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VERSLAG 

van door de vaste Commissies voor Justitie en voor Vo!ks-
gezondheid met de Ministers van Justitie en van Socia* 
Ie Zaken en Volksgezondheid gevoerd mondeling over-
leg betreffende de inbewaringstelling van de heer en 
mevrouw Meulenbelt in een psychiatrische inrichting 

Nr. 1 

In antwoord op een schriftelijke vraag van het lid der Kamer 
de heer Van Rijckevorsel betreffende de inbewaringstelling 
van de heer en mevrouw Meulenbelt in een psychiatrische in-
richting (Aanhangsel Handelingen 1959, blz. 2003) gaven de 
Ministers van Justitie en van Sociale Zaken en Volksgezond-
heid o.m. als hun oordeel te kennen, dat aan de in vermelde 
vraag tot uiting komende wens om inzicht in de onderhavige 
zaak te verkrijgen op de meest passende wijze zou kunnen 
worden voldaan, indien de bewindslieden in de vaste ('ommis-
sies voor Volksgezondheid en voor Justitie opening van zaken 
zouden geven. De Ministers verklaarden zich gaarne bereid 
op die wijze inlichtingen te verstrekken en ter vertrouwelijke 
kennisneming van de leden van genoemde commissies de stuk-
ken over te leggen, die voor de beoordeling van de vraag, of 
de Krankzinnigenwet juist is toegepast — een vraag, welke de 
bewindslieden bevestigend beantwoorden —, van belang zijn. 

Overeenkomstig deze bereidverklaring zijn aan de commis-
sies een aantal stukken overgelegd, na bestudering waarvan 
op verzoek van de commissies mondeling overleg heeft plaa(s-
gehad. Bij dit overleg waren de Ministers vergezeld van mr. 
J. C. Tenkink, Secretaris-Generaal van hel Departement van 
Justitie, mr. E. J. Hoogenraad, directeur-afdelingschef bij dit 
departement, prof. dr. P. Muntendam, directeur-generaal van 
de Volksgezondheid, en P. J. Piebenga, arts, hoofdinspecteur 
van de Geestelijke Volksgezondheid. 

De commissies hebben de eer, omtrent hetgeen zij uit de 
overgelegde stukken en het mondeling overleg hebben ver-
nomen aan de Kamer als volgt te rapporteren. 

De heer J. Meulenbelt. wiens vrouw interniste is, trad in 
het najaar van 1954 in dienst van het Leger des Heils als 
zenuwarts in opleiding bij „Groot Batelaar", een inrichting 
voor de behandeling van neurotische delinquenten, te Lun-
teren. Hoofd van de therapeutische staf van deze inrichiing 
was de heer mr. G. \V. Arendsen Hein. zenuwarts. De heer 
Meulenbelt kreeg geen volledige dagtaak in dienst van deze 
inrichting. Hij werd tevens belast met werkzaamheden bij het 
neurosesanatorium „Stichting Veluweland", waarvan de heer 
Arendsen Hein geneesheer-directeur was, en zou deze daar-
cnboven in diens privé-praktijk assisteren. Aan het echtpaar 
Meulenbelt werd een dienstwoning van de Stichting Veluweland 
ter beschikking gesteld. Na enige tijd ontstond tussen de heren 
Arendsen Hein en Meulenbelt een conflict over de omvang 
van de door laatstgenoemde op „Groot Batelaar" te ver-
richten werkzaamheden. Op 14 februari 1955 spitste dit con-
flict zich zodanig toe, dat de heer Meulenbelt besloot zijn 
werkzaamheden niet langer voort te zetten. Op 18 februari ont-
ving de heer Meulenbelt een brief, waarin de heer Arendsen 
Hein hem op staande voet ontsloeg, voor zover het de diensi-
betrekking tot hem persoonlijk betrof, en voorts op zo spoedig 
mogelijke ontruiming van de dienstwoning aandrong. Tevens 
ontving hij een brief, waarin de heer Arendsen Hein hem be-
schuldigde van schending van zijn medisch ambtsgeheim. De 
heer Meulenbelt was hierover verontwaardigd en verontrust. In 
de vroege ochtend van 23 februari kwam daarbij volgens zijn 
eigen verklaring angst, terwijl ook zijn vrouw angstig werd. Hel 
echtpaar vatte toen het plan op om zich tot de politie te wen-
den. Zij wilden echter niet, dat de heer Arendsen Hein hun ver-
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Hek zou bemerken en verlieten daarom hun woning door hel 
keukenraam, dat op het erf van een aangrenzende boerderij 
uitkwam. De commissies achten het dienstig, de hierboven in 
het kort uiteengezette omstandigheden van het vertrek van 
het echtpaar Meulenbelt weer te geven in de bewoordingen 
van de heer Meulenbelt zelf: 

