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Ten geleide

In deze geseculariseerde tijden noemt, verrassend genoeg, een ruim e meerderheid van de 
Tweede Kam er (58 procent) zich religieus, zo blijkt uit een recent onderzoek van het Refor
matorisch Dagblad. Een even groot percentage bezoekt regelmatig o f  soms een kerkdienst o f 
andere religieuze bijeenkomst; 52 procent is daadwerkelijk lid van een kerk o f  religieuze 
gemeenschap. Van degenen die tot een kerk behoren, zegt 38 procent dat dit lidmaatschap 
hun politiek handelen in hoge mate bepaalt. Bovendien lijkt er sprake van een m aatschap
pelijke trend. Twee op de drie Kamerleden vinden dat godsdienst de laatste jaren aan m aat
schappelijke betekenis heeft gewonnen. Niet meer dan vier procent van de Tweede-Kamerle- 
den oordeelt negatief over religie.1

Toen de redactie van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis een klein jaar geleden 
besloot dat het thema van deze aflevering ‘God in de Nederlandse politiek’ zou moeten w or
den, bleek zij de tijdgeest dus goed te hebben getaxeerd. M aar niet alleen om wille van de tijd
geest is het thema van belang, er zijn ook voldoende wetenschappelijke redenen om het aan 
een nader onderzoek te onderwerpen, zoals uit de veelheid en verscheidenheid aan bijdragen 
in dit jaarboek mag blijken. Met name de scheiding van kerk en staat dringt zich hier op als 
historisch probleem. In de westerse samenleving, dus ook in Nederland, is deze scheiding 
im m ers een verlicht en nobel ideaal dat in theorie amper ter discussie staat, maar in de prak
tijk van de afgelopen twee eeuwen soms niet veel meer dan verheven fictie bleek (en blijkt) 
te zijn. Hoewel God nooit helemaal weg is geweest uit de Nederlandse politiek, is het pro
bleem in de actualiteit van de laatste twee, drie decennia onontkoom baar geworden. Leek de 
Nederlandse politieke elite met het concept van de verzuilde samenleving en -  vooruit -  de 
overlegstructuren van het poldermodel het probleem tot voor kort netjes in de hand te heb
ben gehad, met de secularisatie onder het christelijke volksdeel enerzijds en anderzijds de 
onweerstaanbare opkomst van de islam, die nooit een plaats had gekregen in de verzuilde 
samenleving, leek het recept van pacificatiepolitiek en consensusdemocratie zijn werkzaam 
heid te hebben verloren, te meer toen diezelfde islam ook in Nederland incidenteel onver
wacht fundamentalistische en gewelddadige trekken begon te vertonen. Met andere w oor
den, door de recente ontwikkelingen wordt de staat een rol opgedrongen die zij eigenlijk niet 
wenst, een rol die de scheiding van kerk en staat in gevaar brengt.

De historicus H.W. von der Dunk schetst in een overzichtsartikel vanuit bovenstaand per
spectief de problematische verhouding tussen godsdienst en politiek in Nederland sedert het 
begin van de Republiek. Peter Derkx, hoogleraar humanism e en levensbeschouwing, vraagt

1 Aan het onderzoek namen n o  van de 150 Tweede-Kamerleden deel. Reformatorisch Dagblad, 19 aug. 2005; 

< http://www.reformatorischdagblad.nl/websi te/ar tikel.php?id=i226z34>
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zich, na een onderzoek van het begrip fundam entalism e, a f in hoeverre de staat zich zelf van 
een fundamentalistisch repertoire mag bedienen om (religieus) fundamentalistische uitwas
sen te bestrijden. Hij confronteert zijn bevindingen onder andere met publicaties van oud- 
PvdA-fractieleider Thijs YVöltgens en van cd a-m in ister van Justitie Piet Hein Donner. De 
verzuilingstheoreticus Arend Lijphart heeft wel eens gesuggereerd dat het verzuilingsconcept 
een vruchtbare oplossing zou kunnen bieden voor de hedendaagse problemen met de islam, 
en vanuit politieke optiek sloot prem ier Jan Peter Balkenende zich daarbij niet zo lang gele
den aan.2 De historicus Paul Luykx mengt zich vanuit geschiedwetenschappelijk perspectief 
in die discussie. Z ijn  onderzoek laat weinig ruimte voor hoopvolle conclusies op dit vlak.

In een viertal artikelen staat telkens een kleinere casus centraal die het thema ‘God in de 
Nederlandse politiek’ nader illustreert. Voormalig minister van Justitie Job de Ruiter onder
zoekt de geschiedenis van het godslasteringsartikel in het Wetboek van Strafrecht, Alexander 
van Kessel en Rutger Zw art beschrijven de ontwikkeling die de grootste confessionele partij, 
het c d a , de laatste vijfentwintig jaar heeft doorgem aakt in de confrontatie met het probleem 
van de integratie van minderheden, Ineke Secker analyseert waarom  de departementen van 
Eredienst in de negentiende eeuw, ook in perioden met een overheersend liberaal klimaat, 
nog lange tijd hebben kunnen voortbestaan, zij het op kom mervolle wijze. Charlotte Brand  
laat zien met welke problemen de politiek te maken kreeg bij de vraag o f  zij de scheiding van 
kerk en staat terzijde moest schuiven om de subsidiëring van de bouw van islamitische 
gebedshuizen mogelijk te maken. In het egodocument ten slotte, dat wordt ingeleid door 
Peter van der Heiden, staat de spanning tussen godsdienst en politiek op het niveau van de 
individuele politicus centraal. In een persoonlijke brief aan partijleider C.P.M . Rom m e uit 
1952 schetst de voormalige k v p -minister van Onderwijs F.J.Th. Rutten het spanningsveld 
tussen de katholiek als minister en de minister als katholiek.

In een interview van Anne Bos en Willem Breedveld laat de prom inente en spraakm aken
de W D -politica Ayaan Hirsi Ali haar licht schijnen over het thema van dit jaarboek.

Eén artikel wijkt a f van het thema. Bij gelegenheid van het vijfentwintigjarig regeringsju
bileum  van koningin Beatrix schreef Irène Dieperuiaal een artikel over de ontwikkeling van 
de verhouding tussen koning en ministers in Engeland en Nederland aan de hand van de drie 
‘koninklijke rechten’ die de Engelse politiek theoreticus Walter Bagehot in de negentiende 
eeuw aan de koning toekende: het recht om geconsulteerd te worden, het recht om aan te 
moedigen en het recht om te waarschuwen.

Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis is een uitgave van het Centrum  voor Parlementaire 
Geschiedenis, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Het Jaarboek  w il in zo 
breed mogelijke kring belangstelling wekken voor de Nederlandse parlementaire geschiede
nis. Het probeert dit te bereiken door naast wetenschappelijke ook opiniërende artikelen op 
te nemen, alsmede boekbesprekingen, een kroniek van het afgelopen parlementaire jaar, ego
documenten en herinneringen aan onlangs overleden prom inente politici. Vaak liggen actu
ele thema’s o f gebeurtenissen ten grondslag aan de onderwerpskeuze van de historische arti-

2 n r c  Handelsblad, 10 dec. 1991; vgl. A. Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek 

(Amsterdam 1968). ‘Werken aan samenhang.’ Redevoering J.P. Balkenende, ciM -congres, 1 nov. 2003. Zie hierover 

ook de bijdrage van Alexander van Kessel en Rutger Zwart aan dit jaarboek.
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kelen. In het Jaarboek komen niet alleen wetenschappers aan het woord, maar ook journalis
ten en (oud-)politici. In alle bijdragen is het Nederlandse parlement in een nabij o f  ver ver
leden uitgangspunt van beschouwing; zijn positie en handelen sinds de opkom st van het par
lementaire stelsel in 1848 staat steeds centraal.

Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis kwam mede tot stand dankzij de steun van het 
bestuur van de Stichting Parlementaire Geschiedenis (mr. E.M . d’Hondt, E. van Middelkoop, 
drs. E Halsema, prof. dr, U. Rosenthal en drs. M .J.M . Verhagen) en de wetenschappelijke raad 
(prof. dr. R.A.M . Aerts, prof. dr. J.Th.J. van den Berg, prof. dr. E.C. Coppens en dr. G. Voer
man) die de Stichting, het Centrum  voor Parlementaire Geschiedenis en de redactie met 
waardevolle adviezen terzijde stond. Onze dank gaat tevens uit naar Joris Gijsenbergh, die de 
illustraties verzorgde, en Irene Helsen, die bij het persklaar maken van dit jaarboek een 
belangrijke rol heeft gespeeld.

Carla van Baaien 
Anne Bos 
Willem Breedveld 
Peter van der Heiden 
Jan Ramakers 
Ineke Secker
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Godsdienst in de Nederlandse politiek

H. W. von der Dunk

U itwassen van fundam entalism e

Tot in den treure hebben schrijvers en intellectuelen bij hun cultuuranalyse het Nietzsche- 
woord ‘God is dood’ herhaald als kenmerk van de m oderne wereld. En niets lijkt vandaag zo 
voorbij te gaan aan de realiteit. Atheïsme mag vooral onder intellectuelen en zelfs onder 
enkele postm oderne theologen een grote aanhang hebben, de godsdienst met ‘G od’ als cen
trale lichtbron, raison d ’être en drijvende kracht -  hoe die dan ook verder voorgesteld en 
omschreven wordt -  is de laatste decennia met zo vehemente repercussies in de wereldpoli
tiek aanwezig als sedert generaties niet meer het geval was. Het vanaf 1980 met een door vr ij
wel niemand voorspelde snelheid opgekomen islamitisch fundam entalism e is na het einde 
van de Koude Oorlog en zijn ideologische botsing een macht geworden waar niemand 
omheen kan (ook het hier lange tijd verwaarloosde christelijk fundamentalisme roert zich 
trouwens nadrukkelijker). Met een beroep op Allah en zijn wil worden gebouwen inclusief 
de eigen persoon opgeblazen en willekeurige mensen bij honderden gedood. De machtigste 
staat op aarde weet zich bij zijn bestrijding van dit terrorisme niet minder gesteund door een 
God, die nu weer achter Am erika en cie westerse democratie staat. Naar schatting vijfender
tig procent van alle Amerikanen beschouwt zich als religieus vernieuwd. Met termen als 
jihad, kruistocht, as van het kwaad  o f schurkenstaten worden de huidige grote vijandschappen 
in retorisch wijwater gedompeld.

Dat in naam van God de meest m oorddadige en fanatieke oorlogen en slachtpartijen in 
de geschiedenis zijn gelegitimeerd leert elk schoolboek. Het nieuwe en verrassende is dat de 
oeroude verbinding van godsdienstfanatisme en geweld weer zo nieuw en hyperactueel is 
geworden. Over de oorzaken daarvan valt veel meer te zeggen dan in kort bestek m ogelijk is. 
Reactie op de onstuitbare technologie, en in het geval van de islam vooral op de daarmee 
gepaard gaande inbreuk van een oppermachtige westerse invloed en cultuur op traditionele 
levensvormen is een voor de hand liggende algemene verklaring die we dan ook langzamer
hand in elke lokale krant kunnen tegenkomen. Hier moet onm iddellijk aan worden toege
voegd dat het natuurlijk een volslagen vertekening zou zijn om  bij godsdienst allereerst te 
denken aan de recente uitwassen van fundamentalisme o f aan het geweld dat zowel chris
tendom als islam in de geschiedenis op zijn naam heeft staan; een associatie die som migen 
tegenwoordig echter in het godsdienstdebat voor in de m ond ligt. Godsdienst kan een zeer 
uitgebreide scala van voorstellingen, verkondigingen, dogmata, levenshoudingen en culture
le, esthetische, maatschappelijke en psychologische functies omvatten. Men kan ook de the
se verdedigen dat die spectaculaire opleving en dat beroep op God over en weer juist een 
symptoom  is van een voortschrijdend verlies van religieus levensgevoel, een veruiterlijking 
waarbij ‘G od ’ als fel gekleurd plakkaat heel andere motivaties en impulsen bedekt. Het is -
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om  bij Nietzsche te blijven -  Gods doodsmasker. Het massieve beroep erop geeft dan aan dat 
men geen hogere legitimatie kent. M aar dat geldt voor vrijwel alle crisissituaties waarin 
opeens de rand van het bestaan zichtbaar wordt. Ook en juist staatslieden die zich in zo’n 
situatie van hun gigantische verantwoordelijkheid in het aanschijn van de geschiedenis 
bewust worden, blijken naar dat ultieme onzichtbare houvast te grijpen, en het is vaak m oei
lijk om dat als gebaar voor de tribune te scheiden van een oprechte intieme behoefte. 
Opm erkelijk is ook dat die uitbarsting van fundamentalisme een gordijn lijkt te hebben weg
getrokken, waardoor overal vertrouwde religieuze gevoelens weer krachtiger zijn opgeleefd. 
De mokerslagen van het fanatisme hebben een gonzende godsdienstige echo opgewekt.

Feit is in elk geval dat het thema ‘godsdienst’ en de betekenis van de godsdienstige factor 
in verband met deze actuele verschuivingen en de im m ense problem en die zij opleveren, ook 
in de historiografie weer in zwang is nadat het langere tijd niet tot de meest courante en actu
ele kwesties van historisch onderzoek had behoord. Voor Nederland is dat trouwens niet zo 
uitzonderlijk en nieuw. De vaderlandse geschiedschrijving kon nooit om religieuze kwesties 
in het verleden heen. In weinig Europese staten viel de schaduw van de kerken telkens weer 
zo zichtbaar over de politieke gang van zaken. Nadat in 1973 met komst van het kabinet- 
Den Uyl God uit de troonrede was verdwenen, kwam Hij daarin bij het aantreden van het 
eerste kabinet-Balkenende in 2002 weer terug. Niet voordat de bede in 1977 met het kabinet- 
van Agt half, in 1983 met het kabinet-Lubbers geheel was hersteld om in 1994 met het eerste 
kabinet-Kok prom pt weer te verdwijnen. Het leek op de verwisseling van naambordjes. Voor 
sommigen hoort God ook in een toekomstige Europese Grondwet.

Godsdienst in de Republiek

Nu is geen enkele nationale geschiedenis in Europa denkbaar zonder de centrale plaats die 
de godsdienst, dus het christendom en de christelijke voorstellingen van God, daarin hebben 
ingenomen. De verschillen in ontwikkeling hangen ten nauwste samen met de verschillende 
rollen die de godsdienst in dat hele proces heeft gespeeld, m aar de onverwisselbare eigenheid 
en geschiedenis van Nederland is er van begin a f aan in bijzondere mate door bepaald. Het 
ontstaan van de staat was evenzeer gehuld in wapengekletter als in orgelmuziek. Het gaat me 
hier nu niet om dat in het m ausoleum  van de vaderlandse historiografie bijgezette, eens zo 
verhitte debat o v er ‘de ware oorzaken’ van de opstand in de zestiende eeuw ( libertatis o f reli- 
gionis ergo). Wat we daarvan ook m ogen vinden, tussen de staat die uit die opstand resul
teerde en de Gereform eerde Kerk ontstond zoiets als een verkapt hardnekkig geding over de 
vraag aan wie de ware legitimiteit en daarmee de leiding toekwam. De Nederlandse paradox 
is dat, terwijl in de vorstelijke eenheidsstaten, zowel de katholieke als de protestantse, één 
Kerk heerste -  het bekende verbond tussen troon en altaar -  in de Republiek die naadloze 
versmelting met de staat niet plaatsvond; niet om dat de staat zo sterk, maar juist omdat hij 
zo zwak was. Dat kwam door de eigenaardige vorm  van de federatie die bij gebrek aan een 
krachtig machtscentrum in zekere zin een non-staat was en ook wilde zijn, waarvan de taak 
bovenal was om de vrijheden van de verbonden gewesten te beschermen en, zoals Johan de 
Witt het zou form uleren, te zorgen voor ‘rust ende vrede’ en een ongehinderde ‘com m ercie’ : 
kortom , de staat als een grote handelsmaatschappij, een n v . Dat is altijd een beetje de con
ceptie gebleven van de Republiek en later van de gecentraliseerde eenheidsstaat: een onver
m ijdelijke instelling in dienst van de maatschappij. Bij het woord ‘staat’ ging hier nooit de
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bloeddruk om hoog, alleen bij de Oranjedynastie en zodra men godsdienstig-theologisch ter
rein betrad. En bi j alle ingrijpende veranderingen en metamorfoses is dat op verbazende w ij
ze zo gebleven. Juist de diverse religieuze minderheden droegen er extra aan bij dat de poli
tiek hier permanent met de bijbel te maken kreeg en vaak met de bijbel in de hand werd 
gevoerd. Ze raakte door de veelheid van richtingen getheologiseerd met als dramatische uit
barsting het beruchte machtsconflict van 1619 tussen M aurits en Oldenbarneveldt. M aar het 
publieke debat toont tot vandaag sporen van die theologisering. O ok bij discussies over actu
ele kwesties komen snel de beginselen naar voren en krijgt de discussie een getuigeniskarak- 
ter. Zoals algemeen bekend bleven de predikanten een geduchte politieke pressiegroep gedu
rende het hele oude bestel en steunden de Oranjes op het calvinistische volk met zijn credo 
van de trias God-Nederland-O ranje, o f de mythe van Nederland als ‘het nieuwe Israël’. Die 
roeping bleef voor het gereformeerde volksdeel de legitimatie van Nederlands bestaan. G ods
diensttwisten en theologische debatten en pamfletten beheersten de publieke ruimte bij een 
staatsbewustzijn dat niet verder ging dan de zorg om de boel bij elkaar te houden.

Scheiding van staat en kerk

Met de volledige scheiding van staat en kerk in 1796 tijdens de Bataafse revolutie en met de 
wettelijke gelijkstelling van alle godsdiensten brak een nieuwe fase aan. De elite waarop 
Willem I na de restauratie steunde, dat amalgaam van de oude regentenkaste en de nieuwe 
rationalistische bestuurslaag uit de Bataafs-Franse periode, had in het verleden in m eerder
heid tot de rekkelijken behoord die de invloed van de orthodoxe Kerk op de politiek en voor
al elke theocratische ambitie hadden geweerd en daarmee al op een formele scheiding van 
staat en kerk hadden gepreludeerd. In de Hervorm de Kerk domineerde na 1814 het zoge
naamde m odernism e, dat onder invloed van de Verlichting veel eerder aansloot bij de oude 
libertijnse richting dan bij de steile orthodoxie en dat met een neutralistische staat minder 
moeite had. Omgekeerd hadden de liberalen daardoor ook geen moeite om hun politieke 
opvattingen met dit gemoderniseerde geloof te combineren. In de praktijk moest de strikte 
scheiding van staat en kerk juist daardoor echter deels een fictie blijven. Vanzelfsprekend was 
de regentenkaste altijd trouw protestants geweest en vanzelfsprekend was de politieke elite 
dat in de nieuwe Oranjem onarchie in meerderheid ook; de koning en zijn familie in de aller
eerste plaats. Zijn toebehoren tot de Nederlands Hervorm de Kerk was zelfs in de Grondwet 
vastgelegd. God was dus allerminst uit het staatsbestel verdwenen, te weten de God van het 
gematigde protestantisme. Te nauw waren het hele regentenpatriciaat m aar bovenal de 
Oranjes als publieke verschijning daarmee van oudsher verbonden geweest om daaraan te 
tornen, ook na Verlichting en revolutie. Het was de signatuur van de Nederlandse identiteit 
en van Oranje heel in het bijzonder, ook al leende Willem I, nuchter en door en door prak
tisch ingesteld als hij was (ook met het oog op zijn Belgische onderdanen), zich bepaald niet 
als een van religieuze geestdrift zinderend boegbeeld voor de orthodoxen en sympathiseerde 
de onstabiele, romantische W illem II met het katholicisme. M aar aan die signatuur kon ook 
de formele gelijkstelling van de christelijke minderheden en van de joden niet zo snel iets 
veranderen, want het ging tevens om de hele sociale bekisting en de aard van de nationale 
cultuur. Godsdienst is niet alleen een kwestie van persoonlijk geloof m aar van een collectie
ve sociaal-culturele habitus. Niettemin bevorderden de maatschappelijke veranderingen, 
industrialisatie en wetenschappelijke bijbelkritiek een voortschrijdende secularisatie van het
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denken, althans onder de liberale bovenlagen die het voor het zeggen hadden, en deze ver
sterkte de overtuiging dat de godsdienst bij die hoeveelheid confessionele richtingen geen 
thema voor de politiek moest worden.

Liberalen zagen zichzelf als de voorhoede van het m ensdom , de dragers van de verlichte 
beginselen, het geloof in rede, vooruitgang en autonom ie van het individu -  maar gereinigd 
dankzij de gruwelijke ervaring met het fanatisme waardoor de revolutie was ontspoord. De 
puur pragmatische tolerantie, dat kenm erk van de oude Republiek -  een tolerantie die bij het 
confessionele pluralisme een voorwaarde was geweest om te beletten dat m en eikaars sche
dels insloeg en die de bevoorrechte positie van de Gereform eerde Kerk als de van staatswege 
erkende niet had aangetast -  veranderde voor het liberalisme nu in een principiële toleran
tie, die de verschillende godsdiensten in theorie gelijkwaardig noemde. M aar ook als hij de 
kerk trouw bleef behoorde een liberaal tot de verlicht-vrijzinnige o f  tot de Groninger rich
ting met haar piëtistisch-innerlijke gerichtheid die zelfs deïstische trekken kon aannemen. 
Daarnaast wonnen spinozistische en atheïstische denkbeelden in intellectuele en academ i
sche kringen veld -  een bijkom ende reden om aan het idee van de neutrale staat vast te hou
den. Voor de wereld en voor wat met de wereld te maken had werd de m oderne positivisti
sche wetenschap de aangewezen leidsman, niet de kerk. Een uitdrukking als ‘geloven doen we 
in de kerk’ geeft die mentaliteit aardig weer.

Thorbeckes Grondwet van 1848 betekende de bevestiging van dat liberale beginsel, m aar 
dat nam niet weg dat het openbaar onderwijs onveranderlijk op christelijk-protestantse 
grondslag zou berusten. De Europese cultuur was historisch dermate innig met het christen
dom vergroeid dat ook voor de liberalen de beschaving als zodanig vanzelfsprekend een alge
meen christelijke was. De expliciete vastlegging van de neutrale staat had inmiddels aan 
urgentie gewonnen door de Réveil-beweging, die de staat van 1814 als heilloze vrucht van de 
revolutie verwierp. Dat paste in de brede Europese roman tisch-conservatieve reactie op het 
rationalisme en de verlichte denkbeelden. Dat geharnaste tegenoffensief van het orthodoxe 
protestantisme tegen liberalisme en secularisatie, met Groen van Prinsterer als de leidende 
denker, ging uit van de oude identificatie van Nederland met de verdediging en uitdraging 
van de zuivere leer, vastgelegd in de Heidelbergse catechismus, kortom  ‘het nieuwe Israël’. Als 
Gods adem niet door de politiek blies berustte die politiek hoe dan ook op de verkeerde 
wereldse en dus ontgoddelijkte premissen. De confrontatie van dit orthodoxe protestantisme 
met de staat van thorbeckiaanse makelij en met een ideologie die God naar de hemel en de 
zondag verwees, zou in golven van intensiteit een eigen Nederlands stempel op de negen
tiende eeuw drukken. Onder druk van onder meer de Nutsmaatschappij en de groot-protes- 
tantse groepering was in de Grondwet nam elijk nog expressis verbis ‘voldoende’ openbaar 
onderwijs toegezegd om de vrije confessionele o f ‘secte’ -scholen m inder ruimte te geven. De 
Groninger richting, waartoe ook de meeste inspecteurs van het onderwijs behoorden en die 
zichzelf als de nationale beschouwde, vereenzelvigde zich immers met dat openbaar onder
wijs. Volgens Boogm an was daarmee de kiem  gelegd voor de schoolstrijd en de zware grie
ven van orthodoxen en katholieken.1 Bij de bevoegdheidscriteria voor onderwijzers was in 
1848 behalve op bekwaamheid ook nog aangedrongen op ‘zedelijkheid’, om dat anders ‘de 
grootste deugniet, zelfs een jezuïet’ voor de klas kon komen te staan.’ Kenmerk voor de net
te heren en notabelen die in de decennia na 1848 de teugels in handen hadden, zowel de con
servatieven, o f antithorbeckianen, als de liberalen, was de opvatting dat politiek zoveel bete
kende als goed bestuur. Dat in de kamers tot de jaren tachtig vooral juristen zaten verklaart
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de vanzelfsprekendheid van die instrumentalistische optiek. De staat was (in klassiek-libera- 
le geest) prim air de handhaver van recht en orde om  ‘de maatschappelijke krachten’, zoals dat 
heette, alle kans tot vrije ontplooiing te geven, dus ook alle religieuze richtingen. Een opvat
ting die feitelijk al in de genoemde uitspraak van De Witt naar voren was gekomen. Politici 
werden als de directeuren o f  managers van een grote ondernem ing beschouwd. Thorbecke 
formuleerde het scherp en dreigend in een repliek aan Groen, die dat neutralisme hekelde: 
‘ ( . . .)  indien wij hier onze wetten en handelingen van bestuur zullen beoordelen als katho
lieken o f protestanten, indien wij hier de publieke aangelegenheden zullen gaan beschouwen 
ieder met een kerkelijk oog, het zal met de eenheid van Staat, het zal met de gelijkheid van 
het recht, het zal met regering zijn gedaan!’3

Totalitaire waarheidspretentie

Die instrumentele staatsopvatting is de dijk tegen de totalitaire waarheidspretentie die in elk 
geloof en in elke ideologie schuilt als de verborgen motor. Deze kon functioneren zolang de 
macht onbedreigd in handen lag van een enigszins hom ogene deftig-liberale klasse met een 
‘ ieder voor zich, God voor ons allen’ -mentaliteit. In wezen stoelde dat liberalisme natuurlijk 
evengoed op een totalitaire waarheidspretentie, nam elijk het geloof in de vooruitgang dank
zij de individuele vrijheid en de heerschappij van de rede die alle bestaande bijgeloof en reli
gieuze bekrompenheid vanzelf zou verdrijven. Juist daarin openbaarde zich God -  althans 
voor wie niet agnost o f atheïst was. Zo ’n pretentie sluimert in elke wereldbeschouwing, o f 
men dat toegeeft o f niet. Het liberale hart trok dus een wissel op die toekomst. De liberale 
staat was zo gezien een staat in de wachtkamer en de politiek van onthouding diende de 
gepredestineerde natuurlijke ontwikkeling naar een harm onischer wereld. De godsdienst 
kon die ontwikkeling, gezien de bestaande verschillen en animositeiten, slechts blokkeren. In 
het decentralisme en subsidiariteitsbeginsel van Thorbeckes Grondwet herkennen we daar
naast ook nog moeiteloos het historische federalisme van de Republiek.

Dat de liberale staat ‘ in de wachtkam er’ ook ten aanzien van de godsdienst geen duur
zaamheid beschoren was, had meerdere oorzaken. Een van de belangrijkste was dat zijn reli
gieuze abstinentie en neutralisme een schijnneutralisme was voorzover het openbaar onder
wijs een algemeen protestants-christelijke grondslag had die het voor joden maar ook voor 
katholieken en orthodoxen ongenietbaar maakte. Bovenal waren het Groen en de Gerefor
meerde Kerk, en weldra zijn opvolger Kuyper en de antirevolutionaire partij die de hefboom 
onder het liberale bouwsel legden om dat zij evenzeer als de liberalen o f de vrijzinnig-her- 
vorm de kerk het patent op de nationale identiteit claimden. Zij zorgden ervoor dat de gods
dienst allerminst uit de politiek verdween. De heersende conservatieven en liberalen met hun 
onderling touwtrekken waren voor Groen één pot door de revolutionaire beginselen veront
reinigd nat. En de liberale staat had bovendien de sluizen geopend voor de katholieken. ‘Het 
heeft God behaagd hier de macht van het b ijgeloof te verdrijven; hier voor het zuivere Evan
gelie een zetel gesticht; hier een toevluchtsoord tegen de Antichrist van Rome te bereiden 
( . . . ) ’, had Groen geschreven.4 In 1853 sloeg met de Aprilbeweging een golf van antipapisme 
over het land ter herinnering aan het calvinistische politieke credo dat Nederland het land 
van de Reformatie was. M en leek even terug in de eeuw van de Contrareform atie: het ware 
Nederlanderschap werd door het gereformeerde volksdeel uitgedragen. Al was dat een m in
derheid, het was de kern, en Rome bleef naast de goddeloze revolutie-ideeën het dodelijke
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A A N B LIK  V A N  D”  TW EED E  K A M ER

. . . nadat D r. K u y p e r  zitting zal hebben genom en.

'Aanblik van de Tweede Kamer ... nadat Dr. Kuyper zitting zal hebben genomen’ [Uilenspiegel, 21 febru
ari 1874}. De tekening geeft de liberale vrees weer dat Kuyper de belangen van de protestanten zou gaan

verdedigen in de Tweede Kamer.

gevaar. Een polem iek tijdens de verkiezingsstrijd in 1864 tussen Groen en Fruin, de vleesge
worden liberale positivistische professor, werpt een scherp licht op de grote controverse.5 De 
regering, aldus Fruin, heeft de vooroordelen bij ‘de protestantse menigte' onderschat. Kerk en 
staat bleken nog niet afdoende gescheiden. En met de omineuze verwijzing naar 1619 ver
volgde de historicus dat theologische debatten gevaarlijk bleven en dat de staat zich volledig 
van het theologische terrein moest terugtrekken. Even opm erkelijk was zijn weerlegging van 
Groens bezwaar dat de term ‘christelijk’ uit de wet op het openbaar onderwijs was weggeval
len: dat woord was im m ers overbodig. Voor m oderne theologen en schoolmeesters was 
maatschappelijke deugd identiek met christelijk. Groen had betwist dat de scheiding kerk
staat in werkelijkheid bestond. In de openbare school heerste alleen de verkeerde, de libera
le kerk! Na de encycliek Quanta cura uit 1864 was ook voor de katholieken die school als 
kweekplaats van de modernistische goddeloosheid een onoverkom elijk obstakel geworden. 
Hun monsteralliantie met het liberalisme brak helemaal toen in 1870 het gezantschap bij de 
paus werd opgeheven, waarmee de liberalen de zijde van het protestantse kamp leken te kie
zen, al waren hun motieven puur staatsrechtelijk van aard -  de pauselijke staat was immers 
opgeheven -  en zoals altijd een kwestie van de geldbuidel.
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Antithese en pacificatie

Toen de schoolstrijd op gang kwam, waarbij Kuyper zijn grote Antithese proclameerde en 
met de katholieken als bond- en bentgenoten de aanval op de neutrale openbare school en 
daarmee op een hartstuk van het liberalisme opende, was het definitief gedaan met de asep- 
tische staat. Kuyper trok de consequentie uit de veroordeling van de staat: aangezien die er 
nu eenmaal was moest hij zich van elke inm enging in onderwijs- en geloofszaken onthou
den en de soevereiniteit in eigen kring erkennen. Men zou Kuyper op dat punt dus een klas
siek liberaal kunnen noemen die de staat tot puur regelende instantie wilde beperken, meer 
dan Thorbecke -  zij het natuurlijk vanuit tegengestelde overtuiging. Juist Kuyper predikte de 
principiële scheiding van staat en kerk die door de bestaande alliantie met de onorthodoxe 
H ervormde Kerk nooit volledig was gerealiseerd. Uiteraard barstte de schoolstrijd ook los 
omdat de sociale verhoudingen veranderden. Het beschavings- en emancipatie-ideaal van 
het liberalisme, dat was zijn tragiek, werkte als een boem erang bij uitbreiding van het kies
recht naar de m inder beschaafden. Kuyper kon bovendien met succes ‘het volk achter de kie
zer’ mobiliseren, evenals zijn katholieke collega Schaepman. Met de God van de confessio
nelen drongen ook de populistische retoriek, het pathos en de hartstocht de arena binnen en 
sloegen een forse bres in het bastion van de beheerste en beschaafde liberale regentenkaste. 
Méér emancipatie en dem ocratie betekende onherroepelijk ook m éér religieus doordrenkte 
emotie, méér onderbuik in de politiek. Dat was ook wat veel liberalen hadden voorzien. Van
daar hun verzet tegen kiesrechtuitbreiding en tegen echte politieke partijvorm ing. Tegenover 
het offensief van rechts stond bovendien het offensief van links, het opkom end socialisme, 
waar niet toevallig afvallige christenen zoals Domela Nieuwenhuis de kerk van de toekomst 
zochten. Leiders van de uitersten waren zo een oud-predikant en een afvallige predikant die 
met vlam mende retoriek aan het totale menselijke sensorium appelleerden. God was als 
positivum  o f als negativum dus in beide gevallen aanwezig.

Rond en na de eeuwwisseling, in een hoogtij van nationaal zelfbewustzijn, kan van een 
verschuiving van de politieke prioriteiten worden gesproken van grote beginselen naar 
praktische oplossingen. Daarbij was de rode revolutie verrezen als een nieuw spook dat 
confessionele en liberale heren in de praktijk dichter bij elkaar bracht. Hoezeer echter de 
grote antithese secularisatie-geloof uit de voorgaande eeuw het Nederlandse toneel formeel 
en daarmee com positorisch bleef beheersen -  niettegenstaande de groeiende tegenstelling 
tussen liberalen en socialisten -  kan worden opgemaakt uit de rechts-links-terminologie. In 
afwijking van Europa correspondeerde die ook tijdens het hele interbellum met de tegen
stelling confessioneel-pagaan in plaats van conservatief-vooruitstrevend o f nationalistisch- 
socialistisch, zoals elders.

Na de pacificatie van 1917 (de gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs) was de 
scherpe religieuze angel uit de politiek gehaald en had het evenredige algemene en directe 
kiesrecht bovendien de partijverhoudingen grondig gewijzigd. De dragers van een politiek die 
gebaseerd was op godsdienstige beginselen, room s-katholieken, antirevolutionairen en chris- 
telijk-historischen, hadden daardoor aan de oppermachtige positie van de liberale bestuurlij
ke en culturele elite en haar godsdienstig neutralism e een eind gemaakt. De partijen nestelden 
zich voortaan in de veilige loopgraven van een verzuiling en de politieke tem peratuur kon een 
zakelijk karakter aannemen en een pragmatische toenadering tussen de leiders van de 
verschillende volksdelen bevorderen, daarbij geholpen door het gemeenschappelijke rode
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gevaar; het schrikbeeld dat bij het Troelstra-incident in 1918 eventjes aan de horizon zijn kop 
had opgestoken. Het bolsjewisme, dat m onster van het atheïsme, verbond alle confessionelen 
en verzachtte tevens de oude controverse met de verzwakte en bovendien gespleten liberalen. 
De prioriteiten, kortom , waren evident verschoven. Wie deelneemt aan de regering wordt 
bovendien gedwongen om actuele praktische kwesties voorrang te verlenen boven beginselen. 
Die achtergrond kan niet uit het oog worden verloren. Vandaar dat een steile evangelische 
beginselpolitiek die het beleid voortdurend tegen de maat van de bijbel houdt, voortaan in 
kleine rechtse partijtjes, zoals de s g p  en h g s  en latere opvolgers haar spreekbuis vond. Die 
konden en hoefden geen regeringsverantwoordelijkheid te dragen, konden hun vest dus rein 
houden en fungeerden zo als luis in de pels van vooral de a r p . Die had immers met haar nieu
we leider Colijn een uitgesproken vertegenwoordiger van een werelds-praktische instelling en 
bovendien van het zakenleven en grootkapitaal gekregen.

Eiland van christelijke norinen

Toch bleef Nederland tijdens het interbellum, in een Europa dat na de Eerste W ereldoorlog 
een revolutionaire aardbeving van de hoogste orde had ondergaan, een eiland van onaange
taste, in wezen nog christelijke norm en. Het etiket ‘dom ineesland’ van opstandige, geïrri
teerde intellectuelen a la Ter Braak is weliswaar een provocatieve simplificatie, gezien de link
se o f onkerkelijke stromingen die hier het politieke en culturele kindschap al krachtig 
meekleurden, vergeleken bij het buitenland liepen de klokken echter achter. In geen land vin
den we partijtjes, weliswaar klein m aar opm erkelijk stabiel in om vang dankzij een vaste ach
terban, die in het parlement ‘Gods w oord’ bij wijze van argum ent hanteren en als richtsnoer 
voor de politiek. Kwesties als de zondagsheiliging, het processierecht voor katholieken, een 
gezantschap bij de paus, kleding, vloeken o f gemengd zwemmen wekten bij herhaling hefti
ge beroering in een periode waarin de zwaarste economische crisis van de hele eeuw een 
groot aantal landen en ook Nederland in zijn greep had en waarin buiten de grenzen dicta
turen ontstonden die een geheel ongekende gewelddadige contram oraal predikten en de vre
de evenals de menselijke cultuur bedreigden. Dankzij een onaangetast gevoel van veiligheid 
als neutraal land konden religieuze en theologische geschillen hier, tot in de hoogste politie
ke kringen toe, de gemoederen bezighouden. Daar stonden vooral de a r p -  en CH u-politk i 
borg voor, terwijl de katholieke leiders prim air de eigen gelederen krachtig en eendrachtig 
trachtten te sluiten. Emancipatie uit de achtergestelde positie had hier voorrang. Hoewel 
godsdienstige kwesties natuurlijk lang niet altijd op de agenda’s prijkten, was het bewustzijn 
van elkanders verschillende gezangenbundel niettemin permanent aanwezig, ook als de 
standpunten bij praktische politieke kwesties wel eens langs andere lijnen konden lopen. Die 
voor buitenstaanders vaak volstrekt ondoorgrondelijke confessioneel-verzuilde scheidslijnen 
deden zich ook gelden bij het vluchtelingenwezen, waar in de particuliere sector -  zoals 
bekend was het regeringsbeleid uitgesproken enghartig en stroef uit angst voor de sterke 
onscrupuleuze buurm an en uit economische overwegingen -  confessionelen allereerst con
fessionelen (bijvoorbeeld gedoopte joden) en onkerkelijken vooral onkerkelijken hielpen. 
Tijdens de bezetting bleven die scheidslijnen nog lange tijd herkenbaar, in het verzet, in 
de illegale bladen, zelfs bij de hulp aan onderduikers. Het godsdienstig-christelijke m otief 
speelde bij die hulp een niet te onderschatten rol; waarbij joden voor protestanten, met name 
voor de gereformeerden als kinderen van het uitverkoren volk, bescherming en respect ver-
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dienden, terwijl voor katholieken de bekering tot de moederkerk zwaar kon tellen. Vandaar 
hun ijver om vooral kinderen op te nemen.

De beproevingen van de bezetting hebben in brede kring bijgedragen tot een versterkte 
hang naar religieuze zekerheden en herstel van een vertrouwde orde die in zo hoge mate een 
christelijke orde was geweest. Door de confessionele partijen staan de jaren vijftig in het 
teken van restauratieve tendenties wat de interne verhoudingen aangaat. De veelbesproken 
doorbraak werd tegengehouden. De katholieken hadden zich stevig in het centrum van de 
macht gevestigd en de vaste geslotenheid van het katholieke volksdeel tegenover alle 
verleidingen van ketterse o f  ongelovige makelij, onder meer met behulp van het befaamde 
mandement van 1954, had prioriteit. M aar ook de protestantse partijen, hoewel zwakker en 
m inder zelfbewust dan vóór de oorlog, droegen bij aan de instandhouding van conservatieve 
christelijke waarden en aan een confessionele m eerderheid in de Kamer. De algemene 
emancipatie had in het vervolg in zoverre juist een conserverend effect dat ook de politieke 
leiders niet m eer uitsluitend uit de hogere standen, m aar ook uit de brede en eenvoudige 
bevolkingslagen binnen de partijen naar boven konden komen en de bril uit hun christelijke 
kinderkam er meenamen. Ook al staan in het politieke denken macht en succes van de eigen 
partij overal voorop, die partij als zodanig werd tenslotte altijd nog gelegitimeerd door de 
waarden en de cultuur van het betreffende volksdeel. Overbodig te zeggen dat voor de linkse 
partijen hetzelfde geldt. Tussen de confessionele partijen en de kerken kon evenwel een 
scheiding ontstaan, zoals bij de Indonesische kwestie, die de gemoederen scherp verdeelde. 
Terwijl met name de protestantse partijen als zelfbenoemde schatbewaarder van Nederlands 
grootse verleden en koloniale bezit hun verzet tegen de dekolonisatie ook met een beroep op 
de Nederlands historische rol en (uiteraard christelijke) missie legitimeerden, vinden we juist 
bij veel zendelingen en predikanten begrip voor en inzicht in de koloniale wanverhoudingen 
en een benadering die door christelijke beginselen en veroordeling van geweld was 
ingegeven, al bestond hier bepaald geen unanimiteit, evenmin als in het katholieke kamp.

Kentering

Die christelijke uitgangspunten waren in de partijen zelf en onder invloed van de politiek 
onverm ijdelijk verstard en verhard tot een etiquette en een legitimerende functie ten behoe
ve van belangen en nationaal prestige. Ondanks het confessionele windscherm  konden de 
geweldige veranderingen in de wereld echter niet buiten de deur worden gehouden. Er vond 
een onophoudelijke erosie van de kerkelijkheid plaats onder de naoorlogse generaties, een 
protest tegen de christelijke kinderkam er dat in de beweging van zestig onder invloed van de 
internationale com m unicatie explosief naar buiten brak. Daarbij werden in de bevrijdings- 
roes niet alleen de traditionalistisch-christelijke m aar ineens ook andere bindingen over
boord gegooid. Er werd een weg gebaand voor een uitverkoop van fatsoen en innerlijke 
beschaving. Nu is onkerkelijkheid natuurlijk niet identiek met ongeloof. Religieuze gevoelens 
en een godsvoorstelling zijn uiteindelijk hyperpersoonlijk. Omgekeerd werd in een m oder
nistische theologie onder invloed van het natuurwetenschappelijke wereldbeeld ‘G od ’ een 
zeer dubieus, nagenoeg leeg begrip, terwijl de kerk als samenbindende morele instantie 
onm isbaar werd geacht. Niettemin dreef met de ontkerkelijking voor de confessionele par
tijen het zand onder de voeten weg, met als gevolg een desastreuze achteruitgang in de jaren 
zestig en zeventig. Dit heeft geleid tot een partijpolitieke fusie die nog dertig jaar eerder op
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een Utnwertung aller Werte zou zijn neergekomen: Dordt en Rome versmolten in het c d a . 

Een waarlijk revolutionair m om ent als we de lange Nederlandse geschiedenis van gods
diensttwisten overzien. M aar de kerkvaders van de betrokken partijen zullen zich verm oede
lijk toch m inder in hun graf hebben rondgewenteld dan het kan lijken, aangezien het om een 
front tegen het ongeloof ging en het behoud van een stuk christelijk polderlandschap.

