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. . In antwóord 01' het gestelde ":tn· Uw schrijven d.d. 
19 septem1:)er 1950 no. 23582 èn onder., toezending der · 
daarbij gevoeg�e ·bijlage, heb Jk de eer Uwe EXcelle11tfe 
het navolgendiei. te b.eriohten;, · , 1 • .  . 

l 
P� ., . 

. naar bt .1 mijn admi,nistrat,.a gee·n _gegevens voorhan-.. 
den waren over het "Oom<tté Democ.ratia" is h1.ernaar een 
uit�breid ond'.èrzoek ,�esteld, dat echter geen nositie-., 

.ve resultaten hèe�t ongeleverde 

· 1)ezerz1 jds wo:rdt het ve�den gewettigd geacht, dat
de betreffende b:riet is ongesteld door een of meerdere 

' politieke ·de'J.jnquenten, die ·ztch voo;r deze gelegenheid 
noom1t, Democrat1a" hebben genoem� , . . 

,;.-

Aan het werkel� jke bestaan van e�� zodan:fg co:m.it�. 
meen ik vooralsnog te moeten tw:!jtelen·. 

Aan Zijne Excellentie 
de Minister �resident 
t' 
•s - · o R A VE N H A G ·E.,,

·;> 

,tHm' HOOID V �- ·DE DIENST: 
! 

,, 
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Nr. 3346-' 50. 

Uw nr.93293 dd.26-9-'50. 
rappel dd.17-10-'5©.. 

Onderwerp: Comité Democra tü.1. 

VER TROUWELIJK. 

OP KAART 

ACD/ 4".) 

DAT: IO..J..-5î 
PAR: @--

23 No vember. 1950. � 

-p-17/ 
-- ' 1' . _z.APJ

1
"'

2 5 NOV. fB1 .,,cl 

AC(j?t �J;�1v 

In t}ntwoo['d op bovenbedoeld s chrijven km het volgende worden 
medegedeeld: 

Te Amsterdam is een comité onder àe naam "Comité Democr8tis" 
niet bekend, terwijl een onderzoek naar bedoeld comité geen enkel 
re sul tmit opleverde • 

Mochten nadezeR nog enige gegevens dienaé.mgélande 11\/'0rden verkregen 
dan zullen èeze ten spoedigste vmrden medegedeeld, 

�� .\�� einde. 
G-3 •



MINISTîmIE VAN 
BINlfflNLANDSE ZAKEN 

Noo : B 93293 

Betr.: Comité Democratia 
(rappel). 

VII AV 3 

co 93293 

's-Gravenhage, 17 october 1950 

VE'RTROUWELI JK 

Hiermede moge ik U mijn schrijven no. 9}293, d.d. 
26 september 1950 in her1nnering brengen, waarin ik U 
verzocht om inlichtingen over het Comité Democratia. 

Met spoedige beantwoord1ng zult U mij zeer ver
plichten. 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Poli tie 
te 
A 11 S T E R D A M. 

�HET.· HOOFD VAN DE DIENST. 
· Namens deze,

' 



MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

's-G.raverihage • 26 se-ptembe'r 

. 

. 

Bêtr.: 

9.3293 

Comité Democratia. 

Door het Comité Democratia te Amsterdam werd aan 
de .regering, d.d� 15 september 1950 eén schrijven ge
richt, waarin enige voorstellen·we:rden gedaan met be
trekking tot de te vqlgen gedragslijn, t.o.v. de.voor
malige �ol1tieke delinquenten. 

Het schrijve_p� dat vrij onsámenhangend is o�ge
steld, wekt sterk de lndTuk afkom�tig te zijn uit 
kringen.van �x-politieke delinquenten. 

Envelonpe noch· sohri jven · bevatte. enige andere 
aanduiding--van ,çie afzender, dan de woorden "Comité 
Democratia .Mis:terdam"". i· ·: -. 

Ik moge U verzoeken mi J te wj lle_n bei::' chten, wat 
U omtrent povengenoemd Comité bekend mocht zijn-of na 
onderzoek bekend mocht worden. · 

Een snoedig antwoord zal ik zeer op nrijs stellen. 

