
J 

J 

Op 2 juni 1945 besloot de sOAP 
haar Wetenschappelijk Bureau op
nieuw op te richten. Ruim een 
maand later, op de partijbestuur -
vergadering van 14 juli, kreeg het 
de naam van de in Dachau omge
komen oud-hoofdredacteur van 
Het Volk, H.B. Wiardi Beckman. 
Op diezelfde vergadering werd als 
directeur van de Dr. Wiardi 
Beekman Stichting (w ss) be
noemd Gerard Slotemaker de 
Bruine. 

Hij was pas lid van de partij, 
maar hij had er zich al een hele 
po i tie verworven. In 1 944 had 
W. Drees, die op dat moment als 
partijvoorzitter optrad, hem ge
vraagd lid van de soAP te worden 
en meteen to te treden tot het 
illegale partijbestuur. Drees had 
hem niet alleen benaderd omdat 
hij een vooraanstaand verzetsman 
was, maar ook vanwege zijn ach
tergrond. Slotemaker was één van 
de bekendste mensen uit prote
stants-christelijke hoek die 'door
brak' naar de sociaal-democratie. 
Men kende hem in de eerste plaats 
vanw•ge zijn beroemde vader, die 
een groot voorman was van het 
CNV en jarenlang minister voor de 
CH u. Maar ook zelfhad hij de laat
ste jaren voor de oorlog stevig aan 
de weg getimmerd in christelijke 
kring, onder andere met allerlei 
publikaties. 

Lang zou de soAP en daarna de 
PvdA niet trots blijven op deze be
langrijke 'doorbraakman'. In juni 
1947 diende hij zijn ontslag in als 
directeur van de was en een 
maand later bedankte hij als lid van 
de PvdA vanwege de Indonesië
politiek van de partij. Hij raakte 
vergeten maar kwam als kamerlid 
voor de PSP ( 1963 - 1967) terug in 
de aandacht. Zijn persoon en de 
ontwikkeling die hij heeft doorge
maakt, zijn opmerkelijk genoeg 
om aan de vergetelheid te worden 
ontrukt. 
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WereldoorloB 

'Bekennende Kirche' 

Gerardus Hendricus Slotemaker 
de Bruine is geboren op 29 januari 
1899 in Beilen, waar zijn vader 
dominee was 1 • Deze, Jan Rudolph 
Slotemaker de Bruïne ( 1869-

1941 ), raakte in zijn eerste ge
meente Haulerwijk gegrepen door 
de armoede op de Friese hei. In 
zijn verdere leven is hij, eerst als 
predikant in diverse plaatsen en 
daarna als hoogleraar in Utrecht, 
bezig geweest de sociale kwestie 
aan de orde te stellen binnen de 
Nederlands Hervormde Kerk en 
binnen christelijke organisaties. 
Met zijn vier delen Christelijk 

Sociale Studieë'n legde hij een theo
logisch fundament voor de christe
lijk-sociale actie. Voor het c N v 
was hij zo belangrijk dat dit vak
verbond zijn vormingsinstituut 
naar hem vernoemde. Langzamer
hand werd hij echter steeds con
servatiever. Hij was van 1 9 2 6 tot 
1 9 2 9 minister van Arbeid, Handel 
en Nijverheid voor de CHU in het 
eerste kabinet-De Geer. Als minis
ter van Sociale Zaken in het twee
de kabinet-Colijn en minister van 
Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen in het derde en vierde 
kabinet-Colijn werkte hij tussen 
1933 en '939 volop mee aan de 
bezuinigingspolitiek van die tijd. 

Gerard, de derde van zeven 
kinderen, kreeg van zijn vader een 
grote sociale belangstelling mee. 
Maar hij nam lang niet alles van 
wat deze hem voorhield als van
zelfsprekend aan. Na zijn eindexa
men gymnasium en een opleiding 
tot officier begon Gerard in 1 9 1 9 
aan zijn studie Rechten in Utrecht. 
Hij werd lid van het studenten
corps en van de Nederlandse 
Christen Studenten Vereniging 
(Ncsv). In 1925 werd hij hoofdre
dacteur van het blad van de N csv 
'Eltheto'. In dit blad had hij het 
jaar daarvoor zijn eerste grote arti 
kel gepubliceerd, een bespreking 
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van een kleine dertig pagina's van de artikelenbundel 
Mensch en Maatschappij van Clara Wichman. Veel in dit 
boek sprak hem aan, maar hij vond ook dat Wichman 
te negatief schreef over voor hem heilige zaken. Bij de 
N c s v kwam hij voor het eerst in aanraking met socia
listen. Nico Stufkens, die veel eerder dan Gerard tot 
de SOAP toetrad, had grote invloed op hem. Gerard 
was ook actief in de Wereldfederatie van Christen 
Studenten Verenigingen en zat in de hoofdredactie 
van het landelijke studentenweekblad 'Minerva'. 