Vandaag zien we, na een periode waarin groei en welvaart tevens als triom f van neolibe- 
ralisme en individualisme konden worden beschouwd -  overigens altijd op de bodem  van 
sociale zekerheden, wat nogal eens wordt vergeten -  de kentering die ik ter inleiding al schet
ste. Geconfronteerd met een groeiend percentage inwoners van een andere cultuur en 
geloofsovertuiging en niet m inder met nieuwe consequenties van de technisch-wetenschap- 
pelijke mogelijkheden (euthanasie, abortus), is de vraag naar de eigen identiteit en waarden 
urgent geworden. Wat kan Nederland stellen tegenover islamitische geloofszekerheden om 
de vereiste emancipatie te bevorderen? Niet toevallig kwam prom pt uit de confessionele hoek 
de roep om ‘waarden en norm en’. M en ziet een kans voor een reveil van christelijke tradities 
die onder het geweld van de moderniteit dreigden te bezwijken. Ook de roep om  een terug
keer naar de vaderlandse historie ter versteviging van het zelfbewustzijn, en om een natio
nale canon, hangt daarmee samen. M aar evenmin is het toevallig dat de concretisering en 
invulling van dat fraaie norm entableau in vage retoriek belandt vanuit een grote onzeker
heid. Wie in zijn hart terugverlangt naar het christelijke Nederland van weleer als remedie 
tegen verloedering en stuurloos egoïsme moet dat verhullen om niet nieuwe controverses en 
weerstanden te wekken. Kwesties van geloof en wereldbeschouwing doen in de publiciteit 
nog onverminderd de snaren trillen. Het is de erfenis van een lange theologische extroverte 
getuigeniscultuur. Hoezeer religieuze gevoelens en godsvoorstellingen ook diep in de m en
selijke natuur zijn aangelegd, zozeer zijn ze ook slechts levensvatbaar en vruchtbaar als de 
eigen tijd met al haar problemen en raadsels zich erin kan spiegelen.

Noten

1 J.C. Boogman, Rondom 1848. De politieke ontwikkeling van Nederland 1840-1858 (Bussum 1978) p. 60.
2 Geciteerd bij: P.J. Oud, Honderd Jaren. Een eeuw van staatkundige vormgeving in Nederland 1840- 

1940. Aangevuld voor de periode na 1940 door J. Bosmans (8ste herziene druk; Assen 1982) p. 23.
3 Geciteerd bij: ilndem, p. 37.
4 Geciteerd bij: ibidem, p. 6.
5 R. Fruin, Verspreide Geschriften, deel X, Politieke moraliteit (Den Haag 1905) p. 239.
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Moet de democratie zelf fundamentalistisch worden om het 
fundamentalisme te kunnen bestrijden?

Peter Derkx

In dit artikel wordt uitgebreid stilgestaan bij de vraag hoe politici over fundamentalisme 
spreken en wat fundam entalism e is. Daarna wordt kort ingegaan op hoe een democratische 
samenleving met fundamentalisten zou moeten omgaan.

Politici over fundam entalism e

De term ‘ fundam entalism e’ wordt in zeer diverse contexten gebruikt: religieus, politiek, w ijs
gerig, enzovoort. En ook in dezelfde setting lopen de betekenissen uiteen. In zijn bijdrage aan 
het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 20041 stelt Thijs W öltgens, oud-voorzitter van de 
Tweede-Kamerfractie van de P v d A ,  dat de kern van fundamentalisme bestaat uit een dualis
tisch wereldbeeld waarin geen grijstinten voorkom en maar alleen zwart en wit, waarin onbe
twijfelbaar vaststaat wat voor iedereen goed en kwaad is, en waarin pluriform iteit dus wordt 
afgewezen. Fundam entalisme verandert andersdenkenden en politieke tegenstanders in v ij
anden en daarna is bijna alles jegens hen geoorloofd. Wöltgens:

‘Vijandschap is het einde van de basisconsensus waarop de democratie berust. V ijand
schap verandert verkiezingen in een burgeroorlog. Vijandschap zoekt een slagveld in 
plaats van een parlem entair debat. Dat is de reden waarom  onze parlementaire dem ocra
tie zelfs het fundamentalisme van c p n , s g p  en de n s b  heeft verdragen.

Het prim aat van de politiek betekent dus niet dat de scheiding van kerk en staat gezien 
moet worden als een onderschikking van de kerk aan de staat. Z o ’n onderschikking maakt 
religie tot een staatszaak, met als uiterste consequentie een staatsgodsdienst. Deze ont
wikkeling is volop gaande. De bemoeienis van de overheid met norm en en waarden is een 
sym ptoom  van de sluipende ontwikkeling naar een soort civiele religie, waaraan ieder 
moet meedoen wil hij nog als goede vaderlander gelden.’2

Dit vindt Wöltgens een bedenkelijke ontwikkeling. Het is een grondwettelijk recht om je bu i
ten de ‘overlapping consensus’ van redelijke levensbeschouwingen te stellen. De Verlichtings
fundamentalisten (hij gebruikt dit woord zelf niet, maar heeft het o v e r ‘de nieuwe Jacobij- 
nen’ ) doen alsof dat recht niet bestaat. Ze creëren de nieuwe politieke scheidslijn van 
autochtoon versus allochtoon, verlicht versus onverlicht, ingeburgerd versus niet-ingebur- 
gerd. De nieuwe scheidslijn overstemt de oude tegenstellingen tussen kapitaal en arbeid, tus
sen arm en rijk en tussen overheid en markt. Om iedereen zich aan de Nederlandse waarden 
en norm en te laten houden, moeten de wetgevers en bestuurders hard optreden en ook niet 
schromen om het met de principes van de rechtsstaat op een akkoordje te gooien, de privé- 
sfeer aan te tasten en geweld te gebruiken. Op deze m anier maken volgens W öltgens de
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Verlichtingsfundamentalisten het prim aat van de politiek tot een ondem ocratische dictatuur 
van de meerderheid. De scheiding van kerk en staat maken ze tot een onderschikking van 
kerk en geloof aan de staat en diens levensbeschouwing. W öltgens meent ook dat de op deze 
m anier zelf fundamentalistisch geworden overheid fundam entalism e aanwakkert onder 
gestigmatiseerde minderheden. In dit repressieve klimaat kunnen zij nauwelijks anders dan 
hun afwijkende identiteit en ‘achterlijkheid’ trots cultiveren. Een democratische overheid 
hoort de pluriform iteit van de samenleving als norm aal te beschouwen en ‘onverlichten’ niet 
als vijanden uit te sluiten. Ieder fundam entalism e is volgens Wöltgens strijdig met dem ocra
tie als norm atief beginsel. Fundamentalistische en andere ondem ocratische stromingen 
moeten echter op democratische wijze bestreden worden. Iem and als het vvD -Tweede- 
Kam erlid Ayaan Hirsi Ali, die leerlingen op een islamitische school de keuze opdringt tussen 
Allah o f  de Grondwet, stelt religie gelijk aan fundamentalisme en maakt van de politieke 
democratie een rivaliserende antigodsdienstige levensbeschouwing. Een overheid die Hirsi 
A li’s lijn overneemt -  en W öltgens ziet daar dus de tekenen van -  kiest zo zelf voor een 
levensbeschouwing, die van het Verlichtingsfundamentalisme, en schendt daarmee de schei
ding van kerk en staat.

CDA-minister van Justitie Piet Hein Donner hanteert een heel andere betekenis van ‘fun
damentalisme’. In een interview in n r c  Handelsblad zegt hij dat hij fundam entalism e niet 
strijdig acht met democratie. Democratie is een mechanisme, een instrum ent om geweld te 
voorkom en en fundamentalisten met elkaar samen te laten leven:

‘Fundam entalisme is tot op zekere hoogte eigen aan ieder mens. ( .. .)  Het gaat er niet om 
fundam entalism e als gevaar te zien, het is een kwestie van leren omgaan met de verschei
denheid in fundam entalism en die je nou eenmaal hebt. Er is geen lol aan een samenleving 
waarin iedereen hetzelfde fundam entalism e aanhangt.’ 3

Democratie eist van nieuwe soorten fundamentalisten die Nederland binnenkomen, dat ze 
in conflicten met andersgelovigen aanvaarden dat er ook andere fundam entalism en zijn. Ze 
mogen wel voor hun geloof opkom en, m aar ze moeten de gelijkwaardigheid van mensen 
erkennen en geweld afzweren als m iddel om hun gelijk te halen. Dat kan inhouden dat ze 
zich aanpassen, dat hun identiteit verandert, m aar dat soort ontwikkeling is norm aal. De 
hele geschiedenis is één proces van aanpassing en daarbij blijven er fundamentele levensbe
schouwelijke verschillen bestaan tussen mensen. In een toespraak van 20 september 20044 
stelt Donner dat de scheiding van kerk en staat inhoudt dat ze elk hun eigen gezag op 
eigen terrein hebben. M aar ze hebben elkaar ook nodig om dat alle politiek levensbeschou
welijke uitgangspunten heeft en het effectief functioneren van de overheid slechts korte tijd 
op dreiging en geweld kan berusten. De duurzame uitoefening van overheidsgezag vergt 
een fundament van gedeeld geloof, waarden en traditie, en een zekere mystiek. Daarbij gaat 
het niet alleen om hoe we samenleven (om kwesties van fatsoen, ethiek, de behoefte aan 
gezag en een goed voorbeeld), maar ook om waartoe we samenleven (mikkend op een zo 
groot mogelijke individuele vrijheid o f  op deugden en gemeenschapszin o f op een bepaal
de com binatie daarvan) en waarom  (welk mens- en wereldbeeld en welke uitgangspunten 
van goed en kwaad spelen op de achtergrond?). Donner doelt met ‘ge loo f’ ook op het 
geloof van agnosten en atheïsten:
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‘Het m oderne wereldbeeld berust niet op een godsgeloof, maar het is niet m inder een 
geloof. Het geloof dat er geen andere werkelijkheid is dan de tastbare mensenwerkelijk- 
heid; het geloof dat mensen gelijk zijn en dat een bestaan in vrijheid het paradijs achter 
en voor ons is. ( . . .)  (G )e lo o f-  zekerheid om trent existentiële uitgangspunten die men 
niet kan zien o f bewijzen -  is algemeen en onvermijdelijk. Ieder mens heeft een visie op 
de zin van het leven; op de plaats van mensen in de natuur en op hun verhouding tot 
andere mensen; op vragen van wat waarheid en werkelijkheid is. ( . . .)  De zekerheid dat het 
leven geen zin heeft, is evenzeer een kwestie van geloof als de zekerheid dat dit wel zo is; 
de erkenning dat er een God is en een werkelijkheid achter de tastbare, rationele realiteit 
berust evenzeer op geloof als de ontkenning daarvan.’5

Het uitgangspunt dat geloof een privé-zaak is die niet in de politiek thuishoort, behelst daar
om volgens Donner een drogredenering. Het is blinde arrogantie als mensen denken dat ze 
op grond van hun algemeen geldige, objectieve kennis en deskundigheid weten wat goed is 
voor de samenleving. Ze vinden de eigen politieke vooronderstellingen zo vanzelfsprekend, 
dat ze niet meer zien dat kennis en kunde alleen in combinatie met die geloofswaarheden tot 
beleidskeuzes leiden.6

Het grote verschil tussen W öltgens en Donner is dat voor Donner al sprake is van funda
mentalisme als mensen onvermijdelijk fundamentele levensbeschouwelijke uitgangspunten 
huldigen die niet bewijsbaar (noch weerlegbaar) zijn, terwijl W öltgens pas spreekt van ‘ fun
damentalism e’ als die uitgangspunten met een dusdanig grote zekerheid worden aangehangen

Minister Donner van Justitie wordt in de Tweede Kamer stevig aan de tand gevoeld over zijn voorstel om 
godslastering strafbaar te stellen, 16 november 2004 [Foto; a n p J.
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dat andersdenkenden en een pluriform e samenleving worden afgewezen en bestreden. 
Fundam entalisme is voor D onner een norm aal menselijk verschijnsel waar op zich niets mis 
mee is. De uitdaging voor de politiek is om het vreedzaam bestaan van verschillende funda
m entalismen naast elkaar te bevorderen en te organiseren. Voor W öltgens is fundam entalis
me iets dat per definitie moet worden bestreden, m aar wel op een m anier die binnen een 
democratische rechtsstaat past. Voor Donner is elke levensbeschouwing fundamentalistisch, 
terwijl W öltgens het funest vindt dat Hirsi Ali islam en fundamentalistische islam -  o f  zelfs 
religie en fundamentalisme -  aan elkaar gelijkstelt. Islam en andere religies kunnen de 
pluriform iteit van de democratische samenleving volgens W öltgens heel goed accepteren, 
terwijl de fundamentalistische vorm en van islam, christendom, nationalism e en socialisme 
een totalitaire, uniform e samenleving nastreven. Verlichtingsfundamentalisme deugt volgens 
W öltgens niet omdat het fundam entalism e is. Donner verwijt de Verlichtingsfundam entalis
ten dat ze andere fundam entalism en bestrijden, maar hun eigen fundamentalisme niet 
inzien.

vvD -coryfee en voorm alig Europees com m issaris Frits Bolkestein is het met beiden 
oneens. Op 1 ju li 2005 heeft hij een lezing gehouden onder de titel ‘Enlightenm ent funda- 
mentalism’, waarin hij in navolging van de filosoof Herman Ph ilip se ‘Verlichtingsfundam en
talisme’ een contradictio in term inis noem t.7 De kern van de Verlichting is het uitgangspunt 
dat denken geen autoriteit boven zichzelf erkent en geen enkel dogma accepteert. Omdat 
elk fundam entalism e op een dogma berust, kan Verlichtingsfundamentalisme volgens 
Bolkestein dus niet bestaan. Dit lijkt aannemelijk, m aar het is toch iets te gemakkelijk gere
deneerd. Het is heel goed m ogelijk dat mensen die als uitgangspunt hebben dat ze kritisch 
en onafhankelijk willen denken, dat niet waarm aken en in feite toch dogmatisch denken. O f 
mensen die enthousiast zijn over de Verlichting hun ideaal ook realiseren, is geen kwestie van 
logica maar van psychologie, context, karakter en inspanning.

Er zijn inderdaad aanwijzingen dat zich in de Verlichtingstraditie plaatsende atheïsten als 
Philipse, Hirsi Ali en Cliteur in de hitte van de strijd a f en toe nogal dogmatisch opereren. 
Zij hebben kritiek op godsdienst waarin thora, bijbel, koran, paus o f  traditie een zodanige 
status hebben, dat het zelf denken van gelovigen in de knel komt. Dat soort godsdienst 
bestaat helaas nog steeds. Dat is het gelijk van bovengenoemde atheïsten. Zij concluderen 
echter ten onrechte -  en daar windt W öltgens zich over op -  dat jodendom , christendom  en 
islam daarmee volledig gedekt zijn en dat iedere jood, christen o f  m oslim  dus zelf niet meer 
kritisch nadenkt o f zijn o f haar denken bij voorbaat beperkingen oplegt. Kritisch denken 
heeft veel Europeanen na de achttiende eeuw en vooral na 1860 inderdaad afscheid doen 
nemen van het joodse o f  christelijke geloof, maar kritisch denken heeft bij veel anderen 
geleid tot een redelijker godsdienst met m inder bijgeloof.8 Het is nog steeds geen uitge
maakte zaak dat de doorwerking van de Verlichting, zelfkritisch denken op basis van rede en 
ervaring, uiteindelijk zal leiden tot het verdwijnen van alle godsdienst. Bovendien -  en dat is 
Donners belangrijkste punt -  kan niem and denken zonder uitgangspunten, zonder een aan
tal gedachten die, althans voorlopig, in de praktijk als waar worden aangenomen. Dat soort 
uitgangspunten hebben Hirsi Ali, Bolkestein, enzovoort ook, en in die zin heeft hun denken 
ook vooronderstellingen o f fundamenten.

M ijn voorlopige conclusie is dat Bolkestein met ‘ fundam entalism e’ vooral ‘dogmatism e’ 
bedoelt. Voor W öltgens is fundam entalism e eveneens een kwestie van dogmatisch denken en 
geen twijfel toestaan, maar ook van zwart-witdenken het afwijzen van een pluriform e
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samenleving. Donner bedoelt met ‘fundam entalism e’ niet een bepaalde groep mensen te 
onderscheiden van anderen. Alle mensen zijn gelovigen in die zin dat ze uitgangspunten o f 
fundamenten hebben die niet te bewijzen zijn. Donner vindt fundamentalisme niet beden
kelijk o f  verwerpelijk. Hij heeft geen probleem met fundamentalisten, m aar met Verlich
tingsfundamentalisten, om dat die hun eigen fundam entalism e ontkennen en op grond daar
van een hogere status voor hun inzichten claimen.

Wetenschappers over fundam entalism e

Tot nu toe hebben we Nederlandse (oud-)politici aan het woord gelaten. Fundamentalisme 
wordt echter al jaren ook door wetenschappers bestudeerd. Het meest ambitieuze wereld
wijde onderzoek is tussen 1988 en 1995 uitgevoerd onder auspiciën van de Am erican Acade- 
my o f Arts and Sciences. In Strong religion. The rise o f fundam entalism s around the world9 uit 
2003 bespreken Gabriel A. Alm ond, R. Scott Appleby en Em m anuel Sivan de resultaten van 
dit grote project in de context van de situatie na 11 september 2001. Bij de hierna volgende 
beschrijving van de kenmerken van fundam entalism e baseer ik mij vooral op hun boek (in 
het bijzonder p. 92-104).

Fundamentalistische bewegingen ontstaan als een reactie op en een verdediging tegen de 
processen van secularisatie en m odernisering en de gevolgen daarvan (zoals pluralisme, relati
vism e, de zogenaamde scheiding van kerk en staat10 en nationalism e), waar de grotere religieu
ze gemeenschap van doordrongen is geraakt. Fundam entalisme is een militante poging om de 
uitholling, m arginalisering en verdwijning van de ‘ware religie’ tegen te gaan. Fundam entalis
me heeft dus altijd een religieus uitgangspunt, m aar is vanwege zijn doel ook altijd verstrengeld 
met politieke activiteiten. De drie belangrijkste vijanden die door fundamentalisten worden 
bestreden, zijn meestal het lauwe o f corrupte religieuze establishment dat de eigen traditie ver
kwanselt, de seculiere staat die alle levenssferen binnendringt en de geseculariseerde civil socie
ty met zijn verderfelijke media, vrijwilligersorganisaties, politieke partijen en scholen.

Fundam entalisme is niet zom aar verzet tegen m odernisering om de godsdienst te redden. 
Fundamentalisme is selectief op diverse manieren. Het verdedigt niet de religieuze traditie 
zonder meer, maar selecteert er bepaalde aspecten uit en geeft die een nieuwe vorm . Het kiest 
daarbij vooral die aspecten uit die de fundamentalisten van de hoofdstroom  der slappe gelo
vigen onderscheiden. Fundamentalisten betogen dat het in deze crisistijd niet genoeg is om 
‘alleen m aar’ conservatief o f traditioneel te zijn. Fundamentalistische bewegingen gaan ook 
selectief om met de vijand. Bepaalde aspecten van de moderniteit worden om arm d en effec
tief gebruikt, zoals radio, televisie en internet. En bepaalde aspecten van de moderniteit en 
de seculiere staat worden uitgekozen om zich speciaal tegen te verzetten: bijvoorbeeld de toe
ristenindustrie in Egypte, abortus provocatus in de Verenigde Staten, ongesluierde vrouwen 
in Algerije en ‘ land voor vrede’ in Israël.

Fundamentalisten hebben een levensbeschouwing die in moreel opzicht dualistisch o f 
manicheïstisch genoem d kan worden. De werkelijkheid wordt zonder com prom is verdeeld 
in de wereld van het licht, de geest en het goede en de wereld van het donker, de materie en 
het kwaad. Uiteindelijk zal het licht zegevieren. Voor fundamentalisten is de wereld buiten 
de eigen enclave bezoedeld, zondig en verdoemd; de eigen groep vertegenwoordigt een zui
vere ‘rest’. Vaak is het fundamentalistische dualisme sterker gericht tegen ‘afdwalende’ gelo
vigen uit de eigen traditie dan tegen atheïsten, agnosten en leden van concurrerende religies.
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Fundamentalisten gaan uit van de absolute, onfeilbare en onbetwijfelbare geldigheid van 
de ‘fundam enten’ van hun traditie. Flermeneutische methoden (filologisch en historisch), 
ontwikkeld door geseculariseerde wetenschappers, worden afgewezen: die gelden niet voor 
heilige teksten en tradities. Dit wil niet zeggen dat er helemaal geen m eningsverschillen over 
interpretatie zijn in fundamentalistische kring, maar fundamentalisten hebben hun eigen 
interpretatiestrategieën, waaronder ‘versterkte’ en ‘verbeterde’ traditionele benaderingen. 
Fundamentalistische interpretatiestrategieën hebben deels de functie om het absolute en 
onveranderlijke karakter van de heilige tekst o f  traditie te bewaren en te benadrukken en ze 
worden vaak uitgedragen door een charismatische leider. Fundamentalisten interpreteren 
hun traditie (dat is onverm ijdelijk), maar ze hebben de neiging dat te ontkennen.

Fundamentalistische bewegingen hebben door God ‘gekozen’ o f ‘geroepen’ leden. Som m i
ge bewegingen verdelen hun aanhangers in een binnenkring van gekozenen en een buiten
kring van sympathisanten. De fundamentalistische enclave m ag zijn leden dan geen aanlok
kelijke materiële beloningen in het vooruitzicht kunnen stellen, het geloof in een goddelijk 
mandaat en een speciale status voor de gekozenen verschaffen de leden van de binnenkring 
een geweldige spirituele en psychologische kick en versterken de onderlinge solidariteit. De 
‘ware gelovigen’ besteden veel energie aan het beschermen van hun uitverkiezing en dus aan 
het versterken van de grenzen tussen insiders en outsiders.

Scherpe grenzen tussen de geredden en de zondaars is inderdaad een van de meest alge
mene kenmerken van fundamentalistische bewegingen. De m etafoor van een scheidsmuur 
en andere metaforen worden volop gebruikt. Het handhaven van een duidelijke eigen iden
titeit in een vaak verleidelijke open samenleving is een centraal thema van fundamentalisten. 
De grenzen tussen de eigen belegerde enclave en de buitenwereld kunnen op diverse m anie
ren worden aangegeven en afgedwongen, bijvoorbeeld door kenmerkende muziek, kleding
voorschriften en door gedetailleerde regels betreffende drinken, de opvoeding van kinderen 
en de om gang tussen jongens en meisjes, mannen en vrouwen.

Het huidige conflict tussen fundamentalistische en gematigde oriëntaties op godsdienst, 
politiek en sam enleving is niet een clash o f civilizations, m aar eerder een botsing binnen 
beschavingen over de inhoud van die beschavingen. De massa van de joodse, christelijke en 
islamitische gelovigen beschouwt zichzelf als orthodox genoeg en is van oordeel dat de fun
damentalisten uit hun traditie de ‘fundam enten’ van hun geloof vervorm en en volstrekt ver
keerd interpreteren. Onder dit debat tussen fundamentalisten en m ainstream -gelovigen  over 
de interpretatie van heilige geschriften en geloofsleer liggen tegenstellingen die voor de socia
le identiteit van mensen nog fundamenteler zijn. Tot de belangrijkste daarvan behoren die 
betreffende de rol van vrouwen in een patriarchale samenleving, de wenselijkheid en levens
vatbaarheid van een patriarchale sam enleving zelf en de betekenis van mensenrechten bin
nen de eigen geloofsgemeenschap.1' Een fundamentalistische beweging wordt dus ook 
gekenmerkt door de idealisering van een patriarchale autoriteit als een door God gewilde 
norm  en door een patriarchale agenda.12

Het gebruik van geweld bij het verdedigen en uitbreiden van het geloof en de geloofs
gemeenschap is geen noodzakelijk kenm erk van fundamentalisme. Niet alleen fundam en
talisten en mainstream-gelovigen onderscheiden zich op dit punt, maar ook fundam entalis
ten onderling. Fundamentalisten zijn altijd m ilitant in die zin dat ze niet bang zijn om zich 
principieel uit te spreken tegen de hen om ringende en dom inant aanwezige m oderne 
samenleving. Fundamentalisten zijn echter niet altijd gewelddadig. ‘Ganz im Gegenteil

27



P E T E R  D ERKX

findet m an im fundamentalistischen Lager viele Gruppen, die quietistisch oder gar pazifis- 
tisch sind.’13 De verleiding om de waarheid zoals zij die zien door te drukken mag vaak 
aanwezig zijn, fundamentalisten aanvaarden ook vaak dat dat er niet in zit en dat daar een 
grens ligt die ook zij niet moeten oversteken. Veel fundamentalisten willen de hele wereld 
veroveren, m aar veel andere trekken zich in hun eigen wereld terug. Fundamentalisten zijn 
tegen een pluriform e samenleving, m aar zelfs de wereldveroveraars onder hen kunnen in 
de praktijk vaak niet anders dan het bestaan ervan ‘voorlopig’ accepteren en ermee 
omgaan.

Als we nu opnieuw bekijken wat W öltgens en D onner over fundamentalisme zeggen, dan 
zien we dat Donner het over iets heel anders heeft dan de wetenschappers die fundam enta
lisme bestuderen. Het heeft niet zo veel zin om te zeggen dat Donner het woord ‘fundam en
talisme’ verkeerd gebruikt. Hij mag die term uiteraard gebruiken zoals hij dat wil. Een defini
tie is niet juist o f onjuist, maar meer o f m inder vruchtbaar voor een goed gesprek. Als het 
gesprek gaat over hoe een democratische sam enleving zou moeten omgaan met fundam en
talistische joden, christenen en m oslim s, lijkt mij de zojuist gegeven wetenschappelijke 
om schrijving van fundam entalism e een beter uitgangspunt dan dat van Donner. De 
om schrijving van W öltgens blijkt deels overeen te komen met de wetenschappelijke 
om schrijving. W öltgens noemt de afwijzing van een pluriform e samenleving, het dualisti
sche zwart-witdenken over goed en kwaad en de absolute, twijfel niet toelatende zekerheid 
van het fundamentalisme. Wat niet overeenkomt is dat voor de wetenschappers fundam en
talisme altijd per definitie religieus is. W öltgens noemt als voorbeelden van fundam entalis
me niet alleen de s g p , maar ook de n s b  en de c p n  en hij waarschuwt voor democratisch 
fundam entalism e en (impliciet ook voor) Verlichtingsfundamentalisme. Nu zit hier wel een 
serieus probleem achter. Wöltgens heeft het over ‘politieke religie’ en er bestaan inderdaad 
boekenkasten vol over civil religion. Bovendien is hij zeker niet de enige die in het nationaal- 
socialisme en com m unism e religieuze trekken ziet. Het lijkt erop dat W öltgens toch ook van 
mening is dat fundam entalism e altijd een vorm  van religie betreft, maar dat hij religie ru i
mer opvat. M isschien wel op de manier waarop Donner ‘ levensbeschouwing’ bespreekt. 
Nederland is ook een land waarin de idee van een atheïstische levensbeschouwing, b ijvoor
beeld een humanistische, veel meer geaccepteerd is dan in de Verenigde Staten en veel ande
re landen. Niet in de laatste plaats om dat het verschijnsel er naar verhouding ook veel meer 
voorkom t. Het belangrijkste verschil tussen de m anier waarop W öltgens het woord ‘funda
mentalisme’ gebruikt en de m anier waarop wetenschappers dat doorgaans doen, is uiteinde
lijk dat voor de laatsten fundam entalism e altijd religieus geïnspireerd verzet inhoudt tegen 
de m odernisering en secularisatie van de samenleving. Het is m ijns inziens niet zo zinvol om 
te spreken van ‘Verlichtingsfundam entalism e’ en ook niet om de vraag te stellen o f een 
democratische overheid in een m oderne samenleving ‘fundam entalistisch’ mag o f moet wor
den. Als we dat toch doen, stappen we in elk geval over van het ene soort fundamentalisme 
naar een heel ander.

Hoe dan ook, in het slot van deze bijdrage heb ik het over fundamentalisme als het ver
schijnsel zoals dat door godsdienst-, cultuur- en sociale wetenschappers wordt omschreven, 
inclusief het punt van de patriarchale agenda.
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Hoe moet een dem ocratische overheid met fundam entalism e omgaan?

De afwijzing van de seculiere staat, van de scheiding van kerk en staat en van de pluriform e 
samenleving, maakt dat fundamentalisten tegen een democratische staatsvorm met een gro
te nadruk op individuele vrijheid en mensenrechten zijn. Dat betekent echter niet dat de 
overheid in een democratische samenleving fundamentalisten op ondemocratische wijze 
tegemoet mag o f  moet treden. Een democratische sam enleving is een rechtsstaat waarin bur
gers, fundamentalist o f  niet, gelijk zijn voor de wet en waarin de overheid zich ook aan de 
wet moet houden (scheiding van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht). In Neder
land gelden de Nederlandse Grondwet, de overige Nederlandse wetgeving, de door N eder
land geratificeerde mensenrechtenverdragen en dergelijke. Dit betekent niet dat iedereen in 
Nederland het daarmee eens moet zijn. Integendeel. Dan zou Nederland geen democratie 
meer zijn. Het betekent dat iedereen zich er in zijn gedrag aan moet houden. Iedere N eder
lander mag pleiten voor wijzigingen in de Nederlandse Grondwet, overige wetgeving, enzo
voort. Parlementsleden doen dat. Fundamentalisten mogen dat ook. Leerlingen de keuze 
voorhouden tussen Allah o f de Grondwet heeft dus iets merkwaardigs. Je mag Allah o f de 
bergrede best belangrijker vinden dan de Nederlandse (grond)wetgeving, als je je maar aan 
die wetgeving houdt (zolang zij niet veranderd is).

Dit principiële uitgangspunt levert ingewikkelde afwegingen op. Enerzijds houdt het bij
voorbeeld in dat de overheid levensbeschouwingen gelijk moet behandelen. Fundam entalis
tische ouders hebben onder de huidige Nederlandse wetgeving het recht om zelf een bijzon
dere school te stichten die gefinancierd zou moeten worden door de overheid, onder dezelfde 
voorwaarden als een niet-fundamentalistische bijzondere school. Een van die voorwaarden 
is natuurlijk dat de school zich beweegt binnen de grenzen van de Nederlandse wet. Burgers 
en particuliere organisaties m ogen een fundamentalistische levensbeschouwing afwijzen en 
tegengaan, m aar de scheiding van kerk en staat verbiedt de Nederlandse overheid om fun
damentalistische levensbeschouwingen op zichzelf te bestrijden en te benadelen in vergelij
king met andere.

Anderzijds houdt hetzelfde principiële uitgangspunt in dat de overheid de plicht heeft de 
huidige Grondwet en wetgeving waarin de keuze voor een liberaal-democratische samenle
ving ligt vervat, te respecteren, te handhaven en te verdedigen. Dat heeft er bijvoorbeeld toe 
geleid dat de Onderwijsinspectie een m eldpunt discrim inatie en extremisme in het onder
wijs heeft ingesteld. ‘H ier kunnen alle betrokkenen bij het onderwijs (personeel, ouders, leer
lingen, evt. vrijwilligers) terecht met signalen inzake discriminatie, fundamentalisme, extre
m isme en dergelijke.’ M Kortom , de democratische rechtsorde houdt enerzijds in dat 
minderheden en afwijkende levensbeschouwingen de ruimte horen te krijgen, ook als ze 
ondemocratische gedachten huldigen, m aar anderzijds ook dat de overheid die dem ocrati
sche rechtsorde hoort te verdedigen. In hoeverre en op welke wijze de overheid de dem ocra
tie m ag en moet verdedigen is een kwestie van steeds opnieuw de juiste balans zoeken.

De overheid heeft niet alleen beleid specifiek gericht tegen fundamentalisme, m aar ook 
positief beleid, dat weliswaar algemeen is maar ook fundamentalisten raakt. De overheid 
hoort geen partij te kiezen in levensbeschouwelijke kwesties, m aar vaak is neutraliteit echt 
onmogelijk. De overheid hoort ook dan a f te wegen welke koers het meest verantwoord is. 
Er is geen sim pel recept.15 Een voorbeeld -  er zijn er vele -  is het emancipatiebeleid. Met het 
oog op gelijke levenskansen voor iedereen -  een belangrijk punt in een democratie -  eist de
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Nederlandse staat dat alle kinderen, jongens en meisjes, tot een bepaalde leeftijd onderwijs 
krijgen en dat mannen uit een fundamentalistische groepering waarin de vrouw binnenshuis 
hoort te blijven, vrouwen in de openbare sfeer niet discrimineren. Deze eisen komen voort 
uit een bepaalde opvatting van wat belangrijke levenskansen zijn. Het is onm ogelijk de idee 
van gelijke levenskansen inhoud te geven zonder antwoord op de vraag ‘kansen waartoe?’ 
Een staat die voorwaarden wil scheppen voor een samenleving ‘waarin ieder ongeacht sekse 
( ...)  de mogelijkheid heeft een zelfstandig bestaan te verwerven en waarin m annen en vrou
wen gelijke rechten, kansen, vrijheden en (sociale) verantwoordelijkheden kunnen realise
ren’,16 zendt een boodschap uit die de traditionele waarden in patriarchaal-fundam entalisti- 
sche subculturen onderm ijnt. Een democratische overheid hoort diversiteit te respecteren, 
m aar zij kan in haar beleid onm ogelijk in gelijke mate overeenstemming vertonen met alle 
mogelijke waarden en m anieren van leven. Zij hoeft dat dus ook niet te proberen. Dit neemt 
echter niet weg dat zij wel zo veel als redelijk verantwoord is, ruimte moet bieden aan m in
derheden met afwijkende opvattingen, ook fundamentalistische. Een democratische over
heid kan een patriarchaal-fundam entalistische religie en subcultuur toestaan, om dat en voor 
zover een aantal m annen en vrouwen daar zeer aan gehecht is en zelf voor kiest.

Uiteraard zijn er situaties waarin glashelder is dat de overheid moet optreden tegen fun
damentalisten. Echter niet vanwege het enkele feit dat het fundamentalisten zijn. De overheid 
heeft het recht en de plicht om in te grijpen wanneer fundamentalisten de wet overtreden. 
Dat geldt wanneer ze een inbraak plegen o f  rijden onder invloed, m aar ook als het gaat om 
het schenden van de leerplicht, bedreiging van ‘afdwalende’ geloofsgenoten o f gebruik van 
geweld. Fundam entalisme is in de kern religieus geïnspireerd verzet tegen de moderne, secu
liere, pluriform e en democratische samenleving. Om te voorkom en dat dit verzet ‘op kwaad
aardige wijze radicaliseert’17, kan een democratische overheid het beste een driesporenbeleid 
volgen. Ten eerste: naarmate een democratische samenleving gunstigere levenskansen biedt 
aan fundamentalisten, zullen zij zich er waarschijnlijk minder extreem tegen verzetten. Zo 
m ag men aannemen dat bijvoorbeeld overheidsmaatregelen die racisme en discrim inatie van 
allochtone jongeren op de arbeidsmarkt, in het uitgaansleven en in het publieke debat tegen
gaan, ook radicalisering van moslim fundam entalisten in de richting van gewelddadige acties 
tegengaan.18 Mensen die al geradicaliseerd zijn, zal men er niet door op andere gedachten 
brengen, m aar het gaat erom die groep niet groter te laten worden. Ten tweede: alle burgers 
moeten zich aan de wet houden, ook fundamentalisten, en dat moet voor iedereen duidelijk 
zijn, niet alleen als norm , m aar ook doordat de overheid die norm  consequent handhaaft, 
niet alleen tegenover fundamentalisten. Ten slotte: de overheid moet zichzelf ook aan de wet 
houden, de mensenrechten respecteren, burgers gelijk behandelen en democratische proce
dures respecteren. Als ze dat niet doet, verrijkt ze zelf de voedingsbodem  voor radicalisering 
van fundamentalisten.

Wat dit laatste betreft maak ik me wel enige zorgen. Er zijn te veel voorbeelden van parle
m entariërs die bedenkelijke voorstellen doen en bewindslieden die met steun van het parle
ment over de schreef gaan. De recente verhoging van de leeftijds- en inkomensgrens voor 
huwelijksmigranten en de eis die aan hen wordt gesteld om een toelatingsexamen te behalen 
voor Nederlands en kennis van de Nederlandse samenleving voordat ze Nederland in mogen, 
is m ijns inziens een duidelijk voorbeeld van aantasting van de mensenrechten van bepaalde 
groepen Nederlandse burgers. Het gaat dan in het bijzonder om het recht op vrije keuze van 
een huwelijkspartner en het recht op een gezinsleven.'9 De m otie van de Tweede-Kamerleden
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Geert Wilders en Mat Herben van 29 september 2004 om gezinsvorm ing en gezinshereni
ging voor een periode van v ijf  jaar voor niet-westerse im m igranten te verbieden is ook 
bedenkelijk.20 Een laatste voorbeeld is het standpunt van w d -Kamerlid Arno Visser, naar 
aanleiding van het voorlopige vonnis van de rechter, dat op basis van het Internationale Ver
drag voor de Rechten van het Kind twee kinderen uit een illegaal in Nederland verblijvend 
Ghanees gezin recht hebben op financiële ondersteuning van gemeenten als de ouders geen 
middelen hebben. Visser zegt te zijn omgevallen van verbazing en concludeert:

‘Rechters gaan te veel op de stoel van de bestuurder zitten. Dat is geen goede zaak, want 
wetgeving moet tot stand komen op basis van democratische besluitvorm ing. Ik wil dat 
rechters gaan toetsen aan de Grondwet. Dan hoeven we niet meer de omweg via interna
tionale verdragen te nemen. Bovendien moet de politiek corrigerend optreden als rech
terlijke uitspraken beleidsmatige consequenties hebben. Dat is reparatiewetgeving. ( ...)  
Daarnaast moeten we internationale verdragen ter discussie stellen als ze een werking krij
gen die nooit is beoogd. Ze zijn soms jaren geleden tot stand gekomen en bijstelling kan 
soms noodzakelijk zijn.’21

Hier is uiteraard veel over te zeggen. Het gaat mij er nu om dat het juist een belangrijke func
tie van mensenrechtenverdragen is om  overheden beperkingen op te leggen. We gaan echt de 
verkeerde kant op als zelfs Nederlandse bestuurders en volksvertegenwoordigers om wat 
voor reden dan ook de neiging krijgen om de mensenrechten m inder ernstig te nemen. Een 
democratische overheid hoort mensenrechten te beschouwen als heilige grond waarop ze 
staat en graag wil staan en niet als hinderlijk en lastig. Als niet-westerse allochtone Neder
landers -  op wie zware druk wordt uitgeoefend om te integreren -  het gevoel krijgen dat ze 
niet gelijk worden behandeld, dat ze geen eerlijke kans krijgen, dat ze niet welkom zijn, dan 
gaat er echt iets mis. We doen er verstandig aan het radicaliserende effect daarvan niet te 
onderschatten.
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Islamitische verzuiling?
Kanttekeningen vanuit geschiedwetenschappelijk perspectief

Paul Luykx

Is er vanuit de geschiedwetenschappelijke verzuilingsdiscussie enig licht te werpen op de 
kwestie o f  islamitische zuilvorm ing kan bijdragen tot het oplossen van som mige problemen 
die zich sinds een aantal jaren in en rond de ‘Nederislam ’ voordoen? De meestal politiek 
geïnspireerde opvattingen hierover staan immers nogal sterk tegenover elkaar. Enerzijds zijn 
daar de erfgenamen van ‘historisch links’, de wereld van de seculiere politiek, het liberalisme 
en zijn offspring, het socialisme. M achtsvorm ing op basis van een religieus uitgangspunt 
wordt in die kringen verworpen, en zo ziet men W D -leider Van Aartsen en PvdA-ideoloog 
Scheffer zich gelijkelijk tegen de uitbouw van een islamitische subcultuur verzetten. A nder
zijds vernam  en verneemt men van CDA-zijde bij monde van onder meer Lubbers, Klop en 
Zijderveld' dat confessionele groepsvorm ing destijds een probaat middel was om de achter- 
geblevenheid en ook wel achterstelling van de door hun voorvaderen vertegenwoordigde 
groepen, katholieken en gereformeerden, weg te werken en hun collectieve integratie in het 
nationale leven veilig te stellen. Een dergelijke strategie zou, zo denken zij, ook nu weer toe
pasbaar zijn. Vandaar de vraag: is er misschien van wetenschappelijke zijde méér consensus 
te verwachten?

Wat een historicus natuurlijk direct te binnen schiet is de overweging dat -  geheel in 
tegenstelling met het wijd verbreide gezegde -  de geschiedenis zich nooit herhaalt en dat een 
klakkeloos toepassen van vroegere oplossingen op actuele problemen zelden effectief is. Als 
afdoend antwoord op de opgeworpen vraag is een dergelijke reactie echter nogal aan de 
magere kant, vandaar dat hier een poging wordt gedaan althans een paar nadere overwegin
gen bij elkaar te zetten. Wie echter zou denken dat de geschiedwetenschappelijke debatten 
over subcultuur- o f zuilvorm ing (1880-1920) en over verzuildheid (1920-1960) eenstemmig
heid zouden hebben opgeleverd, heeft het grondig mis. Ook het enkele jaren geleden afge
sloten zogeheten Amsterdam se verzuilingsproject heeft geenszins algemeen gedeelde, helde
re conclusies o f nieuwe inzichten op wezenlijke punten opgeleverd -  in weerwil van een reeks 
interessante dissertaties over lokale ontwikkelingen en andere publicaties.2 Wie daarom van
uit de historiografie betreffende de katholieke zuilvorm ing een en ander ter verheldering 
tracht bij te dragen, doet er het beste aan enkele onderling heel verschillende hoofdlijnen en 
kernconcepten uit het langlopende debat aan de orde te stellen en zich daarbij steeds a f te 
vragen o f  die voor de actuele discussie van belang zouden kunnen zijn. Die weg wordt in het 
volgende via een drietal kanttekeningen begaan.

Em ancipatie

Het oudst is het emancipatiemodel. De notie ‘emancipatie’ wordt hier in haar eigenlijke 
betekenis opgevat: een m inderheid maakt zich los uit een discrim inerende dom inantie van
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een meerderheid. Het onprecieze en thans nogal gangbare woordgebruik waarin em ancipa
tie niet veel anders betekent dan dat het voor jan en alleman altijd nog wel wat beter kan, 
zet geen zoden aan de dijk. Welnu, ten tijde van de Republiek werden katholieken gediscri
mineerd en achtergesteld, zij het m inder erg dan de eigen groepsgeschiedschrijving het wel 
heeft voorgesteld. Na de komst van de Fransen maakte de Bataafsche Staatsregeling van 
1798 daar door de gelijkstelling van de verschillende kerkgenootschappen echter een einde 
aan. Met deze vaststelling zet meteen ook de kritiek op het model in, want een rechtstreeks 
verband met de eerst een eeuw later inzettende zuilvorm ing is m oeilijk te leggen. Hadden 
de katholieken dan een volle honderd jaar nodig om op adem te komen? Zonder twijfel 
zijn som migen van hen in de loop van de negentiende en twintigste eeuw gediscrimineerd. 
Dat gold dan echter vooral leden van de langzaamaan groeiende groep beter opgeleiden 
zoals hogere ambtenaren, officieren, leraren en professoren. Katholieke arbeiders werden 
ook wel gediscrim ineerd -  zo men wil, in marxistische termen: uitgebuit -  maar natuurlijk 
niet als katholieken. Het van de grond komen van de katholieke arbeidersbeweging, niet 
het minst belangrijke deel van de katholieke groepsvorm ing, laat staan het hele roomse 
bouwwerk verklaren louter als inhaalmanoeuvre na discrim inerende achterstelling, is 
onmogelijk.