, . . , . .  .-

• • � •I 

.HET HOOFD VAN DE DTENsT·. 
· Namens deze,

.... "' 

J · G. Crqbbendam .. 

Aan· de HeEfr 
. '· .

Hoof'dcommissarts van Politie
te .. · ·

A M S T F. F D A M. 
-., 

. < 



KABINET VAN DEN 

MINISTER-PRESIDENT 

No.23582 

MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN 

's-Gravenhage, 19 September 1950. 
Plein 1813, No. 4

' 

OP KAARÏf 
ACD/ �r 
DM: ..,.{/51 

1 PAR: �'l/ 

-···-----

· 2 0 s·EP. l�l'if 1
� 

. 

: 

ACO/ ;JJjJ 

Hiernevens moge ik U toezenden een brief van 
het Comité DEMOCRATIA d.d. 15 September waaruit niet 
blijkt, wat dit comité is, noch waar het is gevestigd, 
terwijl de handtekening van de secretaris onleesbaar 
is. 

Ik zou het o� prijs stellen van U te mogen 
vernemen, wat U van dit comité bekend is. Met Uw ant
woord zal ik gaarne bijgaand stuk terug ontvangen. 

De MINISîER-PRESIDENT, 
Minister van Algemene Zaken, 

, Voor deze 
De Sec_retaris-Generaal, 

-.a.v. de Heer J.G.Crabbendam. 
han het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's-G R AVEN HA GE. 
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CO, IT� D"JWCR�.TIA
.A:IB'ERDAM. 

AANT iJC'N 'N 

Excellentie, 

Aan Zijne Excellentie 
den Minister-President, 
Dr. W. Drees, 
Beeklaan 502, 
's GRAVENHAGE. 

G0.Z?�] 
.r.r,.. 

,r._......,.. 
� ........ 

h .i 'J Q_ 
Het Comité Democratie stelt zich langs deze enigszins

f'l..c..o-C'á.. -·r4-ongebrukelijke weg aan U voor. 
,... ex:.�"'---. Het is samengesteld uit personen, die in allerlei vormen in 
� .h...'."..,{.aanraking zijn geweest met het zgn. bijzondere recht. 

r:.. �ri-
De reden, waarom het Comité zich met U in verbinding meent te 

V-- .ll.,,/r
� m,.2eten -stellen is, dat er zich thans in de kringen, waaruit het 

°1' �mité voortkomt, een ontwikkeling voordoet, die door de groep ver-
� � tegenwoordigd door haar, ongewenst wordt geacht, zowel bezien van 
�a,t:t�tionaal als van internationaal standpunt. 

. 
' "r bestaat nl. een neiging tot vormgeving ao.n de diverse· 

�� � door de overheidsmaatregelen ontstane groepen, zodat deze als 
dPt-.. enr-1. ?r>·' ·. eenheid na�r buiten zouden treden, appelleerende aan de gevoelens 
c R,� ,,1.() -v.an een.grote groep Nederlanders. -.:en en ander mede onder buiten-
rU-. 1landse invloed. 

(Jr� as:,,...---- Het Comité echter acht de huidige toestand, warrbij deze 
� 7,..._��zich hebben opgelost in de bestaPnde partijen, het meest 

··-;r- wensëlijk en bevorderlijk voor een gezonde ontwikkeling der 
� olitieke situatie. 
clt,;/ Ten einde de huidige toestand te kunnen bestendigen, stelt 

� 
et Comité de regering enige maaDregelen voor. 

· zonder de regering alleen verantwoordelijk te willen stellen

al/,..,-:2) 
voor een mogelijke ongewenste ontwikkeling, wenst het comité toch 

� naar voren te brengen, dat de regering toch veel tot een gezonde 
toestand zal kunnen bijdragen door het nemen van maatregelen. 

Zij meent, dat het voorbeeldig gedrag van de onderhavige groe� 
pen na de oorlog, zeker in vergelijking tot het buitenland, het de 
regering gemakkelijk maakt om tot sanering over te gaan. 

Bovendien dragen hiertoe bij de zeer grote lankmoedigheid 
en clementie, welke door de gealliëerde autoriteiten tegenover hun 
vroegere vijanden worden betracht. 

