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WAARIN EEN KLEIN DORP GROOT KAN ZIJN 

Annexatiecomité in Vreeland 

Na de capitulatie van Duitsland in 1945 bleef 
ons land berooid achter. Nederland was leeg 
geroofd en had op dat moment een grotendeels 
uitgehongerde bevolking. Treinen en auto's 
waren voor een groot deel verdwenen, zelfs 
meer dan een miljoen fietsen waren wegge
haald. Bruggen waren opgeblazen, huizen 
kapot geschoten. De Wieringermeer stond diep 
onder water en boerderijen stortten in. Com
plete fabrieken waren overgebracht naar Duits
land. In geld uitgedrukt bedroeg de schade vele 
miljarden. Geen wonder dat de bevolking scha
devergoeding en vergelding eiste voor de gele
den schade. Men dacht erover om een gedeelte 
van Duitsland te annexeren, de plaatselijke 
bevolking uit die gebieden te deporteren en in 
het nieuw verworven land Nederlandse boeren 
te vestigen, zodat met de opbrengst van de 
nieuwe landbouwgrond de hongerende bevol
king kon worden gevoed en ons land weer 
kon worden opgebouwd. Daartoe werd in 1945 
een Groot Landelijk Comité voor Gebieds
uitbreiding gevormd en vandaaruit werden 
plaatselijke comités opgericht met het doel de 
openbare mening te peilen over eventuele uit
breidingsplannen in de richting van Duitsland. 
Initiatiefnemer was de minister van buitenland
se zaken gedurende de periode 1939 tot 1946, 
mr. E. N. van Kleffens (1894-1983). 

Minister van Kleffens en zijn initiatief 
Eelco Nicolaas van Kleffens werd op 17 novem
ber 1894 in Heereveen geboren. Hij studeerde 
rechten in Leiden, was sinds 1922 ambtenaar 
van het ministerie van Buitenlandse Zaken in 
de functie van hoofd van de afdeling Diploma
tieke Zaken. In augustus 1939 werd Van 
Kleffens, die politiek neutraal was en dus partij
loos, minister van Buitenlandse Zaken in het 
tweede kabinet De Geer (1939-1940). Voordat 
Nederland in de Tweede Wereldoorlog betrok
ken raakte, hield hij vast aan de Nederlandse 
houding van neutraliteit, al dekte hij met zijn 
ministeriële verantwoordelijkheid wel het in 

november 1939 gedane aanbod van koningin 
Wilhelmina en koning Leopold III (België) aan 
de oorlogvoerende mogendheden om zich 
samen in te zetten voor herstel van de vrede in 
Europa. In mei 1940 week Van Kleffens met de 
hele regering uit naar Londen, waar hij de 
grondslag legde voor een meer positieve en 
actieve buitenlandse politiek, die erop gericht 
was in samenwerking met andere mogendhe
den de wereldvrede te bewaren. In de achter
eenvolgende Londense kabinetten en het eerste 
na-oorlogse kabinet behield hij steeds de porte
feuille buitenlandse zaken. Daarna werd hij 
Nederlands vertegenwoordiger bij de Verenigde 
Naties en in de Veiligheidsraad. Gedurende zijn 
ministerschap legde Van Kleffens de grondslag 
voor een nieuwe organisatie van de buiten
landse dienst. In juli 1944 publiceerde hij in 
het Amerikaanse tijdschrift Foreign Affairs een 
opzienbarend artikel, waarin hij het denkbeeld 
lanceerde Duitsland na de oorlog te dwingen de 
aan Nederlandse bodem toegebrachte schade te 
vergoeden door gebiedsafstand onder uitwij
zing van de Duitse bewoners. Daarmee gaf hij 

Minister E.N. van 
Kleffens tijdens een 
conferentie in San 
Francisco. 
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een krachtige impuls aan de actie voor gebieds-
uitbteiding, die in het eerste jaar na de bevrij
ding behoorlijk veel aanhang kreeg. ' 