Eind 19 24 studeerde hij af, maar hij kon ondanks 
veel solliciteren en het gebruik van relaties van zijn 
vader geen baan vinden. Ter verbreding van zijn ken
nis studeerde hij nog twee jaar economie als privé-stu
dent bij prof. C.A. Verrijn Stuart. Bij hem begon hij 
ook met het schrijven van een proefschrift over de 
verhouding tussen economie en ethiek. In Slote
makers archief bevindt zich een volledig typoscript 
van 24o pagina's; tot afronding is het nooit gekomen. 
Dat kwam wellicht ook omdat hij begin 19 2 7 eindelijk 
een baan kreeg op de sociaal-economische afdeling 
vanPhilipsin Eindhoven. Zijn hoofdtaak was daar per
soneelswerk. Het jaar daarvoor was hij getrouwd met 
Anna Amalina Bosman, een vriendin uit zijn jeugd. Zij 
kregen vier kinderen maar het was geen goed huwe
lijl<. Dat kwam vooral omdat zij veel minder intellec
tuele belangstelling had dan hij. 

Ondanks alles wat hij van huis meegekregen had en 
ondanks de vele aandacht die hij in zijn studie had 
besteed aan het sociale vraagstuk werd hij bij Philips 
pas echt geconfronteerd met de grote maatschappelij
ke tegenstellingen. Op het spreekuur dat hij samen 
met de secretaris van de fabriekskern hield, leerde hij 
het leven van de arbeiders kennen . Hij vond het werk 
bij Philips plezierig maar na een paar jaar besloot hij 
dat hij niet langer bij een groot kapitalistisch bedrijf als 
Philips wilde werken. Op 1 januari 19 3 2 begon hij in 
Amsterdam op de afdeling ziekteverzekeringen van 
Centraal Beheer, een overkoepeling van bedrijfsver
enigingen. Het solidarisme, de samenwerking van 
werkgever en werknemer, trok hem aan. Later werd 
hij er chef van de administratieve afdeling. Eveneens 
in 19 3 2 richtte hij met een paar anderen de Studie
kring voor Arbeidsrecht op. Hij was de stimulator van 
deze kring en de eerste secretaris. 

Toen in 1933 de Duitse nationaal-socialisten de 
macht grepen, wilde Gerard met eigen ogen zien hoe 
het daar was. In de zomer van 1933 ging hij twee 

weken met vakantie naar Berlijn. De strijd tegen het 
nationaal-socialisme zou de komende jaren van zijn 
leven voor een groot deel beheersen. In deze en vol
gende reizen naar Duitsland bouwde hij een heel net
werk van contacten op, vooral met de 'Bekennende 
Kirche' . Deze beweging in de Evangelische Kerk van 
Duitsland verzette zich tegen het doordringen van het 
nationaal-socialisme binnen de kerk (de 'Duitse Kerk
strijd'). De Bekermende Kirche volgde net als hij de 
ideeën van de theoloog Kar! Barth, die vond dat gods 
woord niet gebruikt mocht worden om maatschappe
lijke onderdrukking te rechtvaardigen. In 1 9 3 8 orga
niseerde Slotemaker met onder andere Barth en Wim 
Visser 't Hooft, de secretaris van de Wereldraad van 
Kerken (toen nog in oprichting), een geheim ontmoe
tingssemenarie in Utrecht voor predikanten van de 
Bekermende Kirche. 

Hij was intussen een belangrijk publicist geworden 
in orthodox-christelijke kring. Zo viel hij het heilige 
huisje van de christelijke politiek aan in zijn boekje Is 
christelijke politiek moselijk? 'Mijn antwoord is: natuur
lijk, zelfs noodzakelijk, zoals ons hele leven christelijk 
moet zijn en vanuit vergeving gezien, christelijk kàn 
zijn. Maar dan bedenk ik mij, dat dit positieve, actieve 
antwoord misverstand kan wekken; immers veelal 
heet in Nederland in 19 3 7 christelijke politiek: recht
se politiek en deze laatste ontstrijd ik het recht, zich 
christelijk te noemen . De uitdrukking "christelijke 
politiek" moet dus vermeden worden. ' 2 Joop den Uyl 
schreef later in een condoleancebrief aan zijn wedu
we: 'Als student heeft zijn boekje Is christelijke politiek 
moselijk?' mij sterk beïnvloed. 

In 1 9 3 8 kwam hij in de redactie van Woord en Geest, 
een blad dat onder leiding stond van de befaamde ds. 
J. G. Geelkerken. Slotemaker schreef erin over de 
Duitse Kerkstrijd. Maar hij bekritiseerde er ook 'het 
verraad van München' en viel het pacifistische stand
punt van de 'geredde vrede' van onder andere Kerk 
en Vrede aan. Hij pleitte voor een oorlog tegen nazi
Duitsland waarbij Nederland aan de geallieerde kant 
moest gaan meevechten. Woord en Geest stopte en van 
I 9 39 tot I 94 I zat hij samen met onder andere prof. 
Paul Schol ten, Stufkensen J. Koopmans in de redactie 
van het christelijke tijdschrift Woord en Wereld. 