„Nadat ik de ontslagbrief en de begeleidende brief in mijn 
bezit had gekregen, bleven mijn vrouw en ik in onze woning, 
ondanks het verzoek van collega Arendsen Hein in de ontslag* 
brief om de woning op de kortst mogelijke termijn te ont-
ruimen. Maar de woning was een dienstwoning van ,,Stichting 
Veluweland" en door de werkgever „Stichting Veluweland" 
was ik niet ontslagen. Bovendien achtte ik het uitgesloten, dat 
het Hoofdkwartier van het Leger des Hcils in zou gaan op het 
voorstel van collega Arendsen Hein om mij onmiddellijk te 
ontslaan. Ik meende, dat ik in elk geval door het Hoofdkwai-
tier gehoord zou worden. Wij besloten te wachten op berichten 
van de zijde van mijn werkgevers. En wij wachtten op de 
terugkomst van de heer M. . . . ' ) . Op donderdag 17 februari 
had mevrouw v. d. W . . . .-) ons opnieuw een bezoek gebracht. 
Zij vertelde, dat zij kwam afscheid nemen. Wij hoorden van 
haar, dat de heer M. . . . haar had gezegd, dat dr. Arendsen 
Hein met hem een afspraak had gemaakt voor een onderhoud. 
Dag na dag verstreek. Tot onze verontrusting kwam de heer 
M . . . . niet terug. De administrateur van „Stichting Ve!uwc-
land" voorzag ons niet langer meer van brandstof. Wij kwa-
men te verkeren in een isolement Ik vroeg mij af hoe-
ver collega Arendsen Hein zou gaan in zijn pogingen om mij 
de mond te snoeren. En ik vroeg mij af welke pogingen hij 
zou ondernemen om mijn vrouw en mij van het terrein van 
„Stichting Veluweland" af te krijgen: tegenover de patiënten 
van „Stichting Veluweland" moest deze situatie voor hem, als 
de Geneesheer-Directeur, wel onverdraaglijk zijn. Ik werd ge-
waarschuwd door een vitaal gevoel: er dreigt gevaar. In de 
vroege morgen van 23 februari bespeurde ik eensklaps angst 
in mij. Tot dusverre was ik slechts verontwaardigd geweest en 
verontrust. Mijn vrouw was ook angstig geworden. Zij was 
van mening, dat het Leger des Hcils mij in de steek had ge-
laten en dat het Hoofdkwartier blindelings zou ingaan op het 
voorstel van collega Arendsen Hein om mij te ontslaan. Wij 
besloten contact op te nemen met de politie, teneinde met 
deze over onze situatie overleg te plegen. Wij besloten ons te 
wenden tot deze instantie en niet tot de medische instanties, 
omdat ons bekend was, dat collega Arendsen Hein relaties 
had in de Maatschappij ter Bevordering der Geneeskunst . . . . 
Bovendien had het afschrift van de brief, waarin ik door col-
lega Arendsen Hein ervan beschuldigd was mijn ambtseed te 
hebben geschonden (dit afschrift was gezonden naar de secrc-
taris van de afdelingsraad van de maatschappij), mij bij de 
maatschappij zwart gemaakt. En zelf waren wij geen lid van 
de maatschappij. En hoe zouden de medische instanties ons 
kunnen helpen inzake het ongegronde verzoek van collega 
Arendsen Hein onze woning te ontruimen op de kortst moge-
lijke termijn? Hoe zouden zij kunnen helpen in de acute situ-
atie? Op 23 februari 1956 verlieten wij onze woning. En wel 
via het keukenraam. Onze keuken grensde aan het erf van een 
boerderij. Het keukenraam kon wijd worden geopend en reikte 
nagenoeg tot aan de begane grond. Wij behoefden maar dit 
raam uit te stappen om terstond van het terrein van „Stichting 
Veluweland" af te z i j n . . . . Wanneer wij door de voordeur 
zouden zijn gegaan, hadden wij door de tuin van „Stichting 
Veluweland" moeten lopen. De kans was dan groot geweest, 
dat wij zouden zijn gezien door personeelsleden of door pa-
tiënten van „Stichting Veluweland". Collega Arendsen Hein 
had dan wellicht van ons vertrek vernomen en onze plannen 
op de een of andere wijze kunnen verstoren. Bovendien hadden 
wij sedert enkele dagen nu en dan personen op het terrein van 
„Stichting Veluweland" zien lopen, paadje op, paadje af, die 

1) De sociale ambtenaar v;n „Groot Balelaar*'; deze had op woens-
dagavond 16 februari met de heer en mevrouw Meulenbelt afgesproken 
hen weder te ontmoeten na de zaak van het ontslag te hebben opgenomen 
niet het Leger des Heils. 2) Als „social aid" aan „Groot Batelaar" verbonden. 

wij niet kenden. Het leek ons verstandig rekening te houden 
met de mogelijkheid, dat onze gangen werden nagegaan: het 
kon niet anders of collega Arendsen Hein moest wel bevreesd 
zijn, dat ik zijn ontslag op staande voet (uit een dienstbetrek-
king, die nooit bestond) en zijn valse beschuldigingen niet 
/mi accepteren; dat ik een tegenactie zou ondernemen en hem 
daarbij niet zou sparen. De plaatselijke politie bleek te bestaan 
uit veldwachters. Wij begrepen, dat wij met hen onze situatie 
niet konden bespreken en dat de plaatselijke politie ook niet 
zoals wij hadden gehoopt, een schakel zou kunnen zijn.". 

Op weg naar het station Veenendaal-De Klomp bezocht het 
echtpaar een rijkspolitieman te Ederveen. Later is gebleken, 
dat deze de heer Arendsen Hein van hun reis in kennis heeft 
gesteld. Aan het station telefoneerden zij voorts met een 
zenuwarts, die reeds eerder in het geval gemengd was, doch 
toen zijn bemiddeling geweigerd had en die nu ook zijn weige-
ring herhaalde onder mededeling, dat hij de heer Arendsen 
Hein zou opbellen. Vervolgens belden zij nog een lid van de 
medische staf op „Groot Batelaar" op; zij kregen echter de 
directeur aan de lijn, die vertelde, dat de gezochte niet aan-
wczig was. Vervolgens, juist toen de trein naar Arnhem bin-
nenkwam, zagen de heer en mevrouw Meulenbelt een auto 
aankomen, die zij voor die van de heer Arendsen Hein hielden; 
deze zou, zo meenden zij, door de zo juist bedoelde zenuw-
arts op de hoogte gebracht kunnen zijn. Vrezende, dat hij hun 
plannen zou trachten te verijdelen, verzochten zij de conduc-
teur maatregelen te nemen, opdat zij zich in Arnhem ter-
stond onder bescherming van de politie zouden kunnen stel-
len. Hiervoor heeft de conducteur gezorgd; zij hebben de reis 
afgelegd in het conducteursverblijf en zijn daarna onder politie-
geleide op het hoofdbureau van politie te Arnhem aanee-
komen. 