Hierdoor is in wezen een zeer scheve figuur ontstaan, war,rbij 
Nederland dreigt ten achter te komen in het herstel van gezondere 
rechtsnor,nen. 

Voor de te treffen maat�egelen meent het Comité U een volgen
de groepsindeling te moeten voorstellen, zoals deze in de praktijk tot 
stand gekomen is, wa�rbij zij tevens haPr advies meent te moeten 
geven: 
l. de groep, die onvoorwa�rdelijk buitenvervolging is gesteld, doch

tegen wien zuiveringsmaatDegelen zijn getroffen op grond van 
dezelfde feiten, als waarvoor zij buitenvervolging is gesteld.
(dus vrijgesproken) 
Advies: De maatregelen, die thans nog van kracht zijn zullen zo 

spoedig mogelijk buiten werking moeten worden gesteld. 
:o nodig zal de zuiveringsmaatregel ongedaan moe

ten worden gemaakt of veranderd moeten worden in een 
eervol ontslag( b.v. op eigen verzoek) 

Het neg�tieve verschil in inkomsten over een eventuele 
schorsingsperiode tussen het salaris der dienstbetrekking 

zie 2' 



vervol ven brief dd. 15 Se tt:,mb"r 1 O v h Comité Democratie aan :!inister-Fresident 

el'l de werkelijke inkomsten zal moeten worden uitbetaald. 

2. de groep, die onvoorwarrdelijk buitenvervolging is gesteld, doch
tegen wie zuiveringsmaatregelen zijn getroffen ook op grond
ven andere omst·ndigheden als wa, rvoor de onvoorwuardelijk
buitenvervolgingstelling werd afgegeven.

Advies: Beeindiging der maatregelen, die voor ha r werking geen 
tijdslimiet vei±regen hadden en eventuele verdere ontlas
tende maatregelen. 

Bel8ngrijk is hierbij vooral, dat de bepaling, dat het departe
ment, waaronder de zuivering resorteerde, toester:uning moet ver
lenen bij hernieuwde aanstelling in overheidsdienst etc, verv8lt. 
Deze bepaling was een onevenredig zware stre.1.', daPr hij in de 
praktijk leidde tot niet aanneming of ontslag. 

3. de groep, die onvoorwaardelijk buitenvervolging is gesteld, tegen
wie gîtn maatregelen zijn genomen op grond van het zuiverings
beslu voor de ene dienstbetrekking, doch op grond vsn dezelfde 
feiten wel gezuiverd is voor een andere dienstbetrekking. 

Advies: ongedarn making ven de zuiverings-maatregelen. 

�·o zou het Comité kunnen voortgaan met een graduele indeling, 
waaruit moge blijken, dat de zgn. "kleine man" in verhouding veel 
ernstiger getroffen wordt äen de "grote mannen". Zij worden <lil0vijls 
voor 1nm 1,wen bij een bepaalde, thans nog negatieve ,groep ingedeeld, 
waarvan zij zich geestelijk reeds lang hebben losgemaakt of waartoe 
zij eigenlijk in het geheel niet behoorden. Bet wordt tijd, dat aan 
de van bovenaf opgelegde bestempeling een einde wordt gemaakt. 

Bet Comité stelt zich hierbij voor, dat de verlichtende of 
zelfs geheel bevrijdende bepalingen bij een algemene maatregel of 
wet worden afgekondigd zonder dat hiervoor een onderzoek per geval 
en het vernederende verschijnen.voor commissies nodig zal zijn. 

Het Comité wil thans geen verdere indeling geven, doch het 
is altijd bereid tot uitwerking da2rvan. 

Op het gebied van de bijzondere rechtspleging en de zuiverin 
is het over het algemeen wenselijk om aan maPtregelen van onbeperkte 
duur een limiet te stellen. 

Het Comité meent een en ander met vertrouwen aan de regering 
te kunnen overlaten en zal in afwachting van de stappen der 

regering zich tot dit schrijven beperken en geen verdere acties 
ondernemen, daar het slechts incidenteel wil optreden. 

Voor 

Amsterdam, 15 September 1950 

Het Comité Democratia, 
!)e Secretaris, 

./. 
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