demonstratie georganiseerd, waaraan 100.000 mensen deelnamen.258 

Het Volk hekelde de corrupte bestuurders van de crisisinstellingen. ‘Zij voeren Nederland naar de 

afgrond van verdachtmaking en korruptie.’259 Het SDAP-Kamerlid Schaper vroeg zich af of in 

Nederland niet het motto gold ‘geld verdienen, als ’t kan eerlijk, anders oneerlijk’ en vond dat 

door de betrokkenheid van Eerste en Tweede Kamerleden bij de crisisinstellingen de ‘zuiverheid 

der parlementaire zeden’ en de morele gesteldheid van het overheidsbestuur was aangetast.260 

Troelstra constateerde zelfs een breuk. ‘Zwendel en korruptie vreten het land aan. We hadden een 

ambtenarenstand, die van korruptie ver was. Thans hebben we te doen met veel personen die hun 

eigen belang niet van het algemeen belang weten te scheiden.’261  

Het kabinet-Cort van der Linden had moeite de publieke onvrede weg te nemen. Ook de 

liberalen werden steeds kritischer over het crisisbestuur, hoewel de steun van confessionele kant 

toenam. Abraham Kuyper bekritiseerde De Telegraaf en het katholieke Kamerlid De 

Wijkerslooth waarschuwde, onder verwijzing naar de Russische revolutie, in februari 1918: ‘In 

het binnenland hebben sommige dagbladen systematisch ontevredenheid gekweekt tegen de 

Regeering en nu benutten de anarchisten onder ons de gewekte ontevredenheid tot verder onheil. 

(…). In het buitenland wijst het succes van de Russische revolutionairen op de mogelijkheid van 

dergelijke gebeurtenissen ook hier: het heeft reeds geleid tot pogingen tot navolging elders. Wel 

                                                           
256 De Valk en Faassen, Dagboeken van de Beaufort, aantekening van 6 juli 1917, 926.  
257 Ibidem, 25 september 1917, 946. 
258 Ibidem,  987, noot 1. 
259 Het Volk, 16 maart 1918. 
260 Ibidem, 1 maart 1918. 
261 Ibidem, 7 maart 1918. 
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zullen, in een goed geordend land als het onze, dergelijke opstanden worden onderdrukt.’262 

Teveel publieke onvrede werd niet getolereerd. 

Voor velen gold Posthuma als de hoofdschuldige. In briefkaarten die hij ontving, werd 

hem verweten met zijn distributiewetgeving ‘de arme menschen (…) uit te zuigen’ en dat hij het 

was ‘die het Nederlandsche volk doet verhongeren.’ Anderen klaagden dat de regering het 

‘burgerrecht met voet vertrapt’ door continu ‘te verduisteren, verdonkeremanen’ en alle corruptie 

in een ‘doofpot’ te stoppen. Sommigen scholden Posthuma uit voor ‘Gek’ en ‘Boerelul’ of 

stuurden hem zelfs een doodsbedreiging: ‘Minister Posthuma! Als voor 5 februari a.s. de 

distributie niet beter geregeld is, zijt gij een man des doods. Wees op uw hoede!’ Deze brief ging 

vergezeld van twee grafsteentjes in zwart marmer, de één had het opschrift ‘Posthuma’ de ander 

‘R.I.P.’263 Ook door politici werd Posthuma als kwade genius weggezet. Treub vond hem 

onbetrouwbaar en zwak, en Kamerleden vroegen zich af waarom Posthuma niet opstapte. 

J.H.W.Q. ter Spill van de conservatief-liberale BVL bekritiseerde Posthuma om zijn ‘wetgeving 

in revolutiebouwstijl, welke leidt tot tal van moeilijkheden’ en verweet Posthuma niets te doen 

aan het  

 

‘roekeloos omgaan met geld (…), het algemeen gemis van samenwerking en leiding in 
groote zaken, de willekeur en de afpersing, dikwijls de corruptie van allerlei personen, de 
hoogst ongelukkige keuze van personen, het gemis van inzicht in de keuze van personen 
(…) de verwarring in de wetgeving, het gemis van rechtsvordering en rechtszekerheid – al 
die dingen, die men ziet en gevoelt.’  
 

Ter Spill riep op tot ‘een staatsman die de dingen in het groot ziet, die iets meer doet dan 

tijdelijke voorzieningen voorschrijven. Eén die schept, die de verantwoordelijkheid voelt 

tegenover komende geslachten en dus durft.’264 Ter Spill eiste een totaalvisie op de ontwikkeling 

van bestuur en inzicht in de manier waarop de politieke moraliteit zou worden hersteld.  

In zijn drie dagen durende betoog in maart 1918 tijdens het zogenaamde 

‘levensmiddelendebat’, dat als inzet de uitbreiding en hervorming van het crisisstelsel had, stelde 

Posthuma dat de misstanden ‘persoonlijke zaken’ en incidenten waren. Dat de Kamer zo zwaar 

aan bijvoorbeeld de op dat moment spelende zaak-De Jong tilde, zag hij als een bewijs dat de 

Kamer niet snapte hoe ingewikkeld het besturen van de crisis was. Desondanks had hij de moed 

niet opgegeven om het de Kamer nogmaals uit te leggen, maar dan wel ‘wetenschappelijk-

objectief’. Als een bureaucraat toonde hij met rekensommen en productiestatistieken de omvang 
                                                           
262 HTK, 1917-1918, 27 februari 1918, 1607. 
263 Posthuma ontving tientallen ‘uitingen van ongenoegen (…) afkomstig van personen die het kennelijk niet eens 
waren met diens beleid ten aanzien van de distributieregeling’, zoals de archiefvormer de map met gevoel voor 
understatement betitelde. Archief Posthuma, ‘Ingekomen brieven van partikulieren betreffende de crisisinstellingen’, 
inv. nr. 9. 
264 HTK 1917-1918, 1 maart 1918, 1682. 
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en complexiteit van het distributievraagstuk aan. Ook wees hij erop dat er 12.000 brieven en 

missives per dag moesten worden verwerkt. Verder vond hij de schaarste zo groot dat er voor 

lange debatten over parlementaire controle en bestuurlijke misstanden geen ruimte was, laat staan 

een debat over opheffing van het crisisstelsel. Het was nu eenmaal een gegeven dat ‘een leger van 

ambtenaren’ zich met de levensmiddelendistributie bezighield en dat dat tot inefficiëntie en 

misstanden leidde.265 Posthuma accepteerde de opmars van de ambtenaren, het aantal geschreven 

stukken en de gebruikte moderne statistieken, maar zag dit niet in het perspectief van de opmars 

van een bureaucratisch-deskundige wijze van besturen. Dan waren corruptieschandalen immers 

geen ‘persoonlijke zaken’, maar ernstige ondermijningen van bureaucratische deskundigheid en 

formele voorschriften, die terechte politiek-morele verontwaardiging opriepen. 

De gevolgen waren even ambivalent als Posthuma’s omgang met bureaucratisering. Voor 

kritische omstanders kwam zijn betoog over als een ‘allegaartje’, aldus tijdgenoot en liberaal 

geschiedschrijver Colenbrander – hij overtuigde liberale noch sociaaldemocratische 

Kamerleden.266 Slechts met steun van Cort van der Linden, die de Kamer dreigde dat er niemand 

voorhanden was om Posthuma te vervangen, bleef Posthuma in maart 1918 op z’n plek. 

Tegelijkertijd erkenden Cort van der Linden en Posthuma dat een decentrale bestuursorganisatie 

van belanghebbende deskundigen die niet formeel werden aangestuurd en gecontroleerd, niet 

werkte.267 In april 1918 werden de verenigingen en rijkscommissies gebundeld in Rijkskantoren. 

Daarnaast werd de commissie van bijstand opgeheven en werd, omdat Kröller geen 

‘crisisminister’ wilde worden,268 de leiding overgedragen aan de directeur-generaal crisiszaken 

Schim van der Loeff, wiens zes crisisafdelingen rechtstreeks onder de minister vielen.269 Ook 

werden voorbereidingen getroffen om een administratieve rechtspraak in te stellen. Het waren 

veranderingen die in principe goed waren, maar halfslachtig werden uitgewerkt. Dezelfde 

deskundigen hielden de leiding: Schim van der Loeff was al sinds 1916 lid van de commissie van 

bijstand en Kröller bleef als adviseur daarbij betrokken. Daarnaast zou de administratieve 

rechtspraak alleen gaan gelden voor zaken die zich voordeden na 26 juli 1918, het moment 

waarop de wet inging.  

 

De Kamer als bewaker van ‘de zuiverheid der algemeene moraliteit’? 

                                                           
265 HTK, 1917-1918, 13 maart 1918, 1903, 1914 en 1915. Hij hield zijn redevoering tussen 13 en 15 maart 1918. Deze 
werd uitvoerig besproken in de kranten, onder andere in de NRC van 15 en 16 maart 1918. 
266 Colenbrander, Nederlandsche politiek, 290. 
267 Den Hertog, Cort van der Linden, 536, 537 en 539. 
268 Ibidem, 534 en 563 en 564. 
269 De 6 crisisafdelingen waren: Crisiszaken, Inspectie Crisispersoneel, Bureau voor de distributie van Graan en Meel, 
Uitvoercertificatenbureau, Geneeskundig Bureau en Bureau voor mededeelingen inzake voedselvoorziening. Van 
Sasse van Ysselt, Eindeverslag, 129-150. 
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De Kamer besloot zelf op te treden tegen de corruptie. De commotie over de zaak-De Jong was 

de aanleiding voor drie Kamerleden van de Liberale Unie, J.A. van Hamel, J.E. Heeres en E.E. 

van Raalte om op 22 februari 1918 een parlementaire enquête voor te stellen. De toelichting leest 

als een definitie van corruptie: men wilde onderzoek instellen naar 

 

‘onrechtmatige bevoordeeling van bijzondere personen door misbruik van positie of 
schending van vertrouwen, hetzij opzettelijke benadeeling van het algemeen belang, 
gepleegd in het verband met de werkzaamheid van diensten, commissiën, vereenigingen 
of andere instellingen, welke, met het oog op de buitengewone tijdsomstandigheden, op 
het gebied van de publieke zorg voor de levensbehoeften in den ruimsten zin van 
overheidswege zijn in het leven geroepen of te baat genomen.’270  

 

De werkwijze van ‘allerlei officieele en semi-officieele organen’ had geleid tot ‘willekeurige 

handelingen en misgrepen’ die ‘wantrouwen en booze vermoedens’ opwekten. Dit alles geeft 

‘een gevoel van vergiftiging der atmosfeer van het openbare leven, wanneer niet krachtig wordt 

ingegrepen.’ Men stelde vast dat in de publieke opinie veel misstanden als corruptie waren 

omschreven en dat deze daarom serieus moesten worden genomen. Bovendien, er was ‘niet 

zoozeer sprake van handelingen welke als strafbare feiten aan het ingrijpen van de justitie kunnen 

worden overgelaten, dan wel van fouten, knoeierijen of ongewenschte gedragingen, die buiten het 

kader der rechtspleging vallen’, maar wel degelijk schade toebrengen aan bij ‘economische 

diensten betrokken volksbelangen en het publieke vertrouwen ondermijnen’. Ofwel, er moest een 

onderzoek komen, dat zich zou richten op ‘opzettelijke benadeeling van het algemeen belang’, 

‘zonder dat rechtstreeks geldelijk profijt [per se] de drijfveer’ was.271 Er werd een zeer brede 

definitie van corruptie gekozen. 

 Verder moest het parlement het onderzoek leiden. Van Hamel beschouwde een 

parlementaire-enquête als ‘een preventieve maatregel nuttig en noodig (…) om de atmosfeer te 

zuiveren’, want wanneer bestuurders worden verdacht en ‘hunne integriteit wordt in twijfel 

getrokken, wanneer over het bestaan van een geest van corruptie wordt geklaagd’, dan moest ‘de 

Kamer zijn volle gewicht in de schaal’ leggen.272 De indieners zagen een uitgelezen taak voor het 

parlement weggelegd.  

 

‘Waar het de zuiverheid der algemeene moraliteit begint te gelden, den strijd tegen de 
verleidingen van corruptie en misbruik van positie, de bevestiging van het vertrouwen des 

                                                           
270 HTK Bijlagen, 1917-1918, ‘Voorstel van de heeren van Raalte, van Hamel en Heeres tot het houden eener 
enquête’, (326. 1), 1.  
271 Ibidem, (326. 4), 8 en 9. 
272 Ibidem, 7. 
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volks in het beheer van de publieke zaak, daar behoort de Volksvertegenwoordiging het 
voorbeeld van waakzaamheid te geven.’273 
 

Het enquêtevoorstel werd daarna door een Kamercommissie bekeken.274 De commissie 

was het erover eens dat het onderzoek zich moest richten op ‘zedelijk ongeoorloofde’ gevallen 

van ‘wanbeheer’ die buiten de strafwet vielen. Daarmee werd een brede, niet-juridische definitie 

van corruptie gekozen. Maar men vond het onderzoekskader verder onhelder. Ging het 

bijvoorbeeld om ‘eigen bevoordeling of bevoordeling van anderen’? ‘Is voorts de uitdrukking 

“algemeen belang” niet vol gevaarlijke vaagheid?’ Welke ‘diensten’ werden onderzocht, en zijn 

diensten wel ‘als instellingen te beschouwen’ of zijn het handelingen van personen? ‘Wat is de 

bedoeling van de invoeging van het woord “publieke”?’ Hoe staat het verder met ‘uitdrukkingen 

als “onrechtmatige” en “schending van vertrouwen”’? En wat betekende “van overheidswege”? 

Betrof dat alleen instellingen en daden die vallen onder de verantwoording van het Rijk, of ook 

‘besturen door gemeentelijke autoriteiten of door anderen’ aangesteld?275 Vier jaar crisisbestuur 

had tot grote verwarring geleid onder Kamerleden over de betekenis van corruptie, goed bestuur 

en politieke moraliteit.  

De Kamercommissie twijfelde of een onderzoek door het parlement ‘een eind zal maken 

aan de heerschende ontevredenheid’ door ‘openbaarheid’ en de ‘grootst mogelijke publiciteit’. 

Ook was het moment van het enquêtevoorstel, enkele maanden voor de verkiezingen van 3 juli 

1918, ongunstig. Het zou de kansen van Kamerleden ‘op eene candidatuur of eene herkiezing 

zeer kunnen verminderen’, want door tegen de enquête te stemmen kan een Kamerlid ‘den schijn 

op zich laden, alsof hij het verspreiden van licht over gepleegde misbruiken schuwt.’ Verder 

keurde de Kamerafdeling af dat de indieners hadden voorgesteld zeven Kamerleden van de 

verschillende Kamerfracties aan te stellen als onderzoekers, maar werden daarmee niet de 

‘politieke tegenstellingen’ binnen de commissie gehaald? Waren personen ‘die aan de practische 

politiek geen deel hebben’ niet geschikter om een dergelijk onderzoek te leiden?276  

De NRC steunde Van Hamels voorstel en achtte een onderzoek ‘waarlijk ook tijd’. De 

corruptie was niet langer te ontkennen. ‘Die in het klein – als men het zoo noemen mag – 

misbruik van vertrouwen, gebrek aan gemeenschapszin, tiert bijna algemeen.’ Sterker, ‘het 

misbruik van vertrouwen [heeft] een min of meer officieel karakter’. Het mocht echter ‘geen 

particuliere enquête’ worden zoals het onderzoek van de commissie-de Meester. En een enquête 

                                                           
273 HTK Bijlagen, 1917-1918, ‘Voorstel van de heeren van Raalte, van Hamel en Heeres tot het houden eener 
enquête’, (326. 2), 1.  
274 De Kamercommissie bestond uit de katholieken J.A. Loeff en D.A.P.N. Koolen, de VDB’er L.N. Roodenburg, de 
ARP’er E.J. Beumer en de Vrije Liberaal H.C. Dresselhuys. 
275 HTK Bijlagen, 1917-1918, ‘Voorstel van de heeren van Raalte, van Hamel en Heeres tot het houden eener 
enquête’, (326. 3), 5. 
276 Ibidem, 4 en 6. 
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moest geleid worden ‘door mannen die doortasten durven’ en ‘volstrekt zuiver’ zijn.277 Het Volk 

wilde ook geen onderzoek zoals dat van De Meester, want ‘[e]r dient wel verstaan te worden dat 

het ook korruptie is, wannneer fraktiegenooten van een van korruptie beschuldigde medewerken 

om een geval te verdonkeremanen (…). Geen doofpot-enquête dus, maar een enquête die 

allereerst aan het volk het vertrouwen geeft, dat het ernstig streven van de 

volksvertegenwoordiging is, om alle korruptie uit te snijden met vaste hand.’278 Nu een 

meerderheid voor een onderzoek was, werd de belangrijkste vraag of politici wel geschikt waren 

om een enquête uit te voeren. 

 

‘Een staatscommissie, als zoovele, omdat het Parlement zichzelf onmachtig voelde’  

De kritiek op het voorstel van Van Hamel c.s. leidde tot een tegenvoorstel van de voorzitters van 

de Tweede Kamerfracties met uitsluiting van de Liberale Unie, dat de naam van VDB-voorman 

H.P. Marchant kreeg.279 Het voorstel-Marchant richtte zich ook op het functioneren van de 

‘vereenigingen’ en ‘crisiswetten’ en voorbeelden van corruptie die buiten de strafwet vielen, maar 

Marchant wilde het onderzoek laten uitvoeren door een ‘Staatscommissie’ in plaats van een 

parlementaire commissie. Hij had daarom voorgesteld een speciale crisis-enquêtewet aan te 

nemen, omdat een niet-parlementaire enquête niet op basis van de enquêtewet van 1850 kon 

plaatsvinden. Het voordeel was dat het onderzoek dan langer dan zes maanden mocht duren, dat 

het kon beginnen na de verkiezingen van 3 juli 1918 en dat de locatie voor verhoor niet beperkt 

was tot de Kamergebouwen. Bovenal konden ‘hoogstaande mannen, die zich tijdelijk geheel voor 

het onderzoek kunnen beschikbaar stellen’ gevraagd worden en dit waarborgde ‘toetsing van het 

volledige feitenmateriaal door een college, welker bekwaamheid en objectiviteit boven elke 

bedenking is verheven.’280 Marchant vond de Kamer ongeschikt voor een onderzoek.  

Het tegenvoorstel leidde tot een fel debat tussen de verschillende liberale partijen, die de 

messen alvast slepen met het oog op de verkiezingen van juli 1918.281 De Unieliberalen vonden 

dat VDB’er Marchant de positie van de Kamer ondermijnde, zoals ze lieten weten tijdens een 

voorbespreking van het voorstel in een Kamercommissie. ‘De Kamer is een controlerend lichaam 

en hare leden dienden het distributiebedrijf en ook elkander te controleren; het zou een teeken van 

zwakheid zijn voor dit werk anderen te benoemen.’ Ook vonden ze onderzoek door externe 

deskundigen te lang duren. Het zou leidden tot veel tussentijdse rapporten en pas in 1921 zou het 

                                                           
277 NRC, 25 februari 1918. 
278 Het Volk, 23 en 28 februari 1918. 
279 Op 1 mei 1918 brachten Marchant (VDB), Nolens (RK), de Savornin Lohman (CHU), Troelstra (SDAP), Visser 
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eindverslag af zijn, ‘daarmee zou het rapport alle actualiteit missen en zouden de bijzonderheden 

niet meer aan de werkelijkheid getoetst kunnen worden.’ Toch vond een meerderheid van de 

Kamercommissie dat het niet ontkend kon worden ‘dat Kamerleden nu eenmaal medebeschuldigd 

zijn van minder correcte handelingen, waardoor de Kamer als geheel aan verdachtmakingen heeft 

blootgestaan. Onderzoek door Kamerleden zou niet alle verdenking kunnen wegnemen.’ Door 

een commissie van deskundigen kon ‘het gezag der Kamer of het aanzien harer leden (…) 

allerminst geschaad worden.’ Tenslotte was het doel ook niet te veroordelen, maar te leren van 

het verleden, aldus een meerderheid.282 Een onpolitieke commissie van deskundigen zou geen 

politieke  oordelen vellen, en dat werd als een voordeel beschouwd. 

Het definitieve besluit werd genomen tijdens de openbare behandeling van beide 

voorstellen op 17 mei 1918. VDB’er Van Berensteyn beet het spits af en was één van de weinige 

Kamerleden die het voorstel van Marchant, nota bene zijn fractieleider, bekritiseerde. Hij vond 

het onjuist deskundigen de onderzoeksrol te geven. ‘De Kamer legt op deze wijze een taak op de 

schouders van derden, die zij zelf moet dragen.’ Tot welke politieke gevolgen zou dat leiden? 

‘Als deze [commissie] constateert, dat de Minister in de zaak de Jong bij voorbeeld (…) 

onbeleidvol is opgetreden, dan is dit oordeel een slag in de lucht zonder gevolgen.’283  

Ook de Unieliberaal Van Raalte deed een poging Marchants voorstel in discrediet te 

brengen. Volgens hem betekende een deskundigenonderzoek: ‘Een geheel nieuw breed opgezet, 

langzaam werkend apparaat. Als het goed aan het functioneeren is, is er niemand meer, die er 

belang in stelt’.284 Het rapport zal slechts ‘den historieschrijver eenig belang inboezemen’, 

waarbij ‘[d]e misbruiken, de beweerde misdragingen, de beweerde incorrecte handelingen, de 

beweerde verschijnselen van een geest van corruptie verzinken in het niet.’ Van Raalte stelde:  

 

‘Als in breede kringen der bevolking getwijfeld wordt aan het ongerept blijven van de 
publieke moraliteit, als mannen, in wie vertrouwen gesteld is en in wie vertrouwen 
gesteld moest worden, van allerlei illoyale gedragingen worden verdacht, als er een 
atmosfeer van corruptie is, als daarvan althans onder het volk wordt gesproken, is er 
slechts één middel dat genezing, redres [herstel] en zuivering kan brengen (…). Hier is de 
Volksvertegenwoordiging zelf (…) het eerstgeroepen orgaan en de parlementaire enquête 
het middel.’285 

 

Van Hamel vulde Van Raalte aan. De crisis-enquêtecommissie zou ‘een studiecommissie’ zijn 

net als de ‘tien- en honderdtallen van commissies, die wij hier in Nederland rijk zijn.’286 Terwijl: 

                                                           
282 HTK Bijlagen, 1917-1918,‘Voorstel van wet van den heer Marchant c. s. betreffende een onderzoek door eene 
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‘Hier heeft men een (…) voorstel, dat het Parlement doet optreden in de hoogheid van 
zijn macht en in de volheid van zijn plicht, dat de Volksvertegenwoordiging zelf te velde 
voert in den strijd tegen misbruik, en dat het Parlement doet aangrijpen het middel, dat de 
grondwet ten dienste van dat Parlement, het voornaamste, het belangrijkste orgaan van het 
Nederlandsche volk, heeft ingesteld, het middel van enquête. En daartegenover wat? Een 
staatscommissie, als zoovele (…) in het leven geroepen, omdat het Parlement zelf er 
eenvoudig de handen bij neerlegt en zegt: wij kunnen dit niet (...) en wij geven aan de 
Regeering in overweging een commissie te benoemen van historici, van 
geschiedschrijvers.’287 
 

Marchant reageerde fel. Volgens hem diende een enquête niet om een ‘politiek gevolg te 

bereiken’, zodat de ‘Minister tot aftreden wordt gedwongen’: ‘Het is niet een politiek onderzoek.’ 

Hij vond dat externe deskundigen stonden voor ‘scherpzinnigheid, rust, objectiviteit, 

menschenkennis en (…) over de capaciteit beschikken, om verschillende feiten in onderling 

verband nauwkeurig te wikken en te wegen’.288 De Kamer bezat deze waarden niet en de Liberale 

Unie was beïnvloed door de zaak-de Jong, aldus Marchant.  

 
‘Hier in de Kamer is besproken het bekende geval van ons geacht medelid den heer de 
Jong en naar aanleiding daarvan hebben de fractiegenooten van den heer de Jong behoefte 
gevoeld om te getuigen, dat niet de geheele fractie waartoe de heer de Jong behoort van 
het hout was gesneden van den held van dit drama. Zij gevoelden zich door dat geval 
geblameerd. En psychologisch volkomen begrijpelijk is de aandrift geweest die de heeren 
in zich hebben voelen opkomen om aan de andere leden der Kamer de gelegenheid te 
geven, zich ter purge te stellen.’289 
 

Kort daarna werd het voorstel van Marchant aangenomen met 51 voor- en 13 tegenstemmen.290 De 

Kamer wilde een ‘onpolitiek’ onderzoek. 

 

De publieke onvrede over het crisisstelsel, de zaak-De Jong en Posthuma’s optreden waren de 

aanleiding voor een enquête naar misstanden die niet berustten op wat strafrechtelijk als corruptie 

werd beschouwd, maar waarover politiek-morele verontwaardiging bestond. Toch mocht de 

enquête niet worden uitgevoerd door het parlement, terwijl dit instituut zich sinds 1848 had 

ontwikkeld tot de belangrijkste scheidsrechter in politiek-morele aangelegenheden. Het toont dat 

het vertrouwen in onpolitieke deskundigen groot was. Daarnaast hield dit verband met het feit dat 

de liberale coalitie uit elkaar viel vlak voor de verkiezingen van 1918, die sterk in het teken 

zouden staan van het crisisbestuur. De liberalen, nog steeds de machtigste politieke groep in het 

parlement, hadden geen gemeenschappelijk ideaal van goed bestuur meer, waardoor ook de 
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betekenis van politieke moraliteit diffuus werd.291 Dit deed hen geen goed, want ze leden een 

zwaar verlies. De grote winnaars waren de confessionele partijen. Zij kregen de formatie-

opdracht. De politiek was echter meer versnipperd dan aan het begin van de oorlog. Het was de 

vraag wat de partijen als structurele ontwikkelingen en incidenten zouden beschouwen, want dat 

zou invloed hebben op de naoorlogse ontwikkeling van bestuur en de kijk op politieke moraliteit. 

Volgens de Liberale Unie en de VDB zou de oorlog ‘van blijvende beteekenis’ zijn - zij 

onderkenden de ‘ontzaglijken omvang van de moderne staatstaak’, maar vreesden voor de 

vrijheid van het ‘partikulier initiatief’.292 Impliciet gold dit ook voor de confessionelen. De SDAP 

zag echter voor de staat in de toekomst een nog grotere rol weggelegd.293 Alleen de BVL wist 

zeker dat de oorlog ‘bevestigde dat iedere poging om meer harmonische organisatie der 

maatschappij voornamelijk door Staatsdwang en ambtenaarsingrijpen te verwezenlijken, 

welvaart, vrijheid en recht in gevaar’ bracht.294 Het was wachten op de komst van het nieuwe 

kabinet en het onderzoek van de crisisenquêtecommissies om de betekenis van corruptie en 

bureaucratisering te kunnen bepalen. 

  

                                                           
291 Zie de opgenomen partijprogramma’s in: Jungman e.a. (ed.), Parlement en kiezer,1918/1919, 58-155. Volgens 
Colenbrander gingen de verkiezingen om een stem ‘tegen Posthuma’. Colenbrander, Nederlandsche politiek, 310. 
292 Parlement en kiezer, 1919/1920, 97; Parlement en kiezer, 1921/1922, 153 en 154. 
293 Van Leeuwen en Troelstra, De Sociaal-Demokratische Arbeiders-Partij, 24. 
294 Zoals geciteerd in: Voerman, ‘Liberalen op een tweesprong’, 118. 
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6. Bureaucratische deskundigheid en oorlogscorruptie heroverwogen 
 

Voordat het nieuwe kabinet en de enquêtecommissie aan het werk konden, maakte de politiek een 

spannende periode door. Nederland dreigde in de zomer van 1918 alsnog bij de oorlog betrokken 

te raken, terwijl voedseltekorten tot rellen en een verheviging van het corruptiedebat leidden.295 

De NRC concludeerde dat er overal werd ‘geknoeid’ en ‘het moreele weerstandsvermogen 

verschrikkelijk (…) was verminderd. De zedelijke nawerking van den oorlog zal misschien wel 

blijken nog erger te zijn, dan de materieele.’296 Het moment leek aangebroken dat ‘de 

hooggeroemde westersche samenleving’ ten onder dreigde te gaan, aldus de onthutste spreekbuis 

van de liberalen.297 Gevoed door de teleurstellende verkiezingsuitslag was een revolutie nodig net 

als in Rusland, aldus de sociaaldemocraten, terwijl de confessionele De Nederlander de 

gemoederen probeerde te bedaren – ‘tegen een rot regiem van korruptie en nepotisme als in 

Rusland [hoefde hier] (…) niet te worden gestreden’.298 De val van de keizer in Duitsland in 

november 1918 zette Troelstra ertoe daadwerkelijk een revolutie uit te roepen – het ‘burgerlijk 

stelsel’ was ‘vermolmd en verrot’. Even dreigde het politiek-bestuurlijke stelsel in een sfeer van 

corruptie ten onder te gaan, maar Troelstra had geen succes. Het in september 1918 aangetreden 

confessionele kabinet-Ruys de Beerenbrouck (1918-1922) behield de macht. De nieuwe minister 

van Landbouw, H.A. van IJsselsteyn, begon met de liquidatie van de crisisinstellingen.299 Kort 

daarna kon ook de crisis-enquêtecommissie aan de slag. Opvallend genoeg deed deze geen 

onderzoek naar de zaak-De Jong; mogelijk had dat te maken met de zelfmoord van De Jong in 

december 1918.300  

 

De beperkingen van een deskundigencommissie  

In januari 1919 was de crisis-enquêtecommissie samengesteld. Voorzitter werd de katholiek 

A.F.O. van Sasse van Ysselt, een rechter en voormalig Kamerlid.301 De commissie zag haar taak 

                                                           
295 In de zomer van 1918 vond  het ‘Aardappeloproer’ plaats. Wielenga, Nederland in de twintigste eeuw, 74 en 75; 
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296 NRC, 15 juli 1918. 
297 Ibidem. 
298 Het Volk, 7 november 1918. 
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300 Een verband tussen de zelfmoord en de beschuldiging van corruptie heb ik niet kunnen vaststellen. Kranten 
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301 Andere leden waren W. Bos, een oud-wethouder, L.J.H. Eversen, een belastingcontroleur, B.J. Gerretson, oud-
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gedeputeerde in Zuid-Holland. De commissie werd ondersteund door  secretaris W.O.A. Koster, oud-Tweede 
Kamerlid, en drie adjunct-secretarissen, F.J.M. van Nispen tot Sevenaer, C.J. Heemskerk en R.F. Groeninx van 
Zoelen. U.G. Schilthuis werd in 1919 vervangen door A.C. van Eijk, voorzitter van het comité van graanhandelaren te 
Rotterdam. Secretaris W.O.A. Koster werd opgevolgddoor H.J. Nieboer en W.K. de Brey; Van Sasse van Ysselt, 
Eindverslag, 5-6. 
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als een onderzoek naar de misbruiken die zich bij de ‘crisisvoorzieningen zouden hebben 

voorgedaan, de incorrecte handelingen, die bedoelde organisaties en kantoren zouden hebben 

begaan en de verschijnselen van corruptie, die daarbij zouden zijn gebleken’.302 Ze deed geen 

onderzoek naar de NOT, maar richtte zich op de verenigingen, rijkscommissies en rijkskantoren, 

wilde zoveel mogelijk informatie boven water krijgen en was geen ‘rechterlijk college’ dat 

gevolgen zou trekken uit zijn onderzoek.303 Van Sasse van Ysselt wilde een dusdanig onderzoek 

dat ‘de publieke opinie er door bevredigd zal worden’, zo benadrukte hij bij zijn aantreden. Hij 

sprak de hoop uit ‘dat uit het meest onpartijdig en nauwlettend onderzoek moge blijken dat het 

Nederlandsch ambtenarencorps gedurende den crisistijd zoo min mogelijk handelingen heeft 

gedaan waardoor aan den goeden naam, dien het tevoren steeds had, afbreuk kon worden 

gedaan.’ Daarmee was de toon gezet. De kranten verspreidden de speech, die tevens als een 

oproep diende om voorvallen bij de commissie aan te dragen.304 De commissie volgde ‘alle in de 

pers verschijnende artikelen en mededeelingen over Crisisaangelegenheden in het algemeen en de 

Commissie in het bijzonder.’305 Ze was bezig haar autoriteit af te tasten, hoewel de locatie, die 

‘beneden de waardigheid eener staatscommissie’ werd geacht, weinig goeds voorspelde.306  

Op 5 maart 1919 begonnen de eerste verhoren.307 Op 6 augustus 1919 werd het eerste 

deelverslag gepresenteerd waarin ‘beweerde knoeijerijen’ met paardenvoer, spekhandel, de 

productie van theesurrogaten en de handel in groente en fruit onder toezicht van de NUM werd 

besproken. Er bleek sprake van ‘onjuist’ handelen, maar niet van corruptie.308 Meer opzien baarde 

het derde deelverslag dat op 28 november 1919 uitkwam. Daarin werd een hoofdstuk gewijd aan 

het handelen van de heer Hooiberg, secretaris van de rijkscommissie die toezicht hield op het 

rijkskantoor voor Vleesch en Vetten. Hooiberg had f 1.000 aangenomen van een ondernemer als 

teken van ‘erkentelijkheid’ en had voor zijn broer geregeld dat diens drukwerkbedrijf al het 

drukwerk in de vleesexportsector kreeg. De commissie keurde de giften en gunstverlening af, 

maar vond dat het geen corruptie was.309 In hetzelfde deelverslag werden de misbruiken van 

hoofdinspecteur Sietsema van het rijkskantoor voor Vleesch en Vetten, die door drie 

                                                           
302Van Sasse van Ysselt, Eindeverslag, 10 en 14. 
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klokkenluidende ambtenaren, C.W. Ebell, F.W. Ross en C.H.P.W. van der Hoeven waren 

gemeld, besproken. De ‘administratie was goed’, maar het rijkskantoor trof ‘ernstige blaam voor 

zijn verzuim’ van controle, want dat had geleid tot prijsopdrijvingen; en dat er verschillende 

prijzen werden gerekend, was een ‘ernstige fout’, aldus de commissie. Vetproducenten hadden 

‘grove winsten gemaakt, ten koste van het Nederlandsche volk’ en hoofdinspecteur Sietsema was 

‘ongetwijfeld deskundig’ en had ‘niets oneerlijks’ gedaan, maar was niet ‘onbevooroordeeld’. Dat 

de klokkenluiders door het rijkskantoor waren ontslagen en de minister dat ontslag had 

geaccepteerd, kon ‘niet worden goedgekeurd’.310 Echter, bevoordeling, nepotisme en het ten 

onrechte ontslaan van ambtenaren waren geen zaken die de commissie als corruptie wilde 

omschrijven. Het werd steeds duidelijker dat de commissie niet te harde conclusies wilde trekken 

en rekening leek te houden met de politieke context. De commissie bestond grotendeels uit 

deskundigen die lid waren van een van de confessionele partijen die de coalitieregering steunde.  

Het derde deelverslag trok echter de aandacht van de Kamer en werd op 9 maart 1920 

besproken.311 Volgens H. Kolthek, een radicaal die de eenmansfractie van de Socialistische Partij 

vormde, gaf het verslag inzicht in ‘een periode, waarin (…) een schare onbekwame en onwillige 

lieden werden geroepen om die regeeringsbureaux te bevolken (…) van wie velen bovendien 

maar al te veel geneigd [bleken] om hun positie te misbruiken tot eigen voordeel en ’t 

bevoordeelen van familie en vrienden.’ Hij vond dat het regeringsoptreden van die dagen werd 

gekenmerkt door ‘slapheid’ tegen ‘de knoeiers en minder scrupuleuzen’. De crisis-

enquêtecommissie had daar geen verandering in gebracht – die verrijkte de ‘literatuur met 

boekjes, waarin het nageslacht van de verdorvenheid zal lezen van dezen tijd’ maar waarin niet 

valt te lezen ‘wat er tegen de geconstateerde knoeierijen is gedaan door de 

Volksvertegenwoordiging’. Kolthek wilde in de eerste plaats dat Hooiberg werd gestraft voor de 

misstanden waaraan hij zich schuldig had gemaakt. ‘Het aannemen van deze giften moet scherp 

worden afgekeurd’, zo had de commissie geconstateerd, maar Hooiberg was gewoon werkzaam 

als tachygraaf voor de Tweede Kamer. Een teken ‘dat ons staatsbestuur verrot is’, aldus Kolthek. 

Dit bleek ook uit de manier waarop werd omgegaan met Sietsema en de drie klokkenluidende 

ambtenaren Ress, Ebell en Van den Hoeven.312  

Koltheks kritiek werd gedeeld door communistische en sociaaldemocratische 

Kamerleden, en enkele liberalen onder wie Van Berensteyn. De SDAP’er J. den Tempel vond dat 

als op deze manier met het onderzoek van de enquêtecommissie werd omgegaan, ‘de publieke 

opinie, het rechtsgevoel van het volk’, niet werd bevredigd.313 Hij hekelde vooral het feit dat 
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bedrijven oorlogswinsten hadden gemaakt door toedoen van corrupte ambtenaren. Zo had de 

commissie vastgesteld dat ‘de patroon’ van hoofdinspecteur Sietsema, ‘de firma Smilde’, een 

‘verrassend hoog bedrag’ per kilogram vet verdiende en een winst van f 300.000 maakte – een 

kwart van de winst die alle vetsmelters samen maakten. Het ging hier om corruptie, want 

hoofdinspecteur Sietsema had tijdens de oorlog in functie geld ontvangen van Smilde en zou er 

na de oorlog weer gaan werken.314 De oppositie vond dat vriendendiensten wel vormen van 

corruptie waren. 

Minister van IJsselsteijn zag echter geen reden om gevolgen te verbinden aan het 

deelverslag, want de geconstateerde fouten waren ‘geen verschrikkelijke’ misdaden. Ook was hij 

niet verantwoordelijk voor winsten die voortkwamen uit afspraken die in een andere tijd onder 

een andere minister waren gemaakt. Wel gaf hij toe dat hoofdinspecteur Sietsema slordig was 

geweest. Maar dat had te maken met het terugkerende probleem waarmee crisisorganen te 

kampen hadden – ‘dat men een man uit de practijk heeft aangesteld aan een Rijkskantoor’.315   

 

‘Dat is in zeker opzicht de vloek geweest van alle Rijkskantoren. Maar het kon niet 
anders, wanneer men bij de Rijkskantoren (….) menschen had genomen die niet in de 
practijk waren geweest, dan zou er nog veel minder van te recht zijn gekomen. Het is 
altijd zoo geweest, nam men menschen, die niet in bedrijf waren, dan wisten zij daarvan 
niets, en die menschen uit het bedrijf hadden zekere belangen. Die wisten, dat, wanneer 
straks de crisis voorbij was, zij weer in hun gewonen bedrijf moesten.’316  

 

Dit alles stond los van het ontslag van de drie klokkenluidende ambtenaren. Zij waren 

ontslagen, omdat ze hun orders niet opvolgden, niet omdat ze misstanden hadden aangekaart. Uit 

de omhaal van woorden bleek, dat Van IJsselsteijn niet zeker van zijn zaak was. Bovendien was 

het ontslag op het advies van de directeur van het rijkskantoor voor vetten voltrokken. Voor het 

niet vervolgen van Hooiberg volgde de minister het oordeel van de commissie, dat niet was 

gebleken dat ‘die giften of eene daarvan directelijk of indirectelijk gediend hebben of ontvangen 

zijn om den heer Hooiberg in zijn functie iets, hetzij geoorloofd of ongeoorloofds, te doen 

verrichten of nalaten.’317 Daarom kon hij als tachygraaf blijven werken.  

Daarmee was het debat niet afgelopen. Van IJsselsteijn zette kwaad bloed toen hij een 

vraag van Van Berensteyn – waarom de minister geen expliciete instructie had laten uitgaan dat 

het verboden was giften aan te nemen – ‘onnoozel’ noemde: het was toch algemeen bekend dat 

giften waren verboden? Dat er wel giften werden uitgekeerd, betekende niet dat de minister kon 

ingrijpen, want hij had ‘niet de bevoegdheid (…) om ambtenaren te straffen die reeds lang 
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ontslagen zijn’.318 Van Berensteyn verweet Van IJsselsteijn de deelverslagen niet serieus te nemen 

door er ‘hier en daar een paar complimentjes’ uit halen en het te doen ‘voorkomen alsof dat 

rapport geen erge wonden aanwijst’.319 Ook voor de drie ontslagen klokkenluiders wilde Van 

IJsselsteijn niets doen, want dat waren ‘geen gewone ambtenaren’ maar ‘menschen in tijdelijken 

dienst’. Van Berensteyn vond dit vreemd, omdat de minister deel was van een kabinet dat een 

wetsvoorstel ‘in zake den rechtstoestand van ambtenaren’ voorbereidde, waarmee werd gepoogd 

de ambtenaar ‘volledige bescherming tegen onrecht (…) te schenken’. Ook L. de Groot, 

Kamerlid voor de Economische Bond, eiste respectering van ambtelijke rechten.320 Ze kregen 

steun van de vooraanstaande oudliberaal H.C. Dresselhuys, die tot 1916 secretaris-generaal op het 

ministerie van Justitie was geweest en nu de staatscommissie leidde die de rechtstoestand van 

ambtenaren moest regelen. Hij vond dat de minister ongelijk had: crisisambtenaren waren wel 

volwaardige ambtenaren.321 Ook de enquêtecommissie had overwogen de minister hiervoor een 

reprimande te geven, zo blijkt uit de notulen van de commissievergaderingen.322 Het debat werd 

beëindigd doordat een ruime Kamermeerderheid zich neerlegde bij het feit dat tegen Hooiberg, 

Sietsema en de firma Smilde geen verdere actie werd ondernomen en dat men tevreden was met 

een opdracht aan de enquêtecommissie om nog eens naar het ontslag van de drie klokkenluidende 

ambtenaren te kijken. Uit dit onderzoek, dat enkele maanden later werd gepresenteerd, bleek dat 

de minister werd verweten geen eigen onderzoek te hebben ingesteld, maar ook dat het drie 

lastige ambtenaren waren, die niet waren ontslagen vanwege het melden van de misstanden.323 

Daar bleef het bij. 

 Ook het op 16 januari 1920 aangeboden vierde deelverslag zorgde voor opwinding in de 

Kamer vanwege het functioneren van de heer H. Hertzberger, directeur van het Rijksbureau voor 

Kledingvoorziening (RKV) en eigenaar van één van de grootste Nederlandse confectiefabrieken. 

Hij had in 1918 een overeenkomst gesloten met minister Posthuma, die door Van IJsselstein was 

afgerond in 1919, over de verschaffing van goedkope kleding aan armlastigen. Ook was 

afgesproken dat hij tegen taxatieprijs na afloop van de overeenkomst de goederen kon 

overnemen.324 De enquêtecommissie had beschuldigingen van corruptie aan Hertzbergers adres 

uitgezocht en constateerde dat die te wijten waren aan ‘de moeilijkheid, die er in het algemeen bij 

                                                           
318 HTK, 1919-1920, 20 maart 1920, 1526. 
319 HTK, 1919-1920, 20 maart 1920, 1522. 
320 Ibidem, 1524 en 1525. 
321 Ibidem, 1527 en  1528. 
322 In de vergadering van de enquêtecommissie van 15 november 1919 werd na fel debat een tekstdeel waarin de 
enquêtecommissie stelde dat de minister onjuist had gehandeld, met zes tegen vijf afgestemd en werd gekozen voor 
een tekst waarin werd gesteld dat de minister de ambtenaren had ontslagen op basis van wat hij had gehoord zonder 
een eigen onderzoek in te stellen. Archief Crisisinstellingen, ‘Crisis-enquêtecommissie’, inv. nr.  901, Notulen en 
presentielijsten van de vergaderingen van de Crisis Enquête Commissie 1919-1922, 41. 
323 Crisis-enquêtecommissie, Deelverslag V, 28-32. 
324 Archief Crisisinstellingen, ‘Crisis-enquêtecommissie’, inv nr. 905, Brochure van H. Hertzberger. 
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de vaststelling van crisislichamen voor de Regeering ingelegen was, voor de leiding iemand te 

vinden, die voldeed aan den eisch van deskundigheid zonder belanghebbende te zijn’. Maar 

hoewel Hertzberger belanghebbende was, had hij zichzelf niet bevoordeeld. Sterker, veel 

wantrouwen werd veroorzaakt doordat men niet geloofde dat hij het RKV gratis leidde.325 In het 

najaar van 1921 werd de begroting voor het ministerie van Landbouw behandeld. Daaruit bleek 

dat Hertzberger goed had verdiend aan zijn directeurschap. Zo had hij onder meer een provisie 

van 558.000 gulden opgestreken voor het doorverkopen van rijkskleding aan Polen toen het 

rijkskantoor werd geliquideerd in 1919. Dit was een ongehoord hoog bedrag dat buiten de 

boekhouding was gebleven en waarover Hertzberger niets had verteld toen hij was verhoord door 

de enquêtecommissie. De Rekenkamer, die alle transacties van het ministerie controleerde, had de 

provisie in de loop van 1920 ontdekt en vastgesteld dat deze berustte op een vage afspraak die 

mondeling was bekrachtigd tijdens een samenkomst van minister Van IJsselsteijn en Hertzberger. 

Commissievoorzitter Sasse van Ysselt, die in februari 1920 Kamerlid was geworden, ondervroeg 

minister Van IJsselsteijn over de kwestie in maart 1922. Van IJsselsteijn, die Hertzberger goed 

kende, antwoordde het ‘onwaardig’ te vinden Hertzberger te vragen het geld in te leveren, want 

hij had voor de vergoeding een inspanning geleverd. De minister hield de Kamer voor dat hij zich 

niet alle contracten die hij had afgesloten, kon herinneren of op alle publieke onvrede kon 

reageren. Bovendien had Hertzberger vlak voor het Kamerdebat zijn commissie ingeleverd, dus 

wat was het probleem? Een nieuw onderzoek, waar verschillende Kamerleden op aandrongen, 

zou zijn mening niet veranderen. ‘De heeren kunnen zooveel onderzoeken als zij willen.’326 Van 

IJsselsteijn vond Herzbergers gedrag en zijn eigen rol in deze affaire geen teken van een juist 

besef van politieke moraliteit.327 De enquêtecommissie had niet de formele opdracht en macht 

hier iets aan te doen en in de Kamer was alleen de oppositie bereid er aandacht aan te besteden.  

 

Corruptie en het problematische karakter van bureaucratisch bestuur 

De trage werkwijze van de enquêtecommissie en de vele dossiers die ze moest behandelen, 

leidden ertoe dat ze niet voor het einde van haar wettelijke termijn klaar was. Op initiatief van 

Van Berensteyn was daarom besloten de termijn van de commissie te verlengen.328 Op 30 mei 

1922 was eindelijk het Eindverslag af – de slotconclusie van tien deelverslagen waarin ruim 

                                                           
325 Crisis-enquêtecommissie, Deelverslag IV, 26-38. 
326 HTK, 1921-1922, 30 maart 1922, 2235. 
327 Een saillant detail is dat het burgemeesterschap van Rotterdam aan Van IJsselstein voorbij ging in 1923 vanwege 
Van IJsselsteijns betrokkenheid bij een boekhoudaffaire in 1905. Kaal, ‘Bewogen benoemingen’, 163. 
328 Zie: HTK bijlagen,1920-1921, (262). De openbare behandeling vond plaats op 5 november 1920 en de wet werd 
vastgesteld op 25 januari 1921. 
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veertig beschuldigingen van corruptie waren onderzocht.329 Uit het eindverslag blijkt dat het 

crisisbestuur met een aantal structurele problemen te kampen had. Allereerst betrof dit het gebrek 

aan ‘archiefstukken’ en ‘goed gegroepeerde en systematisch gerangschikte overzichten’.330 

Daarmee expliciteerde de commissie dat ze de crisisorganen toetste aan de manier waarop 

bureaucratische waarden waren gewaarborgd, zoals systematisch handelen en goed archiveren. 

Dat bleek ook uit het feit dat de commissie de regering verweet dat de crisisorganen te veel op 

basis van ‘blanco wetgeving’ moesten opereren –  algemene en vage wetten maakten formeel 

handelen onmogelijk.331 Het parlement was hier medeschuldig aan, want dit had ‘de Regeering 

telkenmale wat meer dictatoriale macht’ gegeven.332 Bovendien was er geen mogelijkheid om 

tegen onwettelijk overheidshandelen in beroep te gaan, want pas op 26 juli 1918 was een vorm 

van administratieve rechtspraak gecreëerd die de mogelijkheid bood ‘staatsburgers te vrijwaren 

tegen willekeurige daden der Regeering’, maar alleen voor misstanden die na 26 juli ontstonden. 

Een al voor de oorlog geregelde ‘administratieve rechtspraak’ had ‘menig onrecht’ kunnen 

voorkomen, zo verweet de commissie de politiek.333  

Het tweede probleem betrof de onderschatting van de dynamiek van modern 

bureaucratisch overheidsbeleid.334 De commissie had de verantwoordelijke ministers Treub, 

Posthuma en Van IJsselsteijn hierover ondervraagd en uit de gesprekken bleek dat zij het 

crisisbeleid slecht wisten te beheren. Volgens oud-minister Treub had hij de crisisinstellingen 

geïnitieerd omdat ‘kon worden gerekend op de medewerking van het publiek’, maar toen het 

crisisbeleid kritiek opriep, bleek het moeilijk bij te sturen.335 Posthuma had zich voor de 

commissie verdedigd dat ‘het begrip “beleid” slecht te omlijnen is”. Daarom had hij zelfbedachte 

beleidsprincipes gehanteerd. Zo wilde hij geen maatregelen nemen ‘die vooruitloopen op de 

inrichting van de maatschappij na den oorlog’. Verder moest de staat ‘zoo min mogelijk 

ingrijpen’ opdat ‘bestaande bedrijven aan den gang’ bleven. Ook wilde hij ‘alle burgers de 

crisisellende gelijkelijk laten beleven’ en geen uitzonderingen toelaten. Tenslotte wilde hij niet 

alles op centraal ministerieel niveau regelen, maar ‘met belanghebbenden overleg plegen’.336 

Posthuma’s decentraal bestuur op afstand had echter tot ‘onbillijke bevoordeling’ geleid, aldus de 

commissie. Bovendien waren Posthuma’s principes niet leidend geweest: in ‘de regel [gold] “wie 

het hardst schreeuwt, krijgt het meest”. De misstanden waren te wijten aan een ‘gebrekkig 

                                                           
329 43 zaken werden niet publicabel geacht, vaak omdat de beschuldigingen als niet terecht werden gekwalificeerd en 
eenvoudig te weerleggen waren. Archief crisisinstellingen, ‘Crisis-enquêtecommissie’, inv. nr. 903, Rapporten van 
niet gepubliceerde klachten, 1-3.  
330 Van Sasse van Ysselt, Eindeverslag, 208 en 209.  
331 Ibidem, 16. 
332 Ibidem, 52. 
333 Ibidem, 59. 
334 Peters, ‘The problem of bureaucratic government’, 75. 
335 Sommigen bleven nog lang functioneren. Het laatste crisisorgaan dat werd geliquideerd, was de NUM in 1927. 
336 Van Sasse van Ysselt, Eindeverslag, 64; Houwinck ten Cate, De mannen van de daad, 26 en 27. 
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systeem’, niet aan de personen of een verkeerde ‘opzet van (…) Regeeringsambtenaren’.337 

Posthuma werd hiervoor verantwoordelijk gesteld, want hij had geen oog voor de systematische 

en structurele ontwikkelingen van bestuur en streefde teveel naar ‘uitbreiding zijner dictatoriale 

macht’, aldus de commissie.338 Anders gezegd, Posthuma begreep niet dat, als hij koos voor een 

actief staatsoptreden, daar een bijzondere wijze van besturen bij hoorde – een systematisch 

bureaucratisch georganiseerde deskundigheid.339 Ook zijn bestuur van verenigingen van 

belanghebbenden had gefaald, want kostenvoordelen gingen teniet doordat iedere crisisinstelling 

‘een zeer uiteenloopende opvatting van haar taak’ had en de betrokken belanghebbenden een 

monopoliepositie voor zichzelf opeisten, waardoor het onduidelijk was ‘of zekere baten 

toekomen aan den Staat, dan wel aan de leden der vereenigingen’.340 In reactie hierop had 

Posthuma rijkskantoren ingesteld in 1918. Daarmee was, na het ad-hocbeleid van de eerste 

oorlogsmaanden en het decentrale bestuur van deskundige belanghebbenden van de jaren daarna, 

de derde organisatievariant beproefd: vergaande centralisering. Dit had tot een meer 

‘systematische wijze’ van besturen en meer efficiëntie moeten leiden, maar de ‘hervorming’ had 

slechts ‘aanzienlijke kosten’ met zich meegebracht en het aantal ambtenaren doen vermeerderen. 