De betrokken treinconducteur heeft hieromtrent op 16 mei 
1959 ten overstaan van een inspecteur der rijksrecherche een 
verklaring afgelegd, waaruit de commissies het volgende citeren: 
„Ik was op dat tijdstip waarnemend hoofdconducteur. Te Vee-
nendaal nam ik waar, dat een man en een vrouw snel kwamen 
aangelopen, om in deze trein plaats te nemen. Ik heb hun nog 
gezegd, dat zij rustig aan konden doen, want dat zij nog even 
de tijd hadden. Ik heb gezien, dat die man en vrouw van de 
zitplaatsen op het balkon gebruik maakten. Nadat ik het ver-
treksein had gegeven, ben ik ter controle naar bedoelde man 
en vrouw gegaan, waarop ik van beiden hun kaartjes heb ge-
controleerd. Mij bleek toen, dat zowel de man als de vrouw 
nerveus waren. Nadat ik het balkon had verlaten om mijn 
werkzaamheden in de trein voort te zetten, kwam die man op 
mij toegelopen en hij vroeg mij of hij mij even kon spreken. 
Ik ben hierop met hem naar het balkon teruggelopen, alwaar 
die vrouw nog aanwezig was. De man vroeg mij of ik aan hem 
en die vrouw een apart compartiment kon aanwijzen. Hij ver-
telde mij, dat hij en die vrouw uit een inrichting waren ge-
vlucht, omdat daar verschrikkelijke dingen gebeurden, welke 
hij mij onder geen beding kon vertellen. Ik heb hierop tegen die 
man gezegd, dat hij wel de grootste moordenaar kon zijn. Die 
man bedacht zich hierop schijnbaar, waarop hij mij een brief 
liet zien, welke aan hem was gericht, schijnbaar van een colle-
ga afkomstig. Mij bleek, dat die man dokter was. De vrouw 
was zeer nerveus en werd telkens door die man gekalmeerd. 
De man zeide mij, dat die vrouw ook dokter was. Hij verzocht 
mij om de politie te waarschuwen, opdat deze aanwezig kon 
zijn bij de aankomst van die trein in Arnhem. Ik heb hierop 
de man en de vrouw naar het conducteurscompartiment ge-
bracht, alwaar zij beiden plaats namen. Dit compartiment be-
vindt zich in de pakwagen. 

Ik herinner mij, dat ik bij aankomst te Wolfheze aan de sein-
huiswachter, wiens naam ik niet weet, heb gevraagd of hij er 
voor kon zorgen, dat bij trein 1313 politie-assistentie kon wor-
den verleend te Arnhem. Ik heb die seinhuiswachter niet ge-
zegd waarvoor die assistentie werd gevraagd. 

Nadat ik mijn werkzaamheden had verricht, ben ik weer 
naar de conductcursafdeling gegaan, alwaar bedoelde man en 
vrouw nog aanwezig waren. De man vertelde mij, dat hij nog 
had gezien, dat de directeur van de inrichting, waar zij beiden 
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werkzaam waren, hen achtervolgde. De man zeide, «Jat hij de 
auto van die directeur had zien rijden bij het station Vecnen-
daal in de richting Arnhem. De man heeft mij bij herhaling gc-
zegd, dat in die inrichting dingen gebeurden, die hij niet wilde 
zeggen. Ik heb de man nog tegen de vrouw horen zeggen: „het 
is maar goed, dat wij op lijd zijn weggekomen, anders had ons 
ook iets overkomen". Ik kreeg van deze mensen de indruk, dat 
zij inderdaad waren gevlucht, want zij hadden niets bij zich. 
De man kon zich alleen legitimeren met een brief, waarop zijn 
naam stond, welke naam ik niet heb onthouden. 

Bij aankomst van trein 1313 te 9.38 uur te Arnhem nam ik 
op het perron waar, dat een agent van politie die trein naderde. 
De man zeide tegen mij, dat hij de trein onder geen beding wil-
de verlaten, als er geen politie aanwezig was. Ik ben hierop 
naar die agent van politie toegegaan en ik heb hem gezegd, dat 
de man en de vrouw, die zich in de conducteursafdcling bevon-
den, om politie-assistentic hadden gevraagd, waarop die agent 
van politie de pakwagen is ingegaan en met de man en de vrouw-
de trein heeft verlaten.". 

De adjudant van gemeentepolitie te Arnhem, die het echt-
paar Meulenbelt naar het hoofdbureau van politie te Arnhem 
overbracht, heeft op 18 maart 1955 hierover in een ambtsedig 
rapport het volgende verklaard: 

,,Ik, rapporteur, begaf mij naar bedoelde wachtkamer en al-
daar trof ik een man en een vrouw aan, die in overspannen 
toestand verkeerden. Zij verklaarden mij, dat zij beiden als arts 
en als echtpaar hadden gewerkt in de „Stichting Veluweland" 
te Lunteren en hedenmorgen waren gevlucht, omdat zij bij het 
ontwaken tot de ontdekking waren gekomen, dat ze gehypno-
tiseerd waren geweest. De hypnotiseur was volgens hem de 
dr. Arentsen Hein, directeur van de „Stichting Veluweland". . 
Bij hun vlucht naar de trein had dr. Arentsen Hein hen ge-
volgd en waren zij precies met de trein ontsnapt. Omdat zij 
voelden, dat zijn geest hen achtervolgde, hadden ze in de trein 
politie-assistentie gevraagd. . . . In verband met de zeer over-
spannen toestand van beiden, zijn ze per Bedford naar het 
hoofdbureau van politie gebracht, alwaar ze op last van de 
hoofdinspecteur van politie H. H. Westhof door dr. Boon-
zaayer ' ) zijn bezocht. Deze wensten zij echter niet te woord 
te staan.". 

Uit de ambtsedige rapporten van verscheidene politie-
ambtenaren omtrent de gang van zaken op het politiebureau te 
Arnhem citeren de commissies de volgende passages: 

