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InleIdIng

Op 27 mei 1945, zo’n drie weken na de bevrijding van het Westen van 
Nederland, werden Willem Schermerhorn en Willem Drees ontboden 
op ‘Anneville’, het buiten bij Breda waar koningin Wilhelmina verblijf 
hield. De poging van de beide mannen om daar nog diezelfde dag aan 
te komen mislukte, doordat er ’s avonds geen plaats was op de veerpont 
bij Moerdijk. Maar de volgende dag lukte het wel. Het werd dus maan-
dag 28 mei voordat de vorstin met Schermerhorn en Drees kon overleg-
gen, ’s ochtends met hen gezamenlijk, ’s middags eerst met Drees alleen 
en daarna met Schermerhorn alleen. Het moet in dit laatste gesprek zijn 
geweest dat Wilhelmina Schermerhorn vroeg of hij bereid was, samen 
met Drees, de formatie van een kabinet op zich te nemen. Schermer-
horn gaf een verrassend antwoord: ‘Majesteit, wie in deze put springt, is 
een verloren mens.’ De koningin antwoordde: ‘Vindt U dan dat ik eerst 
een ander moet vragen?’, waarop Schermerhorn zei dat dit nu ook weer 
niet zijn bedoeling was. Daarmee was de zaak beslist: Schermerhorn 
zou samen met Drees, die al eerder met deze constructie akkoord was 
gegaan, de formatie van een kabinet ter hand nemen.1

 Vóór mei 1940 had Willem Drees een lange politieke loopbaan afge-
legd, die in de zomer van 1939 uitgemond was in het voorzitterschap van 
de Tweede Kamerfractie van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. 
Bij Willem Schermerhorn lag dat volstrekt anders: tot aan de Duitse be-
zetting had hij geen enkel politiek mandaat vervuld. Sinds 1926 was hij 
hoogleraar aan de Technische Hogeschool Delft, van waaruit hij vooral 
als pionier op het gebied van de luchtkartering een glanzende weten-
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schappelijke reputatie had opgebouwd. Niets wees er in die jaren op dat 
hij geroepen zou worden om politieke leiding aan het land te geven, en 
dus dringt de vraag zich op welke ontwikkelingen zich in de bezettings-
jaren rond zijn persoon hebben voorgedaan die eind mei 1945 tot zijn 
verrassende aanwijzing tot kabinetsformateur hebben geleid.
 Logisch hierop aansluitend kan de vraag gesteld worden hoe deze 
nieuweling in de politiek het er als regeringsleider afgebracht heeft – in 
onderling overleg hadden Drees en Schermerhorn besloten dat Scher-
merhorn minister-president, en Drees vice-minister-president zou wor-
den. De vraag krijgt een bijzondere pregnantie tegen de achtergrond 
van de enorme problemen waarmee het kabinet-Schermerhorn-Drees 
werd geconfronteerd: het land lag in puin en was door de bezetter leeg-
geroofd, de economie was nagenoeg tot stilstand gekomen, het Westen 
van het land had een verschrikkelijke hongerwinter achter de rug, de 
Joodse bevolkingsgroep was voor het grootste deel weggevoerd en ver-
moord, het aantal politieke gevangenen waarvoor geen adequaat onder-
komen gevonden kon worden, bedroeg meer dan 100.000 en na de Ja-
panse nederlaag in augustus 1945 openbaarde zich in Indonesië een alles 
en iedereen meeslepend streven naar onafhankelijkheid, dat de regering 
voor volstrekt onvoorziene vraagstukken plaatste. 
 De zojuist genoemde vragen betekenden dat in het plan dat ik ont-
wikkelde voor een biografie van Willen Schermerhorn het regeringsjaar 
bijzondere aandacht zou krijgen. Uiteraard zou het niet om een geïso-
leerde behandeling van dat ene jaar moeten gaan: de aanloop daartoe, 
gelegen in Schermerhorns lotgevallen tijdens de Duitse bezetting, en het 
vervolg daarop in de vorm van het jaar dat Schermerhorn als voorzit-
ter van de Commissie-Generaal voor Indonesië in Batavia doorbracht, 
dienden eveneens een prominente plaats te krijgen.
  Zo kristalliseerden zich geleidelijk de contouren uit van het plan 
voor een levensverhaal van Schermerhorn, waarvan een periode van 
ongeveer tien jaar, van 1938 tot 1947, de kern zou vormen. Begin- en 
eindjaar werden bepaald door zijn aanvaarding, in 1938, van het voor-
zitterschap van de Nederlandsche Beweging voor Eenheid door Demo-
cratie, waarmee Schermerhorn zich voor het eerst op politiek terrein 
begaf, en door zijn ontslag, in het najaar van 1947, als voorzitter van de 
Commissie-Generaal, dat het einde betekende van zijn vooraanstaande 
plaats in de Nederlandse politiek.
 Het oorspronkelijke plan voor deze biografie voorzag, anders ge-
zegd, in een politieke biografie van Willem Schermerhorn, dat wil zeg-
gen een levensverhaal waarin een zwaar accent gelegd zou worden op 