Het ‘beter hiërarchisch verband’ woog dan ook niet op tegen het feit dat ‘uit een 

zuinigheidsoogpunt’ de reorganisatie was mislukt, aldus de commissie.341 Posthuma was er nooit 

in geslaagd een organisatie te vormen die de politieke moraliteit kon waarborgen, omdat dit noch 

voldeed aan zijn eigen beleidsdoelen, noch aan de impliciete waarden van bureaucratische 

deskundigheid waaraan de commissie zijn beleid toetste.  

Ten derde werden de misstanden bij de crisisinstellingen veroorzaakt door het 

willekeurige en weinig systematische optreden van de topbestuurders. De commissie van bijstand 

onder leiding van Kröller en Schim van der Loeff, de voornaamste crisisafdeling die als bijnaam 

het ‘Ministerie voor Levensmiddelen’ had, gaf al niet het goede voorbeeld. Er werden geen 

archieven aangelegd, noch gestandaardiseerde boekhoudprocedures gehanteerd. En Kröller en 

Schim van der Loeff bepaalden persoonlijk de koers.342 Zelfs de Centrale Accountantsdienst had 

nooit vat gekregen op de manier waarop zij en andere directeuren de crisisorganen aanstuurden. 

                                                           
337 Van Sasse van Ysselt, Eindeverslag, 66. 
338 Van Sasse van Ysselt, Eindeverslag, 52 en 56. 
339 Posthuma was op dit punt halsstarrig, want al tijdens het levensmiddelendebat in maart 1918 had hij gesteld dat het 
‘voornaamste beginsel’ van het crisisbeleid was of er tegen het crisisbeleid ‘ethischen kritiek’ bestond. Die was er 
niet, want iedereen achtte het noodzakelijk. De inrichting van de organisatie, dus de wijze van besturen, was hieraan 
ondergeschikt. HTK, 1917-1918, 13 maart 1918, 1909. 
340 Van Sasse van Ysselt, Eindeverslag, 67-69. 
341 Ibidem, 125 en 126. 
342 Ibidem, 69 -73, 76 en 84. Een andere invloedrijke deskundige was J.T. Linthorst Homan, voorzitter van het 
Nederlandsch Landbouw-Comité en per 5 januari 1915 ook voorzitter van de Commissie voor Voeding van Mensch 
en Dier. Daarna was Linthorst voorzitter geworden van de ‘Commissie van Handelsverkeer met het buitenland’ die 
over handelszaken ging  ‘anders dan overzeehandel’; dat laatste terrein behoorde immers tot de bevoegdheid van de 
NOT. 
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Daarnaast speelde de ondeskundigheid van sommige directeuren van crisisorganen mee. Zo 

schreef Ernst Heldring over S. Luïscius, directeur van het Graanbureau en oud-tramdirecteur, met 

wie hij vaak moest onderhandelen over vergunningen voor zijn graanschepen, dat Luïscuis ‘van 

schepen evenveel begrip heeft als mijn keukenmeid’.343 Dergelijke opvattingen waren 

gemeengoed en vaak gebaseerd op conflicten over de invulling van deskundigheid onder de 

deskundige directeuren zelf. De enquêtecommissie wees ook op een ander probleem: het ‘steeds 

grooter gebrek aan scherp omlijnde instructies voor de Directeuren der Crisisinstellingen’, zoals 

minister Van IJsselsteijn hun had verteld. Bijsturen was moeilijk, omdat de directeuren en 

adviseurs zich beriepen op hun deskundigheid en in de beslotenheid handelden.344 De commissie 

oordeelde dat Van IJsselsteijn goed had gehandeld door oncontroleerbare crisisinstellingen te 

liquideren, maar merkte ook op dat bij de liquidatie veel was misgegaan, zoals het geval 

Hertzberger had bewezen.345 Bovendien, terwijl al in 1918 een tekort van 571 miljoen gulden op 

het distributiestelsel was ontstaan, sloten directeuren van crisisinstellingen na het einde van de 

oorlog nog contracten af die zeer nadelig voor de staat uitpakten. Schim van der Loeff kocht in 

december 1918 bouillonblokjes die de staat een kostenpost van 4,5 miljoen gulden opleverde.346 

F.H. Fentener van Vlissingen, directeur van de Steenkolen Handelsvereniging (SHV), en W. van 

der Vorm, directeur van de Scheepvaart en Steenkolenmaatschappij, die de 

Rijkskolenvoorziening leidden, wisten een overschot van 13 miljoen gulden om te buigen in een 

nadelig saldo van 20 miljoen gulden door de verliezen die hun eigen bedrijven leden na de val 

van de kolenprijs na de oorlog, af te wentelen op het NV Centraal Verrekenkantoor, dus op de 

staat, zo constateerde de enquêtecommissie.347 ‘Onvoldoende zuinigheid’ en ‘partijdigheid’ viel 

de betrokken deskundigen aan te rekenen, vooral degenen die grote zakelijke belangen hadden.348 

Volgens de commissie gold daarbij voor de regering de verzachtende omstandigheid dat zij voor 

het ‘dilemma [stond] om met de leiding van een crisisinstelling te belasten een deskundige, die 

belanghebbende was, althans weer belanghebbende zou worden, of een ondeskundige, die 

onpartijdig kon blijven, doch speciale vakkennis volkomen miste’. Toch was te vaak ‘de schaal 

doorgeslagen naar de keuze van deskundigen’ en ‘een vermenging van den Regeeringsambtenaar 

en den zakenman [ontstaan], die moet worden afgekeurd’. Maar opgemerkt diende te worden dat 

‘onpartijdige niet-deskundigen’, zoals Kamerleden, nog meer fouten maakten.349 De commissie 

                                                           
343 De Vries en Heldring, Heldring Dagboek, 222. 
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bestuurders staan. Peters, The problem of bureaucratic government, 76. 
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prefereerde nog steeds een bestuur van deskundigen dat onpartijdig en onpolitiek was. Daarnaast 

stelde ze zakelijke deskundigheid op één lijn met ambtelijke deskundigheid. Dit was vreemd, 

want ze hekelde ook de vermenging van overheid en zakenleven.  

Dat de commissie soms niet scherp was, wordt ook duidelijk door in te gaan op een vierde 

type probleem waarmee de crisisinstellingen te kampen hadden. De commissie had kritiek op de 

‘speciale crisisambtenaren’ die uiteenvielen in drie groepen: gepensioneerde ambtenaren die 

waren teruggevraagd voor de overheidsdienst; daarnaast de ‘leiders en ondergeschikten uit het 

bedrijfsleven’ die de overstap naar de overheid maakten; ten derde de ‘jonge menschen die geen 

werk vonden in “het normale bedrijfsleven”’ en daarom voor de overheid kozen. Aan de meeste 

ambtenaren mankeerde wel wat. De jonge ambtenaren hadden te veel ‘ijver’ aan de dag gelegd, 

verloren soms de ‘billijkheid tegenover het publiek’ uit het oog en stonden bekend om het ‘uit-de-

hoogte-behandelen’ en ‘het lang-laten-wachten van het publiek’. Ambtenaren uit het 

bedrijfsleven gaven de belangen van de bedrijven vaak voorrang boven die van de overheid. En 

bij de oudere ambtenaren ontbrak het ‘aan eigen initiatief’ en zelfkritiek. Verder misten veel 

ambtenaren ‘koopmanschap’, maar ook de ‘soberheid, die noodzakelijk is in den Staatsdienst.’350 

Ook leek snelle afhandeling ‘volkomen buiten de gedachtekring’ van veel ambtenaren te 

liggen.351 Dit alles leidde tot misbruik zoals het indienen van ‘onbescheiden declaraties’, het 

aannemen van giften, bevoordeling en een gebrekkige controle op de prijsstelling.352 De 

commissie constateerde wel overtredingen en een botsing van waarden, maar maakte geen helder 

onderscheid tussen ambtenaren die werkzaam zijn in de overheid en in het bedrijfsleven. 

Deskundigheid versus ondeskundigheid was wat een goede ambtenaar van een slechte ambtenaar 

onderscheidde. En ondeskundigheid had aan de basis gestaan van veel misstanden, niet de 

publiek-private waardevermenging, aldus de commissie. 

Tenslotte werden kranten en burgers verantwoordelijk gesteld voor het laten ontstaan van 

een ‘geest van corruptie’. Het ingrijpen van de overheid in de economie had ertoe geleid dat 

‘personen werden benadeeld’, ‘hun zeer vaak winsten ontgingen, waarop zij hadden gerekend’ en 

de onvrede werd geprojecteerd op de crisisorganen. Het publiek was hier gevoelig voor geworden 

toen ‘het voortduren van den oorlog’ ‘meer en meer een inzinking van de publieke moraliteit’ met 

zich meebracht. Dit had er ook toe geleid dat middelen door burgers werden aangewend 

‘waarvoor in normalen tijd ieder zich zou hebben geschaamd’, zoals smokkelarij en omkoping 

van ambtenaren. Gelukkig was de moraliteit slechts ‘tijdelijk ontwricht’, aldus de commissie.353 

De oorlogscorruptie werd als één groot incident weggezet. 
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Aan het einde maakte de enquêtecommissie de balans op. ‘De hoofdindruk (…) is, dat in 

vele gevallen onrechtmatige, overdreven en ongemotiveerde critiek is geoefend op het 

crisisbeleid van de Regeering en van de verschillende crisisinstellingen’. Toen de commissie 

begon, ‘leefde in breede kringen van ons volk de gedachte, dat bij de distributie, het verleenen 

van consenten, de organisatie der crisisbureaux, enz, corruptie hoogtij vierde’, maar de meeste 

klachten waren gebaseerd op de ‘dolste geruchten’, ‘lasterlijke aantijgingen’, ‘onwetendheid, op 

gekwetste ijdelheid, op afgunst en ongemotiveerde achterdocht’. Sterker, ‘van corruptie is niets 

gebleken’. Het merendeel van de ambtenaren had goed opgetreden. ‘Nederland mag er trotsch op 

zijn, dat deze ambtenaren op zeer enkele uitzonderingen na hun ouden roem van onkreukbare 

eerlijkheid, groote toewijding en ernst ook in deze moeilijke jaren hebben behouden.’ Daarom 

hadden regering en ambtenarij recht ‘op de waardering van het geheele volk’. De corruptie werd 

door de commissie zodanig verengd dat ze zelfs concludeerde ‘geen enkel voorbeeld gevonden 

[te hebben] van omkooping, corruptie of ernstige verwaarlozing der Overheidstaak’.354 Dat was 

vreemd, omdat de beschreven misstanden destijds door Kamerleden en kranten wel als corruptie 

waren omschreven. Er werden slechts gevallen van ambtelijke ‘fraude’ geconstateerd, die in het 

niet vielen bij voorvallen in het ‘normale zakenleven’.355 Dit was de reden dat er geen corruptie 

werd geconstateerd: de enquêtecommissie toetste de crisisinstellingen aan een impliciet ideaal 

van bureaucratische deskundigheid, maar rekende de betrokkenen er uiteindelijk niet op af, op 

Posthuma na die zich als een onheus bejegend politicus terugtrok uit de nationale politiek.356  

De conclusie van de commissie sloot aan bij de gemoedstoestand in 1922 en kon door 

zowel de vertegenwoordigende partijen van de tijdens de oorlog regerende liberalen, als ook door 

de naoorlogse confessionele bestuurselite worden geaccepteerd. De liberale krant Het Vaderland 

concludeerde: ‘Het heeft ons in het bijzonder getroffen dat de commissie die het wel en wee van 

regering en crisisinstellingen van alle kanten nauwkeurig heeft bekeken, als haar hoofdindruk 

mededeelt, dat in vele gevallen onrechtmatige, overdreven en ongemotiveerde critiek is geoefend 

op het crisisbeleid van de regeering en de genoemde instellingen.’357 Ook het katholieke Het 

Centrum, die het kabinet-Ruys de Beerenbrouck en de commissie van de katholiek Van Sasse van 

Ysselt goedgezind was, interpreteerde het eindverslag als: ‘Hulde aan de Regering.’ De 

Nederlandse regering en de ambtenaren hadden Nederland voor een hongersnood behoed. 

Daarnaast stond de ‘ouden roem van onkreukbaarheid’ van het ambtenarencorps fier overeind, 

hoewel de ‘speciale ambtenaren’ en de ‘deskundigen’ niet altijd goed hadden gefunctioneerd en 
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veel tijdelijke ambtenaren ‘ongeschikt’ bleken.358 In het eindverslag waren de paradoxen van het 

oorlogsbestuur beschreven, de corruptie ontkend en de betekenis van bureaucratische 

deskundigheid slechts ten dele geëxpliciteerd.  

 

Bureaucratie en parlement in oorlogstijd in Europees perspectief 

Het oorlogsbestuur was niet uniek voor neutrale landen als Nederland en Zweden. Ook 

oorlogvoerende landen organiseerden zich ten behoeve van een total war, ‘that uses all resources 

at a state’s disposal including the complete mobilization of both the economy and society’.359 Zij 

moesten legers bewapenen, bevolkingen voeden en bedrijven van grondstoffen voorzien. Een 

specifieke bestuurswijze was daarvoor nodig: ‘Political decisions and managerial efficiency were 

vital elements in the mobilization of war economies’, aldus Strachan.360 Een vergelijking met de 

oorlogvoerende landen maakt de problematische bureaucratisering van bestuur zoals die zich 

tijdens de oorlog manifesteerde, nog duidelijker.  

Allereerst toont de gekozen bestuursinrichting in Nederland en de oorlogvoerende landen 

een gelijkenis.361 Ook voor Duitsland leidde de oorlog tot plotselinge problemen, want zelfs de 

inrichting van de moderne Duitse industrie en bureaucratie bleek ontoereikend. Zo verschoot het 

Duitse leger in een gemiddelde slag meer munitie dan in de gehele Frans-Pruisische oorlog 

(1870-71) en was een snelle productie-uitbreiding noodzakelijk.362 Daarom werd het 

Kriegsrohstoff-systeem, oorlogsgrondstoffensysteem, opgezet: een netwerk van publiek-private 

organisaties die de grondstoffenhandel, productie en distributie, onder de vlag van de staat aan 

militairen, bureaucraten en ondernemers opdroeg.363 Dit groeide uit tot een organisatie van 25 

departementen die weer uiteenvielen in 100 secties en 200 Kriegsgesellschaften, en die werden 

bemand door 20.000 ambtenaren. De bedenker was AEG-topman Walter Rathenau. Hij kreeg de 

leiding over het Kriegsrohstoffsamt, waar de prijzen en productiedoelen werden bepaald. Hoewel 

Rathenau zelf vooral de Duitse economische en industriële slagkracht wilde versterken, zagen 

criticasters het niet ten onrechte als een verlengstuk van de grote bedrijven.364 Toen Rathenau in 

april 1915 opstapte, mede onder druk van beschuldigingen van corruptie, verbeterde het systeem 

niet. De macht van de Kriegsgesellschaften nam alleen maar toe en ‘bureaucratic friction’ – 

botsende waarden van bestuur en belangenconflicten – vierde hoogtij.365 Ook de geallieerden 
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kozen voor versnelde bureaucratisering. In Groot-Brittannië werden een 

voedseldistributiesysteem en staatsmonopolies gecreëerd.366 In Frankrijk stond president Poincaré 

op 2 augustus de inbeslagname van particuliere goederen voor militaire doeleinden toe en zette 

publiek-private organen op. In 1916 werd een voedseldistributiesysteem volgens de nieuwste 

bureaucratische organisatiemethodes ingericht.367 In Italië ging men over tot een versnelde 

industrialisatie en bureaucratisering die werd gefinancierd met de uitgifte van staatsobligaties, en 

die leidde tot een vergaande verstrengeling van politiek en zakenleven onder de vlag van de 

staat.368 

Volgens Scott werd het oorlogsbestuur gedomineerd door ‘high modernism’: het ideaal 

dat de wensen van de politiek kunnen worden gerealiseerd als staat en bedrijfsleven 

samenwerken, als partijstrijd wordt gestaakt en het bestuur aan een deskundig, efficiënt, 

systematisch en planmatig opererende bureaucratie wordt overgelaten. Dit leidde tot een 

vrijhaven voor onpolitieke deskundigen: ‘the high-water mark for the political influence of 

engineers and planners’, aldus Scott.369 In Duitsland ging de instelling van het oorlogsbestuur 

gepaard met de afkondiging van een Burgfrieden en in Frankrijk met een Union sacrée en 

perscensuur.370 Het opschorten van ‘politiek’ was makkelijker, omdat het oorlogsbestuur voor de 

één als ‘organized capitalism’ en voor de ander als ‘war socialism’ gold.371 Het systeem vond zijn 

legitimiteit in zijn eigen ideaal: het waarborgde bureaucratische deskundigheid en voldoende 

goederen en geld voor iedereen.  

De derde overeenkomst is dat het oorlogsbestuur door corruptie werd gekenmerkt. Op het 

Britse War Office, van waaruit het leger werd aangestuurd, en op de ministeries van Munitie en 

Voedsel kwamen veel misstanden voor.372 Deze werden veroorzaakt door een gebrek aan 

bureaucratische deskundigheid: ‘the small pre-war Civil Service lacked the requisite experience 

and technical knowledge necessary for the implementation of “war socialism”’, aldus Searle in 

zijn studie naar Engelse oorlogscorruptie.373 Ook in Italië bleef corruptie niet uit. ‘The First World 

War gave rise to large phenomena of corruption, which was in part accepted by the political and 

military leaders as the price for increasing industrial production as quickly as possible’, aldus 

Ferrari.374 In Frankrijk was in 1915 het financieringstekort opgelopen tot 18 miljard franc. Het 

merendeel van het geld was door oorlogscontracten in handen van een kleine groep industriëlen 
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gekomen. De efficiëntie van de organisaties en de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde 

stonden in contrast met wat werd beloofd. Het publiek ‘got the idea that every “war contractor” 

was also a “war profiteer”’, aldus Bernard en Dubief.375 Er vond echte en gepercipieerde corruptie 

plaats, maar naarmate de oorlog voortduurde en de kosten en misstanden toenamen, werd 

daartussen geen onderscheid meer gemaakt: het oorlogsbestuur ondermijnde de politieke 

moraliteit. 

Ten vierde valt op dat de corruptie het vertrouwen in de politiek ondergroef. In Italië werd 

het parlement ervan beschuldigd geen toezicht te hebben gehouden.376 Er werden enquêtes 

ingesteld, maar het bleek moeilijk te achterhalen wie verantwoordelijk was, omdat de besloten 

publiek-private samenwerking en de bureaucratische chaos weinig bewijzen hadden 

achtergelaten. Ook in Frankrijk richtte de onvrede zich tegen het parlement, omdat in de 

beginmaanden van de oorlog aan de regering, militaire leiding en topindustriëlen de vrije hand 

was gegeven om een nederlaag af te wenden. ‘Unfortenately, in assuming responsibility for 

actions which were bound (….) to include mistakes and injustices that were evident to a sensitive 

public opinion, parliament was inevitably providing ammunition for an anti-parliamentarism that 

was already powerful’, aldus Bernard en Dubief.377 In Oost-Europa stond het corrupte en falende 

oorlogsbestuur aan de basis van een revolutie.378 In Duitsland bleef het vertrouwen in het 

oorlogsbestuur en de censuur lang intact, maar nadat de keizer in november 1918 was vertrokken, 

kwamen de verhalen over corruptie naar buiten.379 Als hoofdschuldigen golden (partij)politici en 

parlementsleden. Dit ondermijnde het vertrouwen in parlementaire politiek, terwijl het parlement 

een marginale rol had gespeeld, zeker na het opstappen van premier Bethmann Hollweg en het 

aantreden van Ludendorff en Hindenburg in 1917. Geen enkele oorlogswet van de ruim 800 die 

de Reichstag passeerden, was weggestemd of aangepast.380 Het parlement was slechts een schakel 

in de bureaucratische keten in plaats van de hoogste morele autoriteit, hoewel het publiek daar 

anders tegenaan keek. 

Tot slot hadden de ervaringen met het oorlogbestuur gevolgen voor het denken over 

bureaucratisch-deskundig bestuur. Allereerst veranderde de kijk op de juiste verhouding tussen 

politiek en bestuur. Weber heeft dat krachtig verwoord. De oorlog had bevestigd dat 

ondeskundige in de beslotenheid optredende ambtenaren en belanghebbende bestuurders 

bureaucratisering als een doel op zich waren gaan beschouwen en de politiek op afstand hielden 
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om eigen belangen te behartigen.381 Daarom benadrukte Weber nogmaals, in zijn essay 

‘Parlement und Regierung im neugeordneten Deutschland’ (1918), dat er een onderscheid moest 

worden gemaakt tussen ‘bestuur door ambtenaren’ (Beamtenherschaft) en de ware bureaucratie 

die formele en materiële rationaliteit effectueerde en daarom superieur was aan traditioneel-

patrimoniaal bestuur, amateur-zelfbestuur en directe democratie.382 In ‘Politik als Beruf’ (1919) 

wees hij erop dat de oorlog had laten zien dat de organisatie van een deskundig 

ambtenarenbestuur een politiek vraagstuk was. Veel ambtenaren hadden de bureaucratisering in 

diskrediet gebracht door het aannemen van fooien en giften, wat corruptie was, want ‘niets anders 

dan een ongeregelde en formeel onwettige’ bron van inkomsten, aldus Weber.383 Ook het 

optreden van allerlei personen die wel buiten de politiek stonden, maar niet per se deskundig 

waren, droegen eraan bij dat het oorlogsbestuur een slecht bureaucratisch aftreksel was 

geworden. Om het staatsbestuur te herstellen en corruptie te voorkomen, moest de ware 

bureaucratisering worden doorgezet. Dit betekende dat naast waarborgen voor meer formeel en 

technisch-deskundig handelen een democratisch gekozen parlement een grotere rol moest krijgen. 

Het was immers de plek waar de leiders van belangengroepen en partijen na openbaar debat tot 

overeenstemming konden komen over de materiële doelen van bureaucratisch bestuur en de 

betekenis van politieke moraliteit.384 Weber wilde klassiek-liberale waarden als openbaar debat, 

zelfbestuur en zelfontplooiing voor geschikte burgers binnen een parlementaire democratie 

verbinden met formele bureaucratisering, partijstrijd en uitbreiding van het kiesrecht. ‘Weber 

sought to rearticulate the liberal dilemma of finding a balance between might and right, power 

and law, expert government and popular sovereignty’, aldus David Held.385 Het succes van de 

parlementair-democratische bureaucratie was gelegen in de kwaliteit van ‘politieke’ leiders die 

met passie morele waarden moesten uitdragen, maar ook verantwoordelijkheidszin aan de dag 

moesten leggen.386 Op Webers advies werd in de grondwet van Weimar-Duitsland een sterke 

formele positie voor de president opgenomen, evenals het enquêterecht. Een enquête diende ertoe 

de bureaucratie te kunnen verrassen en kon zelfs door een parlementaire minderheid worden 

ingesteld.387 Op 14 juni 1920 overleed Weber. Hoewel zijn ideeën nadien cruciaal werden in het 

analyseren van bureaucratisering, geven ze evenzeer inzicht in een historische fase van denken 

over politieke moraliteit en goed bestuur die sterk werd beïnvloed door de tijd rondom de 

oorlog.388  
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Bureaucratisering na de oorlog 

De vergelijking met buitenlandse ontwikkelingen maakt duidelijk dat het oorlogsbestuur 

betekenisvoller was dan de rapporten van de crisis-enquêtecommissie en de politieke omgang 

daarmee deden vermoeden. De naoorlogse carrière en visie op politiek van minister Treub laat dit 

ook zien. Anders dan Posthuma bleef hij aanvankelijk politiek actief. In 1917 vormde hij de 

Economische Bond en in 1918 nam hij deel aan de verkiezingen met een pleidooi voor een 

daadkrachtig onpolitiek staatsbestuur in handen van belanghebbende deskundigen – mannen van 

zaken. In het voorjaar van 1919 trok Treub door het land en hield speeches waarin hij reflecteerde 

op het oorlogsbestuur. De oorlog had getoond dat ‘de maatschappij (…) in het teeken der 

organisatie en socialisatie’ was komen te staan.389 Dit had geresulteerd in ‘verschillende 

staatssocialistische crisis-instellingen’ en ‘een groote versterking van de vrijwillige 

samenwerking zoowel tusschen industriëlen als tusschen handelaren onderling’.390 Treub 

prefereerde de vrijwillige samenwerking van ‘den mannen van zaken’, zoals in de NOT, boven de 

‘vereenigingen van belanghebbenden, welke in September 1915 door minister Posthuma werden 

in het leven geroepen’. Ook hekelde hij dat de SDAP vasthield aan ‘staatssocialisme’, want 

daarin was geen ruimte voor mannen van zaken als ‘Walter Rathenau en Kröller’ en ‘het spontaan 

geniale’ dat hen kenmerkte.391 Toch had de staat een rol: ervoor zorgen ‘dat de samenwerking van 

produceerende of handeldrijvende belanghebbenden niet leidt tot een exploitatie van het publiek 

door de bedrijfsorganisaties’.392 Want hoewel hij besefte dat ‘staatslieden er in de publieke opinie 

niet te best afgekomen’ waren, gingen naast regering en het parlement ook ondernemers niet 

vrijuit. ‘Het smokkelen, het vasthouden van waren om bij toenemende schaarschte de prijzen ook 

nog kunstmatig in de hoogte te drijven, (…) het ontduiken van wettelijke voorschriften, zelfs het 

omkoopen van ambtenaaren (…). Ik zou de te goeder naam en faam bekend staande 

industrieelen, handelaars, firma’s en vennootschappen, die in dat opzicht het een of ander op hun 

kerfstok hebben, niet gaarne den kost willen geven.’393 Treub zocht naar een consensus tussen de 

opmars van de staat en vrijheid voor ondernemers. Eveneens belichaamde hij de kritiek op 

politiek en een te bureaucratische wijze van besturen. Maar ondanks zijn bij de tijd passende 

ideeën, dure verkiezingscampagne en het grote verlies van de liberale partijen haalde de 

Economische Bond onder zijn leiding slechts vier zetels.394 De partijpolitiek werd door Treub snel 

verlaten. In 1921 werd hij voorzitter van de ‘Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië’. Achter 
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de schermen vonden de mannen van zaken die in de oorlog hadden samengewerkt, elkaar weer 

terug. Bureaucratische deskundigheid wilde als politiek ideaal in de openbaarheid niet beklijven. 

De publiek-private samenwerking van deskundige belanghebbenden werd sterker na de 

oorlog, maar organiseerde zich buiten het zicht van de politiek. In 1918 opgerichte crisisorganen, 

zoals de Nijverheidsraad en de Middenstandsraad waarin belanghebbenden de leiding hadden, 

bleven bestaan. Verder kreeg de ‘Raad van Bijstand inzake de Buitenlandse Economische 

Aangelegenheden’, ook een overblijfsel van het crisisstelsel, een coördinerende rol voor het 

handelsbeleid toebedeeld onder voorzitterschap van Colijn. De mannen van zaken stichtten ook 

de N.V. Hoogovens op 20 september 1918.395 Bovendien werd met de grondwetswijziging van 

1922 de instelling van publieksrechtelijke bedrijfsorganisaties (pbo’s) mogelijk gemaakt: 

samenwerkingsverbanden van publieke en private belanghebbenden onder toezicht van de staat.396  

Ondanks de openlijke voorkeur voor een kleine staat en een besloten mannen-van-zaken-

bestuur zette de bureaucratisering door: de hoogte van de overheidsuitgaven en het aantal 

ambtenaren zou, ondanks verwoede pogingen, nooit meer structureel tot het vooroorlogse niveau 

dalen.397 Sterker nog, de ordenende rol van de overheid werd uitgebouwd.398 De machtige 

confessionele partijen en het crisisstelsel stonden aan de basis van een verzuild 

bestuurssysteem.399 Op hun beurt hadden de sterker wordende zuilen de staat nodig, omdat die 

geld, macht en gezag gaf aan hun organisaties. Er ontstond een maatschappij die niet zonder 

‘regie van de staat’ kon.400 De groter wordende staat was gediend bij een meer technisch, 

gestandaardiseerde en formeel-rationele aansturing.401 Dit was des te belangrijker omdat er geen 

nieuwe bestuursorganen met veel bevoegdheden werden geschapen.402 Daarom bleef de wijze van 

besturen bureaucratisch georiënteerd, hoewel het politieke enthousiasme was verdwenen.  

De voortzetting van de bureaucratisering achter de schermen leidde tot meer concrete 

maatregelen. Al in 1919 voerde minister van IJsselsteijn de ‘controle op de tijdige aanwezigheid 

der ambtenaren’ op, door ‘het invoeren van controle door presentatie-lijsten’. Ambtenaren 

moesten op tijd beginnen en 8 uur werken, het ambt was een volledig beroep, en wie zich er niet 

aan hield, kon verlofdagen en traktementsverhoging verliezen en voor tijdelijke ambtenaren 

volgde ‘bij herhaalde overtreding ontslag’.403 Ook werden de eisen strikter die aan de opleiding 
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van ambtenaren werden gesteld. Verder werd na de oorlog de administratieve rechtspraak 

verbeterd en kregen ambtenaren de taak om de kwaliteit en inspectie te waarborgen via de 

Vleeschkeuringswet en de Warenwet, om gesjoemel zoals dat tijdens de oorlog plaatsvond, tegen 

te gaan.404 Bovenal werd een ambtenarenwet aangenomen.405 In 1917 had SDAP-Kamerlid Ter 

Laan de rechtspositie van de ambtenaren weer op de parlementaire agenda geplaatst en in reactie 

daarop had Minister van Justitie B. Ort op 21 mei 1917 een staatscommissie ingesteld onder 

leiding van de oudliberaal Dresselhuys.406 Ook tijdens de verkiezingen van juli 1918 drongen 

partijen aan op een ‘regeling van de rechtspositie der ambtenaren’407 en in 1919 presenteerde 

Dresselhuys een wetsvoorstel,408 dat in 1920 door de minister werd overgenomen en voorgelegd 

aan de Tweede Kamer. Een ambtenarenwet was noodzakelijk want ‘[i]n de laatste tientallen van 

jaren heeft de overheid de grenzen harer werkzaamheid telkens uitgebreid’, aldus de minister.409 

Vanwege tijdsgebrek en onenigheid over de kosten besloot de Kamer het gecompliceerde 

wetsvoorstel niet te behandelen.410 Pas in 1926 bracht de nieuwe minister van Justitie J. Donner 

een aangepaste regeling in bij de Kamer;411 het sterke punt daarvan was dat er niet teveel ineens 

werd geregeld.412 Op 23 oktober 1929 werd het wetsvoorstel aangenomen.413 Een mijlpaal, aldus 

Ter Laan, die een speciale brochure uitbracht met de verkondiging: ‘De Ambtenarenwet, 

waarnaar duizenden vele jaren hebben verlangd, waarvoor zoo langdurig is geijverd en gestreden, 

is met één hamerslag de Tweede Kamer gepasseerd.’ De wet zou het ‘groote publiek’ ten goede 

komen: ‘Een in al zijn deelen en geledingen hoogstaand, zelfstandig, onkreukbaar 

ambtenaarcorps is voor land en volk, voor staat en maatschappij van onschatbare beteekenis en de 

allereerste voorwaarde hiertoe is een  absolute rechtszekerheid, geschraagd door den 

onafhankelijken, onpartijdigen en ruim denkenden rechter.’414 De wet bood de helderheid die 

tijdens het crisisstelsel zo node was gemist. Met de ambtenarenwet werd een definitie van een 
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ambtenaar vastgelegd,415 waardoor regels uniform konden worden toegepast omtrent aanstelling, 

schorsing, ontslag, bezoldiging, wachtgeld, diensttijden, verlof, vakantie, disciplinaire straffen, 

administratieve beroepsinstanties, de positie van ambtenarenbonden en aanspraken ingeval van 

ziekte.416 Het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) dat in 1931 volgde, verving alle 

losse regelingen en bepaalde dat omkoping van ambtenaren, ofwel het vorderen, verzoeken of 

aannemen van vergoedingen, beloningen en giften of beloften, op formele gronden strafbaar werd 

gesteld. De wet was echter geen oplossing voor de positie van ‘politieke’ bestuurders, want 

daarin voorzag de ambtenarenwet niet. Gekozen vertegenwoordigers zoals leden van de Eerste en 

Tweede Kamer, werden officieel ambtenaar,417 maar hun taak bleef ‘politiek’ bedrijven en het 

bewaken van de politieke moraliteit.  

 

Aan het einde van de oorlog was de onvrede over politieke moraliteit en goed bestuur in 

Nederland groot, net als in andere landen waar met een vorm van onpolitiek bureaucratisch 

oorlogsbestuur was geëxperimenteerd. Dit had twee redenen. Ten eerste was van een zuiver 

bureaucratisch bestuur geen sprake geweest, daarvoor was de rol van informeel handelen en 

ondeskundige deskundigen en belanghebbenden te groot geweest. Daarnaast bleek onpolitiek 

bestuur voor problemen te zorgen op het gebied van controle en het publieke vertrouwen in goed 

bestuur. Deze combinatie stond aan de basis van daadwerkelijke en gepercipieerde corruptie. Pas 

aan het einde van de oorlog was ruimte voor deze ‘politieke’ vragen. De rapporten van de crisis-

enquêtecommissie en de debatten bevestigden dat een halfslachtige bureaucratisering een 

belangrijke reden was voor de misstanden van het crisisstelsel. Ook werd gesteld dat modern 

bestuur gekenmerkt hoorde te worden door waarden als efficiëntie, deskundigheid, formalisme en 

zuinigheid, maar dat publieke en private partijen daar een verschillende uitleg aan gaven. Dat 

men bureaucratisering an sich niet met corruptie wilde associëren, bewijst dat bureaucratische 

waarden nog aantrekkelijk waren. Na de oorlog breidde de overheid haar omvang en toezicht dan 

ook uit en werden nieuwe waarborgen voor formeel-rationeel besturen gecreëerd, zoals de 

ambtenarenwet. Als politiek ideaal van goed bestuur had bureaucratische deskundigheid echter 

afgedaan. 
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Conclusie 
 

Het debat over corruptieschandalen die tijdens de Eerste Wereldoorlog speelden, gaf inzicht in 

een bijzondere ontwikkelingsfase van het moderne Nederlandse politiek-bestuurlijke stelsel. Er 

was sprake van bureaucratisering: een uitbreiding van de staatsomvang en het ambtenarencorps 

en een vorm van goed bestuur waarin de nadruk ligt op een nieuw soort deskundigheid. Door de 

toenemende complexiteit van het staatsbestuur vond men dat besturen niet langer als een bijbaan 

of een burgerlijke erefunctie kon worden uitgeoefend. De moderne ambtenaar beschikte over 

specialistische kennis en had een vaste betaalde aanstelling. Ook werden formeel-rationeel, 

precies en systematisch handelen geïdealiseerd. Deze nieuwe kijk op goed bestuur had invloed op 

de betekenis van en omgang met politieke moraliteit. 

 De oorlog bracht meer (aandacht voor) bureaucratisering met zich mee, omdat de staat op 

vergaande wijze verantwoordelijk werd voor het waarborgen van de voedselvoorziening en 

handel. Een crisisstelsel werd ingericht. Onduidelijkheid over de regelgeving en het gebrek aan 

gekwalificeerde ambtenaren leidden tot een dubbelzinnige omgang met bureaucratisering: oud-

ambtenaren, zakenlieden en belanghebbenden van grote bedrijven werden allen als moderne 

deskundige bestuurders bestempeld, terwijl ze niet dezelfde opleidingen hadden genoten of op 

uniforme wijze omgingen met formele geschreven standaarden. Bovendien voerde het ministerie 

van Landbouw in hoog tempo maatregelen door zonder dat minister Posthuma aandacht had voor 

de gevolgen op de lange termijn. Posthuma wilde de oorlog niet misbruiken voor structurele 

politiek-bestuurlijke hervormingen. In combinatie met een gecensureerde pers, een buitengesloten 

parlement en beperkte partijpolitieke strijd creëerde dit een voedingsbodem voor daadwerkelijke 

en gepercipieerde corruptie. 

De pluimveeknoeierijen en de zaak-De Jong toonden enkele gevolgen van de 

halfslachtige omgang met bureaucratische deskundigheid. De crisisverenigingen bleken een nogal 

willekeurige omgang met bureaucratische waarden ten toon te spreiden. Verder hadden de 

Kamerleden die zitting hadden in de rijkscommissies van toezicht, nauwelijks vat op de 

crisisorganen. Dit werd niet alleen veroorzaakt door individuele incompetentie, maar ook doordat 

de toezichthouders zowel te weinig bureaucratisch als teveel politiek redeneerden. Uit de 

onderzoeken van de commissie-Heemskerk en de commissie-de Meester bleken de moeilijkheden 

waarmee bestuurders en toezichthouders te kampen hadden, maar ook de bewuste keuzes die 

bestuurders maakten en die aan de basis stonden van corruptieschandalen. De voorbeelden van 

belangenverstrengeling, nepotisme en informeel handelen kunnen in een bureaucratische cultuur 

als corruptie worden aangemerkt. Publicisten en kranten spraken dan ook van corrupte 

crisisorganen. De onderzoekers beschouwden de misstanden echter als onopzettelijke incidenten. 
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Daarmee konden ze de onvrede bij het publiek niet wegnemen. Er was geen overeenstemming 

over de betekenis van politieke moraliteit en de publieke onvrede werd alleen maar groter.  

Drie leden van de Liberale Unie wilden met een parlementaire enquête herstellen wat er 

mis was. Er werd een crisis-enquêtecommissie ingesteld die echter, anders dan de Unieliberalen 

wilden, werd samengesteld uit onpolitieke deskundigen. De politiek had nog steeds vertrouwen in 

deskundigen en wantrouwde zichzelf. Nog voordat de enquêtecommissie haar werk begon, was 

de oorlog afgelopen en werd het crisisstelsel afgebroken. De aandacht voor de crisisinstellingen 

werd snel minder en de ophef over de bestuurlijke corruptie werd geweten aan de uitzonderlijke 

omstandigheden, zoals bleek uit het eindverslag van 1922. Daarin werden de geconstateerde 

misdragingen opnieuw niet als corruptie bestempeld, hoe moreel afkeurenswaardig de cultuur van 

giften, gunsten, woekerwinsten, boekhoudkundige slordigheid en willekeur die binnen veel 

crisisorganen bestond, ook was. Opnieuw werden nu allerlei ongeschreven bureaucratische 

waarden expliciet gemaakt zonder dat de commissie de betekenis ervan voor de invulling van 

politieke moraliteit en corruptie volledig doorgrondde. 

De enquêtecommissie wees op twee dilemma’s waarmee het oorlogsbestuur te kampen 

had gehad. Ten eerste het ‘dilemma om met de leiding van een crisisinstelling te belasten een 

deskundige, die belanghebbende was, althans weer belanghebbende zou worden, of een 

ondeskundige, die onpartijdig kon blijven, doch speciale vakkennis volkomen miste.’ En een 

meer impliciet beschreven dilemma: de crisisorganen werkten vanuit een bureaucratisch ideaal, 

en dat betekende dat men ervan uitging dat het bestuur gediend was met niet teveel hechten aan 

het belang van politieke waarden, zoals parlementaire controle. Het nadeel was echter dat het 

vertrouwen in een goede waarborging van de politieke moraliteit erdoor afnam. Kortom, een 

bureaucratische werkwijze vereiste dat de politiek op afstand bleef, maar het vergrootte het 

vertrouwen in de crisisorganen niet.  

De onvrede gaf ruimte om alternatieven aan te dragen en te testen, zoals een bestuur door 

belanghebbende zakenlieden – mannen van zaken – waarin deskundigheid een weinig formele of 

politieke betekenis kreeg en de concrete invulling ervan aan individuele zakelijke leiders werd 

overgelaten. Dit loste echter niet het probleem op dat een moreel aanvaardbaar bureaucratisch 

bestuur formeel-rationele aansturing en politieke controle vereist. Dit verklaart dat veel 

Nederlandse bestuursdenkers en publicisten, zoals Struycken, Krabbe en Van Berensteyn, het 

politisch-bureaucratisch regime wel constateerden en als onvermijdelijk beschouwden, maar 

tevens aandacht besteedden aan democratisering. Zij zochten naar manieren om het publieke 

moraliteitsbesef te laten aansluiten bij de opmars van bureaucratie. 

De problematiek waarmee het overheidsbestuur tijdens de oorlog te kampen had, was niet 

specifiek Nederlands. Een vergelijking met andere landen laat zien dat tijdens de oorlog ‘high 
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modernism’ sterk leefde, evenals de daarmee samenhangende strijd over de betekenis ervan voor 

de omgang met politieke moraliteit en bestuurlijke corruptie. Dat zelfs in Groot-Brittannië, het 

liberale, antibureaucratische, parlementaire en laissez-faire-land bij uitstek, de staat tijdens de 

oorlog tot vergaand ingrijpen in de maatschappij was overgegaan en een andere wijze van 

besturen had geïntroduceerd, toont aan dat het oorlogsbestuur niet alleen een tijdelijk incident 

was. Of zoals A.J.P Taylor het treffend verwoordde: vóór 1914 ‘a sensible, law-abiding 

Englishman could pass through life and hardly notice the existence of the state’, maar na de 

oorlog was dat verleden tijd.418 De oorlog had de complexiteit van bureaucratisering laten zien, 

maar evengoed een debat beslecht dat sinds de late negentiende eeuw speelde; na de oorlog was 

de aanwezigheid van de moderne staat definitief gevestigd. In Nederland droegen een verdere 

formalisering van de betekenis van de ambtenaar, onder meer via de ambtenarenwet van 1929, en 

een uitbreiding van de rol van de staat door de verzuiling hieraan bij. Tegelijkertijd had 

bureaucratische deskundigheid als alternatief bestuursideaal haar glans verloren. Voeg daarbij dat 

de liberale partijen op hun retour waren, dat de burger-bestuurder niet langer als referentiekader 

gold en dat het parlement als morele autoriteit aan belang had ingeboet dan maakte dit alles dat er 

ruimte kwam voor een ander ideaal van goed bestuur.  

                                                           
418 Zoals geciteerd in: Müller, Contesting Democracy, 11. 
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IV De zaak-Oss en het ideaal van de pluralistische rechtsstaat (1918-1940) 
Gemeenschapsdenken, ideologische strijd en rechts(on)gelijkheid 

 

Inleiding 

In 1938 kwam het confessionele kabinet-Colijn IV in zwaar weer doordat C.M.J.F. Goseling, de 

minister van Justitie en politieke leider van de katholieken, betrokken raakte bij de zaak-Oss. 

Goseling werd ervan beschuldigd dat hij misstanden in de stad Oss toedekte door de daar 

gevestigde marechausseebrigade zijn opsporingsbevoegdheid af te nemen. Het daaruit volgende 

debat draaide om de vraag of middelen van justitie en politie waren misbruikt om katholieke 

bestuurders en geestelijken die verdacht werden van fraude en seksueel misbruik, te behoeden 

voor justitieel onderzoek. De kwestie voedde het antipapisme dat afkomstig was uit de hoek van 

kleine extremistische partijen. Volgens andere partijen richtte de heftige kritiek ‘zich niet tegen 

de beginselen en leerstellingen van de Roomsch-Katholieken als zoodanig, zij beoogt uitsluitend 

de handhaving te bevorderen van de beginselen van een goed bestuursbeleid’, aldus de VDB-

politicus A.M. Joekes.1 Na anderhalf jaar discussie werd een parlementair onderzoek afgerond. 

Goseling werd verweten een opvatting van goed bestuur te hebben uitgedragen die de gewenste 

invulling van politieke moraliteit had ondermijnd.  

Goed bestuur moest na de Eerste Wereldoorlog aan nieuwe vereisten voldoen. Het 

oorlogsbestuur had aangetoond dat een bureaucratische benadering van bestuur weliswaar 

onvermijdelijk was, maar niet langer als overkoepelend politiek ideaal kon dienen. De 

democratisering van bestuur ging meer aandacht trekken. De mate waarin deze ontwikkeling op 

afkeer of bijval kon rekenen, was afhankelijk van de betekenis die aan democratie werd gegeven. 

In 1918 constateerde het socialistische dagblad Het Volk dat democratie, uitgelegd als de 

invoering van het algemeen kiesrecht, het nieuwe ideaal en ‘hét middel tegen korruptie en 

willekeur’ was.2 Aan het begin van het interbellum was er veel vertrouwen in de democratisering 

van bestuur.3 Naarmate de jaren vorderden, was er sprake van toenemende onzekerheid over de 

wenselijkheid van democratisering en ontstond een ‘ongemakkelijke [omgang met] democratie’, 

aldus De Rooy.4 Verder heeft De Jonge erop gewezen dat de discussie over democratie steeds 

meer in een sfeer van crisis kwam door toedoen van extremistische, conservatieve en autoritaire 

criticasters.5 Een politieke meerderheid leek echter een specifieke uitleg van democratie steeds 

meer te gaan waarderen. Te Velde heeft erop gewezen dat een traditionele uitleg van democratie, 

                                                           
1  HTK, 1938-1939, 23 juni 1939, 2105 en 2106. 
2 Het Volk, 12 april 1918. 
3 Te Velde, ‘De domesticatie van democratie in Nederland’, 3. 
4 De Rooy, ‘Een zoekende tijd’, 177-179.   
5 De Jonge, Crisis en critiek der democratie, 3-8.   
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namelijk dat ‘de meerderheid beslist in plaats van een elite of aristocratie’, een toevoeging kreeg: 

‘de afwezigheid van dictatuur, met nadruk op rechtsstaat, bescherming van minderheden en 

vrijheid.’6 Politiek en rechtshistorici plaatsen de vestiging van de pluralistische democratische 

rechtsstaat vaak na de oorlog.7 De ophef over en de uitkomst van de zaak-Oss maakt echter 

duidelijk dat al in de jaren dertig politieke moraliteit werd verbonden met het ideaal van de 

pluralistische rechtsstaat.  

Voor politici en bestuurders, onder wie Goseling, creëerde dit ideaal in de dagelijkse 

bestuurspraktijk een aantal problemen. Want wat was een pluralistische rechtsstaat eigenlijk? 

Welke invulling van politieke moraliteit hoorde daarbij? En wat betekende die voor de inzet van 

algemene publieke middelen door de staat? Om dergelijke vragen te beantwoorden zochten 

bestuurders en leiders van partijen houvast bij politieke ideologieën. Dit leidde tot tegengestelde 

visies die bestuurlijke samenwerking in de weg stonden. Daarom was er behoefte aan een gedeeld 

ideaal dat alle partijen konden accepteren als uitgangspunt van goed bestuur.8 In het recht zocht 

men dit. Niet zozeer in een formele benadering, maar in een rechtsmoraal die paste bij het 

opkomende pluralisme en de Nederlandse politieke modernisering. Door de onwennigheid en 

politieke polarisatie lag een verschil van mening over de betekenis van moreel gedrag echter 

voortdurend op de loer. Een echte of gepercipieerde ondermijning van de pluralistische 

rechtsstaat kon een corruptieschandaal veroorzaken.  

Allereerst wordt ingegaan op de opmars van de pluralistische rechtsstaat als ideaal tijdens 

en na de Eerste Wereldoorlog. Daarna wordt de aanloop naar en de context van het kabinet-Colijn 

IV geschetst, waarin Goseling zo’n prominente rol speelde. Ten derde wordt de uitbraak van de 

zaak-Oss besproken. Vervolgens wordt ingegaan op de bijzondere betekenis van politieke 

moraliteit en corruptie in een pluralistische rechtsstaat, waarbij aandacht uitgaat naar de 

ontwikkeling van het zogenaamde gemeenschapsdenken. In de vijfde paragraaf wordt het 

parlementaire onderzoek naar de zaak-Oss besproken. Daaruit blijkt dat de Kamer vergaande 

conclusies trok die, anders dan de historiografie over politiek in het interbellum en verzuilde 

elitesamenwerking doet vermoeden, een eigenzinnig opererend parlement laat zien. Tot slot zal 

de betekenis van de zaak-Oss worden heroverwogen.  

  

                                                           
6 Te Velde, ‘De domesticatie van democratie in Nederland’, 4. 
7 Bosch, De ontwikkeling van het strafrecht in Nederland, 42 en 43. Hoewel Cliteur wel kort refereert aan de zaak-
Oss, ziet hij deze niet als een ‘crisis’, want volgens Cliteur zijn er van de periode voor 1960 geen crises bekend. 
Cliteur, ‘Het Openbaar Ministerie in zijn historische ontwikkeling’, 66. 
8 Lijphart geeft een treffende omschrijving van de spanning tussen de acceptatie van pluralisme en de noodzaak van 
een gedeeld kader die in theoretische werken over het pluralisme wordt besproken:  ‘A democracy providing stability 
and individual freedom must have both a minimum of social homogeneity and a minimum of heterogeneity. (…) 
Unfortunately, this pluralist proportition is rather vague and leaves the most important questions unanswered: What 
constitutes a minimum of homogeneity or heterogeneity?’ Lijphart, The Politics of Accomodation, 4. 
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1. De pluralistische rechtsstaat als ideaal van goed bestuur 
 

Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog was het vertrouwen in democratisering groot, maar de 

betekenis ervan was ook complexer dan daarvoor. Democratisering was niet alleen uitbreiding 

van het kiesrecht, maar werd ook verbonden met klassiek-liberale ideeën over parlementair 

bestuur, individuele zelfontplooiing en rechtszekerheid, en moderne sociale opvattingen waarin 

de democratisering als wegbereider voor maatschappelijke ontwikkeling werd gezien.9 Bovendien 

ontwikkelden de nieuwe naoorlogse democratieën in Zuid- en Oost-Europa zich al snel tot 

dictaturen die leunden op autoritair staatsbestuur en het idee van een zuivere volksgemeenschap. 

In West-Europa werd nog steeds geëxperimenteerd met de ‘promise of pluralism’, waarin goed 

bestuur een begrensd staatsbestuur inhield en politieke moraliteit werd uitgedrukt door het 

democratisch waarborgen van de positie van meerdere gemeenschappen met ruimte voor een 

eigen moraal.10 Zo ontwikkelde zich aan de vooravond van het uitbreken van de zaak-Oss een 

nieuw bestuursideaal. 

 

De opkomst van democratie in het interbellum 

Democratie, afgeleid van het Griekse ‘demos’ (volk) en ‘kratia’ (macht), heeft historisch gezien 

een diverse betekenis gehad. In de negentiende eeuw werd afwijzend naar democratie gekeken. 

Deze werd verbonden met het verdwenen polisbestuur uit de Oudheid en de terreur die bestuur op 

basis van universeel kiesrecht en volkssoevereiniteit veroorzaakte, zoals de Franse Revolutie 

volgens velen had laten zien. Rond de eeuwwisseling groeide de interesse in democratie.11 

Democratie, waarvan de invulling nog steeds werd bepaald door het principe ‘rule by the people’, 

werd verkend als een alternatief voor de West-Europese parlementaire en Oost-Europese 

autocratische monarchieën. Het leidde onder meer tot de vragen hoe de volkswil het beste kon 

worden uitgedrukt en in hoeverre sociale gelijkheid daarbij een voorwaarde was.12 Tegelijkertijd 

kwam de invulling van democratie in ideologisch vaarwater en kon daardoor sterk verschillende 

connotaties oproepen: de conservatieven bleven ertegen, de liberalen benadrukten dat democratie 

draaide om individuele zelfontplooiing en formele rechtsgelijkheid, en de confessionelen en 

sociaaldemocraten legden de nadruk op de ontwikkeling van en gelijkheid voor achtergestelden. 

Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog was er momentum voor democratie. De Amerikaanse 

president Woodrow Wilson sprak tot de verbeelding met zijn leus dat de Verenigde Staten in 

1917 besloten deel te nemen aan de oorlog ‘to make the world safe for democracy’. Dit 

                                                           
9 Müller, Contesting Democracy, 4; Te Velde, ‘De domesticatie van democratie in Nederland’, 4. 
10 Müller, Contesting Democracy, 50. 
11 Akkerman, De kwetsbare democratie, xi. 
12 Held, Models of Democracy, 1-3.  
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bevorderde in het geallieerde kamp het idee dat zij streden voor het overeind houden van een 

cultuur en moraal die werd gesymboliseerd door een specifieke bestuursvorm: de liberaal 

gefundeerde parlementaire democratie, al dan niet onder de formele leiding van een monarch of 

president.13 Daarnaast hadden de oorlog en Wilson ook de roep om zelfbeschikking voor volkeren 

aangewakkerd en daarmee het idee gestimuleerd dat legitiem democratisch bestuur steunde op 

een hechte volksgemeenschap. De geallieerde overwinning en de ondergang van autocratisch 

geleide multinationale staten in Oost-Europa leek het ‘Westerse gelijk’ te tonen. In deze context 

werd ‘democracy as the normal and natural form of government’ betiteld door de Britse liberale 

politicus en geschiedschrijver James Bryce kort na de oorlog.14  

In het interbellum werd geëxperimenteerd met vormen van bestuur die zeer verschillend 

waren, maar wel allemaal als democratie werden gepresenteerd.15 In Zuid- en Oost-Europa 

kwamen dictaturen op, maar ook zij ‘played on the register of democratic values’, zoals Müller in 

zijn studie Contesting Democracy heeft gesteld. De Italiaanse fascistische ideoloog G. Gentile 

stelde: ‘the Fascist State…is a people’s state, and, as such, the democratic state par excellence’.16 

Ook werden de nieuwe democratieën beschouwd als een breuk met de corrupte (liberale) 

varianten uit het verleden. De corruptieschandalen die voortkwamen uit de inrichting van het 

oorlogsbestuur tijdens de Eerste Wereldoorlog, werden door de fascisten aan de oude liberale 

cultuur en elite geweten en stonden aan de basis van Mussolini’s machtsovername in 1922.17  

In West-Europa groeide ondertussen het vertrouwen in een pluralistische uitleg van 

democratie. In deze benadering stond voorop dat het volk een verdeelde eenheid was en dat de 

staat noodzakelijk was om als eerlijke bemiddelaar van allen op te treden. Rondom de Eerste 

Wereldoorlog had pluralistisch bestuur als idee opgang gemaakt, aanvankelijk alleen bij 

socialistische en christelijke geleerden en politici. De Britse kerkhistoricus J.N. Figgis schreef in 

1913 dat ‘the battle for freedom in this century is the battle of small societies to maintain their 

inherent life against the all-devouring Leviathan of the whole’.18 Het individu was zwak, maar 

gemeenschappen konden een tegenwicht bieden aan moderne krachten, zoals een 

allesoverheersende bureaucratische staat die tijdens de oorlog werkelijkheid was geworden. 

Daarnaast zagen pluralisten in gemeenschaps- en partijstrijd niet de teloorgang van een gedeeld 

volks- of staatsbesef, maar een wezenlijke uitdrukking ervan. Ze vonden dat groepen stabiliteit 

gaven aan bestuur. Dit was geen doorgetheoretiseerd ideaal, want pluralisten keken vooral naar 

                                                           
13 Von der Dunk, De verdwijnende hemel, 216-223 en 255. 
14 Zoals geciteerd in: Mazower, Dark Continent, 2 
15 Müller, Contesting Democracy, 49 en 50. 
16 Ibidem, 3 en 4. 
17 Ferrari, ‘Corruption in Italy’, 165-178. 
18 Müller, Contesting Democracy, 51. 
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wat ze in de praktijk zagen.19 Het pluralisme sloot aan bij de naoorlogse situatie, toen in veel 

landen sprake was van een verdeelde natie, een gepolariseerd politiek landschap en groei van 

sociale organisaties zoals partijen, kerken, vakbonden en bedrijfsorganisaties.20 De samenleving 

raakte steeds meer groepsgewijs georganiseerd rond economische en culturele scheidslijnen.21  

Waarden van goed bestuur veranderden erdoor. Politici, bestuurders en ambtenaren 

moesten gemeenschapsvorming en het verdelen van publieke macht en middelen op basis van 

evenredigheid waarborgen. Essentieel voor het vertrouwen in pluralistisch bestuur was 

overeenstemming over de morele doelen van de staat en gezagvolle bestuursorganen waar 

beslissingen genomen konden worden.22 Ook werd pluralistisch bestuur sterker door voorspelbaar 

routinematig optreden van de betrokken staatsinstellingen en gemeenschapsorganisaties – formele 

bureaucratisering.23 Daarom verdween de formele rationalisering van bestuur die zich tijdens de 

oorlog had aangediend niet, maar werd onderdeel van de pluralistische democratie.24 Naast een 

gedeeld formeel en moreel kader waarin ruimte is voor heterogeniteit, heeft Lijphart nog gewezen 

op twee andere proposities van een stabiel pluralistisch bestuur zoals zich dat vanaf het 

interbellum aandiende: de acceptatie van gemeenschappen die enigszins gelijk aan elkaar zijn 

(niemand mag te sterk worden) en een bepaalde mate van groepsvorming die over de 

gemeenschappen heengaat en waarvan uitsluiting van andere groepen een onderdeel was.25 Een 

bestuurstelsel dat aan al deze voorwaarden voldeed, was moeilijk te vinden.26   

 

De opkomst van pluralistisch bestuur in Nederland 

Ook in Nederland won de pluralistische uitleg van democratie steeds meer terrein. Democratie 

stond in de negentiende eeuw voor slecht bestuur en geen bestuurder wilde ‘democraat’ genoemd 

worden. Aan het begin van het interbellum lag dit anders.27 ‘Democratie was het nieuwe 

toverwoord’, aldus Tames.28 Het nieuwe vertrouwen erin werd gekoppeld aan de 

grondwetswijziging van 1917, die de invoer van algemeen kiesrecht en evenredige 

vertegenwoordiging regelde. Het was ook het gevolg van een nieuwe kijk op de 

                                                           
19 Ibidem, 50 en 51. Zo analyseerden pluralisten de Duitse Kulturkampf (1872-1879), stelden vast dat Bismarck die 
verloren had van een hecht optredende katholieke gemeenschap en concludeerden daaruit dat een sterke staat niet 
steunde op een homogene cultuurnatie, maar op de acceptatie van hechte gemeenschappen en hun betrokkenheid bij 
de staat. 
20 Held, Models of Democracy, 158 en 159. 
21 Manin, Prinicples of Representative Government, 206-218. 
22 Held, Models of Democracy, 160 en 161. 
23 Ibidem, 161. 
24 Houwinck ten Cate, De mannen van de daad, 27-32; Wielenga, Nederland in de twintigste eeuw, 81-86. 
25 Lijphart, The Politics of Accomdation, 4-8. 
26 Het experimenteren met corporatisme kan hier ook onder worden geschaard. Corporatisme berust immers op een 
combinatie van ‘paternalism’ en ‘limited forms of pluralism’, aldus Müller, Contesting democracy, 103, 109 en 110. 
Zie ook: Held, Models of Democracy, 129, 139 en 140. 
27 Te Velde, ‘De domesticatie van democratie in Nederland’, 9. 
28 Tames, Oorlog voor onze gedachten, 208. 
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gelijkwaardigheid van burgers en groepen: de volwassen leden van alle sociale groepen konden 

stemmen en iedere stem telde evenredig mee.29 Cort van der Linden, onder wiens premierschap 

de grondwetswijziging was doorgevoerd, sprak van een breuk met de klassiek-liberale ‘theorie, 

die bekwaamheid en geschiktheid om kiezer te worden zoekt te omlijnen.’ Daarnaast 

concludeerden publicisten en politici dat de verdeling van het politieke landschap in partijen nu 

een definitief kenmerk van moderne politiek was, want door de evenredige vertegenwoordiging 

en het algemeen kiesrecht zette de partijvorming door.30 Ook op een derde terrein betekende de 

grondwetswijziging het einde van de dominantie van het klassiek-liberale ideaal van goed 

bestuur: de staat werd vanaf nu meer gezien als de behartiger van groepsbelangen dan van de 

ontplooiing van het individu.31 Het was een trend die ook elders in Europa werd waargenomen,32 

maar in Nederland zeer zichtbaar werd door de teruggang van de liberalen. Tijdens de 

verkiezingen van 3 juli 1918 verloren ze vierentwintig van hun negenendertig Kamerzetels.33 In 

de jaren die volgden, viel de conservatieve Liberale Staatspartij (LSP) terug tot vier zetels en 

haalde de progressieve Vrijzinnig Democratische Bond (VDB) nooit meer dan zeven zetels.34 

Volgens de journalist C.K. Elout van het liberale Algemeen Handelsblad was het liberalisme een 

‘afgesloten tijdperk’.35 Andere partijen met andere opvattingen kregen de macht in handen. 

De grondwetswijziging had in het algemeen de macht van politieke partijen bevestigd en 

in het bijzonder die van de confessionele.36 In het interbellum was de Rooms Katholieke 

Staatspartij (RKPS) de grootste partij en kreeg altijd dertig procent van de stemmen, de 

sociaaldemocraten volgden met ruim een vijfde, de protestantse CHU en ARP verdeelden een 

kwart van de stemmen en de liberale partijen behaalden tien procent van de stemmen.37 De 

onderlinge partijverhoudingen lagen relatief vast en politiek draaide daarom uit op bestendiging 

van de partijpolitiek door gemeenschapsversterking.38 Zo ontstonden ‘zware’ katholieke, 

orthodox-protestantse en sociaaldemocratische gemeenschappen die met staatsmiddelen werden 

uitgebouwd.39 Dat de SDAP tot 1939 geen regeringsverantwoordelijkheid droeg en de liberalen 

zich keerden tegen het opdelen van de natie in gemeenschappen, betekende niet dat zij in dit 

                                                           
29 Held, Models of Democracy, 94. 
30 Cort van der Linden moest toegeven dat ‘de werkelijkheid is, dat de kiezers zich groeperen allereerst naar een 
geestelijk geloof, of naar zeer algemene idealen van recht of vrijheid, vervolgens naar zeer algemene leuzen, naar een 
cry, waarvan slechts een minderheid in staat is de gevolgen te doorzien’, zoals geciteerd in: Van Welderen Rengers, 
Parlementaire geschiedenis, deel IV, 153, 154 en 160. 
31 Müller, Contesting Democracy, 11. 
32 Van Welderen Rengers, Parlementaire geschiedenis, deel IV, 180-183. 
33 Loots, Voor het volk, van het volk, 210-215. 
34 Van Schie, Vrijheidstreven in verdrukking, 226-231. 
35 Ibidem, 229, noot 238; Algemeen Handelsblad, 9 juli 1918.  
36 Vossen, Vrij vissen in het Vondelpark, 26, 27, 36, 37 en 39. 
37 Loots, Voor het volk, van het volk, 143. 
38 Bosmans, ‘Het maatschappelijk-politieke leven in Nederland 1918-1940’, 410. 
39 Wielenga, Nederland in de twintigste eeuw, 87; Van Dam, Staat van verzuiling, 40 en 41. 
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systeem niet meedraaiden.40 In deze tijd ‘institutionaliseerde de overheid de rol van de (…) 

orthodox-protestanten, katholieken en sociaaldemocraten’, aldus Van Dam, en dwong de 

representanten van ‘lichte’ gemeenschappen, zoals de liberalen, in een keurslijf.41 Politiek stond 

in het teken van ‘het verdedigen van deelbelangen in een verder als geheel wel aanvaarde 

maatschappij’, aldus Blom.42  

De verzuilde maatschappij kan worden gezien als de Nederlandse variant van het 

oprukkende pluralistisch democratisch bestuur. De uitbouw van de overheid, die een 

sociaaleconomische ordenende en gemeenschapsversterkende rol kreeg toegedicht, bestendigde 

het pluralistisch bestuur.43 Op landelijk niveau werden wetten afgestemd op de belangen van de 

gemeenschappen en op gemeentelijk niveau versterkten subsidies de gemeenschapsvorming.44 Dit 

alles moest plaatsvinden binnen de geijkte bestuurskaders.45 Dat de overheid een (zekere) 

ordenende rol had en op basis van bureaucratische deskundigheid moest uitoefenen, daarover 

waren alle partijen het eens.46 De veranderende kijk op het recht en daarmee op de betekenis van 

politieke moraliteit creëerde echter een nieuw strijdpunt. 

 

Recht, rechtsstaat en moreel verantwoordde democratisering 

Democratisch bestuur in een pluralistische samenleving was formeel en moreel beschouwd een 

vraagstuk van het recht en de rechtsstaat. Allereerst omdat in het recht veel vertrouwen was na de 

oorlog en dit als fundament van een stabiele democratie werd beschouwd.47 Zeker in Nederland, 

waar publicisten de oorlog en de naoorlogse politiek in rechtstermen benaderden, was dit het 

geval. Het werk van rechtsgeleerden als Struycken, Krabbe, P. Scholten en P.A. Kohnstamm was 

leidend.48 Daarin was veel aandacht voor democratisering. Ook de voortgaande formele 

bureaucratisering van bestuur bevorderde interesse voor het recht.49 Het recht en de rechtsstaat 

boden de moderne pluralistische staat en maatschappij een noodzakelijk minimum aan waarden 

en regels die nodig waren voor het voorkomen van conflicten tussen individuen en 

gemeenschappen. Dat het recht stabiliteit kon geven aan een pluralistische natie, was ook de 
                                                           
40 De Rooy, Republiek van rivaliteiten, 176. Dit bleek bijvoorbeeld uit het radiozendtijdbesluit. Tachtig procent van de 
door de staat beschikbaar gestelde zendtijd werd gelijkelijk verdeeld over de vier zenders AVRO, NCRV, KRO en 
VARA die respectievelijk de politieke middenstromen van liberalen, protestanten, katholieken en sociaal-democraten 
vertegenwoordigden. De overige twintig procent werd verdeeld onder de andere zenders/gemeenschappen. 
41 Van Dam, Staat van verzuiling, 40 en 41. 
42 Blom, De Muiterij op de Zeven Provinciën, 29. 
43 De Rooy, Republiek van Rivaliteiten, 167 en 168. 
44 De Haan, Leven en wasdom, 207 en 208. 
45 De Jonge, Crisis en critiek der democratie, 18 en 19. 
46 Wielenga typeert de interbellumpolitiek treffend: ‘Hoe ver de liberalen, sociaaldemocraten en confessionelen in 
politiek opzicht ook van elkaar verwijderd waren, allen streefden naar toepassing van techniek en rationalisatie van de 
productie ten behoeve van het algemeen belang.’ Wielenga, Nederland in de twintigste eeuw, 113. 
47 Mazower, Dark Continent, 5-7. Rechtsgeleerden speelden een grote rol binnen de Volkenbond en bij het opstellen 
van de constituties van de nieuwe democratieën in Midden en Oost-Europa. 
48 Tames, Oorlog voor onze gedachten, 125, 128, 129 en 134-135. 
49 Held, Models of Democracy, 130. 
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opvatting van de toonaangevende Duitse rechtshistoricus Otto von Gierke, wiens werk in het 

interbellum veel belangstelling trok.50  

De rechtsstaat en (pluralistische) democratie werden steeds meer als onlosmakelijk 

verbonden gezien, maar dat was niet vanzelfsprekend.51 De klassiek-liberale rechtsstaatgedachte 

heeft weinig met democratie te maken, want daarin gaat het niet over volksinvloed, maar staat 

voorop dat de overheid alleen hoort op te treden op basis van een formele wettelijke bevoegdheid 

die uniform wordt toegepast.52 De grondwet is de belangrijkste wet en het parlement is, in 

samenwerking met de regering de belangrijkste wetgevende macht, terwijl de rechtsprekende 

macht bij de rechter ligt en de vrijheid van het individu het eerste grondrecht is. Volgens de 

klassiek-liberalen was algemeen kiesrecht geen voorwaarde, maar een eindpunt van politiek-

juridische gelijkheid.53 Toen in 1917 het algemeen kiesrecht echter was gerealiseerd,54 werd een 

ware rechtsstaat die rechtsstaat die zich in lijn met democratisering ontwikkelde en waarin een 

juridische en morele ‘gelijke’ aanspraak op publieke middelen werd gewaarborgd. Het bieden van 

rechtszekerheid en rechtsgelijkheid werden belangrijke waarden van bestuur. Aangevuld met de 

opmars van het pluralisme gold dat niet alleen individuen, maar ook groepen rechtsgelijk moesten 

worden behandeld.55  

Het idee dat het recht (en de omgang ermee) de uitdrukking van democratisering was, 

sloot aan bij een oudere progressieve stroming binnen het recht en de politiek.56 Al vanaf de 

eeuwwisseling werd door aanhangers van de ‘klassieke’ en de ‘moderne’ rechtsbenadering strijd 

geleverd. Rechtsgeleerden constateerden dat bepaalde groepen burgers, zoals arbeiders, kinderen 

en vrouwen, ongelijk werden behandeld, vooral met betrekking tot het strafrecht.57 Eind 

negentiende eeuw had een voorval van klassenjustitie zelfs geleid tot het zogenaamde 

Hoogerhuisschandaal, toen SDAP-leider Troelstra de onterechte arrestatie van de drie arme 

Friese broers Hoogerhuis voor een roofoverval aankaartte.58 Klassieke juristen weten deze 

kwesties van rechtsonzekerheid niet aan het recht zelf, maar aan onwetendheid en onkunde. De 

modernen vonden echter dat het (straf)recht teveel was losgezongen van de ontwikkeling van de 

maatschappij. In 1906 verwoordde G.A. van Hamel de moderne – ‘criminologische’ – invulling 

van het strafrecht op een bijeenkomst van de invloedrijke Nederlandsche Vereniging van Juristen 

(NVJ).  

                                                           
50 Müller, Contesting Democracy, 53. 
51 Della Porta en Meny (ed.), Democracy and corruption in Europe, 93. 
52 Bos, Democratie en Rechtsstaat, 19; Van den Berg en Jansen,  Geleerd recht, 108 
53 Held, Models of Democracy, 1-8; Burkes e.a., Beginselen van de democratische rechtsstaat, 16-22. 
54 Burkens e.a., Beginselen van de democratische rechtsstaat, 25. 
55 Lokin en Jansen, Tussen droom en daad, 14 en 15. 
56 Jansen, ‘Popularisering van het recht in Nederland’, 111. 
57 Bosch, De ontwikkeling van het strafrecht in Nederland, 54; Bos, Democratie en rechtsstaat, 58.  
58 Volgens sommige was het de Nederlandse Dreyffus-affaire. Sleurink en Frieswijk, De Zaak Hogerhuis. 
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‘Het strafrecht verbiedt zekere handelingen die het sociale leven en het individuele leven 
binnen zijn sociale begrenzing belemmeren, schaden. Het complex dezer handelingen is 
de criminaliteit. Zal zij worden bestreden en gekeerd, dan moet zij worden aangetast in 
den wortel van haar dieperliggende oorzaken, physieke en psychische, sociale en 
individuele.’ 59 

 

Van Hamel vond dat het recht er niet was om ‘den man kwaad te doen, maar te zorgen dat hij 

goed doe’. Een andere moderne jurist, J.R.B de Roos, had in 1904 in een advies voor de NVJ al 

gesteld dat misdaad samenhing ‘met ellende, verwaarlozing, werkeloosheid, degeneratie, 

prostitutie, alcoholisme.’ Het strafrecht moest in de maatschappelijke context geplaatst worden, 

wilde het effect sorteren. Een paar dagen opsluiting voor kleine vergrijpen werd afgekeurd, want 

het besmette de verdachte met het feit dat hij in de gevangenis had gezeten. Daarom moest de 

voorwaardelijke straf worden ingevoerd en moest ook de mate van toerekenbaarheid gaan 

meespelen bij de strafbepaling. En als het strafrecht een pedagogische taak had, kon kennis 

daarover worden verspreid door meer sociologische studies naar de betekenis van recht en 

moraal. Tegenstanders vroegen zich echter af of een dader volgens de moderne uitleg niet altijd 

ontoerekenbaar was, een concept dat bovendien werd gehekeld omdat het leidde tot verschillende 

strafmaten voor dezelfde misdaad. Ook hekelden zij dat de criminologische benadering tot lagere 

straffen leidde en de positie van de verdachte versterkte, terwijl het slachtoffer er niet op 

vooruitging.60 

De modernen wonnen terrein. Ze wilden ook op andere manieren het recht als instrument 

inzetten om democratisering te bevorderen: de bestuurlijke organisatie van de rechtsstaat moest 

veranderen. Zo wilden ze acceptatie van de analogie – het verlenen van meer vrijheid aan de 

rechter om de strafmaat te bepalen door hem de mogelijkheid te geven naast de geschreven wet 

het gewoonterecht en de jurisprudentie (rechtersrecht) als rechtsbronnen te gebruiken. De 

modernen redeneerden dat maatschappelijke veranderingen, zoals democratisering, sneller in het 

gewoonterecht en de jurisprudentie zichtbaar werden dan in de grondwet en daarvan afgeleide 

wetsherzieningen die vaak struikelden in het parlement. Maar acceptatie van de analogie 

betekende dat de klassieke machtenscheiding werd opgeheven.61 Want als er meer rechtsbronnen 

werden geaccepteerd, was het parlement niet langer de morele en wetgevende macht bij uitstek. 

Volgens de modernen was dit al de realiteit, want het parlement was (samen met de regering) 

weliswaar staatsrechtelijk het belangrijkste wetgevende lichaam, maar als centrum van discussie 

over wetgeving en publieke en politieke moraliteit had het veel terrein verloren aan de regering, 

                                                           
59 Zoals geciteerd in: Lokin en Jansen, Tussen droom en daad, 178. 
60 Lokin en Jansen, Tussen droom en daad, 179-182, 187, 188 en 195-197. 
61 Ibidem, 197 en 198. Een machtenscheiding zoals de Verenigde Staten die heeft, met een strak onderscheid tussen de 
uitvoerende, wetgevende en rechtsprekende macht, kent Nederland niet. 
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ambtenarij, pers en deskundigen. Tegenstanders vreesden vooral een teveel aan invloed voor de 

rechterlijke macht en willekeur als het legaliteitsbeginsel werd losgelaten – de koppeling van het 

recht aan de geschreven (grond)wet. De NVJ wees in 1922 de analogie daarom af.62 

Daarmee was het debat nog niet over, want de democratisering van het recht werd gezien 

als essentieel voor modern legitiem bestuur. Er werd onder meer gekeken naar het werk van de 

rechtsgeleerde Krabbe. Volgens Krabbe was de oerbron van legitiem recht en bestuur niet de 

grondwet en de omzetting ervan in wetten door parlementariërs, maar het rechtsbewustzijn zoals 

dat leefde onder het volk. Op een vergadering van de NVJ in 1914 legde hij dit uit: ‘Het recht is 

een psychologisch verschijnsel (…) een product van het ons eigene rechtsgevoel of 

rechtsbewustzijn, dat onafhankelijk van onzen wil werkt, dien wil beheerscht en waaruit alle 

normen, voorzoover zij rechtsnormen zijn, ontspringen.’63 Rechtsbewustzijn was het besef dat iets 

wel of niet behoorde, een morele overtuiging die maakte dat de wet werd nageleefd, omdat het 

aansloot bij een publiek moraliteitsbesef.64 Recht dat voortkwam uit de gemeenschap van burgers 

zelf, maakte het recht soeverein aan andere soevereiniteitsideeën zoals de socialistische 

volkssoevereiniteit, de klassiek-liberale soevereiniteit van het individu, de conservatief-autoritaire 

staatssoevereiniteit en de confessionele godsoevereiniteit en soevereiniteit in eigen kring. Om het 

rechtsbewustzijn werkelijk het fundament van de moderne rechtsstaat te kunnen maken, was 

concretisering van deze ‘innerlijke kracht’ van het volk geboden. Dit hield niet op bij het instellen 

van een parlement of algemeen kiesrecht, want daarvoor waren de invoer van bijvoorbeeld het 

referendum en volksinitiatief vereist.65 Hoewel veel juristen een hervorming van het recht 

steunden en Krabbes werk als een referentiekader gebruikten, vonden ze ook dat Krabbe de 

rechtsstaat ondergroef, de grondwet uitkleedde en een verkeerde invulling aan het recht gaf.66 

Zelfs socialistische juristen vonden Krabbes criterium, ‘de rechtsovertuiging des volks’, veel te 

vaag om als fundament van de rechtsstaat te nemen.67 Democratisering als uitgangspunt van het 

recht was complex. 

In het burgerlijk recht zette de modernisering van het recht in democratische zin echter 

door. Zo werd de juridische gelijkstelling van vrouwen bevorderd,68 in 1921 de kinderrechter 

ingesteld en in 1925 de toerekenbaarheid geformaliseerd met de psychopatenwetgeving.69 

Daarnaast werd in 1926 na zestien jaar discussie een nieuw wetboek van strafvordering ingevoerd 

                                                           
62 Lokin en Jansen, Tussen droom en daad, 157-160. 
63 Ibidem, 155. 
64 Van den Berg en Jansen, Geleerd recht, 110-112. 
65 Krabbe, De moderne Staatsidee, 58 en 59. 
66 Struycken, Recht en gezag, 345. 
67 Van den Tempel, Democratische Vrijheid en Socialistisch Recht, vooral 21-31. 
68 Onder meer door de ‘wet tot onderzoek van het vaderschap’ (1909) en de wet die het vrouwenkiesrecht (1919) 
mogelijk maakte, maar ook door de toename van de deelname van vrouwen aan juridische debatten. Lokin en Jansen, 
Tussen droom en daad, 14. 
69 Lokin en Jansen, Tussen droom en daad, 182-184,186 en 190. 
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dat de positie van de verdachte versterkte en bij kleine misdaden de politierechter het recht gaf 

zelfstandig straf op te leggen.70 De moderne rechtsregels werden gebruikt door steeds meer 

ambtenaren van politie en justitie71 en juristen gingen de relatie tussen sociale veranderingen en 

crimineel gedrag als een gegeven beschouwen.72 In 1930 concludeerde de NVJ dat niet de 

misdaad, maar de sociale positie van de misdadiger voorwerp van het recht was. Het recht had de 

taak gekregen de sociale ontwikkeling van individuen te waarborgen, waarbij de gemeenschap en 

de omstandigheden waarin ze leefden, moesten worden meegenomen. Daardoor veranderde de 

positie van ambtenaren van justitie en politie. Zij werden samen met advocaten en rechters steeds 

belangrijker om het ideaal van goed bestuur uit te dragen en te vertalen naar een juiste praktische 

invulling en waarborging van politieke moraliteit.  

De juridische consensus, en daarmee een gedeelde invulling van politieke moraliteit, 

kwam rond 1930 onder druk te staan door de ideologische verdieping als gevolg van de 

verzuiling. Daardoor kreeg het recht nog meer de taak om niet alleen de belangen van individuen, 

maar ook die van sociale en religieuze gemeenschap(pen) beter te waarborgen. Aan bestuurders 

en ambtenaren bij het openbaar ministerie werden nieuwe eisen gesteld. Rechtsgeleerden 

heropenden het debat over de democratisering van de rechtsstaat en vroegen zich af wat dit 

betekende voor de bevoegdheden van politie en justitie.73 Het idee dat goed bestuur in een 

democratische en pluralistische samenleving een juridische en rechtsmoralistische 

aangelegenheid was, bleef overheersen. 

 

In het interbellum werd goed bestuur een kwestie van democratisch bestuur, waar in Nederland 

een pluralistische invulling aan werd gegeven. Hierdoor werd een juridische benadering van 

politieke moraliteit essentiëler: het bestuur moest ervoor zorgen dat er een formeel gelijke 

aanspraak voor ieder individu was en dat conflicten tussen minderheden niet uit de hand liepen. 

De klassieke rechtsstaat werd zo verbonden met democratie, maar van een invulling voorzien die 

geheel anders was dan in de negentiende eeuw door de liberalen onder de rechtsstaat werd 

verstaan. Het betekende dat waarden van goed bestuur niet alleen meer het recht op 

betrokkenheid bij het bestuur van algemene publieke zaken betrof, door te stemmen of te 

debatteren, maar een verdergaande waarborging van de gelijkheid van individuen op sociale 

gronden en bescherming van individuen en gemeenschappen.74  

  

                                                           
70 Bosch, De ontwikkeling van het strafrecht, 108 en 112. 
71 Zo werden afdelingen Kinder- en Zedenpolitie opgericht. Zie: Fijnaut, Geschiedenis van de Politie, 57 en 77. 
72 Pompe, ‘Voorrede’, vii-xvi. 
73 Jansen, De Hoge Raad en de Tweede Wereldoorlog, 45-47. 
74 Te Velde, ‘De domesticatie van democratie in Nederland’, 20. 
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2. Polarisatie, gemeenschapsversterking en gezagvol bestuur  
 

In de jaren dertig was sprake van een sterke polarisatie tussen partijen en minderheden, een 

ambivalente houding ten overstaan van democratie in de openbaarheid en een roep om 

gezagsversterking. Dit bleek onder meer uit de populariteit van ‘sterke man’ premier Colijn, de 

omgang met de muiterij op de Zeven Provinciën en de criminaliteitsgolf in Oss, enkele jaren voor 

het politieke corruptieschandaal Oss uitbrak. Daarnaast was sinds de beurskrach van 1929 het 

verschil van mening over economische politiek tussen enerzijds de protestanten en liberalen en 

anderzijds de sociaaldemocraten en katholieken gegroeid. Premier Colijn zette het debat op 

scherp door zijn crisiskabinetten een sterk protestants-liberale signatuur te geven. Goseling, sinds 

1930 de politieke leider van de grootste partij, koos ervoor om de groepsvorming en ideologische 

basis van de katholieken te versterken in de hoop zo meer ruimte voor een katholieke politiek te 

creëren. Onder zijn leiding behaalde de RKSP in 1937 een verkiezingsoverwinning en werd een 

kabinet gevormd met Colijn als premier en Goseling als vice-premier en minister op het in een 

pluralistische rechtsstaat zo belangrijke ministerie van Justitie.  

 

Polarisatie en crises 

De politieke polarisatie die het interbellum kenmerkte, werd allereerst veroorzaakt doordat kleine 

radicale partijen deelnamen aan de verkiezingen. Zij daagden de partijen van de grote 

minderheidsgroepen uit.75 In 1918 deden tweeëndertig partijen mee aan de verkiezingen en in 

1933 het recordaantal van vierenvijftig partijen. Na een herziening van de kieswet die de 

kiesdeler verhoogde, bleek dat een paar kleine extremistische partijen structureel enig politiek 

gewicht in de schaal legden, zoals de Communistische Partij Nederland (CPN),76 de Staatkundig 

Gereformeerde Partij (SGP), de Nationaal Socialistische Beweging (NSB) en de Rooms-

Katholieke Volkspartij (RKVP)/Katholiek-Democratische Bond (KDB).77 De communisten 

hekelden de ‘revisionistische’ opstelling die binnen de SDAP na Troelstra’s mislukte 

revolutiepoging geleidelijk dominant werd. De RKVP/KDB bedreigde de RKSP met haar 

pleidooien voor sociaaleconomische hervormingen en versterking van het katholicisme, die 

aantrekkingskracht uitoefenden op katholieke arbeiders.78 Ook de in 1931 opgerichte NSB 

                                                           
75 Vossen, Vrij vissen in het Vondelpark, 17. In 1918 hoefde een partij slechts 50% van de kiesdeler te halen om een 
zetel te verkrijgen; in 1922 werd dit verhoogd tot 75%.Ook hoefde een partij geen geld te betalen voor 
verkiezingsdeelname, en alleen maar een lijst met vijfentwintig handtekeningen in te leveren om in een kieskring mee 
te kunnen doen.   
76 De CPN was de opvolger van de Communistische Partij Holland, een partij die tot 1935 de naam Sociaal-
Democratische Partij droeg. 
77 Vossen, Vrij vissen in het Vondelpark, 67 en 97-99. 
78 Bornewasser, KVP,  deel I, 74. In 1933 fuseerde de RKVP met de Katholiek Democratische Bond en werd de 
Katholiek Democratische Partij opgericht. 
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bedreigde de RKSP en trok daarnaast, samen met andere kleine autoritaire partijen zoals het 

Nationaal Herstel en de Nationale Unie, conservatieve liberalen en protestanten aan. De twee 

dominees die vanaf 1922 voor de SGP zitting namen in het parlement, en die in 1925 steun 

kregen van een derde dominee die namens de Hervormd Gereformeerde Staatspartij (HGSP) 

Kamerlid werd, vonden dat de ARP en CHU de belangen van het protestantse volksdeel niet 

waarborgden.79 Kranten benadrukten de verschillen tussen de gemeenschappen en daaraan 

gelieerde partijen en stimuleerden de confrontatie tussen de politieke vertegenwoordigers van de 

minderheden.80 

De polarisatie kwam vaak tot een hoogtepunt tijdens discussies over sociaaleconomische 

plannen of voorstellen die grote invloed hadden op de staatsfinanciën. In 1923 raakte het 

confessionele kabinet-Ruijs de Beerenbrouck (1922-1925) in crisis door de vlootwet – een 

kostbaar plan voor de bouw van oorlogsschepen en onderzeeboten die werd gewenst door de 

ARP. De SDAP en het Nederlands Verbod van Vakverenigingen (NVV) organiseerden een 

maatschappelijk protest en op 26 oktober 1923 stemde de oppositie met steun van tien katholieke 

dissidenten de vlootwet weg.81 In de jaren daarna maakte Nederland een economische groei door 

waardoor een uitbreiding van staatstaken mogelijk werd zonder dat de overheidsuitgaven boven 

de 20% van het nationaal inkomen stegen.82 Na de beurskrach van 1929 veranderde dit: de 

overheidsuitgaven stegen naar 30% van het nationaal inkomen en de staatsschuld liep op van 

38,1% in 1930 tot 69% in 1939.83 Bovendien belandde het bedrijfsleven in een crisis en steeg de 

werkloosheid in 1935 tot 590.000, 20% van de beroepsbevolking.84  

De SDAP, geïnspireerd door de econoom John Maynard Keynes, bepleitte een actievere 

rol voor de staat op sociaaleconomisch vlak, net als de RKSP, die vanuit haar 

subsidiariteitsbeginsel loon en productie via de staat op decentrale wijze wilde ordenen.85 

Kleinere partijen, zoals de NSB en Nationale Unie, bepleitten een corporatistische staat om de 

economie te verbeteren.86 De ARP en CHU wilden echter begrotingsdiscipline en maatregelen die 

het bedrijfsleven ondersteunden, net als de LSP en VDB.87 De liberalen en protestanten stonden 

dicht bij elkaar en in 1933 en 1935 nam ARP-leider Colijn daarom ministers van de LSP en VDB 

op in zijn crisiskabinetten om aan begrotingsdiscipline en economisch-protectionisme voorrang te 

verlenen boven werkloosheidsbestrijding. Dit tot onvrede van de sociaaldemocraten en 
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katholieken.88 Het bevestigde dat in een samenleving die sterk werd geordend door de staat, het 

pluralistische ideaal extra spanningen met zich meebracht.89 Want enkele grote partijen die 

belangrijke groepen vertegenwoordigden, de sociaaldemocraten en de katholieken, voelden zich 

niet voldoende gehoord door Colijn, terwijl politieke evenredigheid cruciaal is voor stabiel 

pluralistisch bestuur.  

 

Recht en gezag uitgedaagd 

De politieke polarisatie ondermijnde het staatsgezag en de kracht van de overheid om eensgezind 

op te treden. Conservatieve en autoritaire publicisten en politici die sterk vertegenwoordigd 

waren onder de politiek-bestuurlijke elite, wezen de democratisering als schuldige aan, want die 

had ertoe geleid dat partijpolitiek en de rechten van individuen en groepen ten koste van de staat 

en het algemeen belang te veel waren opgerekt. Dit sloot aan bij een breder gedragen idee dat de 

goede zeden werden bedreigd doordat ‘alle zintuigen (…) frequenter en democratischer dan ooit 

geprikkeld’ werden: bioscopen en dansclubs werden massaal bezocht en ondergroeven de 

publieke moraal.90 Ook werd het recht op protest gehekeld, omdat het leidde tot massaoptochten 

die haat tussen groepen bevorderde en uitliepen op confrontaties met de politie.91 Anderen vonden 

dat de persvrijheid ervoor zorgde dat met opruiende en sensatiebeluste artikelen het volk werd 

opgehitst. De NSB, die snel groeide, tartte het staatsgezag door de traditionele bestuurselite uit te 

dagen. In haar beginselprogramma, het ‘Leidend Beginsel’, stelde de NSB vast: ‘Voor zedelijk en 

lichamelijk welzijn van een volk is noodig een krachtig Staatsbestuur, zelfrespect van de natie, 

tucht, orde, solidariteit van alle bevolkingsklassen en het voorgaan van het (algemeen) nationaal 

belang boven het groepsbelang en van het groepsbelang boven het persoonlijk belang.’92 Het was 

een aanval op het pluralistische ideaal die een andere kijk op politieke moraliteit veronderstelde.93  

De muiterij op de Zeven Provinciën in 1933 zette de strijd over de betekenis van de 

democratische rechtsstaat op scherp, want deze dwong de politieke elite zich uit te spreken. Eind 

1932 werden salariskortingen doorgevoerd bij de marine in Indië die tot een muiterij op het 

pantserschip de Zeven Provinciën leidden.94 De muiterij werd in Nederland door RKSP-minister 

van Defensie L.N. Deckers beschouwd als een ‘aanranding van het gezag’. Er volgde een 

‘zuivering’ die ertoe leidde dat ambtenaren van leger en marine hun lidmaatschap van de CPN, de 

SDAP en het NVV moesten opzeggen, en ook de macht van christelijke militaire vakbonden 
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werd ingeperkt. Zelfs het burgerpersoneel werd gezuiverd.95 Minister Deckers beriep zich op het 

militaire ambtenarenreglement, waarin stond dat aansluiting bij een vereniging die in strijd met 

de krijgstucht handelde of uit was op revolutie, verboden was. Het verbod voor burgerlijke 

ambtenaren om lid te zijn van een (extreem)linkse beweging werd formeel-juridisch 

geëffectueerd met een wijziging van het Algemeen Rijksambtenaren Reglement (ARAR) op 22 

mei 1933.96 De regering leek echter vooringenomen en dat zorgde voor nieuwe spanningen. De 

muiters hadden wel (extreem)linkse sympathieën, maar geen directe relatie met de vakbonden of 

socialistische partijen. Daarnaast gold het ambtenarenverbod niet voor de extreemrechtse 

Nationale Unie en NSB.97 Dit beeld werd versterkt doordat de katholieke minister Deckers 

bekendstond als ‘socialistenvreter’,98 net als ARP-premier Colijn die bovendien sympathie 

koesterde voor rechtsautoritaire staatsopvattingen.99 Colijn liet zich het aura van ‘sterke man’ 

gewillig aanleunen en dankte er zijn populariteit aan.100 Voor andere politici lag dat 

gecompliceerder. Het katholieke dagblad De Volkskrant, dat de katholieke arbeidersmening 

vertegenwoordigde, leverde kritiek op Colijn. Het was een impliciete waarschuwing aan de 

katholieke ministers. RKSP-voorzitter Goseling schreef in 1933 in de verkiezingsbrochure 

Gezonde volksinvloed en sterk overheidsgezag dan ook dat gezagsmaatregelen nodig waren, maar 

alleen om de bestaande maatschappelijke gemeenschappen op democratische wijze tot bloei te 

laten komen. Minister Deckers omschreef zijn beleid als ‘angstvallig houdend aan het geschreven 

recht, op de bres staand voor het behoud van den waarlijk democratischen regeeringsvorm, 

waarin voor revolutie geen plaats is’. De katholieke partijkrant De Tijd verwoordde het 

katholieke uitgangspunt als: ‘gezagsuitoefening zuiver op den grondslag van de rechtsbeginselen 

van onzen democratischen rechtsstaat’.101 De juridisch ingestelde D.J. de Geer, leider van de 

CHU, benadrukte dat gezagsversterking alleen gebaseerd kon worden op wetten die pasten 

binnen de constitutionele rechtsstaat.102 De LSP erkende dat er maatregelen door de overheid 

moesten worden genomen om de gemeenschap te beschermen, maar hield officieel vast aan het 

liberale grondrecht van de vrijheid van het individu.103 Ook de VDB was er ongelukkig mee dat 

de politiek van de ‘sterke man’ oprukte, want voor haar stond de democratische rechtsstaat 

voorop.104 Het SDAP-partijbestuur en Het Volk hadden de muiterij gesteund om hun revolutionair 

elan te benadrukken, maar de leiders in de Tweede en Eerste Kamer, respectievelijk J.W. Albarda 
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en F.M. Wibaut, verklaarden zich niet solidair met de muiters en benadrukten dat de 

ordemaatregelen de democratie versterkten.105 Uit het debat over de muiterij op de Zeven 

Provinciën bleek een openbaar maar diffuus beleden respect voor de democratische rechtsstaat. 

Het ideaal werd omarmd, maar welke politieke moraliteit erbij hoorde, was onduidelijk.  

Maatregelen die volgden, leidden tot nieuwe discussies. In september 1933 werd een 

verbod op het dragen van uniformen in de publieke ruimte ingesteld, dat primair was gericht 

tegen de aan de NSB verbonden Weer Afdeling, en vanaf december gold het ambtenarenverbod 

ook voor de NSB. Verder werd de verspreiding van kennis over het (tucht)recht onder officieren 

van leger en marine bevorderd. Hoewel persvrijheid een grondrecht was en niet zonder 

grondwetswijziging verboden kon worden, kwamen er meer regels die agitatie tegen de staat 

strafbaar stelden. Met een wijziging van het wetboek van strafrecht in november 1933 werd 

belediging van het openbaar gezag, het koningshuis, bevriende staatshoofden, gemeenschappen, 

leden van een gemeenschap en godslastering strafbaar gesteld.106 Ook de wet op de openbare orde 

en de radio-omroep-controlewet werden aangescherpt. Het nieuwe wetboek van strafrecht trad op 

19 juli 1934 in werking. Het bood de mogelijkheid om individuen wegens antisemitisme te 

vervolgen, wat een wens van sociaaldemocraten en liberalen was, maar kon volgens minister van 

Justitie en RKSP’er J.R.H. van Schaik ook worden gebruikt om geestelijken en predikanten te 

verdedigen tegen laster.107 De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken riepen in circulaires 

aan respectievelijk de procureurs-generaal en burgemeesters op tot strenge naleving van de wet 

en ordehandhaving.108 De VPRO werd meermalen gestraft vanwege antigodsdienstige 

uitzendingen, en extreem-linkse persorganen werden veroordeeld voor belediging of opruiing, 

evenals de SGP-krant De Banier en de nationaalsocialistische kranten Volk en Vaderland en Het 

Nationaal Dagblad.109 Tot slot gaven de wetten en nieuwe publieke moraal politie en justitie meer 

ruimte om zwaardere straffen op te leggen, verdachten langer vast te houden en de positie van het 

openbaar ministerie te versterken.110  

In deze context van gepolariseerde debatten over gezag en recht leidde de 

criminaliteitsgolf die begin jaren dertig het Brabantse Oss teisterde, tot ophef. Oss had al sinds de 

moord op de marechaussee G. Hoekman in 1893 een beruchte reputatie. De aanleiding voor de 

nieuwe ophef was een brute roofmoord op een bejaarde boer. Politie en justitie werden 

opgeroepen Oss te ‘zuiveren’.111 De in Oss gevestigde marechausseebrigade onder leiding van 
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commandant A.R. Mintjes rolde de bende van Toon de Soep op. Tientallen bendeleden gingen 

voor diefstal, brandstichting en moord de cel in. In het voorjaar van 1935 werd het succes breed 

uitgemeten in de pers. Op 28 juni 1935 volgden Koninklijke onderscheidingen voor de brigade en 

Mintjes.112 Goed bestuur werd afgemeten aan de handhaving van recht en gezag en het optreden 

van justitie en politie, Oss was daarvan een publiek symbool geworden. 

De handhaving van recht en gezag was een graadmeter van de politieke moraliteit, maar 

werd in de praktijk bemoeilijkt door de bestuurlijke organisatie van justitie en politie. Individuele 

ambtenaren lieten, zeker naarmate ze hoger in de hiërarchie zaten, hun politiek-ideologische 

achtergrond meespelen.113 Problemen werden ook veroorzaakt doordat drie ministeries, Justitie, 

Defensie en Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk waren voor de rechtshandhaving. De 

gemeentepolitie was verantwoordelijk voor de openbare orde in de gemeenten, stond onder de 

bevoegdheid van de burgemeester en werd aangestuurd vanuit het ministerie van Binnenlandse 

Zaken.114 Voor opsporing en recherchewerk ressorteerde de gemeentepolitie echter onder de 

procureur-generaal die als hoogste baas de minister van Justitie had. Bovendien deelde de 

gemeentepolitie de opsporingsbevoegdheid met de Rijksveldwacht en de Koninklijke 

Marechaussee, waarover de procureur-generaal als directeur van politie de leiding had. De 

Marechaussee werd echter beheerd door het ministerie van Defensie.115 Er was veel frictie en de 

‘onderlinge kibbelarijen van potentaten en potentaatjes’ zoals secretaris-generaal van Justitie J. 

van Angeren het omschreef, kenmerkten het justitieapparaat in het interbellum.116 

Voortdurend bleken de nadelen van de complexe organisatie; zo werd het uit de hand 

lopen van het Amsterdamse Jordaanoproer in juli 1934 en de situatie in Oss eraan geweten. Met 

het Rijkspolitiebesluit van 1935 werd verbetering beoogd door de procureurs-generaal een 

leidende rol te geven als de openbare orde en het staatsgezag in gevaar waren.117 De procureurs-

generaal hadden van nature een sterke positie. Er waren er maar vijf en weliswaar was met de 

grondwet van 1848 de benoeming voor het leven afgeschaft (uitgezonderd de procureur die bij de 

hoge raad diende), maar in de praktijk zaten zij, eenmaal benoemd, tot hun pensionering op hun 

plek. Ook was hun positie sterk, omdat ze in de jaren dertig in een college gingen samenwerken 

en als directeuren van politie overlegden.118 Hoewel de minister van Justitie de leiding had en 

toezicht hield, had de procureur-generaal nagenoeg absolute vrijheid in zijn rechtsgebied om het 
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recht te handhaven.119 Leidend was immers gezagsversterking en waarborging van de hiërarchie 

en eenheid bij justitie en politie.  

 Door het succes in Oss was één van de vijf procureurs-generaal landelijk bekend geraakt; 

baron E.L.M.H. Speyart van Woerden. Speyart was de jongste procureur-generaal toen hij op 2 

november 1934 in Den Bosch werd aangesteld. Hij kwam uit een bekende familie, want zijn 

vader was substituut-officier van justitie geweest in Den Bosch ten tijde van de moord op 

marechaussee Hoekman in 1893.120 Speyart was een energieke en intelligente jurist, maar stond 

ook bekend om zijn impulsiviteit en ‘drastisch optreden’ tegen communisten en 

nationaalsocialisten. Speyart had zich na zijn aanstelling gericht op het bestrijden van de 

criminaliteit in Oss. Hij handhaafde de onder zijn voorganger geïnitieerde afspraken met de 

officier van justitie van Den Bosch, A.F.M. Steenberghe en de divisiecommandant en de 

districtscommandant van de marechaussee, respectievelijk overste A.P.H. Boellaard en kapitein 

G.A. Bowier. Dit hield in dat bij ieder misdrijf de brigadecommandant van de marechaussee de 

leiding zou nemen en dat de gemeentepolitie en rijksveldwacht daaraan ondergeschikt waren.121 

Huiszoekingen en arrestaties werden gecoördineerd in nauw overleg met de substituut-officier 

van justitie, B. van Burg. Het nieuwe systeem werd gezien als de basis van het succes in Oss.122 

Dit was de reden dat de Osse marechausseebrigade op initiatief van de inspecteur van de 

Koninklijke Marechaussee, kolonel J. van Selm, werd beloond met lintjes die door Wilhelmina 

persoonlijk op paleis het Loo werden uitgereikt. Speyart vond echter dat de rollen van de Osse 

burgemeester J.F. Ploegmakers en de hoofdinspecteur van de gemeentepolitie P.H. van Kempen 

waren ondergesneeuwd. Ook ergerde hij zich aan de heldenrol die districtscommandant Bowier 

werd toegedicht door de NRC. Op aandringen van Speyart werden bij de tweede lintjesregen in 

november 1935 drie leden van de gemeentepolitie door hem persoonlijk gedecoreerd.123 In 1937 

bleek dat Oss nog steeds als symbool van goed bestuur werd gevolgd toen burgemeester 

Ploegmakers werd herbenoemd: de liberale en neutrale kranten brachten in herinnering dat het 

gemeentebestuur en de gemeentepolitie hadden gefaald in de bestrijding van de criminaliteit, en 

alleen dankzij de Osse marechaussee had het recht gezegevierd. Speyart was het daar niet mee 

eens. 

 

De katholieke gemeenschapsversterking 

Oss verraadde een argwanende houding ten opzichte van de katholieken in Nederland. 

Aanvankelijk was er bij de bestuurselite en toonaangevende kranten, die werden gedomineerd 
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door protestanten en liberalen, angst voor de opmars van socialisme en fascisme, maar in het 

interbellum werden ook de katholieken steeds nauwkeuriger gevolgd. Al langer werd de invloed 

van katholieken gehekeld door protestanten, wat in 1918 had geleid tot protest tegen het 

aantreden van de eerste katholieke premier Ruijs de Beerenbrouck. Niet alleen omdat de 

voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer al katholieken waren, maar ook omdat de 

kabinetsleider traditioneel het ministerie van Binnenlandse Zaken leidde. Dit ministerie stond met 

Justitie ‘politiek’ hoog aangeschreven, omdat er veel benoemingen werden geregeld. Protestanten 

vreesden dat het staatsbestuur werd overgenomen door katholieken.124 De kritiek nam toe toen de 

orthodox-protestantse dominees G.H. Kersten, P. Zandt en C.A. Lingbeek namens de SGP en 

HGSP de Kamer betraden. In november 1925 had een motie van Kersten om het Nederlandse 

gezantschap bij de paus op te heffen zelfs tot de val van het kabinet-Colijn I geleid.125 Vanwege 

de katholiek-protestantse spanningen formeerden CHU’er De Geer in 1926 en RKSP’er Ruijs in 

1929 extraparlementaire kabinetten: kabinetten die niet gebonden waren aan de parlementaire 

partijen. Ook de kabinetten Colijn II en III, die tussen 1933 en 1937 regeerden, waren geen 

parlementaire kabinetten. Toch bleef de antithese, waarin samenwerking tussen partijen van 

geloof tegenover een samenwerking van partijen die geen geloof aanhingen, voorop stond, 

officieel het uitgangspunt van politieke coalitievorming voor protestanten en katholieken. 

Protestants-katholieke spanning speelde ook op bij de benoeming van Speyart in 1933 als 

advocaat-generaal en in 1934 als procureur-generaal. Bij zijn benoeming als advocaat-generaal 

waren tien oudere (substituut-)officieren van justitie gepasseerd door de katholieke minister van 

Justitie Van Schaik. Het HGSP-Kamerlid Lingbeek vroeg Van Schaik of Speyart werd 

klaargestoomd voor de in 1934 vrijkomende positie van procureur-generaal te Den Bosch en in 

het ‘Roomsch belang’ was benoemd. Van Schaik reageerde geïrriteerd dat hij Speyart alleen 

vanwege zijn capaciteiten had aangesteld: ‘Alle Nederlandsche rechters en alle Nederlandsche 

rechtscolleges spreken, dat weet ik uit ervaring, Nederlandsch recht en daarmee uit.’126 Toen in 

oktober 1934 Speyarts benoeming tot procureur-generaal volgde – na de pensionering van de 

enige katholieke procureur-generaal T.W.F.A. Mathon – leidde dat opnieuw tot Kamervragen.  

De toenemende argwaan stond niet los van de katholieke politiek in de jaren dertig. 