Slotemaker werd in 1 9 3 8 benoemd tot secretaris van 
de Nederlandse Raad van Kerken voor Practisch 
Christendom. Dit overleg van zeven protestantse ker-

1 • Hij sprak het tweede deel van zijn 
achternaam uit als 'De Brune'. 
2. Nijkerk 1937, blz. SS· 
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ken was na enige jaren van geringe activiteit weer 
nieuw leven ingeblazen. Prof. Scholten had net het 
voorzitterschap overgenomen van Gerards vader. Na 
de capitulatie in mei 1 940 nam de Raad meteen een 
oppositionele houding in tegenover de Duitse bezet
ter. Slotemaker de Bruïne sr.was daar woedend over. 
Hij pleitte voor meer aanpassing want anders dreigde 
de goede verhouding van de kerken met de bezetter 
verstoord te raken. Hij richtte daartoe het Convent 
van Kerken op, dat de als te radicaal beschouwde Raad 
al snel terzijde wist te schuiven. 

In Gerards ogen was zijn vader, die in het voorjaar 
van 1941 overleed, niet fout in de oorlog. Maar hij 
was wel, mede beïnvloed door zijn vele Duitse con
tacten in internationale organisaties, nogal pro-Duits. 
Daarbij kwam dat hij, in tegenstelling tot zijn zoon, 
nog sterk onder invloed stond van de legalistische 
principes van G. Groen van Prinsterer en diens ge
dachte dat de machten in deze maatschappij daar door 
god geplaatst zijn. Hij protesteerde echter wel toen de 
jodenvervolging in Nederland eind 1940 begon. 

In het verzet 
Gerard had zich goed voorbereid op een Duitse bezet
ting. Henk van Randwijk, met wie hij veel zou samen
werken in het verzet, vertelde na de oorlog: 'Toen de 
zaak in 19 39 begon, kwam kort daarna een vriend bij 
me de trap op. Hij zeulde zware pakken mee. 
Stencilpapier en ander materiaal. Ik wil hier per se zijn 
naam noemen, Gerard Slotemaker de Bruine. Hij 
begon zijn voorbereidingen te treffen voor de komen
de bezettingstijd. Hij zamelde materiaal in dat straks 
schaars zou worden en dat gebruikt zou kunnen wor
den bij het verzetswerk. Hij verspreidde het over vele 
adressen. '3 

Toen de Duitsers echt kwamen, wist ook Gerard 
latemaker even niet wat te doen. Maar al snel nam 

hij met de secretaris vandeN es v, ds. 1. Koopmans en 
Hebe Kohlbrugge, medewerkster van de hervormde 
kerkeraad in Amsterdam, het initiatief om met aantal 
geestverwanten eind augustus een paar dagen in 
Lunteren bijeen te komen. Daar vormde zich één van 
de eerste verzetsgroepen in Nederland, de 'Lunterse 
Kring', die met pamfletten en brochures de prote
tantse kerken aanzette tot een strijdbare opstelling, 

vooral tegen de beginnende vervolging van de joden. 
Via Van Randwijk belandde Slotemaker in de Vrij 

Nederland-groep. Voor dit Ulegale blad maar ook voor 

andere illegale bladen schreefhij regelmatig artikelen. 
Zijn vakantiehuisje bij Putten, een oude directiekeet, 
was een veel gebruikte illegale ontmoetingsplek. 

Al voor de oorlog had hij problemen gekregen met 
de directie van Centraal Beheer vanwege zijn anti-fas
cistische activiteiten . In 1942 kreeg hij de indruk via 
de Engelse radio dat de oorlog niet lang meer zou 
duren en nam hij ontslag; na de oorlog wilde hij ander 
werk gaan doen, met meer politieke en sociale 
inhoud. Hij bleef drie jaar zonder baan, dook onder en 
zou vooral in 1 94 3 en 1944 bijna al zijn tijd besteden 
aan verzetswerk. 

Kohlbrugge was in de zomer van 1942 illegaal naar 
Zwitserland gereisd en had in Genève Wim Visser 't 
Hooft ontmoet om met hem te spreken over een ille
gale koeriersdienst van bezet Nederland via Zwitser
land naar de Nederlandse regering in Londen en vice 
versa. Visser 't Hooft had tijdens een recent bezoek 
aan Londen van premier Gerbrandy het verzoek 
gekregen om een dergelijke koeriersdienst op poten 
te zetten, omdat men in Londen slecht op de hoogte 
was van wat er in het bezette vaderland speelde. 
Visser 't Hooft ging de koeriersdienst in Zwitserland 
regelen en ze besloten om Stufkens en Gerard 
Slotemaker te vragen om in Nederland de redactie van 
'de Zwitserse Weg' te vormen. Deze redactie ging de 
te verzenden documenten verzannelen. 

De Zwitserse Weg groeide uit tot één van de grote 
verzetsorganisaties in Nederland. Duizenden docu
menten werden op microfilm naar Zwitserland 
gestuurd. Zo werd de regering in Londen voorzien 
van kopieën van illegale bladen en brochures, Duitse 
overheidsdocumenten, militaire spionagerapporten 
en andere rapporten over de situatie in bezet Neder
land . Ook werden stukken van commentaar voorzien 
en werd antwoord gegeven op allerlei vragen van de 
regering in Londen. Vanuit Zwitserland werden met 
de Zwitserse Weg vooral kranten en boeken ge
stuurd. 