„In de agentenwacht. . . . trof ik een man en een vrouw, die 
ogenschijnlijk zeer rustig waren. Ik vroeg aan hen of zij hun 
moeilijkheden met mij wilden bespreken, waarin zij toestemden. 
Op weg naar een daarvoor geschikt vertrek bedacht de vrouw 
zich blijkbaar en begon te vragen wie ik was, wat voor positie 
ik bekleedde, door wie ik gestuurd was e.d. en zij wist haar 
man te overreden niet met mij te spreken. Zij wenste alleen te 
praten met een „hoge mcdischc- of justitie-autoriteit". Daar mij 
wel bleek, dat deze mensen inderdaad overspannen waren, drong 
ik niet op een onderhoud aan en beloofde een contact met een 
arts of de officier van justitie te bevorderen. Toen ik mij des-
wege even later weer tot dr. Meulenbelt en zijn vrouw wendde, 
begon de vrouw mij op opgewonden toon te bevelen de agent-
wacht te verlaten. Zij zeide tot haar man ongeveer het volgen-
de: „Zie je wel, hij vervolgt ons ook, ik zie het aan zijn ogen, 
hij wil ons hypnotiseren. Man, hij moet weg, hij hoort er ook 
bij". Dr. Meulenbelt zelf viel zijn TOUW bij, trachtte mij bij 
de keel te grijpen en zeide: „Ja, U zoekt ons, ik heb het steeds 
wel gezegd. Uw ogen staan me niet aan. Ja, mijn vrouw heeft 
het goed gezien. U wilt ons hypnotiseren" en meer woorden van 
dergelijke strekking. Daar ik zag, dat alle pogingen tot toe-
nadering zouden falen, terwijl een eventueel gesprek op deze 
basis toch van geen waarde was, heb ik mij verwijderd en het 
geval ter verdere afdoening overgelaten aan adjudant Eb-
bink"-'). 

1) Directeur van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids-
dienst. 

2) Rapport van E. van de Beek, brigadier-rechercheur van gcmeente-
politie te Arnhem. 

„Op 23 februari 1955 deed ik dienst aan hei Hoofdbureau 
van Politie van 9 uur tot 18 uur. In de wacht was een man en 
een vrouw geplaatst, waarvan gezegd werd. dat zij in overspan-
nen toestand verkeerden. Gedurende mijn wachturen gedroegen 
beiden zich zeer abnormaal, ledere binnenkomende politieman 
werd door heiden argwanend bekeken, waarna zij gingen slaan 
en uilriepen: „U wiii om hypnotiseren, maar wij hebben een 
tegenhypnose". Daarbij keken zij de belrokken politiemannen 
Strak in de ogen. De politiemannen gingen hierop niet in, doch 
wendden zich af en gingen rustig hun gang. Meermalen pro-
beerden beiden om de wacht te vei laten en toen de hoofdagent 
De Lange hen aanmaande om rustig te blijven zitten, begon 
de vrouw te gillen. la ter op de dag kwam de agent G. J. Jansen 
binnen en meteen begonnen beiden te roepen, dat Jansen weg 
moest gaan, omdat hij hen hypnotiseerde, .lansen, die niet wist 
wat het voor mensen waren, bleef aanvankelijk beduusd staan 
kijken, waardoor ze nog meer van streek raakten. Op onze 
wenk verliet Jansen de wacht, waardoor beiden enigszins tot 
rust kwamen. Af en toe stonden zij op en riepen in spreekkoor: 
„Wij willen een aanklacht tegen Arentsen Hein". Toen dr. 
Boomzaayer') de wacht binnenkwam en met hen sprak, werd 
hij door de man af gesnauwd en werd hem verweten, dat hij 
kwam om hen te hypnotiseren. Beiden raakten in opgewonden 
toestand en spraken wartaal. Dr. Boomzaayer. die aanvankelijk 
probeerde hen te kalmeren, hetgeen niet lukte, vertrok daarop, 
waarna zij weer rustig gingen zitten. Toen de werkman Kees 
Gerritsen binnenkwam, verzochten zij ons om hem de toegang 
te ontzeggen, want dat was „een spion". 

Gedurende een partij dammen tussen een collega en mij, 
rapporteur, sprong de vrouw plotseling op en verweet mij, dat 
ik haar hypnotiseerde. Ik verliet toen de wacht, waarna de rust 
herstelde. Zij weigerden voedsel aan te nemen, omdat zij dat 
niet vertrouwden. De gehele dag gedroegen /ij zich nerveus. 
De in de wacht aanwezige agenten hielden daarmee terdege 
rekening en lieten beiden links liggen. Er werd nagenoeg niet 
met hen gesproken. Later waren beiden bezig aantekeningen te 
maken op een vel papier, zoals zij zeiden, waren dat notulen 
over hun verblijf in de wacht. 

Uit geheel hun gedrag bleek mij duidelijk, dat zij totaal over-
spannen waren, waarbij mij opviel, dat zij op elkaar een ongun-
stige invloed uitoefenden en elkaar ..gek" maakten - ) . 

„In de namiddag was ik inspecteur van dienst en bevond mij 
in de agentenwacht aan het hoofdbureau, waar .1. Meulenbelt 
en zijn echtgenote zaten. Ik was gewaarschuwd door de briga-
dier van dienst, die mij meedeelde, dat genoemde personen last 
veroorzaakten, doordat zij vrijwel geen enkele agent in de 
wacht wilden hebben en daarbij zeer opgewonden raakten, als 
de betrokkene zich niet onmiddellijk verwijderde. 

Toen ik in de wacht kwam, zaten beiden aan een tafel met 
de rug naar de ramen aan de Velpcrpoortslangstraat. Zij zaten 
allerlei notities te maken op papier, dat hun. zoals mij werd mee-
gcdeeld, op hun verzoek door de politie ter beschikking was 
gesteld. 

Ik trachtte een gesprek met hen aan te knopen, maar dat 
lukte niet. Zij verklaarden beiden, dat ik een spion was en hen 
wilde hypnotiseren. Nu eens spraken zij beurtelings en dan 
weer in spreekkoor. Ik herinner mij, dat zij het geregeld had-
den over: „wij medici". Daar er geen goed woord uit te krijgen 
was. verliet ik de wacht na het personeel opdracht te hebben 
gegeven hen zoveel mogelijk rustig hun gang te laten gaan." 3 ) . 

Het echtpaar Meulenbelt verbleef van 10.00 lot f7.00 uur 
op het politiebureau. Tegen het einde van dit verblijf verscheen 
de inmiddels van officiële zijde geroepen Arnhemse zenuw-
arts dr. L. F. C. van Erp Taalman Kip. Deze heeft omtrent zijn 
bevindingen in een schrijven dd. 20 december 1957 aan de 
geneeskundig hoofdinspecteur der Volksgezondheid te 's-Gra-
venhage — bedoeld was de geneeskundig hoofdinspecteur van 
de Geestelijke Volksgezondheid — als volgt bericht: 

„Men zou eigenlijk om te kunnen begrijpen hoc ik lot het 
zeer moeilijke besluit om een echtpaar, beiden geneeskundigen, 

!) Directeur van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids-
dienst. 