Voorop stond daarbij ‘het verbreken van de ban van de liberale staat’, zoals C.P.M. Romme het 
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in 1933 verwoordde.127 Het vernieuwingstreven werd onder leiding van de ‘gevatte, doortastende 

en zelfbewuste veertiger’ Goseling uitgevoerd.128 Goseling, sinds 1929 Kamerlid en sinds 1930 

ook partijvoorzitter, hekelde dat de RKSP als de grootste partij door de coalitiepolitiek van de 

protestanten en liberalen voortdurend in een ondergeschikte rol werd gedrukt en daarom werd 

uitgedaagd door onder meer de RKVP/KDB en de NSB.129 Goseling wilde de partij versterken 

door alle katholieke stemmen binnen te halen. In de jaren dertig was in Brabant 89% van de 

bevolking katholiek en in Limburg 93%; daarvan stemde ca. 10% niet op de RKSP130 en die groep 

mocht niet groter worden. Goseling had de steun van de katholieke pers en het episcopaat. En 

‘[v]an haar kant werd de RKSP niet moe de deugd van volgzaamheid jegens de kerkelijke leiding 

omstandig aan te prijzen’, aldus Bornewasser.131 Eenheid zou de katholieke positie versterken en 

worden verkregen door een strakke partijorganisatie, ideologische verdieping en felle oppositie in 

de Kamer. In 1933 werden een raad voor studie en documentatie, een propagandadienst en 

studieclubjes opgericht zodat ‘beleving en doorvoering van de katholieke beginselen in staat en 

maatschappij’ gerealiseerd konden worden. Goseling wilde katholieke gemeenschapsversterking 

en een ordenende rol voor de staat op sociaaleconomisch vlak, in aansluiting bij de encycliek 

Quadragesimo Anno (1931).132 Zo hoopte Goseling ook de democratie te versterken. Uit het werk 

van de katholieke rechtsgeleerde Struycken distilleerde hij dat het grondbeginsel van een stabiele 

democratie niet de vrijheid en ontplooiing van het individu was, maar een levensbeschouwelijk 

en religieus georganiseerde gemeenschapspolitiek. In 1936 bracht een commissie onder leiding 

van Goseling een nieuw beginselprogramma uit. Voor de verkiezingen van 1937 werd dit 

uitgewerkt in een aantal concrete punten, zoals een verbod op revolutionaire partijen, het 

invoeren van kinderbijslag, beperking van arbeid door vrouwen en een bij wet geregelde 

werkloosheidsverzekering.133  

In opmaat naar de verkiezingen van 1937 was er zicht op samenwerking tussen de RKSP 

en SDAP, maar Goseling wilde vasthouden aan de antithese.134 Zeker nadat Colijn in september 

1936 de Gouden Standaard had losgelaten, een oude wens van Goseling.135 Colijn op zijn beurt 

prefereerde samenwerking met de liberalen en had hun vertrouwen gewonnen.136 Ondertussen 

                                                           
127 Bosmans, Romme, 245. 
128 Bornewasser, De KVP, 65-69;Bosmans, Romme, 181; Lemma ‘Goseling, Carolus Maria Joannes Franciscus (1891-
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129 Van Merriënboer, ‘Mr. C.M.J.F. Goseling’, 98. 
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132 Van Merriënboer, ‘Mr. C.M.J.F. Goseling’, 99. 
133 Van Leeuwen, ‘Eenheid in onenigheid’, 53-55. 
134 Van Merriënboer, ‘Mr. C.M.J.F. Goseling’, 102. 
135 Ibidem, 104 en 105. 
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was de afstand tussen de liberalen en katholieken gegroeid door verschil van mening over 

economische en immateriële onderwerpen (de positie van de vrouw).137 In een vergelijkbare sfeer 

was in 1935 VDB-minister Marchant door partijgenoten gedwongen af te treden nadat hij zich 

had bekeerd tot het katholieke geloof.138 De liberalen hekelden de opmars van het katholieke 

geloof in de politiek en vonden dat RKSP-leider Goseling belichaamde wat eraan verkeerd was.139 

Uit de verkiezingsuitslag van 1937 bleek dat de NSB, de nieuwkomer waarvan veel werd 

verwacht, niet de verwachte overwinning boekte en dat de liberalen drie zetels verloren. Colijns 

ARP en Goselings RKSP waren de winnaars en gingen in onderhandeling. Colijn prefereerde een 

kabinet met liberalen, maar Goseling wilde een zuiver parlementair en christelijk kabinet. Alleen 

dan was de RKSP in staat een ‘nieuwe maatschappelijke structuur en een daarbij passend staats- 

en rechtsleven (…) op basis van Quadragesimo Anno’ door te voeren, zo was de gedachte in de 

partij.140 Colijn ging overstag. De SDAP was teleurgesteld in de katholieken. Albarda omschreef 

‘de as Colijn-Goseling’ als zwak, omdat de ‘inzichten van de Katholieken, die weinig verschillen 

van de onze, (…) menigmaal lijnrecht tegenover die van de Antirevolutionairen’ staan.141 De 

liberale pers en VDB-leider P.J. Oud vonden het ‘onbegrijpelijk’ dat Colijn ‘zich aan de groep 

Goseling gevangen gaf’.142 De liberale verbittering werd versterkt doordat Goseling en Romme 

bekendmaakten dat ze de katholieke sociaaleconomische en immateriële voornemens zouden 

uitwerken.143 

Bij de katholieken was de situatie euforisch. Goseling, die vicepremier en minister van 

Justitie was geworden, werd door de RKSP geroemd als ‘de overwinnaar’, want hij was, volgens 

ondervoorzitter Houben, bij de kabinetsformatie ‘geen millimeter afgeweken van den rechten 

weg’. Het partijbestuur droeg hem op als ‘Nederlander en als principieel katholiek’ zijn werk 

voort te zetten. Goseling zelf beaamde dat het moment was aangebroken dat ‘wij onze beginselen 

zullen moeten gaan uitdragen in het groote geheel’.144 Bij de verdediging van zijn begroting gaf 

hij zijn uitgangspunten bloot: ‘Niets is mij liever dan dat de groep waartoe ik behoor en mijn 

aandeel daarin bij dit werk, ten volle en zo ruim mogelijk ook door anderen als zodanig worden 

aanvaard.’ Goseling wilde de echtscheidingswet hervormen en het wetboek van strafrecht 

aanpassen om aanvallen op geloofsgroepen beter te kunnen bestrijden.145  
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In het interbellum bleek dat het ideaal van pluralistisch bestuur leidde tot een groepsgebonden 

ideologische invulling van politiek. Dit gold voor veel terreinen: van staatsfinanciën tot 

sociaaleconomisch beleid en van het optreden van de pers tot de rol van de vrouw. De 

partijpolitieke polarisatie die hieruit voortvloeide, ondermijnde het gezag en leidde tot crises. 

Omdat het recht, de rechtsstaat en politie en justitie zo’n belangrijke rol speelden, waren politieke 

crises rechtsstatelijke en juridische vraagstukken, zoals de muiterij op de Zeven Provinciën en de 

criminaliteit in Oss bewezen. Dergelijke voorvallen waren aanleiding voor de leidende politieke 

partijen om hun aanhankelijkheid aan de democratie en rechtsstaat te uiten, maar ook een reden 

om maatregelen te nemen die de positie van hun eigen groep versterkte en die van anderen 

verzwakte. De polarisatie ging een nieuwe fase in toen in 1937 voor het eerst sinds jaren een 

parlementair een confessioneel kabinet werd gevormd met de ideologisch georiënteerde Goseling 

als vicepremier en minister van Justitie. De sociaaldemocratische, de extremistische en de liberale 

oppositie zouden het optreden van dit kabinet nauwgezet volgen. 
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3. De zaak-Oss: onrust over katholieke invloed op de rechtsstaat 
 

De zaak-Oss toonde opnieuw aan dat de omgang met het ideaal van de pluralistische rechtsstaat 

zorgde voor felle discussies over goed bestuur en politieke moraliteit.146 Na de succesvolle 

zuivering van Oss had de marechausseebrigade, die vanaf oktober 1936 werd geleid door 

opperwachtmeester L. Curfs en wachtmeester C. de Gier, in 1937 en 1938 strafrechtelijk 

onderzoek geïnitieerd naar M. Zwanenburg, de directeur van het in Oss gevestigde bedrijf 

Organon, die ervan werd verdacht zijn personeel seksueel te misbruiken. Daarnaast werd er 

onderzoek gedaan naar twee pastoors die minderjarigen seksueel zouden hebben misbruikt, de 

bankier-verzekeraar Van den H. die burgers financieel zou hebben opgelicht, en fraude bij een 

gemeentelijk werkloosheidsproject. Op 1 april 1938 nam minister van Justitie Goseling de Osse 

brigade echter plotseling haar opsporingsbevoegdheid af, zodat verder onderzoek moest worden 

gestaakt.147 De pers en parlementaire oppositie waren woedend.  

 

Goselings juridische insteek versus gemeenschapsbelangen  

Op 4 april 1938 maakte de Regeringspersdienst Goselings besluit met een persbericht bekend.  

 

‘Uit verbalen en rapporten is (…) gebleken, dat bij de brigade Kon. Marechaussee te Oss (…) 
methoden werden toegepast, waardoor rechtmatige belangen van burgers op pijnlijke wijze 
werden geschonden. In deze omstandigheden waren (…) maatregelen geboden, (…) [die] voor 
een gezonde handhaving van het gezag noodig [zijn].’148 
 

Er zou worden overgegaan tot opschorting van de opsporingsbevoegdheid totdat de 

onderofficieren waren overgeplaatst. Het terugfluiten van opsporingsambtenaren en het afnemen 

van de opsporingsbevoegdheid waren zeldzame gebeurtenissen, zeker als het op deze schaal 

plaatsvond.149 

 Kort nadat het persbericht was verschenen, brak de commotie los. Het CPN-Kamerlid 

D.J. Wijnkoop wilde meer weten over de toedracht en het Eerste Kamerlid A.J. van Vessem van 

de NSB vroeg zich af waarom de zaak tegen de Joodse ondernemer M. Zwanenburg was gestaakt. 

De Telegraaf, de spreekbuis van de ‘neutrale’ pers, suggereerde dat de opsporingsbevoegdheid 

was afgenomen omdat katholieke bestuurders en geestelijken verdachten waren. De krant vond 

dit ongehoord. ‘Wil katholiek Nederland strijden voor een afzonderlijken rechter voor de 
                                                           
146 Er waren meer corruptieschandalen in het interbellum, zoals de zaak-van ’t Sant, de spoorhout-affaire, de zaak-
Vrijman en corruptie bij een gemeentelijk gasbedrijf. Deze schandalen trokken minder aandacht dan de zaak-Oss. 
147 HTK Bijlagen, 1938-1939,  ‘De nota van den Minister van Justitie’, (303.3), Bijlage IX uitspraak van het 
ambtenarengerecht in Den Haag nav openbare rechtszitting van zaterdag 16 juli 1939, 53; Fijnaut, Geschiedenis van 
de Politie, 101; Smeets, De Affaire-Oss, 101-110. 
148 Het persbericht werd letterlijk overgenomen door de kranten. Zie: De Telegraaf van 4 april 1938.  
149 Bosch, De ontwikkeling van het strafrecht in Nederland, 115. 
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geestelijkheid – het staat ons katholieke volksdeel vrij. Doch deze toestand bestaat momenteel 

niet. Wij kennen slechts voor alle burgers één wetboek van strafrecht en één wetboek van 

strafvordering.’150 Ook werd een gedicht van C. Doorenbos gepubliceerd in De Telegraaf onder 

de titel ‘Dagboek van een Marechaussee’: 

 

‘Ik kwam in Oss, 10 jaar gelee. 
Een ingewikkeld, zwaar geval, 
Filiaal van Augias zijn stal. 
Dag in dag uit zwaar werk gedaan. 
(…) 
Oss van een boevenpak bevrijd. 
(…) 
En verder strijden wij den strijd: 
De weg voert naar – de Geestelijkheid: 
Dan – laat de hoogste macht ons los 
En wij staan machteloos in Oss. 
(…) 
[Ik voel] van binnen iets, dat zegt, 
Dat schreeuwt: is dat rechtvaardig recht?’151 
 

Het katholieke De Tijd, dat Goseling al jaren steunde,152 ging in de tegenaanval. ‘Ossche 

Marechaussee beging fouten. Daarom is haar opdracht gegeven zich van opsporingsonderzoek te 

onthouden.’ De krant zag het gedicht in De Telegraaf als teken van een hetze. ‘En wat de bard 

van de neutrale “Telegraaf” hier tokkelt, vindt men in anderer klank en toonaard, geschetterd of 

gefluisterd of gesist naar gelang van den aanleg, in een reeks persorganen, van het Nationale 

Dagblad tot Volk en Volksdagblad toe.’ Het was ‘anti-papisme’.153  

De publieke constellatie was voor het SDAP-Kamerlid W. Drop aanleiding om op 7 april 

1938 te interpelleren. Hij vroeg zich af of er sprake was van klassenjustitie en benadrukte het 

‘ongewone feit’ dat er werd ingegrepen in het uitoefenen van recht en gezag. Het was des te 

vreemder omdat het de marechaussee in Oss betrof – een eenheid die in 1935 was geroemd.154 

Drop wilde weten waarom juist nu was ingegrepen door Goseling, terwijl al lange tijd verhalen 

de ronde deden over de wijze waarop politie en justitie in Oss handelden. Volgens Drop werd de 

schijn gewekt dat ‘Toon de Soep en Kees de Smeer [de bendeleiders die in 1935 waren opgepakt] 

wel, maar meneer zus en meneer zoo zich niet hadden te verantwoorden’. De bankier-verzekeraar 

Van den H. was immers vrijgelaten en het was onduidelijk hoe het met Organon-directeur 

Zwanenburg stond. Het ‘gevoel van rechtszekerheid’ was geschaad door Goseling. SDAP’er M. 

                                                           
150 De Telegraaf, 7 april 1938. 
151 Ibidem, 5 april 1938. 
152 Van Vree, De pers en Duitsland, 166. 
153 De Tijd, 6 april 1938. 
154 HTK, 1937-1938, 7 april 1938, 1504. 
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van der Goes van Naters vulde Drop aan en wilde weten of de betrokken geestelijken als een 

‘speciale categorie’ personen waren bevoordeeld door Goselings besluit.155 

Feller uit de hoek kwamen M.M. Rost van Tonningen en Kersten. Volgens NSB’er Rost 

was Goseling een ‘vertegenwoordiger van het politieke Katholicisme’ en het was ‘maar al te 

bekend hoe de marechaussee de Staatspartij een doorn in het oog is. Dit korps heeft traditie, 

betracht een strikte onpartijdigheid en een onkreukbare plichtsvervulling. Dit zijn eigenschappen, 

die natuurlijk een ernstigen hinderpaal vormen voor eventuele machtsinspiraties.’ De 

marechaussee had eerst de ‘kleine onderwereld’ aangepakt en ging nu ‘de hooge onderwereld’ 

aanpakken, maar ze was daarin door katholieke hooggeplaatsten tegengehouden.156 ‘Hier is een 

democratie, maar geen recht’.157 De SGP’er Kersten vond dat de minister had belet dat de 

marechaussee optrad ‘zonder onderscheid’ tegen ieder die de wet overtrad. ‘[D]e Roomsche 

Minister van Justitie heeft ingegrepen, om Roomsche priesters aan de marechaussee en daarmede 

aan het Nederlandsch recht te onttrekken. Het Roomsch-kanonieke recht verbiedt een priester te 

brengen voor het wereldlijk gerecht. Minister Goseling nu heeft in deze zeer droeve zaak zich als 

zoon der Roomsche Kerk in dienst van dat kanonieke recht gesteld.’158  

Minister Goseling reageerde, volgens eigen zeggen, in ‘nuchterheid’ en op een ‘zakelijke 

en sobere wijze’. Het feit dat er onder de Osse marechaussees gedecoreerden bevonden, wilde 

niet zeggen dat zij geen fouten konden maken. Overigens had de marechaussee het onderzoek 

naar Zwanenburg afgerond – hij was veroordeeld tot tweeënhalf jaar gevangenisstraf voor 

seksuele uitbuiting van het vrouwelijk personeel van Organon. De zaak-Zwanenburg stond 

daarom buiten zijn besluit.159 Volgens Goseling was de aanleiding voor zijn besluit ‘dat in 

bepaalde opsporingsonderzoeken ernstige fouten zijn gemaakt’. Dit had hij geconcludeerd na het 

lezen van het rapport dat hij had gekregen van procureur-generaal Speyart van Woerden en dat 

mede was ondertekend door wachtmeester De Gier en substituut-officier van justitie Van der 

Burg. Goseling verhelderde zijn referentiekader. ‘Voor de Regeering geldt slechts deze maatstaf: 

krachtige en evenwichtige handhaving van het gezag, hetgeen in zich sluit eerbiediging van 

rechten van rechtmatige vrijheden der burger (…) zonder aanziens des persoons.’160 De 

marechaussee had de belangen van individuele burgers bedreigd, aldus Goseling.  

Ten eerste was de bankier-verzekeraar Van den H. door wachtmeester De Gier zonder een 

arrestatiebevel gearresteerd – ‘een zeer ernstig feit’. Ook had de marechaussee een huiszoeking 
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gedaan zonder toestemming en was de bankier in een zijspan van de marechaussee afgevoerd 

onder het toeziend oog van de uitgelopen Osse bevolking. Het waren voorbeelden van het 

ontactvol optreden dat de marechaussee kenmerkte, aldus Goseling.Verder had de marechaussee 

gehandeld op basis van twee ongegronde klachten. Van den H. had 27 gulden te veel gerekend 

voor een verzekering, maar dat was een vergissing en allang rechtgezet. En dat hij duizenden 

guldens van het Waterschap zou hebben verduisterd, bleek niet te kloppen.161  

Dit gold ook voor het onderzoek dat was verricht naar de katholieke pastoors B. en V. De 

eerste zou seksuele contacten met minderjarige dames hebben gehad, de tweede met minderjarige 

jongens. Volgens de minister bleek al spoedig dat de klachten tegen B. ongegrond waren. Erger 

was dat opperwachtmeester Curfs en wachtmeester De Gier het onderzoek hadden voortgezet. De 

Gier had in zijn verklaring aan Speyart hierover gesteld: ‘Ik, wachtmeester der Koninklijke 

marechaussee, meende dat te moeten doen in het algemeen belang.’ Dit was ‘teekend voor de 

mentaliteit, goed bedoeld, maar verkeerd gericht’, aldus Goseling. De zaak tegen pastoor V. was 

‘[z]oo mogelijk nog bedenkelijker’. Immers het ging terug op voorvallen uit de jaren twintig die 

door Curfs in 1931 al waren uitgezocht. Destijd was geconcludeerd dat er ‘absoluut geen sprake 

geweest’ was van een misdrijf. Slechts in een sfeer van corruptie was de zaak in 1937 weer 

opgerakeld zonder dat er nieuwe aanwijzingen waren. Dat sommige getuigen die in 1931 ook 

waren verhoord van mening waren veranderd en nu pastoor V. wel beschuldigden van ontuchtige 

handelingen, kwam doordat de marechaussee de getuigen onder druk zette met kruisverhoren. 

Bovendien waren het verklaringen van personen met een twijfelachtige reputatie.162  

Ook een aantal kleine zaken lagen ten grondslag aan het besluit van de minister. Zo had 

de marechaussee een verdachte die met een vuurwapen was gezien, mishandeld en zonder 

rechtsgrond een nacht opgesloten. Ook had het korps te onstuimig opgetreden bij een onderzoek 

naar fraude door de leiders van een gemeentelijk jeugdwerklozenproject en een winkelier 

gedwongen het geld te betalen voor de ziekenverzekering van een caissière door hem een nacht 

op te sluiten. De laatste zaak was niet alleen een voorbeeld van onbehoorlijk gedrag, maar ook 

een civielrechtelijke zaak geweest waar de marechaussee zich niet mee had te bemoeien. Dit alles 

had ertoe geleid dat Goseling in overleg met Speyart concludeerde dat ‘de brigade, althans in haar 

leiding, is op hol geslagen’. Het was nu wachten tot de overplaatsingen en de terugkeer van 

voormalig commandant Mintjes waren geregeld, dan zou de sfeer in Oss verbeteren en de brigade 

haar opsporingsbevoegdheid terugkrijgen.163  

De confessionele Kamermeerderheid aangevuld met de SDAP, VDB en LSP hadden na 

Goselings repliek geen vragen meer. Volgens De Tijd was de zaak gedreven door een ‘zucht naar 
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sensatie’ en geheimzinnigheid, maar ‘Minister Goseling heeft de zaken in zoo’n helder licht 

geplaatst, dat niets geheimzinnigs overbleef.’ ‘De heeren Rost van Tonningen en Kersten konden 

zich met van schaamrood overtogen kaken verwijderen.’164 Het zou echter anders gaan. 

 

De oppositie wordt uitgedaagd: Wendelaars enquêtevoorstel 

De Telegraaf zwengelde de discussie al snel weer aan. ‘Wij hebben geen oogenblik de illusie 

gemaakt, dat wachtmeester De Gier, het pleit tegen minister Goseling kon winnen, want politiek 

gesproken is deze minister onaantastbaar. Wie met de Katholieke Staatspartij wil samenwerken 

kan den heer Goseling niet op een kritiek moment in den steek laten, daar diens verleden hem tot 

den voornaamsten exponent dier organisatie heeft gemaakt.’ Kritiek op Goseling zou tot een 

kabinetscrisis leiden, daarom hielden de ARP en CHU zich rustig, maar ook de interpellatie van 

Drop was ‘niet veel meer dan een natte voetzoeker. De liberale en vrijzinnige secondanten van 

den socialistischen spreker overtroffen hem nog in welwillendheid jegens den minister. Slechts 

ds. Kersten en de nationaal-socialisten namen geen blad voor de mond.’165 Ook liberale kranten 

waren niet overtuigd.166 De NRC-journalist Max Hes en de rechtsgeleerde C.W. de Vries eisten in 

de NRC verder onderzoek. Het kwam hen op kritiek van het katholieke Het Huisgezin te staan, 

dat de lezer eraan herinnerde dat beide liberale criticasters Joods waren.167 

Het LSP-Kamerlid W.C. Wendelaar zag in alle commotie een reden voor een enquête om 

de ‘juiste toedracht van de feiten’, de formele rechten van de minister en de machtsscheiding te 

verhelderen. In de memorie van toelichting gaf Wendelaar ook de ‘abnormalen’ snelheid van 

behandeling van de zaak door Goseling op als reden.168 Wendelaar benadrukte verder dat er 

sprake was van publieke ongerustheid, ook in de ‘rustige organen der publieke opinie’, zoals de 

NRC, het Algemeen Handelsblad en Het Vaderland, en concludeerde dat alleen de katholieke 

Kamerleden en kranten geen nader onderzoek wilden.169 Dit was vreemd omdat berichtgeving in 

de NRC van 12 april 1938 had uitgewezen dat er geen overleg had plaatsgevonden met de leiding 

van de marechaussee voorafgaand aan Goselings besluit. ‘Overleg is er alleen geweest met den 

procureur-generaal in Den Bosch, den hoofdpersoon in deze heele zaak.’ Wendelaar suggereerde 

een samenspel tussen Goseling en procureur-generaal Speyart. Daarnaast had Wendelaar twijfels 

over de juistheid van de genoemde feiten in de zaak tegen de bankier-verzekeraar. In 
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tegenstelling tot wat de minister beweerde, had Van den H. met instemming van de substituut-

officier van justitie negen dagen in voorarrest gezeten.170  

Wendelaars optreden werd door De Telegraaf met cynisme begroet. ‘De heer Wendelaar 

heeft nadat hij de zaak-Oss eerst als een relletje kwalificeerde, een parlementaire enquête 

voorgesteld. De gangen van een staatsman zijn dikwerf ondoorgrondelijk!’ De krant riep op tot 

‘daden, geen woorden’: ‘Het wordt tijd, dat aan de zaak-Oss een einde komt.’ Het was ‘evident 

dat de heer Goseling heeft gefaald’. Een sterke minister moest ingrijpen en de zwakheden in de 

bestuursorganen vervangen: de officier van justitie, burgemeester Ploegmakers en procureur-

generaal Speyart. ‘Zet men echter de prestige- en carrierepolitiek voort, dan blijft Oss een zeere 

plek, ten nadele van onze volksgemeenschap.’171  

Een Kamerafdeling nam het voorstel in behandeling. Confessionele leden hekelden de 

sensatiezucht. ‘Alleen door het oefenen van gezonde critiek, niet door het vergiftigen van de 

publieke opinie, wordt het algemeen belang, wordt ook de democratie gediend.’ Ook vreesden ze 

dat een enquête het antipapisme bevorderde en daardoor ‘een der grondzuilen van onze 

historisch-staatsrechtelijke verhoudingen zou worden aangetast.’ Anderen vonden dat de repliek 

van de minister ‘geen stand heeft gehouden’ en dat niet alle ophef kon worden afgedaan als 

‘antipapisme en zucht naar sensatie’.172 Men twijfelde of onderzoek het functioneren van de 

pluralistische rechtsstaat versterkte of verzwakte.  

Volgens Wendelaar voorkwam een enquête een doofpotaffaire en liet het zien dat de 

Kamer haar rol begreep. Hij verwees naar J.G. Pippels Het reglement van orde van de Tweede 

Kamer dat in 1938 was verschenen. Op basis hiervan concludeerde hij dat als er na een 

interpellatie nog vragen bestonden er een enquête moest worden gehouden.173 Een gang naar het 

Ambtenarengerecht bood geen alternatief, want alleen het parlement kon een vermoeden van 

corruptie wegnemen en de politieke moraliteit herstellen. De Kamerafdeling vroeg zich echter af 

waarom ‘het in het licht der geschiedenis zoo ongewone middel eener parlementaire enquête’ 

moest worden gebruikt. Het enquêterecht was immers een ‘gevaarlijk voorrecht’, een 

‘ontzettende kracht’ en een ‘geduchte bevoegdheid’ ‘welke de Volksvertegenwoordiging brengt 

op het terrein der uitvoerende macht.’ Ook had een enquête als nadeel dat het te lang duurde. Tot 

slot hekelden veel partijen dat LSP-voorzitter Wendelaar niet de andere fractievoorzitters had 

geraadpleegd.174 SDAP-leider Albarda en VDB-leider Oud presenteerden daarom een alternatief. 

                                                           
170 HTK Bijlagen, 1937-1938, ‘Voorstel Wendelaar tot het houden eener enquête’, (452. 3), 2. 
171 De Telegraaf, 29 april 1938. 
172 HTK Bijlagen, 1937-1938, ‘Voorstel Wendelaar tot het houden eener enquête’, (452.4), 6. 
173 Ibidem, (452.3), 6. 
174 Ibidem, (452.4), 7. 
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Volgens hen kon de ongerustheid worden weggenomen als de minister in een nota alles 

uitlegde.175 Beide voorstellen werden op 21 juni 1938 behandeld. 

 

De rechtsstaat geschonden door katholieken? 

Wendelaar had in zijn voorstel de nadruk gelegd op het feit dat ‘het vertrouwen van ons volk in 

den rechtsstaat is geschokt’, zelfs onder de ‘volkomen rustige en beheerschte deelen der 

bevolking’. Ook volgens het katholieke Kamerlid dat lid was van de Kamerafdeling, J.H. van 

Maarseveen, draaide het om waarborging van de rechtsstaat, maar had juist de marechaussee die 

ondermijnd: ‘het vertrouwen van ons volk in den rechtsstaat (…) [wordt] geschokt (…), indien 

handelingen van de politie als die, welke de Minister gelukkig geweigerd heeft met zijn 

verantwoordelijkheid te dekken, zonder meer getolereerd zouden worden.’176  

 Wederom waren het de kleine radicale partijen die de zaak op scherp zetten. In juni beet 

SGP’er Kersten het spits af. Hij stelde de enquête te steunen, omdat de ‘publieke opinie’ vreesde 

dat de katholieken de rechtsstaat ondermijnden. Hij wees op een artikel uit De Magistratuur, het 

maandblad voor gemeentepolitiek, waarin werd gesteld dat de marechaussee slechts deed wat de 

gemeentepolitie liet versloffen. Kersten wilde eerherstel voor de marechaussee, want ‘het lijdt bij 

ons geen twijfel, of het Nederlandsch recht moest in Oss wijken voor het Roomsch canonieke 

recht.’ ‘Wij wenschen niet vanuit Rome geregeerd te worden. Geen stap mogen wij zetten op den 

weg van de regeering der Roomsche Kerk over den Staat.’ In het ‘geuzenland’ hadden Groen van 

Prinsterer en Kuyper er al op gewezen dat de katholieken aan de paus gehoorzaamden en niet aan 

het wereldlijke gezag en recht. Daarom wilden katholieken pastoors die misdrijven pleegden, 

berechten volgens het katholieke canonieke in plaats van het wereldlijke recht.177 Ook verweet 

Kersten de ARP en CHU de katholieken te dekken.178  

RKSP’er Van Maarseveen hekelde Kersten, maar legde de schuld bij Wendelaar voor 

deze ‘tweede Aprilbeweging’ en de twijfel over de katholieke loyaliteit aan de rechtsstaat.  

 
‘Wat toch is een rechtsstaat in den zin, waarin de heer Wendelaar dit woord hier blijkbaar 
gebruikt? Naar die beteekenis is er van een rechtsstaat sprake, zoodra de Staat en zijn organen ten 
aanzien van zijn onderhoorigen ook zelf gebonden zijn aan de normen van het recht, en de 
onderhoorigen op die normen een beroep kunnen doen. En juist dit nu hebben de leden van de 
vroegere brigade Oss (…) feitelijk gedaan. Indien er hunnerzijds een roep om hun recht is, dan 
heeft die roep zich reeds geconcretiseerd in hun klaagschriften, gericht aan het 
ambtenarengerecht.’  
 

                                                           
175 HTK Bijlagen, 1937-1938, ‘Voorstel Wendelaar tot het houden eener enquête’, (452.9), 21. 
176 Ibidem, (452.4), 7. 
177 HTK, 1937-1938, 21 juni 1938, 1867-1870. 
178 Ibidem, 22 juni 1938, 1889 en 1890. 



278 
 

Oss was een zaak van het Ambtenarengerecht, niet van de politiek en daarmee het parlement. 

‘Het vertrouwen in den rechtsstaat kan dus niet geschokt zijn.’ Een enquête schaadde het 

vertrouwen. ‘De leer van de scheiding der machten in den Staat weerhoudt het Parlement er van, 

zich te begeven in dezelfde onderzoekingen, die aan de rechter zijn opgedragen, en op grond dier 

onderzoekingen een oordeel te vellen in een zaak, waarover het oordeel aan den rechter is.’179 

Politici moesten zich niet met de loop van het recht bemoeien, aldus de katholieken. 

Het Kamerlid H. van Houten, die de eenmansfractie van de Christelijk-Democratische 

Unie (CDU) vormde, citeerde de Volkskrant die had gesteld dat de affaire ‘eigenlijk de bedoeling 

had (…) den Katholieken een hak te zetten’. Volgens Van Houten ‘een voorbeeld van een “door-

dik-en-dun-politiek” van een heel verkeerde soort’. Van Houten vroeg zich af of Goseling ‘de 

politie eigenlijk een bepaald lesje’ wilde leren: ‘n.l. handen af van geestelijken?’ En wat was 

belangrijker: ‘het belang van de Kerk of het belang van den Staat’? Van Houten citeerde de 

vastenbrief van mgr. A.F. Diepen, de bisschop van Den Bosch, die zich ook met de zaak tegen de 

geestelijken had bemoeid. Diepen had gesteld dat paus Pius XI ‘het als een modernistische 

dwaling zag (…) dat de Katholiek als burger, zonder zich aan het gezag en de vermaningen der 

Kerk te storen, het recht zou hebben om te doen, wat hij in het belang van den Staat acht.’ 

Daarom was de ‘kern van de Ossche zaak’ of er sprake was ‘dat volgens de regelen van het 

Roomsche canonieke recht men geestelijken wil redden van den greep van den wereldlijken 

rechter’, aldus Van Houten. En of dus ‘in den Nederlandschen rechtsstaat het Nederlandsche 

recht voor alle burgers gelijkelijk geldt.’180  

Volgens de NSB’er M.V.E.H.J.M de Marchant et d’Asembourg waren onderzoeken 

stopgezet ‘die, naar de meening van elken weldenkenden Nederlander, met alle kracht hadden 

moeten worden onderzocht.’ Daardoor bleef ‘het centrum van den corruptiehaard in de schaduw’ 

–  het handelen van de pastoors. De minister wilde ‘de schandalen, die binnen de interessensfeer 

der Staatspartij gebeurd zijn (…) bedekken’ en werd geholpen door de andere partijen.  

 

‘Het samenspel der politieke partijen is sterker gebleken dan de roep van het Nederlandsche volk 
naar rechtszekerheid (…). Zoo werkt het stervende stelsel der democratie voor het onrecht. (…) 
Het Nederlandsche volk moge echter weten, dat de dag zal komen, waarop het er uit gehaald zal 
worden, de dag nl., wanneer de N.S.B. recht en waarheid in eere heeft hersteld.’181 
 
De radicale oppositieleden verweten de katholieken het Nederlandse recht niet te aanvaarden en 

de ARP, CHU en RKSP de rechtsschendingen te ontkennen. De rechtsstaat leek in gevaar. 
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279 
 

Een test voor de parlementaire democratie  

De zaak-Oss werd een steeds bredere ‘politieke’ zaak. Wendelaar had in de toelichting op zijn 

enquêtevoorstel er al op gewezen dat het om de parlementaire-democratie draaide.  

 

‘Het geval Oss wordt door velen te recht of ten onrechte – ik houd mij daarbuiten – beschouwd 
als een toetssteen voor het parlementair-democratisch systeem. Als overtuigd voorstander 
daarvan acht ik het noodzakelijk, dat de Kamer doet wat in haar vermogen is om de goede 
werking daarvan te bevorderen. De doofpot moge het attribuut zijn in andere systemen; het onze 
blijve gekenmerkt door de behandeling van zelfs de moeilijkste zaken in het volle licht der 
openbaarheid!’182  
 

De gebruikelijke kritiek op het enquêtevoorstel toonde de onmacht van het parlementaire stelsel, 

aldus de NSB-fractie, die het voorstel afwees ‘omdat zij in een onderzoek, in te stellen door (…) 

de Kamer niet het minste vertrouwen’ had. SDAP’er Van der Goes van Naters vond echter dat de 

zaak-Oss toonde dat ‘in ons stelsel critiek nog altijd mogelijk is’, een teken van haar ‘groote 

stabiliteit’. VDB’er Joekes vond ‘dat in een democratisch stelsel, zooals wij in Nederland hebben, 

wanneer zich iets voordoet – het moge in Oss zijn of in een andere plaats – het Parlement het 

recht heeft aan den Minister vragen te richten en de Regeering in ons land verplicht is aan het 

Parlement die inlichtingen te geven.’ Onder ‘het stelsel’ dat de NSB voor ogen had, zou van dit 

alles geen sprake meer zijn, aldus Joekes.183 De middenpartijen wilden voorkomen dat de zaak-

Oss door de NSB werd gekaapt, omdat zij een andere visie had op wat goed bestuur was. 

In juni 1938 hield Rost de Kamer voor dat zij de minister hielp ‘de schandalen van Oss te 

begraven’. Volgens Rost was het dankzij zijn Nationale Dagblad dat de zaak besproken werd, 

want daardoor waren de Kamerleden ‘opgejaagd’ en probeerde Wendelaar met het 

enquêtevoorstel ‘zijn figuur’ te redden. Rost zag het enquêtevoorstel evenwel als een 

‘schijnvertooning’, want ‘Wendelaar is (…) slechts de spreekbuis van het heele systeem van 

joden en jodenkinderen. (…) De heeren weten beter dan het volk, dat slechts onbestemd 

vermoedt hoe verslapt het beheer te Oss en hoe door en door corrupt het wanbeheer in Brabant 

is.’ Toen daarna nog enkele grove verwijten volgden, ontnam de Kamervoorzitter Rost het woord 

en verbood hem de vergadering nog langer bij te wonen.184 Hoewel een Kamermeerderheid de 

NSB probeerde te negeren, groeide Oss mede door Rost uit tot een groot politiek 

corruptieschandaal, omdat de middenpartijen werden uitgedaagd hun onderscheidende visie op 

Oss en de parlementaire democratie te expliciteren. 

Na de onderbreking nam de juridisch argumenterende CHU-fractievoorzitter De Geer het 

woord. Hij wees erop dat de enquête in negentig jaar tijd slechts achtmaal was gebruikt en alleen 
                                                           
182 HTK Bijlagen, 1937-1938, ‘Voorstel Wendelaar tot het houden eener enquête’, (452.3), 3. 
183 HTK, 1937-1938, 7 april 1938, 1513-1516 en 1520. 
184 Ibidem, 21 juni 1938, 1862 en 1863. 
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om wettelijke maatregelen voor te bereiden. De Geer wilde geen enquête, maar wel een 

onderzoek, omdat ‘de bewarende en zuiverende werking, die hiervan uitgaat, één der zegeningen 

is van het parlementaire stelsel’ en ‘onrecht’ tegengaat.185 

Ook SDAP-leider Albarda wees erop dat het niet de vraag was of er opheldering nodig 

was, maar op welke wijze. De Kamer moest bewijzen zich niet te laten leiden door antipapisme 

en antisemitisme. ‘Er is bovendien daarin een stelselmatig streven om het zg. democratisch 

parlementair systeem door kunstmatig gekweekt wantrouwen te ondermijnen; een streven, 

waarvan wij den boozen toeleg maar al te goed doorzien.’ Albarda vond dat de Kamer moest 

zorgen dat voor ‘gegrond wantrouwen in onze rechtsstaat geen reden kan bestaan [omdat] het 

streven van alle partijen, althans van alle democratische partijen is (…) om elke onzekerheid, die 

ongerustheid zou kunnen wekken, op te heffen.’186 De aanhangers van de democratische 

rechtsstaat konden nu opstaan door een onderzoek naar Oss te steunen. 

De katholieke Van Maarseveen bleef van mening dat het schandaal slechts door 

sensatiezucht en een aanval op de katholieke gemeenschap werd ingegeven. Hij was een 

voorstander van ‘volledige informatie’, maar vond het gebruiken van het ‘bijna doodgewaande 

instituut der enquête’, zeker ‘in deze tijden’, onverstandig.  

 

‘De heer Wendelaar heeft zijn voorstel een toetssteen der parlementaire democratie 
genoemd; ik ben het met die qualificatie eens, doch ik verbind daaraan een ander gevolg. 
Ik meen, dat het parlement bestand moet zijn tegen gerucht en sensatie en zich daardoor 
niet moet laten verleiden om ongebruikelijke en ondoelmatige wegen te gaan bewandelen 
en aldus aan de sensatie voet te geven door te bukken.’187 
 

Oud, fractievoorzitter van de VDB, bracht daarop in herinnering dat men in Nederland 

altijd moeite had met ‘politieke enquêtes’. Oud besprak de enquêtes die bij eerdere 

corruptieschandalen waren gepresenteerd en in voorgaande hoofdstukken zijn gepasseerd, zoals 

omtrent de ‘verkiezingen in Limburg’. Hij trok daaruit de conclusie dat alleen al een voorstel 

voor een politieke enquête betekenis had, en een debat erover erom draaide dat de Kamer rechten 

opeiste die normaliter alleen aan de rechtelijke macht toebehoorden. Bovendien vond Oud het een 

middel dat hoorde bij een pluralistische democratie, want in de ‘overleden’ Weimar-republiek 

gold het recht dat ook een Kamerminderheid een enquête kon instellen. Het was daarom ‘in het 

belang van het parlementaire bestel’ dat de confessionelen de minderheidsmening niet 

bruuskeerden.188  
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CPN-leider Wijnkoop draaide de duimschroeven verder aan. Dat Oss op de agenda stond, 

was te danken aan de publieke opinie aangevoerd door kranten van de oppositie en, toegegeven, 

de NSB. Een enquête was echter een onderscheidend middel ‘om aan te toonen tegenover den 

fascistischen rel, dat de democratie (…) volkomen in staat is om tegen corruptie en knoeierij 

zonder aanzien des persoons en met de noodige openbaarheid en zonder achterbaksheid op te 

treden.’189 Hij vond dat de RKSP tegenhield dat duidelijk werd of ‘geen ander recht, ook niet voor 

Katholieke geestelijken, bestaat dan het Nederlandsche recht’.190  

De ARP-fractie had de sleutel in handen. Fractievoorzitter J. Schouten maakte echter een 

einde aan de hoop op een enquête. Hij had zich geërgerd aan Wendelaar, die het huidige kabinet 

al sinds zijn start bekritiseerde en ook nog eens zonder overleg zijn enquêtevoorstel had 

ingediend. Bovendien had hij Pippels boek over het reglement van orde erop nageslagen en 

geconstateerd dat Wendelaar dat verkeerd interpreteerde.191 Wel wilde Schouten instemmen met 

het verzoek van Albarda en Oud om een nota aan de minister te vragen. Na Schoutens pleidooi 

werd het voorstel van Wendelaar in stemming gebracht en met 50 tegen 37 verworpen; de motie 

van Albarda en Oud werd aangenomen met 84 tegen 3, alleen de drie aanwezige NSB’ers 

stemden tegen.192 De minister zegde toe de nota te schrijven. 

 

Goselings besluit om de opsporingsbevoegdheid stop te zetten, was uitzonderlijk, want het 

steunde niet op een bestuurlijke traditie of evidente formele middelen. De kleine radicale partijen 

en de neutrale pers plaatsten de zaak-Oss op de politieke agenda en maakten er een 

corruptieschandaal van – er had ‘onrecht’ plaatsgevonden en publieke middelen waren misbruikt 

voor partijbelangen. Daarna namen de gematigde oppositiepartijen, SDAP, LSP en VDB, het 

stokje over en vonden ook de ARP en CHU dat de minister moest uitleggen hoe hij omging met 

waarden als rechtsgelijkheid, rechtzekerheid en het waarborgen van de scheiding van machten. 

Hieruit bleek dat Oss zich steeds meer ging richten op een groter debat over de betekenis van 

politieke moraliteit in een ideologisch en moreel scherp verdeelde pluralistische rechtsstaat.  

  

                                                           
189 HTK, 1937-1938, 21 juni 1938, 1880 en 1881. 
190 Ibidem, 7 april 1938, 1518 en 1519. 
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Oud, Bierema, Rost, Kersten, Van Houten en Wijnkoop verweten de ARP politieke spelletjes. De motie-Schouten 
werd echter wel aangenomen door een confessionele Kamermeerderheid. 
192 Ibidem, 22 juni 1938, 1894 en 1895. 
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4. Corruptie en rechtsmoraal in een pluralistische rechtsstaat 
 

In juni 1938 was de zaak-Oss tot een voorlopig hoogtepunt gebracht in de Kamer. De zaak werd 

echter ook behandeld voor het ambtenarengerecht en dat zorgde voor nieuwe commotie. Deze 

vond plaats tegen een achtergrond waarin het gemeenschapsdenken zich verder ontwikkelde.193 

Het principe van de zuivere gemeenschap(smoraal) werd belangrijker: wat werd gezien als 

rechtszekerheid of rechtvaardigheid en wat als een corrupte afwijking daarvan, werd meer dan 

ooit afhankelijk van wat als de moraal van de gemeenschap werd beschouwd. Bovendien, het 

debat over de betekenis van de Nederlandse pluralistische rechtsstaat stond al op scherp door de 

totstandkoming van de Duitse nazistische rechtsstaat, die was gebaseerd op een extreem idee van 

gemeenschapsdenken en autoritair staatsbestuur. Om te begrijpen dat Oss zich verhield tot een 

breder debat over (im)morele gemeenschaps- en rechtsuitingen, zal naast de rechtszaken over Oss 

ook de ontwikkeling van het denken over het recht in de jaren dertig worden bekeken.  

 

De politisering van het recht  

De zes overgeplaatste marechausseeonderofficieren waren op 28 april 1938 naar het 

Ambtenarengerecht gestapt. R.A. James, de advocaat van de marechaussee, wilde weten of de 

opsporingsbevoegdheid van ‘militairen, die ambtshalve hulpofficieren van Justitie zijn’ was 

afgenomen ‘in strijd met de wet’, en of de overplaatsingen ‘het karakter van strafoverplaatsingen 

hebben gekregen’. Volgens de pers was een derde reden voor het aanspannen van een rechtszaak 

dat de marechaussees die al sinds Goselings besluit een spreekverbod hadden, daardoor de 

mogelijkheid kregen om hun verhaal te doen.194 Het Ambtenarengerecht nam de zaak in 

behandeling op grond van het in de ambtenarenwet vastgelegde recht op beroep; het hanteerde 

dus een formeel-juridische benadering bij het vaststellen van de vraag of er sprake was van 

corruptie.195 

Op 16 juli 1938 volgde de uitspraak. De minister had bij wet het recht de 

opsporingsbevoegdheid op te schorten als daarvoor een motief bestond. Goseling had een 

dergelijk motief, want hij stelde dat de marechaussee in verschillende strafzaken verkeerd had 

opgetreden.196 Op 15 augustus 1938 gingen de teleurgestelde marechaussees in hoger beroep bij 

de Centrale Raad van Beroep.197 Op 22 december 1938 volgde de uitspraak van de voorzitter E.J. 

Beumer, een jurist en voormalig ARP-Kamerlid, en werd de zienswijze van het 
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Ambtenarengerecht bevestigd.198 De Raad van Beroep liet echter ‘uitdrukkelijk in het midden (…)  

of de door de gedaagde medegedeelde feiten en omstandigheden in alle opzichten in 

overeenstemming zijn met de werkelijkheid.’199 Over de feiten in de afzonderlijke strafzaken deed 

de rechter dus geen uitspraak. Hierdoor ontstond nieuwe verwarring, want de inhoudelijke 

juistheid van een door de minister genomen besluit werd niet vastgesteld. Bovendien werd de 

aangedragen motivatie daarmee opnieuw tot een kwestie van politieke moraliteit verklaard – de 

rechter maakte er een politiek en moreel vraagstuk van. 

De aan de oppositiepartijen gelieerde pers was ontzet over de uitspraak en gaf een 

voorschot op het politiek-morele oordeel dat zij wenste te zien. Volgens de NRC bleef ‘een groot 

gevoel van onbevredigdheid bestaan’ als het hierbij bleef.200 De krant sprak van het ‘ongehoorde 

feit’ dat de raad zich niet had uitgesproken over de zaken zelf: een ‘diep beschamend staal van 

rechtspraak’.201 De krant koesterde sympathie voor de marechaussee. Deze toonzetting viel ook 

bij andere kranten waar te nemen.202 Volgens de SGP-krant De Banier had het ‘onrecht 

gezegevierd’.203 Rosts Nationale Dagblad omschreef de uitspraak van de Centrale Raad van 

Beroep als het ‘hemeltergende vonnis’ en beschuldigde Goseling er opnieuw van dat hij het recht 

misbruikte voor politieke katholieke doeleinden.204 Daarop werden op 3 januari 1939 de persen 

van de krant in beslag genomen. Het Algemeen Handelsblad en het Volk betwijfelden of het een 

juiste zet was om de NSB-krant te verbieden in plaats van de voedingsbodem van de ophef weg te 

nemen door de zaak-Oss op te lossen.205 Alleen de katholieke kranten, zoals de Limburger 

Koerier, vonden dat de rechter juist had gehandeld en dat er terecht was opgetreden tegen deze 

‘uit de goot’ komende opmerkingen die de rechtspraak en de minister in diskrediet brachten – ze 

riep de marechaussee op zich te distantiëren van de NSB.206 De pers organiseerde zich langs 

partijlijnen in hun kijk op wat recht was. 

Ook juristen waren ontevreden. Een Groningse rechter schreef aan de NRC: ‘Ik 

onderschrijf geheel uw meening dat die uitspraak [van de Raad van Beroep] “een diep 

beschamend staal van rechtspraak” is.’207 In het Nederlandsch Juristenblad (NJB), dat Oss 

‘zakelijk’ wilde bespreken, werd de toon allengs scherper. ‘Slechts hierop willen wij wijzen’, zo 

schreef J.C. van Oven, hoogleraar Romeins Recht en redacteur van het NJB in april 1938, ‘dat uit 
                                                           
198 Ibidem, 23 december 1938. 
199 Bijlagen HTK, 1938-1939, ‘De nota van den Minister van Justitie’, (303.2), Bijlage X, Uitspraak hoger beroep, 53 
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een oogpunt van algemeen belang, niet op den voorgrond staat de vraag, of er ten onrechte 

maatregelen genomen zijn tegen bepaalde opsporingsambtenaren wegens hun te grooten ijver, 

maar (…) of er een strafrechtelijk onderzoek op ongewenschte, of zelfs onwettige, wijze [is] 

gestaakt, met het doel bepaalde personen te sparen.’208 Hierover had de ambtenarenrechter tot 

onvrede van Van Oven niets gezegd. Na de uitspraak van de Raad van Beroep was Van Oven 

feller: hij vroeg zich af of Goseling ‘waarde hecht aan den rechtsstaat’ en ‘de beveiliging van de 

meest elementaire vrijheidsrechten’ en daarbij ‘dezelfde houding’ aannam ‘wanneer de bedreigde 

personen in gezindheid, geloof of politieke richting, van de zijne mochten afwijken.’209 Van Oven 

wilde uitsluitsel over Goselings loyaliteit aan de rechtsstaat. 

Ook D. Hazewinkel-Suringa, de eerste vrouwelijke hoogleraar recht in Nederland, 

betwistte de uitspraak van de rechter. Volgens haar had de minister volgens het wetboek van 

strafvordering of het rijkspolitiebesluit niet de bevoegdheid de opsporingsbevoegdheid af te 

nemen, ongeacht of hij er een motief voor had. J.C. van Bemmelen, hoogleraar strafrecht en 

auteur van een handboek over strafvordering,210 had Hazewinkels zienswijze in een advies aan de 

rechtbank onderschreven.211 Verder wees Van Bemmelen in dit advies erop dat Goseling de 

machtenscheiding had ondermijnd, want het leek alsof ‘de Minister het in zijn hand zou hebben 

één der hulpapparaten van de rechtspraak lam te leggen en zodoende ook de rechtspraak zelf, 

waarbuiten hij nu eenmaal moet blijven’.212 De zaak-Oss riep zo de vraag op: ‘Wat gaat vóór bij 

de strafvordering, de waarheid of de rust in den staat?’213 Zijn zienswijze werd overgenomen door 

de advocaat van de marechaussee en de hun gunstig gezinde pers.214 Van Bemmelen suggereerde 

dat Goseling het recht had gebruikt voor politieke doeleinden. Daarmee was ook voor juristen de 

vraag geworden in welke mate niet zozeer formele regels waren overtreden, maar vooral of 

politieke waarden, waarvan het publiek van journalisten en rechtsgeleerden verwachte dat een 

minister ze volgde, voldoende waren gewaarborgd.  

 

De corrupte klassieke rechtsstaat en het totalitaire alternatief 

In de zaak-Oss werd de omgang met het recht steeds meer in een discours van politieke moraliteit 

en corruptie geplaatst. Voor de fascistische rechtsgeleerde H.M. Fruin bleek uit de zaak-Oss het 

algemene probleem van het Nederlandse bestuur: ‘Steeds meer politieke benoemingen hebben 

plaats. Het Openbaar Ministerie, de vervolging, is in handen van een politiek minister en welke 
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voor het recht nadeelige gevolgen dit kan hebben, heeft de zaak Oss wel duidelijk gemaakt. 

Zeker, er kunnen gevallen zijn, dat een vervolging niet wenschelijk moet worden geacht, maar de 

eenige leidraad mag daarbij het algemeen belang, het belang van het geheele volk, zijn.’215 Kort 

na de inbeslagname van de persen van het Nationale Dagblad naar aanleiding van ongewenste 

berichtgeving over Oss leidde NSB-leider A.A. Mussert uit de affaire af dat politieke belangen 

gingen voor waarheid, recht en publieke moraliteit. Hij zag dit als corrumpering van bestuur. 

 Er school een gevaar in deze kijk op het recht die niet alleen in Nederland zichtbaar was. 

Veel parlementaire rechtsstaten hadden last van het extremistische vervalsvertoog. In Engeland, 

de bekendste parlementaire democratie, beschuldigden de extreemrechtse partijen de leidende 

partijen voortdurend van corruptie.216 Ook Frankrijk werd gekenmerkt door extreme polarisatie 

tussen Links en Rechts en veel juridische affaires. Dit stond aan de basis van het wijdverspreide 

idee dat het politieke stelsel van de Derde Republiek (1871-1940) door en door corrupt was.217 In 

Duitsland stond de rechtsstaat al langer onder druk, omdat de juridische positie van burgers en 

ambtenaren werd uitgekleed.218 Een vervalbesef en corruptieschandalen ondermijnden het 

vertrouwen in de Weimarrepubliek en stonden aan de basis van de machtsovername van Hitler in 

1933. In deze tijd claimden aanhangers van totalitaire regimes een nieuw corruptievrij bestuur te 

zullen brengen. Rechtsgeleerden deden dit bijvoorbeeld op internationale juridische congressen.219 

 Door de opmars van totalitaire regimes werd de ‘rechtsstaatgedachte (…) in het centrum 

der staatkundige belangstelling’ gebracht, zoals de rechtsgeleerde J.P.A. Mekkes stelde in het 

interbellum.220 De corruptieschandalen en de opmars van totalitaire regimes waren een bedreiging 

voor de West-Europese parlementaire democratie, rechtsstaat en rechtsmoraal.221 Temeer omdat 

veel rechtsgeleerden het eens waren met de kritiek die aanhangers van totalitaire regimes lieten 

horen – de klassiek-liberale rechtsstaat bood niet langer voldoende waarborg voor goed bestuur 

en politieke moraliteit. In 1934 schreef de jurist I.P. Hooykaas, hoofdambtenaar op het ministerie 

van Justitie, een advies voor de NVJ over hoe het strafrecht hervormd kon worden met 

inachtneming van de ‘groote revoluties van 1917, 1922 en 1933’ die respectievelijk in 

communistisch Rusland, fascistisch Italië en nationaalsocialistisch Duitsland hadden 

plaatsgevonden.222 Hooykaas hekelde allereerst de laatste herziening van het Burgerlijk Wetboek 

                                                           
215 Fruin, ‘De nationaal-socialistische geest in het recht’, 420. 
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in 1886, omdat die had plaatsgevonden in een liberaal tijdperk en was doordrenkt met klassiek-

liberale waarden. Dit was de oorzaak van het rechtsverval.  