Hoe de islamitische minderheid thans als religie achtergesteld zou worden, zoals katho
lieken, joden, lutheranen en dopersen ten tijde van de Republiek, is uiteraard niet in te zien. 
Achterstelling van met name de oudere generatie(s) als gastarbeiders in de jaren van econo
mische groei na 1945, is een sociaal-econom ische kwestie, geen religieuze. Naarmate de socia
le differentiatie en de opwaartse mobiliteit onder de islamitische bevolking echter toenemen, 
kan ook de competitie tussen islamitische en niet-islamitische Nederlanders sterker worden. 
Zoals ooit antipapisme soms bijdroeg tot achterstelling van katholieke kanshebbers, kan ook 
een even onberedeneerd en irrationeel anti-islam isme een vergelijkbare rol gaan spelen. Men 
zij op zijn hoede.

H erleving

L.J. Rogier heeft met de publicatie van I11 vrijheid herboren en de bewerking ervan onder de 
titel Katholieke herleving3 enkele concepten geïntroduceerd die langdurig invloed hebben uit
geoefend. Zonder zich met zoveel woorden tegen het emancipatiem odel a f te zetten, viel zijns 
inziens de geschiedenis van de Nederlandse katholieken sinds de Franse tijd toch eerder te 
begrijpen als een herleving die een spontaan en vanzelfsprekend gevolg was van de gunstiger 
tijdsom standigheden na de eeuwen van discriminatie: de gelijkstelling van 1796 en meer nog 
de liberale Grondwet van 1848 en de daarmee samenhangende invoering van een eigen ker
kelijk bestuur in 1853. Culm inatiepunt van de herleving was wat hij aanduidde als de ‘ontlui
king’ tijdens het eerste kwart van de twintigste eeuw, het kerngedeelte van de beide boeken, 
waarin de vele katholieke initiatieven op godsdienstig, cultureel, maatschappelijk en politiek 
gebied werden beschreven. Gelijkgestelde en zelfbewust geworden katholieken moesten niet 
steeds blijven zeuren over achterstelling. Ze dienden de hand aan de ploeg te slaan en met 
hun christelijk en katholiek geïnspireerde werkzaamheid op alle gebieden een bijdrage te 
leveren aan de vorm geving van de m oderne maatschappij. En wanneer naar Rogiers mening 
zijn geloofsgenoten onvoldoende aan herleving en ontluiking bijdroegen, beschuldigde hij 
hen wel wat al te gemakkelijk en snel van culturele inertie’.
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Hoe Rogiers werk voor het huidige debat van betekenis kan zijn, is niet direct duidelijk.-1 
In zijn boeken wordt een heel de moderne, postmiddeleeuwse tijd omvattende visie gebo
den op de geschiedenis van een om vangrijke Nederlandse m inderheid -  steeds dertig tot 
veertig procent van de bevolking omvattend -  die niet zom aar toe te passen is op een pas 
sinds enkele generaties naar ons land geëmigreerde, veel kleinere m inderheid. Hoe zou men 
in dit geval van herleving o f van een decennialange ontluikingsperiode kunnen spreken? 
Misschien dat vooral het motiverend aspect van Rogiers werk en optreden van belang is: van
zelfsprekend is discrim inatie verwerpelijk en in zoverre emancipatie ook noodzakelijk, m aar 
waar het op aankomt is, dat vanuit de islamitische wereld volwaardige bijdragen aan de gang 
van zaken zullen worden geleverd, bijdragen die dan ook ten volle dienen te worden geres
pecteerd.

A fscherm ing en vorm geving

Een derde benadering wordt het best gekarakteriseerd door het gebruik van het concepten- 
paar (negatieve) afscherming en (positieve) vorm geving, noties die de laatste decennia in het 
verzuilingsonderzoek een hoofdrol spelen. De achtergrond ervan wordt gevorm d door het 
bijbehorend begrip ‘strijd om de m oderniteit’.5 Met dit laatste wordt bedoeld dat rond de 
vorm geving van de m odernisering die eind negentiende, begin twintigste eeuw in een 
stroomversnelling raakte, van verschillende kanten onderling heel tegenstrijdige idealen en 
oplossingen werden nagestreefd. Onder meer ook in de ogen van de katholiek-kerkelijke eli
tes leverde het m oderniseringsproces zo veel gevaren en risicos op, dat men het nodig vond 
de gelovigen ook buiten kerkelijk verband via eigen organisaties in beschermende afzonde
ring te houden. Vanuit een dergelijke godsdienstig gemotiveerde m achtsvorm ing zou dan 
geprobeerd moeten worden de m oderne verhoudingen naar eigen idealen vorm  te geven. 
Vergelijkbare processen speelden zich in een deel van de protestantse en in de socialistische 
wereld af. Pas toen het de verschillende in beweging geraakte groepen en hun elites duidelijk 
werd dat bij de gebleken verdeeldheid en binnen een liberaal-democratisch bestel hoogstens 
beperkte successen haalbaar waren, verstarde -  na de pacificatie van 1917 -  de strijd- en bewe
gingsfase tot een im mobiele verzuildheid.

Misschien dat vooral deze recente historiografie kan verduidelijken dat de actuele vragen 
die rond en vanuit de ‘Nederislam ’ gesteld worden, nauwelijks vergelijkbaar zijn met de 
vraagstukken die ten tijde van de eerste, grote m oderniseringsgolf opgelost moesten w or
den: kiesrecht, schoolstrijd en de sociale kwestie. Het is zeker niet zo dat we in onze dagen 
‘het einde van de geschiedenis’ beleven, zoals een vijftiental jaren geleden in liberale over
moed werd verkondigd. O ok Nederland is niet ‘a f ’. En cultureel-antropoloog Sunier verdient 
bijval wanneer hij als uitgangspunt voor zijn analyse de stelling kiest dat nationale identiteit 
in de loop van de tijd steeds opnieuw moet worden gedefinieerd en dat daarin dus ook ruim 
te m oet zijn voor een islamitisch element.6 Dat alles is waar, m aar het neemt niet weg dat het 
revolutionerende, alles overhoop halende en allerlei groepen mobiliserende karakter van de 
m oderniteit-in-wording een beeld biedt dat in de verste verte niet lijkt op wat we vandaag de 
dag beleven. Een islamitische zuil kan geen factor van belang meer worden in een op wezen
lijke punten afgesloten strijd om de vorm geving van de moderniteit.

Wat levert een beschouwing als de bovenstaande nu op als bijdrage aan een antwoord op 
de opgeworpen vraag? Ik zou zeggen: niet veel. Weliswaar ging het hier slechts om een heel

35



PAUL LUYKX

r.;nrE5flftt KAIHCUEKE GiZIWSZDCC

KATHOUEK EMICBATIEBUBEAU^

srtif [KUUH

yam
O IO C E S A A N  S O C IA A L  
ra P lT A T IE F  C E N T R U M

SriCHT NG tfGGfl CEHHMvH*P?£llJK£KWWHHSW__

A .V .O .  
PBOVINGIAAL 8UREAU

D IOCESANE STICHTING 
JEUGOZOBG ENGEZINSW EPK

ST JAN STICHTING

SOCIAAL PSVCM»ATPI9GH£ OiCNST

WIT GELE K R U IS

5Pfi£CKUDEN SOC PSVCH1ATR CilNSI
CLKt v »rjO A « fca 3A B  V «  4  5  3 0  ÜÜ» 

!» ih a» C NS2ACM C2A5 i'AH 4 i C C  U-U

KATHOLIEK BUREAU 

HUWtUJKS-AAMGELEBENHEDEN
SPPEEKUUR 

WOENSDAGAVOND 7 30 - 8 30 UUP

-

Een zichtbaar gevolg van verzuiling [Foto: Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen],

globale karakteristiek van de belangrijkste concepten o f  theorieën die in de loop van een 
eeuw o f meer het onderzoek hebben gestuurd; meer gedetailleerd onderzoek zou m ogelij
kerwijs een genuanceerder beeld kunnen opleveren. M aar onder dat voorbehoud kan de 
conclusie uit het voorafgaande niet twijfelachtig zijn. Ik verbaas me daar ook niet over. 
Geschiedwetenschap kan een belangstellend en geëngageerd mens informeren over alles en 
nog wat, ze kan hem ook wijzer maken en vooral ook een relativerende invloed uitoefenen, 
maar een instrument van beleid is ze zelden. Daarvoor kan men nog steeds beter terecht bij 
-logen en -gogen, bij juristen en economen, in de hoop natuurlijk dat al die deskundigen het 
belang van historische vorm ing aan den lijve hebben ervaren...

De vraag naar de eventuele lessen uit de katholieke verzuilingshistoriografie is misschien ook 
m inder relevant dan de discussie suggereert. Aan het begin van deze korte beschouwing refe-
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reerde ik aan de standpunten van enkele partijfunctionarissen en -ideologen. M aar hoe staat 
het met de islamitische wereld zelf? Grondwet en wetgeving zijn helder: op de gebruikelijke 
voorwaarden is op- en uitbouw van een eigen subcultuur m ogelijk en op belangrijke pun
ten, bijvoorbeeld het onderwijs, subsidiabel. Alles hangt dus a f van de vraag o f  in die kring 
voldoende wil en inzet bestaan om de weg naar een islamitische zuil te begaan. Tot nu toe 
blijft het echter voornam elijk bij een veertigtal bijzondere basisscholen,7 enkele weinig 
om vangrijke instellingen van m iddelbaar en hoger onderwijs, en een kleine om roeporgani
satie.

Vooral de afwezigheid van een politieke partij, althans op nationaal niveau, spreekt boek
delen. Hoewel geen historicus de stelling van de Oostenrijkse politicoloog Steininger zal 
onderschrijven8 dat een politieke partij het alfa en omega van het hele verzuilingsproces is -  
alleen een politicoloog kan zoiets bedenken -  moet wel worden toegegeven dat zonder een 
dergelijk instrument de ontwikkeling en vooral de uitbouw van een eigen subcultuur een 
stuk m oeilijker wordt. Per slot van rekening moeten er aan de top van het systeem centjes 
verdeeld worden en zonder een representatieve politieke partij wordt dat wel ingewikkeld. De 
consternatie die aan islamitische zijde is ontstaan na de aankondiging dat zo’n partij van 
overheidswege gescreend zou moeten worden, is overigens voor een deel wel begrijpelijk. 
Ook onze eigen, oer-Hollandse s g p  heeft im m ers wel een en ander te verduidelijken... Met 
deze verwijzing naar ‘het vrouwenvraagstuk’ is de screeningskwestie niettemin nog niet afge
daan, want behoedzaamheid op het punt van eventuele buitenlandse financiering is terecht.

Blijkbaar loopt het tot op heden dus niet zo’n vaart met de islamitische verzuiling. De 
radicale afwijzing van iedere zuilvorm ing door Haci Karacaer, directeur van de Turkse over
koepelende sociaal-religieuze organisatie M illi Görüs en veelgevraagd spreker en deelnemer 
aan symposia, lijkt op sympathie te kunnen rekenen. M aar met zijn principiële stellingname 
tegen artikel 23 van de Grondwet (de onderwijsvrijheid) en dus tegen iedere vorm  van con
fessioneel onderwijs, islamitisch zogoed als katholiek o f  protestants, maakt hij gezien de 
bestaande machtsverhoudingen voorlopig weinig kans.9 M aar ook afgezien van zo’n radicaal 
antiverzuilingsgeluid wijzen vrijwel alle deskundigen op de vele en diepe tegenstellingen in 
islamitische kring die een gezamenlijk optrekken vrijwel onm ogelijk maken. De verschillen 
in land van herkomst -  nu al spreekt m en van Turks-islamitische en M arokkaans-islam iti- 
sche scholen! - ,  in godsdienstig-theologische richting, tussen de generaties, ten aanzien van 
de mate van assimilatie o f eigen identiteit, tussen progressief en conservatief lijken zó groot 
dat het form uleren van gemeenschappelijke uitgangspunten en een bijbehorend program  
van eisen en wensen misschien wel tot de onmogelijkheden behoort.

Op dit punt is de parallellie met ontstaan en ontwikkeling van de katholieke subcultuur 
groter dan men op het eerste gezicht zou denken. Recent onderzoek wijst namelijk uit dat de 
cohesie in katholieke kring tijdens dat hele proces een stuk m inder groot was dan bijvoor
beeld de eigen groepsgeschiedschrijving m aar ook de sociaal-wetenschappelijke, vooral poli
ticologische theorievorm ing, over het verzuilingsverschijnsel10 suggereerden. De door de ker
kelijke en katholieke elites geleide groepsvorm ing ging met eindeloze fricties en conflicten 
van allerlei slag gepaard, en de leiders hebben er de grootste moeite mee gehad hun schaap
jes achter zich te krijgen en te houden. Z e lf heb ik in dit verband de terminologie van de 
Andere katholieken gemunt.11 Vanuit zo’n perspectief bezien worden ontzuiling, deconfessio
nalisering en secularisatie sinds de sixties een stuk begrijpelijker. W anneer dergelijke dingen 
voor wat betreft de eerste helft van de vorige eeuw, binnen een veel traditionelere context

37



PAUL LUYK X

dus, kunnen worden vastgesteld, hoe zouden islamitische elites, optredend in een veel ope
ner samenleving, dan succesvoller kunnen opereren?

Onafhankelijk van het confessionele verzuilingsvraagstuk, inclusief de kwestie van een even
tuele islamitische variant, en zelfs deels buiten kerkelijk en theologisch verband zouden we 
er misschien wel goed aan doen ‘de godsdienstkwestie’ in een publiek debat opnieuw nader 
aan de orde te stellen. Toen aan het begin van de twintigste eeuw de grondslagen van de 
m oderne sociologie werden gelegd, nam bij kernfiguren als Weber en Durkheim  het secula- 
risatievraagstuk een centrale plaats in: ze zagen de m oderne samenleving zich ontwikkelen 
onder het prijsgeven van onder meer ethische en esthetische norm en die traditioneel mede 
door de godsdienst waren aangereikt. De cohesie van de samenleving leek in gevaar. Nu werd 
in de loop van de jaren de soep soms wel wat erg heet opgediend. Onze hedendaagse, bijna 
geheel geseculariseerde samenleving maakt alles bijeengenomen toch niet de indruk van ver
wildering en losgeslagenheid. Ook is er sprake van een stevige geschiedwetenschappelijke 
herziening van de wijze waarop bekering en kerstening van het Europese continent hebben 
plaatsgevonden: qua achtergronden, motieven en bereik wijkt het nieuwe beeld nogal a f van 
het vroegere, voornam elijk door kerkhistorici aangeleverde beeld. Geen reden tot paniek 
dus. Niettemin zou een vooral godsdienstwetenschappelijk en godsdiensthistorisch geïnspi
reerd debat tot verheldering van de mogelijke betekenis van godsdienst in een m oderne 
samenleving kunnen bijdragen. Daarbij bedenke men dat velen ook binnen ‘historisch links’, 
liberalisme en socialisme, eerder tegen overgeleverde en tijdgebonden vorm en van kerkelijk 
leven in opstand kwamen dan tegen sommige trekken van het oorspronkelijke christendom 
o f tegen verlichte varianten ervan. De deelname aan een dergelijk debat van intellectuelen en 
andere landgenoten met een islamitische achtergrond zou dan méér dan wenselijk zijn.

Noten

1 Een sterk op de antirevolutionaire richting georiënteerd historicus huldigt zelfs heel principieel een
zelfde standpunt, onder verwijzing naar Abraham Kuyper, ‘uitvinder’ van de verzuiling, door de 
schrijver als ‘pluriformiteit’ hooggewaardeerd. Zie: George Harinck, De tucht van de democratie, op: 
< http://www.wi.christenunie.nl>.

2 Het boek waarmee het project werd afgesloten: J.C.H. Blom en ). Talsma (red.), De verzuiling voor
bij. Godsdienst, stand en natie in de lange negentiende eeuw (Amsterdam 2000).

3 L.J. Rogier en N. de Rooy, In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953 (’s-Gravenhage 1953); 
L.J. Rogier, Katholieke herleving. Geschiedenis van katholiek Nederland sinds 1853 (’s-Gravenhage z.j.).

4 N'en déplaise de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, W. van de 
Donk, die er zelfs voor pleitte In vrijheid geboren (sic) op te nemen in een nieuwe, ten behoeve van 
het onderwijs nader vast te stellen canon van het vaderlandse verleden. Zie: n r c  Handelsblad, 19 jan. 
2005.

5 Uit de veelheid van studies noem ik slechts: Siep Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat. 
Aspecten van de ontwikkeling van de moderne staat in Nederland (Nijmegen 1983); Hans Righart, De 
katholieke zuil in Europa. Een vergelijkend onderzoek naar het ontstaan van verzuiling onder katholie
ken in Oostenrijk, Zwitserland, België en Nederland (Meppel en Amsterdam 1986); Staf Hellemans, 
Strijd om de moderniteit. Sociale bewegingen en verzuiling in Europa sinds 1800 (Leuven 1990).
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6 Thijl Sunier, ‘Naar een nieuwe schoolstrijd?’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis 
der Nederlanden 119 (2004) p. 552-576. Zie ook de dissertatie van deze cultureel-antropoloog: Islam 
in beweging. Turkse jongeren en islamitische organisaties (Amsterdam 1996).

7 Met name de discussies over bijzonder islamitisch onderwijs hebben veel stof doen opwaaien. Vgl. 
het artikel van Sunier in de vorige noot en: W.A.R. Shadid en RS. van Koningsveld, Moslims in 
Nederland. Minderheden en religie in een multiculturele samenleving (Mouten en Diegem 1997) 
hoofdstuk 5, ‘Onderwijs’.

8 R. Steininger, Polarisierung und Integration. Eine vergleichende Untersuchung der strukturellen Ver- 
saulung der Gesellschaft in den Niederlanden und in Österreich (Meisenheim am Glan 1975).

9 Zie onder meer: <http://wAvw.rks.nl/hansfiles/debat/oi6thermometer.doc>, het verslag van een 
debat in De Unie, 8 april 2003, en: Haci Karacaer, ‘Verzuiling remt de emancipatie van de moslims’, 
in: Bart Top (red.), Religie en verdraagzaamheid. Tien gesprekken over tolerantie in een extreme tijd 
(Kampen 2005) p. 61-77.

10 Met name: A. Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek (eerste druk; 
Amsterdam 1968).

11 Paul Luykx, Andere katholieken. Opstellen over Nederlandse katholieken in de twintigste eeuw (Nij
megen 2000).
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Drie maal godslastering in het parlement1

Job de Ruiter

In het begin van de jaren dertig van de vorige eeuw werd christelijk Nederland opgeschrikt 
door hevige antichristelijke propaganda in het blad De Tribune, orgaan van de Com m unis
tische Partij Holland. Deze propaganda vorm de voor de toenmalige ARP-m inister van Justi
tie J. Donner (grootvader van de huidige minister) de directe aanleiding om een wetsvoor
stel bij de Tweede Kam er in te dienen met het doel ‘smalende godslastering’ strafbaar te 
stellen. Hieronder niet alleen aandacht voor het turbulente parlementaire debat over dit 
voorstel in 1932, m aar ook voor twee Kamerdebatten uit latere jaren. Een debat uit de jaren 
zestig, over een veronderstelde godslasterlijke passage in het werk van G.K. van het Reve, en 
een debat van vorig jaar, waarin d66 de vraag opwierp o f het niet eens tijd werd die artike
len over godslastering uit het Wetboek van Strafrecht te schrappen.

1932, de wetgeving

De antichristelijke propaganda van de communistische Tribune was geen incidenteel voor
val. Zij was onderdeel van de communistische strijd tegen christendom en kerk, door de 
communisten onder leiding van ‘M oskou’ beschouwd als ‘opium ’ voor het volk, en als m id
del van de heersende klasse tot onderdrukking van het proletariaat. Het communistische 
Kamerlid D.J. W ijnkoop gaf daarvan enkele treffende illustraties, toen hij -  ik grijp nu voor
uit op wat later aan de orde komt -  in de Tweede Kam er Lenin citeerde uit diens brief aan 
Gorki:

‘God is historisch en practisch allereerst een com plex van ideeën, die zijn ontstaan tenge
volge van de stompzinnige onderdrukking van den mensch, zoowel door de natuur als 
door de klasse-onderdrukking. Een com plex van ideeën, dat deze onderdrukking beves
tigt en den klassenstrijd doet insluimeren.’2

En hij verklaart dat ‘wij overal in alle hoeken en gaten de Godsidee en het bestaan van dat 
zoogenaamde Opperwezen ontkennen, bestrijden en wegwerken om maatschappelijke rede
nen’.3

Het bestrijden van geloof en kerk was uiteraard een geoorloofde bezigheid, m aar de vorm  
waarin dat gebeurde was zo schokkend dat de roep om overheidsingrijpen steeds luider 
werd. Als voorbeeld daarvan moge dienen een door de aartsbisschop van Utrecht, J.H .G. Jan
sen, eigenhandig geschreven en door de overige bisschoppen mede ondertekende brief, w aar
in zij als ‘Van Uwe Excellentie de dienstwillige dienaren’ dringend vragen om ‘maatregelen te 
nemen welke ertoe leiden dat bedoelde godslasteringen worden voorkom en, o f  tenminste 
strafbaar worden gesteld’. Waar ging het om?
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De dag voor Kerstmis 1930 verscheen in De Tribune een artikel ‘Weg met het Kerstfeest’, w aar
in de volgende tekst was opgenomen:

‘O, hij is een bijzonder groot genot, die goeie God.
Hij is een buitengewoon bruikbaar ding.
Hij marcheert voorop in de oorlogsvoorbereiding.
Hij verleent glans aan de lastercampagne tegen de Sowjet-Unie.
Hij is schutspatroon van eiken Christelijken en onchristelijken uitbuiter.
Hij is het sym bool van de verdom m ing der massa’s.
Hij heeft zijn zetel in de bureaux van het burgerlijk armbestuur,
Waar de werkloozen worden uitgehongerd.
Hij is de beschermheilige van de moordenaars in de werkverschaffing.’

Zo ging het verder, met als peroratie:

‘Christus op de mestvaalt
De Heilige Maagd in den stal
De Heilige Vaders naar den duivel
Leve de stem van het kanon, het kanon der proletarische revolutie.’4

De christelijke verontwaardiging werd aangewakkerd door nog een artikel van deze aard en 
enige spotprenten, onder meer van God als een gifm enger in het hemelse laboratorium  en 
als uitvinder van een nieuw gifgas, van Christus, die van het kruis overbuigt met een gas
masker voor, en van Petrus aan de hem elpoort waarop staat: ‘God alleen voor oorlogszaken 
te spreken’.

De eerste reactie was dat het blad op last van ARP-minister J. Terpstra (Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen) werd geweerd uit de openbare leeszalen. Hij werd daarover geïnter
pelleerd door de com m unist W ijnkoop. Zonder resultaat, maar wel werd uit die interpellatie 
duidelijk dat het de communisten niet ging om het lasteren van God -  als principiële athe- 
isten hadden zij noch een positieve noch een negatieve connectie met God -  m aar dat zij hun 
pijlen richtten op diegenen, die in hun ogen onder dekking van kerk en christendom de w er
kende klasse uitbuitten.5

M inister van Justitie D onner voegde daarop aan artikel 147 van het Wetboek van Straf
recht een nieuw no. 1 toe, waarin ‘hij die zich in het openbaar, m ondeling o f bij geschrift o f 
afbeelding door smalende Godslasteringen op voor godsdienstige gevoelens krenkende w ij
ze uitlaat’ strafbaar werd gesteld. Waarom heeft Donner godslastering strafrechtelijk willen 
aanpakken? Als zeer rationeel en pragmatisch denkend jurist lag een dergelijke benadering 
van het onderwerp eigenlijk niet in zijn lijn. Als raadadviseur had hij zich in 1923 zeer terug
houdend over strafbaarstelling uitgelaten.

Het om slagpunt kwam toen hij persoonlijk in zijn geloof zeer werd geraakt door de publi
caties in De Tribune. Hij heeft daarvan zelf getuigenis afgelegd nadat hem door het Kam er
lid H.P. M archant (Vrijzinnig-Dem ocratische Bond, v d b ) ,  toen er zoveel kritiek over het 
ontwerp was uitgestort, was gevraagd o f  hij er eigenlijk geen spijt van had dat hij dit onder
werp op deze wijze had behandeld. In reactie daarop sprak Donner van het psychologisch 
moment dat had gelegen in de ‘zielsontroering’ die hij had ondergaan door kennisneming
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van de gewraakte publicaties.6 Hij was zich gaan afvragen o f hij als overheidsdienaar met de 
hem gegeven verantwoordelijkheid wel werkeloos mocht blijven tegenover deze ‘uitbraakse- 
len der hel’. Daardoor was het hem onm ogelijk geweest zich te onthouden en zag hij, zij het 
dan niet rechtstreeks, een taak voor het recht. M et de woorden ‘zij het dan niet rechtstreeks’ 
verwees hij naar de opzet van het ontwerp, dat niet rechtstreeks godslastering strafbaar stel
de, m aar deze indirect beoogde te bestrijden, nam elijk via het smalen en de krenking van de 
godsdienstige gevoelens.

j sinterklaas; „E n  j i j  mag
j. tegen 5 December je
i schoentje z etten h o o r
[  'v e n t r

Johan Brtuikensiek (1858-1940), ‘Minister Donner op het oorlogspad’ [De Groene Amsterdammer,
2 mei 1931}.

\ :Mimstèr Donner op 
het Oorlogspad

I
:j • ■ iMln. ïioawc hreft ccft wciaoiitwi'ipi tot- bi'fttiirflDi* vwi do iilg

In een peroratie ging Donner wel heel ver door een beeld te schetsen van wat hij hoopte dat 
zou gebeuren als hij zich rekenschap zou moeten geven van zijn leven en verantwoording zou 
moeten afleggen van hetgeen hij, toen hem mede het rechtsbestel was toevertrouwd, had

42



D RIE M A A L G O D S LA S TE R IN G  IN HET P A RL EM EN T

gedaan om naar de mate van de in het rechtsbestel gelegen mogelijkheden dit gruwelijk bedrijf 
te weren. Hij hoopte dat hij op zijn dag des oordeels zou mogen horen: ‘Gij deed uw plicht’. 
Donners belijdenis werd met respect aangehoord, m aar uiteraard bleef ook Marchants reactie 
niet uit; M archant wees de minister erop dat hij zakelijk moest blijven en een wetsontwerp niet 
door zijn persoonlijke gevoelens mocht laten bepalen. In feite heeft Donner dat ook gedaan en 
heeft hij het wetsontwerp verdedigd met al het juridisch vernuft waarover hij beschikte.

D e p a r le m e n ta ire  b e h a n d e lin g

Het parlementaire debat over de godslasteringswet was uiterst levendig en kritisch, maar 
tegelijk hoffelijk en respectvol. Enige uitzonderingen daargelaten waren de sprekers er ken
nelijk op uit bij de bespreking van dit netelige onderwerp de medeleden te ontzien. M is
schien heeft het feit dat er acht theologen lid van de Kam er waren hiertoe bijgedragen. Het 
is opvallend dat de eenvoud van het wetsvoorstel en de helderheid van de toelichting volko
men in de mist van het debat verdwenen. Zoals zal blijken werden werkelijk alle gezichts
punten die met het onderwerp godslastering in verband konden worden gebracht, breed
voerig besproken. Daarnaar beoordeeld moet men misschien zeggen dat die eenvoud en 
helderheid schijn waren.

Over één ding bestond vrijwel algemene overeenstemming: de afkeuring van de uit
latingen die de directe aanleiding tot het wetsontwerp waren. Deze werden door vrijwel alle 
sprekers (de communisten uitgezonderd) streng afgekeurd en betreurd. Een enkeling wees 
erop dat soms christenen, door God en godsdienst te gebruiken voor m inder edele doel
einden, zelf dergelijke smalende kritiek over zich afriepen.

De grondslag voor de verwarring was eigenlijk door Donner zelf gelegd. Hoewel hij met het 
ontwerp beoogde mensen te beschermen tegen het kwetsen van hun godsdienstige gevoelens, 
begon hij de m em orie van toelichting met een beschouwing van geheel andere aard, nam elijk 
de handhaving van d e ‘erkenning Gods’ in ons staatsbestel. Deze gedachtegang had moeten lei
den tot een strafbaarstelling van godslastering als zodanig, m aar de minister had gekozen voor 
een geheel andere aanpak, namelijk de bescherming van de godsdienstige gevoelens tegen sm a
lende Godslastering. Desondanks werd het eerste gezichtspunt, de plaats van God in de Staat, 
en nog heel veel meer door verschillende sprekers in de beschouwingen betrokken.

Veel aandacht kreeg de vraag naar de opportuniteit van het ontwerp. Was het, gezien het 
toch geringe aantal aanstootgevende publicaties (‘drie stukjes en een plaatje’ en dat in een 
blad dat weinig lezers had), wel nodig? Ook werd het ontwerp als contraproductief beoor
deeld door de aandacht die aan de gewraakte uitingen werd gegeven. ‘Gelegenheidswetge
ving’ was ook een veelgehoorde kwalificatie. Religieuze mensen moesten de wetgever niet te 
hulp roepen, m aar zelf voldoende geestelijke kracht opbrengen, w aardoor de wapens van 
spot en hoon vanzelf bot zouden worden. Waarom -  zo werd ook gevraagd -  werd alleen het 
kwetsen van godsdienstige gevoelens strafbaar gesteld? Er waren zoveel meer gevoelens die 
konden worden gekwetst, bijvoorbeeld door krenkende uitlatingen van christenen over 
atheïsten, vrijdenkers en sociaal-democraten. Veel aandacht was er ook voor de vrijheid van 
godsdienst en van meningsuiting en voor de vraag wat in het ontwerp precies met God werd 
bedoeld. Er waren zoveel godsbegrippen, die alle tot verschillende soorten krenkingen kon
den leiden. Ook de dogmatische gezichtspunten werden breed besproken. Wat was het wezen 
van God? Ging het om de Drieënige God, om Christus, om de Heilige Geest? De in de katho-
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lieke kerk zo vurig vereerde en aanbeden M aria, de moeder Gods, viel er bijvoorbeeld bui
ten. En: stond God niet boven iedere lastering? De vrijzinnig-dem ocraat Marchant, een 
scherp debater, zag meer in het strafbaar stellen van het opzettelijk bespottelijk maken van 
elke godsdienst -  een opm erkelijk m oderne gedachte.

Ook de juridische techniek werd druk besproken. Wat was de rechtsgrond en wat waren 
de elementen van het strafbare feit? Hoe vaak hij het ook uitlegde, het bleek m oeilijk te 
begrijpen dat voor minister Donner de smalende godslastering het centrale element was en 
dat met het smalen tevens het krenkende karakter ervan vaststond. Er hoefde dus geen con
crete krenking te zijn, maar wel de subjectieve bedoeling om God te beledigen. Tevens kwam 
de vraag aan de orde o f  het delict ook kon worden gepleegd door iem and die niet in God 
geloofde. Het antwoord op die vraag luidde bevestigend indien de krenker God als reëel 
bestaand voorstelde, zich als het ware verplaatsend in het geloof van de ander. Hier liet de 
minister zich ontvallen dat het feit, dat de dader niet in God geloofde als een strafverzwa
rende om standigheid zou moeten gelden, een opm erking die hij naar de juridische beteke
nis ervan uiteraard weer moest intrekken.

Uiterst rechts en uiterst links namen elk op eigen wijze aan het debat deel. De S G p ’ er  

P. Zandt, voor wie het wetsontwerp uiteraard niet ver genoeg ging, vond er aanleiding in zijn 
antiroomse gezindheid te etaleren. Volgens hem probeerde D onner bij Rome in het gevlij te 
kom en door de paapse mis (volgens de Heidelbergse catechismus een vervloekte afgoderij) 
in bescherming te nemen. De communisten, vertegenwoordigd door W ijnkoop, keerden de 
zaak om door de stelling te poneren dat het ontwerp niets te maken had met godsdienst en 
het bestrijden van godslastering:

‘Terwijl de materieele nood is gestegen en die in het kapitalisme niet met materieele m id
delen is te keeren, probeert men het nu met dit quasi-geestelijk middel, om de massa ( ...)  
zand in de oogen te strooien, opdat ze niet zal zien, waarom  het in dezen ernstige tijd 
gaat’.7

Uit deze impressies van de behandeling in de Tweede Kam er blijkt hoe de op zichzelf toch 
vrij simpele opzet van het ontwerp verzandde in een baaierd van onbegrip en m eningsver
schillen. In de Eerste Kam er was dat niet anders. R. Kranenburg (v d b ) typeerde het debat 
niet onaardig als volgt:

‘Want uit de behandeling van dit ontwerp hier blijkt wel een zoo grote mate van mee- 
ningsverschil, dat het vaak den indruk maakte, dat de heeren spraken over veschillende 
wetsontwerpen. Als men hoorde de heeren van Sasse van Ysselt en Heerkens Thijssen 
eenerzijds, en den heer de Savornin Lohm an, maar vooral den heer Anema anderzijds, 
dan schenen de heeren te spreken over verschillende wetsontwerpen, en als men dan den 
M inister hoorde, was er nog weer een derde wetsontwerp.’8

Het ontwerp werd in beide Kam ers aangenomen met stemmingen van (globaal) links tegen 
rechts. De behandeling was daarmee voor minister Donner succesvol verlopen en hij heeft 
daarvoor in eigen kring ook grote lo f geoogst. Toch moet deze uitkom st voor Donner in 
zekere mate teleurstellend zijn geweest. Hij was er vast van overtuigd dat zijn aanpak aan
vaardbaar had kunnen zijn voor politici van links en van rechts. Dat bleek niet het geval. Het
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onderwerp was zo beladen dat de argwaan van de linkerzijde dat hier toch een typisch chris
telijk o f  zelfs calvinistisch doel werd nagestreefd, om niet te zeggen doorgedrukt o f opgelegd, 
niet te overwinnen was. Het feit dat het door een juridisch ijzersterke antirevolutionaire 
m inister werd verdedigd was enerzijds een voordeel. Donner was immers een algemeen 
gewaardeerd bewindsman en stak, om het populair uit te drukken, op juridisch terrein ieder
een in zijn zak. Anderzijds was het ook een nadeel. Een calvinist die een wet bedacht om  zijn 
geloofsgenoten te beschermen! Het is wat speculatief om te beweren, m aar een dergelijk ont
werp zou in zo’n verdeeld parlement alleen een breed draagvlak hebben kunnen vinden 
indien het afkomstig was geweest van een socialist, liberaal o f vrijzinnig-dem ocraat, dus van 
‘onverdachte’ zijde.

D e z a ak -V a n  h et R eve

Na aannem ing van de wet bleef het in D e Tribune rustig. Op een enkele strafzaak na was van 
de werking van de wet niet veel te merken. Was het de preventieve werking, zoals bij de 
behandeling van de wet werd gehoopt? Niem and kan het zeggen. Feit is wel dat in de jaren 
zestig van de vorige eeuw met het vrijm oediger worden van de literatuur en de opkomst van 
de televisie het aantal lezers en luisteraars toenam dat zich op de terreinen van zedelijkheid 
en godsdienst gekwetst voelde. De v a  r a  bracht het satirische program m a ‘Zo is het toeval
lig ook nog eens een keer’ met de com m otie over het onderdeel ‘Beeldreligie’, de v p r o  ver
toonde de naakte Phil Bloom , en G.K. van het Reve beschreef op zodanige wijze de weder
komst van Christus, dat ook parlementariërs zich geroepen voelden daarover de ministers 
van Justitie en van Cultuur, Recreatie en M aatschappelijk Werk ( c r m ) aan te spreken. Deze 
paragraaf gaat over de com m otie rond de geschriften van Van het Reve, waarover al veel is 
geschreven. De ‘zaak-Van het Reve’ vorm t een overtuigend bewijs van de stelling dat het voe
ren van een proces tegen een schrijver van een verwerpelijk geacht geschrift garant staat voor 
veel publiciteit (en dus steeds meer krenking) en een flinke oplage.

In 1965 publiceerde Van het Reve ‘ Brief aan m ijn Bank’9, een jaar later gevolgd door Nader 
tot LP°, waarin tekstgedeelten voorkwam en die een zeldzame combinatie zouden vorm en 
van ontucht (sodomie) en godslastering. Omdat uiteraard de context voor de waardering 
van bewoordingen van grote betekenis is, volgt hier, zoals ook gebeurde in de dagvaarding 
die het proces tegen van het Reve inleidde, een tweetal uitvoerige citaten.
Uit ‘B rief aan mijn Bank’ :

‘M aar het liefste zijn hier de ezels. Dat zijn zulke schatten! Ik geef ze altijd m ijn suiker, 
want die gebruik ik niet als ik op terrassen koffie drink.
Als God zich opnieuw in de Levende Stof gevangen geeft, zal hij als Ezel terugkeren, hoog
stens in staat een paar lettergrepen te formuleren, miskend en verguisd en geranseld, m aar 
ik zal Hem begrijpen en meteen met Hem naar bed gaan, m aar ik doe zwachtels om Zijn 
hoefjes, dat ik niet te veel schrammen krijg als Hij spartelt bij het klaarkomen.
Ach, soms smelt je hart als je een ezel ziet met een ezelsveulen -  wie dat ziet en dan nog 
God zou kunnen loochenen, dat is mij onbegrijpelijk. Want een kleine ezel is net een jo n 
ge herdershond, m aar dan in het groot, en heel aandoenlijk hoog op de poten en hij doet 
de hele tijd dartele schijnaanvallen op zijn moeder. Je m oet gewoon huilen als je het ziet. 
Ik zoen ze allebei op de kop, want dat moet.’
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En uit Nader tot U:

‘ Ik moest vechten -  met God en mensen zou ik worstelen, en ik zou overwinnen, zag ik 
nu. Neen, o neen, ik mocht nim m er de hoop opgeven dat ik eenmaal datgene zou schrij
ven wat geschreven moest worden, m aar dat nog niemand, ooit, op schrift had gesteld: het 
boek, alweer, dat alle boeken overbodig zou maken, en na welks voltooiing geen enkele 
schrijver zich meer zou behoeven a f te tobben, omdat gans het m ensdom , ja zelfs de gehe
le, thans nog in haat en angst gekluisterde natuur, verlost zou zijn. Dan zouden de kinde
ren der mensen een zonsopgang zien als nim m er gezien was, en een muziek zou klinken, 
ruisend als van verre, die ik nooit gehoord had: m aar toch kende. En God Zelf zou bij mij 
langs komen in de gedaante van een éénjarige muisgrijze Ezel en voor de deur staan en 
aanbellen en zeggen: “ Gerard, dat boek van je -  weet je dat Ik bij som mige stukken gehuild 
heb?”

“ M ijn Heer en m ijn God! Geloofd weze U w Naam  tot in alle Eeuwigheid! Ik houd zo 
verschrikkelijk veel van U, zou ik proberen te zeggen, maar halverwege zou ik al in janken 
uitbarsten, en Hem beginnen te kussen en naar binnen trekken, en na een geweldige klau- 
terpartij om de trap naar het slaapkam ertje op te komen, zou ik Hem drie keer achter 
elkaar langdurig in Zijn Geheime Opening bezitten, en daarna een present-eksemplaar 
geven, niet gebrocheerd, naar gebonden -  niet dat gierige en benauwde -  met de opdracht 
“ v o o r  D E  O N E I N D I G E .  Z O N D E R  W O O R D E N . ” ’

Het Kam erlid C .N . van Dis ( s g p ) zag in ‘B rief aan m ijn Bank’ aanleiding de ministers van 
Justitie en van c r m , respectievelijk I. Samkalden en M. Vrolijk, te vragen o f zij niet moesten 
erkennen ‘dat het artikel godslasterlijk, immoreel, bestiaal en zelfs satanisch van inhoud is en 
derhalve uitermate krenkend voor de godsdienstige gevoelens van zeer velen van ons volk.’ 
De ministers nam en v ijf  weken de tijd voor hun antwoord. Zij deelden mee dat het openbaar 
ministerie een vervolging zou instellen terzake van het in artikel 147 van het Wetboek van 
Strafrecht bedoelde delict. De zaak was daarmee aan het oordeel van de rechter onderwor
pen, en dus vonden de ministers het juister zich van een uitspraak over de inhoud te ont
houden. Achter de brede rug van de rechter is het in de politiek goed toeven.

Ook in de Eerste Kam er werd Van het Reves werk besproken en wel door J.W. Beerekamp 
( c h u ) en H. A lgra ( a r p ) . 11 Zij grepen de behandeling van de cultuurbegroting aan om hun 
grieven tegen de hier besproken uitlatingen aan de minister voor te leggen. Gebleken was dat 
Van het Reve voor zijn werk met overheidsgeld werd gesubsidieerd en zij probeerden de 
minister zover te krijgen dat hij zich duidelijk zou uitlaten over de criteria die hij daarbij aan
legde. Was een dergelijke subsidie wel in overeenstemming met de kabinetsverklaring‘dat het 
beleid gedragen zal worden door de geestelijke waarden die in ons volk leven en die in chris
tendom en hum anism e tot uiting kom en’? Niet onaardig haalde Beerekamp een echt Revi
aans citaat uit Nader tot U aan waarin deze, na meegedeeld te hebben dat hem een stipendi
um was toegekend, vervolgde met: ‘ Ik heb het op een enorm zuipen gezet, om dat ik dacht ik 
verdien goed, het kan best, en ik moet drinken om m ijn verdriet te vergeten ook, om dat wij 
kunstenaars leven onder zware psigiese spanningen.’