In de zomer van 1943 besloten Stufkens en 
Slotemaker de Vrij Nederland-redacteuren Van Rand
wijk en 1. Cramer bij het redactionele werk te betrek
ken (wat later kwamen ook Vrij Nederland-redacteur 
A. van Namen en de latere premier W . Schermerhom 
de gelederen versterken). Kohlbrugge diende zich 
verder te beperken tot het organisatorische werk; 
voor het beoordelen van stukken vond men haar te
veel een 'politieke amateur'. Zij was hier woedend 

3. De Gids, april/mei 1965, blz. 194. 
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over en zag het als een linkse machtsgreep. Ze brak 
met de Zwitserse Weg en Slotemaker deed voortaan 
de dagelijkse leiding van de organisatie alleen. 

Kohlbrugge liet de fotograaf die de microfilms 
maakte voor de Zwitserse Weg, kopieën maken van in 
de in- en uitgaande zendingen om die samen met jhr. 
P. Six, de leider van de rechtse verzetsorganisatie o o, 
te kunnen controleren. Zij verdachten de redactie 
(inmiddels 'Politieke Commissie' geheten, Slote
maker was hiervan voorzitter) van de Zwitserse Weg 
van een eenzijdige selectie van het doorgezonden 
materiaal en van een antimilitaire geest en stelden een 
rapport hierover op voor de regering in Londen. 
Slotemaker en de anderen van de Zwitserse Weg 
waren woedend toen na ruim een half jaar deze 'spio
nage' uitkwam. Dat was niet alleen vanwege de onno
dige gevaren die ze daardoor gelopen hadden maar 
ook omdat ze de o D ervan verdachten meer de linkse 
bewegingen dan de Duitse bezetter te bestrijden. De 
overtuiging van Slotemaker dat het gevaar voor de 
democratie van rechts komt en niet van links is voor 
een niet onbelangrijk gedeelte gebaseerd op deze en 
andere ervaringen met de o o. 

Eind I 943 kwamen Cramer en G.J van Heuven 
Goedhart, redacteur van Het Parool, in contact met 
een hoge Duitse officier, W. Staehle, die hen vertelde 
over plannen voor een putsch tegen Hitler door een 
deel van het Duitse leger, die half januari plaats zou 
vinden. Deze groep wilde daarna zo snel mogelijk 
vrede sluiten. Staehle was de beoogde nieuwe com
mandant voor Nederland en België en wilde graag 
weten met wie hij dan zou kunnen overleggen. 
Cramer en Van Heuven Goedhart benaderden onder 
andere jhr. L. Bosch van Rosenthal, de oud-commis
saris van de Koningin in Utrecht, Van Randwijk en 
Slotemaker. Ze besloten samen eerst snel advies te 
vragen aan de regering in Londen. Het snelle ant
woord bleef uit en ze konden geen gezelschap beden
ken dat voorlopig geschikter was voor dit overleg dan 
zij zelf. Slotemaker schreef het ex.pliciet in een brief 
aan Visser 't Hooft: 'dat wij ons - helaas, want het 
andere (optreden met regeringsmachtiging, pd) was 
veel eenvoudiger - óók prepareren op een eigen 
optreden. '4 Daarbij dacht hij aan Bosch van Rosenthal 
als leider van dit interim-bewind. Halffebruari kwam 
via Zwitserland de reactie van Gerbrandy binnen, die 
niets verwachtte van een dergelijke putsch en ertegen 
was als Nederlanders zich daarmee inlieten. Hij bleek 

4· L. de Jong, deel 7 u, blz. 1122. 
5- Vrij Nederland, JO augustus 1969. 
6. De Gelderlander, 3 1 juli 1977. 
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de zaak realistischer te hebben ingeschat dan Slote
maker, die zich had laten meeslepen en graag wilde 
voorkomen dat de o o met deze eer ging strijken. 

Slotemaker bleef zich samen met onder andere 
Bosch van Rosenthal inzetten voor een landelijk or
gaan van verzetsgroepen, dat ook zou kunnen functio
neren als een interim-bewind bij de bevrijding van 
Nederland. Na veel geharrewar kwam er in augustus 
I 944 duidelijkheid met de opdracht uit Londen tot het 
oprichten van het 'College van Vertrouwensmannen'. 
Bosch van Rosenthal werd voorzitter, Drees tweede 
man en Slotemaker werd secretaris, speciaal voor het 
werk dat zich in Amsterdam afspeelde. Veel werk 
hield die taak overigens niet in voor hem. 

Na de oorlog kreeg Slotemaker veel (internationa
le) waardering voor zijn verzetswerk. Hem werd voor 
zijn werk voor de Zwitserse Weg 'the Kings Medal for 
Courage in the Cause of Freedom' toegekend alsmede 
de Belgische onderscheiding, de medaille van de 
Weerstand en het Oorlogskruis I 940 met Palm. Lou 
de Jong schreef in een brief aan zijn weduwe naar aan
leiding van zijn overlijden: 'Ik ben verheugd dat ik de 
uiterst belangrijke rol die hij tijdens de bezetting 
gespeeld heeft duidelijk in het licht heb kunnen stel
len.' 