 

‘Het is niet onwaarschijnlijk, dat de individualistische beschouwingen (individu primair 
als doel in zichzelf) tegenover dit oorspronkelijk bewustzijn (individu als deel van een 
groter geheel) als vervalverschijnselen moeten worden beschouwd, uitvloeiselen van een 
overrijp cultuurstadium, waarin de natuurlijke banden zijn verzwakt, de gemeenschap is 
verbrokkeld.’223 
 

De liberale rechtsbenadering maakte van burgers een ‘van alle sociale, zedelijke en cultureele 

banden vrije egoïst’. Hooykaas haalde inspiratie uit de Russische communistische, de Italiaanse 

fascistische en het Duitse nationaalsocialistische strafrecht in wording, evenals uit werken van 

Mussolini en Hitler (Mein Kampf). Hooykaas destilleerde daaruit de gedachte dat het recht op een 

gemeenschapsbenadering moest worden gebaseerd in plaats van een individualistische 

benadering. Concreet betekende dit dat in het wetboek van strafvordering niet langer de 

bescherming van de verdachte, maar de gemeenschap leidend moest zijn. Een meerderheid van de 

NVJ was hiervan minder overtuigd, maar onderschreef wel Hooykaas’ streven om het wetboek 

van strafvordering zodanig te hervormen dat de gemeenschapsbenadering voorop kwam te 

staan.224  

Ook confessionele rechtsgeleerden zagen in de klassiek-liberale oorsprong van het recht 

de reden voor het verval van recht en moraal. De Nijmeegse katholieke hoogleraar E.J.J. van der 

Heijden vond de muiterij op de Zeven Provinciën en Hitlers machtsovername het bewijs dat de 

liberale rechtsstaat niet bestand was tegen de moderne tijd, omdat het geen ‘transcendentale 

rechtsgrondslag’ kende en teveel nadruk legde op individualistische ‘vrijheidseisen’.225 Ook de 

rechtsgeleerde, ARP’er, Eerste Kamerlid en hoofdredacteur van De Standaard A. Anema sprak 

van een ‘crisis van de rechtsstaat’ in deze jaren.226 Hij benadrukte dat de eigentijdse ‘bezwaren 

tegen de rechtsstaat’ hun oorsprong vonden in de liberale grondwet, omdat die staatssoevereiniteit 

aan volkssoevereiniteit had gekoppeld. Sindsdien ‘droeg het constitutioneel stelsel (…) de kiem 

in zich van vijandschap tegen sterk gezag.’ De uitbreiding van het kiesrecht, die had geleid tot 

politieke versnippering, had aangetoond dat de meerderheid van de burgers niet met liberale 

‘vrijheidsrechten’ overweg kon. Ook de ‘vrijheid van drukpers ontaardde maar al te vaak in 

moreele en politieke schandaal-literatuur’ en ‘de vrijheid van vergadering’ was veelal een 

‘gelegenheid tot opruiing tegen alle gezag.’ Als ‘sluitsteen’ van Anema’s kritiek werd het 

klassiek-liberale rechtsdenken gezien als de oorzaak van ‘de verwording van den rechtsstaat tot 
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een bewind van de massa’ waarin alles ‘“gedemocratiseerd”’ werd. Volgens Anema ondermijnde 

dit doorgeschoten ‘staatsbestel’ ‘doelmatig’, ‘effectief gezag’ en ‘behoorlijke behartiging van het 

algemeen belang’. Juridisering was geen oplossing, want Nederland leed ‘in den rechtsstaat (…) 

aan een overschatting van het recht.’227 Confessionelen zagen in verdere democratisering en 

juridisering geen basis voor het vinden van een nieuw gemeenschappelijk besef van politieke 

moraliteit. 

Een kritische blik op de democratisering van het recht kwam ook naar voren in analyses 

van Krabbes opvattingen. P. Scholten, CHU-lid en hoogleraar burgerlijk recht en rechtsfilosofie 

aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, stelde dat de moderne maatschappij uit 

verschillende sociale groepen bestond met eigen morele en daarmee juridische overtuigingen. 

Teruggrijpen op Krabbes rechtsbewustzijn en zijn pleidooien voor referenda had dan geen zin, 

want volgens Scholten stond dat gelijk met het verlangen naar een homogene 

gemeenschapsopvatting die in de praktijk de macht gaf aan een toevallige meerderheid, terwijl 

het recht de belangen van de leden van de gemeenschappen gezamenlijk en afzonderlijk moest 

dienen.228 Ook de katholieke rechtsgeleerde J.H.P.M. van der Grinten wees erop dat Krabbes 

voorstellen de rechtsovertuigingen van de gemeenschappen niet tot ontwikkeling bracht.229 Onder 

confessionele rechtsgeleerden groeide het idee dan ook dat alleen een rechtshervorming in 

pluralistische en gemeenschapsversterkende zin leidde tot een gedeeld besef van moraliteit. 

Vanuit fascistische en nationaalsocialistische hoek werd er echter op gewezen dat 

vervanging van de klassiek-liberale rechtsstaat door een pluralistische geen oplossing bood om 

het verval van recht en moraal en politiek-bestuurlijke corruptie tegen te gaan. De belangrijkste 

taak van de staat in een pluralistisch stelsel was immers een evenredige behandeling van groepen. 

Daardoor dienden publieke middelen altijd een deelbelang, met als gevolg dat rechtsgelijkheid 

inzet werd van politieke onderhandeling: wat recht en moraal was, was afhankelijk van politieke 

coalities van gemeenschappen.230 De onder nationaalsocialisten populaire rechtsgeleerde Carl 

Schmitt vond daarom dat pluralisten moesten beseffen dat een totalitaire staat, gefundeerd op een 

zuivere gemeenschap, de enige brenger van recht, moraal en gezag was. Hieruit moet worden 

afgeleid dat de (totalitaire) staat niet ieders rechtsopvattingen kon respecteren, maar alleen die 

van hen die behoorden tot de zuivere gemeenschap. Het streven naar rechtsgelijkheid als 

belangrijk onderdeel van de politieke moraliteit ging daarom altijd samen met het in- en uitsluiten 

van individuen en groepen die niet tot de ware gemeenschap behoorden. Hun waardenpluralisme 

belemmerde de aanhangers van de pluralistische rechtsstaat echter een keus te maken, aldus 

                                                           
227 Anema, De Italiaansch-fascistische staatsleer,  13-18. 
228 Lokin en Jansen, Tussen droom en daad, 198. 
229 Van der Grinten, ‘De katholieke staatsleer’, 92-94. 
230 Della Porta en Mény, Democracy and Corruption in Europe, 93. 



288 
 

Schmitt. Daardoor, zo benadrukte hij, varieerden de pluralisten slechts op het klassiek-liberale 

thema dat de staat niet het collectief of de rechtsstaat als zodanig, maar alleen deelbelangen van 

individuen waarborgde.231 Een rechtsstaat die het individueel of groepsbelang vooropstelde zou 

onherroepelijk leiden tot politiek marchanderen en dus tot corruptie, aldus de nationaalsocialisten. 

In Nederland waren geen extremistische rechtsgeleerden van het kaliber van Schmitt, 

maar verwoordde de NSB wel een met corruptieretoriek doordrenkte radicale waardering voor 

een zuivere gemeenschap en autoritaire (rechts)staat. Volgens partijleider Mussert verkeerde de 

democratische rechtsstaat in een systeemcrisis en moest deze worden gezuiverd van de 

‘corruptieve’ elementen.232 En de NSB’er Emile Verveirs, die een tijdlang partijideoloog was, 

stelde in Nieuw Nederland dat ‘den waren fascist’ streed tegen ‘het corrupt gezag in elken 

vorm.’233 NSB’ers hekelden het liberalisme dat tot parlementaire partijpolitiek en overdreven 

bescherming van het individu had geleid.234 Voor de NSB prevaleerde ‘het ‘raison d’état (…) 

boven de belangen van individuen en groepen’, aldus Klijn en Te Slaa. Dit was afgeleid van het 

Italiaans fascisme. Mussolini had immers gesteld: ‘Alles zal zijn vóór de staat, niets buiten de 

staat en niemand tegen de staat’.235 Halverwege de jaren dertig verschoof het ideologisch accent 

binnen de NSB van het fascisme naar het nationaalsocialisme en kreeg de zoektocht naar de 

zuivere morele gemeenschap meer aandacht, ook in het werk van nationaalsocialistische 

rechtsgeleerden zoals Fruin.236 Het recht was de verwezenlijking van de moraal van één 

gemeenschap die werd belichaamd door het handelen van de bestuurlijke elite.237 In 1936 

benadrukte de NSB in haar nieuwe beginselprogramma, brochure no. 5, dat er gestreden moest 

worden tegen een politiek die tot ‘vernietiging van het leven der Volksgemeenschap en het 

verraden van den Staat’ leidde. Er werd nu nog meer nadruk gelegd op de nationaalsocialistische 

soevereiniteit van de zuivere volksgemeenschap, waarin geen plek was voor Joden en kritisch 

werd gekeken naar katholieken.238 De NSB formuleerde een alternatief waardoor, mede onder 

invloed van de ontwikkelingen in Duitsland, rechtsgeleerden werden uitgedaagd een 

onderscheidende rechtsopvatting te expliciteren waarop goed bestuur kon worden gefundeerd.  
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Duitse praktijken? 

Ondanks een breed gedragen roep om gemeenschapsversterking en kritiek op de klassiek-liberale 

rechtsstaat werd het totalitaire alternatief niet door een meerderheid omarmd. Bij de politieke 

behandeling van de zaak-Oss bleek dat verwijzingen naar het optreden van het Duitse justitie-

apparaat overwegend als negatief werden beoordeeld. Minister Goseling, die de zaak-Oss in het 

licht van het ‘moderne Europa’ plaatste, vond dat (opsporings)ambtenaren tactvol moesten 

optreden en geen voedsel moesten geven aan juridische schandalen zoals in Duitsland.239 De 

katholieke Kamerfractie ging een stap verder en vergeleek de Osse-marechaussee met de 

‘Gestapo’.240 Ook Kamerleden van de oppositie wezen naar Duitsland, maar gaven een impliciete 

waarschuwing aan Goseling: ze benadrukten dat bestuurders in de roerige jaren dertig niet 

lichtzinnig moesten ingrijpen in de rechtshandhaving en dat het optreden van de marechaussee 

niet te vergelijken viel met het optreden van justitie en politie in totalitaire regimes.241  

 Halverwege de jaren dertig werden de ontwikkelingen in Duitsland op politiek en 

juridisch gebied met argusogen gevolgd. Nederland had traditioneel veel waardering voor het 

Duitse economische en intellectuele leven en bekeek de Duitse politiek vanuit de betekenis die 

deze had voor de Nederlandse politieke verhoudingen. Iconische momenten werden ideologisch 

geduid. Door links werd het proces tegen Marinus van der Lubbe gehekeld en in confessionele 

kringen trok de verslechterde positie van de kerk de aandacht.242 Een ‘keerpunt’ in de beoordeling 

van het Duitse rechtssysteem, aldus Van Vree,  was de ‘nacht van de lange messen’ op 30 juni 

1934 toen Hitler zijn uitdagers in de partij liet vermoorden, waarbij ook vooraanstaande 

katholieken werden vermoord. Dit toonde voor velen de gevolgen van het antisemitisme, de 

politiestaat en de rechtsonzekerheid voor leden van religieuze gemeenschappen.243 

Nederlandse juristen wilden niet teveel ageren tegen de Duitse rechtsontwikkeling, omdat 

ze buiten de politiek wilden blijven en omdat ze opkeken tegen de Duitse rechtsstaattraditie. Toch 

uitten vooraanstaande juristen al vanaf eind 1933 kritiek, zoals Van Oven, hoogleraar Romeins 

Recht en VDB’er. Met de rechtsgeleerden W.A. Bonger, H.R. Hoetink en J. Valkhoff werd hij lid 

van het antifascistische Comité van Waakzaamheid. De uitsluiting van Joden riep weerstand op. 

Net als het nieuwe Duitse wetboek van strafrecht uit 1935, dat het klassieke rechtsprincipe losliet 

dat er geen strafbaar feit zonder een formele wet kon worden vastgesteld – nulla poena sine lege. 

Nationaalsocialistische rechtsgeleerden argumenteerden dat dit principe volksvreemd was en dat 

straf moest worden bepaald na toetsing van de vraag: ‘eiste het rechtsgevoel straf?’ Dit was een 
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extreme uitleg van de gemeenschapsbenadering en analogie, want de rechterlijke macht mocht nu 

alle rechtsbronnen aanwenden om verdachten die de zuivere Duitse morele gemeenschap 

bedreigden, te veroordelen als misdadigers.244 

Nederlandse politici en rechtsgeleerden waren ook op de hoogte van andere kenmerken 

van de Duitse totalitaire rechtsstaat, zoals het oprichten van concentratiekampen, de staat van 

beleg en het ontslag van alle Joodse ambtenaren; maatregelen die al in het voorjaar van 1933 

waren afgekondigd. Vanuit juridisch oogpunt was ook het in werking treden van de beruchte 

Neurenberger rassenwet op 15 september 1935 belangrijk, omdat bij wet een huwelijk tussen 

Joden en niet-Joden werd verboden en daarmee de rechtsgelijkheid was afgeschaft. Ook de  

Kristallnacht, van 9 op 10 november 1938, werd als een aanval op de rechtszekerheid van burgers 

beschouwd. Daarnaast werden het uitschakelen van het parlement en het instellen van nieuwe 

instituties, zoals het Volksgerichtshof, argwanend bekeken. Net als pleidooien van de beruchte 

nationaalsocialistische rechter Roland Freisler dat de machtenscheiding opgeheven kon worden, 

omdat in een totalitaire staat geen rivaliteit tussen machten en groepen bestond.245 Ook het 

principe van Gleichschaltung ondergroef de rechtsstaat, omdat daarmee de belangen van één 

partij, de NSDAP, werden vereenzelvigd met het staatsbelang, en aan partijpolitici de 

belangrijkste functies werden gegeven. Tot slot maakte het Führerprinzip Hitler bij wet tot het 

hoogste orgaan en niet gebonden aan de ‘bestehende  Rechtsvorschriften’.246 Op aanhangers van 

de NSB na, die er zeker waren, was onder Nederlandse rechtsgeleerden die zich verdiepten in de 

Duitse situatie de dominante gedachte dat de rechtsstaat in Duitsland niet langer bestond.247  

 

De Nederlandse protestants-liberale rechtsstaat  

‘Reeds het formuleeren van de vraag, of de nationaal-socialistische en fascistische 

staatsconcepties nog op den naam van rechtsstaatsconcepties mogen aanspraak maken, onderstelt, 

dat de vrager van zijn eigen rechtsstaatsidee rekenschap geeft’, aldus de ARP’er en jurist 

Mekkes.248 Deze zelfanalyse maakte dat de corrupte elementen van het oude rechtssysteem 

werden herkend, maar ook de nadelen van het totalitaire alternatief. Anema vond dat het fascisme 

geen fundament bood om een nieuwe rechtsstaat op te baseren.249 Volgens de ARP’er, 

rechtsgeleerde en oud-minister V.H. Rutgers konden juristen zich in twee groepen onderscheiden: 
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degenen die de totalitaire staat omarmden en degenen die voor ‘afwijzing van den totalen staat’ 

waren.250 Totalitaire regimes waren afkeurenswaardig, want ze werden gekenmerkt door ‘klasse-

justitie’ en maakten justitie tot ‘een politiek orgaan van den staat tot handhaving en bevestiging 

van het heerschende régime’ zonder ‘rechtszekerheid’.251  

Ook onder rechtsgeleerden van andere stromingen werden de verschillen tussen de 

Nederlandse en totalitaire rechtsstaatgedachte benadrukt. J.A. Eigeman, hoogleraar en verbonden 

aan het conservatief-autoritaire Nationaal Herstel,252 benadrukte dat op basis van de 

rechtsstaatgedachte een beter onderscheid gemaakt kon worden tussen goed en slecht bestuur dan 

op basis van de democratie. De democratie was immers door communisten en fascisten aanvaard, 

terwijl een fascist of marxist ‘geen voorstander kan zijn van den rechtsstaat’. Daarom moesten 

ook de ideeën van de NSB worden verworpen.253 De progressieve liberaal A.C.J. Jitta, professor 

staatsrecht en vooraanstaand VDB’er, verdedigde de Nederlandse parlementaire rechtsstaat. In 

Het wezen der democratie maakte hij een onderscheid tussen ‘formeele’ en ‘materieele’ 

rechtsstaten. ‘Fascisten en nationaal-socialisten zijn hoogst verontwaardigd wanneer men hun 

voorhoudt, dat hun staat geen rechtsstaat is.’ Zij erkenden immers dat de staat aan door 

staatsorganen gemaakte wetten gebonden was, maar niet de gelijkwaardigheid van burgers, de 

machtenscheiding en een ‘sfeer van vrijheid’, terwijl ook dit waarden van bestuur waren.254 De 

criminoloog en SDAP’er Bonger benadrukte dat de rechtsstaat zich kenmerkte door ‘gelijkheid 

voor de wet’ en vond dat dat in Italië, de Sovjet-Unie en Duitsland ontbrak door de daar 

oprukkende ‘nauwelijks gecamoufleerde autokratie’.255 Een goede rechtsstaat was geen formele 

aangelegenheid, maar verbonden met een juiste rechtsmoraliteit en het respecteren van 

grondrechten. Door zich af te zetten tegen de totalitaire alternatieven konden rechtsgeleerden zich 

als groep profileren en een meer gedeelde politieke moraliteit en rechtsopvatting expliciteren.256 

In dezelfde tijd gingen protestanten liberale beginselen meer waarderen. Rutgers vond de 

Duitse vervanging van het principe nulla poena sine lege door wat volgens de ‘gezonde 

volksopvatting zedelijk verwerpelijk’ was, verkeerd. Dat was een terugkeer naar de tijd van 

‘arbitrair strafrecht’ van voor de Franse Revolutie.257 ‘In geen land is de rechterlijke macht meer 

onbevangen dan in Nederland. Wil men dat dit zoo blijve, dan late men na waarde-oordeelen aan 

haar op te dragen die van politieken aard kunnen zijn, en die in de organisatie van het 

                                                           
250 Rutgers, Strafrecht en Rechtsstaat, 49 en 50. 
251 Ibidem, 17. 
252 Langeveld, Colijn, 39. 
253 Eigeman, De rechtsstaatgedachte van Thorbecke-Groen-Colijn, 37 
254 Jitta, Het Wezen der democratie, 23 en 24. 
255 Bonger, Problemen der Demokratie, 1-7, 17 en 116. 
256 De mogelijkheid dat groepen zich tegen elkaar kunnen afzetten in een samenleving, wordt als een belangrijke 
propositie beschouwd voor een stabiel pluralistisch bestuur. Lijphart, The politics of accomodation, 7. 
257 Rutgers, Strafrecht en Rechtsstaat, 11 en 18-22. 
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staatsbestuur tot de (…) taak van wetgevende organen behooren.’258 Hoewel Rutgers 

waardeoordelen buiten wilde sluiten, deed hij dat zelf niet. Dat kon ook niet, omdat de rechtsstaat 

een politiek-moreel vraagstuk was. Hij waardeerde in de klassiek-liberale rechtsstaat dat deze was 

gebaseerd op ‘de overtuiging van het bestaan van grenzen voor het staatsgezag’ en beperkingen 

oplegde aan een doorgeslagen democratie op basis van een zuiver gemeenschapsideaal, want 

daarvoor ‘is niets heilig, zelfs de rechtsstaat niet.’259 De mede door het werk van Krabbe 

verspreide twijfel over de protestantse loyaliteit aan het recht klopte volgens Rutgers niet.260 Het 

ging protestanten erom dat het ‘recht van de Overheid (…) niet heiliger [was] dan het recht van 

den onderdaan, van het gezin, van de kerk.’261 Ook Anema maakte duidelijk, ondanks zijn eerder 

beschreven kritiek op het klassiek-liberalisme, dat de historische liberale ‘grondtrekken’ een 

rechtsstaat maakten tot wat deze was. Daarmee werden ‘openbaarheid der publieke zaak, 

volksvertegenwoordiging en volksinvloed in een of anderen vorm; onafhankelijke rechtspraak; 

eerbiediging van de persoonlijke vrijheidsrechten; een aan rechtsnormen gebonden administratie’ 

gewaarborgd.262 

Een derde gevolg was dat juristen meer idealistisch het pluralisme gingen waarderen. 

Mekkes bekritiseerde zowel de aanhangers van de totalitaire regimes als degenen die er een 

‘relativistische levensbeschouwing, welke aan geen enkel staatkundig standpunt meer volstrekte 

waarde toekent’, op nahielden.263 Hij bekritiseerde de in het interbellum invloedrijke jurist Hans 

Kelsen, die in zijn Allgemeine Staatslehre (1925) recht verengde tot datgene wat afkomstig was 

van staatsorganen. Volgens Mekkes was de historisch gegroeide pluralistische democratie de 

basis van moraliteit en rechtsstaat, en moest dit ook worden uitgedragen.264 Ook andere 

rechtsgeleerden kwamen vanuit een pragmatisch protestants-liberaal idealisme tot waardering van 

de Nederlandse pluralistische rechtsstaat. Scholten vond dat de geschiedenis liet zien dat de mens 

naast individu ook lid van een gemeenschap was, maar keerde zich tegen de ‘nieuwere Duitsche 

en Oostenrijksche opvattingen’, omdat daarmee ‘grondrechten’ verloren gingen. Volgens 

Scholten berustte een goede gemeenschap op naastenliefde in plaats van uitsluiting, zoals 

aanhangers van totalitaire regimes betoogden. Scholten wilde een liberale rechtsstaat 

gecombineerd met een eigentijdse calvinistische moraal. Het calvinisme vond immers zijn 

oorsprong in een verlangen naar gewetensvrijheid voor individu en gemeenschap, terwijl het 

                                                           
258 Rutgers, Strafrecht en Rechtsstaat, 44. 
259 Ibidem, 50 en 51. 
260 Rutgers hekelde dat Krabbe had gesteld in 1908 in De idee der persoonlijkheid in de Staatsleer (op pagina 8): ‘De 
eisch [van Christenen] dat men God meer moet gehoorzamen dan den menschen, sluit a limine uit een 
onderworpenheid van het individu aan den Staat zooals de Grieksche oudheid die stelde. Tegelijk was in dien eisch 
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261 Rutgers, Strafrecht en Rechtsstaat, 51 en 52. 
262 Anema,.De Italiaansch-fascistische staatsleer, 5 en 6, 12.  
263.Mekkes, Humanistische rechtsstaatstheorieën, 605-612. 
264 Ibidem, 658, 660,  673, 727, 728, 750 en 751. 
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liberalisme het formele bestuursstelsel had geboden dat deze vrijheden waarborgde.265 Voor 

bestuurders betekende dit dat zij moesten beseffen dat goed bestuur niet alleen op formele 

gronden gebaseerd was, maar ook op een ‘behooren’ zonder dat dit een autoritaire ideologie 

werd.266 Scholten zag ‘in de gemeenschap den grondslag van het recht’, maar wel een 

gemeenschap ‘zooals zij is: verdeeld, gebroken, telkens uiteenvallend, individu tegenover 

individu, individu tegenover menigte (…).’267 Hij had bovendien een pragmatische kijk op recht 

en bestuur, die kenmerkend was voor de antipathie onder Nederlandse juristen voor radicale 

systeemwijzigingen.268 Zo kon Scholten het democratische fundament van het recht verdedigen, 

omdat dat inhield ‘uitvlakking van iedere grens in het volk tusschen meer en minderwaardigen’, 

de ‘plicht tot verantwoording aan het gezag’ en ‘de erkenning van den individueelen mensch (…) 

van gewetensvrijheid’.269 Evengoed benadrukte hij dat hij weinig ophad met het ‘woord’ 

democratie: het ging erom dat de juiste moraliteit en grondrechten werden gewaarborgd.270 

De VDB’er Jitta onderschreef Scholtens woorden. Bovendien vond Jitta dat liberalen en 

protestanten samen moesten optrekken, want beiden accepteerden de rechtsstaat en ‘in wezen’ 

hetzelfde ‘religieuze en zedelijke ideaal van Christendom’. Daarom steunde Jitta in 1937 ook 

Colijns kabinet.271 Ook de VDB-intellectueel Kohnstamm hield een pleidooi voor naastenliefde 

en ‘geloof in het Evangelie’ als bindend element.272 En LSP’er en hoogleraar staatsrecht C.W. de 

Vries had begin jaren dertig al een verbinding tussen de ‘christelijke grondgedachte’ en de 

‘historische roeping van de liberale gedachte’ geconstateerd, waarin ‘vrijheid’ als kernwaarde 

vooropstond.273 De Vries vond dat liberalen moesten loskomen van een te formele kijk op het 

recht en het moesten verbinden met een moraalfilosofie.274 De conservatief-liberale Eigeman zag 

het ‘bindende nationale beginsel’ in ‘de rechtsstaatgedachte van Thorbecke-Groen-Colijn’.275 Ook 

hij had al eerder betoogd dat de conservatief-liberalen zich moesten vereenzelvigen met het 

protestants-idealisme.276 Onder conservatieven, liberalen en protestanten groeide 

overeenstemming over een gemeenschappelijke opvatting van moraal en recht.  

                                                           
265 Scholten, Beginselen van Samenleving, 17-19 en 21-26. 
266 Ibidem, 70 en 71. 
267 Scholten, Beginselen van Samenleving, 25. 
268 Klijnsma, Om de democratie, 351. 
269 Scholten, Beginselen van Samenleving, 74 en 75.  
270 Een vergelijkbare houding nam de rechtsgeleerde en VDB’er Jitta aan: ‘Wil men dat woord [democratie] 
verwerpen en toch de zaak onder een anderen naam dienen, dan maak ik daar geen bezwaar tegen’. Jitta, Het wezen 
der democratie, 30- 32. 
271 Jitta, Het wezen der democrate, 30; Jitta zou in 1938 lid worden van de ARP. 
272 Klijnsma, Om de democratie, 348. Dit sloot aan bij Kohnstamms idee dat er een synthese moest komen van 
democratie en Christendom, zoals hij al tijdens WO I bepleitte. Tames, Oorlog voor onze gedachten, 210. 
273 De Vries, De historische roeping van de liberale gedachte., 7. 
274 Van Schie, Vrijheidsstreven in verdrukking, 322 en 323 en 371. 
275 Eigeman, De rechtsstaatgedachte van Thorbecke-Groen-Colijn. 
276 Van Schie, Vrijheidsstreven in verdrukking, 321. 
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Er ontstond zelfs meer waardering voor de ontwikkeling van het Nederlandse recht, 

waarover traditioneel besmuikt werd gesproken. In 1938, bij de herdenking van 100 jaar 

Burgerlijk Wetboek, stelde de rechtsgeleerde en ARP’er P.S. Gerbrandy het zo:  

 

‘Nederland is een eigen weg gegaan, met geen ander land (…) te vergelijken; het heeft 
een eigen werking der zekeringen ten bate van den burger, eigen doorwerking der 
factoren in den democratischen staat, die (…) in staat zijn bij te dragen tot het ius suum 
cuique [ieder zijn rechtvaardigheid]: integriteit der bestuurders, activiteiten der 
bestuurders om burgerbelangen te beschermen (…) de groote gelegenheid om toegang te 
krijgen tot het bureau van de hoofdambtenaar of het kabinet van den bestuurder, de 
publieke critiek, de openbare meening, het recht van petitie.’277 

 
Gerbrandy verbond de Nederlandse pluralistische rechtsmoraliteit (ieder zijn rechtvaardigheid) 

met klassiek-liberale rechten en de de integriteit van bestuurders. 

 

Een zuivere en corrupte gemeenschapsmoraal  

De zaak-Oss bracht de modernisering van het rechtsdenken naar voren. Van Bemmelen had in 

zijn beschouwingen in de NJB erop gewezen dat Goseling de fout had gemaakt de bescherming 

van verdachten als een doel van de strafvordering te zien, terwijl het slechts een voorwaarde was. 

Het doel was het vinden van de waarheid in het belang van de gemeenschap, waarbij het 

‘overmijdelijk [was], dat aan een verdachte en anderen leed wordt aangedaan’.278 Tegelijkertijd 

wees hij erop dat de belangrijkste vraag was of ‘de schorsing der opsporingsbevoegdheid 

verdiend was’. Hij hekelde daarom dat de ambtenarenrechter niet had vastgesteld of ‘bepaalde 

personen ten onrechte gespaard werden’ en of de ‘rechtvaardigheid’ wel of niet was aangetast 

door katholieke belangen voorop te stellen.279 Echter, wat recht(vaardig) was en wat het doel van 

het recht was, was in de moderne rechtsbenadering verbonden aan de visie op wat in de 

Nederlandse pluralistische democratie onder de ware gemeenschap(pen) werd verstaan. 

Weliswaar werd het eenzijdige nationaalsocialistische streven naar de zuivere volksgemeenschap 

afgekeurd, maar dit betekende niet dat alle gemeenschappen konden doen en laten wat ze wilden. 

Zeker niet nu een protestants-liberaal besef van politieke moraliteit vorm kreeg. 

De dominantie van de gemeenschapsbenadering enerzijds en de oprukkende protentants-

liberale consensus anderzijds, stond op gespannen voet met de katholieke gemeenschapsvisie. 

Volgens katholieken kwam het recht van God. Dit verbond hen naar eigen zeggen met de 

orthodox-protestanten en problematiseerde de relatie met sociaaldemocraten en liberalen. Echter, 

bij protestanten had onder meer Van der Heijdens Gezag en vrijheid: de beteekenis van den 
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rechtsstaat, die op initiatief van Goseling was geschreven, veel weerstand opgeroepen. Van der 

Heiden bepleitte een koppeling van het recht aan het katholicisme om het recht in Nederland te 

versterken, ofwel ‘een exclusief katholieke oplossing’ van het rechtsverval.280 Daarnaast 

bevorderde de sympathie voor rechtsautoritaire opvattingen onder katholieken argwaan bij 

protestanten en liberalen.281 In het door Goseling geïnitieerde Een onderzoek omtrent wijziging 

van ons staatsbestel (1936) werden anarchistische en communistische praktijken afgewezen, 

maar geen fascistische. Twijfel werd ook gezaaid door het nieuwe RKSP-beginselprogramma uit 

1936, dat was opgesteld door Goseling, oud-minister P.J.M. Aalberse, hoogleraar strafrecht W. 

Pompe, seminarieprofessor J.H. Niekel, moraaltheoloog J.B. Kors en franciscaan L.J.C. Beaufort. 

‘De vraag is gewettigd of ze [deze auteurs] niet een ideaalbeeld onder woorden brachten dat voor 

niet-katholieken (…) gelijkenis met een schrikbeeld’ vertoont, aldus Bornewasser.282 Dit 

Program, dat op katholieke encyclieken was gebaseerd, benadrukte dat de ‘schepping en 

instandhouding eener rechtsorde, steunend op natuurrecht en positief-goddelijk recht’, voorop 

stond. Liberalen en sociaaldemocraten gruwden van dit idee. Ook protestanten vreesden een te 

katholieke interpretatie van de godssoevereiniteit. Bovendien werd erin gesteld dat de 

parlementaire democratie een tijdelijke bestuursvorm was.283 De conservatief Eigeman kwam 

daarom in 1937 onder verwijzing naar het werk van de prominente katholieke rechtsgeleerde Van 

der Grinten tot de conclusie: ‘Het verschil in houding van de protestantsche tegenover de 

katholieke staatsleer ten aanzien van den nationalen rechtsstaat is dus, dat de eerste om 

principiële redenen vooropzet, wat de tweede uit utiliteitsoverwegingen aanvaardt.’ Volgens 

Eigeman verwoordde Van Grinten de ‘katholieke staatkunde in thesi, gebonden aan Rome’s 

onfeilbaar kerkgezag.’284  Deze kijk op de katholieke omgang met het recht was een bron voor 

beschuldigingen van immoraliteit en corruptie aan het adres van katholieken. 

Paradoxaal genoeg werd de twijfel over de loyaliteit van katholieken ook gevoed door 

moderne ‘sociologisch ingestelde juristen’ die door de rechtsgeleerden Scholten en E. Meijers 

werden geroemd om hun objectiviteit en wetenschappelijkheid.285 De katholieke strafrechtkenner 

Pompe, die in 1934 het Criminologisch Instituut in Utrecht had opgericht, was zo’n prominente 

rechtssocioloog. Hij deed onderzoek naar de relatie tussen misdaad, geloof en sociale afkomst, 
                                                           
280 Bornewasser, KVP, 86 en 87; Van der Heyden en Goseling, Gezag en vrijheid. 
281 Bosmans, Romme, 242 en 245; Klijnsma, Om de democratie, 347; De Jonge, Crisis en critiek der democratie, 53 
en 54. 
282 Bornewasser, KVP, 85 en 89. 
283 Ibidem, 89-92. Ook moraaltheoloog J.B. Kors benadrukte in 1936 in zijn ‘Katholicisme en democratie’ dat de 
katholieken alleen instemden met de parlementaire democratie omdat het nu gunstig was en aansloot bij Thomas van 
Aquino’s leer van de ‘principiële aanvaardbaarheid van iedere vorm van bestuur’. 
284 Eigeman, De rechtsstaatgedachte van Thorbecke-Groen-Colijn, 37 en 38; Van der Grinten had in 1932 gesteld dat 
katholieken slechts ‘onder bepaalde omstandigheden (in hypothesi) met het oog op het doel van den staat’ en ‘in 
staten met gemengde bevolking’ de rechtsstaat aanvaardden. Zie: Van der Grinten, ‘De katholieke staatsleer en de 
vrijheidsrechten van den mensch’,88. 
285 Scholten en Meijers (ed.), Gedenkboek Burgerlijk Wetboek 1838-1938, 11, 16 en 26. 
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onder meer om een wetenschappelijke fundering te bieden aan de voortdurend ‘in de dagbladen 

opduikende aanval en verweer omtrent de verhoogde criminaliteit der Katholieken’. Hij wilde 

niet de invloed van de ‘geestelijke instellingen’ bagatelliseren,286 maar bepleitte ook een moderne 

kijk op het katholieke morele karakter. 

 
‘Vertroebelde polemieken over de verhoogde criminaliteit der Katholieken kan men 
geschikt vermijden door het vraagstuk, waarover het gaat, te formuleren als de vraag naar 
de aanpassing der Katholieke maatschappelijke groep, zooals ze zich in ons land en in 
onzen tijd voordoet, aan de concrete maatschappij. Dit is een vraag als van het passen van 
een sleutel in een slot. Past de sleutel minder goed, dan behoeft dit niet aan een gebrek in 
den sleutel, maar kan het ook aan een fout in het slot liggen.’287 

 

Kortom, Pompe zag de katholieke criminaliteit als een moraliteitsprobleem waaraan de 

protestants-liberale rechtsopvatting mogelijk evenveel schuld droeg als de katholieke.  

 In de eerste uitgave van een door Pompe opgezette reeks ‘Criminologische Studies’ 

benadrukte zijn promovendus, de atheïstische jurist G.T. Kempe, in 1937 in zijn studie 

Criminaliteit en Kerkgenootschap echter de rol van katholicisme.288 Kempe was beïnvloed door 

Webers Die protestantische Ethik un der Geist der Kapitalismus en achtte daarom de voor 

protestanten kenmerkende, maar bij katholieken minder aanwezige, waarden als soberheid, 

arbeidzaamheid en spaarzaamheid van betekenis voor de ‘pijnlijk voelbare achterstelling van 

katholieken’ op economisch vlak. Daarnaast constateerde hij het probleem dat een strenge 

protestantse moraal leidend was in Nederland, terwijl katholieken vasthielden aan een ‘soepele 

moraal’ die leidde tot ‘de vaak niet al te strenge beoordeling van menschelijke tekortkomingen’. 

Sterker, na het herstel van de katholieke hiërarchie in 1853 was de katholieke gemeenschap 

versterkt door terug te grijpen op ideeën uit de middeleeuwen, toen het kapitalisme niet bestond 

en de katholieke kerk nog het monopolie bezat op recht en moraal. Kempe dacht daarom dat het 

‘aanpassingsproces dat zich in de katholieke gelederen bezig is te voltrekken, nimmer volkomen 

voltooid zal worden, tenzij op straffe van een aanzienlijke verslapping van het op religieuzen 

grondslag gebaseerde saamhorigheidsgevoel van het Katholieke volksdeel’. Bovendien kwamen 

‘emancipeerende maatregelen’ alleen tot stand als de ‘geestelijkheid’ die inzette. Daarom, zo 

concludeerde Kempe, was er sprake van ‘indirecte’ invloed van het katholicisme op de omgang 

met recht en moraal door katholieken.289 Ook Bonger, de bekendste Nederlandse criminoloog in 

de jaren dertig,290 wees erop dat de criminaliteit in de zuidelijke katholieke provincies hoger was 

                                                           
286 Pompe, ‘Voorrede’, vii-xvi.  
287 Ibidem, xiv. 
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dan elders in Nederland, mede als gevolgd van de ‘primitievere maatschappelijke fase’ van 

ontwikkeling van sommige katholieken.291 Hij besefte dat dergelijke sociologische inzichten 

politiek gevoelig lagen, maar dat mocht onderzoek niet tegenhouden.292 Zo bevorderden ook 

moderne wetenschappelijke studies van gewaardeerde rechtsgeleerden twijfel over de katholieke 

rechtsovertuiging en moraal.293  

 

Het ambtenarengerecht kon de zaak-Oss niet tot een einde brengen, want Oss draaide niet om een 

formeel-juridisch verschil van inzicht, maar om wantrouwen over de omgang met klassiek-

liberale en moderne rechtsopvattingen. In het interbellum leidden rechtszaken tot hoogoplopende 

politieke discussies, omdat ze waren verbonden met tegenovergestelde visies op politieke 

moraliteit. Bovendien diende zich een alternatief ideaal van bestuur aan: de totalitaire rechtsstaat 

die een debat aanslingerde over de noodzaak van een zuivere gemeenschap. Hoewel de eigenheid 

van de Nederlandse gemeenschapsbenadering werd benadrukt, ontwikkelde zich een protestants-

liberale rechtsmoraliteit die ook als zodanig werd uitgelegd. Dit stond op gespannen voet met 

enerzijds de soepelere omgang onder katholieken met de protestants-liberale waarden en 

anderzijds het streven van de katholieke elite naar een zuiver op het katholicisme gebaseerde 

gemeenschap, waarin aan kerk en geloof een bijzondere rol werd toegedicht binnen de 

rechtsstaat.  

  

                                                           
291 Bonger, Inleiding tot de criminologie, 180; Kempe, Criminaliteit en kerkgenootschap, 167 noot 1. 
292 Bonger verontschuldigde zich in zijn studie Ras en Misdaad, die in juni 1939 uitkwam, dat hij in de ‘huidige tijd’ 
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5. Het harde oordeel van de Kamercommissie  
 

In januari 1939 schreef de rechtsgeleerde Van Bemmelen dat het ‘jaar 1938 voor Nederland op 

het punt van de justitie en politie’ vooral in het teken van de zaak-Oss had gestaan, en dat hij 

hoopte dat de zaak snel kon worden afgesloten.294 Daarvoor was overeenstemming over de feiten 

en bevoegdheden een vereiste. De hoog opgelopen discussie onder politici die te maken had met 

de ontwikkeling van recht, moraal en politiek in de jaren dertig, maakte dit niet eenvoudig, want 

het leidde ertoe dat juridische feiten een andere betekenis kregen naargelang de sociale, politieke 

en religieuze achtergrond van de betrokkene verschilde. Veel politici, juristen en journalisten 

hoopten dat de nota van de minister en de reactie daarop van de Kamercommissie tot 

overeenstemming zouden leiden.  

 

Goselings gebrekkige medewerking 

Op 31 januari 1939, nadat de marechaussees het hoger beroep hadden verloren, verstuurde 

Goseling het overzicht van ‘de feiten en de omstandigheden’ waarop zijn beslissing was 

gebaseerd. De minister hield daarin vast aan zijn visie, zeker nu de ambtenarenrechter hem gelijk 

had gegeven.295 Omstanders reageerden verdeeld. De NRC plaatste een tegenreactie,296 maar de 

redactie van het Nederlandsch Juristenblad vond de ‘nota-Goseling (…) een krachtig pleidooi 

voor ’s Ministers beleid’. De NJB velde geen eindoordeel: ‘De waarlijk onpartijdige 

toeschouwer, i.h.b. de jurist, behoort zich derhalve wat de gestelde vragen betreft, nog van een 

eindoordeel te onthouden, hoezeer hij ook overtuigd moge wezen van de volstrekte goede trouw 

van alle in de zaak betrokken personen.’ De NJB vond zelfs dat er iets ‘gewonnen’ was. ‘De 

Minister is (…) met groote kracht opgekomen voor de onschendbaarheid van persoon en eer van 

den individueelen burger tegenover een mogelijk al te grooten ijver van de ambtenaren van 

politie en justitie. Dit doet het hart van ieder, die waarde hecht aan den rechtsstaat, goed.’297 

Goseling kon met zijn nota bewijzen dat hij de rechtsstaat een warm hart toedroeg. 

De stemming sloeg om na bestudering van het verslag van de Kamercommissie, het 

antwoord op de nota, dat op 8 juni 1939 was gereedgekomen. ‘Vooreerst wel’, omdat de minister, 

‘gesteund door zijn ambtgenooten, heeft gemeend aan de commissie de gegevens te moeten 

onthouden, welke een volledige opheldering der zaak mogelijk gemaakt zouden hebben’, aldus de 

NJB.298 De commissieleden Schouten (ARP), H.W. Tilanus (CHU), Drees (SDAP), Wendelaar 

                                                           
294 Redactie, ‘Opmerkingen en Mededeelingen. Oss’, NJB, 25 februari 1939, 168 en 169.  
295 HTK Bijlagen, 1938-1939, ‘De nota van den Minister van Justitie’, (303.2),  3-5. 
296 NRC, 13-18 februari 1939; Redactie, ‘Opmerkingen en Mededeelingen. Oss’, NJB, 25 februari 1939, 168. 
297 Redactie, ‘Opmerkingen en Mededeelingen. Oss’, NJB, 25 februari 1939, 168 en 169. 
298 Ibidem, 17 juni 1939, 499 en 500. 
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(LSP) en J.C.M. Sweens (RKSP) waren voor hun onderzoek vooral afhankelijk geweest van de 

nota van de minister, want het verhoren van de procureur-generaal, de substituut-officier van 

justitie en de betrokken marechaussees was door Goseling met steun van de ministerraad 

tegengehouden. Het was ‘niet in overeenstemming (…) met behoorlijke ambtelijke 

verhoudingen’ dat zij inlichtingen gaven aan derden.299 Daarnaast was het ‘ontoelaatbaar (…) dat 

ambtenaren door het zelfstandig geven van inlichtingen betrokken zouden worden in een zaak, 

die de Kamer met een Minister behandelt, waarbij (…) hun inlichtingen het karakter zouden 

kunnen krijgen van verificatie van door een Minister gedane mededeelingen’, aldus de 

ministerraad. Wel had de commissie kunnen spreken met de inmiddels gepensioneerde 

marechausseecommandant, kolonel Boelaard, en de pleitnota van advocaat James mogen 

gebruiken. Al meende het katholieke commissielid Sweens dat het citeren uit de pleitnota van 

James de betrokken justitieambtenaren schaadde.300 Volgens de NJB viel zowel voor het 

standpunt van de ministerraad en Sweens als de commissie wat te zeggen.301 Veel kranten zagen 

het echter als bewijs dat Goseling iets te verbergen had.302 

 

Verschillende opvattingen over de motieven voor het besluit  

Meer opzien baarde het verschil van mening tussen de minister en de commissie over de 

motivatie. Met ‘leedwezen’ zag de NJB dit aan.303 Over twee kleine zaken – de zaak winkelier B 

en de zaak arbeider W – waren de commissie en minister het niet eens,304 maar ook over de grote 

strafzaken niet. In de zaak van de jeugdwerklozenfraude hield Goseling vast aan zijn harde 

oordeel over de betrokken marechaussee commandant Curfs. 

 
‘Ondanks mededeeling van het hoofd van politie van Oss, dat hem bij onderzoek 
gebleken was, dat het hier geen strafbaar feit betrof, was hij overgegaan tot arrestatie van 
die twee jonge menschen [die het jeugdwerklozenproject leidden], welke bij 
voorgeleiding na 4 dagen door den officier van justitie werden in vrijheid gesteld. Indien 
van eenig strafbaar feit sprake zou zijn geweest, had dit geen hoogere waarde kunnen 
betreffen dan ongeveer f 10,-. Veel ruchtbaarheid, waardoor gemeentelijke gezagdragers 
volkomen ten onrechte in een kwaad daglicht werden gesteld.’ 
 

                                                           
299 HTK Bijlagen, 1938-1939, ‘Verslag der Commissie’, (303.3), 61 en 62. 
300 Ibidem, 64 en 65. 
301 Redactie, ‘Opmerkingen en Mededeelingen. Oss’, NJB, 17 juni 1939, 499 en 500. 
302 Algemeen Handelsblad, 19 juni 1939; De Telegraaf, 19 juni 1939. 
303 Redactie, ‘Opmerkingen en Mededeelingen. Oss’, NJB, 17 juni 1939, 499 en 500. 
304 In de zaak van arbeider W. draaide het om ‘gegronde verdenking van mishandeling van een persoon, verdacht van 
overtreding der Vuurwapenwet, ten einde hem tot bekentenis te brengen’. De minister vond dat W. onterecht een 
nacht was opgesloten. De commissie betreurde dat de minister destijds had gesteld dat W. mishandeld was, dat bleek 
niet te bewijzen. Wel was de commissie het met de minister en het Ambtenarengerecht eens, dat het ‘ongemotiveerd’ 
vasthouden van iemand voor een nacht onwettelijk was. HTK Bijlagen, 1938-1939, ‘Nota van den Minister van 
Justitie’, (303.3), 76 en 77. 
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Goseling beschuldigde de brigade van ‘geheel verkeerd gerichten dienstijver’.305 

De Kamercommissie was het hier volstrekt mee oneens en concludeerde op basis van het 

pleidooi van mr. James ‘dat de marechaussee kon vermoeden fraudes van eenigen omvang op het 

spoor te zijn’. De opzichters hadden namelijk 1000 kg aardappelen en meer dan 10 manden a 40 

kg groenten vervoerd naar hun eigen huis of dat van derden. Als daar de opbrengst van hun eigen 

tuintjes vanaf ging, dan bleef over dat bij 700 kg was overgegaan ‘tot een verduistering’. En dat 

ging om een hogere waarde dan f 10,-! Verder bleek uit de stukken dat opzichter R 415 kg 

kunstmest van de gemeente had doorverkocht en het geld zelf had gehouden. De minister 

beschouwde dit als de ‘persoonlijke zienswijze’ van mr. James, hoewel hij zich niet in deze zaak 

had verdiept.306 Goseling beriep zich op het rapport van de hoofdinspecteur van de Rijksdienst der 

Werkverschaffing van het ministerie van Sociale Zaken, die namens de gemeente onderzoek had 

gedaan. In het rapport stond dat er geen corruptie had plaatsgevonden. De hoofdinspecteur had op 

2 november 1937 immers geconcludeerd dat de opzichters ‘die evenals de jongens van de 

opbrengst der tuintjes mochten profiteeren, (…) inderdaad meer aardappelen mee naar huis 

[hadden] genomen dan psychologisch en paedagogisch verstandig was tegenover de werklooze 

jongens.’ Het getuigde niet van een ‘juiste sociale opvatting van hun taak’. Daarnaast was 

gebleken dat de jongeren in opdracht van de burgemeester cementtegels voor zijn tuin hadden 

moeten maken. Dit was door de burgemeester zelf betaald en door een particulier aangelegd, 

aldus de burgemeester, maar dat bleek niet uit de boekhouding, daarom zat of de burgemeester 

fout of waren de opzichters ‘administratief niet juist te werk’ gegaan. Ten slotte had de 

hoofdinspecteur geconcludeerd dat de gemeentesecretaris onvoldoende toezicht had gehouden. 

Toch vond de hoofdinspecteur dat de opzichters niet hoefden te worden vervolgd.307 De 

commissie vond dit vreemd en gaf de marechaussee gelijk dat zij een onderzoek had ingesteld.308 

Verder was de commissie het oneens met de minister dat de marechaussee de opzichters 

v. G en v. B, niet had mogen verhoren, omdat de marechaussee op 15 november 1937 van de 

procureur-generaal de order had gekregen zich niet meer met gemeentelijke zaken te bemoeien. 

Daargelaten dat het een vreemde order was, waren de beide getuigen op 22 december 1937 bij de 

marechaussee gekomen en was de klacht terecht in behandeling genomen. Want v. B. vertrouwde 

de gemeentepolitie niet, omdat de burgemeester hem eerder had toegefluisterd ‘mondje dicht’. De 

burgemeester had dit voor het ambtenarengerecht toegegeven.309 Burgemeester Ploegmakers, die 

door Goseling werd gedekt, had het onderzoek naar de jeugdwerklozenfraude op zijn minst 

gefrustreerd. 
                                                           
305 HTK Bijlagen, 1938-1939, ‘Nota van den Minister van Justitie’, (303.2), 12. 
306 HTK Bijlagen, 1938-1939, ‘Nota van den Minister van Justitie’, (303.3), 65 en 66. 
307 Ibidem, (303.2), 10. 
308 Ibidem, (303.3), 67. 
309 Ibidem, 68. 
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Ook in de zaak-Van den H. was geen overeenstemming. Volgens Goseling waren 

principes van goed bestuur geschonden door de marechaussee. Door ‘de brigade Oss [was] 

lichtvaardig, onoordeelkundig en ondoordacht’ te werk gegaan, als ‘gevolg van zelfoverschatting 

en van onvoldoende besef van de verantwoordelijkheid’ die ‘strafrechtelijk onderzoek’ met zich 

meebracht.310 De commissie stoorde zich er aan dat Goseling zijn mening niet had bijgesteld. Zo 

had de arrestatie van Van den H., waarover zelfs de Brabantse commissaris van de koningin zich 

had opgewonden, niet onder toeziend oog van een uitgelopen Osse bevolking plaatsgevonden. 

Het verwijt van ‘bovenmatige belangstelling’ kwam van burgemeester Ploegmakers en 

procureur-generaal Speyart.311 Ook was het ‘onbegrijpelijk’ dat de minister het verweer van Van 

den H. inzake een teveel in rekening gebrachte verzekeringspremie aan de 80-jarige mevrouw G. 

had geaccepteerd. Van den H. had f 27,14 teveel berekend, naar eigen zeggen ‘per abuis’, maar 

het geld pas teruggestort nadat de vrouw een klacht had ingediend bij de 

verzekeringsmaatschappij. Het was ‘begrijpelijk, dat de marechaussee hierin een poging tot 

oplichting zag.’ Verder was de marechaussee niet op eigen gezag, zoals Goseling stelde, maar in 

opdracht van de substituut-officier van justitie tot arrestatie overgegaan. Daarnaast bleek na 

onderzoek dat Van den H. bij negen personen te veel geld had gevraagd.312 Tot slot bleef de 

toedracht rondom de mogelijke geldverduistering uit de kas van het waterschap ’s-Lands van 

Megen onhelder. Het vermiste bedrag was weliswaar teruggevonden, maar de opgaven klopten 

niet.313 Van den H. had geen overtuigend verhaal, maar merkwaardig genoeg geloofde Goseling 

hem volledig.  

In de zaak tegen de geestelijken verweet de minister de marechaussee dat de pastoors 

door hun optreden onterecht ‘publiekelijk gestempeld [waren] tot verdachten van misdrijven’. 