-) Rapport van H. Heideveld, hoofdagent van politie te Arnhem. 11) Rapport van J. D. v. Maris, inspecteur van politie te Arnhem. 
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in bewaring te doen stellen, ben gekomen, de situatie zoals 
ik die aantrof op net politiebureau hebben moeten meemaken. 
Beide mensen zaten daar in opgewonden toestand, wilden liet 
politiebureau niet verlaten, omdat /ij zieh bedreigd voelden, 
wilden niet met mij praten, omdat /ij mij beschouwden als te 
behoren tol het eomplot. dat tegen hen gaande was, en vormden 
zodoende een volkomen verstoring van de openbare orde. De 
politie-autoriteiten, die onmiddellijk begrepen hadden, dal /e 
met patiënten te doen hadden, althans mensen, die op dat 
moment als geestesziek moesten worden beschouwd, waren heel 
vriendelijk voor hen, namen er genoegen mee, dat zij in een 
lokaal bleven zitten, waar ze eigenlijk niet konden blijven, 
waren hun zoveel mogelijk ter wille om maar explosies te voor-
komen, maar stelden aan de andere kant tegenover mij, zoals 
zij dat ook al hadden gedaan tegenover de directeur van de 
G.G. en G.D., dat met spoed maatregelen moesten worden ge-
nomen om aan deze situatie een einde te maken. 

Aangezien zowel Dr. Meulenbclt als zijn vrouw volkomen 
duidelijke verschijnselen vertoonden, die hen althans op dat 
moment als geestesziek moesten doen beschouwen, en aange-
zien zij op geen enkele manier vatbaar waren voor overleg, 
restte mij niets anders dan een inbewaringstelling. Dit moest 
dan voor beiden gelden, aangezien beiden in even grote inten-
siteit geestelijke stoornissen vertoonden en zich slechts met 
geweld van elkaar zouden hebben laten scheiden. Zij wilden 
het politiebureau niet verlaten, zij konden zelf niet één voorstel 
doen. dat praktisch te verwezenlijken was. Zij waren met ver-
hitte hoofden bezig een request te schrijven, als ik mij goed 
herinner aan de Koningin (maar het kan ook wel aan iemand 
anders geweest zijn) en vonden het vanzelfsprekend, dat men 
hun daartoe op het politiebureau de gelegenheid gaf en dat 
zij daar verder voorlopig zouden kunnen blijven. 

Ik ben sinds mijn artsexamen in 1923 regelmatig psychiatrisch 
werkzaam geweest en ik meen, dat ik altijd zoveel mogelijk 
heb trachten te vermijden patiënten krachtens de bepalingen van 
de Krankzinnigenwet van hun vrijheid te beroven. Ik heb op 
dit g'ebied een grote ervaring en ik moet U eerlijk zeggen, dat 
ik sinds het gebeuren op 24-2-55 mij vele malen heb afgevraagd 
of ik anders had kunnen handelen dan ik gedaan heb. Ik heb 
geen andere oplossing kunnen vinden, ook niet nu nadat er 
drie jaar sindsdien zijn verstreken. Ik ben van mening, dat ik 
in een analoge situatie weer hetzelfde zou doen. 

Zowel Dr. Mculenbelt als zijn vrouw waren dermate opge-
wonden en op dat ogenblik geestelijk gestoord, dat het volkomen 
onverantwoord zou zijn geweest hen niet op de een of andere 
wijze onder bewaking en controle te houden. Dit kon niet op 
het politiebureau en er restte dus niets dan opname in een 
psychiatrische afdeling of inrichting. Dit moest met een inbe-
waringstelling, aangezien alle ziekte-inzicht ontbrak en zij zelfs 
niet tot overleg bereid waren. Ware er op dat ogenblik plaats 
geweest in een van de psychiatrische afdelingen te Arnhem 
(Gemeente Ziekenhuis of Elisabeths-Gasthuis), dan zou ik 
zeker hen daar hebben opgenomen en zodoende althans voor-
lopig dus opname in een psychiatrische inrichting hebben kunnen 
vermijden. Ongelukkigerwijze was er volstrekt geen plaats en 
de enige mogelijkheid bleek te zijn de inrichting te Warnsveld. 

Ik begrijp heel goed. dat dit hele gebeuren aan vele mensen, 
die het niet hebben meegemaakt, een wonderlijke indruk heeft 
gegeven. Ik moet dan alleen nog eens herhalen, dat men zelf 
een dergelijke situatie moet meemaken om te beseffen hoe 
moeilijk het is om te begrijpen, dat er geen andere mogelijk-
heid was.". 

Dr. Van Erp Taalman Kip rapporteerde derhalve aan de 
burgemeester, dat zich hier een spoedeisend geval van krank-
zinnigheid, als bedoeld in artikel 14 van de Krankzinnigenwet, 
voordeed. In de verklaring stond vermeld, dat de krankzinnig-
heid zich o.a. openbaarde door opgewonden gedrag, waandenk-
beelden, angst, storend gedrag voor de openbare orde. Op grond 
van deze verklaring besloot de burgemeester het echtpaar 
Mculenbelt in bewaring te doen stellen in ..Het Groot Gniffel" 
te Warnsveld. Omstreeks 17.00 uur van die dag werd het 
echtpaar naar bedoeld gesticht vervoerd. Hieromtrent rappor-
teerde de inspecteur van politie te Arnhem J. D. v. Maris als 
volgt: 

,,Enige tijd later werd mij gerapporteerd, dat een broeder 
van de G.G.D. was gearriveerd om beitien naar „Groot Graf-
fel'" te brengen. Ik ging opnieuw naar de wacht en zag Meulen-
belt en zijn vrouw staan achter de tafel, waaraan ik hen tevoren 
had zien zitten. Kennelijk waren zij bang. Zij hielden elkaar 
vast en overlegden met elkaar, echter op duidelijk verstaanbare 
toon. Ik herinner mij. dat de vrouw iets aan haar man vroeg 
in de trant van: „Wat moeten wij nu toch doen?" waarbij 
Mculenbelt antwoordde: „Wij moeten hiertegen krachtig pro-
testeren." Daarop fluisterden zij samen, waarna zij rechtop 
gingen staan en, nadat Mculenbelt „ja" gezegd had, gelijktijdig 
riepen: „Wij protesteren tegen dit onrecht, wij medici protes-
teren hiertegen". 