Minister Vrolijk kon zich erop beroepen dat de zaak sub judice  was, m aar hij liet het niet 
bij deze vaststelling. In een fraai betoog stelde Vrolijk dat het juist de ketters en de non-con- 
formisten onder de kunstenaars waren die soms de voorlopers van nieuwe generaties bleken

46



DRIE M A A L G O D S LA S T E R IN G  IN HET P A R L E M E N T

te zijn en door wie de geestelijke waarden van christendom en hum anism e tot verdieping 
werden gebracht, althans die velen tot diepere bezinning op die waarden hadden gebracht. 
Kunst w7as, volgens de minister, in haar belangrijkste uitingen vaak extreem provocerend 
geweest, en dat gold niet alleen voor de m oderne kunst. Verder wees hij erop dat het werk 
van Van het Reve in religieuze kring zeker niet algemeen werd veroordeeld. Hij haalde de N ij
meegse hoogleraar in de bijbelexegese, de Van het Reve-kenner W .K.M . Grossouw aan, die 
had geschreven: ‘Voor men Gerard Kornelis van het Reve als godslasteraar gaat stenigen, zou 
het nuttig wezen, als men besefte, hoe diep religieus hij is.’ En de minister besloot met de 
woorden dat Van het Reve er recht op had ‘dat wij hem in zijn geheel lezen, dat wij trachten 
hem te verstaan in al zijn gecompliceerdheid, dat wij ons openstellen voor die positieve w aar
den, die zijn “ extreem provoceren” ons kan opleveren, al waren het alleen m aar de positieve 
waarden, die voortkom en uit de discussie, die hij heeft veroorzaakt en waarvan ik zou willen 
zeggen dat die discussie nog in volle gang is’.12

Opm erkelijk was de rol van Algra. Hij sprak geheel in de lijn van Beerekamp, m aar bedierf 
door zijn aanhoudend -  ik vat het nu m aar samen -  doordram m erig en gelijkhebberig optre
den danig de over het algemeen genuanceerde en welwillende atmosfeer van het debat. Zo 
zeer zelfs dat minister Vrolijk hem daar openlijk op aansprak en de wens uitsprak ‘dat het 
m ogelijk zal zijn bij een volgende gelegenheid ( ...)  hierover misschien op een wat meer naar 
elkaar neigende wijze te spreken’.13 Hierna verplaatste het toneel zich naar de rechtszaal, naar 
het ‘Ezelsproces’, met als resultaat: vrijspraak.14

Het is uiteraard gemakkelijk achteraf in te zien dat de afloop wel moest worden wat deze 
geworden is, maar ik waag toch de stelling dat een iets bredere kennismaking met de gedach
tewereld van Van het Reve ook reeds vooraf niet anders dan tot de conclusie had kunnen lei
den dat deze met zijn uitlatingen God niet smaalde (zoals de rechtbank en het gerechtshof 
vonnisten), dan wel niet de bedoeling had God te smalen (zoals de Hoge Raad uitsprak). Hij 
vertolkte immers zijn eigen diepdoorvoelde godsbesef, zo men wil zijn geloof in God. Hij 
krenkte daarmee anderen in hun godsgeloof, m aar dat was op zichzelf niet strafbaar. Hij las
terde in de ogen van anderen wellicht God, maar ook dat was niet strafbaar. En het enige 
waarop het aankwam, nam elijk (de bedoeling om  te) smalen was niet aanwezig.

Oud-m inister Donner kon wel leven met deze uitspraak. Hij zag het zwakke punt van het 
godslasteringsartikel wel in en zou de vervolging van Van het Reve hebben afgeraden als hem 
om advies zou zijn gevraagd. Met deze afloop is het artikel feitelijk ten grave gedragen.

Com m otie na de m oord op Theo van Gogh

De moord op Theo van Gogh en het verband dat werd gelegd met zijn vaak schokkende en 
kwetsende uitlatingen inzake de godsdienst, was indirect de aanleiding voor een parlem en
tair debat over het godslasteringsartikel.15 M inister J.RH . Donner (kleinzoon van minister 
J. Donner die de wet had gelanceerd) kondigde op een c d a -bijeenkomst aan -  althans zo 
werd het opgevat -  dat hij dit artikel wilde gaan oppoetsen ofwel aanscherpen. Het d 6 6 -  
Kam erlid L.W .S.A.L.B. van der Laan stelde de m inister daarover op 10 november 2004 m on
delinge vragen, die uitmondden in een uitvoerig debat en in de indiening van een motie.

Het debat was bepaald geen toonbeeld van helderheid. Eerder zou men het chaotisch noe
men. In de eerste plaats valt op dat er wel erg slecht geluisterd werd naar het antwoord van 
de minister. Aangenomen dat hij zich in de CDA-bijeenkomst te exclusief had gericht op het
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godslasteringsartikel, in de Tweede Kamer heeft hij duidelijk gemaakt dat hij, zoals eerder 
aangekondigd, een onderzoek wilde verrichten naar de wijze waarop wij het kwetsen en het 
opzettelijk krenken van mensen in hun opvattingen o f  geloof in het publiek debat moeten 
tegengaan. ‘D aarbij’, zo zei de minister, ‘maakt het niet uit o f  het gaat om opvattingen over 
hom ofilie, de gelijkheid van mannen en vrouwen o f hun diepste geloofsopvattingen. In dat 
kader zouden wij ook moeten kijken naar de bepalingen inzake smalende o f  ergerlijke gods
lastering.’ En even verder: ‘Duidelijk moge ook zijn dat het mij niet in het bijzonder om de 
godslastering gaat, maar om het onnodig grieven o f  kwetsen in het publieke debat.’16 
Ondanks deze duidelijke positiebepaling bleef in het debat maar doorzingen dat de gelovi
gen niet extra door het strafrecht mogen worden beschermd, hetgeen dus helemaal niet in de 
bedoeling van de minister lag. Op de hoofdvraag was een duidelijk antwoord gekomen en 
strikt genomen had de minister toen weer aan zijn andere arbeid kunnen gaan. M aar de 
Kam er stond zo op scherp (wilde men deze christelijke minister eens een lesje leren?) dat een 
breed scala van sprekers, goed voor tal van vragen en inzichten, aan het debat deelnam, w aar
bij veel aandacht werd geschonken aan de vrijheid van meningsuiting (die overigens door 
iedereen werd omhelsd).

In de door Van der Laan c.s. ingediende motie werd de regering verzocht de artikelen 147 
en 147a van het Wetboek van Strafrecht te heroverwegen en daarbij de gevoelens van de 
meerderheid van de Kam er in acht te nemen. Met andere woorden: minister, u m ag onder
zoeken wat u wilt, m aar die artikelen moeten worden afgeschaft. In haar betoog legde Van 
der Laan er de nadruk op dat sedert de moord op Van Gogh grote onduidelijkheid bestond 
over wat de mensen wel en niet mochten zeggen en dat daarover zekerheid moest bestaan. 
Uiteraard kan een minister die zekerheid niet geven en Van der Laan maakte zelf de onze
kerheid nog groter door te stellen dat het aan de samenleving is die grenzen te stellen binnen 
de wettelijke ruimte. Ook het debat zelf leverde die zekerheid allerminst op.

In de eerste overweging van de motie werd gesteld dat de wet gelijke bescherm ing moest 
bieden tegen belediging o f krenking wegens godsdienst, levensovertuiging, ras en hetero- o f 
homoseksuele gerichtheid. Na het antwoord van de minister was al duidelijk dat hij in het 
geheel niet van plan was aan deze gelijkheid te tornen. Daarover bestond dus geen verschil 
van mening. Opvallend is dat in de tweede overweging werd aangevoerd dat die bescherming 
afdoende was geregeld in artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht. De vraag dringt zich 
op welk probleem  Van der Laan dan wilde regelen. In de derde overweging stond dat de arti
kelen 147 en 147a in het verleden nauwelijks waren gebruikt en in de praktijk geen toege
voegde waarde hadden. Als dit zo is (en men kan m oeilijk op deze constatering afdingen), 
wat was dan de noodzaak van dit debat? Het afgeven van een signaal? Zou dat zijn dat sm a
lende godslastering uit de wet moet verdwijnen en dus geoorloofd is? Een wat vreemd sig
naal en bovendien in strijd met artikel 137c, dat volgens de tweede overweging ook bij sm a
lende godslastering toegepast zou kunnen worden. De vierde overweging van de motie 
behelsde dat belediging wegens godsdienst niet op andere wijze moest worden behandeld 
dan belediging op andere gronden. M aar de minister had in het geheel niet betoogd dat dit 
wél zou moeten. Kortom, volgens Van der Laan had de m inister eigenlijk geen rol (de sam en
leving moest immers zelf grenzen stellen) en Donner was het met haar eens dat krenking op 
godsdienstige gronden niet anders behandeld moest worden dan krenking op andere discri
m inerende gronden. Waar ging het debat dan feitelijk over? Het lijkt er erg op dat hier een 
open deur werd ingetrapt.

48



DRIE M AA L GO D S LA S TE R IN G  IN HET PA RL EM EN T

Ten slotte nog een bijna komisch aspect. Artikel 147 heeft verwantschap met artikel 137c, 
waarin onder meer het beledigen van een groep wegens godsdienst strafbaar wordt gesteld. 
Daarop staat een jaar gevangenisstraf en op de smalende godslastering van artikel 147 slechts 
drie maanden. Gevraagd naar het effect van de aanvaarding van de motie op de strafmaat zei 
Van der Laan het heel normaal te vinden dat door die aanvaarding juist beledigingen wegens 
godsdienstige overtuiging zwaarder worden gestraft dan daarvoor. ‘De straf wordt opge
waardeerd’, verklaarde zij. Een merkwaardige contradictie. De strafbaarstelling van godslas
tering moest zo nodig uit het Wetboek van Strafrecht worden verwijderd, m aar het was tege
lijkertijd ‘norm aal’ dat deze in een ander jasje, en qua strafmaat ‘opgewaardeerd’, weer 
terugkwam. Was de inzet van het debat niet juist de vrees dat de minister, door zijn onder
zoek, het godslasteringsartikel zou opwaarderen? Wie het vatten kan, vatte het.17

De toekomst

De motie werd verworpen en de minister kan dus zijn onderzoek onbelemmerd voltooien. 
De Kam er kan dan later in alle rust en wijsheid over het resultaat daarvan en over een even
tueel wetsontwerp oordelen. Dat is ook de goede volgorde.

En misschien zal er een voorstel -  o f  zelfs meer dan dat -  komen om de grondgedachte 
van de godslasteringsbepalingen te incorporeren o f deze wellicht al aanwezig te achten in 
artikel 137c.
Het zou een interessant en nuttig experiment zijn het ruimschoots aanwezige m ateriaal van 
de laatste jaren eens te inventariseren en te bekijken in hoeverre dit door het bestaande straf
recht, en dan vooral door artikel 137c, wordt bestreken. Welke juridische faculteit organiseert 
voor dit experim ent eens een ‘oefen-rechtbank’?

Noten

1 Het onderwerp van deze bijdrage wordt voor een belangrijk deel ook besproken in mijn boek Jan 
Donner, jurist (Amsterdam 2003). Waar geen andere plaats wordt opgegeven is het aangehaalde te 
vinden op p. 97-108.

2 Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Sta ten-Generaal ( h t k  ) 1931-1932, p. 2598.
3 Ibidem, p. 2600.
4 De Tribune, Communistische Partij Holland, sectie der Comm. Internationale, 24 dec. 1930.
5 Dit werd ook scherp aangevoeld door de Remonstrantse Broederschap, die onder meer met Goethcs 

woorden: ‘So wie der Mensch, so ist sein Gott, Darum wird Gott so oft zum Spott’ de staf brak over 
het door minister van Justitie Donner ingediende wetsontwerp.

6 h t k  1931-1932, p. 2634.
7 Ibidem, p. 2597.
8 Verslag der Handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (h e k ) 1932-1933, p. 45.
9 G.K. van het Reve, ‘Brief aan mijn bank’, Dialoog. Tijdschrift voor homofilie en maatschappij 1 (1965) 

nr. 1, p. 20-21.
10 G.K. van het Reve, Nader tot U (Amsterdam 1966). Het aangehaalde gedeelte staat in de ‘Brief uit het 

Huis, genaamd Het Gras’.
11 h e k  1965-1966, p. 730 e.v. en 749 e.v.
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12 Ibidem, p. 766 e.v.
13 Ibidem, p. 784 e.v.
14 Voor de buitengewoon interessante en diepgravende processtukken verwijs ik naar: Jan Fekkes, De 

God van je  tante ofwel het Ezel-proces van Gerard Kornelis van het Reve. Een documentaire (Amster
dam 1968).

15 h t k  2004-2005, p. 1431 e.v., 1420 e.v. en 1622 e.v.
16 Ibidem, p. 1336.
17 Zie over dit Kamerdebat ook: R. van Gestel, ‘Godslastering, symboolwetgeving en de waan van de 

dag’, Nederlands Juristenblad 79 (2004) nr. 45/4ó, p. 2345-2346.
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Van zuil naar brug
Het c d a  en de integratie van minderheden (1980-2005)

Rutger Zwart en Alexander van Kessel

‘Som migen dachten dat het integratieprobleem zich in de loop van de tijd vanzelf zou oplos
sen. En wij als c d a  hebben te lang gedacht dat een stevige zuil de beste garantie was voor 
integratie. Er is echter een belangrijk verschil tussen de katholieke o f  protestantse zuil van 
vroeger. Er is veel m inder diversiteit in inkomen en opleiding, en bovendien zijn er in de isla
mitische zuil subzuilen qua land van herkomst. De zuil wordt dan een gevangenis van ach
terstand.’ Deze opvallende woorden over de integratie van minderheden sprak premier Jan 
Peter Balkenende op het c d a -congres van 1 november 2003.1 In de pers werd gesproken van 
een wending van 180 graden door de christen-democraten waar het de integratie van m in
derheden betrof.2 Het c d a  was immers altijd pleitbezorger geweest van emancipatie in eigen 
kring voorafgaand aan integratie in de Nederlandse samenleving. Bovendien was de partij 
zelf een product van de verzuilde structuur zoals die een groot deel van de twintigste eeuw 
bestaan had. Hoe is het c d a  tot deze opvallende koerswijziging gekomen?

M inderhedenbeleid in de jaren tachtig

De Nederlandse politiek bekomm ert zich pas sinds het begin van de jaren tachtig om het 
probleem van de integratie van minderheden van allochtone afkomst. Rond 1980 werd dui
delijk dat grote groepen etnische minderheden, vooral afkomstig uit Turkije en M arokko, 
zich voorgoed in ons land hadden gevestigd. De aanvankelijke veronderstelling dat deze 
arbeidsmigranten na verloop van tijd weer zouden terugkeren naar hun land van herkomst, 
bleek een illusie. Het werd van belang deze nieuwkomers te integreren in de Nederlandse 
samenleving. Vanuit het kabinet-Van Agt I werd een M inderhedennota voorbereid, die uit
eindelijk in 1983 het licht zag. Het motto van deze nota was ‘ integratie met behoud van eigen 
identiteit’. Dit weerspiegelde een op dat m om ent zeer breed gedragen opinie in de Neder
landse politiek. Integratie werd belangrijk gevonden, assimilatie onnodig.3

Het c d a  putte voor zijn standpuntbepaling in de integratiekwestie inspiratie uit de eigen 
partijgeschiedenis -  o f beter: die van zijn erflaters a r p  en k v p . In de twintigste eeuw had
den im m ers de orthodox-protestanten en de katholieken alle ruimte gekregen om, met 
behoud van eigen identiteit, in de Nederlandse samenleving te integreren. Met behulp van 
eigen scholen en verenigingen waren de van oudsher achtergestelde bevolkingsgroepen 
geëmancipeerd tot volwaardige staatsburgers, zo wil het althans de klassieke interpretatie van 
de verzuilingsgeschiedenis.'1

Bij de behandeling van de M inderhedennota door de Tweede Kamer, in een zestal U itge
breide Comm issievergaderingen in f e b r u a r i  en maart 1984, verklaarde C D A - w o o r d v o e r d e r  

Jan Krajenbrink zich grotendeels akkoord met de centrale doelstelling van de nota. Hij ver
dedigde de nadruk op het pluralisme door te verwijzen naar het eigen verleden: ‘ ( . . .)  het is
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niet verbazingwekkend dat wij, mede gezien onze eigen ervaringen, de veelvormigheid een 
warm hart toedragen'. Het c d a  m oedigde dan ook de oprichting van eigen allochtone orga
nisaties aan, ‘zowel om zichzelf te kunnen zijn in, als om deel te kunnen nemen aan de 
Nederlandse sam enleving’. Het c d a  had ook kritiek. De regeringsnota waardeerde de levens
beschouwelijke organisaties m inder dan de algemene. ‘Wij zijn wars van “ veralgemenise
ring” ’, zo maakte Krajenbrink de christen-democratische voorkeur duidelijk. Voorts was het 
voor het c d a  van belang dat er ruimte werd gegeven aan de beleving van religie -  ‘één der 
belangrijkste drijfveren voor de culturele verscheidenheid’ en tegelijk een ‘houvast’. A nder
zijds besefte Krajenbrink ook dat voor de allochtone groepen ‘een zekere aanpassing onver
m ijdelijk’ zou zijn: nieuwkom ers dienden zich te conformeren aan de Nederlandse rechts
staat, ‘de basis van onze sam enleving’. Ten aanzien van de rol van de overheid waarschuwde 
Krajenbrink ervoor dat die niet te groot moest worden: ‘De politiek zal zich voor een groot 
deel moeten beperken tot het zoveel m ogelijk ruimte maken voor een rijk geschakeerd 
samenlevingspatroon, vanuit een optimaal respect voor de mens, dus voor ieder mens.’5

Het gegeven dat veel minderheden een aan de Nederlandse cultuur wezensvreemde gods
dienst aanhingen (de islam) belemmerde volgens het c d a  de integratie niet. Integendeel, 
juist een sterk beleefde religiositeit zou vanwege de groepsbinding en de stimulerende wer
king ervan emancipatie en integratie kunnen bevorderen, zoals dat bij de katholieken en de 
orthodox-protestanten in de twintigste eeuw was gebeurd. Kreeg die godsdienstbeleving 
geen ruimte, dan zou een deel van de islamieten radicaliseren. Het c d a  was daarom ook 
voorstander van overheidssteun aan de oprichting van moskeeën en een Nederlandse im am 
opleiding.

De belangrijkste vertolker van het c d a -standpunt was de socioloog en bestuurskundige 
Kees Klop, stafmedewerker van het W etenschappelijk Instituut voor het c d a . In een artikel 
in Christen Democratische Verkenningen introduceerde hij in 1982 het begrip ‘open zuil’. Hij 
betoogde dat moslims, net als vroeger katholieken en protestanten, recht hadden op een 
geleidelijke ontwikkeling in eigen kring. Een eigen islamitische zuil zou de integratie in de 
Nederlandse samenleving bevorderen. Vanuit de beschermde om geving van eigen organisa
ties konden m oslim s participeren in de Nederlandse samenleving. Geleidelijk zou een wes
terse, meer hedendaagse islam ontstaan, waarna volledige integratie mogelijk werd. ‘Op lan
gere termijn zal het ertoe leiden dat de tweede en derde generatie het geloof niet verliest en 
dat ons land verrijkt wordt met bevolkingsgroepen, die een sterke onderlinge band hebben 
uit godsdienstige motieven, sterke onderlinge financiële zorg ook en veel krachtig particulier 
initiatief’, zo verwachtte Klop.6

In het vervolg van de jaren tachtig hield het c d a  vast aan dit standpunt. In het verkie
zingsprogram m a van 1989 werd bijvoorbeeld gesproken over de ‘ integrerende werking van 
godsdienst’ en ‘ het recht van alle culturele minderheden om ( ...)  de eigen emancipatie na te 
streven’.7

Bolkestein daagt het c d a  uit

Het debat over integratie van minderheden kwam in een nieuwe fase toen W D - l e i d e r  Frits 
Bolkestein in de nazom er van 1991 de m ulticulturele samenleving ter discussie stelde. Op
6 september hield Bolkestein een redevoering op het congres van de Liberale Internationale 
in Luzern, waar hij aanpassing van de islamitische im m igranten aan de liberale westerse
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waarden bepleitte. Hij benoemde vier van die waarden: scheiding van kerk en staat, de vrij
heid van m eningsuiting, de verdraagzaamheid en het beginsel van non-discrim inatie. Ieder
een die in Nederland wilde wonen, moest volgens Bolkestein deze beginselen onderschrijven. 
De eigen culturele identiteit diende daaraan ondergeschikt te zijn. Expliciet zette de liberale 
voorm an vraagtekens bij het verzuilingsconcept als integratiestrategie; impliciet veroordeel
de Bolkestein religie als een belem m ering voor integratie.8

Het c d a  reageerde, bij m onde van onder anderen Ruud Lubbers, scherp op Bolkesteins 
interventie. Begin oktober 1991 bepleitte Lubbers de integratie door middel van emancipatie 
in eigen kring: ‘N atuurlijk moet iedereen zich houden aan de wet, m aar die mensen moeten 
zich ontplooien op hun manier.’ cda-fractievoorzitter Elco Brinkm an sloot zich hierbij aan. 
‘Bolkestein stelt dat migranten zich moeten voegen naar de dominante cultuur. M aar er is in 
Nederland geen dominante cultuur. Wie dom ineert hier nu?’9

Kort daarna, tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer, echoden de 
Luzernse opm erkingen van Bolkestein nog na. De w d - fractievoorzitter bekritiseerde 
Lubbers, die kort daarvoor had verklaard dat de leiders van de Nederlandse moslims dien
den te zorgen voor de interne discipline van de groep. Voor Bolkestein was dat juist ‘anti- 
emancipatoir’.10 Brinkm an verdedigde het verzuilingsconcept door te verwijzen naar het 
nationale verleden: ‘Onze historie en onze welvaart zijn met bloed, zweet en tranen gekleurd 
geraakt door het vrijheids- en emancipatiestreven van tal van groepen met hun subculturen.’ 
Hij zag niets in een ‘verplichte aanpassing aan een niet voldoende scherp om lijnde dom i
nante cultuur. Emancipatie in eigen kring bevordert juist integratie in de totale samenleving.’ 
Hij wees op het in de Grondwet vastgelegde pluralisme van de Nederlandse samenleving, 
‘met wat ik nu maar noem een zekere soevereiniteit in eigen kring: liberaal, gereformeerd, 
islamiet o f wat dan ook’.11 I11 zijn bijdrage aan het debat verdedigde ook Lubbers de p luri
form e samenleving en het uitgangspunt van emancipatie in eigen kring. In het bijzonder 
wees hij op de vrijheid van onderwijs, die in gelijke mate voor allochtonen diende te gelden, 
en die een bijdrage zou kunnen leveren aan de integratie: ‘ In het verleden is de vrijheid van 
onderwijs im m ers ook geen drempel voor integratie geweest.’ 12

Nadat Lubbers in een interview in Trouw nostalgisch had teruggeblikt op verzuilde tij
den,13 werd het debat buiten het Binnenhof voortgezet. De politicoloog Arend Lijphart, de 
belangrijkste theoreticus van het verzuilingsconcept, stelde: ‘De verzuiling is opnieuw bruik
baar. Het model kan opnieuw helpen bij de integratie van minderheden. D aarvoor moeten 
we hen het recht op eigen onderwijs en een eigen cultuur gunnen.’14 In reactie op Bolkestein 
betoogde ook de met het c d a  sympathiserende socioloog Anton Zijderveld dat verzuiling 
nog steeds een geschikt concept was om  integratie te bevorderen. Nederland was namelijk 
nog steeds verzuild -  zij het ideologisch veel m inder scherp. Het lag dan ook voor de hand 
m oslim s langs dezelfde weg te laten emanciperen en vervolgens integreren. Het ideaal was 
voor Zijderveld een m ulticulturele sam enleving,‘een mozaïek dat culturele eigenheid respec
teert’.15

Lubbers nam op 18 januari 1992 tijdens een spreekbeurt in Oegstgeest afstand van alle 
‘malle artikelen van hooggeleerde heren’ over een islamitische zuil. Hij had nooit opgeroe
pen tot vorm ing van een m oslim zuil, zo luidde zijn verweer, m aar slechts het nut van m in
derhedenorganisaties willen beklemtonen. Eigen organisaties, mits die zich niet isoleerden, 
konden minderheden de mogelijkheid bieden ‘zich volwaardiger Nederlander te voelen’.'6 
Lubbers nam hiermee tevens afstand van uitlatingen van het vvD-Tweede-Kam erlid
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Jan Franssen van enkele dagen daarvoor, die voor de radio verklaard had ‘geschokt’ te zijn 
over de snelle toename van het aantal islamitische scholen. Naar de mening van de liberaal 
stonden de m oslim scholen een vlotte integratie in de weg. Volgens Lubbers waren zij juist 
een middel tot integratie.17 Fractielid Krajenbrink stelde wel dat het tempo van het em anci
patieproces hoger zou moeten liggen dan dat bij de achtergestelde groeperingen in de negen
tiende eeuw het geval was geweest. Evenmin hoefde de verzuiling van hem totaal te zijn, maar 
Krajenbrink achtte vooral op cultureel en religieus terrein allochtone organisaties wel dege
lijk gewenst.18

Tijdens de jaren negentig hield de partij vast aan het ideaal van integratie met behoud van 
eigen cultuur. Ook het in 1993 vastgestelde -  en tot op de dag van vandaag vigerende -  Pro
gram van Uitgangspunten is positief over de m ulticulturele samenleving. ‘Nederland ontwik
kelt zich tot een multiculturele sam enleving’, heet het in artikel 77. ‘Het is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van burgers, maatschappelijke organisaties en de overheid om aan de 
multiculturele samenleving gestalte te geven en onverdraagzaamheid uit te bannen.’ Cultu
rele m inderheden moeten de ruimte krijgen hun eigen organisaties op te richten. Religieuze 
drijfveren moeten geëerbiedigd worden. M arginalisering van culturele minderheden moet 
‘met kracht worden tegengegaan in het belang van de gehele sam enleving’.19

Van regering naar oppositie

Na de forse nederlaag bij de Tweede-Kamerverkiezingen van mei 1994 begon de partij aan 
een periode van acht jaar oppositie. Deze periode in de politieke ‘woestijn’ werd benut voor 
een fundamentele ideologische heroriëntatie. Daarbij werd met vrucht gebruikgemaakt van 
het voorwerk dat verricht w7as door medewerkers van het Wetenschappelijk Instituut, onder 
wie Balkenende en Ab Klink, beiden vanaf 1984 m edewerker van het instituut.20

Het eerste resultaat van de herbezinning op de partijkoers vorm de het rapport Nieuwe 
wegen, vaste waarden. Het was het product van denkwerk in het zogenaamde strategisch 
beraad, dat was ingesteld na de nederlaag van 1994. Voorzitter was voorm alig Eurocom m is
saris Frans Andriessen, secretaris was Balkenende. Tot de leden behoorden onder anderen 
Piet Hein D onner en Klink. Ook het integratiestandpunt werd heroverwogen. In het rapport, 
dat gekenmerkt werd door de nadruk op gemeenschapsdenken, werd gepleit voor een meer 
verplichtend inburgeringsbeleid. ‘Inburgering van allochtonen die kiezen voor Nederland 
vraagt van hen dat zij zich de waarden die aan de rechtsorde ten grondslag liggen en de 
Nederlandse taal eigen maken’, zo stelde het rapport. Daarnaast hield het echter vast aan 
‘respect voor culturele eigenheid over en weer, ontplooiingsm ogelijkheden voor allochtonen 
en hun organisaties, en gelijke behandeling van en respect voor godsdiensten’.21 Ook het ver
kiezingsprogram m a uit 1998 stelde nog steeds dat ‘het m ozaïek van culturele minderheden 
een aanwinst vorm t op de Nederlandse cultuur’.22

Klop, op dat moment plaatsvervangend directeur van het Wetenschappelijk Instituut, hield 
in een terugblik in c d  Verkenningen eveneens vast aan zijn eerdere pleidooi voor eigen orga
nisaties als integratiestrategie. ‘Al met al ben ik tevreden over de beleidsontwikkeling die zich 
voltrokken heeft sinds m ijn artikel in 1982. Niet alleen het c d a  heeft deze keuzen gemaakt, 
maar ook in de P v d A  en GroenLinks hebben lokale bestuurders erkend dat de godsdienst een 
belangrijke factor is bij integratieprocessen. Hun optreden heeft ertoe geleid dat de islam zich 
in ons land overwegend vestigt in de vorm  van h et“ open-zuilm odel” dat ik heb bepleit.’23

54



VAN ZUII.  N A A R BRUG

Toch was de opinie over het integratievraagstuk aan het kantelen. Al eerder hadden pro
minente c d a -politici gewezen op het noodzakelijk tweezijdige karakter van integratie en de 
eisen die ook aan de nieuwkomers dienden te worden gesteld. Zo had Lubbers in maart 1990 
voor de radio gewaarschuwd voor een ‘ te softe benadering' van allochtonen.24 Het c d a  zocht 
steeds naar een evenwicht tussen rechten en plichten voor de im m igranten, m aar onm isken
baar schoof het accent -  mede onder invloed van internationale gebeurtenissen als de fatwa 
tegen Salman Rushdie (1989) en de Tweede Golfoorlog (1990-1991) -  op naar het laatste. 
Daarbij maakte het sociaal-econom isch achterblijven van de allochtonen bijstelling van het 
standpunt noodzakelijk.25

Al in november 1994 bepleitte de CDA-woordvoerster in de vaste commissie voor Binnen
landse Zaken, Nancy Dankers, ‘een snel en verplichtend inburgeringstraject voor alle nieuw
kom ers’. Daarnaast b leef zij vasthouden aan integratie via emancipatie in eigen kring. Om 
die reden zouden minderhedenorganisaties gestimuleerd moeten worden, zo meende D an
kers. Dezelfde organisaties zouden ingeschakeld kunnen worden bij de inburgering.26 Het 
Wetsvoorstel inburgering nieuwkomers, ingediend door het kabinet-Kok II, werd door het 
c d a  begin m aart 1997 vervolgens als te weinig ambitieus bestempeld waar het ging 0111 de 
eisen die het stelde aan nieuwkomers en gemeenten.27 Voorjaar 1997 hield jaap de Hoop 
Scheffer, kort daarvoor aangetreden als partijleider, een pleidooi voor een meer verplichtend 
karakter van de inburgering van allochtonen. ‘Wie in Nederland wil wonen m ag dat doen 
met behoud van de eigen identiteit in school en geloof, m aar moet wel echt kiezen voor de 
Nederlandse sam enleving’, aldus De Hoop Scheffer.28

In de tweede helft van de jaren negentig was vanuit CDA-kringen geen pleidooi meer te 
beluisteren voor verzuiling als integratiestrategie. Er werd echter ook nog niet expliciet 
afstand van genomen. Een opvallend schot voor de boeg was de verschijning in de zomer van 
1999 van een kritisch artikel in c d  Verkenningen van de Leidse pedagoge Lotty Eldering. Zij 
stelde: ‘ In plaats van steeds het recht op behoud van de eigen cultuur te benadrukken, zou de 
aanwezigheid van allochtone groeperingen met een andere cultuur aanleiding moeten zijn 
zich te bezinnen op de Nederlandse cultuur.’ E11 ook: ‘ Im m igranten moeten eerst belangrij
ke waarden en norm en van de ontvangende samenleving overnemen, voor zij deel kunnen 
uitmaken van de (informele) participatiestructuur.’29

(De Hoop) Scheffer

In het begin van de eenentwintigste eeuw werd de roep om een meer verplichtend integra
tiebeleid steeds luider. In januari 2 0 0 0  stelde de eerder voor de P v d A -denktank Wiardi 
Beekman Stichting werkzame publicist Paul Scheffer in zijn essay ‘Het multiculturele dra
m a’ dat de integratie van allochtone nieuwkomers in de Nederlandse samenleving was m is
lukt. Scheffer wees op de grote verschillen in de positie van de zich emanciperende katho
lieke en protestantse bevolkingsgroepen in de twintigste eeuw en de islamitische groep in 
het huidige tijdsgewricht. ‘De levensbeschouwelijke verdeeldheid betrof een gemeenschap
pelijke geschiedenis, werd in toom gehouden door een algemeen aanvaarde grondwet en 
kon worden uitgevochten in een en dezelfde taal. Anders gezegd: de zuilen droegen één 
dak.’ Scheffer riep op tot een zelfbewuster uitdragen van de eigen taal, cultuur en geschie
denis in de confrontatie met nieuwkomers. ‘ Een sam enleving die zichzelf verloochent heeft 
nieuwkom ers niets te bieden.’ Het concept van integratie met behoud van eigen cultuur
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was ‘een vrome leugen, die niet zoals nu door de overheid moet worden aangemoedigd’, 
aldus Scheffer,30

Opvallend genoeg schaarde CDA-leider De Hoop Scheffer zich grotendeels achter de ana
lyse van zijn bijna-naamgenoot, zo bleek tijdens een Kamerdebat naar aanleiding van 
Scheffers artikel, medio april van dat jaar. Nieuwkomers dienden zich aan te passen aan de 
dominante Nederlandse cultuur, zo vond De Hoop Scheffer. ‘Dat is geen afzweren o f moeten 
afzweren van de eigen identiteit. Neen, het hebben van de ambitie om in te burgeren, bete
kent het zich eigen maken van de taak, de historie, de rechtsregels en de rechten en plichten 
van onze samenleving.’ De Hoop Scheffer erkende onverminderd het recht van allochtonen 
om eigen organisaties op te richten, maar wees er wel op dat die tot dusver niet altijd bijge
dragen hadden aan een succesvolle integratie. De overheid zou deze instellingen slechts 
financieel moeten ondersteunen indien zij een brugfunctie tussen de allochtonen en de 
Nederlandse samenleving vervulden.3' De Hoop Scheffer kreeg bij de andere fracties en het 
kabinet weinig steun voor zijn benadrukken van de eigen ‘dominante cultuur’. Die was vol
gens de andere fracties niet statisch, maar steeds aan verandering onderhevig -  ook onder 
invloed van nieuwkomers.32

Het heeft er alle schijn van dat De Hoop Scheffer in zijn optreden (deels) gesouffleerd 
werd vanuit het Wetenschappelijk Instituut. Immers, op de ochtend van het Kamerdebat was 
in de Volkskrant een artikel verschenen van de hand van de fractievoorzitter én Klink, vanaf 
voorjaar 1999 directeur van de christen-democratische denktank. Daarin werd het c d a - 

standpunt al prijsgegeven.33 Ruim een week na het Kamerdebat reageerden beiden op de kri
tiek die naar aanleiding van het debat was losgebarsten, ditmaal in Trouw. Daarin werd dui
delijk gemaakt dat het ‘nieuwe’ CDA-standpunt inzake integratie helemaal niet strijdig was 
met Abraham Kuypers ‘soevereiniteit in eigen kring’ en al helemaal niet nationalistisch was, 
zoals sommige critici hadden beweerd.34

Ook de reacties in CDA-kring waren verdeeld. De Hoop Scheffer had volgens de critici in 
zijn eigen partij de tegenstellingen tussen allochtonen en autochtonen te zeer benadrukt. Hij 
werd ervan beschuldigd een ‘buikspreekpop van Bolkestein’ te zijn. Tijdens de CDA-partijraad 
op 13 mei in Nieuwegein moest De Hoop Scheffer zich tegen de kritiek verdedigen. De inte
gratie kon dan ook nog steeds geschieden met behoud van eigen cultuur en geloof, zo nuan
ceerde hij zijn eerdere betoog. ‘Maar je moet wel weten in wat voor samenleving je woont.’35

De CDA-fractie was evenmin gelukkig met het eenzijdig hameren op de verplichtingen 
voor allochtonen door haar voorzitter. Juni 2000 publiceerde de fractie de nota Vin integra
tie naar participatie, waarin het betoog van De Hoop Scheffer enigszins werd bijgesteld. De 
fractie erkende dat de ‘dominante christelijke en humanistische cultuur aan verandering 
onderhevig is’. Ook wees zij op het nut van minderhedenorganisaties. In een toelichtende 
verklaring stelde echter ook fractielid Gerda Verburg dat niet al deze organisaties een nutti
ge bijdrage leverden aan de integratie.36

Een veranderd klimaat

Het politieke klimaat werd een stuk ontvankelijker voor het stellen van meer eisen aan 
nieuwkomers en het benadrukken van de eigen cultuur na de aanslagen van 11 september
2001 in New York en het optreden van de populist Pim Fortuyn. Op 24 januari 2002 hield 
Balkenende, vier maanden daarvoor de nieuwe leider van het c d a  geworden, een lezing voor
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de Dertigersgroep, een club van oudere jongeren in het c d a . ‘ Integratie en samenleven kun
nen alleen vorm krijgen vanuit aanvaarding van de uitgangspunten van de Nederlandse 
rechtsstaat en aanpassing aan wezenlijke onderdelen van de Nederlandse cultuur’, zo stelde 
Balkenende. Voor de CDA-leider was ‘de multiculturele samenleving dus niet iets om naar te 
streven’. Balkenende bleef daarbij Kuypers soevereiniteitsbegrip trouw, aangezien ‘diversiteit 
principieel wordt erkend zonder afbreuk te doen aan het beginsel van de rechtsstaat’.37 Hij 
voegde er later aan toe: ‘De soevereiniteit in eigen kring is nooit onbegrensd geweest. Die 
kringen waren niet autonoom, maar opgenomen in een rechtstraditie.’38 Het betoog van 
Balkenende week nauwelijks af van dat van De Hoop Scheffer bijna twee jaar eerder. Ook nu 
waren de reacties, vooral uit linkse hoek, afwijzend.39

De verandering van standpunt leverde het c d a  onder het electoraat in ieder geval geen 
schade op, zo bleek al snel uit de peilingen.40 Bij de Tweede-Kamerverkiezingen op 15 mei
2002 behaalde het c d a  een enorme zege. Op 22 juli trad vervolgens het eerste kabinet-Bal- 
kenende aan. De christen-democraten konden het eigen standpunt in regeringsbeleid omzet
ten -  temeer omdat de coalitiepartners v v d  en l p f  in dezelfde richting dachten. Het door 
de drie partijen overeengekomen regeerakkoord repte weliswaar nog steeds over ‘integratie 
van verschillende bevolkingsgroepen met behoud van pluriformiteit op basis van wederzijd
se afhankelijkheid, betrokkenheid en gelijkwaardige participatie’, maar wees tevens op de 
noodzaak van ‘respect voor de fundamentele waarden en normen die de Nederlandse samen
leving kenmerken’.41

Ruim een jaar na Balkenendes lezing verscheen het zeer grondige wi-rapport Investeren 
in integratie, waarin dezelfde opvattingen weerklonken. Het rapport sloot aan bij de denk
beelden van de Amerikaanse communitaristische socioloog Amitai Etzioni, die stelde dat een 
gedeeld waardenkader nodig is voor integratie (‘diversity within unity’ ). Bij integratie han
delt het niet alleen om het bevorderen van scholing en werk, maar ook om de sociaal-cultu- 
rele invalshoek, zo luidde de centrale gedachte van het rapport. Het is van belang dat nieuw
komers zich vereenzelvigen met de ‘kernwaarden’ van de samenleving waarin zij terechtko
men. De sterke band die veel minderheden met het land van herkomst hebben, bemoeilijkt 
dan ook de integratie. Het rapport was ook kritisch over het nut van verzuilde organisaties: 
‘Eigen instituties kunnen averechts werken en bolwerken vormen, waardoor mensen vreem
den van elkaar blijven’.42

Op het CDA-Congres van 1 november 2003 deed Balkenende er nog een schepje bovenop. 
In ondubbelzinnige bewoordingen nam hij afstand van het verzuilingsconcept: ‘Een islami
tische zuil zou nu leiden tot een situatie van “wij tegenover zij”. Dat moeten we vermijden.’ 
Dit betekende niet dat het c d a  tegenstander was geworden van bijvoorbeeld islamitische 
scholen, maar wel dat deze eigen organisaties de kernwaarden van de Nederlandse samenle
ving moesten onderschrijven. Op die manier zouden de eigen organisaties een brugfunctie 
kunnen vervullen.43

De rede van Balkenende trok veel aandacht, juist vanwege de openlijke zelfkritiek op het 
oude CDA-standpunt inzake verzuiling. In zijn eigen partij kreeg Balkenende echter alle 
steun. Zo bekritiseerde ook minister Donner het zuilmodel: ‘Zuilen werkten zolang we er 
meer van hadden. Maar een zuil in een inmiddels kaalgeslagen landschap, dat is wederzijds 
bedreigend.’ Donner wilde mensen hun identiteit niet afnemen, maar dat betekende ook niet 
‘dat we alles op de koop toe moeten nemen wat met godsdienst samenhangt, o f het nu huise
lijk geweld o f besnijdenis is’.44 De woordvoerster integratiebeleid van de fractie, Mirjam
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Minister-president Balkenende op bezoek in de Fatih-moskee in Eindhoven, waar hij opriep tot een 

blijvende dialoog tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland, 14 november 2004 [Foto: a n p  j.

Sterk, beklemtoonde dat het c d a  geenszins beoogde de moslims het recht op eigen organi
saties te ontzeggen, maar: ‘ ( ...)  we moeten er nu voor zorgen dat de islamitische zuil zich 
naar buiten keert’.45

Op 15 maart 2004 zette Balkenende de ideologische achtergrond van zijn standpunten uit
een tijdens zijn Kuyperlezing in Princeton. Onder verwijzing naar Etzioni wees hij er nog 
eens op dat gedeelde waarden en een gezamenlijke verantwoordelijkheid -  zoals die in het 
verzuilde Nederland wél bestaan hadden -  noodzakelijk zijn voor het instandhouden van een 
pluriforme samenleving. Balkenende refereerde daarbij ook aan Kuyper: slechts vanuit 
‘zekerheid over de eigen identiteit en de eigen plaats’ kan de dialoog met andere levensbe
schouwingen en culturen worden aangegaan.46

In het tezelfdertijd gepresenteerde partijrapport Nederland integratieland van een com
missie onder voorzitterschap van de Rotterdamse wethouder Sjaak van der Tak kwamen 
begrippen als zuil o f verzuiling niet meer voor. Het riep op tot het aanleren van de kern
waarden van de Nederlandse samenleving tijdens het onderwijs en de inburgeringscursus. 
Wie in Nederland wilde wonen, werd geacht deze waarden te accepteren. Bij de overdracht 
daarvan aan nieuwkomers werd de overheid een belangrijke rol toegedacht , maar ook de 
eigen allochtone organisaties zouden hierbij een brugfunctie moeten vervullen. Volgens het 
rapport zou de overheid een middenveld van minderhedenorganisaties moeten ondersteu
nen, voorzover zij ‘een bijdrage leveren aan de sociale en culturele integratie’.47
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Besluit

Het lijkt een grote stap van het open-zuilmodel van Klop naar de zuil als ‘gevangenis van 
achterstand’ van Balkenende. Lange tijd, zeker tot het midden van de jaren negentig, heeft 
het c d a  vastgehouden aan islamitische verzuiling als beste weg naar integratie. Hierbij speel
de de eigen emancipatiegeschiedenis een grote rol, maar ook de wens om minderheden de 
ruimte te geven om hun geloof in Nederland te beleven. Toen Bolkestein in 1991 betoogde dat 
minderheden zich zouden moeten aanpassen aan de Nederlandse cultuur, reageerde het c d a  

daar zeer afwijzend op. Onder aanvoering van Lubbers bleef het c d a  het behoud van eigen 
cultuur vooropstellen.

