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personen ontneming van de koninklijke onderscheiding overwogen en
deze met betrekking tot drie-en-negentig personen voorgesteld - alle
adviezen zijn door de Kroon aanvaard. Tot diegenen die aldus hun
onderscheiding (of onderscheidingen) verloren, behoorden verscheide-
nen die 'fout' waren geweest, de oud-minister-president de Geer (op zijn
proces komen wij nog terug), enkele ondernemers die of door de bij-
zondere rechtspleging Of door de Centrale Zuiveringsraad waren ontzet,
en uit de wereld van de kunst de dirigent Mengelberg. Diegenen die
eervolontslagen waren, behielden hun onderscheiding; dat gold voor
Hirschfeld en Frederiks - het gold zelfs voor Verwey.

De commissie-Behrens stelde voor, aan vier oud-militairen van het
Knil die 'fout' waren geweest, de Militaire Willemsorde te ontnemen
- ook dit voorstel werd gevolgd.

Tenslotte was ook nog de vraag gerezen of Nederlandse onderschei-
dingen ontnomen moesten worden aan buitenlanders: Duitsers die voor-
aanstaande figuren in het Derde Rijk waren geworden, dan wel andere
buitenlanders die in hun land 'fout' waren geweest of zich anderszins
hadden misdragen. Er werd besloten, dit zuiveringsaspeet maar te laten
rusten.

Artsen / Advocaten 1

Twee beroepsgroepen waren er die gebonden waren aan een bepaalde
erecode: artsen en advocaten. Beide groepen namen na de bevrijding
eigener beweging een zuivering ter hand - met deze had de overheid
dus niet te maken."

Nederland telde ten tijde van de bevrijding ca. twee-en-zeventighon-

1 Wat wij over deze vorm van zuivering schrijven, is gebaseerd op de in '83 door het
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie gepubliceerde studie van in 't Veld: De
zuivering van artsen en advocaten. 2 Ook de kerkgenootschappen zijn, uiteraard buiten
de overheid om, tot een zuivering overgegaan. Voor de Katholieke Kerk was dat een
eenvoudige zaak: er was maar één priester 'fout' geweest. De Nederlandse Hervormde
Kerk en de Gereformeerde Kerken evenwel hadden verscheidene 'foute' predikanten
geteld en die zijn er vermoedelijk ook bij andere protestantse kerkgenootschappen
geweest. Alleen van de Nederlandse Hervormde Kerk kennen wij bijzonderheden
over de zuivering: acht predikanten die NSB'er waren geweest, werden uit hun ambt
ontzet, enkelen die, zonder NSB'er te zijn, van pro-Duitse opvattingen blijk hadden
gegeven, voor korte of lange tijd geschorst.