i n l e i d i n g
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het ‘politieke’ deel van zijn leven, en de niet-politieke delen daarvan, 
de levensjaren van 1894 tot 1938 en de periode na 1947 tot zijn overlij-
den in 1977, uiteraard wel behandeling zouden krijgen, maar toch veel 
meer summier.2 Met deze voornemens ben ik bij het doen van onder-
zoek voor en het schrijven van deze biografie van start gegaan.
 Aan dit concept heb ik niet vastgehouden. Nadat ik mij intensief met 
de oorlogsperiode en met Schermerhorns regeringsjaar (1945-1946) had 
beziggehouden, had ik het gevoel toch onvoldoende greep op zijn per-
soon te krijgen. Ook realiseerde ik me wat mijn leermeester prof. A.Th. 
van Deursen ooit schreef in een recensie van een biografie die halverwe-
ge het leven van de hoofdpersoon begon: dat de lezer wil weten hoe uit 
het kind de adolescent en uit de adolescent de volgroeide man is voort-
gekomen. ‘Een biograaf kan niet instappen bij het veertigste levensjaar.’3 
Ik moest me, besefte ik, intensiever met Schermerhorns leven vóór 1940 
bezighouden dan ik van plan was geweest. Tot dat jaar had het zwaar-
tepunt van zijn leven gelegen bij zijn werk als hoogleraar in de geode-
tische vakken aan de TH Delft. Ik zou dus veel dieper moeten ingaan 
op Schermerhorn als landmeetkundige dan ik eerder van plan geweest  
was.
 De nieuwe opzet heeft geresulteerd in een eerste deel van deze bio-
grafie, lopend tot 1940, waarvan de kern gevormd wordt door twee 
hoofdstukken over Schermerhorn als hoogleraar en als pionier op het 
gebied van de luchtkartering. Daarop volgt een wat korter tweede deel 
over de oorlogsjaren. Het derde deel, over het regeringsjaar, is met acht 
hoofdstukken nog altijd het omvangrijkste. Het biedt geen chronolo-
gisch overzicht van Schermerhorns optreden tijdens dat jaar, maar 
zoomt in op een aantal belangrijke kwesties waarbij Schermerhorns 
eigen inbreng duidelijk waarneembaar is. Het vierde deel is gewijd aan 
Schermerhorns verblijf gedurende het jaar 1946-1947 in Batavia. Het 
schetst Schermerhorn als voorstander van een vreedzame dekolonisatie 
van Indonesië, wiens inspanningen op een mislukking uitliepen met de 
oorlog van Nederland tegen de Republik Indonesia van juli 1947.4 
 Bij het vijfde en laatste deel van deze biografie, de jaren 1947 tot 1977 
bestrijkend, ben ik wel bij mijn oorspronkelijke opzet gebleven. Dit be-
tekent dat deze jaren in slechts twee hoofdstukken betrekkelijk summier 
worden behandeld. De gedachte daarachter is dat Schermerhorn in deze 
jaren politiek niet meer op de voorgrond trad, terwijl zijn bezigheden 
op wetenschappelijk terrein voornamelijk van bestuurlijke en organisa-
torische aard waren.

i n l e i d i n g
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Over Schermerhorn is nog betrekkelijk weinig geschreven. Voor zijn rol 
in het openbare leven is het belangrijkst Minister-President van Herrij-
zend Nederland. Prof. Dr. Ir. W. Schermerhorn, dat kort na Schermer-
horns overlijden in 1977 verscheen. De kern van dit boek wordt gevormd 
door de neerslag van een aantal interviews over zijn regeringsjaar, aan 
Schermerhorn afgenomen door de publicist dr. George Puchinger; ik 
heb er veel bijzonderheden aan kunnen ontlenen. Ook bevat het, behal-
ve een inleiding van Willem Drees, een artikel waarin prof. A.J. van der 
Weele Schermerhorns betekenis als vernieuwer van de landmeetkunde 
schetst.5