Daarnaast had wachtmeester De Gier niet begrepen dat een onderzoek tegen geestelijken ‘op een 

voor ieder ongemerkte wijze zou moeten worden gedaan, een kunst, die een goed rechercheur 

beheerscht.’ Ook had hij ‘verjaarde en niet-strafbare feiten’ opnieuw onderzocht zonder 

‘ontdekking van eenig strafbaar feit.’ De ambtenarenrechter had deze visie gesteund.314 Goseling 

benadrukte in zijn pleidooi dat hij vond dat katholieke geestelijken anders, met meer tact en 

buiten de openbaarheid, behandeld moesten worden dan gewone verdachten. 
                                                           
310 HTK Bijlagen, 1938-1939, ‘Nota van den Minister van Justitie’, (303.2), 15 en 16. 
311 Ibidem, (303.3), 69. 
312 Zo had Van den H. opzettelijk in een brandpolis ‘halfharde dakbedekking’ veranderd in ‘harde dakbedekking’ 
zonder dat de verzekerde dit wist, met als gevolg dat de verzekerde, toen deze schade opliep, minder geld kreeg 
uitgekeerd. Het was strafbaar dat de verzekeringsagent de polis had aangepast nadat de verzekeringsnemer al had 
getekend, de meer betaalde premie in eigen zak had gestoken en valsheid in geschrifte had gepleegd. Er waren meer 
‘van deze dakbedekkingszaken’. Ook ontdekte de marechaussee een zaak waarin met premies was gesjoemeld. De 
rechter-commissaris en de substituut-officier merkten dit aan als ‘verduistering’, maar opmerkelijk genoeg vond de 
procureur-generaal dat ‘geenszins’. HTK Bijlagen, 1938-1939, ‘Nota van den Minister van Justitie’, (303.3), 65. 
313 HTK Bijlagen, 1938-1939, ‘Nota van den Minister van Justitie’, (303.3), 71. Van den H. had gezegd dat een deel 
privégeld was, maar na optelling bleek er f 6829,81 in de kluis te zitten, het bedrag waarop het waterschap recht had. 
314 Ibidem, (303.2), 22 en 23. 
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De Kamercommissie vond dit de moeilijkste zaak, want ze had weinig informatie en 

wilde uit de pleitnota van mr. James slechts sporadisch citeren om de betrokkenen niet te 

schaden. In de zaak van pastoor V. was de commissie het oneens met de minister dat er geen 

aanwijzing was voor een strafbaar feit. De getuige Z., die in 1938 25 of 26 jaar oud was, had 

verklaard dat de pastoor in 1929, toen hij 16 of 17 jaar oud was, een strafbaar feit met hem had 

gepleegd. De minister nam deze verklaring niet serieus, omdat dezelfde getuige in 1931 had 

verklaard dat er niets was gebeurd. De commissie vond echter ‘dat het in zedenzaken, waarin 

minderjarigen betrokken zijn, wel eens meer voorkomt, dat de slachtoffers aanvankelijk 

ontkennen, dat er iets met hen gebeurd is, terwijl zij soms jaren later, wanneer zij aan den invloed 

van den verdachte (…) ontgroeid zijn, op hun vroegere verklaring terugkomen.’ Bovendien was 

de andere getuige, v. d. G, ook teruggekomen op zijn in 1931 afgelegde verklaring. Hij had het 

verhaal van Z. bevestigd. Ook had de minister de marechaussee ten onrechte verweten het 

onderzoek te hebben heropend op basis van een afgedwongen verklaring van getuige K., volgens 

de minister ‘een der gevaarlijkste en beruchtste individuen van Oss’, die bij een kruisverhoor v.d. 

G. onder druk had gezet.315 Het was echter v.d. G. zelf die naar de marechaussee was gekomen 

om de ‘immoreele gedragingen’ van pastoor V. te melden. Wel waren v. d. G en K. met elkaar 

geconfronteerd, maar niet op een wijze die de kwalificatie ‘kruisverhoor’ of ‘sensationeel’ 

rechtvaardigde.316  

In de zaak tegen pastoor B., die werd beschuldigd een relatie met minderjarige vrouwen te 

hebben gehad, had de minister het verhoren van mevrouw X. te Den Haag onjuist gevonden, 

omdat wachtmeester De Gier daarmee riskeerde ‘dat hij het huwelijksgeluk en de gemoedsrust 

van deze vrouw en haar gezin ernstig zou verstoren’.317 De commissie vond dat ‘geen ernstige 

fout’, want er was een aanleiding voor het verhoor. Ook verweet Goseling De Gier de pastoor 

niet te hebben vervolgd op basis van de wet, maar vanwege gedragingen die hijzelf immoreel 

achtte, ‘temeer waar het hier betrof een R.-K. geestelijke’: een geestelijke mocht geen relatie met 

een vrouw hebben. De commissie betwijfelde deze lezing, hoewel de mogelijkheid bestond dat 

De Gier, die bekendstond als een vrome katholiek, ‘het onderscheid tusschen strafbare en enkel 

immoreele handelingen niet bij voortduring voldoende in het oog heeft gehouden, hetgeen in een 

opsporingsambtenaar een fout is.’ Tegelijkertijd moest worden erkend dat de inspecteur van de 

marechaussee kolonel J. van Selm ‘een bedenkelijke opvatting omtrent de taak der politie met 

betrekking tot geestelijken’ had. Van Selm had voor het ambtenarengerecht verklaard ‘dat hij het 

opmaken van rapporten omtrent het gedrag van geestelijken, ook al is het niet strafbaar, juist 

achtte, in de mening, dat de overheid op grond van den financieelen band tusschen haar en de 
                                                           
315 HTK Bijlagen, 1938-1939, ‘De nota van den Minister van Justitie’, (303.2), 21. 
316 Ibidem, (303.3), 73. 
317 Ibidem, (303.2), 20 en 21. 



303 
 

kerkgenootschappen, zooals die geregeld is in de wet op de kerkgenootschappen, recht had op 

bedienaren van den godsdienst een bijzonder toezicht uit te oefenen’. De commissie vond het een 

‘volstrekt onjuist’ gezichtspunt, maar het stond niet vast dat De Gier deze onjuiste opvatting 

deelde.318 Opnieuw was de minister te voorbarig geweest en expliciteerde de commissie dat 

katholieke geestelijken noch door de marechaussee noch door Goseling op een andere wijze 

behandeld mochten worden dan gewone verdachten. 

 

Een onbetrouwbare officier van justitie  

Goseling vertrouwde volledig op de rapporten die hij vlak voordat hij zijn besluit had genomen 

van Speyart en Van der Brug had gekregen. De Kamercommissie hekelde echter dat de minister 

voortdurend stelde dat de marechaussee zonder de instemming van substituut-officier van justitie 

Van der Burg was opgetreden, terwijl voor het Ambtenarengerecht was gebleken dat Van der 

Burg overal van op de hoogte was en altijd schriftelijke of mondelinge toestemming had gegeven. 

In de zaak van de jeugdwerklozenfraude was dan ook vastgesteld dat de marechaussee ‘formeel 

uitsluitend, en ook materieel voor een zeer belangrijk deel’ was overgegaan tot arrestatie van de 

opzichters in opdracht van Van der Burg. Als er geen reden voor arrestatie was, zoals de minister 

stelde, lag daarvoor de schuld bij de officier. Ook had Van der Burg zelf de hechtenis verlengd en 

bij de vrijlating tegen de twee verdachten gezegd dat ze zich ‘schandelijk hadden gedragen’ en 

‘aan de integriteit van den burgemeester van Oss te twijfelen’; laatstgenoemde had de opdracht 

tot vrijlating gegeven.319  

Ook in de zaak Van den H. was het besluit tot arrestatie en huiszoeking door de 

substituut-officier genomen. Sterker, de marechaussee zelf had de arrestatie twee keer uitgesteld. 

De commissie vond het onbegrijpelijk dat de minister blind vertrouwde op Speyart, die vond ‘dat 

het opsporingsonderzoek was verricht met groote oppervlakkigheid, gebrek aan inzicht en gemis 

aan verantwoordelijkheidsbesef’ en ‘volkomen overtuigd’ was van de onschuld van Van den H., 

terwijl hij allerlei misstanden had gepleegd.320  

In de zaak tegen de pastoor V. bleek dat het ondervragen van de drie getuigen gebeurde in 

opdracht van Van der Burg. Daarmee ging de Kamercommissie tegen het Ambtenarengerecht in, 

die de marechaussee had aangerekend dat zij haar eerder onderzoek uit 1931 niet had gemeld bij 

Van der Burg. Volgens de commissie was niet bewezen dat wachtmeester De Gier het niet had 

gemeld, want daarvoor waren geen getuigen. Het leek erop dat het Ambtenarengerecht vooral de 

ambtelijke hiërarchie wilde bevestigen door partij te kiezen voor Van der Burg. Verder had de 

minister De Gier ten onrechte verweten dat hij had gelogen dat hij tussen 23 en 25 maart 1938 
                                                           
318 HTK Bijlagen, 1938-1939, ‘De nota van den Minister van Justitie’, (303.3), 75. 
319 Ibidem, 67. 
320 Ibidem, 71 en 72. 
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geen contact had gehad met Van der Burg, want uit de stukken bleek, zo concludeerde de 

Kamercommissie, dat er op 24 maart overleg was geweest. Dit stimuleerde het vermoeden dat het 

rapport van het 7,5 uur durende verhoor, waarop de minister zich baseerde, veel onjuistheden en 

afgedwongen bekentenissen bevatte.321  

Tot slot had de commissie vastgesteld dat voor aanvang van de rechtszaak bij het 

Ambtenarengerecht de gemachtigde van de minister, Mr. Meijjes, bij de procureur in Den Bosch 

was geweest en beiden Van der Burg onder druk hadden gezet om zich aan zijn verklaring te 

houden.322  De commissie vond het optreden van Meijjes met instemming van Goseling onjuist, 

omdat de ‘schijn’ moest worden vermeden dat de minister probeerde invloed uit te oefenen op 

getuigen. Volgens Goseling was het weifelende gedrag van Van der Burg te wijten aan het feit 

dat hij onder de indruk was van de marechaussee, maar dat geloofde de commissie niet: hij was 

onder druk gezet.323 Zo was één van Goselings kernargumenten weggevallen: de marechaussee 

had nooit zonder instemming van de substituut-officier van justitie gehandeld. Dit maakte het 

aannemelijker dat de redenen voor zijn besluit niet politiek-moreel zuiver waren. 

 

Ambtelijke frictie en Speyarts dubieuze rol 

Volgens zowel de minister als de Kamercommissie werden veel problemen veroorzaakt door 

bestuurlijke frictie. Ze trokken daaruit echter verschillende conclusies. Goseling weet dit aan het 

wantrouwen van de marechaussee, onder meer ten opzichte van de gemeentepolitie. Dat echter 

‘de gemeentepolitie ondeugdelijk zou zijn geweest, is uit niets gebleken’. Ook twijfel over het 

functioneren van burgemeester Ploegmakers was ongefundeerd, want hij was volgens de 

gemeente en provincie ‘bekwaam’, ‘volijverig’ en ‘onkreukbaar’ en volgens Justitie ‘tactvol en 

bekwaam’. De commissaris van de koningin van Brabant stelde zelfs dat ‘op het hoofd der 

gemeentepolitie van Oss nauwelijks aanmerkingen (…) te maken’ waren.324 Dat het tussen 

brigadecommandant Curfs en Ploegmakers nooit had geboterd, lag niet aan de burgemeester, 

zoals de pers stelde.325 Want tussen Mintjes, de vorige brigadecommandant, en Ploegmakers ging 

het wel goed.326 De minister weet alle problemen aan de onderofficieren en zag hun gedrag ‘als 

symptonen van een bij die brigade heerschenden geest’.327 De Kamercommissie vond dat de 

minister de verstoorde verstandhouding in Oss ten onrechte alleen weet aan de marechaussee.  

                                                           
321 HTK Bijlagen, 1938-1939, ‘Nota van den Minister van Justitie’, (303.3), 74 en 75. 
322 Van der Burg had geklaagd over de ‘verschrikkelijk pressie en angstaanjaging’ en zou vanwege zijn leugens zelfs 
in tranen zijn uitgebarsten toen hij De Gier onder ogen kwam tijdens de rechtszaak. Schouten, De zaak Oss, 150.  
323 HTK Bijlagen, 1938-1939, ‘Nota van den Minister van Justitie’, (303.3), 80. 
324 Ibidem, 29-32. 
325 De Telegraaf, 20 april 1938. 
326 HTK Bijlagen, 1938-1939, ‘De nota van den Minister van Justitie’, (303.2), 25, zie noot.  
327 Ibidem, 25 en 26. 
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Als er één bestuurder de ambtelijke samenwerking en rechtszekerheid had ondermijnd, 

was het de procureur-generaal, aldus de commissie. Speyart had de hoofdofficieren van de 

marechaussee, majoor H. van Everdingen en inspecteur van de marechaussee Van Selm, op 1 

april op zijn kantoor ingelicht. Volgens Speyart waren ze met de opschorting van de 

opsporingsbevoegdheid direct akkoord gegaan. Later hadden de hoofdofficieren verklaard, onder 

meer voor het Ambtenarengerecht, eenzijdig te zijn geïnformeerd. Pas na het besluit waren ze in 

staat zelfstandig onderzoek te doen, waaruit was gebleken dat de marechaussee wel met 

instemming van de substituut-officier van justitie was opgetreden.328 De Kamercommissie 

oordeelde dat het contact tussen de procureur-generaal en de marechausseeofficieren ‘veel te 

wenschen (…) overgelaten’ had. Majoor Van Everdingen, die op 1 maart 1938 als 

divisiecommandant te Maastricht was benoemd, had op 10 maart kennisgemaakt met de 

procureur. Speyart had toen slechts over ‘koetjes en kalfjes’ gepraat. Van Everdingen had later 

gevraagd waarom Speyart toen niets had gezegd. Daarop had Speyart geantwoord: ‘ik heb geen 

dienstzaken met u besproken, omdat ik samenwerking met uw voorganger [kolonel Boellaard] 

onmogelijk achtte en ik geen reden had te verwachten, dat u anders zoudt zijn dan hij’. De 

procureur-generaal had in het voorjaar van 1937 aan Goseling al zijn afkeer over de 

marechaussee geuit: ‘Er zitten daar honderden marechaussees in het zuiden en ik kan met deze 

mensjes niet samenwerken.’ De Kamercommissie wees erop dat de brief en de getuigenverklaring 

van Van Everdingen bevestigden dat van een ‘ernstige wil van de zijde van den Procureur-

generaal tot samenwerking met de marechaussee’ geen sprake was.329  

Speyarts gedrag was des te vreemder omdat hij ‘in een reeks brieven’ de minister 

voortdurend op de hoogte hield. Daarnaast leek Goseling zo overtuigd van Speyarts visie dat hij 

de hoofdofficieren van de marechaussee niet zelf had geraadpleegd. Dat had ‘op de Commissie 

een onaangenamen indruk gemaakt’, omdat ‘de Minister zijn besluit reeds had genomen voordat 

de beide officieren geraadpleegd waren.’ Ook kon de commissie ‘in ieder geval niet inzien, dat 

het ontnemen van de opsporingsbevoegdheid, indien dit al noodig was, met zoodanigen spoed 

moest geschieden.’ Dat de hoofdofficieren terugkwamen op hun besluit was logisch, want ze 

waren overrompeld door Speyart die ‘rotsvast overtuigd’ aan de ‘terreur en domheidsmacht’ van 

de marechaussee een einde wilde maken, zoals hij op 30 maart 1938 aan Goseling schreef. 

Dergelijke woorden hoorden in ambtelijke correspondenties ‘achterwege’ te blijven en daarmee 

werd de marechaussee ‘onrecht’ aangedaan, aldus de commissie. 330 

                                                           
328 Ibidem, 28. 
329 Ibidem, 77. Ook het feit dat Speyart vond dat de marechaussee zijn orders negeerde, kon niet worden bewezen. Zo 
was de order van Speyart aan de marechaussee ieder onderzoek naar de gemeente te staken ontraceerbaar. 
330 HTK Bijlagen, 1938-1939, ‘De nota van den Minister van Justitie’, (303.3), 78. 
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De commissie sprak ook ‘haar afkeuring uit’ over Speyarts verhoor van De Gier. 

‘Wanneer een meerdere een mindere bij zich laat komen, ten einde hem inlichtingen te doen 

geven (…) over diens beleid, waarmee de meerdere zich niet kan vereenigen, dan is het niet 

behoorlijk, dien mindere gedurende 7½ uur aan één stuk een verhoor af te stemmen.’ Bovendien 

had De Gier geen afschrift gekregen van zijn verklaring. Het feit dat de minister zich beriep op de 

handtekening die De Gier eronder had gezet, vond de commissie niet sterk, want dat iemand na 

7,5 uur verhoor tot 22:00 ’s avonds zonder controleren zijn handtekening zette, ‘bewijst in ieder 

geval niet, dat in dat proces-verbaal zijn verklaringen op objectieve wijze zijn weergegeven.’ Ook 

had de procureur-generaal alleen De Gier gehoord en op basis daarvan de conclusie getrokken: 

“Over de vijf andere leden dezer brigade heb ik geen gegevens, zij zijn echter gevormd in deze 

school en zoo zij nog niet zijn bedorven, op weg om zulks te worden.” De commissie vond ook 

deze handelwijze van Speyart ongehoord en Goseling medeverantwoordelijk: ‘Hier is niet alleen 

de Procureur-generaal, doch ook de Minister in zijn streven om te waken voor de rechtszekerheid 

van de burgers naar de overtuiging van de meerderheid der Commissie in gebreke gebleven.’331  

 

Een hard oordeel  

Nadat de commissie ook het laatste argument van de minister – dat de marechaussee teveel 

‘ruchtbaarheid’ had gegeven aan de affaire – onderuit had gehaald, volgde een hard 

eindoordeel.332 De marechaussee had fouten gemaakt, maar de meerderheid van de commissie 

vond niet dat de brigade ‘op hol geslagen is’, zoals de minister had gesteld in het 

perscommuniqué van 4 april 1938. Daarom was het afnemen van de opsporingsbevoegdheid 

onnodig: ‘Deze maatregel stond niet in de juiste verhouding tot de begane fouten.’ Bovendien, 

hoewel ‘niet als een straf bedoeld, maakte hij den indruk van een ernstige disqualificatie van de 

gehele brigade’, terwijl een ‘waarschuwing’ had volstaan en een ‘ernstige poging’ ondernomen 

had moeten worden om de problemen op te lossen. Voor overplaatsing ‘bestond onvoldoende 

aanleiding’, want het was niet bewezen dat ‘bij de geheele brigade een verderfelijke mentaliteit 

zou hebben bestaan’.333 Ook waren de zaken tegen Van den H. en pastoor B. ten onrechte 

stopgezet. 

 De commissie twijfelde echter niet aan ‘de goede trouw van den Minister.’ Het katholieke 

lid Sweens achtte de genomen maatregelen van de minister zelfs ‘ten volle gerechtvaardigd’ en 

verweet de marechaussee door ‘demonstratief’ gedrag de situatie te hebben verergerd. Sweens 

wilde de nota van de minister daarom alleen ter kennisgeving voorleggen aan de Kamer, terwijl 

Schouten, Tilanus, Drees en Wendelaar de Kamer ook adviseerden te accepteren dat de 
                                                           
331 Ibidem, 79. 
332 Ibidem, 68, 73 en 74. 
333 Ibidem, 80. 
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geconstateerde feiten en omstandigheden het besluit van de minister niet rechtvaardigden.334 Het 

definitieve politieke oordeel liet de commissie aan de Kamer over. 

 

De uitspraken van het Ambtenarengerecht en de Raad van Beroep bleken ‘twee Pyrrhus-

overwinningen’ voor Goseling.335 Al snel bleek zijn nota en dus zijn verdediging vele 

onjuistheden te bevatten. Daarmee viel een deel van zijn verdediging weg. Daarnaast bestond 

Goselings verdediging uit het benadrukken dat een andere politiek-morele omgang met 

zedenschandalen gold. Hij vond dat er met een bijzondere tact moest worden opgetreden richting 

geestelijken en dat de marechaussee op dit vlak had gefaald. Dit was een argument waar de 

commissie weinig aan gelegen was. Bovendien werd Goselings positie zwakker, omdat hij 

ontkende dat het gemeentebestuur, de procureur-generaal en substituut-officier van justitie een 

dubieuze rol hadden gespeeld, terwijl daarvoor allerlei bewijzen waren. Zij handelden 

willekeurig, vooringenomen en onvoorspelbaar en bedreigden getuigen. Ook had hij veel 

bewijstlast weggewuifd in de afzonderlijke strafzaken. Hij ontkende dat er  in de zaak-Van den H. 

en de werklozenfraude sprake was van zelfverrijking en dat er in de zaak van de pastoors 

voldoende aanwijzingen waren om tot strafrechtelijk onderzoek over te gaan. Het was ook om die 

reden dat een meerderheid van de Kamercommissie sprak van ‘afkeurenswaardig’, ‘ongehoord’ 

en ‘onbegrijpelijk’ handelen. Het betrof hier een zeer ernstige kwestie waar de politiek uitsluitsel 

over moest geven. 

  

                                                           
334 Ibidem, 80 en 81. 
335 De Jong, Nederland in de Tweede Wereldoorlog, deel 1, 661. 
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6. De zaak-Oss en pluralistisch bestuur heroverwogen 
 

De Kamer moest tot een eindoordeel komen nu Goselings nota en het rapport van de commissie-

Schouten waren geopenbaard. Ook juristen lieten het aan de Kamer over: ‘Welke politieke 

gevolgen aan dit verslag te hechten zijn, staat niet aan een juridisch blad ter beoordeling’, aldus 

de redactie van de NJB.336 In juni 1939 werd over de nota en het rapport gedebatteerd. Het 

Kamerdebat stond op scherp door spanningen in het kabinet en de gemeentelijke en provinciale 

verkiezingen van april en juni 1939. Kritische Kamerleden en kranten vreesden dat 

coalitieoverwegingen de zaak-Oss alsnog in de doofpot zouden doen belanden. Het slotdebat en 

de afloop tonen echter een zelfverzekerd parlement dat Goseling z’n plaats wees. Zo werd de 

betekenis van politieke moraliteit in de Nederlandse pluralistische rechtsstaat aan de vooravond 

van de oorlog zichtbaar. 

 

Toenemende spanning aan de vooravond van het slotdebat 

Tijdens de verkiezingen van 1939 was Oss bruikbaar campagnemateriaal. De openingsrede op de 

algemene vergadering van de LSP op 25 maart 1939 door de voorzitter en rechtsgeleerde B.J. 

Telders bij de start van de verkiezingscampagne, was een felle aanklacht tegen de katholieke 

invloed. Deze werd daarna verspreid als brochure met de titel ‘Stelt aan den Roomschen invloed 

perk en paal. Breekt de coalitie. Stemt liberaal.’ Volgens de LSP-voorzitter was het kabinet-

Colijn ‘in werkelijkheid een Roomsch-katholiek ministerie’. Het verwijt was niet gevoed door 

‘antipapisme’, zoals de katholieken stelden, want de liberalen respecteerden het katholicisme als 

religie, maar niet als een ‘staatkundige richting, die wij verderfelijk achten’. Telders vervolgde: 

‘Onze argwaan tegen de katholieke politiek komt voort uit onze wetenschap, dat de Katholiek, 

gedreven door zijn religieuze overtuiging, op staatkundig terrein niet tolerant is, dat 

geloofsvrijheid en verdraagzaamheid voor hem ten hoogste zijn recepten van practische politiek 

in een nu eenmaal “gemengd” land, doch geenszins rechtstreeksche uitvloeisels van dien eerbied 

voor den menschelijken geest in al zijn uitingen, dien de liberalen als hoogste plicht hebben 

leeren beschouwen.’ Goseling kreeg er in het bijzonder van langs, onder meer vanwege de zaak-

Oss. Onder een spotprent waarin Goseling een domper plaatst op een ‘stinkend’ Oss, werd 

geschreven: ‘Als bescherming voor de lucht wordt heel Oss verduisterd.’337 Ook de VDB 

gebruikte Oss in haar campagne.338 De liberalen benadrukten een pluralistische maatschappij te 

waarborgen en verweten de katholieken een gebrek aan ‘eerbied’ voor de Nederlandse waarden.  

                                                           
336 Redactie, ‘Opmerkingen en Mededeelingen. Oss’, NJB, 17 juni 1939, 499 en 500. 
337 Archief RK Staatspartij, ‘Verkiezingsmateriaal van de LSP’, inv. nr. 73, 3. 
338 Onder meer in het partijblad van de VDB, De Vrijzinnig Democratische Bond, zie: HTK, 1938-1939, 23 juni 1939, 
2099. 
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De RKSP voelde zich aangevallen en voerde felle campagnes. In Brabant was de 

campagneleus voor de provinciale verkiezingen van 19 april 1939 ‘Van vreemde smetten vrij’ en 

in een radiotoespraak van Goseling op zondag 16 april 1939 werd de katholieke eenheid 

benadrukt. De verkiezingen brachten de RKSP en VDB 11 zetels winst in de provinciale staten. 

Ook de LSP en ARP wonnen, maar verloren ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen van 

1937. Opmerkelijk was ook de halvering van het zetelaantal van de NSB; de partij ging van 44 

naar 21 zetels. Volgens de katholieke Residentiebode was de NSB ‘zo goed als weggevaagd’ en 

kon de confessionele coalitieregering worden voortgezet.339  

Ondertussen was het kabinet-Colijn IV in een crisis geraakt doordat de katholieke en 

Antirevolutionaire ministers van mening verschilden over de werkloosheidsbestrijding en 

begrotingspolitiek. Het leidde tot het vertrek van de ARP-minister van Financiën J.A. de Wilde, 

Colijns vertrouweling. Daarnaast kwam de regering in het nauw door de onvrede van de 

sociaaldemocratische en liberale oppositie over Goselings voorstel om het recht op vergadering 

en vereniging aan te scherpen, en Rommes voorstel om de werkloosheid onder mannen te 

bestrijden door gehuwde vrouwen die geen kostwinner waren, bij wet te verbieden te mogen 

werken. Volgens Romme waren de problemen in de kabinetscrisis van 1939 ‘gefundeerd in: vrees 

voor Rome’ en hadden de financieel-economische geschillen het slechts geforceerd.340 De strijd 

rondom de gemeenteraadsverkiezingen van 14 en 21 juni 1939 bevestigde dat deze zienswijze 

sterk leefde onder katholieken. De RKSP voerde de leus ‘Godsdienst, Gezin, Gezag’. En de 

afdeling Haarlem vond dat de katholieken hun ‘achtergesteldheid’ niet langer moesten 

accepteren, want de ‘hetze inzake Oss’ liet zien ‘hoe fel verschillende groepen zich tegenover 

ons, katholieken, plaatsen’, zoals ze benadrukte in haar campagnemateriaal. Volgens de Bredase 

RKSP-afdeling bewees Oss zelfs dat de ‘R.K. staatspartij moet sneuvelen. Liberalen, socialisten, 

nationaal-socialisten probeeren het op alle mogelijke manieren.(…) Daarom moeten de 

katholieke voormannen worden aangetast’. Een afbeelding van twee rollende hoofden van 

Goseling en Romme onderstreepte dit beeld visueel.341 Het debat over Oss stond op scherp. 

 

Systeemcrisis? Een nationaalsocialistisch verwijt! 

In het slotdebat werd allereerst de visie van de NSB op de zaak-Oss onderuit gehaald en daarmee 

het argument dat Oss wees op een systeemcrisis, van tafel geveegd. Rost probeerde indruk te 

maken door te stellen dat de NSB de enige partij was die de corruptie in Nederland tegenging en 

‘weerlooze volksgenooten, d.w.z. menschen van hetzelfde bloed’ beschermde. Rost vond dat 
                                                           
339 Archief RK Staatspartij, ‘Propagandamateriaal van de RK Staatspartij voor de verkiezingen van de Provinciale 
Staten 1939’, inv. nr. 70. De Residentiebode, 20 april 1939. 
340 Zoals geciteerd in: Bornewasser, KVP, 103. 
341 Archief RK Staatspartij, ‘Propagandamateriaal van de afdelingen van de RK Staatspartij voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 1939’, inv. nr. 71. 
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vriendjespolitiek zegevierde als Speyart door Goseling en prominente ARP’ers, zoals Schouten, 

de voorzitter van de commissie, werden gedekt. Ook de CHU en de SDAP werden bekritiseerd, 

evenals de ‘vrijmetselaar’ Oud die was afgekocht door hem tot burgemeester van Rotterdam te 

benoemen. ‘Zo ziet men, hoe politiek Katholieken, vrijmetselaars en Marxisten hier broederlijk 

samenwerkten’.342 Het resulteerde in zowel toejuichingen als hoongelach op de overvolle 

publieke tribune. Rost verbaasde zich er ook over dat, terwijl de commissie met een scherp 

oordeel was gekomen en stukken niet had mogen inzien, er geen enquête volgde. ‘Zoo wordt in 

Nederland rechtgedaan. Het politiek overleg achter de coulissen heeft slechts ten doel om de 

coalitie onder den heer Colijn te redden.’343 Ook de commissie moest worden aangeklaagd, aldus 

Rost, want die had hem niet gehoord. Hij had op 8 juni een brief met informatie gestuurd aan 

Schouten, maar op 14 juni te horen gekregen dat de commissie haar conclusie al klaar had. Ook 

Speyart moest het ontgelden. Daarmee had Rost het vertrouwen opgezegd in iedereen – de 

regering, de coalitie, de minister, de procureur-generaal, de leidende partijen in het parlement en 

de Kamercommissie.344  

De felle uithaal van Rost was voor de CPN’er Wijnkoop aanleiding om de aanval op de 

NSB te openen. Hij bracht in herinnering dat hij de eerste was die vragen had gesteld op 4 april 

1938, tegelijk met de ondertussen overleden SDAP-er Drop. Wijnkoop had de zaak-Oss willen 

oplossen, omdat daarmee de nationaalsocialisten ten behoeve van hun ‘fascistische demagogie uit 

de hand zouden worden geslagen [één van] de zaken, waarvan zij hierbij gebruik willen maken.’ 

De omgang met de zaak-Oss bewees dat de NSB een fractie was ‘die in een ander land 

thuishoort’.345 Wijnkoop vond dat Goseling de NSB in de kaart speelde: ‘Weet de Minister in 

welke tijd hij leeft? De fascisten probeeren van alles (…) een schandaal te maken, en dan dient 

men toch als Minister ook dezen schijn van corruptie, ook als in werkelijkheid corruptie niet 

bestaat, te vermijden.’346 Oss was een strijd tegen de NSB, want dit corruptieschandaal was koren 

op hun molen dat de politiek verrot was. Wijnkoop verweet Goseling dit niet te beseffen.  

Kamerleden van de middenpartijen lieten blijken het op geen enkele wijze met de NSB 

eens te zijn, zonder een mildere houding aan te nemen tegenover Goseling. SDAP-leider Albarda 

hekelde dat Rost de NSB opwierp als beschermer van ‘recht en menschelijkheid’, terwijl hun 

bondgenoten in Duitsland concentratiekampen opzetten. ‘Er zijn dingen, die wat moeilijk te 

verteren zijn.’347 ARP-fractieleider Schouten wilde niet reageren op Rost, maar alleen wijzen op 

                                                           
342  HTK, 1938-1939, 23 juni 1939, 2096 en 2097. 
343  Ibidem, 2099. 
344  Ibidem, 2101-2103. 
345  Ibidem, 22 juni 1939, 2073. Hij verwees ook naar het door Erika en Thomas Mann geschreven School for 
Barbarians. Education Under the Nazis (New York 1938) om het gevaar van de nationaalsocialisten te verduidelijken. 
346  Ibidem, 28 juni 1939, 2174. 
347  Ibidem, 23 juni 1939, 2124. 
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de brief die Rost aan de commissie had gestuurd. Daarna citeerde Schouten uit de brief die ‘zeer 

ongewoon’ was: de katholieke kerk werd ervan beschuldigd zedenmisdrijven toe te dekken en de 

Kamercommissie baseerde zich op ‘onware, onedele en slechte’ motieven. Schouten verweet 

Rost dat hij ten onrechte suggereerde ‘dat hij de eenige man is, die iets geeft om moraal en goede 

zeden’.348 Recht en moraal waren in goede handen bij de middenpartijen en niet bij de NSB, aldus 

een Kamermeerderheid.  

 

Antipapisme versus een geloofsvrije politiek  

Vanaf het begin was de zaak-Oss verbonden met antipapisme. Dit werd vooral geweten aan het 

optreden van de NSB en SGP en in mindere mate de liberalen. Ook in het slotdebat kwam dit 

thema terug. In juni 1939 stelde de SGP’er Kersten dat Schoutens onderzoek had laten zien dat 

‘het Roomsch canoniek recht’ boven het Nederlandse recht was geplaatst en ‘hoe partijdig’ 

Goseling was opgetreden. ‘De politie moest de les worden gegeven, dat zij in Nederland van de 

Roomsche geestelijkheid moest afblijven.’349 Het was ‘niet uit schandaalzucht’, maar Kersten zou 

hierop blijven ‘aandringen’ totdat hij de ‘volle zekerheid [had], dat het Nederlandsche recht 

gehandhaafd worden zal voor alle Nederlanders; ook ten opzichte van Roomsche geestelijken.’ 

Zijn fractiegenoot Zandt vulde hem aan en wees erop dat onlangs een predikant was veroordeeld 

voor een zedendelict, terwijl geestelijken vrijuit gingen. Hij wilde de ‘zekerheid, dat predikanten, 

ja, elk Nederlandsch burger in onze rechtsbedeeling niet bij Roomsch-Katholieke geestelijken 

achteruit gezet worden.’350 De katholieke Kamerfractie kwalificeerde deze opmerkingen als 

antipapisme.  

De liberalen probeerden de kritiek die zij hadden niet als antipapisme te laten overkomen, 

maar wezen er wel op dat Schouten had geconcludeerd dat Goseling teveel de katholieke 

belangen had gediend. De VDB’er Joekes stelde daarover: ‘De conclusie [van de commissie-

Schouten] toch richt zich niet tegen de beginselen en leerstellingen van de Roomsch-Katholieken 

als zoodanig, zij beoogt uitsluitend de handhaving te bevorderen van de beginselen van een goed 

bestuursbeleid.’351 Joekes keurde Goselings optreden niet af vanwege zijn katholieke geloof, maar 

omdat ze niet strookten met zijn opvatting van goed bestuur. S.E.B. Bierema, van de Liberale 

Staatspartij, betwijfelde echter of de minister en zijn geloof gescheiden konden worden. Hij vroeg 

zich af of de minister ook zou hebben ingegrepen ‘wanneer het twee gewone burgers had 

betroffen en geen twee pastoors’. Niet zozeer vanwege kwade opzet, maar omdat het 

katholicisme een religieuze en politieke overtuiging was. De wijze waarop de katholieke 

                                                           
348  HTK, 1938-1939, 27 juni 1939, 2143-2146.  
349  Ibidem, 23 juni 1939, 2119 en 2120. 
350  Ibidem, 28 juni 1939, 2177. 
351  Ibidem, 23 juni 1939, 2105 en 2106. 
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Kamerfractie en pers Goseling steunden, was daarom afkeurenswaardig ‘nl. door een blaam te 

werpen op allen, die critiek uitoefenden, dat die critiek zou zijn een uiting van anti-papisme.’ 

Bovendien, Goseling was zelf verantwoordelijk voor de ‘groote bezorgdheid (…) of het 

waarschijnlijk is, dat onder deze omstandigheden een opsporingsambtenaar het nog ooit zal 

wagen een onderzoek tegen een geestelijke in te stellen.’352 

CHU’er De Geer vond dat zijn kritiek op Goseling niet als antipapisme moest worden 

gezien en distantieerde zich van de SGP. Hij vond ‘de opvatting van den heer Kersten een 

belediging voor het Protestantisme’, want Kersten deed het voorkomen alsof protestanten niet 

‘onbevooroordeeld en onpartijdig het beleid van een Roomsch-Katholieken Minister’ kunnen 

‘toetsen en de staatkundige gevolgen’ afwegen.353 De NSB geloofde De Geer echter niet en liet 

dat weten. Hij vond dat juist de CHU van ‘Oss een antipapistische actie’ had gemaakt ‘die ten 

doel had het Protestantsche volksdeel met alle macht tegen het Katholieke op te hitsen. (…) Wat 

rechtsherstel moest zijn, werd nu een antipapistisch relletje der politieke protestanten.’ Dit gold 

ook voor de liberalen, volgens NSB’er Rost. Hij verwees daarbij naar de verkiezingscampagne 

voor de Provinciale Staten, waarbij de ‘liberalen [poogden] met behulp van hun pers het 

kiezersvolk wijs te maken, (….), dat hun fractie in het Parlement juist in deze aangelegenheid de 

plichten waarnam.’354 Geen van de partijen wilde als antipapistisch bekendstaan en alle partijen 

probeerden elkaar ervan te beschuldigen. 

De CPN’er Wijnkoop legde de schuld bij de RKSP zelf. Net als de andere Kamerleden 

ergerde hij zich aan de katholieke Kamerfractie en dagbladen die slechts de fouten van de 

Kamercommissie en de marechaussee benadrukten. ‘Maar als men zoo knap is in het optellen van 

fouten van een betrekkelijk onbelangrijk deel van onze justitie, nl. van enkele personen van de 

brigade te Oss, waarom is men dan niet even knap in het optellen van het groote aantal geweldige 

fouten, die in dat zelfde rapport aan het hoogste rechterlijke gezag in Nederland worden 

aangewreven, nl. aan den Minister van Justitie.’355 Ook de SDAP, bij monde van Albarda, 

betreurde het dat de katholieken zich rond ‘Kerk en partij’ schaarden: ze moesten onder ogen zien 

dat ze te eenzijdig de rechtszekerheid van enkele katholieke burgers hadden beschermd tegen een 

zogenaamd overijverige marechaussee.356 Ook De Geer vond dat juist de katholieke pers van de 

zaak-Oss ‘bijna een quaestie van religie’ had gemaakt.357 Het bleek dat antipapisme werd 

afgekeurd, maar evengoed werd de invloed van het katholicisme op de bestuurlijke handhaving 

van het recht afgekeurd. Goseling en de RKSP-fractie maakten hier geen onderscheid tussen, tot 
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ergernis van de oppositie. Sterker, zij bepleitten een bijzondere houding van ambtenaren ten 

opzichte van katholieken en geestelijken in het bijzonder.  

 

Ruimte voor een specifieke zuidelijke rechtsinterpretatie? 

Hoewel vooringenomenheid een rol speelde, kon veel kritiek niet zonder meer als antipapisme 

worden afgedaan. Dat bleek ook uit de bereidwilligheid van de commissie om coulance te tonen 

voor gebruiken die in het katholieke zuiden van Nederland normaal waren. Commissievoorzitter 

en ARP’er Schouten had immers benadrukt dat Oss moest worden gezien ‘in het raam van het 

geheel, binnen de grenzen van de practijk, welke vrij algemeen althans in bepaalde deelen van het 

land, gevolgd wordt.’358 En als hij rekening hield met de zuidelijke gebruiken, vond hij dat de 

marechaussee het recht goed, want consequent, had toegepast.  

 Ook andere Kamerleden wezen hierop, zoals Van der Goes van Naters. Volgens deze 

SDAP’er, die zelf als jurist in Heerlen en Maastricht had gewerkt, bewees de zaak-Oss dat in het 

katholieke zuiden het recht anders werd geïnterpreteerd. Allereerst had justitie in de zaak Van den 

H. een fraudeur laten lopen als gevolg van klassenjustitie. Immers, notaris B., ‘een van de 

machtigste personen in Brabant’, had Van den H. geholpen door het kasverschil aan te vullen in 

de twee dagen die zaten tussen de arrestatie en de huiszoeking en de opening van de kluis van 

Van den H.359 Van der Goes vond dat de marechaussee winkelier B. – die beschuldigd werd van 

het achterhouden van ziekenfondsgeld – niet voor een nacht had mogen opsluiten, maar daar 

tekende hij bij aan dat dat in ‘Brabant heel gewoon’ was. Net als in Limburg, waar Van der Goes 

zelf president van de rechtbank was geweest. Ook gaf hij een ander kenmerk van de context 

waarin de marechausse opereerde door te wijzen op de ‘crimineele statistiek en over de daaruit 

blijkende relatieve hoogte van de criminaliteit in Brabant en Limburg’. Volgens Van der Goes 

bleek hieruit niet zozeer een hogere daadwerkelijke criminaliteit, maar vooral dat het 

gebruikelijker was in het zuiden iemand sneller voor één nacht op te sluiten. Dat bewees dat de 

marechaussee in het geval van winkelier B. consequent had gehandeld.  

 Veel aandacht trok de zaak tegen de twee pastoors. Volgens Van der Goes had de 

marechaussee volgens de regels en gebruiken gehandeld, maar bewees het optreden van de 

minister dat de katholieken niet goed konden omgaan met misstanden in de katholieke kerk. Zo 

had de minister een getuige in diskrediet gebracht door te vermelden dat hij 18 strafvonnissen op 

zijn naam had staan, terwijl hij een blanco strafregister had.  

                                                           
358  HTK, 1938-1939, 28 juni 1939, 2153. 
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hij werd beschuldigd van het doodrijden van een kind. Bij de behandeling van de zaak was de kroongetuige 
tegengewerkt. Zie ook: Schouten, De zaak Oss, 120 en 121. 
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 Het 7,5 uur durende verhoor van wachtmeester De Gier door procureur-generaal Speyart 

was het derde bewijs dat de rechtsstaat in het zuiden anders functioneerde. Van der Goes vond dit 

voorbeeld ‘zoo ernstig’ dat hij het extra benadrukte. ‘Ik vind dit heel erg. Dat zou in iedere andere 

plaats (…) ondenkbaar zijn.’ De commissie heeft daarover ‘een sterke moreele veroordeling’ 

uitgesproken toen zij zei dat het ‘onbehoorlijk’ was. Ook had de procureur niet zomaar de 

substituut-officier van justitie mogen opdragen een zaak stop te zetten, zoals Speyart wel had 

gedaan.360 Van der Goes verwoordde de kritiek van de oppositie op het ‘systeem “Speyart”’: ‘Het 

systeem van den heer Speyart is het lukraak vervolgen, het zelden of nooit seponeeren. Het kan 

aan iederen rechterlijken ambtenaar in het zuiden worden gevraagd.’361 Daarom vielen de 

opsluitingen van de verschillende verdachten niet aan de marechaussee te verwijten, want ze 

waren gebruikelijk in ‘het rechtsgebied van den procureur-generaal’. Van der Goes, net als 

Speyart van adel, vond het geen ‘ridderlijk’ gedrag van de procureur eerst de marechaussee te 

stimuleren onderzoek te doen en hun daarna te verwijten te fanatiek te zijn: Speyart was 

‘vlijmscherp (…) naar een zijde, maar vergoeilijkt naar een andere zijde.’ Speyarts optreden werd 

ook Goseling aangerekend. De ‘krachtige gezagsuitoefening’ van de minister ‘ontbrak hier 

geheel’, aldus Van der Goes.362 De oppositie hekelde niet de rechtsbenadering in het katholieke 

zuiden, die gebruikelijk was en de marechaussee niet kon worden aangerekend, maar de willekeur 

van Speyart en Goseling.  

 

De inconsequente toepassing van belangrijke rechtsprincipes 

Een aantal belangrijke rechtsprincipes werd door een Kamermeerderheid anders uitgelegd dan 

door de katholieke bestuurders. De RKSP’er Van Maarseveen verwees in het Kamerdebat naar 

een artikel van NJB-redacteur Van Oven en haalde de voor Goseling gunstige passages aan: ‘De 

Minister is (…) met groote kracht opgekomen voor de onschendbaarheid van persoon en eer van 

den individueelen burger tegenover een mogelijk al te grooten ijver van de ambtenaren van 

politie en justitie. Dit doet het hart van ieder, die waarde hecht aan den rechtsstaat, goed.’363 Van 

Maarseveen concludeerde daaruit dat de zaak-Oss draaide om ‘de quaestie der individuele 

vrijheid (…) en vooral om rechtmatige belangen van burgers’ en dat Goseling die had 

gewaarborgd. De Kamercommissie ondermijnde dan ook een ‘grondwettelijk beginsel, dat allen 

(…) aanspraak hebben op bescherming van persoon en goederen’ door ‘het beleid van den 
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Minister, die het voor de rechten der burgers tegen onjuist politiair optreden heeft opgenomen, af 

te keuren.’ Dat was een tegenslag voor ‘het gezag’ en ‘de individueele vrijheid’.364  

Van Maarseveens interpretatie was inconsequent. Zo benadrukte hij enerzijds dat het 

recht individuen moest beschermen, maar anderzijds dat katholieke gemeenschapsbelangen, 

waarin voor geestelijken een bijzondere plek was ingeruimd, moesten worden gerespecteerd. 

Bovendien had hij uit de NJB eenzijdig geciteerd, want Van Oven en later Van Bemmelen 

hadden kanttekeningen geplaatst bij de manier waarop Goseling ‘inbreuken op het recht’ had 

geïnterpreteerd - Kamerleden vonden dat Goseling de rechten van opsporingsinstanties en 

individuele ambtenaren niet had verdedigd.365  

Dat Goseling een afwijkende visie op gezagshandhaving en beschermingen van 

individuen had, werd uitgebreid toegelicht door CHU’er mevrouw C.F. Mackay-Katz, een 

advocate. Volgens haar betekende rechtszekerheid ook ‘een rechtvaardige behandeling dergenen, 

die onrecht moeten opsporen.’ Goseling had teveel gekeken ‘naar de rechten en vrijheden van de 

individueele burgers’ die beschuldigd waren van misdaden. Dit kon een advocaat doen, maar een 

minister of Kamerlid moest de gemeenschappelijke belangen waarborgen.366 Politici moesten niet 

alleen individuele burgers beschermen, maar ook ‘de rechten en de rechtmatige vrijheden van alle 

burgers’. Ook sloot Mackay-Katz zich aan bij de visie van de juristen Van Oven, Van Bemmelen 

en Hazewinkel-Suringa dat het twijfelachtig was of Goseling het formele recht had om de 

opsporingsbevoegdheid op te schorten. Het enige wat Goseling wettelijk had mogen doen, als hij 

vond dat de marechaussee formeel verkeerd handelde, was een ontslagprocedure inzetten volgens 

de regels van de ambtenarenwet.367 Ten derde wees Mackay-Katz erop dat als Goseling vond dat 

er ontactvol was gehandeld, dit niet de individuele marechaussees moest worden aangerekend, 

maar de ‘hoogere chefs’. Zij hadden zich moeten afvragen: ‘Wat is het systeem, waarin de onder 

hen ressorteerende opsporingsambtenaren zijn opgevoed? (…) Zijn zij opgevoed in het à tout prix 

vervolgen, of zijn zij door de hoogere chefs anders opgevoed?’ Mackay-Katz vond, onder 

verwijzing naar Van der Goes van Naters, die ze vertrouwde omdat hij zelf had gewerkt in Zuid-

Nederland, dat het systeem in Den Bosch was gebaseerd op het ‘à tout prix vervolgen’. De 

marechaussee deed wat gebruikelijk was in het zuiden, terwijl Speyarts willekeurigheid duidde op 
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een gebrek aan ‘evenwichtige tactvolle leiding’.368 Aangezien Goseling niet had ingegrepen, vond 

Mackay-Katz dat de minister geen ‘logisch-consequent’ bestuur en recht waarborgde.369  

Het betoog van Mackay-Katz maakte veel indruk in de Kamer. Ook kranten prezen haar370 

en majoor Van Everdingen bedankte haar met een persoonlijke brief.371 In de katholieke pers 

werd de integriteit van Mackay-Katz echter betwijfeld door haar als een inconsequente, op het 

gevoel inspelende vrouw te presenteren. ‘Het langst van allen sprak mevr. Mackay-Katz, die een 

psychologische ontleding van het geval trachtte te geven. Alles “kon zij begrijpen”. ‘En verder 

treurde zij. Over de arme marechaussee’, aldus De Tijd, die er verder op wees dat Mackay-Katz 

niets begreep van de psyche van een advocaat noch van opsporingsambtenaren - die waren 

onbetrouwbaar.372 Mackay-Katz gaf een betekenis aan rechtszekerheid die een meerderheid van 

de Kamercommissie volgde en die een keuze duidelijk maakte voor een specifieke invulling van 

politieke moraliteit: individuele rechten van verdachten mochten niet de rechten van de 

gemeenschap schaden, en als politie en justitie wel afweken, dan alleen op basis van formele 

wetten en ‘logisch-consequent’ handelen, van de leiding werd dit in eerste instantie verwacht.  

 

De betekenis van de machtenscheiding en de bijzondere positie van het parlement 

Een meerderheid van de Kamer vond dat in een democratische rechtsstaat het parlement zich in 

bijzondere gevallen in rechtszaken mocht mengen. Alleen Van Maarseveen keerde zich 

daartegen.373 Hij wees erop dat drie colleges naar de zaak hadden gekeken - het 

Ambtenarengerecht, de Centrale Raad van Beroep en de Kamercommissie - waarvan er twee 

hadden vastgesteld dat de minister zich niet door ‘een onredelijk of onoirbaar motief’ had laten 

leiden. Hij vond dat de Kamercommissie vergat ‘dat het haar taak niet is, in een rechtsstaat een 

Minister te veroordelen’. Goseling had zijn plicht vervuld. Als dit gold als corruptie, dan zette de 

Kamer de uitvoerende macht aan tot ‘zwak en slap beleid’, ‘en aldus bevordert men een regime, 

waaronder misstanden, waar ze zich openbaren, niet gestuit werden, doch voortwoekeren. Het is 

niet dezen weg, dien de democratie moet inslaan.’ Van Maarseveen verwees naar Emile Girauds 

La crise de la Démocratie et le reinforcement du pouvoir exécutif (1938). Wat Van Maarseveen 

in het werk van deze Franse politiek-filosoof aansprak, was ‘de opmerking, dat een zwak 

uitvoerend bewind ook beteekent een zwakke staat, die slecht zijn functie van beschermer van het 

individu vervult.’374 Hij voelde zich gesteund door Van Ovens artikel in het NJB. 
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 Opnieuw was de verdediging van Van Maarseveen onlogisch. Immers Goseling, die een 

sterk politiek profiel had, had ingegrepen in een rechtszaak en individuen beschermd, maar als 

Kamerleden opkwamen voor andere individuen, was dit te politiek. Bovendien had Goseling een 

sterk uitvoerend gezag zelf ondermijnd door de opsporingsbevoegdheid van de marechaussee af 

te nemen. Van Maarseveens betoog kon daarom niet op sympathie van de Kamer rekenen. 

Schouten hekelde de selectiviteit van Van Maarseveen en verwees naar het NJB van 25 februari 

1939.375 Van Oven had daarin geschreven dat er uitzonderingen waren op de regel dat de Kamer 

zich niet met afzonderlijke rechtszaken mocht bemoeien, zeker wanneer dat hielp het vertrouwen 

in politie en justitie te verbeteren. Men kon niet ontkennen dat de zaak-Oss een dergelijk 

bijzonder geval was en andere Kamerleden steunden Schoutens interpretatie.376  

VDB’er Joekes vond dat de commissie een ‘zakelijk’ onderzoek had uitgevoerd en dat 

Van Maarseveen daarom niet kon volhouden dat de Kamer geen kritiek mocht leveren. ‘Het is 

een van de goede en sterke zijden van de democratie  (…) dat indien van bestuurswege het een of 

ander gebeurt, ten aanzien waarvan bezwaren rijzen, de mogelijkheid bestaat om de verrichte 

handelingen en maatregelen te toetsen en het optreden van bewindslieden in het openbaar te 

beoordelen.’ Daarmee bewees de Kamer ‘gerechtigheid’ te toetsen aan democratische in plaats 

van theocratische of dictatoriale rechtsopvattingen.377 Ook Mackay-Katz zag een duidelijke taak 

voor het parlement. ‘De minister heeft de Kamer tot matiging gemaand bij haar 

controlebevoegdheid. Zij kan die taak alleen uitoefenen, heeft hij gezegd, als de normale 

rechtsgang geschonden wordt en dat is, zijns inziens, hier niet gebeurd. Ik meen, dat dit wel is 

gebeurd’.378 Het was eigen aan een democratie dat het parlement zich mocht bemoeien met 

rechtszaken die kwesties van politieke moraliteit veroorzaakten. 

 

Halfslachtige politieke consequenties? 