DeSDAP in, de PvdA uit 

Eind 1 944 vroeg Drees Slotemaker om lid te worden 
van de soAP en tevens samen met Stufkens toe te tre
den tot het toen illegaal vergaderende partijbestuur 
van de s D A P. Drees hoopte dat 'hun medewerking 
aan een "doorbraak" in Protestants-Christelijke kring 
zou kunnen bijdragen' .5 De dichter van christelijke 
origine en medeverzetstrijder Jan H. de Groot schreef 
in een in memoriam: 'Wat nog wel een kleine schok 
in het vaderlandse maatschappelijk leven trof was het 
feit toen de zoon van de grote vader uit het traditione
le c Hu-cachet stapte en zich aansloot bijdeSDA r.' 6 

Slotemaker was nooit lid van een politieke partij 
geweest. Hij had er geen tijd voor gehad en hij wilde 
geen papieren lid zijn. Voor de oorlog had hij (waar
schijnlijk) al SDAP gestemd.7 Hij had reeds langer 
socialistische ideeën maar pas na de dood van zijn 
vader, die, ondanks zijn steeds sterkere conservatis
me, een groot voorbeeld voor hem was gebleven, 
voelde hij zich vrij om voor die ideeën uit te komen. 
Zijn denken bleef overigen~ nogal orthodox en dog
matisch: in plaats van naar het orthodox-calvinisme 

7. Hij was hier niet helemaal zeker van, 
zo blijkt uit de interviews met 
Cornclissen en Schuursma (band 1). 
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neigde hij nu naar het orthodox-marxisme. Een vol
bloed marxist zou hij overigens nooit worden, daar
voor liet hij zijn handelen te veel bepalen door 'zede
lijkheidsbeginselen'. In deSDA P belandde hij meteen 
op de uiterste linkervleugel. 

Hij had hoge verwachtingen van het partijbestuur 
van de soAP maar het viel hem zwaar tegen: 'Ik dacht 
in het socialistische Mekka te komen, maar door veel 
dingen ging ik al spoedig twijfelen.' De hele sfeer 
werd volgens hem al beheerst door de Koude Oorlog. 
Na een paar illegale vergaderingen zei hij tegen zijn 
medebestuurslid M.A. Reinalda: 'We hebben het 
over niet veel anders gehad dan hoe we de communis
ten na d_e bevrijding de wind uit de zeilen kunnen 
nemen. Staat de vijand nu rechts oflinks?' 8 

Na de bevrijding werd de SDAP- meteen weer 
opgericht. In juli I 945 werd Slotemaker benoemd tot 
de eerste directeur van het nieuwe Wetenschappelijke 
Bureau van de s DA P, dat officieel 'het Centraal 
Bureau voor Wetenschappelijk Werk, Voorlichting 
en Documentatie van de dr. Wiardi Beekman 
Stichting' heette. Het werk bij de wss werd een 
teleurstelling voor hem. Hij had gehoopt zich einde
lijk aan wetenschappelijke studie te kunnen wijden 
maar in plaats daarvan moest hij zich vooral bezighou
den met organisatorische en propagandistische arbeid. 
Vooral dat laatste lag hem niet: 'Afdelingsverga
deringen toespreken, ik kan dat niet goed, ik krijg de 
handen niet goed op elkaar.' Hij h eft zijn werkzaam
heden met grote inzet gedaan. Zo was hij lid en vaak 
secretaris van zeer veel commissies. Hij heeft in die 
tijd één kleine brochure geschreven: 'Een andere 
grondwet?' In deze brochure bestrijdt hij de zijns 
inziens ondemocratische grondwetsvoorstellen van 
KVP-leider C.P.M. Romme. 

In het partijbestuur van de s D A P, waarin hij 
officieel werd gekozen op de partijconferentie van 
eptember I 945, was hij degene die zich het meest 

verzette tegen het fusieproces dat leidde tot het 
opgaan van deSDAPin de PvdA. Hij wilde de band 
met de arbeiders uit de SDAP niet losmaken. Op het 
opheffingscangres van de s D A P stemde hij niet tegen 
het fusievoorstel maar wel tegen de I ieuwe naam 
Partij van de Arbeid. Hij wilde in ieder geval het 
woord 'socialisme' of 'arbeiders' in de naam van de 
nieuwe partij gehandhaafd zien. 