Landelijk comité 

Op initiatief van minister E.N. van Kleffens 
werd direct na de bevrijding het Nederlandsch 
Comité voor Gebiedsuirbreiding gevormd, dat 
de regering van advies zou kunnen dienen in 
een voor die tijd heel belangrijke kwestie. Het 
doel van de oprichting van het landelijke 
comité was de regering moreel te steunen bij 
het bepalen van haar standpunt over annexatie 
van delen van Duitsland als vergoeding en ver
gelding voor de geleden oorlogsschade. De 
rechtmatigheid van een dergelijke eis werd als 
vaststaand aangenomen, maar volkenrechtelijk 
bestond hiervoor geen enkele grondslag. 
Bovendien waren er in ons land ook tegenstan
ders van de annexatiegedachte met als voor
naamste argumenten: een ethisch bezwaar (de 
traditie van neutraliteit zou worden verbroken: 
na de Eerste Wereldoorlog werd het aanbod om 
Kleef aan Nederland toe te voegen van de hand 
gewezen), voortzetting van de neutraliteitspoli
tiek zou in gevaar kunnen worden gebracht en 

NEDERLANDS COMITÉ 

VOOR 

GEBIEI BREIDIN< 

vrees voor een mogelijke revanche-oorlog van 
Duitse zijde. Niettemin zette het landelijk 
comité zich energiek in voor de doelstelling om 
de mening van de bevolking ten aanzien van 
het annexatievraagsruk te peilen. Overal in het 
land werden daartoe plaatselijke comités opge
richt. 

Het plaatselijke comité in Vreeland 

Op verzoek van minister Van Kleffens stuurde 
dr. ir. F. Bakker Schut, secretaris van het lande
lijk comité, op 21 juli 1945 een verzoek aan 
burgemeester L. Schierhart om een plaarselijke 
comité te vormen. De burgemeester vond L.J. 
Breman, oud-consul te Genua, die op dat 
moment als évacué tijdelijk in Vreeland ver
bleef, bereid om zich met de vorming van het 
plaatselijke comité te belasten. De samenstel
ling van het door hem gevormde comiré was als 
volgt: 

L.J. Breman, voorzitter; L.Schiethart, burge
meester van Vreeland; mr. EA. de Gelder, kan
didaat-notaris te Amsterdam, die op dat 
moment in Vreeland verbleef; R.M.J. de Cleijn 
Brem, wethouder van Vreeland; D. Stapper en 
P.C. Schuurman, welke laarste optrad als secre
taris van de commissie. 

Het comité hield op 27 augustus 1945 een 
openbare bespreking in 'Brugzichr' te Vreeland 
om de mening van de inwoners te horen. 
Behalve de comitéleden waren 40 belangstel
lenden aanwezig uit alle lagen van de bevol
king, dus van elke politieke partij en van elke 
godsdienstige gezindte. Bij de vergadering 
waren vermoedelijk geen vrouwen aanwezig, 
want in die tijd bleven de vrouwen thuis om op 
de kinderen te passen. Om 20.00 uur opende 
de voorzitter de vergadering en legde uit waar
om het landelijk comité een groot gedeelte van 
Duitsland wilde annexeren, namelijk als vergel
ding van het geleden onrecht en als vergoeding 
voor de geleden schade. Nog niet duidelijk was 
hoeveel land men wilde annexeren en of de 
bevolking in de geannexeerde gebieden geëva
cueerd moest worden. Ook was men er nog 
nier uit of de annexatie van tijdelijke aard 
moest zijn of een blijvend karakter zou moeten 
krijgen. De voorzitter van de vergadering was 
voorsrander van definitieve inlijving en verwij
dering van de Duitsers uir het te annexeren 
gebied. De betrokken bevolking zou er mis-
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schien wel tegen protesteren, maar dan hadden 
ze in het verleden maar een andere regering 
moeten kiezen. Wel zag men als probleem hoe 
de Duitsers tot democratische burgers moesten 
worden opgevoed. Bovendien voorzag men in 
het geannexeerde gebied een taalprobleem en 
een integratieprobleem. Enkele voorstellen van 
minister Van Kleffens werden nader besproken. 

1. Het oorspronkelijke voorstel om alleen schade
vergoeding te vragen voor de verwoeste land
bouwgronden werd door velen te minimaal 
geacht. 