 Nog bij het leven van de hoofdpersoon publiceerde de historicus Jan 
Pieter Janzen een interessant artikel over de politieke denkbeelden van 
Schermerhorn.6 Vrij recent, in 2007, verscheen in het Tijdschrift voor 
Geschiedenis een belangwekkend artikel van Dick Mantel over het af-
treden van Schermerhorn als minister-president in 1946.7 Van bijzon-
dere betekenis zijn ook de lemmata die over Willem Schermerhorn zijn 
verschenen in twee grote biografische naslagwerken. De bijdrage van 
de hand van prof. Hermann von der Dunk is vooral van belang, omdat 
Schermerhorn deze tekst zelf heeft gecorrigeerd, waardoor het ten dele 
ook een zelfbeeld is.8 Het lemma van de hand van Mies Campfens ont-
leent zijn belang onder andere aan het feit dat zij gebruik heeft kunnen 
maken van de persoonlijke brieven van en aan Willem Schermerhorn 
die terechtgekomen zijn op het Internationaal Instituut voor Sociale Ge-
schiedenis te Amsterdam.9

 Deze biografie is voor een belangrijk deel gebaseerd op uitgebreid 
onderzoek in het archief van Willem Schermerhorn, dat bewaard wordt 
in het Nationaal Archief in Den Haag. Een zeer belangrijke aanvulling 
hierop vormt de zojuist reeds genoemde collectie persoonlijke brieven 
van en aan Schermerhorn in het IISG. Ook heb ik onderzoek gedaan in 
tal van andere archieven – voor een overzicht daarvan mag ik verwijzen 
naar de bijlage achter in dit boek.
 Van de gedrukte bronnen dienen er twee afzonderlijk vermeld te 
worden vanwege de bijzondere betekenis die ze voor de totstandko-
ming van dit boek hebben gehad. Van groot belang voor mijn schets 
van Schermerhorns rol in het Indonesië-beleid van zijn kabinet zijn ge-
weest de eerste vier delen van de Officiële bescheiden betreffende de Ne-
derlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. De zes daaropvolgende 
delen van deze serie hebben mij geholpen om Schermerhorns optreden 
als Commissaris-Generaal te Batavia in 1946-1947 in het juiste perspec-
tief te plaatsen.10 In de tweede plaats gaat het om de uitgave door mr. dr. 

i n l e i d i n g
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C. Smit van het dagboek dat Schermerhorn als Commissaris-Generaal 
tussen eind september 1946 en begin oktober 1947 heeft bijgehouden.11 
Het in druk uitgegeven dagboek vormt als het ware de ruggengraat voor 
het beeld dat ik schets van Schermerhorns visie op de onderhandelingen 
met de Republik Indonesia over een vreedzame dekolonisatie.
 Mijn onderzoek in de bronnen (gedrukte en onuitgegeven) en de 
literatuur heb ik aangevuld met gesprekken met een aantal personen 
die Schermerhorn persoonlijk hebben gekend. Zonder anderen tekort 
te willen doen noem ik slechts een van hen: mevrouw L.C. van Dam-
Schermerhorn, Willem Schermerhorns enige dochter, met wie ik tussen 
2005 en 2010 een aantal gesprekken heb mogen voeren. Deze zijn van 
grote betekenis geweest voor mijn beeld van Schermerhorn als echtge-
noot en vader, maar hebben ook tal van waardevolle bijzonderheden 
over diens wetenschappelijke en politieke leven opgeleverd.
 Omdat hij op 28 mei 1945 de opdracht tot vorming van een kabinet 
heeft aanvaard, kan Schermerhorn getypeerd worden als de man die in 
de put sprong. De vraag die zich vervolgens opdringt is of Schermer-
horn, politiek gesproken, in die put verdronken is. Is hij onder de last 
van het premierschap bezweken? Of is misschien toch eerder zijn func-
tie als voorzitter van de Commissie-Generaal voor Indonesië, gezien de 
mislukking van de vreedzame dekolonisatie waar hij opuit geweest is, de 
put geweest waarin hij verdwenen is?12 

i n l e i d i n g