De wss werd nu, op 5 februari I946, het weten
schappelijk bureau van de PvdA. Slotemaker kwam 

niet in het nieuwe partijbestuur van de PvdA. Wel 
werd hij lid van de programcommissie voor het nieu
we beginselprogramma van de PvdA. Samen met 
Sicco Mansholt en Sam de W olff probeerde hij er 
tevergeefs een socialistisch programma van te maken. 
Op advies van De Wolff legde hij zich erbij neer dat 
een Linkser beginselprogram dan voorgesteld werd, 
niet haalbaar was. In 'De Nieuwe Stem' pleitte hij in 
september I 946 voor het beëindigen van de coalitie 
met de KVP en voor samenwerking met de CPN in de 
oppositie. Door de breuk tussen socialisme en com
munisme kon het kapitalisme niet effectief worden 
bestreden en hadden de rechtse krachten in de Kv P 
het voor het zeggen. Internationaal viel er in de bot
sing tussen de Amerikaanse en de Russische ideologie 
voor Europa niets van Amerika te verwachten. Er 
moest daarom voluit gekozen worden 'voor het socia
lisme, ook al heeft het enige land, dat hiertoe kwam, 
het gerealiseerd op een wijze, en langs een weg, die de 
onze niet mogen zijn' .9 

Al tijdens de bezetting was Slotemaker door 
gesprekken met Indonesische studenten, die lid waren 
van de Perhimpoenan Indonesia en die actief waren in 
het verzet, sterk geïnteresseerd geraakt in de toe
komst van dat land. Hij werd dan ook een actief lid 
van de commissie Indonesië van de s D A P en. later de 
PvdA. In het partijbestuur behoorde hij tot de kleine 
minderheid die vond dat de intussen uitgeroepen 
Republiek Indonesië zelf moest uitmaken of zij zich 
door Soekarno, die ook door zeer velen in deSDA P als 
een collaborateur werd gezien, wilde laten vertegen
woordigen. Ook vond hij dat een eventuele blijvende 
rijksband tussen Nederland en Indonesië alleen geba
seerd kon zijn op wederzijdse vrijwilligheid. 

Hij werd steeds ontevredener over het Indonesië
beleid van de regeringen waaraan de PvdA deelnam. 
Eind mei I 947 schreef hij in een ontwerp-brief voor 
de commissie Indonesië dat de situatie momenteel 
uiterst kritiek was. Partijbestuur en Tweede-Kamer
fractie dienden zich te verzetten tegen de drang van 
rechts om te gaan in de richting van een 'sterke poli
tiek'. Als dat geen succes had, diende de PvdA niet 
alleen uit de regering te treden maar ook binnen en 
buiten het parlement oppositie te organiseren tegen 
hernieuwde koloniale onderdrukking. 

Op 2 I juni I 947 diende Slotemaker vanwege de 
Indonesië-politiek van de PvdA zijn ontslag in als 
directeur van de w BS. De reacties waren wat formeel. 

8. Vrij Nederland, 9 augustus 1969. 

9· Blz. 549· 
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Men betreurde het en bedankte hem voor zijn vele 
werk maar deed, voorzover valt na te gaan, geen 
pogingen om hem op zijn besluit te laten terugkomen. 
Een week later besloot het partijbestuur hem op te 
nemen in de redactie van Socialisme en Democratie maar 
waarschijnlijk was de ontslagaanvrage daar nog niet 
bekend. 

In de nacht van 2o op 21 juli 1947 begon de eerste 
politio~ele actie. Op 2 1 juli schreef Slotemaker een 
briefje waarin hij zijn lidmaatschap van de PvdA 'naar 
aanleiding van de door U gevolgde politiek tegen 
Indonesië' opzegde. 10 

Publicist, orsanisator en Kamerlid 

Slotemaker had in de PvdA geen deel uitgemaakt van 
een oppositiegroep maar werd nu de voorman van een 
groep van ongeveer vierhonderd oud-PvdA-leden, die 
om dezelfde reden bedankt hadden voor de partij. 
Andere vooraanstaande leden van deze groep waren 
o.a. Lou de Jong en Arie Treurniet. Ze wilden een 
nieuwe socialistische partij oprichten maar hun poging 
kwam niet verder dan wat contacten met andere link
se groepjes en een paar vergaderingen waarbij o.a. Jan 
en Annie Romein-Verschoor, Gerben Wagenaar, 
Frits Kief, Bertus Schaper en Dirk Schilp aanwezig 
waren. 1 1 Slotemaker zou verder partijloos blijven. 
Pas in 1959 was hij zover over zijn 'weerzin van 1947' 

heen dat hij weer lid wilde worden van een politieke 
partij. 1 2 

Hij was nu behalve partijloos ook werkloos en zou 
dat, ondanks veel solliciteren en het gebruik van rela
ties, vooral uit het verzet, ruim een jaar blijven. Hij 
begon weer met het schrijven van een proefschrift, 
ditmaal over socialisatie, maar kwam ook deze keer 
niet verder dan een eerste versie. In 1948 regelde 
PvdA-minister van Financiën Piet Lieftinck, die hij 
van vr.oeger kende, een baan voor hem bij het 
Centraal Bureau voor Organisatie bij de Dienst der 
Rijksbegroting. Een jaar later werd hij hoofd van deze 
afdeling. Net als bij Philips en bij Centraal Beheer 
bestond een belangrijk deel van het werk uit 
efficiëntie-bevordering. Dat soort werk sprak hem 
niet meer zo aan maar hij kon niets anders krijgen. Hij 
leek een uitstekende positie bij het ministerie van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te kunnen 
krijgen maar minister F.J.Th. Rutten blokkeerde dit 

vanwege Slotemaker's linkse politieke opvattingen. 1 3 

In 1951 vertrok hij vol frustratie weer bij het ministe
rie van Financiën. Naar zijn gevoel was hij wegge
werkt omdat de Binnenlandse Veiligheidsdienst hem 
verweet met een ongewenst persoon te zijn omge
gaan. Hij hield vol die persoon zelfs niet te kennen. 
Slotemaker ging vervolgens werken op de sociaal-cul
turele afdeling van het Centraal Plan Bureau (CPB), 
waar hij zich eindelijk met wetenschappelijke arbeid 
kon bezighouden. Hij schreef rapporten over cultuur
financiering en over het apparaat van de rijksoverheid. 
De laatste jaren was de ruimtelijke ordening er zijn 
voornaamste werkterrein. 

