
DE POSITIE DER KAMERLEDEN

'schadeloosstelling' kwam te vervallen, maar konden de Kamerleden dan
niet een pensioen ontvangen? 'Ja', werd geantwoord, 'maar dan moeten zij
eerst ontslag vragen.' Dat laatstewerd, aldusDrees, door de samenwerkende
politieke partijen de afgevaardigden met klem ontraden: 'Nooit moest
gezegd kunnen worden dat de Kamers hadden opgehouden te bestaan omdat
de leden ontslag hadden genomen' . Verreweg de meeste leden aanvaardden
het gemeenschappelijk advies en vroegen dus geen pensioen aan, hetgeen
voor menigeen hunner 'een reëel offer' betekende.'
Dat bleek intussen eerst later. Want wat geschiedde? Terwijl de leden van

de Tweede Kamer zich nog afvroegen of zij al of niet pensioen zouden aan-
vragen, besloot het college van secretarissen-generaal,hun, voorzover zij niet
bedankt hadden, een wachtgeld uit te keren. Hoe hoog moest dat zi_in?
De secretarissen-generaalvonden f2800 (hetmaximum-pensioen) voldoende. 2
Het merkwaardige feit deed zich voor dat het Seyss-Inquart was die daar
geen genoegen mee nam. Wij kennen zijn motieven niet, maar hij liet het
bedrag op f 4500 bepalen. Die betaling kwam overigens in september' 41
geheel te vervallen en toen liet Rabl niet na, er Generalleommissar Wimmer op
te wijzen dat ook de treinabonnementen geannuleerd moesten worden
waarop de Kamerleden (hij had zich weer nauwkeurig gedocumenteerd!)
recht hadden krachtens de wet van 26 april 1918 (Staatsblad no. 271). Helaas:
Rabls documentatie was onvolledig: de zuinige Trip had de spoorwegen al
een jaar eerder, in de zomer van '40 namelijk, gelast, de spoorwegabonne-
menten (die in september afliepen) niet te vernieuwen." Dat betekende
dat het voor talrijke Kamerleden extra-moeilijk werd, persoonlijk contact te
onderhouden met hun geestverwanten.
Het paste geheel in de visie der secretarissen-generaal dat zij niet alleen

het contact met die geestverwanten voor onwenselijk hielden, maar ook het
onderling contact der Kamerleden voorzover de Duitsers daaraan enige
aanstoot konden nemen. Aanvankelijk was dat onderlinge contact bepaald
niet intensief,maar toen eind juli tal van Nederlanders voor devraag kwamen
te staan of de pas-opgerichte Nederlandse Unie steun verdiende, meende de
Tweede-Kamer-fractie van de Rooms-Katholieke Staatspartij dat het tijd
werd, de hoofden bijeen te steken. Er werd dus een fractievergadering belegd
in het vertrouwde gebouw van de Tweede Kamer.Daarvan werd een kennis-
geving verzonden aan de procureur-generaal te Den Haag; deze stelde het
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