Ik herinner mij, dal eerst de man op een brancard naar de 
wachtende auto werd gebracht. Toen hij op de brancard lag, 
gal de broeder hem een injectie. De vrouw begon toen te gillen 
en werd zeer opgewonden. Daar zij vlak bij het raam zat, heb 
ik twee agenten opdracht gegeven achter haar, tussen haar en 
het raam te gaan staan om te voorkomen, dat zij een ruit stuk 
zou slaan en zich zou verwonden. Nadat ook haar een injectie 
was toegediend, is zij rustig met de broeder meegegaan naar 
de auto. 

Het personeel heeft alles gedaan om hen op hun gemak te 
stellen. Mij werd zelfs medegedeeld, dat sommige agenten hun 
rustuur expres in een andere kamer hadden doorgebracht, omdat 
hun aanwezigheid in de wacht de twee patiënten scheen te 
prikkelen." 

De ter zake bevoegde officier van justitie, die in Zutphen. 
heeft gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om de termijn van 
drie weken, die door de wet als duur van de inbewaringstelling 
wordt genoemd, te verlengen, en wel met drie weken, zulks 
na overleg met en op verzoek van de behandelende geneesheer. 
Deze procedure — en dus niet die van artikel 13 van de 
Krankzinnigenwet — werd mede in het belang van de patiën-
ten gekozen, omdat de hoop werd gekoesterd, dat hun ziekte 
zich gedurende die drie weken in gunstige zin zou ontwikkelen. 
Op 6 april 1955 konden de heer en mevrouw Meulenbclt de 
inrichting verlaten. 

Wanneer de commissies nu nagaan, of hier sprake is geweest 
van onjuiste toepassing van de Krankzinnigenwet, dan kunnen 
zij tot geen andere conclusie komen dan dat dit niet het geval 
is geweest. Van een onrechtmatige vrijheidsberoving was geen 
sprake. De Krankzinnigenwet bevat in artikel 14 bepalingen 
voor de inbewaringstelling in spoedeisende gevallen. De ver-
antwoordelijkhcid daarvoor berust bij de burgemeester. In de 
praktijk oefent deze, zoals wel vanzelf spreekt, deze bevoegd-
heid niet uit dan op advies van een medicus, bij voorkeur 
een zenuwarts. Men mag van de burgemeester, die een leek 
op dit gebied is, niet eisen of verwachten, dat deze persoon-
lijk de toestand van een patiënt beoordeelt of zich daarvan 
zelfs maar door persoonlijk bezoek op de hoogte stelt. Hij 
moet op het advies van de deskundige afgaan. Deze moet dus 
ook summierlijk beoordelen, of er sprake is van krankzinnig-
heid en of spoed vereist is. Men mag van de medicus niet 
eisen, dat hij eerst een uitgebreid onderzoek gaat instellen. De 
gelegenheid daartoe zal doorgaans ontbreken. De wet bepaalt, 
dat de burgemeester binnen 24 uur kennis moet geven aan de 
officier van justitie en aan de door de Minister daartoe aan-
gewezen inspecteur van het staatstoezicht op krankzinnigen en 
krankzinnigengestichten; de burgemeester kan dus een orde-
maatregel nemen, maar moet tevens degenen, die met het toe-
zicht op het krankzinnigenwezen belast zijn, waarschuwen. 
Deze bepaling geeft een goede waarborg tegen misbruik van 
bevoegdheid door de burgemeester of diens adviseurs. 

Gelet op de hierboven weergegeven feiten, kon naar onze 
overtuiging dr. Van Erp Taalman Kip in redelijkheid tot de 
conclusie komen, dat hier sprake was van krankzinnigheid en 
dat spoed vereist was. Afgaande op het advies van deze des-
kundige, kon de burgemeester eveneens in redelijkheid de in-
bewaringstelling gelasten. Alleen indien de arts op grond van 
de hem bekende feiten niet in redelijkheid tot zijn conclusie 
had kunnen komen of indien de burgemeester in redelijkheid 
niet op het advies van de arts had mogen afgaan, zou er sprake 
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kunnen zijn van een onrechtmatige vrijheidsberoving. Ilier-
van is onze commissies niets gebleken. 

Artikel 14 bepaalt, dat vóór de inbewaringstelling zo moge-
lijk overleg wordt gepleegd met de huisarts van de patiënt. 
Ons is niet gebleken, of de mogelijkheid daartoe aanwezig was. 
Blijkbaar heelt zulk een overleg echter niet plaatsgehad. Dit 
kan aan de rechtmatigheid van de inbewaringstelling evenwel 
niet afdoen. Men bedenke hierbij, dat de wet voor de in-
bewaringstelling niet als voorwaarde stelt, dat enige arts een 
verklaring afgeeft. De bepaling heeft dus de strekking de 
burgemeester erop te wijzen, dat hij zo mogelijk niet zonder 
een arts — en dan bij voorkeur de huisarts — te hebben gc-
raadpleegd tot inbewaringstelling moet overgaan. In dit geval 
is echter een zenuwarts geraadpleegd; met diens advies kon 
de burgemeester zeker volstaan. 

Krachtens artikel 14 mag de officier van justitie de inbe-
waringstelling verkorten of verlengen. Het artikel geeft geen 
maximumtermijn voor een verlenging aan. Aan de hoofdinspec-
tcur van de Geestelijke Volksgezondheid waren, naar aan de 
commissies werd meegedeeld, geen gevallen bekend, waarin 
meer dan één verlenging van drie weken was toegestaan. Is de 
zaak dan niet opgehelderd (de patiënt kan inmiddels hersteld 
zijn of kan hebben toegestemd in zijn opneming), dan moet 
aan de rechter machtiging tot plaatsing worden gevraagd. 

Men kan zich afvragen, of niet bij een herziening van de 
Krankzinnigenwet een maximumtermijn voor deze verlenging 
uitdrukkelijk moet worden vastgelegd. De commissies bc-
antwoorden deze vraag bevestigend. 