Slotemaker had zich intussen ontwikkeld tot een 
veelzijdig publicist. Dat bleek vooral uit zijn talrijke 
bijdragen voor De Groene Amsterdammer. Een groot aan
tal daarvan schreefhij onder pseudoniem om moeilijk
heden bij het c PB te vermijden. Als pseudoniem 
gebruikte hij onder andere 'Geert van Geffen', een 
schuilnaam uit de Tweede Wereldoorlog. De onder
werpen waarover hij schreef lagen vooral op sociaal
economisch gebied en het terrein van de ruimtelijke 
ordening. 

Na de oorlog speelde Slotemaker een vooraan
staande rol in een aantal links-georiënteerde vereni
gingen. Zo was hij in 1947 secretaris-penningmeester 
ad interim van de Vereniging Nederland-Indonesië 
om de grote organisatorische en financiële problemen 
van de vereniging te helpen oplossen. Hij zat tien jaar 
in het bestuur van het Verbond van Wetenschap
pelijke Onderzoekers en was vier jaar voorzitter van 
de redactie van het blad van het verbond, Wetenschap 

en SamenlevinB. De meeste activiteiten ontplooide hij 
in de Wereld Federalisten Beweging Nederland 
(wFBN), waar hij vice-voorzitter en hoofdbestuurslid 
was en in het bestuur van de W orld Association of 
World Federalists zat. Zijn band met de Hervormde 
Kerk werd na de oorlog steeds losser, teleurgesteld als 
hij was over de opstelling van de kerk in de oorlog en 
in het conflict met Indonesië. Uiteindelijk kwam hij 
helemaal buiten de kerk te staan. 

In 1957 scheidde Slotemaker van Anna Bosman 
om een paar weken later te hertrouwen met Guurtje 
Roosdorp, die hij als koerierster bij het College van 
Vertrouwensmannen had leren kennen. 

10. ArchiefPvdA 1947. 
1 1. Zie: L. de Jonge en J. Lagendijk, 
blz.tt2-ttJ. 
12. Radikaal, 23 januari 1969. 
13. Schuursma, band 5. 
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PSP 
Slotemaker meldde zich begin 1959 aan als lid van de 
Pacifistisch Socialistische Partij (PSP), die twee jaar 
daarvoor was opgericht. Hij had lang geaarzeld maar 
uiteindelijk haalde WFBN-voorzitter H .J. Nannen 
hem over. Slotemaker worstelde vooral met het 
pacifisme van de PSP: 'Ik had destijds geen enkel 
bezwaar tegen vechten tegen Hitler. Als ergens de 
humaniteit bewust onderdrukt en vervolgd wordt 
door het nihilisme dan moet je vechten. Natuurlijk, in 
concreto is het wel eens moeilijk of tegen het nihilis
me vecht of dat je bezig bent de belangen van de één te 
verdedigen tegen andermans belangen . Dan mag 
vechten namelijk niet .' 14 

Bij de kandidaatstelling voor de Tweede-Kamer
verkiezingen van 196 3 kwam zijn naam onverwachts 
naar voren . Voor velen in de partij was hij nog een 
onbekende maar toch belandde hij op de tweede 
plaats van de kandidatenlijst . Vooral zijn bijdrage aan 
het verkiezingsprogramma werd geroemd. Maar het 
belangrijkste was zijn grote naam uit het verleden. De 
PSP ging bij deze verkiezingen van twee naar vier 
zetels en op 5 juni 1 96 3 werd Slotemaker - 64 jaar 
oud - beëdigd als Tweede- Kamerlid . Hij had bijna 
drieduizend voorkeurstemmen gekregen, veruit de 
meeste van alle kandidaten op de P P-lijst. 