2. Behalve de directe vergoeding van verwoeste 
landbouwgrond werd ook gedacht aan een 
gedeeltelijke vergoeding van andere schaden. 
Omdat Duitsland niet genoeg geld had om 
deze schaden terug te betalen, wilde men even
tueel ook genoegen nemen met de leverantie van 
grondstoffen, zoals bijvoorbeeld hout, olie en 
kolen. Dit hield concreet in dat het Reichswald 
van 9.000 hectare bosgrond, de streek ten oos
ten van Twente en Coevorden (voor levering 

Whsion örucjzicht: 

van olie) en de kolenmijnen bij Aken door 

Nederland geannexeerd zouden worden. 

3. Als laatste en grootste eis werd genoemd om een 
gebied van Duitsland tot voorbij de Weser te 
annexeren. Een groot probleem daarbij was dat 
de bevolking ter grootte van 7 miljoen mensen 
geëvacueerd moest worden en waarheen moes
ten deze mensen verplaatst worden. Indien tot 
annexatie van zo'n groot gebied zou worden 
besloten, kon tegelijkertijd iets worden gedaan 
aan de overbevolking van ons land, maar dit 
mocht naar de mening van voorzitter Breman 
nooit het eigenlijke motief voor de annexatie 
zijn. De overbevolking van Nederland was niet 
veroorzaakt door de oorlog, maar gedeeltelijk 
kon dit probleem worden opgelost door jonge 
boerenzonen uit Groningen, Oost-Friesland, 
van de Veluwe en het gebied ten oosten van 
Twente aan boerderijen en land in het gean
nexeerde gebied te helpen. 

Voorzitter Breman zei voorstander te zijn van 
annexatie, maar hij had een zo objectief moge-

Pension Brugzicht' te 
Vreeland, waar op 27 
augustus 1945 de 
vergadering van het 
plaatselijk annexatie-
comité plaatsvond, 
(coll. W. Mooij) 
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Het Annexâtie-comitê Vreeland, 

, Toorztter (L.J.Breman). 

, Burgemeester van Yree-
' - ^ Ü - ^ a n d ( l» .Sch ie tha r t ) . 

9 Qandidaa t -notar ie , v e r 
blijvende te Vreeland, 
( a r , î . A. de Gelder) 

, Wethouder van Vreeland, 
(R.M.J.de Clejjn Brem). 

&tP%*^^| , (B.Stapper) 

, Secretaris van het Comi
té (P.c.Schuurman). 

lijke inleiding gehouden om de aanwezigen de 
gelegenheid te geven hun eigen mening te vor
men. Wel wilde hij deze avond tot een conclu
sie komen en het eindresultaat opsturen naar 
het landelijk comité. Een voorstel voor het for
muleren van een conclusie had hij al op papier 
gezet. Op verzoek las Breman zijn tekst voor, 
waarna de publieke discussie volgde. 

Burgemeester Schierhart deelde mee voorstan
der te zijn om het te annexeten gebied in han
den te geven van de staat, die vervolgens zou 
kunnen optreden als verhuurder en/of verpach
ter van de gronden en die de inkomsten daaruit 
zou kunnen gebruiken voor de wederopbouw 
van het vaderland. Bovendien konden op deze 
wijze jonge landbouwers aan boerderijen wor
den geholpen. Sluijtet merkte op, dat in het 
geannexeerde gebied niet alleen boeren nodig 
zouden zijn, maar ook middenstanders, artsen 
enz. D. Stapper had weinig vertrouwen in de 
toekomstige verhoudingen tussen Engeland en 
Duitsland. Wethouder Van der Lee kon zich 
vinden in het voorstel van de voorzitter, maar 
op grond van de ervaringen in de Noord-Oost
polder betwijfelde hij of er wel voldoende 
belangstelling zou zijn van jonge boeren om 