Het kan niet op de weg van de Kamer liggen, zich te be-
geven in de geschillen, welke tussen de heer Meulcnbelt en 
zijn vroegere chef op „Ciroot Batelaar" bestaan hebben. Voor 
zover deze van civielrechtelijke aard zijn, had de heer Meulcn-
bclt zich tot de kantonrechter kunnen wenden; voor zover ze 
van medische aard zijn, had hij een klacht kunnen indienen 
bij het Medisch Tuchtcollege. Op de Regering rust bovcn-
dien geen verantwoordelijkheid voor het optreden van de chef 
van de therapeutische staf van dit gesticht tegenover onder-
geschikten. Weliswaar subsidieert het Rijk deze instelling, doch 
dit brengt niet mee, dat het Rijk zich in zulke interne aan-
gelegenheden moet of zelfs maar mag mengen. 

De heer Meulenbclt sr. heeft zich enige malen schriftelijk 
lot de desbetreffende Minister gewend. Hierop heeft op 1 1 mei 
1957 de toenmalige Minister van Sociale Zaken en Vo1ks-
gezonheid geantwoord, dat het niet mogelijk was de verklaring, 
dat zijn zoon en schoondochter terecht in bewaring zijn ge-
steld, te doen intrekken. Hij voegde daaraan twee opmerkingen 
toe, welke de commissies woordelijk overnemen: 

„1 . De wet stelt voor inbewaringstelling als voorwaarde 
de aanwezigheid van een spoedeisend geval van krankzinnig-
heid. Maar zij omschrijft dit niet nader — en kan dat ook niet. 
Zelfs de meest deskundige kan niet meer doen dan te goeder 
trouw verklaren, dat bepaalde verschijnselen naar zijn over-
tuiging de aanwezigheid van krankzinnigheid en van een spoed-
eisend geval aannemelijk maken. 

Deze verklaring betekent echter niet, dat de betrokkene 
inderdaad krankzinnig is: na verloop van tijd kan heel wel 
blijken, dat dit niet het geval is. Dit maakt dan echter de 
aanvankelijke verklaring van de deskundige omtrent de waar-
schijnlijkheid van krankzinnigheid niet onjuist. En omdat voor 
inbewaringstelling nu eenmaal genoegen moet worden genomen 
met een dergelijke verklaring, is inbewaringstelling op grond 
van een dergelijke verklaring niet onrechtmatig. 

Het zou slechts anders zijn, wanneer duidelijk zou zijn ge-
bleken, dat de deskundige in redelijkheid niet tot zijn in de 
verklaring uitgedrukte overtuiging had kunnen komen. Enige 
aanwijzing daarvoor bestaat echter in dit geval niet. 

2. Uit het bovenstaande vloeit tevens voort, dat de inbe-
waringstelling van Uw zoon en schoondochter op 23 februari 
1955 als zodanig niet bewijst, dat zij, zelfs op die dag, krank-
zinnig waren; voor Uw mening als zou deze op hen „een valse 
stempel van erfelijke belasting" drukken, is dan ook geen 
grond.". 

In het bovenstaande hebben de commissies enkele mede-
delingen gedaan uit de ter vertrouwelijke kennisneming aan 
hen overgelegde dossiers. Zij hebben er zich uiteraard van 
vergewist, dat tegen het doen van deze mededelingen bij de 
Regering geen bezwaar bestaat; de vertrouwelijkheid is dus 
in zoverre opgeheven. De commissies zijn zich er daarbij van 
bewust geweest, dat deze gedragslijn de heer en mevrouw 
Meulenbclt en anderen persoonlijk minder aangenaam zou kun-
nen zijn. Op zich zelf betreuren de commissies dan ook, zich 
hiertoe genoodzaakt te hebben gezien. Zij hebben evenwel 
de persoonlijke belangen van betrokkenen afgewogen tegen 
het algemene belang, dat de onrust worde opgeheven, welke in 
brede kringen is ontstaan n.a.v. een voorstelling van zaken, als 
zou in Nederland wie dan ook gewelddadig uit de normale sa-
menleving verwijderd kunnen worden door onnodige inbewa-
ringstelling in een krankzinnigengesticht. Naar het gevoelen 
der commissies dienden in het onderhavige geval de persoon-
lijke belangen voor het algemeen belang te wijken. 

Overigens kwam het de commissies wenselijk voor, dat de 
stukken, waaruit hierboven is geciteerd, vanwege de Regering 
in hun geheel zouden worden gepubliceerd. Zij hebben zich 
dan ook tot de beide hierbij betrokken Ministers gewend en 
de vraag gesteld, of dezen tot publikatie van de bedoelde stuk-
ken zouden willen overgaan. De Ministers hebben daarop 
— zonder van hun kant tot publikatie over te gaan — aan de 
commissies medegedeeld, dat deze zich gemachtigd konden 
rekenen zes stukken tegelijk met haar verslag te doen afdruk-
ken. De brief van de Ministers, welke gedateerd was 2 novem-
ber 1959, en de daarin genoemde stukken zijn als bijlagen 
bij dit verslag gevoegd. 

Tot het instellen van een nader onderzoek naar de feiten, 
welke te harer kennis zijn gekomen, zien de commissies geen 
aanleiding. Haar taak beperkt zich tot het nagaan van de vra-
gen, of de Regering in handelingen, waarvoor zij de verant-
woordelijkheid draagt, te kort is geschoten en of er aanleiding 
bestaat tot een wijziging in de geldende wetgeving. Wat het 
laatste betreft, hebben de commissies hierboven één punt in 
overweging gegeven. Wat de eerste vraag betreft, is de com-
missies niet gebleken van enige tekortkoming aan de zijde der 
Regering. Er is niet gebleken, dat personen zonder grond in 
bewaring gesteld zijn. Voor enige ongerustheid, dat dit in later 
voorkomende gevallen wèl zou gebeuren, bestaat naar het oor-
deel der commissies geen aanleiding. 