In zijn slotpleidooi veroordeelde Goseling de agitatie van de SGP en NSB, onder toeziend oog 

van zijn vrouw en kinderen op de publieke tribune.379 Daarna maakte hij de Kamer als zodanig 

verwijten. De Kamer had zich teveel opgesloten ‘in haar “Haagsche” milieu’. Goseling hield vol 

dat daar waar het de geestelijken betrof, een andere omgang met rechtsprincipes gold dan bij 

gewone burgers. De manier waarop de geestelijken door de marechaussee waren behandeld, en 
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die door de Kamer werd geaccepteerd, beoordeelde hij als een ‘gebrek van 

verantwoordelijkheidsbesef’ en ‘het scheppen van rechtsongelijkheid’.380 Ten derde was hij het 

ermee oneens dat de Kamer in strafzaken mocht treden – Goseling wilde voorkomen dat zijn 

‘medeburgers’ de ‘weg naar het volksgericht’ moesten maken. Dit was echter een twijfelachtig 

argument, want Goseling vond dat de Kamer niet mocht ingrijpen, maar hij zelf wel. Hij bepleitte 

een vasthouden aan de ‘waarlijk (…) hiërarchische ambtelijke verhoudingen’. Dit kwam erop 

neer dat hij Speyart bij voorbaat geloofde. Er zat ‘geen kwade’ in Speyarts handelen, noch had hij 

de ‘rechtsgang’ beïnvloed, bijvoorbeeld door de 7,5 uur durende ondervraging van De Gier. Tot 

slot stelde de minister dat de zaak-Oss door een ‘complex van oorzaken’ was ontstaan. Het volk 

en de Kamer hadden zich echter teveel op de vraag gericht of de ‘rechtszekerheid en 

rechtsgelijkheid geschonden’ waren en of de ‘politiek (…) zich meester gemaakt’ had gemaakt 

van het recht.381 Goseling gaf toe dat het afnemen van de opsporingsbevoegdheid ‘nieuw in 

Nederland [is] en misschien is men er daarom in ons rustige vaderland even van geschrokken’, 

maar het was ‘het zachtste, het meest voor de hand liggende en ook het meest werkdadige’.382 Dat 

was, gezien het Kamerdebat, een hoogst opmerkelijke reactie, want niemand buiten de RKSP-

fractie deelde deze opvatting, ook juristen niet. Goseling zag het geschil met de Kamer als een 

‘nuance van verschil’ ‘over den graad van de tekortkomingen en de passende maatregelen’.383 Hij 

sloot zijn pleidooi zelfverzekerd af: ‘Ik weet, dat ik gestreden heb voor belangrijke 

rechtsgoederen en (…) voor het zuiver houden van goede verhoudingen in ons Staatsbestel in ons 

dierbaar vaderland.’ Daarmee gaf hij het meeste inzicht in zijn houding: hij beschermde allereerst 

de katholieke gemeenschapsbelangen. Hij ging er vanuit dat er ‘nu of later (…) erkenning zal 

komen’ voor zijn optreden.384  

Na Goselings pleidooi ontstond een kort debat over de vraag of de Kamer Goseling tot 

aftreden moest dwingen. CHU’er De Geer vond van niet, omdat Goseling een ‘eerlijk man’ was 

‘die zich vergist heeft en, denkende een nuttig werk te doen, reacties heeft opgeroepen, waarvan 

hij zelf geschrokken is en die hij geen oogenblik heeft voorzien.’ Echter, alle andere niet-

katholieke Kamerleden vonden dat er politieke consequenties moesten volgen uit het oordeel van 

de commissie en Kamer. CHU’er Mackay-Katz vond het gevaarlijk voor de rechtszekerheid als 

de minister bleef. SDAP’er Van der Goes vergeleek Oss met het Billitonschandaal en vond dat 

Goseling, net als minister De Brauw destijds, moest aftreden.385 LSP’er Bierema vond dat niet 

alleen Goseling moest aftreden, maar ook dat Speyart ontslagen moest worden, net als NSB’er 
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Rost en CPN’er Wijnkoop.386 SGP’er Zandt vond dat de minister zoveel ‘onjuistheden’ had 

verteld, ‘in flagranten strijd met alle goede parlementaire zeden’, dat zijn aanblijven onmogelijk 

was. ARP’er Schouten benadrukte dat hij de Kamer niet adviseerde aan te dringen op het aftreden 

van Goseling, maar stelde wel: ‘De Minister van Justitie is een bekwaam man, een serieuze en 

stoere werker. Gaarne zou ik daarom hebben gezien, dat ook zijn beleid in zake Oss door mij kon 

zijn aanvaard. Nu dit niet het geval was, mocht ik aan mijn zakelijk oordeel niet het zwijgen 

opleggen ter wille van de achting en de sympathie voor den persoon van den Minister.’387 De 

Kamer vond dat Goseling zelf zijn conclusie moest trekken. 

De katholieken waren eensgezind: Goseling hoefde niet af te treden. Van Maarseveen 

vond vooral ‘dat de zaak-Oss nu eindelijk een einde moet nemen’.388 Volgens De Tijd had 

Goseling de spanning met de Kamercommissie ‘tot het minst mogelijke’ teruggebracht en recht 

op de ‘positieve weg’.389 De krant kreeg geen gelijk. De conclusie dat de maatregel van de 

minister niet gerechtvaardigd was, werd op 28 juni met 62 tegen 28 stemmen aangenomen. 

Alleen de katholieke fractie stemde tegen.390 Goseling trad officieel niet af, maar had wel zijn 

laatste werkdag beleefd, want een dag later viel het gehele kabinet-Colijn IV.  

 

Heroverweging van de betekenis van de zaak-Oss 

In de historiografie wordt er verschillend gedacht over de uitkomst van de zaak-Oss. Voor De 

Geer en Colijn, waarover respectievelijk Osch en Langeveld schrijven, was de zaak-Oss minder 

belangrijk, maar voor de katholieken, waarover Bornewasser het heeft, werd een gunstige 

uitkomst van Oss gezien als een laatste strohalm om het kabinet en Goselings katholiek reveil te 

redden.391 Na de val van het kabinet-Colijn IV bleef Oss dan ook als een schaduw over de politiek 

hangen. De katholieke Nieuwe Tilburgse Courant vond dat Goseling ten onder was gegaan aan 

het ‘allerbekrompendst antipapisme’.392 Volgens De Tijd had de minister de Osse strafzaken in 

een ‘rustige sfeer’ gebracht en lag de fout bij de commissie-Schouten. ‘In plaats van ruiterlijk te 

erkennen, dat de minister een groot goed van onze rechtsorde heeft willen beschermen, bleef hij 

[Schouten] toch maar vinden, dat de minister de commissie haar zin had moeten geven (…). Fraai 

was deze houding allesbehalve!’393 Ook vond De Tijd dat de houding van Colijn (laatstgenoemde 

was bij het slotdebat aangeschoven zonder zich overigens in de discussie te mengen) te 
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‘luchthartig’ en ‘onberekenbaar’ was.394 De oppositiepers vond echter dat Goseling een ‘zwakke 

dupliek’ had geleverd.395 Volgens de NRC waren de afloop en de crisis te wijten aan ‘de 

noodlottige politieke sfeer, die de R.K. Staatspartij met zich meebrengt’, terwijl Het Volk wees op 

het einde van de confessionele samenwerking en De Telegraaf daarover niet treurde, want het 

kabinet was op de ‘zoo enge basis’ ‘der oude kerkelijke coalitie’ geformeerd dat het geen recht 

deed aan de verhoudingen in Nederland.396 Daarmee gaf de pers inzicht in de waarde die werd 

gehecht aan het oordeel in de zaak-Oss. De katholieken voelden zich bedreigd, terwijl de 

protestanten er minder zwaar aan tilden en de sociaaldemocraten en liberalen het zagen als een 

afrekening met de zuiver confessionele en katholiek geïnspireerde politiek. Voor een belangrijk 

deel draaide Oss dan ook om een gebrek aan vertrouwen in katholieke bestuurders, of zij de 

Nederlandse rechtsstaat wel waarborgden. Het Indische Het Nieuws van den Dag concludeerde 

daarom dat het ‘principieele vraagstuk’ in Oss was geweest ‘dat een katholiek, die voor bepaalde 

gevallen in zijn hart het canonieke recht boven het algemeene recht stelt, geen Nederlandschen 

minister van Justitie moet willen zijn’.397 Een conclusie die, gezien Goselings voortdurende 

weigering om tegemoet te komen aan de commissie-Schouten, niet ongegrond was. 

Na een kortstondig vijfde kabinet-Colijn, dat al na één dag werd weggestemd door de 

RKSP en de SDAP, formeerde De Geer een breed kabinet met ministers van de CHU, RKSP, 

SDAP, VDB en ARP. Minister van Justitie werd de rechtsgeleerde en ARP’er Gerbrandy.398 Kort 

na zijn aantreden vroeg hij een ambtenaar de dossiers over de zaak-Oss te brengen. Bij de 

verdediging van zijn begroting op 13 december 1939 in de Kamer zei hij daarover: ‘Die vormden 

een metershoogen stapel! Ik had eenige voorstudie gemaakt en wij zijn aan den slag gegaan. Op 

een gegeven oogenblik zei de betrokken hoofdambtenaar: Ja, maar dat is nog maar een deel. 

Voordat ik mij dien avond te sluimeren heb gelegd, heb ik tegen mij zelf gezegd: Weg Oss!!’ In 

‘den tegenwoordigen tijd’ - de Tweede Wereldoorlog was in september 1939 uitgebroken - was 

geen tijd voor deze zaak. Sommigen Kamerleden, zoals Wendelaar, waren hierover ontevreden, 

want weliswaar was Goseling uit beeld, maar wat ging er met Speyart gebeuren? Ook daarover 

was Gerbrandy stellig: hij wilde ten behoeve van de binnenlandse veiligheid in de top van het 

openbaar ministerie geen wijzigingen doorvoeren.399 Ook na de oorlog werd de zaak-Oss niet 

meer opgepakt. 

                                                           
394 De Tijd, 2 juli 1939. 
395 Het Vaderland, 29 juni 1939. 
396 Zie het krantenoverzicht in: Algemeen Handelsblad, 1 juli 1939. 
397 Het Nieuws van den Dag voor Nederlands Indië, 4 juli 1939. 
398 Osch, De Geer, 285; Bremmer, Gerbandy, 72 en 101. 
399 Verburg, Geschiedenis van het Ministerie van Justitie, deel II, 470; HTK, 1938-1939, 13 december 1939, 831 en 
832. 
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De uitkomst van de zaak-Oss betekende een bijstelling van de politieke lijn die Goseling 

had ingezet. Binnen de RKSP heerste daarover aanvankelijk teleurstelling. Het partijbestuur had 

Goseling lang gesteund en sprak van de ‘de ellendige affaire Oss’. Het bestuur vreesde een 

enquête, omdat dat ‘het lot van Minister Goseling beslist, en dan zijn wij katholieken spoedig 

uitgepraat’: ‘minister Goseling [moet] gespaard’ zo was het devies. Men hekelde het gebrek aan 

steun van de ARP, maar wees vooral op de ‘droevige, welhaast kwaardaardige eensgezindheid 

van de liberale groot en klein pers’. De RKSP-top zag de zaak-Oss niet als een klein voorval, 

noch de aanval op Goseling als een incident – de gehele katholieke gemeenschap werd erdoor 

bedreigd. De gevolgen waren daarom ook groter dan verwacht. Vlak voordat de Kamer de 

conclusie van de commissie-Schouten aannam, dacht partijvoorzitter Verschuur dat na een 

eventuele kabinetsval Goseling als fractieleider ‘direct zijn plaats hernemen’ kon.400 Een 

terugkeer van Goseling bleek echter te controversieel en oud-minister Deckers werd de nieuwe 

fractievoorzitter. Op 18 november 1939, bij de eerste vergadering van het partijbestuur met 

Deckers, werd de politieke situatie besproken. Volgens de partijvoorzitter leek Colijns 

afscheidsinterview in De Telegraaf op ‘een spijtige terugblik op “het verloren paradijs”’. Dat 

ging te ver volgens Deckers, want de confessionelen stonden nog dicht bij elkaar, hoewel van een 

gedeeld ‘concreet politiek program’ geen sprake meer was.401 Het kabinet-Colijn-Goseling was 

het laatste zuiver confessionele kabinet uit de Nederlandse geschiedenis.402 Er heerste 

teleurstelling dat het zo was gelopen, en dit werd mede aan Goseling geweten. Oud-

fractievoorzitter Aalberse vond het een fout van Goseling dat hij niet was opgestapt toen bleek 

dat de commissie-Schouten breed werd gesteund en verweet hem halsstarrigheid en 

onervarenheid.403 Hoewel na Goselings vertrek de sfeer binnen de RKSP snel verbeterde, en de 

kritiek op de katholieken snel verminderde,404 heeft Bornewasser geconcludeerd dat de 

rancuneuze houding van de RKSP na de val het kabinet-Colijn-Goseling voortkwam uit de 

teleurstelling dat het katholiek ‘ideologisch reveil’ dat onder Goseling was ingezet, ‘niet bestand 

[was] gebleken tegen de weerbarstigheid van de politieke realiteit’.405  

 

De zaak-Oss in Europees perspectief 

                                                           
400 Archief RK Staatspartij, ‘Notulen van het dagelijks bestuur. 1937, 10 maart – 1940, 2 februari’, inv. nr.  20, 
Notulen Dagelijks Bestuur, 9 juni 1939, 10. 
401 Archief RK Staatspartij, ‘Notulen van het partijbestuur van de RK Staatspartij 1934, 15 december – 1939, 18 
november’, inv. nr. 14, 18 november 1939, 7 en 8. 
402 Met uitzondering van de zuiver confessionele rompkabinetten Beel II (1958-1959) en Zijlstra (1966-1967). 
403 Puchinger, Colijn en het einde van de coalitie, 808 en 812. 
404 De RKSP maakte plannen om haar aanhankelijkheid aan de parlementaire democratie te tonen onder meer door 
katholieke historici opdracht te geven tot het maken van ‘een schets van 100 jaar parlementaire democratie mede als 
draagster en werkster van een opmerkelijk stuk Nederlandsche cultuur- en beschavingsleven in dat tijdvak’. Zie: 
Archief RK Staatspartij, ‘Notulen van het dagelijks bestuur’, inv. nr. 20, Vergadering 19 februari 1940. 
405 Bornewasser, KVP, 105 en 106. 
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Dat een schandaal als de zaak-Oss zo hoog opspeelde, was niet uniek voor Nederland, want 

gepolitiseerde rechtszaken behoorden tot de grootste schandalen in het interbellum, zoals de 

Franse Stavisky-affaire van 1934 laat zien. S. A. Stavisky, een tot Fransman geneutraliseerde 

Oekraïense Jood, was vaak beticht van fraude, maar telkens seponeerde justitie de aanklachten in 

opdracht van leidende politici die belangen hadden bij Stavisky’s handel. Toen in december 1933 

bleek dat hij voor ruim 200 miljoen franc aan waardeloze aandelen had verkocht van de bank 

Credit Municipal de Bayonne was echter sprake van zoveel ophef dat seponeren onmogelijk 

werd. Minister A. Dalimier moest aftreden, omdat hij in het verleden de door Stavisky verkochte 

waardeloze aandelen had aangeprezen en de burgemeester van Bayonne werd gearresteerd, maar 

Stavisky zelf was verdwenen. Toen hij werd gevonden op 9 januari 1934, was hij dood; volgens 

de één was het zelfmoord, volgens de ander was hij vermoord door de politie. De officier van 

justitie, A. Prince, die het onderzoek leidde, wilde een groter onderzoek doen naar de 

betrokkenheid van politici, maar zijn superieur, procureur-generaal G. Pressard, die de zwager 

was van de linkse premier C. Chautemps, haalde hem van het onderzoek af. Ook dit werd bekend, 

waarop Chautemps moest aftreden. Een nieuwe linkse premier trad aan, E. Daladier, die de 

crisissfeer verergerde door als eerste maatregel de rechtse Parijse politiecommissaris J. Chiappe 

te ontslaan en demonstraties vanwege Stavisky te verbieden. Rechtsextremisten benadrukten dat 

Stavisky een volksvreemde Joodse financier was die door linkse vrijmetselaars als premier 

Chautemps en procureur-generaal Pressard was gedekt. Verdere escalatie ontstond na 

aanwijzingen dat Chautemps opdracht had gegeven Stavisky te vermoorden, met als gevolg het 

aftreden van Daladier en het aanstellen van de rechtse premier Doumergue op 6 februari. Op 26 

februari 1934 volgde een nieuwe schok toen werd bekendgemaakt dat officier van justitie Prince 

dood was gevonden. In 1935 volgden nog enkele onderzoeken, maar de onderste steen kwam niet 

meer boven.406 Hoewel er veel verschillen zijn met de zaak-Oss werd ook de Stavisky-affaire 

verbonden met de morele gesteldheid van het politieke stelsel:  de affaire gold als een voorbeeld 

van ‘parliamentary corruption’. Daarnaast ging Stavisky net als Oss over twijfel over de 

rechtszekerheid en integriteit van justitie.407 Tot slot was de zaak exemplarisch voor het 

moeizame functioneren van de rechtsstaat in een gepolariseerd land waar religieus en ideologisch 

georganiseerde groepen tegenover elkaar stonden, maar waar de bestuurlijke elite officieel het 

ideaal van de pluralistisch rechtsstaat probeerde te waarborgen.408  

                                                           
406 Bernard en Dubief, The Decline of the Third Republic, 225-227. 
407 Searle, Corruption in British Politics, 421. Searle verwijst naar P.M. Williams, Wars, Plots and Scandals in Post-
War France (Cambridge 1970).  
408 Searle, Corruption in British Politics, 420. Searle verwijst naar F. Martin, The Hypocrisy of Justice in the Belle 
Epoque (Baton Rouge 1984) 225. 
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 Ondertussen vonden ook corruptieschandalen plaats in totalitaire staten.409 Al snel bleek 

immers dat het ‘NS-alternative’ vooral een ‘NS-Polykratie’ was, inclusief de bijbehorende 

corruptie en rechtsongelijkheid, aldus Wunder in zijn studie over de Duitse 

bestuursgeschiedenis.410 De rechtsstaat werd gebruikt om de partij te dienen411 en veel NSDAP-

bestuurders gebruikten hun positie voor eigen gewin.412 Ook in Italië kon de fascistische 

bestuurselite haar blazoen niet schoonhouden.413 De Partito Nazionale Fascista (PNF) werd door 

leden gebruikt voor eigen voordeel en de Italiaanse fascistische elite vond dat Mussolini hun als 

patroon gunsten moest verlenen. Bovendien leidde de uitbouw van het aantal partij-instituten tot 

strijd tussen de PNF en de staat met corruptie(schandalen) als gevolg.414  

De buitenlandse schandalen laten zien hoe gepolitiseerd het bestuur en het recht in het 

interbellum waren geraakt als gevolg van de rivaliteit tussen partijen, gemeenschappen en 

staatsorganen. Dit gold voor parlementaire en totalitaire rechtsstaten. Er waren twee wegen uit dit 

dilemma. Een pluralistische weg waarbij moraal en goed bestuur een politiek onderhandelingspel 

waren van de gevestigde partijen, met als nadeel dat rechtsschendingen konden uitgroeien tot 

politieke corruptieschandalen die in de openbaarheid werden uitgevochten. Of een totalitaire 

benadering waarbij de moraal en rechtsovertuiging van één gemeenschap dominant was en 

misstanden met behulp van de organen van een politiestaat buiten de openbaarheid bleven. 

 

Het slotdebat had opgeleverd dat suggesties dat Oss op een systeemcrisis, antipapisme of 

antisemitisme wees, door een Kamermeerderheid terzijde werden geschoven. Een  samenwerkend 

en zelfverzekerd parlement kwam immers tot de conclusie dat het ideaal van de pluralistische 

rechtsstaat leidend bleef. Dit betekende consensus over een gematigde invulling van de moderne 

rechtsbenadering: de rechten van de individuele verdachte waren belangrijk, maar het waarborgen 

van de positie van staatsdienaren die gemeenschappelijke belangen dienden, was dat ook. Ook 

bevestigde een Kamermeerderheid dat een beperkt afwijkende rechtsinterpretatie in het zuiden 

niet als een ondermijning van de politieke moraliteit werd gezien, tenminste niet zolang er sprake 

was van ‘logisch-consequent’ handelen van bestuurders en binnen-de-perken-blijvende 

afwijkingen. Daaraan ontbrak het, want het ‘à tout prix vervolgen’ dat gebruikelijk was in Oss, 

gold niet altijd in zaken waarbij katholieke notabelen, gemeentebestuurders en geestelijken 

                                                           
409 Zoals het schandaal in 1934 waarbij president Hindenburg was betrokken. Zie: Van Vree, De pers en Duitsland, 
33, 238 en 250; Het Volk, 21 en 22 februari 1934. Andere voorbeelden zijn de schijnprocessen die tegen geestelijken 
werden gevoerd. Zie: Buskes, Kapelaan Rossaint en dominé Niemöller: twee processen in het Derde Rijk.   
410 Wunder, Geschichte der Bürokratie,144-146. 
411 Gerlach, ‘Introduction: Rivalry and Competition’, 13. 
412 Staatseigendommen, zoals geconfisqueerde Joodse bezittingen en goederen voor het leger, werden achtergehouden. 
Bajohr omschrijft de nazibestuurders daarom als ‘parvenu und profiteure’. Bajohr, Parvenus und profiteure. 
Korruption in der NS-Zeit. Zie ook: Bajohr, ‘The Holocaust and Corruption’, 118-140. 
413 Ferrari, ‘Corruption in Italy’, 165-178. 
414 Bosworth, ‘Per necessita famigliare: Hypocrisy and corruption in Fascist Italy’, 357-387. 
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betrokken waren. Procureur-generaal Speyart werd hiervoor als hoofdschuldige aangewezen, 

maar zijn politieke baas, minister Goseling, werd gezien als de eindverantwoordelijke. Hoewel er 

aan Goselings persoonlijke integriteit niet werd getwijfeld, in tegenstelling tot aan die van 

Speyart, vond men dat hij de politieke moraliteit niet voldoende had gewaarborgd.415 Zijn 

ministerschap zou zijn laatste politieke functie zijn, want Goseling stierf in 1941 in een Duits 

concentratiekamp. Na de oorlog kwam in de parlementaire enquête ‘regeringsbeleid 1940-1945’ 

de zaak-Oss nog kort ter sprake - het veranderde het beeld over Goseling, Speyart en de zaak-Oss 

niet.416  

  

                                                           
415 De Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog, deel 1, 659-662 en ibidem, deel 10a, tweede 
helft, 787. 
416 Het imago van Speyart werd er slechter op in de loop der jaren. SDAP’er Van der Goes zat samen met Goseling en 
Speyart in St. Michel Gestel opgesloten tijdens de oorlog. Daarover tekende hij later op: ‘Ik negeerde Speyart, maar 
niet Goseling. Integendeel. Met deze gave man, gruwelijk misleid, heb ik tot het laatst als vriend kunnen praten’. 
Zoals geciteerd in: Schouten, De zaak Oss, 163. Na de oorlog bouwde Speyart al snel een naam op als arrogant en 
halsstarrig bestuurder: Van Merriënboer, ‘Raspaard met oogkleppen’, 155-186. Een doorn in het oog van velen was 
dat Speyart nooit afstand heeft genomen van zijn optreden in de zaak-Oss. Zie: Verburg, Geschiedenis van het 
Ministerie van Justitie, deel II, 391 en 403. 
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Conclusie 
 

Na de Eerste Wereldoorlog was de pluralistische rechtsstaat het overkoepelend ideaal van goed 

bestuur. Kenmerken van dit ideaal waren de acceptatie van de moderne gemeenschapsbenadering, 

een verdeeld partijlandschap en een verzuild bestuurstelsel. De spanningen die hiermee verband 

hielden, vormden de voedingsbodem voor de zaak-Oss. Smeets’ constatering dat de oorzaak voor 

het ontstaan van de zaak-Oss was gelegen in het latente antipapisme in Nederland en het 

‘dualistische en conflictueuze politiebestel’, gaan dan ook voorbij aan de diepere politiek-

bestuurlijke betekenis van de zaak-Oss. De zaak speelde lang en de ophef was fundamenteel van 

aard, omdat de zoektocht naar een acceptabele invulling van politieke moraliteit moeizaam 

verliep.417 

 De zaak-Oss brak los nadat minister van Justitie Goseling had besloten tot de stopzetting 

van de opsporingsbevoegdheid van een marechausseebrigade die publiekelijk was bewierookt. 

Het vermoeden ontstond dat Goseling zijn bevoegdheden had misbruikt om katholieke belangen 

te behartigen. Daardoor ontstond een breder debat over de mate van corruptie die een 

pluralistische rechtsstaat kenmerkte, in een tijd dat in het buitenland werd geëxperimenteerd met 

andere rechtsstaatideeën. In reactie op de buitenlandse ontwikkelingen groeide het vertrouwen in 

een pluralistische rechtsstaat die was gefundeerd op een moderne gemeenschapsbenadering, maar 

wel één die paste bij de Nederlandse traditie waarin werd gehecht aan als klassiek-liberaal en 

protestants-christelijk gedefinieerde waarden, zoals grondrechten die zijn verankerd in een 

grondwet, vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid en begrensde staatsinmenging. Zonder er 

grote theorieën voor te gebruiken, ontwikkelde zich zo een dominante opvatting van politieke 

moraliteit. Wie hier vanaf week, werd argwanend gevolgd. 

 Dit maakt dat de betrokkenheid van Goseling in de zaak-Oss cruciaal was. Deze 

katholieke politicus was sinds 1930 de politieke leider van de RKSP en hamerde op katholieke 

gemeenschapsversterking door het katholicisme. Dat werkte als een rode lap op een stier voor de 

SGP en NSB, terwijl liberalen en sociaaldemocraten zich buitengesloten voelden en zich niet 

herkenden in deze uitleg van de pluralistische rechtsstaat, en er een gevaar in zagen voor de 

politieke moraliteit. Op hetzelfde moment konden de traditionele bondgenoten van de RKSP – de 

CHU en ARP – steeds beter overweg met niet-confessionelen en accepteerden ze een aantal 

klassiek-liberale waarden, dit tot ergernis van Goseling. De grootste gemeenschap van Nederland, 

de katholieken, raakte geïsoleerd en voelde zich bedreigd. Dit verklaart waarom Goseling en de 

                                                           
417 Hoewel Smeets veel aandacht heeft voor de context van Oss, verengt hij de zaak teveel tot een strubbeling over de 
organisatie van de politie. Smeets, Affaire Oss, 233. Zie voor het feit dat het meer dan een antipapistische rel was 
Langevelds treffende analyse van Colijns onderschatting van de zaak-Oss: Langeveld, Colijn, 298.  
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RKSP-fractie tijdens de zaak-Oss niet kozen voor toenadering, maar voor het gesloten houden 

van de katholieke linie. Het werkte averechts. 

De zaak-Oss bewees voor velen dat de katholieken op cruciale momenten de kerk voor 

lieten gaan, het niet zo nauw namen met de rechtsmoraal en de Nederlandse parlementaire 

democratie slechts uit utilitaire gemeenschapsbelangen accepteerden. Ook rechtsgeleerden, zoals 

Van Oven en Van Bemmelen, waren kritisch en zelfs vanuit de eigen gelederen, onder meer door 

Pompe, werd gewezen op het bestaan van een afwijkende katholieke rechtsmoraal. Nooit werd er 

getwijfeld aan Goselings persoonlijke integriteit, maar wel werd hem aangerekend dat hij de Osse 

marechaussee in alle afzonderlijke strafzaken verweet te ver te zijn gegaan en blind te vertrouwen 

op het verhaal van de Osse burgemeester, bankier Van den H. en bovenal procureur-generaal 

Speyart. Zij hadden echter op verschillende momenten meineed gepleegd, rechtsprincipes getart, 

willekeurig opgetreden en corruptie toegedekt. Dit maakte dat Oss als een corruptieschandaal 

werd gezien: publieke middelen van justitie en politie waren misbruikt ten behoeve van de 

belangen van enkele individuen en een politieke partij. 

De uitkomst van de zaak-Oss expliciteert bestuurlijke waarden die voortvloeiden uit het 

idealiseren van een pluralistische rechtsstaat, zoals rechtsgelijkheid, rechtszekerheid, het 

beschermen van belangen van gemeenschappen en het waarborgen van een zekere gedeelde 

rechtsmoraal. Bij een spanning tussen individuele en gemeenschappelijke rechtsopvattingen 

moest een bestuurder de gemeenschap en zijn dienaren – ambtenaren – beschermen, terwijl 

advocaten individuen konden beschermen. Ook mochten (justitie-)ambtenaren niet lichtvaardig, 

onoordeelkundig, ondoordacht of zonder tact te werk gaan, zoals Goseling voortdurend 

benadrukte. Dat Goselings zeer eenzijdige uitleg niet werd gevolgd, laat ook zien dat kwesties 

van politieke moraliteit een meer democratische aangelegenheid waren geworden: niet alleen 

vooraanstaande politieke leiders en bestuurders bepaalden de inhoud ervan, maar ook de Kamer 

en de pers. De Kamer beslechtte het pleit door te stellen dat politie- en justitieambtenaren 

rekening mochten houden met het bestaan van verschillende (morele) rechtsopvattingen tussen 

gemeenschappen, als dit maar ‘logisch-consequent’ en op basis van evenredigheid en 

verantwoordelijkheidsbesef gebeurde. Daaraan ontbrak het in Oss, want Speyart en Goseling 

belichaamden geen ‘evenwichtige tactvolle leiding’. Ook mochten vermoedens van overtredingen 

niet met een door ‘dik-en-dun’ politiek worden doodgezwegen, noch mochten superieuren de 

integriteit van ambtenaren diskwalificeren met woorden als ‘terreur’, ‘domheidsmacht’ en ‘op hol 

geslagen’ - de waarde van bestuurlijke tact had verschillende betekenissen. 

De waarden die tijdens het debat over de zaak-Oss werden geëxpliciteerd, gaven inhoud 

aan een politieke moraliteit die was verbonden met de stabiliteit van een pluralistische rechtsstaat. 

Daarin mochten afwijkende opvattingen worden geaccepteerd, maar niet zover dat er geen 
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gemeenschappelijk moreel kader overbleef of formele bevoegdheden onbelangrijk waren. Het 

idealiseren van het pluralisme, bijvoorbeeld door het accepteren van de moderne 

gemeenschapsbenadering, betekende niet dat een gemeenschap alles mocht zeggen en doen.418 De 

katholieken onder Goselings bewind hadden de stabiliteit van de pluralistische democratie getart 

en door hun halsstarrigheid ook de suggestie daarvan gewekt de ernst van de situatie te 

onderschatten. Daarmee waren belangrijkste fundamenten van een stabiel pluralistisch stelsel - 

een gedeeld politiek-moreel kader, een evenwichtige omgang met bestuursmacht, het zoeken naar 

samenwerking met belangrijke gemeenschappen en het openlijk afkeuren van interpretaties die 

een gedeelde basismoraal (teveel) ondermijnen - ondermijnd.  

Na 1945 werd de pluralistische rechtsstaat hersteld en mede gebaseerd op vooroorlogse 

instituties en principes, zoals gematigd gemeenschapsdenken. Daarnaast werd veel belang 

gehecht aan zowel een betere juridische als ook morele verankering van pluralistische en 

rechtsstatelijke beginselen van goed bestuur.419 Lijphart zag in deze zin dan ook geen breuk tussen 

de vooroorlogse en naoorlogse kenmerken van de omgang met pluralistisch bestuur. Bovendien 

bleek uit het debat over de zaak-Oss dat het parlement al voor de oorlog controle eiste en kreeg 

op het vaststellen van de juiste omgang met recht en moraliteit, waardoor rechtsschandalen als 

vanzelf politieke aangelegenheden bleken. Het idee dat pas na de oorlog de parlementair-

democratische pluralistische rechtsstaat werd verdedigd, kan door de zaak-Oss worden 

genuanceerd. Al voor de oorlog werd er gezocht naar acceptatie van een ideaal en een daarbij 

passende moraliteit waarmee het waarborgen van de vrijheid van gemeenschappen en individuen 

kon worden gerealiseerd, zonder dat dit tot extreme situaties zou en mocht leiden.420  

                                                           
418 Held, Models of Democracy, 163 en 164. 
419 Müller, Contesting Democracy, 4 en 5. 
420 Te Velde, ‘De domesticatie van democratie in Nederland’, 23 en 24. 
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Besluit 
 

‘Kwestiën van politieke moraliteit zijn teedere planten, althans op onzen bodem, welke niemand 

met ruwe hand behoort aan te vatten. Het volk van Nederland, hoe apathiek onder gewone 

omstandigheden, kan zich nog warm maken voor vraagstukken van zuiver zedelijken aard, en 

laten wij zorgen die warmte niet te verkoelen, want wat wordt er ten slotte van de parlementaire 

regering, de regering van de openbare meening, zonder politieke moraliteit, zonder juiste kennis 

van het onderscheid tusschen goed en kwaad, zonder warme liefde voor het een en 

onverzoenlijken haat tegen het ander.’1 

Corruptie in Nederland: kwesties van politieke moraliteit 

De bovenstaande constatering, die de liberale staatsrechtdenker Buys optekende naar aanleiding 

van de Limburgse brievenaffaire, geeft een aantal essentiële kenmerken weer van de geschiedenis 

van Nederlandse corruptie na 1848. De eerste en belangrijkste is dat corruptieschandalen in 

Nederland kwesties van politieke moraliteit zijn. Dit wil zeggen dat corruptie niet zozeer wordt 

gedefinieerd als een individuele overtreding van een formele wet, maar als een aantasting van een 

set van ongeschreven waarden waarvan in het publieke domein wordt verwacht dat politici en 

bestuurders deze waarborgen. Het gaat dan om waarden die moeilijk precies zijn af te bakenen en 

niet in wetsvoorschriften zijn vastgelegd, zoals geschiktheid, fatsoenlijkheid, deskundigheid en 

rechtvaardigheid, maar die wel degelijk betekenis hebben in een bijzondere context.  

 Daarnaast wordt met corruptieschandalen in Nederland, juist omdat het kwesties van 

politieke moraliteit zijn, zeer serieus omgesprongen door burgers, journalisten, politici en 

bestuurders. Het zijn, zoals Buys zegt, ‘teedere planten’. Vaak duurt het even, maar als een 

corruptieschandaal eenmaal op de politieke agenda staat, kan men zich er erg over opwinden. Dit 

geldt voor zowel de aanklagers als de beklaagden: beide kampen hebben in de loop van de 

geschiedenis (een beschuldiging van) corruptie uiterst serieus genomen en zich er zeer gevoelig 

voor getoond. Feitelijke corruptie of de perceptie ervan mocht niet met de Nederlandse politiek 

worden geassocieerd. Zo was Thorbecke even verontwaardigd dat hij werd beschuldigd van 

corruptie, als J.P.J.A. van Zuylen ervan overtuigd was dat hij op goede gronden om een enquête 

vroeg om de Limburgse brievenaffaire uit te zoeken. Deze gevoeligheid wordt veroorzaakt door 

het feit dat kwesties van politieke moraliteit gaan over belangrijke zaken, zoals het functioneren 

van het parlement en de pers. Instituties ook die waarden belichamen, vormen en waarborgen die 

samenhangen met tijdgebonden idealen van goed bestuur. Alle bovenstaande elementen kwamen 

voortdurend terug en werden zichtbaar door een contextuele benadering te hanteren.  

                                                           
1 Buys, ‘Winter- en zomerstormen’, 31. 
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De contextuele benadering leverde ook een aantal andere inzichten op. In de periode na 

1848 stond niet alleen financiële omkoping centraal, zoals vaak wordt gedacht als we het 

tegenwoordig over corruptie hebben, maar ook het niet-integer optreden van bekleders van 

openbare functies in een veel bredere morele zin van het woord. Corruptiebeschuldigingen gingen 

over een spanning tussen publiek en privaat – voortdurend bleken er opvattingen te leven dat 

openbare ambtsdragers in het publieke domein andere waarden, belangen en gedragingen 

moesten waarborgen dan particulieren in het private domein. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit 

dat Betz als minister niet zijn brief over de belastingen had mogen versturen aan Van der Maesen, 

en uit zijn mislukte poging om de brief als een ‘verkeerd begrepen private correspondentie’ te 

kwalificeren. In het geval van het Billitonschandaal vond de directie dat de Billitonmaatschappij 

als particulier bedrijf een overeenkomst had gesloten met het Indisch Gouvernement, zoals 

particulieren dat vaker doen, en daarom niet was gebonden aan de parlementaire uitleg van 

moreel handelen. In beide gevallen was de strijd over de betekenis van publiek en privaat heftig 

en trokken de beklaagden aan het kortste eind: er bleken publieke belangen en waarden te zijn die 

voorrang kregen boven particuliere belangen en waarden. 

Daarnaast werd de ophef over politieke corruptie bevorderd doordat er openbare 

discussies over werden gevoerd – ze werden besproken in een ruimte waar publieke 

verontwaardiging zich kon uiten en als politiek ernstig werd opgevat. De publieke onvrede die 

voortvloeide uit de corruptieschandalen, ging over de manier waarop politieke waarden in de 

bestuurlijke praktijk werden geëffectueerd, uitgedragen en gewaarborgd. Dit laat zien dat er 

voortdurend een besef was bij politici, journalisten, intellectuelen en burgers dat publieke 

ambtsdragers zich op een bijzondere manier moesten gedragen zonder dat het bij voorbaat 

duidelijk was wat dit inhield. Vaak maakte pas het debat over een corruptieschandaal duidelijk 

welk type goed bestuur werd geïdealiseerd en welke invulling van politieke moraliteit daaruit 

voortvloeide.  

Verder is gebleken dat het beeld van Nederlandse corruptie als kleinschalig en incidenteel 

– zie Huizinga’s in de inleiding aangehaalde opmerking – moet worden genuanceerd. Want als 

corruptie wordt verbonden met idealen van goed bestuur en de ontwikkeling van moderne 

politiek, kan een andere conclusie worden getrokken. Niet alleen veroorzaakten alle behandelde 

corruptieschandalen in de tijd zelf flinke ophef, maar ook werd duidelijk dat ze verband hielden 

met grotere politiek-bestuurlijke ontwikkelingen, zoals de vestiging van vrije verkiezingen, een 

bureaucratisch ambtenarenapparaat of een pluralistische rechtsstaat. Zo was de Limburgse 

brievenaffaire een inbreuk op een uit het liberale ideaal voortvloeiende opvatting van politieke 

moraliteit dat bestuurders van burgerlijke afkomst de beste waarborg voor goed bestuur waren, 

mits ze waren gekozen op basis van geschiktheid door vrije verkiezingen en zich als dienaren van 



330 
 

het algemeen belang gedroegen. De brievenaffaire kon ook uitgroeien tot een schandaal doordat 

Betz’ brief wees op een achter de schermen meer voorkomende praktijk die haaks stond op in de 

openbaarheid beleden waarden. Ook bij de corruptie die tijdens de oorlog speelde, bleek niet 

alleen dat de pluimveevereniging knoeide of De Jong, maar dat het functioneren van alle 

crisisinstellingen verontwaardiging opriep, omdat het haaks stond op wat het publiek verwachtte 

van zelfverklaarde deskundige bestuurders en instellingen in een modern bureaucratisch tijdperk. 

Dat de debatten over corruptie serieus waren, kwam ook doordat ze waren verbonden met 

strijd over de opkomst of ondergang van idealen van goed bestuur. Dit is zeker kenmerkend voor 

corruptie in de periode 1848-1940, omdat de partijideologische strijd in Nederland toen tot een 

hoogtepunt kwam. Bovendien werd het idee dat er een onveranderbare set van waarden van goed 

bestuur hoorde te zijn en te gelden, veel wezenlijker betwist dan in de periode na 1945. Wie zou 

immers nu een actueel corruptieschandaal gebruiken om een pleidooi te houden voor het loslaten 

van de liberale pluralistische rechtsstaat? Maar tussen 1848 en 1940 werden corruptieschandalen 

door politici gebruikt om elkaars opvattingen van goed bestuur en politieke moraliteit (retorisch) 

te bestrijden. Daarom waren de uitkomsten van debatten over corruptie vaak zowel een 

bestendiging van als een afrekening met een bepaalde opvatting van goed bestuur. Het 

Billitonschandaal was bijvoorbeeld een zware tegenslag voor de aanhangers van het 

conservatieve cultuurstelsel en een stimulans voor de sociaal-liberale en ethische politiek.  

Opvallend is dat dan tevens blijkt dat ieder ideaal van goed bestuur als vanzelf ook zijn 

eigen afwijkingen creëert en daarmee een voedingsbodem voor nieuwe corruptieschandalen is. 

Ofwel, de Limburgse brievenaffaire is ondenkbaar zonder het liberale bestuursideaal, net zoals 

het Billitonschandaal, de oorlogscorruptie en de zaak-Oss niet zouden hebben gespeeld zonder 

respectievelijk een modern staatsbesef, bureaucratisch ideaal en streven naar een pluralistische 

rechtsstaat. Dit laat zien dat politici, staatsrechtsgeleerden, ambtenaren en zakenlieden 

voortdurend tegen grenzen zijn aangelopen wanneer ze een ideaal van goed bestuur probeerden te 

verwezenlijken. Zo bezien zou het naïef zijn te denken dat alleen in traditionele of niet-Westerse 

landen corruptie voorkomt en Nederland geen geschiedenis van corruptie zou hebben. Sterker, 

dat zou een onderschatting zijn van het belang dat aan politieke moraliteit en goed bestuur in 

Nederland wordt gehecht en de strijd die daarover werd en wordt geleverd.  

 

Fases in de Nederlandse geschiedenis van corruptie na 1848 

Corruptie is een structureel onderdeel van de geschiedenis van Nederlandse politiek, maar heeft 

uiteraard verschillende fasen doorgemaakt. Uit het eerste hoofdstuk, waarin de tijd van het 

liberale ideaal van goed bestuur en de Limburgse brievenaffaire werd besproken, bleek dat na 

1848 op een andere manier naar corruptie, politieke moraliteit en goed bestuur werd gekeken dan 
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in de tijd van koning Willem I (1813-1840). De liberalen richtten zich tegen familiebegunstiging 

en idealiseerden een politiek van het algemeen belang, brachten de introductie van vrije directe 

verkiezingen, vestigden parlementair bestuur en versterkten de openbaarheid van politiek. Er 

ontstond een politieke ruimte waarin door politici, burgers en journalisten een recht op goed 

bestuur kon worden opgeëist. Door het bestaan van een recht op goed bestuur konden bestuurlijke 

integriteitschendingen als kwesties van politieke moraliteit worden (h)erkend, waarmee de basis 

werd gelegd voor debatten over moderne corruptie. Een recht op goed bestuur bood de 

noodzakelijke basis om een corruptieschandaal als een politieke aangelegenheid te beschouwen. 

Dit politieke en burgerlijke recht is sindsdien niet meer losgelaten, het is gedemocratiseerd en 

gepolitiseerd – meer mensen geven er betekenis aan. Welke burger is immers niet verontwaardigd 

als er in Nederland een corruptieschandaal opduikt? En wie vindt niet dat ‘de politiek’ de eerst 

verantwoordelijke is om het aan te pakken? 

Ook liet de brievenaffaire nog een ander gevolg van het liberale ideaal zien, namelijk dat 

in een cultuur waarin een politiek recht op goed bestuur geldt, een beschuldiging van corruptie 

een geducht (retorisch) wapen is om oppositie mee te voeren. De conservatieve en Limburgse 

oppositie gingen met Betz’ brief aan de haal. Zij waren de ‘exposers’ – de aanstichters van het 

corruptieschandaal – en wisten Betz, Van der Maesen en Thorbecke in het nauw te drijven. 

Aangezien de liberalen in deze tijd ook onderling waren verdeeld, werd het corruptieschandaal 

ook binnen de liberale partij gebruikt om rekeningen te vereffenen, bijvoorbeeld in de strijd 

tussen J.P.P. van Zuylen en de Thorbeckeanen. Dit bewijst niet dat iedere corruptiebeschuldiging 

een effectief politiek middel is om oppositie mee te voeren. Alleen als er een voedingsbodem is 

en een corruptieschandaal raakt aan een structureel type politiek gedrag dat als immoreel wordt 

beschouwd, is het een effectief wapen. De brievenaffaire werd herkend als een kwestie van 

politieke moraliteit en een wezenlijke strijd over de naleving van waarden van bestuur, zoals het 

waarborgen van de vrijheid van verkiezingen en het dienen van de publieke zaak.  

Daarnaast is uit alle corruptieschandalen gebleken dat, hoewel er in Nederland een recht 

op goed bestuur bestond dat veronderstelde dat corruptieschandalen als kwesties van politieke 

moraliteit ernstig genomen moesten worden, dit geen vrijbrief was voor het creëren van een 

corruptieschandaal. Tijdens de Limburgse brievenaffaire vond een meerderheid van liberale en 

conservatieve politici dat een corruptieschandaal in het parlement  met verantwoordelijkheid en 

fatsoen moest worden afgehandeld, zodat de politieke waardigheid overeind bleef. Een te 

‘schandalige’ strijd kon er immers op wijzen dat de politiek niet in staat was goed bestuur te 

waarborgen, ja zelfs dat een burgerlijk recht op goed bestuur gevaarlijk zou zijn, terwijl de 

Nederlandse burgerbestuurders nu juist meenden zeer geschikt te zijn. Tijdens debatten voor 

corruptieschandalen werd er daarom kritiek geuit op Kamerleden en journalisten die 
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onverantwoord inspeelden op beschuldigingen van corruptie, of die corruptieschandalen niet 

wilden beëindigen. Dit blijkt uit de kritiek op de aanjagers van de verschillende besproken 

corruptieschandalen, zoals J.P.P. van Zuylen tijdens de brievenaffaire, Keuchenius tijdens het 

Billitonschandaal en Rost tijdens de zaak-Oss. Voortdurend corrigeerden de aanklagers en 

beklaagden elkaar over de manier waarop met corruptieschandalen moest worden omgegaan.  

Een duidelijke verandering die in de loop van de tijd optrad, was dat de reikwijdte van het 

recht op goed bestuur steeds groter werd, omdat er idealen van goed bestuur werden 

geformuleerd die aan de staat en politiek een steeds grotere maatschappelijke rol toedichtten. 

Daarmee gingen kwesties van politieke moraliteit zich op andere terreinen afspelen. Zo was het 

Billitonschandaal anders van karakter dan de Limburgse brievenaffaire, als gevolg van de gestage 

opmars van modern staatsbestuur na 1870. In combinatie met het opkomende sociaal-liberalisme 

en imperialisme en de moderne economische groei en particuliere bedrijvigheid gingen kwesties 

van politieke moraliteit zich uitstrekken tot koloniale zaken en het handelen van Nederlandse 

bedrijven. De uitkomst van het Billitonschandaal bewees dat het Nederlandse bedrijfsleven niet 

(teveel) in het nadeel van het algemeen belang mocht handelen en dat overtredingen van deze 

grens een politiek corruptieschandaal veroorzaakten. Ook bleek dat zakelijke leiders 

medeverantwoordelijk werden gesteld voor het waarborgen van de politieke moraliteit. De 

voortgaande verbreding (of democratisering) van de politieke moraliteit werd nog duidelijker uit 

de debatten over de oorlogscorruptie. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden parlementariërs, 

zakenlieden, journalisten, belanghebbenden, ambtenaren en zelfs gewone burgers 

verantwoordelijk gesteld voor de corruptieschandalen en het algehele morele verval.  

Het Billitonschandaal en de oorlogscorruptie lieten het problematische karakter zien van 

een steeds bredere opvatting van politieke moraliteit. Dit leidde ertoe dat het bedrijfsleven, de 

(semi-)ambtenarij en de pers zich (partij)politieker gingen gedragen om invloed te kunnen 

uitoefenen. Hierdoor werd ‘de politiek’ moreel verantwoordelijk gesteld voor zaken waar deze 

steeds minder formeel-constitutioneel verantwoordelijk voor was. Tegelijkertijd claimden 

‘onpolitieke’ bestuurders dat ze deskundigheid, geschiktheid, rechtvaardigheid en efficiëntie beter 

konden waarborgen dan politici. Er trad daardoor een vermenging van publieke en private 

waarden en belangen op die leidde tot beschuldigingen van parlementaire laksheid, politieke 

zelfverrijking en misbruik van publieke middelen. Deze wezen op een ingewikkelde strijd tussen 

aanhangers van concurrerende moraliteitsopvattingen en idealen van bestuur, en stonden aan de 

basis van nieuwe soorten corruptie waarbij het onduidelijk was wie de ‘schuldige’ was of welk 

publiek belang was overtreden. Zo werd de paradox van een uitgebreide opvatting van politieke 

moraliteit zichtbaar: als politieke moraliteit een verantwoordelijkheid van allen wordt, is ze van 

niemand meer. Het bleek dat niet zonder meer ‘de overheid’ of ‘het bedrijfsleven’ de schuldigen 
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waren. De beschuldigde bedrijven tijdens de oorlog probeerden immers de private belangen van 

hun directie, medewerkers en aandeelhouders te behartigen en op innovatieve wijze winst te 

maken, terwijl de staat en zijn vertegenwoordigers probeerden het algemeen belang te behartigen 

door formele en morele regels af te kondigen. Waar de grens lag, bleek steeds vaker pas na een 

discussie. Dit maakte dat een publieke discussie over politieke moraliteit ook belangrijker werd. 

Een ander probleem dat bleek uit het Billitonschandaal en de oorlogscorruptie, en waar de 

politiek wat mee moest doen, was dat als het handelen van het bedrijfsleven tot een 

aangelegenheid van politieke moraliteit werd verklaard, het bedrijfsleven gevoeliger werd voor 

politieke beslissingen. Daaruit kan ook de conclusie worden getrokken dat als de betekenis van 

politieke moraliteit en goed bestuur verandert, nieuwe corruptieschandalen ontstaan zonder dat 

een private partij zijn eigen handelen heeft veranderd. De Billitonmaatschappij had bijvoorbeeld 

in 1852 een concessie verkregen onder een conservatief economisch regime, maar in de loop der 

jaren veranderden de politieke opvattingen over de exploitatie van de koloniën en mijngebieden 

en de rol van het staatsbestuur. Door de snelle veranderingen en het gebrek aan politieke 

consensus ontstond een diffuse vorm van politieke moraliteit: bestuurlijke beslissingen die door 

de één als willekeurig en immoreel werden beschouwd, waren voor de ander een teken van 

consistentie en verantwoord handelen. Juist voor de Billitonmaatschappij was deze strijd een 

nadeel, omdat zij afhankelijk was van vreemd kapitaal dat werd verkregen door vertrouwen in de 

langetermijnkoers van het bedrijf. De oplossing voor het wegnemen van publieke 

verontwaardiging over het handelen van het particuliere bedrijfsleven werd niet gezocht in een 

depolitisering van het conflict, maar in acceptatie van een sociaal-liberale politiek en het openlijk 

bespreekbaar maken van de corruptiebeschuldiging door het parlement om de gewenste moraliteit 

vast te stellen en te verankeren in een nieuwe concessie. Ook veel van de beschuldigingen tijdens 

de Eerste Wereldoorlog gingen terug op een niet door alle politici en zakenlieden gehanteerde 

uniforme uitleg van bureaucratische deskundigheid.  

Het politiek moraliseren van het handelen van het bedrijfsleven en de ambtenarij biedt de 

mogelijkheid de onderliggende sociale problemen naar boven te krijgen en de 

corruptieschandalen te beslechten. Onvrede over het handelen van het bedrijfsleven aan het einde 

van de negentiende eeuw, dat door sociaalradicalen zelfs met plutocratencorruptie werd 

verbonden, bleef zo niet in de beslotenheid hangen, maar werd na politieke strijd weggenomen. 

De verlammende zelfgekozen politieke censuur en het voortdurend afdoen van schandalen als 

incidenten tijdens de Eerste Wereldoorlog bood deze mogelijkheid niet, en stimuleerde de 

perceptie dat corruptie de vrije hand kreeg. Bovendien is het openlijk kunnen voeren van een 

debat over corruptie, met de bijbehorende mogelijkheden om een gedeelde betekenis van goed 

bestuur en politieke moraliteit te vestigen voor de langetermijnstabiliteit van staten, geen 
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onbelangrijk gegeven. In hun boek Why Nations Fail wijzen de auteurs Acemoglu en Robinson 

erop, onder meer door een vergelijking van de politiek-institutionele geschiedenis van de aan 

elkaar grenzende landen Mexico en de Verenigde Staten, dat de morele verantwoordelijkheid die 

de politiek in westerse staten heeft opgeëist voor het handelen van bedrijven, één van de 

belangrijkste redenen is voor het politieke vertrouwen en economische succes van westerse 

staten. In Mexico worden problemen door de zakelijke elite achter de schermen ‘opgelost’ met 

steun van rechters en parlementsleden, waardoor een voedingsbodem ontstaat voor de perceptie 

van corruptie, terwijl in de Verenigde Staten, waar in de achterkamer natuurlijk ook veel wordt 

‘geregeld’, zoals in alle westerse staten, nog altijd de pers, het parlement, de regering en de 

rechter eraan te pas komen als het moreel wantrouwen in het bedrijfsleven te groteske en 

schandalige vormen aanneemt.2 Ofwel, wanneer publieke verontwaardiging over het functioneren 

van het bedrijfsleven uitgroeit tot een debat over corruptie, dan is dat niet alleen een teken dat er 

wat mis is, maar ook een teken van een streven naar ideaal bestuur en een gezonde omgang met 

politieke moraliteit. Het bedrijfsleven, de staat en de samenleving hebben hier baat bij. In een 

dergelijke politieke cultuur blijft de onvrede niet onder de oppervlakte doorsudderen tot het 

moment van (revolutionaire) uitbarsting, maar wordt het ‘op tijd’ uitgedebatteerd en wordt er 

vervolgactie ondernomen.  