In de tweede helft van de jaren negentig begon het c d a , inmiddels in de oppositie geraakt, 
zijn opinie bij te stellen. Ideologisch zelfonderzoek, vooral door het Wetenschappelijk Insti
tuut, droeg hieraan bij. Pleidooien voor zuilvorming waren niet langer te horen en de partij 
legde steeds meer nadruk op de plicht voor minderheden om in te burgeren in de Neder
landse samenleving en haar kernwaarden te aanvaarden. Elke vorm van cultuurrelativisme 
werd verworpen; de eigen Nederlandse waarden dienden duidelijk naar voren gebracht te 
worden. Ook aangaande de waardering van minderhedenorganisaties was er een wending te 
constateren. De christen-democraten zagen nog wel een taak voor eigen scholen of media, 
mits die een brug konden slaan naar de Nederlandse samenleving. Eigen organisaties moes
ten dus niet langer gezamenlijk een zuil, maar een brug vormen.

Opvallend aan de ontwikkeling in het CDA-standpunt was voorts de actieve rol die de par
tij ging bepleiten voor de overheid bij het aanleren van de kernwaarden van de Nederlandse 
samenleving. Partij-ideoloog Klink hierover: ‘We zijn terecht beducht voor staatsopvoeding, 
een inmenging in onze vrijheden. Maar er zijn waarden die je gewoon in het geweer moet 
brengen als overheid.’48

In het standpunt van het c d a  zijn overigens ook constanten waarneembaar. De partij 
houdt onverminderd vast aan de vrijheid van onderwijs, een positieve en integrerende rol 
voor een in vrijheid te beleven religie en vertrouwen in het maatschappelijk middenveld bij 
de uitvoering van het integratiebeleid. Maar dat het denken over de multiculturele samenle
ving is veranderd, staat vast. Deze ontwikkeling lijkt deel uit te maken van een algehele ide
ologische heroriëntatie, die al in de jaren voor 1994 was voorbereid door denkers als Balken
ende en Klink. Door de verkiezingsnederlaag van dat jaar ontstond binnen het c d a  behoef
te aan en ruimte voor herbezinning op de eigen uitgangspunten. Het c d a  van Balkenende is 
mede hierdoor in meerdere opzichten een ander dan dat van Lubbers. De ontwikkeling van 
het standpunt aangaande de multiculturele samenleving is slechts één aspect van deze ideo
logische ontwikkeling.
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Begroting van het departement van Hervormde en andere Erediensten, behalve de Rooms-Katholieke, 
voor het dienstjaar 1858 [ h t k  1857-1858, Bijl. p. 19-20].
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Het kommervolle bestaan van de departementen van Eredienst

Ineke Secker

‘Er zijn, Mijnheer de Voorzitter, dingen in de wereld, die men het beste spaart, wanneer 
men daarvan zoo min mogelijk spreekt. Daaronder behoort, geloof ik, het Ministerie van 
Eeredienst.’

(Thorbecke, h t k  1857-1858, p. 154)

‘De ministeries van Eeredienst hebben een bijzondere grond van bestaan. De roeping van 
de Ministers van Eeredienst is om zooveel mogelijk de banden los te maken, die den Staat 
nog aan de Kerk verbinden, opdat weldra de tijd kome, dat die Ministeries niet meer 
noodig zullen zijn. Hoe minder dus de werkzaamheden van die Ministers worden, des te 
meer bereiken zij het doel van hun bestaan (...). Ik verlang dus dat bij den Minister van 
Eeredienst zooveel mogelijk vermindering van werkzaamheden rust.’

(Van Hoëvell, h t k  1860-1861, p. 457)

Inleiding

Paradoxaal genoeg zag het eerste departement van Eredienst het levenslicht toen het begin
sel van scheiding van kerk en staat in Nederland ingang vond, aan het einde van de acht
tiende eeuw. Scheiding van kerk en staat, in casu het einde van de bevoorrechte positie van 
de Nederlands Hervormde (eerder Gereformeerde) Kerk, betekende immers niet het einde 
van het belang van godsdienst voor de staat. Integendeel, de staatsregeling van 1798 beval 
iedere burger‘de eerbiedige erkentenis van een albestuurend opperwezen’ aan omdat de ban
den der maatschappij daardoor werden versterkt (artikel 8). Tegelijkertijd werd godsdienst 
op grond van lessen uit het verleden gezien als potentiële bron van onrust, wat rechtvaar
digde dat de staat toezicht hield op de kerkgenootschappen. Ook kon de Gereformeerde Kerk 
de financiële steun van de overheid niet missen. Op grond van het in de Grondwet vastge
legde gelijkheidsbeginsel zouden ook andere kerkgenootschappen geldelijke steun claimen.

In de roerige jaren die volgden werden heel wat veranderingen aangebracht. Het beleids
terrein aangaande openbare eredienst kreeg nu eens een zelfstandig departement (later zelfs 
twee), dan weer werd het ondergebracht bij een ander. Ondanks veelvuldige kritiek vanuit de 
Kamers werd aan het bestaansrecht van het beleidsterrein ook bij grote staatsrechtelijke ver
anderingen niet getornd. Niet in 1813, evenmin in 1848.

Thorbecke, fervent voorstander van een daadwerkelijke effectuering van het beginsel van 
scheiding van kerk en staat, achtte het bestaan van de departementen onverenigbaar met dat 
beginsel en als minister trof hij voorbereidingen om een einde te maken aan hun bestaan. 
Zijn opvolgers zetten het door hem begonnen werk echter niet voort. Toch bestonden er ook 
in niet-liberale hoek, de antirevolutionaire, grote bezwaren tegen wat gezien werd als onte-
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rechte bemoeienis van de staat in kerkelijke aangelegenheden. Antirevolutionair Kamerlid 
Elout van Soeterwoude stelde van het ministerie weinig goeds ondervonden te hebben en 
betoogde dat hij als bron van het kwaad zag ‘de banden welke de Hervormde Kerk geschied
kundig aan den staat binden.1

Bij de vanaf 1848 jaarlijks gehouden algemene beschouwingen over de verschillende 
begrotingshoofdstukken leidde het bestaansrecht van de departementen van Eredienst tot 
felle discussies. Het was vrijwel de enige gelegenheid waarbij ministers van Eredienst het 
woord voerden in de Staten-Generaal. In 1871 kwam aan het bestaan van de departementen 
definitief een einde. Het voortdurend getouwtrek om het voortbestaan van deze takken van 
staatsdienst roept enkele vragen op. Wat heeft bij de instelling der departementen voor ogen 
gestaan? Welke bezwaren werden ertegen ingebracht? En welke rol speelde het principe van 
scheiding van kerk en staat in deze kwestie? Geprobeerd is een antwoord op deze vragen te 
vinden door, naast relevante literatuur, de jaarlijkse discussies te volgen in de Handelingen 
der Staten-Generaal in de periode 1848-1871.2

De departementen tot 18483

Rode draad in de geschiedenis van de departementen van Eredienst vormen de taken die de 
overheid zich toekende. Kort gezegd kwamen die neer op toezicht op de organisatie en op 
financiële ondersteuning van de kerkgenootschappen. Beide partijen waren het erover eens 
gebaat te zijn bij een goede onderlinge verstandhouding. Voor de kerken betekende staatsbe
moeienis primair voortzetting van de financiële steun en bescherming van de nieuw ver
worven gelijke rechten van alle kerkgenootschappen, voor de staat bood een goede relatie 
met de kerken een zekere garantie voor een ongestoorde openbare orde.

De inrichting van het eerste ministerieel departement in 1798 geschiedde naar Frans voor
beeld. Met de Franse invloed nam ook de overheidsbemoeienis met kerkelijke zaken toe. Tot 
de taken van het hoofd van Eredienst werden gerekend:

• kennis te dragen van aard en tegenwoordige gesteldheid der gezindheden;
• de zorg voor de naleving van wetten omtrent openbare godsdienstuitoefening;
• het algemeen toezicht op kerkelijke tucht;
• het kennisnemen van verschillen tussen gezindheden onderling;
• het doen van voorstellen aan de vorst omtrent te nemen beschikkingen, met name ten 

aanzien van benoeming en bezoldiging van gezindheden van openbare eredienst en 
van eventueel te nemen maatregelen van politie met oog op gelijke bescherming van 
alle godsdiensten alsmede het toezicht daarop;

• het waken tegen nieuwigheden ten nadele van algemeen welzijn;
• het innen van belastingen ten bate van openbare erediensten;
• het rapporteren over alle zaken van openbare eredienst waarover advies wordt gevraagd;
• het toezicht over alle kerkelijke personen.-1

Duidelijk is dat hier volop stof voor ongenoegen aanwezig was. De staat behield zich het 
recht voor te oordelen welk stelsel mocht worden gepropageerd. En een groot probleem 
vormde het vraagstuk van de betaling aan bedienaren van de godsdienst. Het vaststellen van 
gelijke bescherming had met name de katholieken aanleiding gegeven een beroep te doen op 
betaling van hun geestelijken, zoals dit vanaf de dagen der republiek ook voor de geestelijke
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bedienaren van de gereformeerde godsdienst had gegolden. Lodewijk Napoleon stond daar 
niet onwelwillend tegenover, maar in de financieel weinig rooskleurige tijden betekende het 
dat op de protestantse betalingen moest worden beknibbeld. De financiële kwestie werd nog 
verzwaard door perikelen rond de overgang van het oude provinciale betalingssysteem van 
de republiek naar een gecentraliseerd stelsel. Het overbrengen van de geestelijke goederen en 
fondsen naar de schatkist verliep, al naar gelang de aard van de eigendomspositie, niet over
al even soepel. De betaling aan kerkelijke dienaren viel als gevolg van de inlijving in 1810 
voorlopig stil en werd in 1811 slechts zeer gebrekkig hersteld.

Bij de onafhankelijkheid in 1813 bestond een reeds 15-jarige traditie van een afzonderlijk 
ministerie voor de eredienst. Deze traditie werd in meer Nederlandse richting voortgezet 
door de behandeling van godsdienstige zaken in 1815 te splitsen in die der zaken van de Her
vormde en andere erediensten, behalve die der Rooms-katholieke ( h e ),  en die van de 
Rooms-katholieke eredienst (rk e). Van de Franse erfenis werd na 1814 het nodige overgeno
men. Zo behielden de bewindspersonen bijvoorbeeld de taak te zorgen voor de vervulling 
van predikantsplaatsen.5 Alhoewel alle gezindheden financiële hulp werd beloofd, bleef een 
speciale verhouding bestaan tussen de Nederlands Hervormde Kerk en de staat. Zo ontwierp 
het departement van Hervormde Eredienst een reglement voor het bestuur der Nederlands 
Hervormde Kerk (1816), waarbij de staat grote invloed behield op de kerk, in weerwil, zoals 
kritiek van de Raad van State luidde, van de geest van de Grondwet. ‘De kerk werd de facto 
vanuit het Binnenhof bestuurd’, en men schikte zich daarin vrij gemakkelijk vanwege de 
steun die men ontving, vanwege beduchtheid voor de Roomse meerderheid en ook vanwege 
zorg voor het behouden van de eenheid in eigen kring.6

Na de Belgische afscheiding in 1830 adviseerde een staatscommissie tot opheffing van bei
de departementen. ‘Zij waren niet belangrijk genoeg om de kosten van de afzonderlijke 
departementen te billijken, en de commissie koesterde geen vrees dat de Rooms-katholieken 
in die opheffing een bewijs van mindere belangstelling zouden zien.’7 Volgens de commissie 
kon de bescherming van de verschillende godsdienstige gezindheden overeenkomstig de arti
kelen 145,146 en 155 van de Grondwet van 1815 aan plaatselijke besturen worden overgelaten 
en kon het beheer worden ondergebracht bij Binnenlandse Zaken.
Dit advies werd niet opgevolgd. Integendeel, vanaf 1843 verkregen de beide takken van Ere
dienst behalve een zelfstandige positie, een ‘opwaardering’ door hun bewindslieden de titel 
van minister toe te kennen.

De wijzigingen van het Zesde Hoofdstuk ‘Van de Godsdienst’ in 18488

Het paste in Thorbeckes visie de staat zo los mogelijk te maken van de kerk. Hij waardeerde 
wel de ‘doorwerking van het Christendom boven geloofsverdeeldheid’ maar van absolute 
normen of een geloofsovertuiging steunend in het staatsrecht wilde hij niet weten.9 Tegen 
handhaving van het hoofdstuk over godsdienst in de Grondwet heeft hij zich echter niet ver
zet, want hij was overtuigd van de heilzame werking van kerkgenootschappen in de maat
schappij.

Naast vrijheid van godsdienstige begrippen bracht de nieuwe Grondwet nu ook volkomen 
vrijheid van belijden en gelijke bescherming van alle kerkgenootschappen. Deze behoefden 
geen erkenning meer. De verplichting onderlinge kerkelijke correspondentie, besluiten en
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pauselijke verordeningen ter goedkeuring aan de overheid voor te leggen (recht van placet), 
werd geschrapt. Dit was met name voor de katholieken een bron van ergernis geweest. Maar 
toch behield ook de Grondwet van 1848 een zekere rem op ongebreidelde vrijheid. De vrij
heid van godsdienstige belijdenis werd beperkt in geval van benadeling van de maatschappij 
of van botsing met de strafwet (artikel 164). De uitoefening van godsdienst buiten gebouwen 
was alleen geoorloofd daar waar dat ‘thans’ wettelijk was toegelaten (artikel 167).10 De grond
wetscommissie had een versie bepleit zonder deze beperkende toevoeging. Thorbecke ver
oordeelde de toevoeging van regeringswege als bekrompen en onverdraagzaam. Naar zijn 
idee was ieder onderscheid tussen kerkelijke en andere vergaderingen o f optochten in het 
openbaar rechtens uit den boze.11 Kerkgenootschappen stelde hij immers op één lijn met 
andere particuliere genootschappen. Mogelijk was de beperkende voorwaarde er gekomen 
om althans enigszins tegemoet te komen aan die Kamerleden die grote moeite hadden met 
het verdwijnen van het recht van placet. Behalve over het recht van placet werd immers alleen 
over dit onderdeel van het Zesde Hoofdstuk gedebatteerd.12

Wel of niet handhaven

Met de grotere vrijheid in godsdienstige zaken werd meer dan ooit het (zelfstandig) voort
bestaan van de beide departementen van Eredienst een jaarlijks terugkerend onderwerp van 
discussie in de Staten-Generaal. Thorbeckianen bepleitten afschaffing ervan en Thorbecke 
gaf zelf een aanzet daartoe door in 1849 het beleidsterrein als (tijdelijke) administratieve 
afdelingen aan de hoede van hoofden van andere departementen toe te vertrouwen. De toe
deling berustte louter op de godsdienstige richting van de betrokken ministers. De waarne
mend minister van Hervormde Eredienst maakte de nieuwe koers van de regering bekend 
om in overeenstemming met de zin der Grondwet te streven naar uiteindelijke opheffing van 
de afzonderlijke ‘administratiën van Eredienst’.'3 Hij verheelde niet dat de noodzaak van 
bezuiniging eveneens een rol speelde. Het salaris van de ministers werd voor de duur van de 
proefperiode als memoriepost aangemerkt. De combinatie van de Erediensten met andere 
departementen diende als proef, die overigens langer zou duren dan voorzien. De minister 
beriep zich daarvoor op de uitblijvende reorganisatie van het reglement van de Nederlands 
Hervormde Kerk die in 1848 was afgesproken.

De Kamers reageerden verdeeld. Voorstanders van behoud der departementen noemden 
als argumenten rechten uit het verleden, de grondwettelijke plicht van de staat om de zelf
standigheid van de kerkgenootschappen te waarborgen en gelijkelijk bescherming te verle
nen, niet louter negatief‘maar juist door de werking van inrigtingen als de departementen 
van Eeredienst’.1*1 Voorts zagen zij in geval van vereniging van departementen een beperking 
in de keuze van ministers, die immers tot een bepaalde godsdienst moesten behoren. Maar 
in ieder geval was voor hen opheffing niet aan de orde zolang de beide voornaamste kerkge
nootschappen hun inrichting nog niet hadden gerealiseerd. In alle jaren die volgden tot de 
opheffing van de departementen van Eredienst was dit een steeds terugkerend argument.

Tegenstanders van behoud van zelfstandige departementen beriepen zich op de ‘tegen
woordige rigting des tijds’15 die de kerken geheel vrij wilde zien, zonder inmenging van over
heidswege. Ook voerden zij de bezuinigingsnoodzaak aan. De kwestie van de Afgescheidenen 
in de jaren dertig werd erbij gehaald om aan te tonen tot hoe weinig een apart departement 
van Eredienst in staat was.16
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Bij de behandeling van de begrotingen in de volgende jaren kwamen sporadisch nieuwe 
argumenten pro dan wel contra het behoud van de departementen op tafel. Najaar 1850 lie
ten vele Tweede-Kamerleden weten dat, als de departementen zouden blijven bestaan, deze 
bij voorkeur hun zelfstandige status dienden te herkrijgen zodat de verschillende kerken een 
eigen verdediger van hun belangen in de ministerraad hadden.17 In latere jaren ontstond ook 
over dit onderwerp verdeeldheid. Waren de ministers van Eredienst vertegenwoordigers van 
kerkelijke belangen o f niet?

Toen bij de begrotingsbehandeling het jaar daarna vooral liberalen hun ontevredenheid uit
ten over het trage tempo waarin gewerkt werd aan opheffing, was er van de resolute toon van 
de verantwoordelijke minister uit 1849 nog maar weinig over. Gaandeweg waren hem bezwa
ren tegen de beoogde opheffing duidelijk geworden die tot voorzichtigheid maanden. Hij wil
de eerst de gevolgen van de op handen zijnde nieuwe organisatie van kerken afwachten.18

Dat reglement kwam er eindelijk in 1852. Voorstanders van de volkomen vrijheid van ker
ken, liberalen, maar ook Groen van Prinsterer c.s., buitelden over elkaar om dit nieuwe regle
ment te veroordelen.19 Hun gram richtte zich tegen de beperkende voorwaarden die de rege
ring had gesteld alvorens het reglement te bekrachtigen. Door deze zogenaamde elf reserves 
bleef de inmenging van de overheid in de zaken der Hervormde Kerk voortduren.20 De vol
gende minister van Hervormde Eredienst nam weliswaar afstand van deze maatregel van zijn 
voorganger, maar oordeelde dat de staat zijn handen niet zonder meer kon aftrekken van de 
kerk. Hij gebruikte hiervoor een argument dat ook veelvuldig terugkeerde in de discussie. 
Aan wie moest bij de heersende verdeeldheid in de Hervormde Kerk dan het beheer worden 
overgedragen? 21

Bij de behandeling van de begroting voor 1853 was de totstandkoming van het Reglement 
voor de Hervormde Kerk een nieuwe impuls om de opheffing van de departementen te 
bepleiten. Had de minister niet steeds gezegd dat het wachten daarop was? De minister gaf 
echter de voorkeur aan gelijktijdige opheffing van beide departementen en dus diende de 
organisatie van de Katholieke Kerk te worden afgewacht. Daarvoor was wel begrip onder 
Kamerleden, maar toen eenmaal in 1853 de katholieke kerkorganisatie tot stand was gekomen 
bleek van opheffing geen sprake.

Het nieuwe kabinet-Van Hall maakte daarentegen een einde aan de proefperiode met de 
‘personele unie’ en keerde terug tot zelfstandige departementen van Eredienst. De minister 
van h e  verdedigde de terugkeer van aparte ministers omdat zij ‘de belangen der kerkge
nootschappen kunnen voorstaan in alle onderwerpen welke daarmede in aanraking 
komen’.22 Thorbecke verzette zich faliekant tegen deze visie. ‘De regeringszaken moeten noch 
met een Protestantsch noch met Katholijk oog worden beschouw7d.’23 Andere liberalen her
haalden dit argument.24

De Wet van 10 september 1853, ofwel de Wet op de Kerkgenootschappen, figureerde in meni
ge discussie over het al dan niet voortbestaan van de zelfstandige departementen. Tegen
standers van het voortbestaan beriepen zich op deze wet om aan te tonen dat het politietoe
zicht in godsdienstige zaken voor taan aan Justitie was toegekend en daarmee een belangrij
ke taak van een afzonderlijk minister van Eredienst was verdwenen. Ook het feit dat bij de 
behandeling van de wet in de Tweede Kamer de minister van r k e  niet aanwezig was vanwe
ge een bijzondere missie naar Rome, ondersteunde deze mening. Pikant was dat bekend was 
gew^orden dat de laatste, minister Lightenvelt, tegen de wet was. Een liberale motie om met

67



IN EK E SE C K E R

de behandeling van het wetsontwerp te wachten tot zijn terugkeer, werd ‘onaannemelijk’ ver
klaard. Volgens Van Hall was de minister pas vertrokken nadat het onderzoek in de minis
terraad was afgesloten. Bovendien, aldus Van Hall, lag de wet helemaal niet op het terrein van 
de minister van Eredienst, want het was vooral een wet van politie, ‘die ik dan ook daarom, 
als minister van Justitie, ( ...)  verdedig’.25 Lightenvelt heeft bij zijn terugkeer direct in de Eer
ste Kamer opening van zaken gegeven en eerlijk toegegeven dat hij tegen de wet was. Had hij 
moeten aftreden? Terwijl er geen katholiek waarnemer voorhanden was? Lightenvelt had 
besloten aan te blijven in aller belang, alhoewel hij het ‘bekoorlijke, het aanlokkelijke’ van het 
departement niet inzag.26

De jaarlijks terugkerende discussie kon niet verhinderen dat de departementen hun zelfstan
digheid de volgende negen jaar behielden. Elk kabinet had wel reden om het zelfstandig 
bestaan van de departementen te rechtvaardigen. Minister Van Rappard (1854) gebruikte het 
voorbeeld dat twee lichamen van ongelijke grootte niet onder één hoofd konden werken 
zonder dat het kleinste lichaam te kort kwam. Minister Bosscha (1858) waarschuwde voor al 
te lichtzinnige wijzigingen in de verhouding tussen kerk en staat. Hij verdedigde het bestaan 
van een aparte minister met bijzondere kennis van kerkelijke aangelegenheden om deze wij
zigingen met veel beleid aan te brengen. En op vragen uit de Kamer o f er ooit een einde aan 
deze situatie zou komen, antwoordde hij niet te weten wanneer de maatschappij rijp zou zijn 
voor opheffing. Wanneer immers zou het ideaal van godsdienstige eendracht zijn bereikt?

De banden die door het voorbehoud in het reglement van 1852 tussen staat en Nederlands 
Hervormde Kerk waren blijven bestaan, waren de hoofdreden dat aan aparte departementen 
werd vastgehouden. Gemakshalve werd het departement van r k e  hierin meegetrokken, ove
rigens zonder dat daartegen van kerkelijke zijde werd geageerd. Volgens minister van r k f . 

Van Romunde zou opheffing van zijn departement aanleiding geven tot wantrouwen en 
ontevredenheid.27 In de Kamer werd het voortbestaan van een apart ministerie voordelig 
voor de katholieken genoemd omdat dat in ieder geval de benoeming van één katholieke 
minister garandeerde.28

Voorstanders van volledige toepassing van scheiding van kerk en staat drongen er onop
houdelijk bij de regering op aan de voorwaarden van het reglement van de Hervormde Kerk 
af te schaffen waardoor de staatsbemoeienis met interne kerkelijke aangelegenheden zou 
ophouden. Dat betrof heel nadrukkelijk het beheer der kerkelijke goederen van de Neder
lands Hervormde Kerk. Ooit berustte deze taak bij kerkbesturen, maar naar de mening van 
diverse ministers miste de synode de ervaring 0111 deze taak van de staat over te nemen. Een 
tweede gevoelig punt betrof het collatierecht29 van staatswege, waardoor de staat invloed had 
op de benoeming van predikanten. Op aanhoudend aandringen vanuit de Kamer werd dit 
recht uiteindelijk door minister Jolles van h e  in 1862 beëindigd. Een amendement daartoe 
van Thorbecke het jaar daarvoor was met algemene stemmen aangenomen. Jolles trof nog in 
andere opzichten maatregelen om de bemoeienis van de staat met de kerk verder terug te 
dringen. Hij liet bijvoorbeeld de beslissing over verzoeken om eervol emeritaat zonder pen
sioen over aan de synodale commissie en gaf de kerkenraden een vrijere hand bij de vervul
ling van predikantsvacatures. Maar hij bleef voorzichtig met toezeggingen inzake de op
heffing van de departementen zelf.
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Van liberale zijde werd menigmaal de lichtheid van het takenpakket in vergelijking met dat van 
andere departementen genoemd als een argument tegen aparte departementen van Eredienst. 
Dit zou maar leiden tot ‘werk zoeken’ en onnodige bemoeienis van de departementshoofden 
met kerkelijke zaken.30 Natuurlijk werd dat door betrokken ministers tegenover de Kamer 
steeds ontkend. Van Hall gaf de te grote werklast voor een minister die twee departementen 
moest beheren als reden om terug te keren naar de oude situatie van zelfstandige departe
menten.31 En Van Doorn, als minister van Financiën tijdelijk belast met h e in 1853, sprak gelui
den over te geringe werkzaamheden resoluut tegen. Hij noemde alleen al de 1300 gemeenten, 
kerkenraden, colleges van kerkvoogden en minstens 1500 predikanten, die zich bij problemen 
stuk voor stuk tot het departement konden wenden. Kamerlid Van Hoëvell raakte niet onder 
de indruk: ‘Ik herinner mij ( ...)  eens gehoord te hebben, hoe een vroegere Minister van Eere
dienst verklaard heeft, dat de werkzaamheden bij dat Departement van dien aard zijn, dat hij, 
met den besten wil van de wereld en al het mogelijke doende wat maar eenigszins te doen viel, 
moeijelijk zich een half uur werkzaamheden per dag op dat Departement kon bezorgen.’ 
Waarop de minister zich haastte te verklaren niet de zwaarte van het werk te hebben bedoeld 
maar d e ‘teederheid’ van de onderwerpen, die een afzonderlijk minister vereiste. Zijn collega 
van r k e  onderschreef dit ten volle. Hij telde het werk‘onder de moeijelijkste, de zorgelijkste, 
de kommervolste en de onaangenaamste van mijn publieke leven’ en onderschreef dat het werk 
geen sinecure was.32 Van Eek die, net als collega Van Hoëvell, geen blad voor de mond nam, liet 
zich al evenzeer laatdunkend uit over de belasting van de ministers. ‘Wat de veelvuldigheid van 
de werkzaamheden betreft, ik geloof dat men niet zal beweren, dat daarvan veel is gebleken. 
Gedurende den tijd, dat ik de eer heb lid der Kamer te zijn -  en dat is reeds van 1849 -  heb ik 
slechts één Minister van Eeredienst gekend (...) die teekenen van leven gaf.’33

Tegenover deze liberale kritiek stelden voorstanders van behoud van zelfstandige departe
menten van Eredienst dat samenvoeging met andere departementen de behartiging van ker
kelijke belangen, immers als bijzaak beschouwd, in gevaar bracht. Het is aardig om te lezen 
dat een minister als Van Bosse, die meermalen het departement van h e  tijdelijk waarnam 
naast de portefeuille van Financiën, stelde dat hij Eredienst niet als bijzaak beschouwde, 
maar dat hij vanwege de afnemende werkzaamheden op dat gebied met een uurtje per dag 
(cursivering IS) wel uitkwam.34

Een argument ter staving van de vermeende lichtheid van de departementen zagen tegen
standers van hun voortbestaan in het lagere salaris van de betrokken ministers. Zij ontvin
gen achtduizend gulden per jaar, hun collega’s twaalfduizend. Het enige verweer dat hier van 
regeringszijde tegenin werd gebracht klonk nogal zwak: dit bedrag was goed en naar beho
ren geregeld zoals dat vroeger ook al was.35

Thorbecke, opnieuw minister geworden per 31 januari 1862, pakte het ditmaal rigoureuzer 
aan. Met ingang van 1 juli 1862 hief hij de departementen op en bracht hij opnieuw het toe
zicht over de kerken, nu in bijzondere, administratieve afdelingen, onder bij andere departe
menten, onder een hoofdambtenaar met de titel Administrateur voor de zaken der h e  

respectievelijk r k e . Duidelijker nog dan in 1849 was het de bedoeling dat dit de voorberei
ding was op de definitieve opheffing. Maar ook op deze maatregel kwam kritiek van teleur
gestelde voorstanders van opheffing. Oude klachten werden herhaald, dat nog steeds de 
godsdienst van betrokken ministers bepalend zou zijn. Groen, net weer teruggekeerd in de 
Tweede Kamer, sprak van een halve maatregel. Thorbecke noemde de regeling nog steeds
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passend als vorm van overgang, want volgens zijn minister van Justitie waren er nog tiental
len k b ’s die de staat een rol oplegden in kerkelijke aangelegenheden. Hoe groot de weerstand 
in de Kamer was blijkt uit het grote aantal tegenstemmers (21) tegen het begrotingsvoorstel, 
terwijl dit er doorgaans niet meer dan zes a acht waren.

Na het aftreden van het kabinet-Thorbecke in 1866 werd de constructie van onderbren
ging van de afdelingen van Eredienst bij andere departementen voortgezet, zij het bij ande
re departementen dan daarvoor vanwege de godsdienstige richting van de departements
hoofden. In de Kamer bestond verwarring over de toekomst van de departementen; de twee 
betrokken ministers lieten zich daarover verschillend uit. In tegenstelling tot zijn collega van 
h e  betoonde de minister van r k e  zich een voorstander van handhaving van een apart 
departement, hierin gesteund door een gezamenlijk bisschoppelijk adres. Voor het liberale 
Kamerlid Godefroi was dit reden om aan beide ministers te vragen nog eens duidelijk te pre
ciseren of naar het oordeel der regering‘de administratiën voor de Eerediensten (...) zijn van 
transitoiren, dan wel permanenten aard?’36 De vraag moest bij gebrek aan duidelijkheid het 
jaar daarna worden herhaald.

Het constante getouwtrek rond de zaken der Eredienst beleefde een laatste stuiptrekking 
toen een nieuw kabinet (het kabinet-Van Zuylen van Nijevelt-Heemskerk, aangetreden op
1 juni 1866) per 15 januari 1868 de beide departementen opnieuw als zelfstandige organen 
inrichtte. Tot stomme verbazing van een deel der Kamer werd op h e  Van Lynden van San- 
denburg benoemd, de enige antirevolutionair die niet alleen steeds voor afschaffing had 
gepleit, maar om die reden ook tegen de begrotingen had gestemd.37 Met zijn benoeming 
wilde het kabinet duidelijk maken dat het aanstuurde op algemene vrijheid van de kerk, 
maar tegelijkertijd de verplichtingen van de staat om de kerken te beschermen en te steunen 
wilde nakomen. Minister van r k e  Luyben verdedigde de hernieuwde zelfstandigheid van 
zijn departement vol overtuiging met een oud argument. Belangrijke zaken als die van de 
Eredienst verdienden het door deskundigen in de ministerraad te worden verdedigd en niet 
als bijzaken te worden beschouwd.38

De departementen van Eredienst was echter slechts een zeer korte herleving in zelfstan
digheid beschoren. Na een half jaar bracht het nieuwe kabinet-Van Bosse-Fock de departe
menten weer terug tot bijzondere afdelingen van andere departementen. Bij kb  van 29 okto
ber 1870 volgde dan toch eindelijk de definitieve opheffing.

De bijzondere afdelingen voor de Erediensten vervielen met ingang van 1 januari 1871. Het 
politieke toezicht van de erediensten kwam ‘gewoon’ bij Justitie. De minister van Justitie 
kreeg dus onder andere als taak toe te zien op naleving van de bepalingen van het Zesde 
Hoofdstuk van de Grondwet (met uitzondering van artikel 168) en andere wettelijke regelin
gen ten aanzien van kerken. Het financiële beheer van kerkelijke zaken (artikel 168) ging in 
1871 over naar Financiën. Tot op het laatst werd geageerd tegen de opheffing. Bij gelegenheid 
van de behandeling van de begroting van Justitie in 1870 probeerde het Kamerlid De Brauw 
nog een spaak in het wiel te steken. Naar zijn mening moest het een demissionair minister 
(per 5 december) verboden worden een gewichtig besluit als dat van opheffing te nemen. Het 
was aan het optreden van het jonge Kamerlid Van Houten te danken dat het amendement 
van De Brauw op het nippertje werd verworpen, met 37 tegen 36 stemmen.
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Conclusie

In de Staten-Generaal bestond permanent verdeeldheid over de bestaansgronden van de bei
de departementen van Eredienst. Bij de algemene beraadslagingen over de begroting van bei
de departementen vormde het onderwerp van het voortbestaan van de departementen een 
vast onderdeel. In het leven geroepen om de nieuwe situatie als gevolg van de scheiding van 
staat en kerk te begeleiden, had het departement van Openbare Eredienst zich aanvankelijk 
juist te veel met kerkelijke zaken bemoeid. Enerzijds uit angst voor maatschappelijke onrust 
als gevolg van godsdienstige twisten, anderzijds omdat er vanuit verschillende kerkelijke 
stromingen claims op tafel werden gelegd, waarvoor een nieuw beleid moest worden ont
wikkeld. Tegen al te grote staatsbemoeienis ontstond met name verzet bij liberalen die in 1848 
de scheiding van kerk en staat geëffectueerd wilden zien, maar ook bij gelovigen die zich in 
hun kerkelijke ontwikkeling belemmerd zagen door de overheidsbemoeienis. Beide partijen 
verklaarden zich voorstanders van opheffing van speciale departementen. Zij beriepen zich 
op de oneigenlijke situatie in verband met de scheiding van kerk en staat en voegden daar 
argumenten van bezuiniging en onnodige problemen bij de rekrutering van ministers (gods
dienst) bij. Staatsbemoeienis was strijdig met de geest van de Grondwet van 1848 en de ker
ken dienden zo snel mogelijk volledige vrijheid van handelen te krijgen. Het voortbestaan 
van de afzonderlijke takken van dienst was slechts toelaatbaar in een periode van overgang 
waarin de staat het beheer over de kerkelijke zaken moest overdragen. Over dat juiste tijdstip 
bestond verschil van mening, ook onder liberale ministers.

Tegenstanders van opheffing zagen in het bestaan van de departementen een garantie 
voor het onderhouden van goede betrekkingen tussen staat en kerkgenootschappen. Aparte 
departementen waren nodig om de historische en grondwettelijke verplichtingen na te 
komen die de staat had om zich met de kerkgenootschappen te blijven bemoeien. De mees
te sympathisanten van dit idee bevonden zich onder leden van de Hervormde Kerk, die het 
terugtrekken van de staat ervoeren als bedreigend voor de bescherming die zij eeuwenlang 
hadden ondervonden. Merkwaardig lijkt in dit verband dat ook van katholieke zijde tot op 
het laatste moment geijverd werd voor behoud van zelfstandige departementen. De katho
lieken konden immers helemaal niet terugzien op een vergelijkbare geprivilegieerde positie 
als die van de Hervormde Kerk. In hun geval speelde de overtuiging dat de behartiging van 
hun belangen in de ministerraad het best gediend was met een speciale minister. Zolang de 
benoeming van katholieken in hoge staatsfuncties nog ver achterliep bij die van protestan
ten bood een eigen minister van Eredienst zekerheid.39

Argumenten voor en tegen w'isselden elkaar af, maar na enkele jaren werden er nauwelijks 
nieuwe argumenten aangevoerd. Kamerleden en ministers vonden het dan ook niet steeds 
nodig deze argumenten te herhalen en zij volstonden met verwijzing naar voorgaande par
lementaire debatten.

Het zijn de liberale kabinetten geweest die zich hebben beijverd voor de afschaffing van 
de departementen en daar uiteindelijk ook met behulp van antirevolutionairen in geslaagd 
zijn. Dat ging minder snel dan Thorbecke in 1849 had aangekondigd. Er bleken nog talloze 
regelingen te bestaan die stuk voor stuk dienden te worden opgeruimd. Wat resteerde waren 
de grondwettelijke verplichtingen van de staat. Die op financieel gebied werden vanaf 1871 
waargenomen door het ministerie van Financiën, het toezicht op naleving van de wetten 
door het ministerie van Justitie.
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In de Grondwet van 1972 is uit het hoofdstuk over de godsdienst artikel 185 over betaling uit 
de staatskas van traktementen van kerkelijke bedienaren verdwenen. In een additioneel arti
kel X werd aangekondigd dat, totdat een nadere wettelijke regeling zou zijn getroffen, de staat 
verantwoordelijk blijft voor die betaling. Het besluit tot beëindiging van de financiële ver
houding tussen kerk en staat werd na langdurige onderhandelingen genomen in 1981/10 Het 
betrof een afkoopregeling van de staat, in tien jaren uit te keren aan de kerkgenootschappen, 
waarna de staat de uitbetaling van traktementen van kerkelijke dienaren staakte. I11 de 
Grondwet van 1983 is het hele hoofdstuk over de godsdienst verdwenen.

Bijlage I Verantwoordelijk bewindspersoon voor de Departementen van 
Eredienst sedert 1813

Departement van Hervormde en andere Erediensten
1815 commissaris-generaal o k w ,  provisioneel belast met h e  

1818 directeur-generaal h e  

1843 minister h e

1849 minister van Justitie, wn. minister h e  

1852 minister van Financiën, wn. h e  
1854 minister hf .

1862 minister van Justitie, administratie h e  

1866 minister van Financiën, administratie he 
1868 minister h e  (jan.-aug.)

1868 minister van Financiën, administratie h e

Departement van Rooms-katholieke Eredienst
1813 di recteur-generaal  r k f .

1826 minister van Binnenlandse zaken, afd. Eredienst 
1830 directeur-generaal r k e  

1843 minister r k e

1849 minister van Buitenlandse zaken, wn. minister r k e

1852 minister van Justitie, wn. minister r k e

1853 minister r k e

1862 minister van Buitenlandse zaken, administratie r k e  

1866 minister van Justitie, administratie r k e  

1868 minister r k e  (jan.-aug.)

1868 minister van Justitie, administratie r k e
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Bijlage II

Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden 1848 

Zesde Hoofdstuk. Van den Godsdienst.

164. Ieder belijdt zijne godsdienstige meeningen met volkomen vrijheid, behoudens de bescherming 
der maatschappij en harer leden tegen de overtreding der strafwet.

165. Aan alle kerkgenootschappen in het Rijk wordt gelijke bescherming verleend.

166. De belijders der onderscheidene godsdiensten genieten allen dezelfde burgerlijke en burgerschaps

rechten, en hebben gelijke aanspraak op het bekleeden van waardigheden, ambten en bedieningen.
167. Alle openbare godsdienstoefening binnen gebouwen en besloten plaatsen wordt toegelaten, behou

dens de noodige maatregelen ter verzekering der openbare orde en rust.

Onder dezelfde bepaling blijft de openbare godsdienstoefening buiten de gebouwen en besloten plaat

sen geoorloofd, waar zij thans naar de wetten en reglementen is toegelaten.

168. De traktementen, pensioenen en andere inkomsten, van welken aard ook, thans door de onder
scheidene godsdienstige gezindheden o f derzelver leeraars genoten wordende, blijven aan dezelve 
gezindheden verzekerd.

Aan de leeraars, welke tot nog toe uit ’s Lands kas geen, o f een niet toereikend traktement genieten, kan 
een traktement toegelegd, o f het bestaande vermeerderd worden.

169. De Koning waakt, dat alle kerkgenootschappen zich houden binnen de palen van gehoorzaamheid 
aan de wetten van den Staat.

170. De tusschcnkomst der Regeering wordt niet vereischt bij de briefwisseling met de hoofden der 

onderscheidene kerkgenootschappen, noch, behoudens verantwoordelijkheid volgens de wet, bij de 

afkondiging van kerkelijke voorschriften.

Noten

1 Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (h t k ) 1856-1857, p. 147-148.
2 Voor een diepgaander onderzoek naar werkzaamheden en functioneren van de departementen zelf is 

het nodig de archieven van de departementen van Eredienst te raadplegen. Tezamen beslaan deze 

archieven enige honderden meters. Zie voor een beschrijving van deze archieven: EJ.M . Otten, Gids 
voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) P- 273-278.

3 Zie Bijlage I voor een overzicht van de departementen van Eredienst.

4 J.Th. de Visser, Kerk en Staat, deel 3, Vanaf 1796 tot op heden (Leiden 1927) p. 92/3.

5 Ibidem , p. 39 noot.

6 Ibidem , p. 260.

7 W.M. de Brauw, De departementen van Algemeen Bestuur in Nederland sedert de omwenteling van 

U95 (Utrecht 1864) p. 196.
8 Zie Bijlage II voor de inhoud.
9 Zie voor Thorbcckes persoonlijke opvattingen over godsdienst en staat: Jan Drentje, Thorbecke. Een 

filosoof in de politiek (Amsterdam 2004).
10 Men leze over de veelvuldige commotie over de toepassing van dit artikel het vuistdikke boek van
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P.J. Margry, Teedre qunesties: religieuze rituelen in conflict. Confrontaties tussen katholieken en prote

stanten rond de processiecultuur in i9e-eeuws Nederland (Hilversum 2000).

11 J.R. Thorbecke, Bijdrage tot de herziening der grondwet (Leiden 1848) p. 98-99.

12 De Visser, Kerk en Staat, p. 360.
13 Naar aanleiding van verontruste adressen die binnenstroomden bij de synodale commissie, nam de 

minister al snel gas terug. Hij beloofde niet overhaast te werk te zullen gaan maar steeds a f te wegen 
o f behoud van beide departementen strookte met het algemeen belang.

14 h t k  1949-1950, Bijlagen, Verslag van de Commissie van Rapporteurs, p. 87.

15 Ibidem.

16 h t k  1849-1850, p. 154-155.

17 h t k  1850-1851, Bijlagen, Voorlopig Verslag, p. 132.

18 h t k  1851-1852, p. 386.
19 Ook de katholieken golden als voorstanders van de volkomen vrijheid van de kerken, maar zij uit

ten zich daarover op dat moment nauwelijks in de Tweede Kamer.

20 De Visser, Kerk en Staat, p. 378.

21 H T K  1853-1854, p. 473-374-
22 H T K  1853-1854, p. 306.
23 Ibidem, p. 317.

24 Bijvoorbeeld Reinders. Het zou niet in de geest van de Grondwet zijn dat vertegenwoordigers van 

kerkgenootschappen, zoals hij de Eredienstministers zag, zitting hadden in de ministerraad. De ker

ken mochten geen stem hebben in een vergadering waar burgerlijke zaken werden behandeld [ h t k

1854-1855, p. 293)-
25 h t k  1853 juni-sept., p. 232.

26 h e k  1853 juni-sept., p. 67. Van Eek had van Thorbecke bij een privé-bezoek een iets andere versie 

gehoord. Lightenvelt zou zijn ontslag hebben aangeboden naar aanleiding van het wetsontwerp van 
Van Hall. Maar toen er geen opvolger kon worden gevonden liet hij zich overhalen te blijven, ech

ter op voorwaarde dat hij met een bijzondere missie naar Rome werd belast zodat hij niet de con

frontatie met de Tweede Kamer hoefde aan te gaan (C.A. Tamse (red.), Memoires van een enfant ter

rible. Politieke herinneringen van de Zeeuwse liberale afgevaardigde Mr. Daniël van Eek aan 

vijfendertig jaar Kamerlidmaatschap 1849-1884 (Middelburg 1975) p. 51).
27 h t k  1856-1857, Bijlagen, Memorie van Antwoord, p. 313.