Meteen daarna vroeg men hem voor een jaar par
tijvoorzitter te worden, omdat binnen de partij geen 
andere kandidaat te vinden was. Hij zei met de nodige 
aarzelingen toe. Op het congres bleek zijn kandida
tuur zeer omstreden, niet alleen vanwege de cumula
tie van functies maar ook omdat men hem te weinig 
bekend met de partij vond. Sommigen in de partij ver
wcten hem het gebruik van geweld door de bevrij 
dingsbeweging in Algerije gesteund te hebben. 
Anderen vonden hem weer niet principieel genoeg als 
socialist. Het partijvoorzitterschap lag hem niet zo, hij 
miste de sociale kwaliteiten om als bindende figuur op 
te treden. Bram van der Lek beschreef hem een paar 
jaar later in het partijblad Radikaal heel beeldend : 
'Sportjasje, het open vaak veelkleurige hemd met zij
den shawl, zijn hoffelijk optreden en de zachte stem, 
geven hem iets aristocratisch. Iets van de rijke zonder
ling. In feite is hij noch het één noch het ander.' 1 5 

Over zijn optreden in de Tweede Kamer werd 
zeer wisselend geoordeeld. Sommigen vonden hem 
slecht te volgen: ' Hij vroeg onfatsoenlijk veel tijd 
voor een onduidelijk en met onverstaanbare citaten 

doorspekt betoog.' 16 Ook op het partijcongres werd 
zijn presentatie bekritiseerd. Anderen binnen en bui
ten de PSP waardeerden zijn zeer grote kennis, veel
zijdigheid en bereidheid mensen te helpen en zij 
profiteerden daar graag van. V el en in de partij waren 
er trots op een zo bekend iemand als politiek leider te 
hebben . Slotemaker trad met uitgesproken standpun
ten naar buiten. 

Zo stelde hij als eerste in de Tweede Kamer het 
Amerikaanse ingrijpen in Vietnam ter discussie, eerst 
met schriftelijke vragen en op 1 8 mei 1 96 5 met een 
interpellatie. Heel druk heeft Slotemaker zich 
gemaakt over het huwelijk van prinses Beatrix met 
Claus von Amsberg. Hij verweet Claus vooral zijn 
dienst nemen in de Duitse leger: 'Claus heeft Hitier 
beschermd bij zijn nihilisme.' Hij wilde ook niet aan
wezig zijn bij de behandeling van de goedkeuringswet 
in de Tweede Kamer. 

In 1 967 steld Slotemaker zich vanwege zijn leef
tijd en om gezondheidsredenen niet herkiesbaar. Hij 
had het kamerwerk m et heel veel plezier gedaan maar 
hij constateerde bij zich zelf dat hij er m et veel naïvi 
teit aan begonnen en met veel cynisme mee gestopt 
was. Zijn vertrek als kamerlid betekende echter nog 
lang niet het einde van zijn politieke activiteiten. In 
1 969 trok hij de aandacht met een interview in de 
Volkskrant van 28 juni. Daarin onthulde hij dat hij in 
mei 1947 van Jef Lejeune, die koerier was bij de 
Zwitserse W eg, vernam dat er plannen waren van 
rechtse politici en militairen voor een staatsgreep 
tegen de Nederlandse regering omdat die nog niet 
militair wilde optreden tegen de republiek Indonesië. 
Slotemaker lichtte als eerst Mansholt in. Daarna bena
derde hij zijn verzetsvrienden Van Randwijk en Van 
Heuven Goedhart om samen plannen te maken voor 
verzetsacties. Slotemaker uitte in het interview het 
vermoeden dat de eerste politionele actie van zo'n 
twee maanden later mede het resultaat was van de 
druk van deze rechtse groep. 

Slotemaker sloeg opnieuw aan het studeren. Hij 
gaf veel, gevraagde en ongevraagde, adviezen en 
publiceerde in allerlei tijdschriften, onder ander over 
de problematiek van de Derde W ereld. Maar activi
teiten in PSP-verband zou hij nauwelijks meer ont
plooien. Hoewel hij het belang van buiten-parlemen
taire actie zeker zag, vond hij dat de PSP rond 1970 te 
veel nadruk ging leggen op buitenparlementaire acties 
en de waarde van het parlement uit het oog verloor. 

14. Radikaal, 23 januari 1969 . 
15. Radikaal, 23januari 1969. 
16. HaaaseCourant , 22 mei 1965. 
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Eind I 97 3 maakte Slotemaker bekend dat hij met vijf 
andere PSP-leden bedankte voor de partij. De resolu
tie die de partij had aangenomen op een congres over 
het Midden-Oosten en de oliecrisis was hen te pro
Arabisch. 

Eind I 974 gaf hij in eigen beheer Geest en natuur. Het 

menselijk eisene uit. Na jaren van voornamelijk politie
ke activiteit schreef hij nu, in een niet-religieuze 
vorm, over ethische zaken. Dit boekje, waarin hij pro
beert, ondanks soms wat sombere en abstracte over
peinzingen, toch een perspectief te schetsen voor een 
betere toekomst, was tevens de afsluiting van de lange 
ontwikkelingsgang die Slotemaker heeft doorge
maakt. 

Na een tijd ziek geweest te zijn overleed Gerard 
Slotemaker de Bruine op 27 december I976, 77 jaar 
oud. Hij was een vriendelijke maar gecompliceerde 
man met grote talenten. Met die talenten kon hij in 
deze maatschappij niet altijd uit te voeten. Hij had veel 
moeite met het sluiten van de 'makkelijke' compro
missen die vele anderen wel sloten. In de bijzondere 
omstandigheden van de Duitse bezetting bleek zijn 
standvastigheid goud waard. Maar de meningen zullen 
wel altijd blijven verschillen over de waarde van 
standvastigheid in 'normale tijden'. 
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