In aansluiting hierop maakt het debat over oorlogscorruptie het problematische karakter 

zichtbaar van het oprukkende bureaucratisch-deskundige bestuursideaal in de moderne tijd. Rond 

1900 werd bureaucratisering beschouwd als een nieuwe ontwikkeling, die weliswaar 

voortbouwde op liberale ideeën over een rationeel handelende geschikte bestuurder en een 

(vroeg)modern staatsbesef, maar die zich op cruciale onderdelen onderscheidde. De aanhangers 

van een bureaucratisch-deskundig bestuur vertrouwden er niet langer op dat de juiste waarden 

van bestuur konden worden gewaarborgd door de persoon van de burgerlijke politicus, noch door 

parlementair debat. Ze stelden meer vertrouwen in (de waarden die werden geassocieerd met) 

specialistische deskundigen en technisch-geschoolde bestuurders die zich hielden aan 

gestandaardiseerde formeel-juridische normen. Niet langer werd de politieke moraliteit 

overwegend gewaarborgd door ongeschreven waarden serieus te nemen, maar door formele 

wetten, standaarden en reglementen op te stellen. Althans, dat was de gedachte. De opbouw van 

het crisisstelsel in ‘revolutiebouwstijl’ zorgde voor problemen en misstanden die erop wezen dat 

er in de praktijk geen consistente formele bestuursopvatting werd gehandhaafd. Ten dele moet de 

oorzaak hiervan gezocht worden in het feit dat degenen die claimden deskundig te zijn, zich de 

bureaucratisch-deskundige waarden onvoldoende hadden eigen gemaakt. Een groot deel van de 

belanghebbenden, ambtenaren en mannen van zaken, handelden niet formeel, waren onvoldoende 
                                                           
2 Acemoglu en Robinson, Why Nations Fail, met name hoofdstuk 1 en 3. 
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technisch of juridisch geschoold, accepteerden of gaven giften, legden geen archieven aan en 

gingen willekeurig om met klachten, ontslag en promotie. Bovendien waren dit handelingen die 

in een ideale bureaucratisch-deskundige bestuurscultuur als corruptie golden. Het publiek van 

kritische parlementsleden, burgers, journalisten en rechtsgeleerden constateerde de afstand tussen 

ideaal en praktijk en bestempelde de misstanden op basis van een besef van politieke moraliteit 

als corruptie.  

Een extra conclusie die hieruit kan worden getrokken, is dat niet alleen in wetten, 

standaarden en reglementen de oplossing moet worden gezocht als waarborg van goed bestuur. 

Daar willen en kunnen bestuurders uiteindelijk maar ten dele aan voldoen, omdat formele regels 

nooit (precies) aansluiten op wat de hectiek van het moment vraagt. Daarom blijven 

ongeschreven politiek-morele waarden zoals eerlijkheid, fatsoenlijkheid en rechtvaardigheid 

belangrijk, omdat zij appelleren aan een publiek besef van hoe het bestuurlijk hoort. 

Een andere constatering die op basis van de omgang met de oorlogscorruptie kan worden 

gedaan, is dat een bureaucratisch-deskundig bestuur gevaarlijk is als het halfslachtig wordt 

ingevoerd en de rol van de politiek niet wordt gerespecteerd. Bureaucratische deskundigheid was 

een onvermijdelijke leidraad voor het besturen en beheren van grote organisaties, zoals de 

crisisstaat, maar politiek gezien weinig aantrekkelijk, omdat dit geen ruimte bood voor een 

politiek debat. Daarmee werden de mogelijkheden beperkt om op basis van discussie een 

gedeelde moraliteit vast te stellen. Aan het einde van de oorlog werd het debat hersteld. Hoewel 

de deskundige en juridische formalisering van bestuur werd doorgezet na de oorlog (zie de 

nieuwe wetgeving voor publiek-private samenwerking en de ambtenarenwet van 1929),  werd aan 

politiek-morele waarden, zoals het belang van openbaarheid, publiek debat en parlementaire 

controle, weer meer aandacht gegeven. Ook werd uit de oorlogscorruptiecasus duidelijk dat de 

historische betekenis van bureaucratische deskundigheid in Nederland zeer dynamisch was en dat 

de waardering ervoor afhankelijk was van de politieke overtuiging van een partij of persoon.  

Als alle debatten over corruptie uit deze studie worden overzien, kan worden 

geconcludeerd dat de oorlogscorruptie de heftigste periode was uit de Nederlandse geschiedenis 

waarin werd gedebatteerd over corruptie. Dit kwam voor een deel door de morele ontreddering en 

de praktische problemen van de bevolking op het gebied van voedsel, kleding en inkomen die als 

gevolg van de oorlog ontstonden. Daarnaast kan dit debat los niet worden gezien van de 

problemen die een bureaucratisch-deskundige benadering van bestuur met zich meebracht en de 

gevolgen hiervan voor de politieke moraliteit. Als een bureaucratisch-deskundig bestuur wordt 

geïdealiseerd, blijft er voor de articulatie van politiek-morele waarden weinig ruimte over omdat 

daaraan weinig belang wordt gehecht – politiek wordt dan beschouwd als een ander domein dan 

bestuur. Daarmee raakt bestuur uit het zicht van de politiek. 



336 
 

De aandacht voor politiek-morele kwesties aan het einde van de Eerste Wereldoorlog en 

in de periode erna voltrok zich in een wezenlijk andere context dan daarvoor. Er waren (veel) 

politieke partijen, er gold algemeen kiesrecht, van democratisering was sprake op alle 

maatschappelijke terreinen, de staat had een enorme omvang en de strijd der ideologieën bereikte 

in het interbellum een nieuw hoogtepunt. In het verzuilde Nederland, waarin de liberalen niet 

langer dominant waren, werd de pluralistische rechtsstaat geïdealiseerd als ideaal fundament van 

goed bestuur. Daardoor raakte – zoals eerder al het bestuur, het bedrijfsleven en 

ambtenarenapparaat – ook het terrein van het recht gepolitiseerd.  

Verder blijkt uit de zaak-Oss dat in Nederland al vóór de Tweede Wereldoorlog een 

pluralistische rechtsstaat opgang maakte. Het bestaan van dit ideaal van goed bestuur hielp om te 

kunnen omgaan met partijen en ideologieën die elkaar in de openbaarheid beconcurreerden. Het 

betekende echter niet dat alle opvattingen van politieke moraliteit werden geaccepteerd. Ook in 

een pluralistische rechtsstaat geeft een dominante set van ongeschreven waarden de grenzen van 

het politiek toelaatbare aan. In het interbellum bleken er allerlei impliciete vrijheden en grenzen 

te bestaan met betrekking tot de ruimte die gemeenschappen kregen en de rol van bestuurders. 

Minister Goseling van Justitie werd gecorrigeerd omdat hij zijn katholieke opvattingen teveel als 

maatstaf koos en daaruit een politieke moraliteit destilleerde die niet werd geaccepteerd door de 

andere partijen en gemeenschappen. Zijn invulling van de waarde ‘tactvol’ werd niet gesteund, 

want de zaak-Oss maakte duidelijk dat er in katholieke gebieden wel een beperkte eigen (Zuid-

Nederlandse of katholieke) interpretatie mocht gelden, maar niet één die te ver afweek van wat 

een protestants-liberale meerderheid vond. Een staatsorgaan als de marechaussee diende een 

algemeen belang en kon niet vanwege overtuigingen die door een minderheid werden gevolgd, 

haar opsporingsbevoegdheid worden afgenomen. Tijdens de zaak-Oss werd afgerekend met (de 

perceptie van) een te ver doorgevoerde voor-wat-hoort-wat of door-dik-en-dun politiek. 

Tot slot bevestigde de zaak-Oss een ander kenmerk van de omgang met Nederlandse 

corruptie tussen 1848 en 1940: het terugkerende verzoek om een parlementair onderzoek als er 

sprake was van een corruptieschandaal. Tijdens de zaak-Oss werd een enquête besproken en 

afgestemd en gekozen voor een onderzoek door een Kamercommissie. Bij de Limburgse 

brievenaffaire bleef het bij een debat over een verzoek tot een parlementaire enquête, terwijl 

tijdens het Billitonschandaal een Kamercommissie werd opgedragen onderzoek te doen. De enige 

keer dat een enquête werd ingesteld, was naar aanleiding van de oorlogscorruptie. Dit was echter 

een enquête die niet op basis van de enquêtewet van 1850 werd ingesteld, noch door 

parlementariërs werd geleid, maar door ‘onpolitieke’ deskundigen. Het feit dat er in Nederland 

verschillende typen onderzoek werden beproefd en dat voortdurend werd vermeden een 

parlementaire enquête in te stellen, toont aan dat politici een onderzoek naar corruptie niet te 
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formeel wilden inrichten. Ze wilden de vrijheid behouden om de politiek-morele gesteldheid van 

het moment mee te laten wegen in hun eindoordeel over een corruptieschandaal. Dit had als 

voordeel dat de uitkomst van een onderzoek aansloot bij de gemoedsrust van het moment. Het 

nadeel van deze aanpak bleek uit het onderzoek naar de oorlogscorruptie. Toen de 

crisisenquêtecommissie een structureel verkeerde omgang met waarden aan de kaak stelde, 

evenals een grof misbruik van publieke functies voor privaat gewin door een groot aantal 

bestuurders, konden strafrechtelijke vervolgacties niet worden afgedwongen en bleven harde 

politieke oordelen beperkt tot het functioneren van minister Posthuma.  

 

Nederlandse corruptie in een internationaal kader van modernisering 

De Nederlandse geschiedenis van politieke corruptie tussen 1848 en 1940 kreeg vorm binnen een 

(West-)Europese context. De Europese politiek in de moderne tijd wordt vaak uitgelegd als een 

periode die zich kenmerkt door (een strijd over) toenemende ideologisering, politisering, 

(parlementaire) democratisering en bureaucratisering (van de staat). Ook de toenemende spanning 

tussen publiek en privaat wordt gezien als een belangrijk aspect om politiek in de moderne tijd te 

begrijpen, zoals in studies van Duitse en Engelse begrips- en corruptiehistorici is gesteld. Door de 

onderzochte casussen te verbinden met deze ontwikkelingen, werd duidelijk dat de Nederlandse 

geschiedenis van corruptie zowel in een internationaal patroon past als daarvan afwijkt. 

Zo viel op dat de kenmerken van de Limburgse brievenaffaire vergelijkbaar zijn met 

debatten over corruptie die in andere West-Europese landen speelden. Ook in Engeland en 

Frankrijk was verkiezingscorruptie een belangrijk thema in deze tijd, waarover werd gedebatteerd 

tijdens specifieke schandalen. Het Billitonschandaal sloot aan bij twee andere Europese 

tendensen. Allereerst ging corruptie in het laatste kwart van de negentiende eeuw meer over 

geldzaken. Het was de financiële omvang van de Billitonconcessie die bijdroeg aan de publieke 

verontwaardiging, terwijl het financiële argument tijdens de Limburgse brievenaffaire – dat 

Limburgers een financieel belang hadden bij het tegenhouden van Betz’ belastingmaatregel – nog 

nauwelijks een rol speelde. Daarnaast hielden eind negentiende-eeuwse Europese 

corruptieschandalen verband met het imperialisme en de internationale beschavingsmissie die 

West-Europese landen op zich namen, zoals het Billitonschandaal laat zien. Een vierde type debat 

over corruptie dat rond 1900 prominenter werd, was het gevolg van het ontstaan van de moderne 

staat, zoals bleek uit het Billitonschandaal en de oorlogscorruptie. Daarbij viel op dat zowel in 

Nederland als West-Europa corruptieschandalen inzicht gaven in het debat over bureaucratisering 

als ideaal dan wel als (paradoxaal) probleem van modern bestuur. De Eerste Wereldoorlog is 

daarbij als een internationaal breukmoment te beschouwen volgens de Duitse, Engelse en Franse 

corruptiehistorici. En dat geldt ook voor Nederland.  
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 Twee laatste type kenmerken van moderne corruptie verdienen extra aandacht, namelijk 

de toenemende ideologisering en politisering die zichtbaar werd in debatten over corruptie en de 

invloed hiervan op idealen van goed bestuur en de politieke moraliteit. Historici die onderzoek 

deden naar Duitse, Franse en Engelse corruptie tijdens het interbellum, hebben erop gewezen dat 

corruptieschandalen werden beïnvloed door de vergaande ideologische en politieke strijd in een 

tijd van toenemend waardepluralisme. Dit was anders dan in de tijd ervoor, want tot en met de 

Eerste Wereldoorlog gold een doorontwikkeld liberalisme als het belangrijkste referentiekader 

van goed bestuur, ook voor conservatieven, socialisten en confessionelen die in ‘liberale 

corruptie’ hun gelijk zagen, namelijk dat er betere idealen en moraliteiten waren. Na de oorlog 

was de dominantie van het liberale ideaal verdwenen en werden goed bestuur en corruptie 

afhankelijk van een partijpolitieke en ideologische vooringenomenheid. De zaak-Oss laat zien dat 

zonder oog voor de strijd tussen liberalen, protestanten, katholieken, sociaaldemocraten en 

extremisten de betekenis van corruptie, goed bestuur en politieke moraliteit niet te begrijpen is. 

Bovendien, corruptieschandalen begonnen niet langer naar aanleiding van een debat over een 

beperkt onderwerp; bij het sterker wordende idee van een politiek stelsel in verval werden 

specifieke corruptieschandalen ‘gezocht’. Al voordat de zaak-Oss speelde, bestonden diepgaande 

meningsverschillen. Oss was ten dele een uitlaatklep.  

Naast overeenkomsten worden vanuit een internationaal en ‘modern’ perspectief ook 

verschillen duidelijk tussen Nederland en andere West-Europese landen. Opvallend is dan de 

grote rol die het Nederlandse parlement speelde als scheidsrechter bij kwesties van politieke 

moraliteit. Hoewel voortdurend de zeggenschap van het parlement om te oordelen over een 

corruptieschandaal werd betwist door het parlement zelf, door delen ervan of door niet-

parlementaire organen, speelde het parlement uiteindelijk altijd een belangrijke rol bij het 

opmerken, het in het vizier houden en het beslechten van een corruptieschandaal. Dit lijkt op de 

sterke rol die het Britse parlement speelde bij het signaleren en bestrijden van corruptie, maar 

wijkt af van de zwakkere rol die het Franse en Duitse parlement hadden bij het begeleiden van 

een corruptiedebat en het waarborgen van goed bestuur. In beide landen waren niet-parlementaire 

instituties, zoals de regering en publicisten, belangrijker tijdens een corruptieschandaal. In 

Nederland namen parlementariërs zoals Van Zuylen, Keuchenius, Troelstra en Wendelaar het 

initiatief bij het op de kaart zetten en houden van een corruptieschandaal, al dan niet met steun 

van de pers. In ieder geval was het nooit de regering of een (onderzoeks)rechter die het initiatief 

nam. Dit bood de Nederlandse politiek de vrijheid om, los van strafrechtelijke procedures, te 

bepalen hoe zou worden omgegaan met een schandaal. Het voordeel was dat voor het publiek 

zeer zichtbaar was dat algemene morele verontwaardiging door de politiek serieus werd 
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genomen, terwijl het politici de mogelijkheid bood om op een later tijdstip, als de publieke rust 

was teruggekeerd, te bepalen wat er zou worden gedaan.  

Hierbij heeft het parlementaire enquêterecht en de omgang ermee door het parlement een 

bijzondere rol gespeeld. Het enquêterecht werd tijdens het eerste kabinet-Thorbecke in 1850 

ingevoerd als uitvloeisel van de grondwetswijziging van 1848. Vanaf de invoer van het 

enquêterecht in Nederland was bekend dat de enquête niet alleen hoefde te worden gebruikt voor 

het verkrijgen van informatie voor technische vraagstukken, maar dat dit ook een middel was om 

politiek en staatsbestuur zuiver te houden door misstanden te veroordelen. In Engeland werden in 

de tweede helft van de negentiende eeuw talloze parlementaire enquêtes over corruptie gehouden 

die politieke gevolgen hadden: ze leidden tot strafrechtelijke veroordelingen en nieuwe wetten die 

zich specifiek tegen corruptie richtten, en stimuleerden dat onderzoeksrechters en journalisten 

zelfstandig corruptie gingen onderzoeken. In Nederland diende het recht op enquête meer als een 

katalysator: vaak werd een corruptiedebat pas na het indienen van een enquêteverzoek en tijdens 

het debat erover echt een serieuze kwestie van politieke moraliteit. In Nederland is geen enkele 

keer daadwerkelijk een parlementaire enquête gehouden naar aanleiding van een 

corruptieschandaal. Dit betekende niet dat er tijdens of na afloop van een corruptiedebat geen 

politieke conclusies werden getrokken. De verslagen van Kamercommissies die handelden over 

de in deze studie besproken corruptieschandalen, waren vaak zeer hard en scherp en stonden aan 

de basis van het einde van verschillende politieke carrières. Kenmerkend voor Nederland was dat 

het parlement zelf bepaalde hoe het een onderzoek opzette.  

Vanuit een internationaal perspectief valt ook op dat een corruptieschandaal minder door 

formeel-juridische dan door politiek-morele overwegingen werd bepaald, geheel anders dan in 

Engeland (of de Verenigde Staten). Daar waren al vroeg specifieke formele anticorruptiewetten 

en konden overtredingen daarvan uitmonden in vervolgingen. In Nederland waren morele 

oordelen belangrijker. In Nederland werd bijvoorbeeld het beïnvloeden van de verkiezingen 

moreel erger gevonden dan in Frankrijk en Engeland. In de laatste twee landen werd er wel tegen 

gestreden, maar werd het ook als een onderdeel van politiek beschouwd. Bovendien waren de 

wetten die daar werden opgesteld om verkiezingscorruptie te bestrijden niet te handhaven, zoals 

in Frankrijk, of wel te handhaven maar niet afschrikwekkend genoeg, zoals in Engeland. In beide 

landen betekende een beschuldiging van corruptie veel minder snel het einde van een politieke 

carrière dan in Nederland.  

Ook na de Limburgse brievenaffaire zouden praktijken die in strijd waren met de vrijheid 

van verkiezingen en de vrije selectie van geschikte bestuurders, tot verontwaardiging leiden, 

zoals in 1909 tijdens de lintjesaffaire bleek – toen Abraham Kuyper door het parlement werd 

gedwongen ‘het boetekleed’ aan te trekken voor het verzwijgen van een verkiezingsgift van 
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enkele duizenden guldens, en een niet bewezen beschuldiging dat hij in ruil daarvoor een lintje 

had verleend aan een ondernemer. Ook de eerste verkiezingen volgens het algemeen kiesrecht in 

1918 gingen niet gepaard met verkiezingscorruptie, terwijl het een nieuw middel was en 

plaatsvond in een tijd vol bestuurlijke corruptie. Bovendien had de combinatie van een 

corruptiediscours en (een corrupte omgang met) algemeen kiesrecht in Frankrijk in de 

negentiende eeuw voortdurend aan de basis gestaan van regimewisselingen. In Nederland was dit 

niet zo. 

Een combinatie van het bovenstaande leidt tot een ander inzicht. Nederland heeft een 

bestuurscultuur waarin een sterke nadruk ligt op het accepteren van de geschiktheid van eenmaal 

geselecteerde bestuurders, al dan niet op basis van de uitslag van verkiezingen of vanwege hun 

(gepercipieerde) bureaucratische deskundigheid. Twijfelen aan de kwaliteit van gekozen 

burgerbestuurders, en al helemaal het beschuldigen van corruptie, is een minder ‘gewoon’ 

onderdeel van de Nederlandse politieke cultuur dan bijvoorbeeld in Frankrijk het geval is – het 

klassieke land van schandalen en corruptie. Mogelijk is dit het gevolg van het feit dat juist in 

Frankrijk het moderne recht op goed bestuur, en het motto dat politiek van burgers is, is 

‘uitgevonden’ rondom de Franse Revolutie. Anders gezegd, de levendige debatten over politieke 

corruptie in Frankrijk zijn niet alleen een teken van een meer corrupt politiek stelsel, maar wijzen 

ook op een traditie van openbaar debat over de mankementen van ieder politiek stelsel. Een 

‘nadeel’ van de Nederlandse burgerlijke bestuurscultuur is dan ook dat het hameren op fatsoenlijk 

debat en de eigen geschiktheid zijn gebruikt om moraliteitskwesties te smoren. Minister van 

Koloniën De Brauw probeerde de parlementaire invloed op het Billitoncontract te verminderen 

door te bluffen dat de Kamer grondwettelijk en op basis van billijkheid en goede trouw niets te 

zeggen had. Posthuma verweet zijn criticasters dat ze niet ‘wetenschappelijk-objectief’ en 

deskundig konden oordelen, iets wat hij naar eigen zeggen wel kon. Goseling en de katholieke 

Kamerfractie hanteerden tot op het laatste moment het argument dat de zaak-Oss werd 

veroorzaakt door bruut optreden van de marechaussee; wie aan deze lezing twijfelde was een 

antipapist.  

Er is echter ook een andere uitleg mogelijk. Er is in Nederland een sterke overtuiging 

onder Kamerleden, journalisten en publicisten dat de waarborging van politieke moraliteit en 

goed bestuur niet aan de bestuurselite alleen kan worden overgelaten  – hoe vaak bestuurders ook 

zeggen dat dat wel kan. Ondanks terugkerende verwijten aan het adres van de aanstichters van 

een corruptiedebat – dat ze het aanzien van de politiek schaden – bleef een significante groep 

kritiek uiten als deze ervan overtuigd was dat er sprake was van corruptie. Het tweede ‘voordeel’ 

is dat ondanks de enigszins hautaine, bagatelliserende en dempende houding die de Nederlandse 

bestuurder vaak aanneemt, deze uiteindelijk, als de kritiek lang aanhoudt en een grond van 
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bestaan heeft, zijn conclusies trekt. Dit is anders dan in Frankrijk, waar in de negentiende eeuw 

de bestuurselite de corruptiekritiek minder serieus benutte ter verbetering van het vertrouwen in 

de morele gesteldheid van het bestuur, en revoluties uitbraken. Het is ook anders dan in 

Engeland, waar het aantal anti-corruptiewetten toenam –  een teken dat ‘old corruption’ werd 

afgekeurd – maar verkiezingscorruptie bleef voorkomen.3  

 

De betekenis van historische corruptie voor recente politieke moraliteitskwesties 

Dit onderzoek gaat niet over de betekenis van corruptie tussen 1848 en 1940 voor de naoorlogse 

tijd. Toch vallen een aantal verbanden met meer recente ontwikkelingen op. Het Nederlands 

bestuur is in de loop van de tijd verbeterd, alleen al vanwege de simpele reden dat het recht van 

burgers op goed bestuur steeds sterker is verankerd en de invulling ervan een aangelegenheid van 

algemeen politiek belang en van allen is gebleken: het is gedemocratiseerd. Geen individuele 

bestuurder kan nog op legitieme gronden claimen dat hij op basis van traditie, bij de gratie Gods 

of vanwege zijn familieachtergrond het recht heeft om te besturen. Ook zijn er weinig formele 

beperkingen voor burgers om zich wel of niet beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie. 

Veel burgers bekleden dan ook een positie op laag, midden of hoog niveau in een private, 

publieke of semipublieke organisatie. Bovendien, dat de selectie van bestuurders vrij is, wordt in 

het bijzonder gesymboliseerd doordat burgers zich nauwelijks meer druk hoeven te maken over 

verkiezingscorruptie, zoals dat in veel andere landen, van Rusland tot Congo, nog wel het geval 

is.4 De politiek-moreel scherpe afwijzing van verkiezingscorruptie sinds de negentiende eeuw is 

een traditie geworden.5 De vrijheid van verkiezingen is één van de belangrijkste graadmeters van 

een corruptievrij bestuursstelsel. 

 Dit is een deel van de verklaring waarom Nederland tegenwoordig naast andere westerse 

landen zoals Noorwegen, Canada en Nieuw-Zeeland, structureel tot de minst corrupte landen ter 

wereld wordt gerekend door bijvoorbeeld Transparancy International.6 De afwezigheid van 

corruptie wordt verder gezien als een uitvloeisel van het bestaan van een liberale democratie, een 

markteconomie, een verantwoordelijk opererend bedrijfsleven, een bureaucratisch-deskundige 

overheid en een pluralistische rechtsstaat. In Nederland zagen we aan de hand van de 

geschiedenis van corruptie tussen 1848-1940 hoe deze idealen met elkaar om voorrang streden, 

maar ook elkaar aanvulden en blijvende sporen nalieten. Pas na de oorlog was er echter sprake 

                                                           
3 Tot op de dag van vandaag zijn er in de Britse politiek meer schandalen die verband houden met partijpolitieke en 
verkiezingsschandalen dan in Nederland. 
4 Enige opschudding werd veroorzaakt in 2009/2010 door berichten over fraudegevoeligheid met elektronische 
stemmachines. Sindsdien wordt er weer met een rood potlood gestemd. 
5 Of de recente discussie over de corrumpering van de verkiezingen van 2012 door de Limburge VVD-politicus J. van 
Rey op een verandering wijst, zal nog moeten blijken. 
6 Zie http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/ 

http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/
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van meer consensus en langzaam is gebleken dat de naoorlogse invulling van politieke moraliteit 

en ideaal bestuur een uitvloeisel is van de ontwikkeling van waarden en instituties waarvan het 

fundament al voor de oorlog was gelegd.7 ‘What emerged instead might best be described as a 

new balance of democracy and liberal principles, and constitutionalism in particular, but with 

both liberalism and democracy redefined in the light of the totalitarian experience of 

midtwentieth-century Europe’, zoals Müller de acceptatie van het ideaal van de naoorlogse 

liberale democratie beschrijft.8 Ook Te Velde benadrukt het verband tussen de vestiging van de 

naoorlogse pluralistische rechtsstaat en de vooroorlogse ontwikkeling van bestuur en de 

ervaringen met bezetting en dictatuur.9 Als de Tweede Wereldoorlog echter een minder grote 

breuk was in de ontwikkeling van goed bestuur dan lange tijd werd gedacht, kunnen we dan ook 

aannemen dat politieke corruptieschandalen niet zijn verdwenen?  

Veel naoorlogse corruptieschandalen zijn niet zo ‘anders’ dan de casussen die in deze 

studie zijn besproken. De Lockheed-Affaire in de jaren zeventig, de RSV-enquête in de jaren 

tachtig, de IRT-affaire in de jaren negentig en de Bouwfraude die speelde rond 2000 leidden tot 

parlementaire onderzoeken, zorgden voor morele verontwaardiging, gingen over publiek-private 

belangenverstrengeling, en hielden verband met de politiek-bestuurlijke context van het moment 

en (een strijd over) een geïdealiseerde opvatting van goed bestuur. Er zijn ook andere 

overeenkomsten, zoals de nadruk op politieke moraliteit. In het geval van de Lockheed-affaire 

werd de hoofdbeklaagde, prins Bernhard, niet strafrechtelijk vervolgd, maar publiekelijk en op 

morele gronden gestraft door hem titels en erefuncties af te nemen. Ook uit de andere 

onderzoeken vloeiden nauwelijks strafrechtelijke vervolgingen voort. Ondanks het feit dat de 

onderzoekscommissies allerlei malversaties constateerden, kon directe omkoping van ambtenaren 

bijna nooit worden bewezen. Zo bezien tonen veel recente affaires gelijkenis met bijvoorbeeld de 

debatten over de corrupte crisisinstellingen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ook daarin ging het 

over de problemen die werden veroorzaakt door een te grote rol voor de staat, te weinig politieke 

controle en te eigengereide bestuurders die een grote mate van deskundigheid claimden, maar 

uiteindelijk mismanagement brachten. Dit is niet de plek om hier verder op in te gaan, maar een 

onderzoek naar de naoorlogse geschiedenis van corruptie zou de kenmerken van corruptie, goed 

bestuur en politieke moraliteit in Nederland kunnen verhelderen. 

Debatten over corruptie zijn een permanent onderdeel van de Nederlandse politiek en een 

teken van een streven naar goed bestuur en een besef van politieke moraliteit. Dit is een 

paradoxale conclusie: juist het bestaan van corruptieschandalen die als kwesties van politieke 
                                                           
7 Müller, Contesting Democracy, 126. Müller wijst erop dat het idee van de oorlog als een breuk pas aan het einde van 
de jaren vijftig werd uitgedragen; na de oorlog werd de Tweede Wereldoorlog in Europa nog een tijdlang als een 
ontsporing van de Franse Revolutie beschouwd. 
8 Müller, Contesting Democracy, 129. 
9 Te Velde, ‘De domesticatie van democratie in Nederland’, 24. 
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moraliteit serieus worden genomen, zijn een teken van een vitaal bestuurlijk stelsel. In een vrij 

land waarin niet alles kan en worden geregeld door de wet en opvattingen over goed en slecht 

publiek en privaat handelen door de tijd heen veranderen, is een politiek debat over kwesties van 

moraliteit nodig om gedeelde waarden van bestuur te expliciteren. Dit wil niet zeggen dat formele 

anticorruptiemaatregelen niet nodig zijn, want aanbestedingsvoorschriften, antiomkopingswetten 

en antifraudewetten zijn belangrijk om willekeur tegen te gaan. Dergelijke wetten zullen echter 

alleen nooit toereikend zijn om corruptie te herkennen en bestrijden, omdat ze de doorgaande 

verandering van goed bestuur en politieke moraliteit niet kunnen incorporeren. Dit maakt dat 

corruptie en goed bestuur afhankelijk zijn van de ideologische en morele opvattingen die op een 

bepaalde plaats en tijd dominant zijn. Het bestrijden van corruptie, dat staat en valt met het 

herkennen van corruptie, zou daarom, als aanvulling op studies van TI of de Wereldbank, gebaat 

zijn bij een historische benadering van corruptie waarin oog is voor de invloed van context en 

moraliteit.  

Tot slot: dat corruptieschandalen in Nederland contextgebonden kwesties van politieke 

moraliteit zijn en dat daarover door politici, pers en burgers wordt gedebatteerd, is niet iets van 

het verleden. Sterker, we zitten middenin een aantal van deze debatten, zoals de discussie over 

topsalarissen laat zien. Allereerst zijn ze een uitvloeisel van een strijd tussen aanhangers van 

verschillende idealen van goed bestuur die met politiek-morele argumenten wordt gevoerd. De 

ophef over de beloningen in de financiële sector ontstond niet doordat managers 

wetsvoorschriften hadden overtreden, maar doordat de beloningen op een bepaald moment in 

strijd werden geacht met een door het publiek gewenste naleving van ongeschreven morele 

waarden van goed bestuur. Nog sterker bleek het bestaan van dit mechanisme uit de 

verontwaardiging en reacties die volgden op het bekend worden van beloningen in 

(semi)publieke organisaties. Zo verweet de minister van Onderwijs in december 2012 de topman 

van Amarantis –  een scholengemeenschap die failliet ging als gevolg van risicovolle 

vastgoedprojecten en hoge (onkosten)vergoedingen voor de bestuurstop – ‘een gebrekkig moreel 

kompas’. Ook de verdediging van de topman in kwestie zelf getuigde van oog voor de historische 

context: ‘U moet het zien in de tijdgeest. Nu zou ik het niet meer doen’.10 Verder zijn de 

oplossingen die zijn aangedragen om in de toekomst dergelijke kwesties te voorkomen, 

interessant. Voor de private sector werd de ‘code-Tabaksblat’ uit 2004 aangevuld met nieuwe 

‘codes’ die gericht waren op het morele gedrag van bestuurders. Ook in de publieke sector 

worden steeds meer codes gebruikt, zoals een ‘code voor goed openbaar bestuur’. Bovendien 

werd bij het begrenzen van de salariëring lang vertrouwd op een niet bij wet afdwingbare 

                                                           
10 Hugo Logtenberg, “Amarantisbons: ‘verrijken onzin’”, Het Parool, 4 december 2012. 
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‘Balkenendenorm’ en publieke controle door de Wet openbaarmaking uit publieke middelen 

gefinancierde topinkomens (WOPT), dus geen wet die het salaris als zodanig bepaalde. En omdat 

dit niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, heeft het parlement in 2012 de aanvullende Wet 

Normering Topinkomens (WNT) aangenomen. Ook in die wet zijn echter allerlei uitzonderingen 

opgenomen en wordt een groot vertrouwen gesteld in morele zelfsturing van bestuurders.  

Er zitten nadelen aan de nadruk die in Nederland ligt op een morele omgang met goed 

bestuur. Een gebrek aan formele regels en wettelijke grenzen leidt tot willekeur en maakt dat 

voortdurende terugkerende misstanden niet strafrechtelijk bestreden kunnen worden. Bovendien 

betekent het niet precies formeel vastleggen van waarden van bestuur dat politiek en pers 

buitengewoon scherp en actief moeten zijn om door burgers, klanten of werknemers aangedragen 

morele misstanden serieus te nemen en uit te zoeken. Hiervoor zijn in de politiek en de 

journalistiek onvoldoende tijd en middelen beschikbaar, waardoor sommige misstanden te laat of 

nooit worden opgemerkt. Tevens kan door een gebrek aan formele normen het gevaar ontstaan 

van voortdurende onenigheid over de gewenste moraliteit van bestuur, die het dagelijks besturen 

van een organisatie onmogelijk maakt. 

 Tegelijkertijd kan er vanuit een blik op de geschiedenis met vertrouwen worden gekeken 

naar de manier waarop bestuurders in de Nederlandse publieke, semipublieke en private sector 

hebben gehandeld. Nederlandse bestuurders zijn sinds 1848 bereid gebleken zichzelf te 

veranderen of hebben kwesties van politieke moraliteit aangegrepen om veranderingen te 

initiëren, zoals is gebleken uit de Limburgse brievenaffaire, het Billitonschandaal, de 

oorlogscorruptie, de zaak-Oss en uit de hierboven aangehaalde recentere schandalen. Dat is niet 

altijd een luchtig proces geweest, want in alle corruptieschandalen die zijn besproken vielen 

politieke slachtoffers. Het vertrek van betrokkenen was vaak niet vanzelfsprekend, maar gebeurde 

onder druk van publiek, journalistiek en parlement. Kennis van het ontstaan van deze 

Nederlandse traditie en de bijbehorende paradoxen en verantwoordelijkheden kan journalisten, 

burgers, Kamerleden en bestuurders helpen op een verantwoorde manier met kwesties van 

politieke moraliteit en goed bestuur om te gaan. 
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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 



346 
 

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. 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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.  
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English summary 
 

A question of political morality 
Political corruption scandals and good government in the Netherlands, 1848-1940 

 

Introduction 

Since Transparency International (TI) started with its corruption perception index in 1993 the 

Netherlands has been ranked in the top of least corrupt countries in the world. This is in line with 

the historical image that the Netherlands is known for ‘its high standard of public honesty which 

makes far-reaching corruption impossible’, as the famous Dutch cultural historian Johan 

Huizinga wrote in 1934. At the same time Huizinga stated that ‘it could not be denied that the 

Dutchman, because of his bourgeois good-naturedness, accepts a light degree of corruption and 

favouritism without protest’. Recently, corruption affairs, such as the bribery of civil servants by 

construction companies, scandals related to malversations in the financial sector and cases of 

political corruption at the local level have resulted in public discontent. A Dutch political 

commentator even concluded that ‘the long standing idea that in Western mature liberal 

democracies political corruption has been vanished’ should be reconsidered. The history of Dutch 

political corruption and its relationship with the development of modern government is the 

subject of A question of political morality. Political corruption scandals and good government in 

the Netherlands, 1848-1940.  

 

Corruption, integrity and good government   

A political corruption scandal can be regarded as the result of public indignation about the misuse 

of a political office or public resource for private or political benefit. However, effective use of 

this commonly used definition is only possible when the concept of corruption is better 

understood. According to the German historian J.I. Engels it is important to take the etymological 

and conceptual development of corruption into account. Corrupt and corruption are derived from 

the Latin word corruptio – which is itself derived from corrumpere – and are explained in 

dictionaries as ‘perverted’, ‘rotten’, ‘dishonest’, ‘depraved’, ‘bribable’ and ‘degenerated’. Both 

the concepts and their explanations are in use in the Netherlands since the late Middle Ages. 

Furthermore, although corruption is often seen as caused or exemplified by incidents or 

individual wrongdoing, an accusation of corruption is always related to the moral health of a 

political system as a whole. In the Ancient World Greek equivalents of corruption were used to 

describe the moral decline or perversion of a good political system: tyranny, oligarchy and 

ochlocracy were deviations of monarchy, aristocracy and democracy. Moreover, corruption is 
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inversely related to the Latin word integritas – which is itself derived from integer – which 

means ‘incorruptness’, ‘intact’, ‘whole’ and ‘unaffected’. The relationship between corruption, 

the moral health of political systems and integrity shows that (a debate about) corruption is 

related to an ideal form of good government and what is regarded as political morality.  

 

A contextual approach of political corruption and morality 

Often a fixed and static definition of corruption is used, but in this book a historical contextual 

approach inspired by the work of the American political scientist Michael Johnston is deployed. 

Johnston has defined corruption as ‘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’. 

From this perspective corruption is not so much an infringement of a formal procedure or law, but 

of a set of socially and politically defined moral norms. Therefore corruption is related to a 

politically and contextually defined morality; what is seen as honest, decent or respectable is 

defined by a public debate within a certain time and place. This approach has consequences for 

the material that has to be studied. Not only laws, sets of rules or administrative standards should 

be analysed but also debates in parliament and the press as well as books of important political 

theorists and pamphleteers, diaries or letters of involved leading figures or minutes of board 

meetings.  

 

1848-1940: a crucial phase in the development of modern politics and government 

This study focuses on the meaning of corruption, political morality and good government 

between 1848 and 1940. In 1848 the leader of the Dutch liberals J.R. Thorbecke wrote a new 

constitution which was the foundation for the formation of a modern parliamentary system in 

which members of parliaments were directly elected for the first time in history. From that time 

on, it has been held, a liberal-bourgeois influenced political culture and government system 

slowly developed characterized by a parliamentary democracy, a free market economy, a 

bureaucratic state and a pluralist society guaranteed by the rule of law. However, this is a bit of 

an anachronistic view. After the Second World War, the scope of the debate about good 

government and corruption was reduced. In West-European countries like the Netherlands, the 

pluralistic liberal democracy became the only accepted frame of reference. However, this view 

ignores the contested character of the pre-war debate on, and practice of, good government. The 

changes which occurred in the Netherlands between 1848 and 1940 can be fruitfully related to 

corruption scandals and the development of politics in other European countries in the nineteenth 

and twentieth century.  
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 Although modern, modernity and modernization are ‘essentially contested concepts’ it 

can be stated that the nineteenth and twentieth century gave rise to ‘modern’ forms of (thinking 

about) good government and political morality. According to the German Begriffsgeschichte 

historians a modern political language developed from the late eighteenth century onwards which  

is characterized by four processes. First, the democratization of political language; more was 

written about politics and more people become involved in the process of reading and writing 

about and giving meaning to politics. Second, the historisation of political language; political 

concepts were related to an idea of a desirable future which caused that politics was more 

intensively experienced and fought for than before. Third, the ideologization of political 

language; concepts became part of ideologies like liberalism or conservatism and therefore the 

content of a certain political idea became depended on someone’s ideological viewpoint. Fourth 

and last, the modern era is known for the politicization of political language; concepts were used 

as weapons in a continuous political fight between opposing parties and groups with different 

ideas and moral values. These four processes should make us aware of the fact that debates about 

the meaning of political morality, good government and accusations of corruption entered a new 

period from the nineteenth century onwards.  

 In addition, historical studies on German, French and English political corruption have 

shown that processes of political modernization influenced the use of the word and definition of 

corruption, often in a paradoxically way. For example, the modern bureaucratic state was seen 

both as a mean to prevent and a reason for corruption: according to some the bureaucratic state 

guaranteed a formal, disciplined and professional use of public resources for public benefit, but 

others claimed that it resulted in higher public expenditures and an inefficient (corrupt) use of 

state money. This study proofs that comparable ‘modern’ discussions on corruption took place in 

the Netherlands as elsewhere in Western Europe. 

 

Four cases of corruption; four periods of political morality and  good government  

 

I. The Letters Affair of 1865 and the ideal of liberal good government (1848-1870)  

In the first chapter the so-called ‘Letters Affair’ is discussed. In 1865 it became publicly known 

that during the election campaign of 1864 the liberal minister of Finance G.H. Betz had written a 

letter to P. Th. van der Maesen de Sombreff, then the liberal candidate for parliament in the 

district of Maastricht in Limburg. Van der Maesen, in his successful bid, had shown Betz’s letter 

to voters in the district of Maastricht in an attempt to win their support. In the letter Betz had 

promised that his proposal for a tax increase for Limburg would be cancelled when Limburg 

voters would elect Van der Maesen. According to a contemporary liberal politician and historian, 
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who remembered the case in his memoirs afterwards, it was very clear ‘that the unfavourable tax 

proposals would be repealed in case the election should show a favourable result for the liberals.’ 

Others called Betz’s pledge ‘corruption’ or at least an ‘act of imprudence’. Soon Betz and Van 

der Maesen resigned, but the anti-liberal members of parliament asked for an enquiry, because 

they thought the letter was a sign of structural moral misbehaviour by Liberals during elections. 

Several more weeks of debate followed in November and December 1865 in which Liberals were 

attacked, especially their leader Thorbecke. 

 To understand why this apparently small incident caused such a fierce debate one should 

take into account the political and ideological context of the moment. First, Thorbecke presented 

himself and was seen as the founder and defender of the 1848 reform which had introduced free 

direct elections. Second, an accusation of corruption was serious in a time when political 

opposition and parliamentary debate, both principles associated with liberalism, were still in an 

experimental phase. Moreover, as debate and freedom of press were important liberal values, 

many politicians and newspapers joined the debate. This stimulated turmoil and undermined a 

sense of consensus about the facts, the content of corruption and what should be done with 

wrongdoers like Betz.  

 Although an enquiry was voted down, the scandal proved that influencing the outcome of 

elections behind the scenes and recalling a proposal of general benefit for reasons of party politics 

was politically immoral. Another outcome was the development of stronger party alignment, 

which would make political campaigning more openly accepted, but would also make it more 

difficult to arrange conformity about the general interest and the meaning of political morality. 

Finally, one should take into consideration that the Dutch case was not unique. Debates about 

electoral corruption were common in countries where the establishment of a modern liberal 

parliamentary system and free elections – or attempts to – were at stake. Like in England in the 

decades around the Reform Bill (1832) and in France during and after the liberal phase of 1830-

1848. Election scandals showed that free elections proved to be a vital value and important aspect 

of political morality in a liberal culture. 

 

II. The Billiton case (1882-1892) and the ideal of the modern state (1870-1900)  

The second chapter is about a corruption scandal which erupted in 1882 when the Billiton 

company was granted an extension of its concession to extract tin-ore on the island of Billiton in 

the Dutch East-Indies. In February 1883 a majority of Dutch MPs rejected the concession, 

thereby forcing the resignation of the Dutch Minister of Colonial Affairs and the Governor-

General of the Dutch East-Indies. The Dutch parliament regarded the concession as symptomatic 

of an immoral political system which favoured private businesses in a wrong way as the 
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concession would provide the directors and shareholders of the Billiton company to divide among 

themselves an expected profit of from 70 to 140 million guilders. It would take until 1892 to find 

a solution for the problem.  

 Billiton took place in a time when the frame of reference was the ideal that a state was 

responsible for the moral well-being of its (colonial) citizens and should enable modern economic 

growth by stimulating private business. From the beginning there was a tension between the state 

as a ‘guardian’ and the politics of promoting private business within the colonial territories. 

Although the concession was by many regarded as a legal document which correctness should be 

disputed in court, it was parliament in the Hague which claimed to be most equipped to judge it 

because it was a matter of political morality. The debate took several years as both the leading 

Liberals as well as the Christian opposition were itself ideologically divided between 

progressives (more state and political control in matters of public morality and business) and 

conservatives (less state interference and more laissez-faire).  

 The outcome of the debate was that parliament was indeed to decide and made clear that 

the state should earn a better concession in the interest of public morality, a civilized colonial 

policy and the common good. In 1892 under pressure of parliament the minister of Colonial 

Affairs negotiated a concession in which it was decided that 62.5% of the profit would be paid to 

the state, instead of the 10% agreed to in 1882. Although the shareholders protested, in the end 

there was no doubt that Parliament would have the last word in matters of political morality, i.e. 

when state interest and authority seem to be at stake. Moreover, the case fits well into growing 

difficulties of upholding a shared idea of morality in a time when modern multinational 

enterprises with private interests and bureaucratic states guaranteeing the public good each were 

extending their powers within the motherland and the colony. In addition, comparable cases of 

public-private tensions and public outcry about the behaviour of private companies and the role 

of politics were seen elsewhere, for example in France during the Panama scandal (1892).   

 

III. War corruption (1914-1918) and the ideal of bureaucratic expertise (1900-1918) 

The third chapter deals with corruption at the so-called crisis organizations which were 

responsible for an effective and efficient production and distribution of goods and raw materials 

in order to prevent shortages during the First World War. This economic and administrative 

system became more complex and disputable as the war continued. Two cases of corruption from 

1917 and 1918 are taken as an example and used for in-depth study; the corruption at the 

Association for Poultry and at the Association for Pulses, also called the De Jong Case. Board 

members and employees of the Association for Poultry were accused of favouritism, inaccuracy 

and foreknowledge and blamed for misusing their public office for private benefit, for example 
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by asking for and taking gifts. The De Jong Case was comparable with the Poultry-corruption 

with one difference: the involvement of W.J.E.H.M. De Jong, chairman of the committee 

supervising the Association for Pulses who was a member of parliament. De Jong’s involvement 

stimulated criticism on the role of politicians and parliament. 

 The corruption, the type of accusations and the distrust in parliamentary politics were 

closely related to the growing trust in bureaucratic expertise as a fundament of good government. 

Since the end of the nineteenth century the state was held responsible for a growing number of 

areas with the result that more civil servants were appointed and that a growth of state 

expenditures took place. This had consequences for the meaning of political morality. No longer 

were respect for liberal bourgeois values like public dignity and parliamentary debate seen as the 

most crucial for obtaining political morality. Instead promoting the bureaucratic ideal meant that 

public office holders and civil servants should see their office as a full time job, be permanently 

paid officials, act efficiently, follow written standardized rules and posses specialist expertise. 

The war was a great opportunity for downplaying parliamentary politics and a stimulus for large 

scale experiments with bureaucratic expertise. But the rash organization of the crisis system 

proved to be a breeding ground for corruption scandals. First, the crisis organizations were staffed 

by men with conflicting interests and different kind of expertise; besides civil servants and 

technical experts also businessmen were employed. Second, misuse of power and funding were 

caused by a lack of clearly defined rules – which is so crucial in a bureaucratic culture – 

concerning price-fixing, accounting, keeping files, possibilities to enter an appeal, gift taking and 

promotion and demotion of officials. 

 In May 1918 parliament set up a so called crisis-enquiry committee to investigate the 

accusations of corruption. In 1922 the final report was presented in which it was established that a 

lack of formal bureaucratic procedures, expertise and (parliamentary) political control were the 

main reasons for misuse and perceptions of misuse. Interestingly enough, the committee 

concluded that the abuses should not be called corruption, while during the war many of the 

observed offences were regarded as such. This was in line with the post war consensus that, 

although bureaucratic expertise and government interference should not be idealized and trusted 

in the way it had been during the war it still was an inevitable part of modern politics. The 

growing distrust in parliamentary politics and the trust on bureaucratization and expertise were 

quite common in Europe around 1900, just like corruption had been during the war. For example 

in England the War Office and in Germany Walter Rathenau’s Kriegsgesellschaften were known 

for their inefficient use and misuse of public resources. The result was corruption scandals at the 

end of the war, investigations shortly after the war and scepticism about parliamentary politics 

and state bureaucracies during the interwar period.  
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IV. The Oss Case (1938/39) and the ideal of the pluralist constitutional state (1918-1940) 

In the final chapter the so-called Oss Case is analyzed. The scandal was caused by the fact that 

the Minister of Justice C.M.J.F. Goseling, vice-prime minister and leader of the Catholic party, 

had taken away the powers of criminal investigation from the military police section stationed in 

the Catholic town of Oss. It seemed that Goseling had taken his decision on the moment that the 

military police was investigating a case of sexual abuse and fraud in which Catholic priests and 

administrators were involved. Liberal, Protestant, social democratic and National Socialist 

newspapers and MPs defined this as an act of corruption and wanted an enquiry. One and a half 

year of heated debate was ended in late 1939 when a parliamentary committee presented harsh 

conclusions and Goseling stepped down. 

 The Oss Case should be understood within the framework of the transformation of 

democratic politics after the First World War. In 1918 the first elections following universal male 

suffrage were held in the Netherlands which was seen as a crucial phase in the development of 

good government, especially by progressive Liberals and social democrats. However, soon it 

became clear that universal suffrage strengthened party politics and the social segmentation of the 

Dutch nation: more than ever before citizens voted along lines of social and religious cleavages, a 

development which was supported by political parties stressing (extreme) ideological differences 

between societal groups. This segmentation resulted in disagreement about the meaning of public 

and private interests, political morality and corruption. In order to make effective government 

possible a minimum of homogeneity and an acceptable form of heterogeneity had to be 

organized. This was found in idealizing a form of moderate pluralism safeguarded by a 

constitutional state. However, the real question was where the line should be drawn and what this 

meant for public officeholders maintaining for example law and order. In the Oss Case Goseling, 

with support of the Catholic party, embodied an interpretation of a pluralist perspective in which 

Catholics should be allowed to have the freedom to deal with justice in a way which was in line 

with a specific Catholic interpretation of morality and pluralism. 

 The public indignation and the conclusions of the parliamentary committee proved that in 

a pluralistic constitutional state police and justice are allowed to take social differences into 

account, but only within boundaries which are acceptable for a political majority. A 

parliamentary majority supported the committee’s conclusion that Goseling had taken away the 

powers of criminal investigation on the wrong conditions; he was not allowed to interfere in a 

judicial process in the way he deed. This was the central point of debate (and agreement), 

although Dutch National Socialists worsened the Oss Case by misusing it for their cause that 

political morality and state authority were corrupted by alien influences – for them besides Jews 
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also Catholics were suspicious – and that a state with a homogeneous nation should be 

established. The Oss Case therefore fits well into the interwar period which was characterized by 

a debate between advocates of pluralist and nationalist authoritarian forms of good government 

and political morality, and is comparable with for example the French Stavisky Affair (1934/35). 

 

Conclusion 

The history of Dutch corruption between 1848 and 1940 seen from a European and modern 

perspective brings forward several conclusions. First, in the Netherlands corruption cases are 

regarded as serious questions of political morality by both offender and offended. Often not so 

much the breaking of law or a formal rule was the main reason for a corruption case to arise, but 

the lack of public trust that important moral values were respected by public office holders. 

Second, whenever a case of corruption came forward and resulted in public indignation 

parliament took the lead and claimed to be the judge in matters of political morality. Third, the 

outcome of a parliamentary debate or investigation was often far-reaching: ministers step down, 

concessions were revised and acts of public and private parties were projected as immoral. Next, 

one can see that the Dutch history of corruption is related to a Western European and modern 

development of (ideas on) good government and political morality. Dutch corruption scandals 

showed similarities with British, French and German: all were influenced by processes like 

democratization, ideologization and bureaucratization. In this sense the relationship between 

structural political processes and changing ideals of good government can be fruitfully researched 

from a corruption perspective. Finally, current cases of corruption and new initiatives to fight 

corruption could make use of the insights offered by historical research on corruption: 

accusations of corruption should be treated not so much as incidents or isolated violations of 

formal rules, but understand as the result of an ideological driven struggle about the meaning of 

good government and political morality within a certain context. 
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