28 Ibidem, Bijlagen, Voorlopig Verslag, p. 238. De katholieke thorbeckiaan Storm verzette zich tijdens 

het plenaire debat tegen de zinsnede uit het Voorlopig Verslag. Hij was al geen voorstander van een 

zelfstandig Eredienstdepartement en bepleitte eerder de benoeming van een katholiek op een 

belangrijke plaats‘met invloed op hogere politieke aangelegenheden, { h t k  1856-1857, p. 349).

29 Ook wel patronaatsrecht genoemd, het recht van voordracht voor benoeming van geestelijken aan 

de bisschop; oorspronkelijk het recht dat aan stichters van kerken werd gegeven, o f aan eigenaren 
van de grond waarop een kerk werd gebouwd.

30 Dc liberaal Metman in h t k  1853-1854, p. 212.
31 Ibidem , p. 217.
32 Ibidem, p. 300-301,307, 311.

33 h t k  1862-1863, p. 163.

34 h e k  1868 febr.-sept., p. 62-63.

35 H T K  18 5 3 - 18 5 4 . P - 309-

36 H T K  1866-1867, P- 296.
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37 Volgens aantekeningen van Van Eek had Van Lynden hem gezegd ‘dat het hem zoo veel opoffering 

had gekost om de portefeuille aan te nemen. Twee malen had hij bedankt, doch dienzelfden m or

gen nogmaals per telegram opontboden had hij eindelijk toegegeven.’ Maar volgens minister van 

Binnenlandse Zaken Heemskerk was dat onzin. ‘ Heeft hij dat gezegd? Dat is alles coquetteric. Hij 

was happig genoeg naar eene portefeuille en was mooi blij dat ze hem werd aangeboden’ (in: Tam- 
se (red.), Memoires van een enfant terrible, p. 58).

38 h t k  1868 jan-sept., Bijlagen, Memorie van Antwoord, p. 390.

39 Overigens had Lightenvelt, minister van r k e  in 1848, het schandalig genoemd dat in zijn tijd de post 

‘alleen dienende om de pastoors te betalen’ de enige reden was om een katholiek te benoemen (brief 

aan J.B. van Son, 19 nov. 1848, in: J.H.J.M. Witlox, De Katholieke Staatspartij in haar oorsprong en ont
wikkeling geschetst, deel 3, De staatkundige emancipatie van Nederlands katholieken (Bussum 1969) 

P- 59)-

40 VV.H. den Ouden, De ontknoping van de zilveren koorde. De geschiedenis van de rijkstraktementen in 
de Nederlands Hervormde Kerk (Zoetermeer 2004) p. 149.
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‘Moorse minaretten’ op kosten van de staat? 
Overheidssubsidie voor moskeeën (1960-1990)

Charlotte Brand

‘Scheiding (tussen) kerk en staat, prima, maar als veel mensen zich via de moskee organise
ren, moet je daar toch wat mee. (...) Als mensen migreren, doen ze dat niet alleen met hun 
handen, maar ook met hun hoofd -  het is kennelijk moeilijk voor de Nederlandse samenle
ving om dat te accepteren’1 Zo typeerde het huidige Tweede-Kamerlid voor het c d a , 

Coskun C^örüz, in 1998 de problematiek die al een groot aantal jaren in Nederland speelt.2 
Met de komst van gastarbeiders in de jaren zestig en zeventig kwamen er niet alleen nieuwe 
werkkrachten die de handen uit de mouwen zouden steken, maar er kwam ook een voor 
Nederlandse begrippen nieuw geloof. Toen duidelijk werd dat veel -  voornamelijk Turkse en 
Marokkaanse -  gastarbeiders zich permanent in Nederland vestigden, werd de bouw van 
moskeeën een belangrijk thema. Op den duur deden zij een beroep op de Nederlandse over
heid voor geldelijke steun bij de bouw van islamitische gebedsruimten.

Het financieren van gebedscentra door de overheid lag echter gevoelig. Zo waarborgen 
artikel 1 en artikel 6 lid 1 van de Grondwet de vrijheid en gelijkheid van godsdienst. Daar
naast kent Nederland sinds de Bataafse Republiek de scheiding van kerk en staat. Formeel 
houdt dit in dat de kerkelijke macht en de staatkundige macht niet in dezelfde handen zijn 
en dat ze elkaar niet kunnen maar zeker ook niet mogen beïnvloeden. Dat dit voor de Neder
landse overheid steeds weer een moeilijk punt is, blijkt wel uit de wet- en regelgeving 
omtrent het al dan niet verlenen van steun bij de bouw van religieuze centra. In 1990 kwam 
er een einde aan de subsidieregeling van de centrale overheid.

In dit artikel wordt beschreven hoe de steun voor wet- en regelgeving op het gebied van 
landelijke overheidssubsidies voor religieuze centra, in het bijzonder voor moskeeën, zich 
onder de politieke partijen ontwikkelde in de periode 1960-1990. Hoe laveerden de partijen 
daarbij tussen het beginsel van godsdienstvrijheid enerzijds en de scheiding van kerk en staat 
anderzijds?

Van retourmigratie naar immigratie

Vanaf de jaren zestig trokken veel, voornamelijk mannelijke gastarbeiders uit onder meer 
Marokko en Turkije naar landen als Duitsland, Frankrijk en Nederland. In eerste instantie 
vormde de godsdienst van de gastarbeiders geen enkel probleem omdat het de bedoeling was 
dat het verblijf in de Europese landen een tijdelijk karakter zou hebben. Het voornaamste 
doel van de gastarbeiders was om in korte tijd genoeg geld te verdienen om een welvarende 
toekomst in het herkomstland tegemoet te kunnen zien. Sommige bedrijven stelden voor bij
zondere islamitische vieringen, zoals de vastenmaand ramadan en het offerfeest, bedrijfs
ruimte beschikbaar waar de gastarbeiders hun geloof konden belijden.3 Andere religieuze 
gebruiken bleven verborgen achter de muren van de pensions waarin de eerste gastarbeiders
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in groepen waren gehuisvest. Het bouwen van moskeeën was in de beginjaren van de gastar
beid nog helemaal niet aan de orde. Naast het feit dat de gastarbeiders aanvankelijk niet van 
plan waren om in Nederland te blijven, was daarvoor een tweetal andere oorzaken aan te w ij
zen. Ten eerste werkte het grootste deel van de gastarbeiders in ploegendiensten, waardoor 
het moeilijk was om te voldoen aan de salat, de plicht om vijfmaal per dag te bidden. Daar
bij kwam voor sommigen dat de druk van de sociale controle grotendeels ontbrak, waardoor 
het voldoen aan religieuze verplichtingen van minder belang werd.

In de jaren zeventig bleek dat veel gastarbeiders besloten om zich permanent te vestigen 
in het land waar zij werkten en overgingen tot gezinshereniging: ze lieten hun vrouwen en 
kinderen overkomen uit het thuisland. Zij wilden daarom investeren in een toekomst in het 
nieuwe land. Zoals Had Karacaer, directeur van Milli Görüs Nederland, het verwoordde: 
‘Vroeger was het: zo spaarzaam mogelijk leven om straks rijk te kunnen terugkeren. Nu is 
het: zo gelukkig mogelijk leven, in Nederland. We blijven hier. Dus willen we ook een mooie 
moskee. Dat heeft met zelfvertrouwen te maken.’4 Voor de gezinnen was het belangrijk om 
bepaalde culturele waarden, voornamelijk de taal en het geloof en de daarbij passende waar
den en normen, vast te houden. Met het oog op een eventuele terugkeer naar het land van 
herkomst was het belangrijk dat de kinderen de eigen taal en religie onderhielden.5 Voor de 
ouders gold veelal dat zij met het verhuizen naar het nieuwe land al genoeg veranderingen 
doormaakten. Confrontatie met het nieuwe noopte tot het vasthouden aan wat vertrouwd 
was. De moskee kon hierin een centrale rol vervullen. Zij heeft immers niet alleen een gods
dienstige functie maar ook een sociaal-culturele. De moskee is een belangrijke ontmoetings
plaats, waar tegenwoordig bijvoorbeeld computercursussen worden aangeboden. In Turkse 
en Marokkaanse moskeeën is ook een winkeltje voor levensmiddelen en religieuze literatuur 
niet ongebruikelijk.

De Wet Premie Kerkenbouw als voorbeeld (1962-1982)

Uit het voorafgaande kan de indruk ontstaan dat de eerste moslims pas in de jaren zestig 
naar ons land kwamen. In de jaren vijftig kwamen echter al de eerste islamitische gezinnen 
van Molukse afkomst naar Nederland. Daarnaast waren er ook al islamitische studenten uit 
andere delen van Indonesië en uit Suriname in Nederland.6 Hun aandeel viel echter in het 
niet bij de arbeidsmigratie van de jaren zestig, voornamelijk uit Marokko en Turkije, maar 
ook uit Indonesië, Pakistan, Egypte en Tunesië.7

In de jaren zeventig ontstond bij de gastarbeiders behoefte aan gesubsidieerde religieuze 
voorzieningen. Als voorbeeld zagen zij de subsidiëring van kerken door de overheid via de 
Wet Premie Kerkenbouw. Met deze wet uit november 1962 was er een einde gekomen aan een 
slepende kwestie. Na de Tweede Wereldoorlog was met name de katholieke bevolking snel 
gegroeid. Tegelijkertijd waren er veel kerken vernield door het oorlogsgeweld, en de kerkge
nootschappen bezaten niet voldoende financiële middelen om tot (her)bouw van kerken te 
kunnen overgaan. Duidelijke richtlijnen omtrent subsidiëring door de overheid bij de bouw 
van kerken ontbraken. Of een kerkgenootschap kon rekenen op geldelijke steun was afhan
kelijk van de draagkracht van een bepaalde gemeente o f provincie. I11 1954 werd de kwestie 
op de spits gedreven, nadat de gemeente Nijmegen bereid was gebleken een bijdrage te leve
ren aan de bouw van een kerk. Gedeputeerde Staten van Gelderland wezen dit af; zij vonden 
de financiering in strijd met de Gemeentewet. Per Koninklijk Besluit van 9 augustus 1954
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werd Nijmegen echter in het gelijk gesteld.8 Verschillende kerkgenootschappen eisten daar
op een landelijke regeling. Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken L.J.M. Beel ( k v p ) 

stelde hierop een commissie in die moest onderzoeken of het wenselijk was dat de overheid 
steun verleende bij de bouw van kerken. Na langdurige studie kwam de commissie, onder 
voorzitterschap van k v p -senator E.M.J.A. Sassen, tot de conclusie dat het wenselijk was dat 
de overheid steun zou verlenen bij de kerkenbouw. De voornaamste redenen wraren voor de 
commissie het openbaar belang van een krachtig kerkelijk leven, de snelle groei van de gelo
vige bevolking, de sterk gestegen bouwkosten en de daarmee samenhangende slechte finan
ciële situatie van de kerkgenootschappen.9 Haar bevindingen goot de commissie in de vorm 
van een eindrapport dat tevens een wetsontwerp bevatte. Het duurde echter nog tot 1962 
voor het wetsontwerp werd besproken in de Kamer. Vanaf 1957 werden er veelvuldig kritische 
Kamervragen gesteld, maar verantwoordelijke ministers en premiers schoven het vraagstuk 
voortdurend voor zich uit. Hieruit blijkt ook wel dat verschillende kabinetten zich niet goed 
raad wisten met de ontstane situatie. Enerzijds was er het rapport van de commissie-Sassen 
dat vóór overheidssteun pleitte, anderzijds was er het beginsel van de scheiding van kerk en 
staat. Ook speelden de toen van kracht zijnde bestedingsbeperking en de discussie over de 
hoogte van het mogelijke subsidiebedrag een rol.10

Pas tijdens het kabinet-De Quay (1959-1963) werd op 15 februari 1961 het wetsvoorstel bij 
de Tweede Kamer ingediend, ondertekend door de ministers van Volkshuisvesting en Bouw
nijverheid, Binnenlandse Zaken, Financiën en Justitie.11 In de memorie van antwoord had de 
regering eind januari 1962 al laten weten dat zij het oponthoud tot dan toe enorm betreurde, 
maar dat het een delicaat onderwerp betrof dat‘vele facetten vertoont (en) uiteraard veel tijd 
vergt’.12

Het op de lange baan schuiven van het wetsontwerp hing voor een deel samen met de ver
deeldheid binnen het kabinet-De Quay. De katholieke minister van Maatschappelijk Werk, 
M.A.M. Klompé, was van mening dat het ‘kerkvolk’ zelf voor de kosten van de bouw van ker
ken moest ‘opdraaien’. Zij legde zich desondanks neer bij de premieverlening. vvD-minister 
van Binnenlandse Zaken en domineeszoon E.H. Toxopeus was bang dat de invloed van de 
overheid op de kerken te groot zou worden. Hij pleitte dan ook voor ruimere aftrekmoge
lijkheden van de belasting omdat zo minder direct door de overheid zou worden ingegrepen 
in het geestelijk leven. Ook minister A.Ch.W. Beerman ( c h u ) van Justitie en de minister van 
Defensie, S.H. Visser ( w d ) ,  waren sceptisch.13 De ministers debatteerden lang over de nood
zaak van een aparte wet voor ‘bezinningscentra’ en ‘genootschappen zonder godsbegrip, zoals 
humanistische stromingen’.14

De behandeling van het wetsontwerp vond plaats op 22 mei 1962. Net als in de minister
raad heerste ook in de Tweede Kamer verdeeldheid. P v d A ’ e r  en predikant J.H. Scheps 
beschuldigde de minister van discriminatie: ‘De Minister geeft een ontwerp van wet en stelt 
daarin, naar ons gevoel, humanisten, mohammedanen enz. toch eigenlijk ten achter. Men 
noemt het dan discrimineren.’15 Een amendement van Scheps regelde dat de wet niet slechts 
van toepassing was op geloofsgenootschappen met een christelijke grondslag; ook aanhan
gers van een andere gezindte konden aanspraak maken op het overheidsgeld.16

Uiteindelijk werd de wet twee dagen later met 89 stemmen voor en 47 stemmen tegen aan
genomen. De k v p  steunde als enige fractie de wet unaniem. De andere fracties, ook die van 
de coalitie, stemden verdeeld. Zonder de steun van 35 van de 43 leden van de P vd A  was de wet 
er niet gekomen. Door het amendement-Scheps was de wet voor het grootste deel van de
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pvdA-fractie aanvaardbaar geworden. De a r p  en het overgrote deel van de CHu-fraetie 
waren bang dat de kerkgenootschappen zo op den duur ook op het inhoudelijke vlak afhan
kelijk werden van de overheid. Zij bepleitten een duidelijker scheiding van kerk en staat. Een 
minderheid van de P v d A -  en een meerderheid van de WD-fractie zagen liever verruiming 
van de fiscale middelen in plaats van premiëring om de bouw van voldoende kerken te kun
nen garanderen. De s g p  stemde tegen omdat door het amendement-Scheps nu ook niet- 
christelijke kerkgenootschappen aanspraak konden maken op overheidssubsidie. De p s p  was 
tegen omdat zij vond dat de overheid zich niet diende bezig te houden met het subsidiëren 
van de bouw van kerken. Ook de c p n  keerde zich tegen de nieuwe wet. Woordvoerder M. 
Bakker vond subsidiëring van kerkenbouw in de inmiddels aangebroken tijden van ontker
kelijking een vreemde zaak: ‘ Je moet belasting betalen voor de kerk, waar je zelf niet heen wilt 
eventueel, maar anderen wel heen willen.’17 De wet werd een tijdelijke regeling, voor een 
periode van tien jaar. Dit ŵ as enerzijds omdat nog niet duidelijk was hoe het probleem zich 
in latere jaren zou ontwikkelen en anderzijds omdat het zowel voor de kerken als voor de 
overheid beter zou zijn om geen blijvende subsidieregeling in het leven te roepen.18 De over
heid zou dertig procent van de (op)bouwkosten subsidiëren. Als peildatum werd maart 1961 
aangehouden, en de wet werd dan ook van toepassing op alle gebedscentra waarvan de 
bouwvergunning verleend was na die datum. De regering liet duidelijk de mogelijkheid open 
om de wet te verlengen indien dit nodig mocht zijn.

Toen het jaar 1971 in zicht kwam, werd de Wet Premie Kerkenbouw opnieuw een issue in 
de vergaderzaal van de Tweede Kamer. Op 25 september 1970 verscheen een Koninklijke

Moslims komen bijeen in een tent, omdat de Haagse Mobarak-moskee niet berekend was op de grote 
aantallen Turkse gastarbeiders, 12 april 1965 [Foto: a n p ].
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Boodschap waarin werd meegedeeld dat het ‘wenselijk was om de werkingsduur van de Wet 
Premie Kerkenbouw nog voor een beperkt aantal jaren te verlengen, alsmede om de grootte 
van de uit ’s Rijks kas te verlenen premie (...)  voor de verdere werkingsduur der wet nader 
vast te stellen’.19 In februari 1971 kwam de vaststelling van de einddatum in de Tweede Kamer 
aan de orde. Minister W.F. Schut ( a r p ) van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening liet 
weten dat de financiële positie van de kerkgenootschappen aanmerkelijk gunstiger was 
geworden ten opzichte van de jaren zestig. Hij zag er weinig in om de tijdelijke regeling om 
te zetten in een permanente regeling omdat hij bang was dat de scheiding van kerk en staat 
in het geding zou komen. Besloten werd de wet om te zetten in een uitloop regeling die een 
soepele overgang kon bieden naar de periode waarin de kerkgenootschappen zelfstandig de 
bouw van de kerken konden verzorgen.’0 De regering diende daarop een wetsontwerp ter 
verlenging van de Wet Premie Kerkenbouw in waarover op 9 februari 1971 positief werd 
besloten. Tegen waren de p s p , de c p n , de Boerenpartij en nu een meerderheid van de P vd A .  

De verdeeldheid binnen de P vdA was groot. Een groot deel van de PvdA-fractie, onder leiding 
van het lid van de Nederlands Hervormde Kerk H.M. Franssen, vond principieel dat er op 
geen enkele wijze een financiële band diende te bestaan tussen kerk en overheid. Het andere 
deel van de PvdA-Tweede-Kamerfractie, onder aanvoering van J.J. Voogd, kon zich vinden in 
een verlenging van de wet, maar slechts wanneer de subsidie niet alleen voor kerken maar 
ook voor andere ‘genootschappen op geestelijke grondslag’ bereikbaar zou zijn. De wet werd 
dus van toepassing voor alle gebedscentra die een bouwvergunning hadden ingediend tussen
1 maart 1961 en 1 maart 1975. Uiteindelijk heeft deze wet de overheid een totaal subsidiebe
drag vani 114.495.107 gulden gekost. Slechts één moskee, in Almelo, is gebouwd met behulp 
van de Wet Premie Kerkenbouw. Uiteindelijk werd de wet in 1982 ingetrokken omdat de 
gronden waarop destijds tot subsidiëring was overgegaan niet langer aanwezig waren.21

‘ Ruimtelijke voorzieningen’ voor werknemers met een ‘ Mohammedaanse 
religie’ (1976-1983)

In januari 1970 presenteerde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid B. Roolvink 
( a r p ) de Nota buitenlandse werknemers. In deze uitgebreide nota waren slechts enkele zinnen 
gewijd aan de zogenoemde ‘geestelijke verzorging van buitenlandse werknemers’. Het onder
werp geestelijke verzorging had de aandacht van de regering: ‘Met name ten behoeve van de 
zielzorg van de rooms-katholieke buitenlandse werknemers ( ...)  is een aantal aalmoezeniers 
werkzaam.’ Echter,‘voor degenen, die een andere godsdienst zijn toegedaan, zoals de Moslims, 
wordt eveneens getracht aan de behoeften van geestelijke verzorging ( ...)  tegemoet te 
komen’.22 In het voorlopig verslag bij de Nota buitenlandse werknemers sprak de Kamer voor 
het eerst duidelijk uit dat zij zich realiseerde dat de komst van buitenlandse werknemers ook 
gevolgen op religieus gebied zou hebben. Het voorlopig verslag drong aan op concrete finan
ciële toezeggingen van de overheid voor subsidiëring van ‘geestelijke verzorgers behorend tot 
de veelvuldig onder de buitenlandse werknemers voorkomende Mohammedaanse religie’ en 
van ‘ruimtelijke voorzieningen’ 23 Tegelijkertijd stelde de commissie vast dat de realisering van 
deze subsidiëring moeilijk lag vanwege de financiële consequenties, maar ook vanwege de 
scheiding van kerk en staat. In ieder geval pleitte zij voor meer duidelijkheid omtrent mogelij
ke subsidiëring. Dit bleek onder meer uit de vraag: ‘Hoe worden in de praktijk de vragen van 
bijv. Turkse arbeiders om een eigen moskee enz. opgelost?’24

80



‘ m o o r s e  m i n a r e t t e n ’ o p  k o s t e n  v a n  d e  s t a a t ?

Na het aantreden van het kabinet-Den Uyl in 1973 kwam er vanuit het kabinet een nieu
we nota naar aanleiding van het eindverslag. Verantwoordelijk hiervoor was minister van 
Sociale Zaken J. Boersma (a r p ). In de nota liet de minister weten dat hij de geestelijke ver
zorging voor moslims van groot belang achtte. De minister maakte duidelijk dat de regering 
in overweging nam om activiteiten van moslimgroeperingen op enigerlei wijze te financie
ren. Boersma wilde tevens de mogelijkheden onderzoeken voor financiële steun van de over
heid bij de bouw van moskeeën. Hiervoor wilde hij eerst een ‘behoefteonderzoek’ laten 
doen.25 Tijdens de parlementaire behandeling van de Nota buitenlandse werknemers bleek 
eens te meer de grote steun voor de subsidiëring van gebedsruimten voor moslims. Zowel de 
PvdA als de k v p  drong er bij Boersma op aan om concrete financiële toezeggingen te doen. 
In de woorden van PvdA-Tweede-Kamerlid D.A.Th. van Ooijen, zelf Dominicaner pater: ‘Aan 
vage toespelingen hebben de buitenlandse werknemers niets.’26 Daarnaast moest er haast 
worden gemaakt met het aangekondigde behoeftenonderzoek. Kamerlid A.J. Verbrugh van 
het g p v  keerde zich stellig tegen de mogelijke subsidiëring van moskeeën. Hij vond dat het 
geloof een privé-zaak was, waar de staat niets mee van doen had. Verder bracht het (vrijge
maakt) gereformeerde Kamerlid nog naar voren dat de overheid moest vermijden dat zij 
meebetaalde aan de ‘Moorse bouwstijl, een moskee of minaret, (die) het Nederlandse stads- 
of dorpsbeeld zou gaan beïnvloeden’.27

In 1976 kwam het Behoefteonderzoek moslims uit. Op grond van gesprekken met belan
genorganisaties voor moslims en deskundigen, alsmede een enquête onder welzijnsinstellin- 
gen voor allochtone werknemers, concludeerden de opstellers van het rapport dat de behoef
te aan religieuze voorzieningen voor moslims groot was. Dit onder meer op grond van het 
feit dat de buitenlandse werkkrachten die moslim waren zich niet konden aansluiten bij een 
bestaand kerkgenootschap. Tevens was het van belang dat de arbeiders hun culturele identi
teit konden behouden. Ten slotte was er nog het gegeven dat de werknemers niet in staat 
waren om zelf de kosten voor eigen gebedscentra op te brengen.28 Dit laatste argument had 
een aantal decennia eerder ook meegewogen bij de totstandkoming van de Wet Premie Ker
kenbouw. Naar aanleiding van het behoeftenonderzoek stelde het ministerie van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk ( c r m ) de Globale Regeling inzake Subsidiëring Gebeds
ruimten in werking. In eerste instantie was de regeling alleen van toepassing in de vier grote 
steden van Nederland. Vanaf 1977 werd de regeling uitgebreid naar andere plaatsen, waar de 
moslimpopulatie ten minste duizend personen moest bedragen. Een jaar later werd het ook 
mogelijk om subsidie aan te vragen bij minder dan duizend moslims. Frappant was dat de 
subsidieregeling slechts gold voor mediterrane moslims. Islamitische Surinamers en Moluk- 
kers konden dus niet rekenen op financiële steun van de overheid voor hun moskee. Dit hing 
samen met een conflict op het ministerie van c r m . De afdeling Welzijn Buitenlanders vond 
dat er een subsidieregeling moest komen voor moslims; ambtenaren van de afdeling Welzijn 
Molukkers, Surinamers en Woonwagenbewoners voelden daarentegen weinig voor subsidië
ring.29 De ambtenaren kwamen overeen dat alle moslims moesten worden toegelaten in de 
gesubsidieerde moskeeën. Dit besluit was niet weloverwogen genomen. Wanneer de ambte
naren zich meer in de materie hadden verdiept, hadden ze kunnen weten dat er tussen mos
lims onderling veel tegenstellingen bestonden en nog steeds bestaan. Het samen in gebed 
gaan met moslims van verschillende komaf is tot op de dag van vandaag een heikel punt.

Bij de Wet Premie Kerkenbouw was het subsidiebedrag vastgesteld op dertig procent van 
de totale stichtingskosten. Bij de Globale Regeling werd een andere verdeelsleutel toegepast.
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Voor de vier grote steden werd een bedrag van 25.000 gulden per gemeente per jaar plus 3,30 
gulden per moslim (gedurende vijf jaar) gerekend. Voor de overige gemeenten gold een 
bedrag van 3200 gulden per jaar plus 3,30 gulden per moslim, voor v ijf jaar.30 In maart 1981 
liep de regeling af. De balans kon worden opgemaakt. Met behulp van de subsidies waren 31 
gebedsruimten gebouwd in 25 gemeenten. Het totale subsidiebedrag kwam uit op 1.657.650 
gulden. Op basis van de Wet Premie Kerkenbouw werden 770 gebedscentra gesubsidieerd 
voor een totaalbedrag van 114.495.107 gulden.31 Ook wanneer rekening wordt gehouden met 
de inflatie, blijkt de Wet Premie Kerkenbouw royaler te hebben uitgepakt dan de Globale 
Regeling. Omgerekend per gebedsruimte kwam het neer op 53.473 gulden bij de Globale 
Regeling tegen 148.694 gulden bij de Wet Premie Kerkenbouw.

Niet lang na het aflopen van de Globale Regeling vonden er gesprekken plaats tussen het 
ministerie van c r m , de vier grote steden en de Interdepartementale Commissie Minderhe
denbeleid. Uit die gesprekken kwam een aantal belangrijke zaken naar boven. Het aantal 
moslims was sterk toegenomen en de moslimgemeenschap bleek bij nader inzien toch niet 
zo uniform als de overheid had gedacht.32 Besloten werd de Globale Regeling in gewijzigde 
vorm voort te zetten omdat zij in een grote behoefte voorzag. De Tijdelijke Regeling Subsi
diëring Gebedsruimten voor Moslims trad in december 1981 in werking en gold voor een 
periode van twee jaar. Een organisatie kon alleen aanspraak maken op de regeling als zij niet 
eerder een subsidie had ontvangen. Opmerkelijk was dat Surinamers en Molukkers nog 
steeds geen aanspraak konden maken op deze subsidie, ondanks herhaalde verzoeken daar
toe. Afgesproken werd om vóór het aflopen van deze regeling een definitief standpunt te 
bepalen over de rol die de overheid in de toekomst zou spelen bij de totstandkoming van reli
gieuze voorzieningen van minderheden.

Rapporten vóór subsidiëring, maar geen nieuwe regelingen (1983-1991)

Niet veel later verscheen de Ontwerp-Minderhedennota?3 Vreemd genoeg repte deze nota 
met geen woord over het geestelijk leven van moslims. In de loop van de jaren tachtig zagen 
nog twee belangwekkende rapporten het licht. In januari 1983 verscheen een beleidsadvies, 
Religieuze voorzieningen voor etnische minderheden in Nederland, van de hand van een werk
groep onder leiding van de hoogleraar islam en fenomenologie aan de Rijksuniversiteit 
Utrecht, J.D.J. Waardenburg, die in augustus 1982 was ingesteld door het ministerie van c r m . 

Uiteraard nam dit advies de grondwettelijke beginselen in acht: het beginsel van godsdienst
vrijheid en de scheiding van kerk en staat. Ook hield het rekening met de erkenning van de 
eigen cultuur van de minderheden en de verantwoordelijkheid van de overheid voor hun 
welzijn.34 Dit rapport stond niet alleen uitgebreid stil bij de geschiedenis van overheidssub
sidies voor religieuze voorzieningen, maar ook bij de buitenlandse steun, met name uit de 
Arabische olielanden, bij de bouw van moskeeën.35 Een moskee in Tiel was bijvoorbeeld voor 
een groot deel te danken aan een donatie van meer dan 100.000 gulden uit Saoedi-Arabië.36 
Vaak werd de geldelijke steun uit het buitenland verbonden aan bepaalde voorwaarden. Zo 
zou een niet nader aangeduid kostbaar moskeeproject in Nederland worden gesteund op 
voorwaarde dat de moslims zich zouden bekennen tot het islamitische standpunt van de 
geldschieter. Naast geldelijke steun uit Arabische landen was er ook sprake van meer impli
ciete steun, zoals het sturen van imams. Een moskee in Breda werd uit uiteenlopende bron
nen gefinancierd: n o v i b , de Vastenactie, de Stichting Zomerpostzegels, het Bisdom Breda,
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het Koningin Julianafonds, de Stichting Buitenlandse Werknemers West-Brabant, de Stich
ting Projecten in Nederland, de Stichting Kerken en Maatschappijvernieuwende Projecten en 
diverse rooms-katholieke organisaties.37 Voor het overige waren moskeeën afhankelijk van de 
offervaardigheid van de eigen gemeenschap.

Het rapport van de commissie-Waardenburg maakte aan de hand van de vier grote ste
den duidelijk hoe het moskeebestand eruitzag. Turken, Marokkanen en Surinamers hadden 
allen hun eigen gebedsruimten. Veel ruimten werden bekostigd door de moslims zelf. In Rot
terdam bijvoorbeeld was een moskee gevestigd in de voormalige Mathenesserkerk. De koop 
hiervan was mogelijk geworden door een subsidie uit Irak en door een lening van 50 procent 
van het benodigde bedrag die werd verstrekt door de Nederlands Hervormde Kerk.38 Het 
rapport pleitte voor betere behuizing of vestiging van bestaande moskeegroepen, uitbreiding 
van het aantal gebedsruimten, steun bij de exploitatie van het pand en bij bijzondere onder
houdskosten.39 Uiteindelijk sprak de commissie-Waardenburg zich uit vóór subsidiëring van 
de gebedsruimten. Als belangrijkste argumenten hiervoor voerde zij bevordering van de inte
gratie en het financiële onvermogen van de moslims aan. De Tijdelijke Regeling diende in 
feite te worden gecontinueerd.

In 1983 kreeg Nederland een herziene Grondwet, waarin uitdrukkelijk is bepaald dat alle 
religies en levensovertuigingen, ongeacht hun historische band met de Nederlandse samen
leving, als volwaardig en gelijkwaardig worden beschouwd en dienovereenkomstig dienen te 
worden behandeld.40 Na de grondwetsherziening van 1983 is in artikel 6 godsdienstvrijheid 
verruimd van alleen bescherming van de godsdienst tot bescherming van het belijden ervan, 
inclusief het ‘zich naar de godsdienst gedragen’. De financiële banden tussen kerkgenoot
schappen en de staat werden definitief verbroken. Niet lang hierna verscheen de definitieve 
Minderhedennota van het eerste kabinet-Lubbers. Hierin gaf het kabinet een tweeslachtig 
antwoord op de vraag o f subsidiëring van moskeeën werkelijk nodig was. Enerzijds erkende 
het dat minderheden in Nederland voorzieningen nodig hadden om hun godsdienst te kun
nen belijden. Anderzijds verwees het kabinet naar de moeilijke verhouding van kerk en staat 
en naar de neutraliteit die de staat op dit punt moest innemen.4' Over het rapport van de 
commissie-Waardenburg was de nota positief noch negatief. Wel drong zij aan op ‘voortge
zet overleg’.42 In het Kamerdebat over deze nota drong C D A ’ e r  J.G.H. Krajenbrink er in een 
motie op aan om aan te sluiten bij de bevindingen van de commissie-Waardenburg. Een 
meerderheid van sociaal-democraten en liberalen verwierp deze motie echter. Voor stemden 
het c d a ,  d ’ 6 6 ,  p p r  en p s p .  De P vdA kon zich niet vinden in de motie en liet via woordvoe
der J.F. Buurmeijer weten dat zij de aanbevelingen van de commissie-Waardenburg in strijd 
achtte met de scheiding van kerk en staat43 Dit was ook de mening van de w d .  Op dat 
moment sprak de P vd A  zich voor het eerst unaniem uit tegen overheidssubsidiëring van 
moskeeën.

Op 26 september 1984 antwoordde minister J.G. Rietkerk van Binnenlandse Zaken (w d ) 

op vragen van de WD-Kamerleden J.G.C. Wiebenga en L.M.L.H.A. Hermans en de P v d A -  

Kamerleden Van Ooijen en Buurmeijer dat er ‘geen dwingende staatsrechtelijke bezwaren, 
samenhangend met het beginsel van scheiding van kerk en staat, bestaan tegen een tijdelijke 
en beperkte subsidieregeling’. De vier vragenstellers hadden de minister ook gevraagd ‘o f het 
tot de gewoonte van de regering behoort om door de Kamer verworpen moties desalniette
min uit te voeren, o f is hier sprake van een nieuw verschijnsel?’44 Hieruit bleek duidelijk het 
heersende ongenoegen onder de liberalen en sociaal-democraten. De Tweede Kamer had in
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het debat over de nota duidelijk gemaakt tegen een subsidieregeling voor de bouw van mos
keeën te zijn omdat zij die in strijd achtte met de scheiding van kerk en staat. De motie van 
Krajenbrink was verworpen. Rietkerk negeerde simpelweg wat de meerderheid van de Kamer 
vond.

Enige tijd later verkondigden de liberalen en sociaal-democraten in de Tweede Kamer 
wederom dat zij een subsidieregeling ongewenst achtten. Dit kwam tot uiting in het aanne
men van een motie van Wiebenga ( w d ) en C.I. Dales ( P v d A ) .  Met deze motie sprak een 
meerderheid van de Tweede Kamer uit dat financiële steunverlening aan minderheden inza
ke de bouw van gebedsruimten in bepaalde gevallen moest worden afgewezen omdat deze in 
strijd was met de scheiding van kerk en staat. Alleen het c d a , de p p r  en de p s p  stemden 
tegen de motie.45 In antwoord hierop liet de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cul
tuur, L.C. Brinkman ( c d a ), weten dat de regering afzag van een nieuwe zelfstandige subsi
dieregeling. In plaats hiervan opperde Brinkman om een bedrag van 400.000 gulden uit te 
trekken voor een eenmalige rijksbijdrage‘ten behoeve van sociaal-culturele ruimten die deels 
mede dienen als gebedsruimte’.46 Tijdens een overleg tussen de Commissie voor het M in
derhedenbeleid en Brinkman werd dit voorstel weggehoond. RA. Lankhorst ( p p r ) vond het 
een goedkope verkiezingsstunt. Brinkman deed het voorstel immers vlak voor de eerste 
gemeenteraadsverkiezingen waaraan ook niet-Nederlanders die ten minste vijf jaar in 
Nederland verbleven, mochten deelnemen. Lankhorst vond de regeling ook goedkoop, in het 
bijzonder door het luttele bedrag dat ermee was gemoeid. Hij vreesde dat de ambtelijke kos
ten wel eens hoger zouden kunnen uitvallen dan de uit te keren subsidie.47 Hierop volgde in 
de Kamer een tweede motie van Wiebenga en Dales, wraarin het voorstel van Brinkman werd 
afgewezen. Ook deze motie werd aangenomen. Tegen stemden wederom het c d a , de p p r  en 
de p s p .48 Met het aannemen van de tweede motie-Wiebenga-Dales werd in ieder geval dui
delijk dat de niet-confessionele partijen bepaalden hoe er werd omgegaan met de verhouding 
tussen kerk en staat. Het c d a  en klein links ( p s p  en p p r ) stemden telkens vóór subsidiere
gelingen voor gebedshuizen voor islamitische minderheden. De P vd A  daarentegen, die door 
een kwarteeuw eerder vóór de Wet Premie Kerkenbouw te stemmen ervoor had gezorgd dat 
die wet doorgang kon vinden, stond nu aan de andere zijde van het politieke spectrum. De 
w d  had destijds tegen de subsidieregeling voor de bouw van gebedscentra gestemd omdat 
de scheiding van kerk en staat in het geding zou zijn en zij bleef sindsdien consequent in haar 
opvatting.

Ondanks de afwijzende houding van de meerderheid van de Tweede Kamer tegenover 
subsidiëring van gebedsruimten voor minderheden, werd in 1986 de Commissie-Hirsch Bal- 
lin geïnstalleerd. Deze ‘Commissie van advies inzake de criteria voor steunverlening aan 
kerkgenootschappen en andere genootschappen op geestelijke grondslag’ merkte in haar 
rapport Overheid, godsdienst en levensovertuiging op dat de regering in 1983 al gesprekken was 
aangegaan met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (c io ), vertegenwoordigers van 
islam- en hindoegroeperingen en het Humanistisch Verbond. Hieruit was gebleken dat er 
‘behoefte bestaat opnieuw in kaart te brengen’ hoe het beginsel van scheiding van kerk en 
staat kon worden gerijmd met steun van de overheid aan faciliteiten ten behoeve van religie 
en levensbeschouwing.49 In een apart hoofdstuk zette de commissie haar standpunt daar
omtrent uiteen. Een deel van de etnische minderheden verkeerde in een achterstandssituatie 
en had hierdoor geen financiële middelen om voorzieningen als gebedsruimten te financie
ren. De commissie was van mening dat daarom een eenmalige regeling, met beperkte wer-
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kingsduur, voor subsidieverstrekking voor gebouwen bestemd voor uitoefening van gods
dienst en levensovertuiging van genootschappen die daar in het verleden geen beroep op 
hebben kunnen doen’ in het leven moest worden geroepen.50 Gedacht werd aan een subsidie 
van dertig procent van de kosten van bouw en inrichting. De commissie-Hirsch Ballin kwam 
tot dezelfde conclusie als de commissie-Waardenburg vijf jaar eerder. Het tweede kabinet- 
Lubbers onderschreef de bevindingen van de commissie-Hirsch Ballin, maar wenste eerst het 
oordeel van de Kamer over de voorstellen af te wachten.5'

Met de komst van het derde kabinet-Lubbers, waarin nu naast het c d a  de P vd A  had 
plaatsgenomen, kwam het tot een ommekeer in het regeringsstandpunt. Leek het er eerder 
nog op dat de regering wilde aansturen op een subsidieregeling, nu bleek niets minder waar. 
Opmerkelijk was dat inmiddels twee belangrijke spelers in deze kwestie waren toegetreden 
tot het kabinet. Hirsch Ballin was minister van Justitie geworden en Dales minister van Bin
nenlandse Zaken. Dales liet weten dat uit contacten met vertegenwoordigers van landelijke 
organisaties voor minderheden was gebleken dat er niet langer een tekort aan gebedsruim
ten bestond. Een nieuwe regeling zou daarom onnodig zijn.52 De Islamitische Stichting 
Nederland ( i s n ) ontkende dit echter in alle toonaarden. Deze organisatie voor islamieten, de 
grootste, zou niet zijn geraadpleegd. De stichting achtte uitbreiding van gebedsruimten juist 
wel noodzakelijk. Het ministerie was ook overrompeld door het standpunt van Dales: een 
nieuwe conceptsubsidieregeling lag al klaar.53 In juni 1992 bleken de fracties van P v d A ,  d 6 6  

en w d  het nieuwe beleid van Dales toch te steunen. Ook nu was het weer het c d a  dat vond 
dat het Rijk in incidentele gevallen tijdelijk subsidie zou moeten verstrekken bij de bouw van 
gebedscentra.54

Tot slot

In de jaren zestig kwam de Wet Premie Kerkenbouw tot stand. Van deze regeling maakte één 
moskee, die in Almelo, gebruik. Toen duidelijk werd dat veel islamitische gastarbeiders in 
Nederland zouden blijven, werden achtereenvolgens twee tijdelijke regelingen van kracht: de 
Globale regeling (1976-1981) en de Tijdelijke regeling (1981-1983). Merkwaardig is de houding 
van de overheid vanaf de jaren tachtig. De Tweede Kamer gaf vanaf dat moment duidelijk en 
in meerderheid te kennen dat ze geen subsidieregeling voor de bouw van gebedscentra wil
de. De P v d A en de w d  achtten een dergelijke regeling in strijd met de scheiding van kerk en 
staat. Concrete wet- en regelgeving voor financiële steun van de overheid bij de bouw van 
gebedscentra kwam er na 1983 niet meer. Wel stelden de kabinetten-Lubbers in de jaren tach
tig voortdurend commissies in om de noodzaak van een regeling te onderzoeken, een 
beproefde methode om moeilijk oplosbare problemen voor zich uit te schuiven. De rappor
ten van de commissie-Waardenburg en de commissie-Hirsch Ballin pleitten voor het ver
strekken van subsidie door de overheid voor de bouw van gebedsruimten voor minderhe
den. Het lijkt of de regering in die jaren aarzelde en niet wist hoe ze met deze kwestie moest 
omgaan. Zij kon maar niet besluiten wat voorrang moest hebben: de artikelen 1 en 6 van de 
Grondwet of de scheiding van kerk en staat. De politieke machtsverhoudingen waren hierbij 
van groot belang. Cruciaal was zelfs dat het c d a  in de eerste twee kabinetten-Lubbers een 
stevige vinger in de pap had. Het c d a  kon zich evenals klein links wel vinden in een subsi
dieregeling, zoals blijkt uit diverse Kamerdebatten. Keer op keer werden er nieuwe commis
sies ingesteld die moesten onderzoeken o f het noodzakelijk was dat de overheid geldelijke
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steun zou verlenen aan de totstandkoming van moskeeën. De uitkomst van de rapporten was 
steeds een positief advies. Tot daadwerkelijke wet- en regelgeving kwam het in de eerste twee 
kabinetten-Lubbers echter niet omdat socialisten en liberalen zich volmondig tegen subsi
diëring van moskeeën door de overheid keerden.