Tot het instellen van zodanig onderzoek bestaat voor onze 
commissies te minder reden, nu de heer en mevrouw Meulen-
belt, zover onze commissies bekend is, geen klacht bij de 
justitie hebben ingediend wegens onrechtmatige vrijheidsbero-
ving en zich evenmin met een klacht hebben gewend tot het 
Medisch Tuchtcollege. Hadden zij dit wèl gedaan — en zij 
kunnen dit, zijn de commissies goed ingelicht, nog steeds doen 
—, dan had deze zaak reeds kort na hun vrijlating door de 
daartoe bevoegde colleges onderzocht kunnen worden. De 
commissies merken hierbij op, dat ingevolge artikel 12 van 
het Wetboek van Strafvordering beklag kan worden gedaan 
bij het gerechtshof, indien een vervolging ter zake van een 
strafbaar feit achterwege blijft. De commissies zouden kunnen 
begrijpen, dat het echtpaar Meulenbelt een zekere aarzeling 
zou gevoelen om een klacht in te dienen bij de officier van 
justitie, die hun inbewaringstelling verlengd heeft; daar de uit-
eindelijke beslissing over de vervolging op klacht van het 
echtpaar Meulenbclt echter bij het gerechtshof zou komen 
te liggen, kan dit bezwaar evenwel niet van doorslaggevende 
betekenis zijn. 

Het bovenstaande geeft de mening van de grote meerderheid 
der commissies weer. 

Enkele leden konden vooralsnog hun verantwoordelijkheid 
voor de inhoud van vorenstaande overwegingen en conclusies 
niet aanvaarden. Zij waren van gevoelen, dat de Regering eerst 
een uiteenzetting zou moeten geven van de gebeurtenissen en 
gedragingen, die hebben geleid tot de inbewaringstelling van 
het echtpaar Meulenbelt in een inrichting voor geesteszieken en 
de handhaving van de inbewaringstelling van dit artsenechtpaar 
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ter plaatse gedurende zes weken. Deze uiteenzetting zou kunnen 
worden gegeven in een brief aan de Kamer, dus in een open-
baar stuk, eventueel, naar het inzicht der Regering, met hij-
lagen. Daarbij zouden de eommissies teven* aan de Rege-
ring moeten vragen om het echtpaar Meulenbelt en zijn medi-
BChe en rechtskundige raadslieden volledige inzage van de stuk-
ken te geven. 

Na de uiteenzetting der feiten door de Regering en nadat 
het echtpaar Meulenbelt en zijn raadslieden de gelegenheid heb-
ben gehad van die uiteenzetting en van alle stukken volledig 
kennis te nemen, kunnen de commissies of de Kamer beoor-
delen, of er aanleiding is om verdere slappen te ondernemen en 
zich eventueel uit te spieken óf wel ter goedkeuring óf wel ter 
afkeuring van het door overheidsorganen gevoerde beleid. 

Deze leden achtten het niet juist, dat een, als definitief 
bedoeld, oordeel wordt uitgesproken over de rechtmatigheid 
of juistheid van het ten aanzien van het echtpaar Meulenbelt 
door overheidsorganen gevoerde en door hen bestreden beleid: 

1. zonder dat de Regering zelf ooit een openbare verant-
woording van dat beleid heeft gegeven: 

2. zonder dat de Regering of wel het echtpaar Meulenbelt 
om een goedkeurend of afkeurend oordeel van de Kamer heb-
ben gevraagd; 

3. zonder dat de Regering of de Kamer het echtpaar Meu-
lenbclt en zijn medische en rechtskundige raadslieden ooit in de 
gelegenheid hebben gesteld om volledig kennis te nemen van 
alle, althans van de aan de kamercommissies ter inzage ge-
geven, stukken; 

4. zonder dat het standpunt van het echtpaar Meulenbelt en 
zijn raadslieden over de feiten en de tot staving daarvan aan de 
kamercommissies overgelegde stukken is vernomen. 

De meerderheid acht deze overwegingen niet ter zake die-
nende. De commissies hebben, zo meent zij, uitsluitend tot taak 

de verantwoordelijkheid der Regering vast te stellen en na te 
gaan, of eventueel wetswijziging wenselijk is. In het bovcn-
staande hebben de commissies dan ook geen oordeel uitge-
sproken over de vraag, of het echtpaar Meulenbelt ten tijde 
van de inbewaringstelling krankzinnig was of niet; zij hebben 
er zich toe beperkt na te gaan, of hier redelijkerwijs van een 
onrechtmatige inbewaringstelling sprake kan zijn geweest en 
zij hebben deze vraag ontkennend beantwoord uitsluitend op 
grond van het in dit verslag aangehaalde alsmede van de door 
de Regering ter openbaarmaking overgelegde stukken. Het be-
treft hier niet een geschil tussen het echtpaar Meulenbelt en 
het Rijk, waarin door de commissies een oordeel zou moeten 
worden uitgesproken. Voor de commissies gaat het alleen om 
het openbare belang, dat de Krankzinnigenwet behoorlijk wordt 
uitgevoerd. Het echtpaar Meulenbelt is dus t.a.v. de werkzaam-
heden der commissies geen partij: om die reden kunnen 
noch zij, noch hun raadslieden aanspraak maken op inzage van 
alle ter beschikking van de commissies staande stukken. Wel eist 
het algemeen belang, dat zodanige stukken gepubliceerd wor-
den. dat men door raadpleging daarvan zich een oordeel kan 
vormen over de vraag, of de overheidsorganen in hun op-
treden te kort geschoten zijn en of de Regering niet, zij het 
achteraf, had moeten ingrijpen. Alleen om dit mogelijk te 
maken, heeft de meerderheid der commissies op publikatie van 
de daarvoor nodige stukken aangedrongen en heeft zij deze ten 
dele ook in dit verslag opgenomen. Dat noch van de zijde der 
Regering, noch van die van het echtpaar Meulenbelt om het 
uitspreken van een goedkeurend of afkeurend oordeel is ge-
Maagd, acht zij irrelevant. Wanneer een aangelegenheid, die tot 
ongerustheid over de wijze van uitvoering van een wet aan-
leiding geeft, ter kennis van de Kamer komt, is de Kamer uilcr-
aard altijd bevoegd daarover een oordeel uit te spreken, ook al 
heeft niemand daarom gevraagd. 

De commissies stellen aan de Kamer voor, de Regering dank 
te zeggen voor de verstrekte inlichtingen. 

Aldus vastgesteld 5 november 1959. 
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