naar Duitse boerderijen te verhuizen. Helling-
wetf vroeg aandacht voor het Ruhrgebied als 
belangrijk industriecentrum, maar Breman 
repliceerde dat door annexatie van dit gebied 
een groot bevolkingsprobleem zou ontstaan. 
De zoon van wethouder Van der Lee bracht 
naar voren dat hij voorstander was van annexa
tie van een klein grondgebied van Duitsland 
met evacuatie van de bevolking, vootal omdat 
hij van mening was dat in ons eigen land inten
siever bebouwd kon en moest worden. Zijn 
vader sloot hierbij aan met de mededeling dat 
de Wieringermeer en de Noord-Oost-polder 
goede operatiegebieden voor jonge boeren zou
den kunnen worden en dat dus met een kleine 
grenscorrectie zou kunnen worden volstaan. 
G.L. de Jong bracht nog naar voren dat gean
nexeerde gronden niet moesten worden ver
kocht, maar door de staat moesten worden ver
huurd of verpacht. Bovendien vroeg hij 
aandacht voor de behoefte aan natuurgrond en 
recreatiegebieden. Het algemene gevoelen van 
de vergadering was om bij de regering aan te 
dringen op beperkte annexatie. 

Aan het eind van de vergadering namen de aan

wezigen unaniem de door de voorzitter geredi-
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geerde eindconclusie aan: 
De vergadering van Vreelandsche ingezetenen, 
bijeen ter bespreking van de plannen tot 
annexatie door Nederland van een gedeelte van 
Duitschland, spreekt als zijn meening uit: 

1. dat over vroeger bestaande bezwaren van ethi

schen en traditioneelen neutraliteits-politieken 

aard moet worden heengestapt; 

2. dat in principe een gedeelte van Duitschland 

definitief bij Nederland moet worden ingelijfd; 

3. dat behoudens kleine uitzonderingen de Duit-
schers uit het te annexeeren gebied geëvacueerd 
zullen moeten worden; 

waarin werd meegedeeld dat de voorzitter van 
het landelijk comité plotseling was overleden. 
Uit deze brief blijkt ook dat de regering het 
voorstel tot beperkte annexatie van Duitse 
gebieden - waarschijnlijk onder invloed van 
internationale verhoudingen - niet had overge
nomen: "Hoewel het Dagelijks Bestuur (van 
het landelijk comité) meent, dat de houding 
van de Regeering een voorstel tot liquidatie van 
het comité wettigde, besloot het Werkcomité 
tot voorlopige voortzetting der actie en te 
trachten met alle ten dienste staande middelen 
het betreurenswaardige Regeeringsbesluit als
nog te doen wijzigen." In Vreeland is daarna 
niets meer vernomen van het Nederlandsch 
Comité voor Gebiedsuitbreiding. 

4. dat er in beperkte mate geannexeerd zal moeten 
worden, waarbij een zekere vergoeding wordt 
verkregen voor verwoeste landbouwgronden, 
alsmede ook voor andere schaden, die Duitsch
land toch niet op andere wijzen zal kunnen 
betalen, en wel in den vorm van boschgrond, 
olievelden en mijngebied (met Aken en omge
ving); 

Zwannie Hageman 

5. dat eventueel een grootere uitbreiding van het 
grondgebied in overleg met of op verzoek van de 
Bondgenooten zal moeten plaats hebben, 
indien zulks strookt met een opbouwende poli
tiek van Europa's toekomst en de uiteindelijke 
inschakeling van Duitschland in een eventueele 
West-Europeesche economische en politieke 
bloc-vorming; 

6. dat de praktische uitwerking van het plan in 
onderdeden aan een Regeeringscommissie moet 
worden overgelaten; 

7. en dat er voor gewaakt dient te worden, dat het 
inwilligen van annexatie-eischen geen nadeeli-
gen invloed heef op andere rechtmatige eischen 
van vergoeding in den vorm van levering van 
grondstoffen, machinerieën, transportmiddelen 
enz., welke in de naaste toekomst noodig zijn 
voor den economischen wederopbouw van het 
Vaderland. " ' 

Wat de regering met het advies van Vreeland 
heeft gedaan, weten we niet. Anderhalf jaar 
later, in november 1946, kwam er een brief 

BRON: 

Streekarchief Vecht en Venen, archief g e m e e n t e 

Vreeland, inv. nr. 345. 
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