Met de komst van het derde kabinet-Lubbers, waaraan naast het c d a  de P v d A deelnam, 
was er sprake van een resolute ommekeer in het beleid. Deze kentering werd ingezet door 
PvdA-minister Dales. Vanaf dat moment zijn er geen financiële subsidieregelingen meer 
geweest vanuit de centrale overheid. De scheiding van kerk en staat werd nu wezenlijker 
geacht dan de godsdienstvrijheid. Wel hebben gemeentelijke overheden incidentele bijdragen 
geleverd. Vaak werd er een omweg gezocht om subsidie te kunnen verlenen zonder de schei
ding van kerk en staat in het geding te laten komen. Zo kon een gemeente ervoor kiezen om 
actief mee te zoeken naar een geschikte locatie. Ook kon de gemeente een gebedscentrum 
onder de noemer multifunctioneel gebouw laten opereren en op die grond wel een financië
le bijdrage verlenen.

Het komt ook voor dat lagere overheden financiële steun verlenen door te helpen bij de 
verhuizing van een moskee uit een slooppand naar een andere accommodatie, zoals in Rot
terdam in de jaren negentig is gebeurd.55 De meeste moskeeën in Nederland worden overi
gens betaald door de gelovigen zelf. Subsidies uit Arabische landen komen steeds minder 
vaak voor omdat deze landen enorm veel aanvragen krijgen vanuit de hele wereld. In feite is 
de situatie van de christelijke kerkgenootschappen in de jaren vijftig en zestig wel enigszins 
te vergelijken met die van moslims nu. Ook nu zijn gebedscentra voor subsidie afhankelijk 
van de draagkracht en wil van een gemeentelijke overheid.
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Bagehot revisited
De sluipgang van de drie koninklijke ‘rechten’ in het Nederlandse 
parlementaire bestel1

Irene Diependaal

‘To state the matter shortly, the sovereign has, under a constitutional monarchy such as 
ours, three rights -  the right to be consulted, the right to encourage, the right to warn. And 
a king of great sense and sagacity would want no others.’

(Walter Bagehot, The English constitution.
Introduced byR.H.S. Crossman (Ithaca 1966) p. 111)

In 2000 doken ze prominent op in de Notitie Koningschap2 en kregen daarmee een formele 
status in het Nederlandse parlementaire stelsel: de drie rechten van Walter Bagehot (1826- 
1877). Al jaren waren de Bagehot-rechten als een ongeschreven ‘vanzelfsprekendheid’ gezien 
om de rol van de koning in de moderne constitutionele monarchie te duiden: de ministerië
le verantwoordelijkheid sluit koninklijke macht uit, maar de koning(in) heeft ruimte voor 
politieke invloed. In discussies over de wenselijkheid van die politieke invloed duiken door
gaans de drie rechten als ijkpunt op: via de rechten wordt koninginnen ‘de maat genomen’3. 
Maar is die vanzelfsprekendheid terecht? Is koningin Wilhelmina wel de ‘eerste Nederlandse 
troonopvolger die is grootgebracht in de traditie van Bagehot’?4 Wanneer zijn de rechten 
eigenlijk precies het Nederlandse parlementaire stelsel binnengeslopen? Een historische 
reconstructie toont waar onvrede over Nederlandse regelgeving en politieke praktijk leidde 
tot een overname uit Brits gewoonterecht en geeft relevante informatie voor actuele discus
sies over de staatsrechtelijke positie van Nederlandse vorsten.5

De plaats van Bagehots dictum in Groot-Brittannië

Om te begrijpen dat de overname van Bagehots dictum allesbehalve vanzelfsprekend is, moet 
eerst gekeken worden naar de Britse situatie. Bagehot dacht namelijk een feitelijke beschrij
ving te geven, maar gaf in werkelijkheid een voorschrift dat pas door latere koningen ten dele 
zou worden gevolgd.

Walter Bagehot was politiek commentator van The Economist. De journalist schreef The 
English Constitution tussen 1865 en 1867, een politiek tumultueuze periode waarin hij een ver
geefse gooi deed naar een (liberale) zetel in het Lagerhuis. Bagehot had de ambitie om de 
saaie, theoretische exposés van de staatsrechtsgeleerden op een aantrekkelijke wijze te verta
len voor een groter publiek en daarbij óók oog te hebben voor de politieke praktijk. Dankzij 
zijn puntigheid maakte Bagehot postuum, vanaf 1880, school.6

Bagehot had de illusie dat de politieke rol van de koningen afgestorven was. Hij beschreef 
de Britse monarchie daarom als een gemankeerde republiek: omdat het volk zou huiveren 
indien het zou weten dat het politici waren die het land bestuurden, moest het koningschap 
blijven bestaan als ornamentele en morele ‘dekmantel’. Het parlement was in de ogen van
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Bagehot het fundament van het staatsbestel. Het koningschap versterkte dit bestuur met 
praaluitingen van religieuze godsvrucht.

De rechten waren slechts één klein onderdeel binnen dit grotere ‘systeem’: Bagehots per
soonlijke invulling van het vraagstuk van de ministeriële verantwoordelijkheid. Over het 
vraagstuk o f ‘ the King cannot do wrong’, internationaal overgenomen via de formule ‘de 
Koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk’7, zijn boekenkasten volgeschre
ven en zullen nog boekenkasten worden volgeschreven. De essentie van het vraagstuk is dat 
bevelende macht een verantwoordelijkheid voor daden impliceert. Op het moment dat de 
regeringsverantwoordelijkheid volledig bij de minister wordt gelegd, is het vermoeden er dat 
hij óók degene is die leidt en beveelt. Geen koning kan immers redelijkerwijs van een minis
ter gehoorzaamheid vorderen wanneer de minister volledig verantwoordelijk wordt gesteld 
voor de gevolgen van die leiding. Koning en ministers zitten aan elkaar vast als een Siamese 
tweeling; op straffe van een constitutionele crisis kunnen ze niet anders dan politiek met één 
mond praten.8

Bagehot gaf een draai aan de twee-eenheid die strookte met zijn persoonlijke politieke 
opvattingen: het (mee)regeren van de koning was ongewenst en allang verleden tijd. Binnen 
de Kroon was volgens hem een waardig en een efficiënt deel van de regering te onderschei
den. Het koningschap moest als waardig deel het brandpunt van nationale emoties en 
moraal vormen, terwijl het efficiënte deel, ministers en parlement, regeerde. De politieke rol 
van de koning was zijns inziens teruggedrongen tot een paar rechten: het recht om gecon
sulteerd te worden, het recht om aan te moedigen en het recht om te waarschuwen. Met het 
oog op de psychische gesteldheid van Bagehot heeft een recente biograaf opgemerkt dat dit 
in feite de rechten van een Victoriaanse huisvrouw uit de middenklasse zijn: de man doet het 
werk, zijn vrouw ondersteunt hem en zorgt tegelijkertijd voor een net aangezicht naar bui
ten toe.9 Het vraagstuk van de ministeriële verantwoordelijkheid werd door Bagehot daar
mee teruggebracht tot een Victoriaans huwelijk met een navenante rolverdeling.

Het onderscheid tussen het waardige en efficiënte deel van de regering, met de bijbehoren
de puntige opmerking over de drie resterende koninklijke rechten, maakte Bagehot wereldbe
roemd in het Europa van de late negentiende eeuw, maar het is tegelijkertijd ook de zwakte van 
zijn systeem. Historisch gezien klopte zijn idee van de dekmantel niet: arbeiders waren zich 
rond deze tijd aan het organiseren en de parlementaire debatten werden door de negentiende- 
eeuwse krantenlezers een stuk beter gevolgd dan tegenwoordig het geval is. Bovendien waren 
Victoria en haar troonopvolger rond 1867 publiekelijk in opspraak geraakt omdat zij juist niet 
de koninklijke waardigheid en publieke moraal vertegenwoordigden.10 De eigenzinnige 
koninklijke politiek drong wel degelijk door tot de eigentijdse kranten waarin een republi
keins debat werd gevoerd over de koninklijke prerogatieven. Victoria’s conservatisme en haar 
afkeer van de liberale leidsman W.E. Gladstone waren bekend in haar latere regeringsjaren. Het 
had alleen geen politiek effect omdat de conservatieven de verkiezingen wonnen en de libera
len geen politiek gebruik van de situatie maakten.11 De volledige omvang werd duidelijk met 
de publicatie van Victoria’s dagboeken en brieven. In 1935 publiceerde Frank Hardie op basis 
daarvan een analyse van de werkelijke politieke invloed van koningin Victoria en gaf daarmee 
de aftrap voor een controverse rondom Bagehot.12 Met de publicatie van de dagboeken van 
Gladstone kwam voorts een liberale frustratie naar buiten: koningin Victoria zag zichzelf als 
een integraal onderdeel van de beleidsmachine met ‘a right to instruct, to abuse, and to hec- 
tor’13, een recht om te instrueren, te mishandelen en te intimideren.
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De regering van Victoria’s zoon Edward VII (1901-1910) is een tussenfase geweest: de hedo
nistische koning was niet zo ijverig als zijn moeder, maar zette hier en daar wel degelijk een 
politiek stempel.14 Onder zijn zoon George V (1910-1936) werden de bakens verzet: descrip
tie ging samenvallen met de feitelijke situatie. Dit samenvallen was een noodgedwongen 
gevolg van persoonlijke omstandigheden. Na de voortijdige dood van zijn broer moest de 
volwassen marineofficier snel en doeltreffend worden opgeleid en de puntige Bagehot was 
een handige inleiding. In de jaren vijftig ontdekte de biograaf van George V, Harold Nicol- 
son, een schoolschrift in The Royal Archives: de koning in wording had in 1894 een samen
vatting gemaakt van Bagehots exposé over het koningschap. Sindsdien is de mythe populair 
dat de niet al te schrandere maar uiterst punctuele George in Bagehot was opgeleid en net als 
zijn opvolgers Bagehots systeem blindelings uitvoerde. Het was een mythevorming waaraan 
de hagiografische samensteller van Bagehots verzamelde werken, Norman St. John Stevas, in 
opdracht van The Economist fors heeft bijgedragen.15

Opeenvolgende Britse koninklijke biografen en parlementair historici hebben de mythe 
doorgeprikt. George V was weliswaar niet het slimste jongetje van de klas geweest, maar hij 
had méér gelezen dan bleek uit zijn schoolschrift. Bovendien had George goede privé-secre- 
tarissen die het politieke werk voor hem deden.16 Koningen sinds George V lazen Bagehot 
niet zozeer om de uitleg van de ministeriële verantwoordelijkheid als wel om het achterlig
gende exposé van de ‘voorbeeldige familie’ en de morele, samenbindende rol van de consti
tutioneel monarch: Georges stijf-Victoriaanse echtgenote Mary zette een koers uit die door 
haar zoon en kleindochter nauwgezet werd gevolgd. George VI (1936-1952) erfde de hersens 
van zijn moeder, leerde zijn staatsrecht via de saaie Dicey en werd een staatsrechtexpert die 
menig adviseur, en zelfs Winston Churchill, van repliek diende. Churchill gaf de koning 
daarom méér politieke informatie dan de leden van zijn oorlogskabinet.17

Regerend vorstin Elizabeth II is vanaf haar dertiende verjaardag in 1939 onderwezen in de 
driedelige Ansons Law and Custom of the Constitution. Elizabeth heeft letterlijk de belang
rijkste boodschap onderstreept: het parlement regeert; het tijdperk waarin koningen parle
menten bijeenroepen of ontslaan, is voorbij als de dagen van weleer, ‘the days before respon- 
sible government’. In de aantekeningen zijn de contouren van de latere plichtsgetrouwe 
koningin van de rode koffertjes vol staatsstukken te traceren. Elizabeth leerde van Bagehot 
hoe de Britse monarchie via flexibiliteit had kunnen overleven.18

Elizabeth is al vijftig jaar een belangrijk klankbord van haar ministers; vrijwel al haar 
vroegere Prime Ministers zijn oprecht complimenteus over haar rol achter de schermen. Op 
basis van vrijgekomen gegevens heeft hoogleraar staatsrecht Rodney Brazier geconcludeerd 
dat er in de hedendaagse praktijk v ijf rechten zijn: om geïnformeerd te worden, geconsul
teerd te worden, te adviseren, aan te moedigen en te waarschuwen. Ze worden goed 
gebruikt.19 De laatste tien jaar is er discussie geweest over de rol van het Britse koningschap. 
De aanleiding lag niet in de politieke invloed van de vorst, maar in het feit dat de kinderen 
van de koningin zich niet aan het morele dictum van Bagehot hielden.

Jan de Louter: een fundamentele benadering

In de voetsporen van Harold Nicolson trof ook Cees Fasseur in koninklijke archieven een 
schoolschrift aan en hij citeerde daar ruim uit. Staatsrechtsgeleerde jan de Louter had de jon
ge Wilhelmina onderwezen: ‘De Kroon moet soms Hare Ministers aansporen en aandrijven,
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soms tegenhouden.’ Een onjuiste interpretatie volgde: in dit citaat klonken de klassieke woor
den van Bagehot door.20 Een reeds ingeslopen mythe dat Bagehot óók in Nederland was 
geïntroduceerd, leek bevestigd. Een nadere blik op persoon en werk van De Louter leert ech
ter dat de conservatief-liberale rechtsgeleerde beslist geen volgeling van Bagehot was, maar 
Wilhelmina onderwees in een heel ander type monarchiemodel.

Jan de Louter (1847-1932) werd in 1879 hoogleraar staats- en administratief recht, rechts
filosofie en volkenrecht aan de Rijksuniversiteit Utrecht.21 Hij was landelijk befaamd gewor
den door zijn politieke commentaren in landelijke dagbladen, en hij stond bekend als een 
gezaghebbend jurist. Waarschijnlijk om deze redenen vroeg koningin Emma hem om de 
jeugdige Wilhelmina te onderwijzen in het volkenrecht en vervolgens in het staatsrecht 
(oktober 1897-augustus 1898): conform de eisen van de voogdijraad zocht de regentes de best 
aangeschreven (hoog)leraren en selecteerde hen vervolgens op de vraag of zij een moeilijke 
materie op eenvoudige en aantrekkelijke wijze konden uitleggen. Emma woonde zelf 
enthousiast de lessen bij en maakte de aantekeningen die later door een hofdame werden uit
gewerkt. Zonodig gaf De Louter daarop nadere toelichting. De koningin keek regelmatig in 
de uitgewerkte aantekeningen, die al snel meerdere delen besloegen en waarvoor een 
inhoudsopgave werd gemaakt opdat zij optimaal als naslagwerk konden dienen.22

De Louter, goed thuis in de vergelijkende staatsrechtswetenschap, weigerde in ouder werk 
de naam van Bagehot te noemen, maar refereert duidelijk wél aan hem in een afkeurend 
betoog over Engelse auteurs die ten onrechte uitgingen van een langzaam veldwinnend over
wicht van het parlement op de Kroon als zijnde het ware kenmerk van de constitutionele 
monarchie: ‘Er is zelfs een later populair Engelsch schrijver toe gebracht, aan de Kroon 
slechts in zoover eenige staatkundige beteekenis toe te kennen, als zij door haar schitteren
den luister moet dienen om de minder scherpzinnige volksmenigte in den waan ten brengen, 
alsof de monarch en niet de parlementaire meerderheid inderdaad het staatsroer bestuurde. 
Wie beseft niet, dat langs dien weg de monarchie haren val nadert en voor de republiek als 
de eenige redelijke en zedelijke staatsinrichting de weg wordt gebaand?’23

Jan de Louter zag scherp in dat Nederland tussen 1890 en 1900 in dezelfde situatie ver
keerde als Engeland ten tijde van Bagehot: er was een brede roep om uitbreiding van het kies
recht maar menig liberaal deinsde terug voor een te breed kiesrecht.24 De Louter zag de 
monarchie als een waarborg tegen de ‘ultra-democratie’25 en de gevaren die Nederland van
uit binnen- en buitenland bedreigden. Hij was daarom een sterk voorstander van de monar
chie: ‘Sterker en duurzamer is intusschen de zedelijke kracht, die van de troon uitgaat. 
Gebouwd op een roemrijk verleden, op de nationale liefde en trouw heeft hij reeds menigen 
storm getrotseerd en menige uitbarsting verhoed. Schenkt de Hemel ook voortaan aan 
Nederland verstandige vorsten, ontsproten aan den alouden Oranjestam, dan blijft de Kroon 
het zinnebeeld en het schild der nationale eenheid en ook voor een Volksvertegenwoordiging 
op democratischen grondslag het voorwerp van vereering en aanhankelijkheid.’26

In dat licht moeten ook de colleges aan Wilhelmina worden geduid: ‘De Kroon moet de 
continuïteit (het verband tussen verleden en toekomst) handhaven. De Kroon moet waar
schuwen tegen maatregelen die de toekomst bederven omdat zij boven de wisseling der 
omstandigheden staat, boven den strijd der partijen. De Kroon moet soms Hare Ministers 
aansporen en aandrijven, soms tegenhouden. De Kroon ziet verder dan de tijdelijke Minis
ters. De Kroon heeft het einddoel van elke maatregel in het oog. De middelen om dat doel te 
bereiken moet de Kroon aan de Ministers overlaten.’27
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Om haar taak zo goed mogelijk uit te voeren deed Wilhelmina er goed aan open oog voor 
de voortdurende veranderingen in de maatschappij te hebben. De koningin moest openstaan 
en toegankelijk zijn voor de wensen en behoeften van het volk; via deze instelling kon zij haar 
overtuigingen op gefundeerde wijze terugkoppelen naar haar ministers. De Louter sloot aan 
bij een parlementair debat in 1884: de Kroon was geen ornament, maar het fundament of 
sluitstuk van het Nederlandse staatsbestel.28

Positivisme en monisme versus dualisme

De Louter was een aanhanger van onzen onvergetelijken Buijs, den ongeëvenaarden woord
voerder en leidsman op staatkundig gebied’.29 Hij wees nadrukkelijk een vergelijking met het 
Britse staatsrecht af. Via het werk van De Louters tijdgenoten is de context te reconstrueren.

Bagehots ideeëngoed was al in Emma’s tijd de Noordzee overgestoken, maar niet erg 
enthousiast binnengehaald. Tot ver in de jaren 1880 was de Leidse hoogleraar J.Th. Buijs de 
paus onder de staatsrechtsgeleerden; hij was net als LR- Thorbecke Duits georiënteerd. Buijs 
en diens aanhangers waren ‘positivisten’, voorstanders van geschreven grondwetten die 
minutieus de feitelijke parlementaire praktijk vastlegden. Groot-Brittannië ontbeerde een 
dergelijke grondwet en werd daarom, ondanks bewondering voor de economische kracht en 
politieke stabiliteit van de toenmalige wereldmacht, als een slecht staatsrechtelijk voorbeeld 
gezien.30

Na de opmars van Bismarck konden pro-Duitse staatsrechtsgeleerden hun ogen niet slui
ten voor het feit dat keizer Wilhelm I defacto autoritair regeerde door het parlementaire bud
getrecht te omzeilen. Buijs’ Leidse opvolger 1. Oppenheim richtte daarom het oog op het wes
ten. In lyrische bewoordingen beschreef Oppenheim in 1885 het Engelse systeem: de uitvoe
rende macht werd in naam uitgeoefend door de kroon, in werkelijkheid door het Lagerhuis. 
Volgens Bagehot zou de koningin haar eigen doodvonnis moeten ondertekenen wanneer de 
parlementshuizen haar dat zouden toesturen.31 Oppenheim had alleen een probleem dat een 
vergelijking tussen Nederlands en Brits staatsrecht bemoeilijkte: Groot-Brittannië kent een 
staatsrechtelijk monistisch systeem waar Nederland eerder een dualistisch systeem kent. In 
Groot-Brittannië moeten de ministers lid zijn van het parlement; staatsrechtelijk gezien is het 
kabinet een commissie van het parlement.

Het was daarom onmogelijk koningin Wilhelmina te onderwijzen in de Bagehot-doctri- 
ne: er was in haar tijd geen enkele staatsrechtsgeleerde die rechtstreeks leentjebuur speelde 
bij het Britse staatsrecht. Oppenheim en later A.A.H. Struycken kwamen niet verder dan een 
pleidooi voor een monistisch stelsel waarbij het parlement de boventoon zou voeren boven 
de regering. Struycken meende in 1909 zelfs dat het dualisme in de praktijk al had plaatsge
maakt voor een monistisch systeem.32

Tijdens de periode waarin Nederland het meerderheidsstelsel kende, leek er enige over
eenkomst te groeien met het Britse stelsel. De invoering van het kiesstelsel van de evenredi
ge vertegenwoordiging (1917) verstoorde dit beeld echter. Een verbod op het combineren van 
het Kamerlidmaatschap met een ministerschap maakte een definitief einde aan de mogelijk
heid van een monistisch georganiseerd parlementair stelsel (1938).33 Bagehot en de drie rech
ten werden incidenteel wel genoemd in het handboek van C.W. van der Pot; de auteur ver
wees echter naar de Engelse situatie en constateerde dat de praktijk waarschijnlijk niet over
eenkwam met de theorie van Bagehot34
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De leermeesters van koningin Juliana en koningin Beatrix volgden eerder de mainstream 
dan de kleine monistische stroming. Net als De Louter was W.J.M. van Eysinga primair een 
(gezaghebbend) volkenrechtdeskundige en Oranjeaanhanger. Nergens in zijn biografie en 
(rechtshistorische) publicaties blijkt een voorkeur voor het Engelse parlementaire systeem.35 
Koningin Beatrix is onderwezen door de Leidse hoogleraar staatsrecht J.V. Rijpperda Wierds- 
ma.36 Rijpperda Wierdsma publiceerde over het dualisme en zette zich in zijn werk expliciet 
af tegen de school van Struycken.37

Het recht om tegen te houden

Bovendien is er een belangrijk verschil in de citaten van Bagehot en De Louter: het vetorecht. 
Volledig in de lijn met de grondwettelijke bepalingen die indertijd van toepassing waren, 
instrueerde De Louter Wilhelmina dat zij soms mocht ‘ tegenhouden’.38 In Groot-Brittannië 
is het vetorecht een politiek non-issue omdat sinds 1707 geen enkele Britse vorst meer haar 
o f zijn handtekening heeft geweigerd. Sommige staatsrechtsgeleerden kennen de vorst als 
‘hoeder van de constitutie’ een vetorecht toe, maar bij gebrek aan precedent komt het niet in 
recente handboeken voor.39

Uit onderzoek van Marcel Verburg naar de staatsrechtelijke praktijk van koningin Emma 
blijkt dat de regentes vooral gebruikmaakte van een vertragingstactiek indien zaken haar niet 
aanstonden. Verburg analyseerde Emma’s gebruiken en concludeerde dat zij óók gebruik
maakte van een recht om volledig geïnformeerd te worden en een recht om medewerking te 
weigeren.40

Koningin Wilhelmina discussieerde herhaaldelijk met individuele ministers. Zij schortte 
vaak haar oordeel over een wetsvoorstel op o f liet de directeur van het Kabinet der Koningin 
meedelen dat ze wel toestemming verleende om een ontwerp in te dienen, ‘maar dat zoiets 
niet betekende dat ze na aanneming van het wetsontwerp geen gebruik zou maken van haar 
recht om het ontwerp in te trekken o f zelfs haar veto uit te spreken’. De koningin wist dat ze 
óók voor haar veto het contraseign van een minister nodig had.41 Wilhelmina’s eigengereide 
optreden in oorlogstijd is uitvoerig beschreven door Cees Fasseur. De koningin beschikte 
over een materieel vetorecht omdat zij regeringsbesluiten kon weigeren te ondertekenen zon
der dat ministers zelfs maar met een sanctie konden dreigen. Aftreden had weinig zin omdat 
er geen Kamer was die voor een alternatief kon zorgen.42

Koningin luliana worden doorgaans twee incidenten toegeschreven waarbij een handte
kening werd geweigerd: een gratieverzoek van veertien oorlogsmisdadigers (een kwestie 
waarover het kabinet-Drees diep verdeeld was), en wetgeving omtrent de regeling van het 
lidmaatschap van het koninklijk huis. W. Drees heeft in geschriften laten blijken dat konin
gin Wilhelmina noch koningin Juliana ‘eenvoudig maar ondertekende(n) wat haar werd 
voorgelegd’ ; Juliana had afwijkende meningen inzake personeelsbenoemingen.43 Het zijn 
deze incidenten en vooral de geruchten over de precieze omvang die maakten dat het onder
werp van de koninklijke prerogatieven op de politieke agenda kwram en bleef staan.

Jaren zestig: onder politieke druk eerste verwijzingen naar Bagehot

De geruchten over de incidenten correspondeerden in de jaren zestig met omvangrijke 
onvrede over het politieke bestel. Dankzij de snelle opmars van het medium televisie waren
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de kiesgerechtigden in de jaren zestig met eigen ogen getuige van de snelle maatschappelij
ke veranderingen en de reactie van bestuurders daarop. Velen, met name de jongere gene
raties, ervoeren het bestuurlijk optreden als een verouderd, hooghartig en ondemocratisch 
regentengedrag. De nieuw opgerichte partij d ’6 6  maakte deze onvrede, onder het verkie
zingsmotto ‘het bestel is ziek en moe’, tot kernpunt en kwam in één keer met zeven zetels in 
de Tweede Kamer terwijl alle gevestigde partijen verlies leden.44

In een sfeer van crisis sloot de P vd A  zich snel aan bij de nieuwe ontwikkeling, terwijl ook 
het kabinet-De jong inzag dat er iets moest gebeuren: op 26 augustus 1967 werd de ‘Staats
commissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet’ ingesteld. Deze Staatscommissie 
dacht goed na over de verhouding tussen koning en ministers en kwam tot de formulering 
die in 1983 in de Grondwet werd opgenomen: ‘De regering wordt gevormd door de Koning 
en de ministers.’ Tot dusverre luidde de grondwettelijke bepaling dat de Koning de uitvoe
rende macht was die een groot aantal rechten bezat, waaronder het benoemen van minis
ters.

Via een minderheidsnota in het Eindrapport van de Staatscommissie inzake het kiesrecht 
en het parlementaire stelsel (1971) valt te reconstrueren dat niet iedereen deze wijziging ver 
genoeg vond gaan. J.P.A. Gruijters ( d ’6 6 ) ,  naar eigen zeggen geen voorstander van de 
monarchie, kwam met een opmerkelijke stemverklaring: ‘Erkend zij, dat ondergetekende 
omtrent genoemde “ staatsrechtelijke verhouding” geen afdoende kennis heeft van de wer
kelijkheid. Hij gaat ervan uit, dat de taak van de Koning tegenover de ministers zich 
beperkt tot “advies, aansporing en vermaan”. Mocht de werkelijkheid daarmee niet in over
eenstemming zijn, dan zou ondergetekende zich met een ruimere opvatting van de konink
lijke taak tegenover die van de ministers niet kunnen verenigen.’45

Gruijters had meer kritiekpunten en had ook niet alleen gestaan binnen de Staatscom
missie. Overige dissidenten hadden echter ingebonden nadat alle staatsrechtsgeleerden bin
nen de Staatscommissie, onder wie de P v d A’e r  J. van der Hoeven, de niet-juristen hadden 
bezworen dat de drie koninklijke rechten algemeen geldend werden geacht en dat staats- 
rechttheorie en politieke praktijk met elkaar overeenkwamen.46

Van der Hoeven had in 1965 over de monarchie gepubliceerd; een verwijzing naar de 
drie rechten ontbrak daarin echter. Pas in 1973 publiceerde de jurist een exposé waarin hij 
pleitte voor het instandhouden van ‘het geheim van Paleis Noordeinde’. Dit geheim zou een 
belangrijke factor zijn geweest bij behoud en bevestiging van de monarchie. Voor het eerst 
refereerde een Nederlandse staatsrechtsgeleerde aan Bagehot voor de Nederlandse situatie, 
citeerde de drie rechten en maakte de context duidelijk: het ging in essentie om de vraag of 
men vóór o f tegen behoud van de constitutionele monarchie was.47 De journalist Harry 
van Wijnen maakte vervolgens Bagehot opnieuw relevant voor het debat door zijn boek 
Van de macht des konings te openen met de collegedictaten van George V.48

Discussie over de politieke invloed van koningin Beatrix

De discussie in de jaren zestig had een belangrijke ondertoon: wie had het politieke pri
maat, volksvertegenwoordiging o f ministers? De vooroorlogse staatsrechtsgeleerden hadden

95



IRÈNE D IEP EN D A A L

het staatsrechtelijke dualisme nog hoog in het vaandel staan. Monisme en dualisme zijn 
inmiddels academische discussies geworden omdat de staatsrechtelijke theorie is ingehaald 
door de politieke praktijk: zowel in Groot-Brittannië als in Nederland zijn de ministers, 
verenigd in een kabinet, politiek sterker dan het parlement. In Groot-Brittannië regeren 
ministers dankzij chief whips die de zaken in het Lagerhuis bijeenhouden; in Nederland 
zorgt ‘het torentjesoverleg’ voor veel onvrede onder degenen die niet zijn genodigd, terwijl 
regeerakkoorden de politieke manoeuvreerruimte van regeringsfracties belemmeren. In 
beide landen is het aan het parlement zélf om intern machtsblokken te vormen contra de 
regering.

In Nederland lukt dit vaak niet, en onvrede daarover loopt chronologisch vaak parallel 
met kritiek op de positie van de constitutionele vorst. In 1971 strandde de opwinding over 
huwelijkskeuzen van prinsessen en een mogelijke koninklijke politieke rol in de minder- 
heidsnota van Gruijters. Negen jaar later werd de herziene Grondwet zélf in de Tweede 
Kamer behandeld. De P v d A-fractie had kritische vragen over een mogelijk politieke rol van 
de koning. In repliek werd verwezen naar de drie Bagehot-rechten en daarmee was de zaak 
afgedaan.49 De geest van 1967 doofde echter nooit volledig. Buiten de Handelingen om ver
volgde het in de kiem gesmoorde debat zijn weg; de Bagehot-rechten slopen mee tot ze in 
2000 volop in de schijnwerpers van de parlementaire geschiedenis kwamen te staan.

De aanloop tot het debat in 2000 werd gevormd door incidenten over de politieke rol van 
koningin Beatrix: er rezen vragen o f ministers tegen hun zin verantwoordelijkheid droegen 
voor koninklijke handelingen. D66-woordvoerder Thom de Graaf verwees in een parlemen
tair debat in 1997 naar de Bagehot-rechten. Vervolgens verscheen in 2000 het nieuwe boek 
van Harry van Wijnen, De macht van de Kroon. d 6 6  greep de kans om een oud strijdpunt in 
een nieuw jasje te hijsen. Geheel conform de gebruiken van de moderne tijd gaf De Graaf op 
televisie, voorjaar 2000, eerst een primeur aan een journalistieke vriend om daarna pas in de 
Tweede Kamer om een ordedebat te vragen. d 6 6  wilde af van een koning die onderdeel is 
van de regering; De Graaf wees erop dat die situatie in andere landen ook niet bestond. Het 
was een halve waarheid, want Nederland is het enige land waar deze constructie is bedacht. 
Elders is de koning formeel nog altijd‘uitvoerende macht’, en is het motto ‘de koning regeert, 
maar bestuurt niet’. De Graaf bleek voorkeur te hebben voor een koningschap naar Zweeds 
model, de enige constitutionele monarchie waar de koning niet betrokken is bij het proces 
van wetgeving.50

De Graaf had vooral bezwaren tegen het ministeriële contraseign: zonder koninklijke 
handtekening komen wetten en benoemingsbesluiten niet tot stand. In het debat over de 
‘Notitie Koningschap’ in het najaar van 2000 stelde premier Kok dat koningin Beatrix nog 
nooit een handtekening had geweigerd en dat hij dit ook niet zou dulden. Kok wilde de 
Koning niet buiten de regering plaatsen: het gezamenlijk van gedachten wisselen en probe
ren tot wijsheid te komen zou, zijns inziens, in dat geval materieel snel aan waarde en bete
kenis verliezen.51

Koningin Beatrix heeft vervolgens in april 2005 in een televisie-interview laten weten dat 
zij nooit een handtekening zal weigeren, en zij waarschuwde voor een koningschap dat bui
ten de regering geplaatst politiek een eigen rol kan spelen.52 Koning en minister spraken 
daarmee figuurlijk met één mond en vormden de perfecte twee-eenheid waarin het vraag
stuk van de ministeriële verantwoordelijkheid voorziet.
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Koningin Beatrix aan het werk [Foto: W. Crone].

Meerdere modellen

d 6 6  heeft aangekondigd het monarchiedebat te willen voortzetten.53 In de roerige jaren 
zestig en zeventig was de vraag: monarchie of republiek? Thom de Graaf voegde er in 2000 
een derde optie aan toe: het Zweedse model. Hij volgde het hardnekkige misverstand dat dit 
een ceremoniële monarchie is. Sinds de grondwetsherziening van 1974 heeft de Zweedse 
koning (inderdaad) geen deel aan de totstandkoming van bindende beslissingen. Olof Pal- 
me, sociaal-democratisch minister-president, zei bij de invoering: ‘We zijn slechts een pen
nenstreek van de republiek verwijderd.’ Onder de jonge Carl XIV Gustav en zijn aantrekke
lijke echtgenote Silvia werd het koningschap vervolgens heel populair. De koning bleek geen 
‘lintenknipper’ te zijn geworden, maar een ‘overheidsfunctionaris met een reeks speciale 
taken’. Hij wordt uitgebreid op de hoogte gehouden van staatszaken en als voorzitter van de 
raad voor de buitenlandse betrekkingen oefent de koning grote invloed uit op het interna
tionale beleid. Ondanks formele wijzigingen is er in de praktijk weinig veranderd. Eén ding 
valt wel op: de koning houdt er stevige meningen op na en journalisten spinnen er garen bij. 
Niet iedereen stelt dat op prijs.54

De drievoudige keuze kan wellicht beter worden geformuleerd: een republiek, het orna
mentele monarchale model van Bagehot o f het (aangepaste) ‘sluitstukmodel’ van De Louter. 
De Notitie Koningschap en het bijbehorende parlementaire debat weerspiegelen een eigen
tijdse invulling van het model van De Louter door de nadruk te leggen op de actieve en waar
devolle rol van het koningschap in maatschappij en politieke besluitvorming. Tegemoetko
mend aan politieke druk, werden in de Notitie Koningschap de Bagehot-rechten als ‘van-
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zelfsprekendheid’ toegevoegd. In dit artikel is echter gereconstrueerd dat de Bagehot-rechten 
onderdeel zijn van een ander monarchiemodel. Het is een monarchaal systeem dat in Neder
land nooit van toepassing is geweest en dat in Groot-Brittannië maar ten dele de praktijk 
dekt.

De Bagehot-rechten zijn in feite niets anders dan een ezelsbruggetje om de resterende 
koninklijke rechten in het tijdperk van de ministeriële verantwoordelijkheid te duiden. Deze 
verantwoordelijkheid is ontwikkeld in Groot-Brittannië, maar bij gebrek aan een geschreven 
constitutie aldaar en door verschillen in bestuurlijke instellingen heeft de ministeriële ver
antwoordelijkheid zich op het continent staatsrechtelijk in andere vormen ontwikkeld. Poli
tiek zijn Nederland en Groot-Brittannië naar elkaar toegegroeid. In beide landen is inmid
dels sprake van een situatie waarin de Koning alleen nog klankbord is van de ministers. 
Staatsrechtelijk gezien heeft de Koning een vetorecht door de mogelijkheid om een handte
kening onder wet of besluit te weigeren, politiek gezien zal geen enkele minister dit (meer) 
dulden zonder aan te sturen op een constitutionele crisis. Monarchiehervormers hebben 
daarom eerder baat bij een vergelijking met Groot-Brittannië dan met Zweden.
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Uit de notulen van de ministerraad



Vechten tegen collega’s, Kamer en tijdgeest 
Uit de ministerraadsnotulen van 1979

Rien Fraanje

Inleiding1

Boven elke pagina van de notulen van de ministerraadsvergaderingen prijkt de kwalificatie 
‘zeer geheim’. Naast de leden van de raad zelf krijgt alleen een beperkt aantal ambtenaren de 
verslagen van het kabinetsberaad onder ogen. De ambtenaren die zich op de hoogte mogen 
stellen van de beraadslagingen in de Trêveszaal, hebben zich bovendien moeten onderwer
pen aan een veiligheidsonderzoek van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. De 
notulen van de ministerraad kunnen namelijk informatie bevatten die -  in verkeerde han
den -  de staatsveiligheid in gevaar brengt.

Na een kwarteeuw gaan de boeken open voor buitenstaanders. Dit jaar zijn de verslagen 
van de vergaderingen van 1979 aan de openbaarheid prijsgegeven, het tweede volledige 
kalenderjaar van het eerste kabinet-Van Agt, waarvan het c d a  en de w d  deel uitmaakten. 
In deze bijdrage wordt het bestaande beeld van het kabinet vergeleken met de feitelijke ver
slagen van de vergaderingen van de ministerraad. In hoeverre komt datgene wat eerder is 
geschreven over het politieke functioneren en optreden van Van Agts eerste kabinet overeen 
met de verslagen van de vergaderingen van zijn kabinet?

Om deze vraag te beantwoorden richt dit artikel zich op het voornaamste onderwerp dat 
politiek Den Haag in de laatste 365 dagen van de jaren zeventig in zijn greep hield: de finan
ciële huishouding van Nederland. De financiële situatie van Nederland was zorgelijk. Van Agt 
en de zijnen stelden bij aanvang van hun regeerperiode het plan Bestek ’8i op, dat ten doel 
had in een periode van vier jaar de rijksbegroting weer op orde te krijgen.

Politieke context

De Tweede-Kamerverkiezingen in mei 1977 waren uitgedraaid op een klinkende zege voor de 
toenmalige premier Joop den Uyl. Zijn PvdA won tien zetels en mocht 53 leden afvaardigen. 
De k v p , a r p  en c h u  hadden voor de eerste maal gezamenlijk meegedaan aan de verkiezin
gen en wisten als c d a  voor het eerst sinds 1967 weer een (geringe) zetelwinst te boeken: de 
christen-democraten bezetten 49 zetels (+1). Ook oppositiepartij w d  mocht zich dankzij 
lijsttrekker Hans Wiegel verheugen in een toenemende populariteit. De liberalen groeiden 
met zes zetels en bereikten het tot dan nimmer gerealiseerde aantal van 28. De uitslag werd 
gezien als een duidelijke aanwijzing dat de kiezer een voortzetting van een PvdA/cDA-kabi- 
net wenste. Maar Den Uyl en Dries van Agt slaagden er ondanks bijna zes maanden onder
handelen niet in tot een akkoord te komen. Met Wiegel wist de cda-lijsttrekker wél in kor
te tijd een regeerakkoord te smeden en dus kon koningin Juliana op maandag 19 december 
het eerste kabinet-Van Agt beëdigen.
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Dit centrumrechtse kabinet had er eigenlijk niet mogen komen. PvdA-Kamerlid en 
onderhandelaar Ed van Thijn begint zijn formatiedagboek met de constatering: ‘De kabi
netsformatie is een fiasco geworden voor de democratie. De langste formatie in onze parle
mentaire geschiedenis heeft ook nog een kabinet opgeleverd dat door de kiezers niet is 
gewild.’2 Het kabinet steunde bovendien op een geringe parlementaire meerderheid, c d a  

en w d  bezetten samen maar 77 van de 150 zetels. Daar kwam nog bij dat zeven leden van 
de c d a -fractie zich distantieerden van het kabinet dat door hun politiek leider met de w d  

was geformeerd. Deze zogenaamde loyalisten voelden zich in de woorden van toenmalig 
fractievoorzitter Wim Aantjes wel verbonden met, maar niet parlementair gebonden aan 
deze regering.3

Bestek ’ 8i

De smalle parlementaire basis verhinderde niet dat het kabinet zich gesteld zag voor een 
indrukwekkend financieel-economisch probleem. Het begrotingstekort nam snel toe en 
bedroeg in 1979 zes procent van het nationaal inkomen. In vergelijkbaar tempo steeg de 
werkloosheid en daarmee het beroep dat werd gedaan op de sociale zekerheid. Dit zorgde 
weer voor een stijging van de overheidsuitgaven, waardoor het financieringstekort verder 
opliep.

Aan het begin van de zomer van 1978 had Van Agt een ambitieus plan gepresenteerd dat 
de stijgende collectieve uitgaven moest beperken. In vier jaar tijd moest 10 miljard gulden 
worden bezuinigd, een voor die tijd ongekend bedrag. Dit zogenoemde Bestek ’8i stelde zich 
verder ten doel om nieuwe werkgelegenheid te creëren en beloofde bovendien behoud van 
koopkracht. De doelstellingen bleken politiek niet haalbaar. Het ontbreken van eensgezind
heid over het te voeren beleid binnen de sociaal-economische driehoek in het kabinet was 
daarvan een belangrijke oorzaak. Hoewel zij toekomstige partijgenoten waren ( k v p , a r p  en 
c h u  fuseerden formeel pas in 1980), botsten vooral minister Frans Andriessen van Financiën 
( k v p ) en zijn ambtgenoot Wil Albeda van Sociale Zaken ( a r p ). ‘Andriessen wilde zich strikt 
houden aan de in Bestek ’8i vastgelegde beleidslijnen. Albeda wilde die lijnen zoveel moge
lijk relativeren, bevreesd als hij was voor de felle oppositie van de vakbeweging’, noteert c d a - 

medewerker Van Rijswijk in een terugblik.4
De spanningen tussen beide ministers liepen zo hoog op dat Andriessen in februari 1980 

zijn ontslag indiende. Bij het conflict tussen Andriessen en Albeda heeft altijd het beeld over
heerst dat vooral de minister van Financiën weigerde concessies te doen. ‘Hij had veel water 
bij de wijn kunnen doen: hier en daar wat bezuinigen, een beetje rommelen, maar dat paste 
niet bij hem. Hij bleef onbuigzaam. Hij had gelijk, maar kon het niet krijgen’, blikt Van Agt 
terug.5 CDA-Kamerlid Gerrit Gerritse: ‘De fractie haalde opgelucht adem toen Andriessen 
was opgestapt. Met al zijn rechtlijnigheid was hij knap lastig.’6

Voor dit artikel is nu de vraag relevant o f de verwijdering tussen Albeda en Andriessen in 
de notulen van de ministerraad waarneembaar is en de vraag o f uit de verslagen is op te 
maken dat de minister van Financiën steun ontbeerde van de minister-president en andere 
collega’s. Was Andriessen nu werkelijk zo onbuigzaam en rechtlijnig als zijn tijdgenoten ons 
willen doen geloven?7
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Het kabinet-Van Agt I tijdens zijn eerste vergadering in het Catshuis, 23 december 1977 
[Foto: Haagsehe Courant],

De notulen van de ministerraadsvergaderingen

Dinsdagavond 3 juli schuiven de leden van het eerste kabinet-Van Agt aan voor een extra ver
gadering. Op de agenda prijkt maar één onderwerp: de rijksbegroting voor 1980. Sinds de 
vergadering van 15 juni wordt het thema wekelijks opgevoerd, maar erg ver zijn de ministers 
in drie vergaderingen niet opgeschoten. Portefeuillehouder Andriessen krijgt als eerste het 
woord. ‘De kernvraag is’, zo vraagt hij zijn collega’s, ‘zijn wij bereid de plannen zoals wij die 
in Bestek ’8i hebben afgesproken ook daadwerkelijk uit te voeren?’

Deze vraag komt niet zomaar uit de lucht vallen. De afgelopen maanden hebben de minis
ters al heel wat van hun oorspronkelijke voornemens teruggenomen. Minister Albeda van 
Sociale Zaken dient Andriessen ook nu weer van repliek: Bestek ’8i is geen doel op zich, maar 
een middel om werkgelegenheid te creëren en weer economische groei te bewerkstelligen. 
Ziehier het conflict binnen de ministerraad in een notendop. Andere ministers sluiten zich 
bij Albeda aan. Volgens Andriessen moet er flink worden bezuinigd, maar de vakministers 
zien nauwelijks mogelijkheden om te snijden in de begrotingen van hun departementen. Ze 
weten elk wel een reden aan te dragen waarom hun ministerie toch zou moeten worden uit
gezonderd van financiële ingrepen.

De minister van Financiën wordt er moedeloos van. ‘Geen kabinet is zo laat nog bezig 
geweest met algemene discussierondes’, houdt hij zijn collega’s voor. Tijdens een reguliere 
raadsvergadering op 2 februari had hij nog opgeroepen om op tijd te beginnen met de
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besprekingen over de financiën voor het volgende jaar. Hij had toen een deadline van 6 juli 
genoemd, zodat de Raad van State nog zijn oordeel over de begroting zou kunnen vellen. 
Maar die datum is niet meer haalbaar.

Minister-president Van Agt stuurt zijn ministers de nacht in met de waarschuwing dat, als 
zo wordt doorgegaan, niet tijdig een oplossing zal worden gevonden. De ministers weten dat 
het de komende weken niet bij deze vergadering zal blijven. De verdeeldheid over de te varen 
koers is groot en dus zullen zij deze zomer meer avonden en ook zaterdagen moeten opoffe
ren om een begroting voor 1980 tot stand te brengen.

Het kabinet is zo laat met de voorbereidingen begonnen omdat het de maanden daarvoor 
vele vergaderuren heeft besteed aan de sociale onrust, de voorjaarsnota en het opvangen van 
tegenvallers. Daarbij hanteert het kabinet steeds eenzelfde stramien. Minister Andriessen 
luidt de noodklok omdat het huishoudboekje van het land steeds meer rode cijfers vertoont 
en pleit vervolgens voor harde maatregelen. Dan volgen lange en vaak extra vergaderingen 
waarin de vakministers behendig de scherpe kantjes van de door Andriessen voorgestelde 
ingrepen afhalen.

Zo meldt Andriessen in de vergadering van 16 maart bijvoorbeeld dat de economische 
kengetallen ‘ongunstige afwijkingen’ laten zien ten opzichte van de verwachtingen waarop 
Bestek ’8i is gebaseerd. De Macro Economische Verkenningen vertellen onder meer dat het 
financieringstekort op bijna acht procent wordt geschat, terwijl het kabinet zich had voorge
nomen 0111 dat via zes procent in 1979 terug te brengen tot vier procent in 1981. De oplossing 
die Andriessen aandraagt is een paardenmiddel, dat weet hij zelf ook, maar de schatkistbe- 
waarder ziet geen andere mogelijkheden meer. Hij stelt een noodremprocedure voor. Con
creet betekent dat een uitgavenstop, in dit geval van een half miljard gulden, en daarnaast het 
versneld innen van belastingen. De premier geeft de bewindslieden de tijd om van deze 
onheilsboodschap te bekomen en stelt voor de volgende vergadering verder te praten over 
het voorstel van de minister van Financiën. Die staat gepland op 21 maart, maar een nieuwe 
lente wordt het niet: Andriessen herhaalt dat een noodremprocedure onontkoombaar is 
geworden.

Zijn collega’s zien dat toch anders. Minister Jan de Koning van Ontwikkelingssamenwer
king ( c d a ) vindt dat zijn budget van een uitgavenstop zou moeten worden uitgesloten. Vol
gens Gijs van Aardenne ( w n )  is de begroting van Economische Zaken te klein van omvang 
om bij te dragen. Zijn collega Danny Tuijnman van Verkeer en Waterstaat ( w d )  stelt dat hij 
al genoeg heeft bijgedragen. Albeda memoreert de negatieve invloed van de noodremproce
dure op de werkgelegenheid.

Twee dagen later worden de ministers het snel eens over een versnelde inning van belas
tingen. Voor het andere deel van de noodremprocedure komt Andriessen met een compro
misvoorstel. Er komt geen stop op de uitgaven, maar deze worden ‘getemporiseerd’. De 
minister van Financiën houdt zijn collega’s wel voor dat het kabinet hiermee een hypotheek 
legt op de begroting voor volgend jaar. Dan zal een extra bezuinigingspost van een half mil
jard gulden moeten worden gevonden. Andriessens compromis krijgt niet de goedkeuring 
van Albeda; hij behoudt zich het recht voor 0111 er te zijner tijd op terug te komen.

Het zwaar bevochten compromis over de noodremprocedure is nog pril als Albeda tijdens de 
ministerraadsvergadering van 2 april de inkomenspositie van de zogenaamde trendvolgers
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en de werkgelegenheid aan de orde stelt. De minister van Sociale Zaken meent dat de sala
rissen van de werknemers in het onderwijs en de zorg zijn achtergebleven en bovendien zijn 
deze sectoren extra arbeidsplaatsen beloofd. Hij moet op korte termijn in overleg treden met 
de vakbonden en zegt dat concessies onvermijdelijk zijn, hoewel hij beseft dat financiële 
compensatie en nieuw personeel in deze sectoren geld gaan kosten en daarmee Bestek ’8i in 
de wielen rijden.

Van Agt past dezelfde tactiek toe als bij de noodremprocedure. Hij staat vooralsnog geen 
discussie over Albeda’s opmerkingen toe. De problematiek van de trendvolgers wordt ver
volgens voor 6 en 20 april geagendeerd, maar de notulen vermelden alleen dat dit agenda
punt wordt aangehouden. Waarschijnlijk wordt in de tussentijd in bilateraaltjes en informe
le vergaderingen gezocht naar een oplossing, maar de verslagen van de ministerraad geven 
daarover geen uitsluitsel. Uiteindelijk spreekt de ministerraad pas weer op 27 april over de 
trendvolgers. Andriessen schetst dan wederom de situatie van ’s lands financiën: als Albeda 
wil toegeven aan de vakbonden zijn extra bezuinigingen nodig. De minister van Sociale 
Zaken brengt daartegen in dat het kabinet zal moeten toegeven aan de vakbonden, als het de 
relatie met hen niet te zwaar onder druk wil zetten.

Als het kabinet tijdens de vergadering van 11 mei geen stap verder is gekomen en op 18 mei 
het onderwerp wordt aangehouden, doet Andriessen op 25 mei een knieval: Albeda mag vijf
duizend arbeidsplaatsen scheppen, maar de minister van Financiën wil de tekorten die hier
door ontstaan hoe dan ook gecompenseerd zien. Het financieringstekort mag niet verder 
oplopen. Hij stelt voor om in te grijpen in de sociale zekerheid, maar daarover spreekt Albe
da het onaanvaardbaar uit.

Tijdens een extra vergadering op dinsdag 29 mei forceert de premier een besluit. Albeda 
krijgt de ruimte om de vakbonden tegemoet te komen, de kosten moeten worden gecom
penseerd, het kabinet zal later over de invulling daarvan spreken. De notulen vertellen dat 
Andriessen zich bij het voorstel van de minister-president neerlegt. Maar: ‘Spreker is het daar 
overigens niet mee eens. Hij herinnert eraan dat het kabinet al een aantal beslissingen heeft 
genomen die in vergelijking tot de in Bestek ’8i voorziene ombuigingen tekorten hebben 
doen ontstaan, terwijl daarvoor nog geen oplossing is gevonden. De daaruit voortkomende 
problemen nemen voortdurend toe.’ Andriessen krijgt steun van minister Job de Ruiter van 
Justitie ( c d a ). Hij laat in de notulen opnemen dat hij eigenlijk tegen het voorstel van Van 
Agt is ‘omdat we de problemen niet vooruit kunnen blijven schuiven’.

Nog geen twee weken later staat De Ruiter de minister van Financiën nogmaals terzijde. 
Gespreksonderwerp is dan de Voorjaarsnota. Andriessen stelt wederom een noodremproce
dure voor omdat het financieringstekort blijft oplopen. De ministers Pieter Beelaerts van Blok
land (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, c d a ),  Willem Scholten (Defensie, c d a ), 

Leendert Ginjaar (Volksgezondheid en Milieuhygiëne, w d ),  Van Aardenne en Tuijnman 
uiten hun bezwaren. Het oplopende tekort wordt toch veroorzaakt door een gebrek aan 
inkomsten en niet door een teveel aan uitgaven? Waarom dan snoeien in de uitgaven? Hier 
komt een fundamenteel meningsverschil bovendrijven, want volgens de staatskasbewaarder 
ligt het werkelijke probleem juist bij de onbeheersbaarheid van de uitgaven. Als de ministers 
Arie Pais van Onderwijs en Wetenschappen ( w d )  en Ginjaar stellen dat een uitgavenstop op 
hun begrotingen politiek niet haalbaar is, roept de minister van Justitie op tot solidariteit: ‘Elk 
departement heeft zijn specifieke problemen.’ De bijval van De Ruiter baat niet. Andriessen
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haalt weer bakzeil. Hij kan niet anders dan nogmaals aankondigen dat het probleem voor de 
begroting voor 1980 op deze manier alleen maar groter wordt.

In het voorjaar heeft Andriessen dus drie maal moeten toegeven. Als de ministers op vrijdag 
15 en zaterdag 16 juni voor de eerste maal over de begroting voor het volgende jaar spreken 
moet inmiddels 900 miljoen gulden extra worden gecompenseerd. Hoe gevoelig de discussie 
over de rijksbegroting is, blijkt uit het predikaat ‘Persoonlijk’ dat boven veel verslagen van 
vergaderingen over de begroting staat. Dat betekent dat ze direct aan de bewindslieden wor
den toegestuurd en niet via de ambtelijke route waarbij een aantal ambtenaren kan meele
zen.

De minister van Financiën schetst op 15 juni andermaal een somber scenario. De schatkist 
is zo langzamerhand leeg, de olieprijs stijgt en bijlenen wordt steeds duurder. ‘Een zekere las
tenverzwaring zal niet te vermijden zijn.’ Weer vindt hij Albeda op zijn weg. Bestek ’8i heeft 
verschillende doelstellingen en volgens deze minister moet het kabinet prioriteiten stellen. 
De antirevolutionair heeft zelf al een ranglijst gemaakt. Bovenaan staat de werkgelegenheid. 
‘Elke beslissing die daar tegen 111 gaat is een onjuiste.’ Als de minister van Financiën strak wil 
vasthouden aan het plan om in 1980 het tekort terug te brengen tot 5,25 procent, heeft dat 
negatieve gevolgen voor de werkloosheid. En dus moeten we niet vasthouden aan die doel
stelling, concludeert hij.

Twee weken later benadrukt Andriessen het belang om wél vast te houden aan het terug
brengen van het financieringstekort. 1981 is namelijk een verkiezingsjaar en dan zal het hele
maal moeilijk zijn om de hand op de knip te houden. Albeda voorspelt een harde confron
tatie met de sociale partners als de lijn van Andriessen wordt gevolgd, met als gevolg‘dat het 
kabinet nog minder in staat zal zijn het beoogd beleid uit te voeren’.

Wat zich precies tussen de vergadering van dinsdag 3 juli en een nieuwe extra minister
raadsvergadering op 5 juli heeft afgespeeld is onduidelijk, maar op donderdagavond presen
teert Andriessen een begrotingsvoorstel waarin hij 700 miljoen gulden heeft afgetrokken van 
het door hem in totaal noodzakelijk geachte bezuinigingsbedrag. Het financieringstekort zal 
nu met 1,5 in plaats van 2,2 miljard gulden worden teruggebracht. Binnen het kabinet bestaat 
brede waardering voor het voorstel van Andriessen, vooral door de concessies die hij heeft 
gedaan. Maar vervolgens herhaalt het ritueel zich en pleiten ministers voor hun eigen begro
ting.

Maandag 9 juli komen de ministers weer bijeen voordat de premier en de minister van 
Financiën om de tafel gaan zitten met de afzonderlijke ministers. Van Agt doet een oproep 
om de aanvullende beleidswensen zoveel mogelijk te beperken. De notulen melden bij de 
hervatting van de vergadering echter dat de minister-president concludeert ‘dat een aantal 
ministers nogal wat wensen uitte’. De vergadering van de volgende dag richt zich vooral op 
die aanvullende beleidswensen en in het bijzonder op de financiering daarvan. Andriessen 
stelt voor om de rijksbijdrage aan de sociale fondsen te onttrekken, dit weer tot ongenoegen 
van Albeda.

Woensdag 11 juli wil Van Agt tot een afronding komen. Hij stelt voor om het financie
ringstekort met 1,5 miljard terug te brengen. Verder zal 1,1 miljard gulden worden vrijge
maakt voor aanvullend beleid om werkgelegenheid te creëren. Daarnaast bevat het plan ook 
Andriessens idee om geld te besparen door financiën uit de sociale fondsen te halen. Vervol
gens vraagt de premier nadrukkelijk o f de leden van de ministerraad hiermee kunnen
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instemmen. De bewindslieden lopen niet over van enthousiasme. Tuijnman weet het mooi 
te formuleren. Hij zegt akkoord te gaan met het voorstel van de minister-president ‘ in het 
besef dat dit voorstel is gedaan tegen de achtergrond van de moeilijke economische situatie, 
de verantwoordelijkheid van het kabinet en het regeringsprogramma’.

Eén minister maakt bezwaar: Albeda merkt op dat hij zich niet kan vinden in het voorstel 
om de rijksbijdrage aan de sociale fondsen met een miljard gulden te verminderen. Hij 
behoudt zich het recht voor om hierop terug te komen. En dat doet hij dan ook. Als de minis
ters op vrijdag 24 augustus al weer voor de derde keer na de zomervakantie bij elkaar komen 
om de losse eindjes van de begroting aan elkaar te knopen, moet Andriessen toegeven dat de 
koopkracht wordt aangetast door de verminderde rijksbijdrage aan de sociale fondsen omdat 
ter compensatie daarvan de premies omhoog moeten. Dat is voor Albeda reden om terug te 
grijpen op zijn eerder gemaakte voorbehoud en nu alsnog niet akkoord te gaan met dit 
onderdeel van het voorstel van Van Agt. Andriessen stelt een belastingverhoging voor om als
nog een miljard binnen te kunnen halen. Albeda wil niet vasthouden aan Andriessens inmid
dels bijgestelde doelstelling om het financieringstekort op 5,4 procent te houden.

Een extra vergadering op maandagavond 27 augustus levert niets op. Een dag later doet de 
premier een finaal voorstel, waarbij Andriessen weer door de pomp gaat. Het financierings
tekort wordt opnieuw met 300 miljoen gulden verhoogd. Ter compensatie daarvan zal als
nog 200 miljoen aan de sociale fondsen worden onttrokken. Tot ergernis van Andriessen 
maakt Albeda weer bezwaar tegen dat onderdeel van het voorstel. Opnieuw volgt overleg, 
waarna Van Agt tijdens de vergadering van vrijdagavond 31 augustus kan meedelen dat ze 
eruit zijn. Albeda heeft zich bereid verklaard maatregelen te zoeken om te komen tot een 
structurele vermindering van de rijksbijdragen aan de sociale fondsen met 200 miljoen gul
den zonder dat die zal leiden tot een premieverhoging. Op zaterdag 1 september, tweeënhal
ve week voor prinsjesdag, zijn de ministers er eindelijk uit.

Conclusie

De notulen van de vergaderingen over de rijksbegroting en daaraan verwante onderwerpen 
vertonen een steeds terugkerend beeld van moeizame en voortslepende discussies. Daarbij 
vertolkte minister Andriessen steeds de rol van boeman. Hij vertelde keer op keer dat alle sei
nen op rood stonden, maar de boodschap leek niet aan te komen. Zijn collega’s Wiegel en De 
Ruiter steunden hem incidenteel, maar hij had aan hen geen blijvende kompanen.

Minister Albeda bleek keer op keer zijn kwelgeest. Hij gebruikte steeds twee terugkerende 
argumenten. In de eerste plaats een pragmatische reden: hij wilde de vakbonden niet tegen 
de haren in strijken. Daarnaast vond hij de werkgelegenheid belangrijker dan het financie
ringstekort. Elke maatregel die de werkloosheid opstuwde, wees hij af. Hier wreekte zich dat 
Bestek ’8i een aantal innerlijk tegenstrijdige doelstellingen kende. Het plan wilde het finan
cieringstekort terugdringen én de groeiende werkloosheid een halt toeroepen én koop- 
krachtbehoud bewerkstelligen. In zijn memoires wijt Albeda het conflict met Andriessen aan 
het wederzijds gebrek ‘aan wezenlijk begrip voor onze gemeenschappelijke verantwoorde
lijkheden’8, daarmee wijzend op de verschillende prioriteitstelling van de twee kemphanen.

De verslagen corrigeren het beeld van de starre Andriessen tegenover de rekbare Albeda. 
Het was eerder andersom: de minister van Financiën gaf keer op keer toe en hoopte daarmee 
ruimte te creëren voor door hem noodzakelijk geachte maatregelen. Maar bij elke vinger die

110



V E C H T EN  TF.GEN C O LLEG a ’ s , K A M E R  EN T IJD G E E ST

hij aanbood, werd steeds zijn hele hand genomen. Zelfs na vergaande concessies van Andries
sen blokkeerde Albeda meermalen voorstellen van de eerste. Andriessen gaf en Albeda nam.

De minister van Sociale Zaken had ook een veel sterkere politieke positie, hetgeen hij vol
ledig uitbuitte. De parlementaire basis van het kabinet was immers zwak door de geringe 
meerderheid, die bovendien was gestoeld op een groep loyalisten die sympathiseerden met 
de gematigde financieel-economische koers van Albeda. Daarnaast was het maatschappelijk 
klimaat nog niet toe aan forse ingrepen. Ook belangrijk: Andriessen ontbeerde de onvoor
waardelijke steun van de minister-president. Van Agt was vooral politicus en geen macro- 
econoom. Hij koos daarom steeds voor de politieke haalbaarheid en niet voor de financiële 
noodzaak.

De ministerraadsnotulen laten zich lezen als een opmaat tot het aftreden van de minister 
van Financiën in februari 1980. Andriessen werd niet gesteund door de Tweede Kamer, had 
geen maatschappelijk draagvlak voor zijn plannen en miste de noodzakelijke steun van zijn 
collega’s. Dat heet met recht een rnission impossible.

Noten

1 Dit artikel kon niet totstandkomen zonder de coöperatieve opstelling van het ministerie van Alge
mene Zaken, dat vele malen ruimte beschikbaar stelde voor bestudering van de notulen van de 

ministerraadsvergaderingen van 1979.

2 Ed van Thijn, Dagboek van een onderhandelaar. 25 mei -  11 november 1977 (Amsterdam 1978) p. 7.

3 Roelof Bouwman, De val van een bergredenaar. Het politieke leven van Willem Aantjes (Amsterdam 

2002) p. 275.

4 J.R van Rijswijk, Repeterende breuken. De machtsstrijd tussen c d a  en P v d A  (Amsterdam 1992) p. 174.
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‘Ik heb gemeend vooral getuigenis te moeten afleggen van de 
breedheid van het Katholicisme’
De ‘politieke geloofsbelijdenis’ van minister Rutten

Peter van der Heiden

Ruttens aantreden

Op 2 september 1952 sloot RJ.Th. Rutten ( k v p ) een vierjarige periode af als minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Rutten had grootse plannen met het onderwijs. 
Inhoudelijk moest er veel worden vernieuwd (als psycholoog en pedagoog had hij uitge
sproken ideeën over de opvoeding van jonge mensen, zoals ook bleek uit zijn betrokkenheid 
bij de Montessoristichting), maar ook het onderwijsbestel moest op de schop. Hij ontwierp 
een geheel nieuwe opzet voor het voortgezet onderwijs, waarin de doorstroming van leerlin
gen naar het hoogst haalbare schooltype voorop stond. Rutten presenteerde zijn Onderwijs
plan in 1951, een jaar later gevolgd door twee hierop gestoelde wetsontwerpen voor het voort
gezet onderwijs. De parlementaire behandeling van zijn Onderwijsplan en van de 
wetsontwerpen zou hij echter niet meer meemaken. Ondanks stevige druk van zijn partijlei
der, C.RM. Romme, besloot Rutten niet toe te treden tot het derde kabinet-Drees. Enige 
maanden eerder, in juni 1952, schreef hij een brief aan Romme, waarin hij zich verant
woordde voor de vier jaar dat hij het ministerie had bestierd.

Ruttens ambtsperiode kende geen bijzonder gelukkige start. In 1948 volgde hij, bepaald 
niet van harte, zijn partijgenoot J.J. Gielen op, die het departement van 1946 tot 1948 had 
geleid.1 Gielen was meermalen in aanvaring gekomen met coalitiegenoot P vd A  en diende ten 
gevolge daarvan het veld te ruimen. De vervanging van Gielen vond plaats op het einde van 
de formatie; tot aan de constituerende vergadering ging Gielen ervan uit dat hij gewoon zou 
aanblijven. De nieuwe bewindsman moest zelf zijn voorganger op de hoogte stellen van het 
einde van diens ministeriële loopbaan.

Rutten stond daarmee van meet af aan in een kwaad daglicht bij de katholieken. Zelf was 
Rutten immers wél aanvaardbaar voor de sociaal-democraten. Rutten stond namelijk bekend 
als sympathisant van de doorbraak, wat voor de PvdA een pre was, maar het er voor zijn par
tijgenoten niet veel beter op maakte. De nieuwbakken minister was zeker geen partijman. Hij 
genoot wel enige bekendheid, maar die was gestoeld op zijn werk als psycholoog, niet op eni
ge (katholiek-)politieke betrokkenheid. Rutten was, samen met onder anderen J.E. de Quay, 
direct na de bevrijding betrokken geweest bij de oprichting van de Nederlandse Volksbewe
ging, die het verzuilde politieke landschap moest doorbreken. Na de oprichting van de k v p  

sloot hij zich echter onmiddellijk aan bij deze katholieke eenheidspartij. Ook had Rutten zich 
een warm voorstander van een nationale omroep betoond, hetgeen in katholieke kringen 
gelijkstond aan vloeken in de kerk.

Al direct na zijn benoeming stak de kritiek de kop op. Op een partijbestuursvergadering 
enkele dagen na Ruttens aantreden moest Romme zijn minister al de hand boven het hoofd 
houden. Er waren ‘bezwaren tegen de persoon van de nieuwe bewindsman. Deze is van ouds
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een doorbraak-man. (...)  Dit alles geeft niet veel vertrouwen.’ Rommes steun was echter ook 
niet echt hartverwarmend. Volgens hem was er ‘geen gegronde reden om hem bij voorbaat 
met wantrouwen tegemoet te treden.2

Ook in de Tweede Kamer werd Rutten door zijn partijgenoten gereserveerd begroet. Voor
naamste zorg was of de nieuwe minister niet te veel van het beleid van zijn voorganger zou 
afvvijken. De PvdA-fractie was een stuk enthousiaster over de nieuwe bewindsman.

Nu was Rutten ook iemand die balanceerde op het randje van de doorbraak. Tot zijn 
ministerschap had hij iedere betrokkenheid bij katholieke politiek afgewezen. Rutten was 
zeer zeker een gelovig man, maar hij hield zich veelvuldig bezig met het spanningsveld tus
sen het geestelijke en het wereldlijke. Als wetenschapper had hij dat spanningsveld aan den 
lijve ondervonden toen hij, als jong professor, bij bisschop A.R Diepen in Den Bosch op het 
matje werd geroepen voor een herderlijke vermaning. Zijn leeropdracht in de psychologie 
kon hem heel wel in conflict brengen met de katholieke leer van de vrije wilsbeschikking. 
Rutten, later wel beschreven als ‘dialectisch wonderkind’, wist zijn psychologische experi
menten echter zo in te richten dat van een aanvaring geen sprake was. Net als van de latent 
conflicterende relatie tussen geesteswetenschap en religie, was Rutten zich sterk bewust van 
het spanningsveld tussen katholiek geloof en ministeriële verantwoordelijkheid voor de cul
turele opvoeding van het Nederlandse volk.

Gielen komt op stoom

AI snel na de start van Ruttens ambtsperiode verkreeg zijn voorganger Gielen een steviger 
positie binnen de k v p : hij werd vice-voorzitter van de partij. In die hoedanigheid voerde 
hij een ware kruistocht tegen zijn opvolger. Meermalen verweet hij Rutten dat deze het 
katholiek onderwijs geen goed deed en te veel op de hand van het openbaar onderwijs was. 
Vooral na het verschijnen van Ruttens Onderwijsplan trok Gielen van leer. Hij deed deze 
nota, waarop jaren later de Mammoetwet gestoeld zou worden, af als ‘onwetenschappelijk’ 
en ‘politiek’. Deze laatste kwalificatie raakte de kern van zijn ‘strijd’ met Rutten. Rutten had 
namelijk in het Onderwijsplan met geen woord over de financiële gelijkstelling van het bij
zonder aan het openbaar onderwijs gerept, daarmee voor Gielen suggererend dat hij deze 
hoeksteen van de onderwijspacificatie wilde aantasten. Uitvoering van het plan zou ‘ons 
volk in cultureel opzicht enorme schade ( ...)  berokkenen’, aldus Gielen, die en passant Rut
ten nog verweet de ideeën van PvdA-onderwijsdeskundige Ph.A. Kohnstamm te willen uit
voeren.3

Is het nog denkbaar dat deze kritiek uit zakelijke overwegingen ontsproot, anders werd het 
bij Gielens interventies tijdens de kabinetsformatie van 1952. Gielen schreef stevige brieven 
aan partijleider Romme, waarin hij forse beschuldigingen uitte aan het adres van zijn opvol
ger. Rutten zou P v d A -beleid hebben gevoerd en hij zou zelfs verantwoordelijk zijn voor de 
nederlaag die de k v p  bij de verkiezingen had geleden. ‘Wij hebben in het concept-Donker 
niet zes, maar vijf ministers’, aldus Gielen, daarmee suggererend dat Rutten geen goede 
K vp’er was. Hij concludeerde: ‘There’s something Rutten in the state’, en er moest een ‘zui
verend onweer’ op het ministerie van Onderwijs komen.4
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F.J.Th. Rutten [Foto: Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen].

De b rief

Hoewel het de vraag is o f Rutten van de precieze inhoud van Gielens aanvallen op de hoog
te was, is hem zeker het een en ander ter ore gekomen. In zijn ‘verantwoordingsbrieP aan 
Romme ging Rutten precies op deze materie in: het spanningsveld tussen de katholiek als 
minister en de minister als katholiek. En passant deelde hij nog een flinke sneer uit aan zijn 
voorganger; op een andere wijze is de opmerking dat hij wilde bewijzen dat ook het katho
lieke volksdeel een goede minister van Onderwijs kon leveren, niet te interpreteren. Gielen 
was immers ook katholiek...

Uit Ruttens brief rijst het beeld op van een weifelend man. Hij heeft zijn best gedaan, zo 
schrijft hij, maar het was hem niet gegund om al zijn doelen te bereiken. Enerzijds uit eigen 
onvermogen (een niet vaak gehoord argument bij politici), anderzijds omdat hij afhankelijk
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was van remmende krachten. Welke die krachten waren, liet hij in het midden, maar waar
schijnlijk duidde hij hier op de confessionelen in het parlement, die bepaald niet zaten te 
springen om een verandering van het onderwijsstelsel. Iedere verandering kon immers de 
financiële gelijkstelling van het bijzonder aan het openbaar onderwijs aantasten. En wat 
geharnaste katholieken als Gielen van hem verwachtten, dat kon natuurlijk niet. Hij kon toch 
als minister niet uitsluitend de belangen van zijn bevolkingsgroep nastreven? Hij had een 
heel volk om voor te zorgen!

Rutten noemde zijn brief een ‘rekening’ en een ‘verantwoording’ tegenover zichzelf. De 
brief is echter ook een afscheidsbrief van een minister die zich in de kern geen politicus voel
de, die als een vreemde in Jeruzalem opereerde. Nog decennia later kon hij zich opwinden 
over de wijze waarop Gielen hem had behandeld en wrong hij zich in bochten om aan te 
tonen dat hij toch echt wel een productief minister was geweest, die de katholieke beginse
len zeker niet had verkwanseld. Geloof en politiek, het was een kwestie van schipperen. 
Schipperen met de juiste katholieke waarden en normen, die uiteraard op een hoger plan 
stonden dan normen gebaseerd op ‘aardse’ zaken, maar óók en vooral gericht op het alge
meen welzijn. Privé was Rutten heus katholiek genoeg, maar in zijn politieke activiteit mocht 
hij vooral niet té katholiek zijn, zo meende hij. Zijn bevolkingsgroep werd immers toch al 
door andersdenkenden met wantrouwen bejegend.

Rutten weerstond de niet geringe druk van Romme om zijn ambtsperiode te verlengen en 
keerde terug naar zijn geliefde psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Maar 
wel met enig heimwee. Tijdens een in de jaren zeventig op video opgenomen interview over 
de geschiedenis van de Nijmeegse psychologie probeerde hij verschillende keren -  veelal 
tevergeefs -  het gesprek op zijn ministeriële verleden te brengen. Minister tegen wil en dank, 
maar wél met enige trots.

‘Amice,5

Met enige schroom stuur ik je een afschrift van een “ rekening”, die ik heb laten opmaken. 
Het is een particuliere aanvulling op het artikel in De Volkskrant van 27 mei 1952, “de rit 
ten einde”, waarin een globale terugblik werd gegeven op de parlementaire politieke feiten 
uit de periode van het tweede Kabinet-Drees. Het is geenszins een critische aanvulling van 
dat artikel; het is louter een aanvulling voor mijzelf wat de sector o k & w  betreft, of als je 
wilt een verantwoording tegenover mijzelf.

Er is in de kleine vier jaar op o k & w  hard gewerkt. Persoonlijk heb ik in die periode 
getracht een goed en kundig Minister van Onderwijs te zijn o f te worden; ik moest en wil
de bewijzen, dat ook het katholieke volksdeel die kan leveren. Wat ik allemaal wilde, heb ik 
bij lange na niet kunnen verwezenlijken, enerzijds uit onvermogen, anderzijds omdat wij 
ons bevinden voor een samengaan uit noodzaak, gebouwd op toevallige beweegredenen 
van politieke aard. Bovendien heb ik ten volle ervaren, dat geestdrift voor onze beginselen 
niet voldoende is; men moet zich ook op het juiste punt weten te plaatsen in het historische 
ogenblik, dat wij beleven en de verhouding der machten kennen, die ons bestrijden, rem
men of ons kunnen steunen.

Als Katholiek heb ik gemeend in mijn publieke activiteit vooral getuigenis te moeten 
geven van de breedheid van het Katholicisme. Andersdenkenden moeten meer vertrou
wden in ons krijgen; veel hunner zijn geneigd alles wat zij van de Katholieken weten of ver-
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nemen met wantrouwen o f vijandschap te beschouwen. Nu in een democratisch rege
ringsstelsel de Katholieken zich direct kunnen verdedigen, moeten de andersdenkenden 
ervan overtuigd raken, dat het tegenovergestelde ook waar is: nl. dat de democratie van
daag vooral wordt verdedigd en de belangen van ons volk worden behartigd door het 
gevoel van verantwoordelijkheid van de Katholieken.

Een getuigenis van de breedheid van het Katholicisme betekent niet een verdoezeling 
van zijn scherpe beginselen. Deze staan zo hoog, dat wij ervoor moeten waken, dat niet 
allerhande regels van opportuniteit tot evenzeer dominerende beginselen worden ver
klaard. Dat zou tot een nivellering van de principes leiden.

Men leze daaruit niet een lichtvaardige geneigdheid tot politieke concessies, wel de 
erkenning van de verdraagzaamheid als een fundamentele deugd van de democratie en 
tevens een overwogen bereidheid tot samenwerking ook met hen, die (en inzover zij) 
dezelfde weg als de onze willen gaan, ofschoon zij bewust o f onbewust slechts bezield zijn 
door idealen, welke liggen in het menselijke of aardse vlak. Aan het openbare ambt, dat 
iemand bekleedt en aan het mandaat, dat hij kreeg, zijn bepaalde plichten inhaerent. Zo 
moet een Katholieke Minister zich, wat zijn publieke activiteit betreft, op een bijzondere 
manier gebonden weten door een diep gevoel van burgerlijk broederschap. Met het alge
meen welzijn voor ogen moet hij in bijzondere mate de samenwerking der burgers bevor
deren, van allen, die ijveren voor erkenning van de waarde van de menselijke persoon, 
voor erkenning van de rechten der ouders, voor sociale welvaart, voor volksgezondheid, 
volksontwikkeling en cultuur, e.d. Nederlandse Katholiek en Katholieke Nederlander zijn 
begrippen, waarin de accenten verschillend liggen. Voorts is te denken aan het onder
scheid tussen het persoonlijk leven en de publieke activiteit van iemand, die in de politiek 
is gesteld. Een lid van de Heilige Kerk moet ook als politicus doen, wat in zijn vermogen 
ligt, om de vrijheid van geloof en Kerk te waarborgen en om de vergiftiging van eenvou
dige zielen te verhinderen. Van een Katholiek Minister van Onderwijs mag men echter 
niet verwachten, dat hij een onderwijsstelsel zal voorstellen, dat uitsluitend op Katholieke 
gedachten gebouwd is. Als Katholiek en als Minister mag hij geen stelsel brengen, dat in 
strijd is met de ware verhouding van de school tot kerk en gezin o f met het algemeen wel
zijn. De school moet gezin en kerk helpen om -  nu spreekt de openbare ambtsdrager -  
het tijdelijk welzijn van de samenlevende burgers te behartigen.

Aan deze “politieke belijdenis” moge ik nog toevoegen, dat ik met voorzichtigheid en 
durf te werk heb willen gaan. Na rustige overweging tot de overtuiging gekomen, dat een 
bepaalde daad goed zou zijn, heb ik telkens getracht mij niet te laten beklemmen door de 
angst, een reputatie te kunnen verliezen, en heb ik hier en daar een schot gelost. Ik denk 
hierbij o.a. aan mijn nota’s, aan het toestaan van het gebruik van woordenboeken bij som
mige examens, aan de idee van het Internationaal Academisch Statuut en aan enkele ont
werpen van wet van de laatste tijd.

Met dank voor het geduld om deze brief te lezen en beste groeten,

Theo Rutten
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Noten

1 Rutten dook zelfs onder op Schiermonnikoog nadat zijn secretaresse hem had gemeld dat er uit Den 

Haag was getelefoneerd. Tevergeefs, want hij werd gevonden door de rijksrecherche en naar de resi

dentie gebracht, alwaar hij onmiddellijk aan het kabinet-Drees-Van Schaik werd toegevoegd. Zie 
voor een uitgebreide beschrijving van de start van Ruttens ministerscarrière: Peter van der Heiden, 

In de schaduw van de Mammoet. Het onderwijsbeleid van minister F.}.Th. Rutten (1948-1952) 
(Zutphen 2004) p. 27-29.

2 K.DC,  Archief k v p , inv.nr. 148, notulen Partijbestuur 16 aug. 1948.

3 Jos J. Gielen, ‘De onderwijsnota-Rutten’ in: Opvoeding, onderwijs, gezondheidszorg, jan. 1952.

4 Nationaal Archief, archief C.P.M. Romme, nr. 80, Kabinetsformatie 1952, Gielen aan Romme, 18 aug. 

1952. Formateur L.A. Donker ( p v ü a ) probeerde een kabinet te formeren waarin de k v p  zes minis

tersposten zou hebben. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het einde van Ruttens minister

schap: Van der Heiden, In de schaduw van de Mammoet, p. 149-154.

5 n a , archief Romme, nr. 80, Kabinetsformatie 1952, Rutten aan Romme, 10 juni 1952.
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‘Iedereen wil aan de oude werkelijkheid vasthouden, maar dat 
is Utopia’
Interview met Ayaan Hirsi Ali

Anne Bos en Willem Breedveld

Er zijn veel redenen te verzinnen waarom het w d -K am erlid  Ayaan Hirsi Ali er misschien 
verstandiger aan zou doen haar spraakmakende standpunten te temperen. Het zou haar vei
ligheid en gemoedsrust ten goede kunnen komen. Per slot van rekening is het geen sinecure 
om permanent bewaakt te moeten worden omdat een aantal moslimfanaten haar eenzelfde 
gruwelijk lot wil laten ondergaan als de vorig jaar vermoorde filmmaker en columnist Theo 
van Gogh, met wie zij eerder dat jaar Submission presenteerde, een indringende filmische 
aanklacht tegen de onderdrukking van de vrouw door de islam.

Het zou haar ongetwijfeld ook minder problemen opleveren met haar eigen partij. Een 
deel van de w d  heeft moeite met haar uitgesproken standpunten. En misschien nog wel het 
belangrijkste: door zich te matigen zou ze haar natuurlijke doelgroep, de onderdrukte mos
limvrouwen, ook tot haar achterban kunnen maken. Hirsi Ali wil er echter niets van weten. 
In onderstaand interview legt zij uit waarom zij niet anders kan en wil. De reformatie van de 
islam komt eraan, belooft ze. En daarmee is ook de bevrijding van moslimvrouwen aan
staande. Maar dan moet Hirsi Ali wel standvastig blijven en de hele w d  tot het inzicht 
komen dat Hans Wiegel in Utopia leeft.1

Het is een illusie dat een grote massa m oslim vrouwen achter mij gaat staan

cIk handel uit overtuiging. Ik strijd tegen de onderdrukking van moslimvrouwen, maar ik 
weet niet helemaal zeker of ik dat kan bereiken door de moslimvrouwen eerst achter mij te 
krijgen. Want waarom zouden ze achter mij staan? Ze kunnen beter achter zichzelf staan en 
ook voor hun eigen recht vechten. Maar ik kan ze wel aan het denken zetten door bepaalde 
dingen hardop te zeggen, op te schrijven, o f door zo’n Submission te maken. Als een mos
limvrouw erkent dat er mannen zijn die met de koran in de hand vrouwen slaan, en zij keurt 
dat af, dan ontstaat er een interne strijd. Want als ze dat intellectueel doortrekt, dan zegt ze 
dat wat God zegt niet goed is. Op zo’n moment raakt zij in een geestelijke crisis, een kramp, 
waarin het niet zozeer gaat om de machtsverhouding tussen man en vrouw, maar vooral om 
de individuele verhouding tot God. Pas als zij zich daarvan heeft losgemaakt, kan ze tegen die 
man zeggen: donder op.

Ik heb nu een klein kringetje Marokkaanse vrouwen gevonden. Dat zijn vrouwen die in 
Nederland zijn opgegroeid o f op zeer jonge leeftijd naar Nederland zijn gekomen, en die uit 
zichzelf een onafhankelijk leven willen leiden terwijl hun ouders dat niet toestaan. Enkelen 
van hen hebben contact met mij gezocht en met hen voel ik mij verbonden en zij steunen 
mij. Daarmee heb ik de grote massa moslimvrouwen nog lang niet bereikt. Het zou ook een 
illusie zijn om te denken dat zij zich zomaar achter mij kunnen scharen. Zo werkt het niet. 
Het begint altijd met dit soort kleine dingetjes. Dat is al heel wat. Want voor die vrouwen,
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die zich losmaken van de groep en leven met een permanente angst voor represailles, is dat 
echt een struggle. Het zouden die vrouwen moeten zijn die de massa’s achter zich krijgen en 
niet ik. Uiteindelijk moet het wel van die vrouwen komen en niet van mij.

Ik ben niet bang om alleen te staan. Je zou me zelfs radicaal individualistisch kunnen noe
men en ik deins er ook niet voor terug. Mijn ervaring heeft me geleerd dat wanneer je je eigen 
waardigheid volgt en met een groep breekt, er niet gebeurt wat wordt voorspeld. Er rust geen 
vloek op je, je krijgt geen ziekte, je bent niet eenzaam. Ik heb steeds weer nieuwe vrienden 
gemaakt. Toen ik ben weggegaan uit mijn vaders gekozen toekomst was dat de grootste uit
daging. Er werd gedreigd: wie kan er nou zonder familie, je vader zal je vervloeken en je komt 
vast in de prostitutie. Maar dat gebeurde allemaal niet. In plaats daarvan ontdekte ik dat je 
een eigen wil hebt en dat je niet in de prostitutie terechtkomt als je dat niet wilt.’

Het verded igen  van  a rtik e l 23 is n iet des v v d ’s

‘Ik beschouw mijzelf als een klassiek Kamerlid, zonder last o f ruggespraak. Ik handel vanuit 
mijn eigen overtuiging, ook al botst dat wel eens met het standpunt van de meerderheid van 
de fractie. Als woordvoerder integratie- en emancipatiebeleid is mij gevraagd een notitie te 
schrijven en die tijdens een fractieweekend te presenteren. Daar is toen zeven o f acht keer 
over vergaderd en uiteindelijk is daar iets uitgekomen wat ik nogal vaag vond. Ik vond mijn 
oorspronkelijke notitie het beste, maar dat krijg je natuurlijk nooit. Ik leg me neer bij wat het 
fractiestandpunt is, maar daarna verzamel ik via journalisten, via kabinetsleden en via de 
samenleving zoveel mogelijk invloed voor mijn standpunt. Ook via het buitenland, dat werkt 
ook goed.

Dat neemt niet weg dat ik het afwijken van mijn standpunt van dat van de fractie als een 
dilemma ervaar. Het probleem is dat mijn standpunten zijn gebaseerd op de verlichtingsleer 
en het klassieke liberalisme. Vanuit die optiek ben ik van mening dat artikel 23, de vrijheid 
van onderwijs, moet worden afgeschaft. Het verdedigen van dat artikel strookt namelijk niet 
met de roots ofliberalism, het liberalisme van De Tocqueville en van Adam Smith en van alles 
van het stapeltje van de Teldersstichting dat je krijgt als je lid wordt van de partij. De libera
len stonden destijds lijnrecht tegenover de confessionelen en het waren de confessionelen die 
toen bijzonder onderwijs wilden en niet de liberalen.

Zo denkt de w d  echter niet meer. Mijn partijgenoot die tien jaar in de Kamer zit en die 
meer dan twintig o f vijfentwintig jaar actief is voor de w d  en die zichzelf v v ü ’er in hart en 
nieren vindt, krijgt van mij het verwijt dat hij de geschiedenis, de parlementaire geschiede
nis, en de roots van de w d  onvoldoende kent. Dat leidt tot botsingen en tot verwijten over 
en weer van arrogantie en wat dies meer zij, maar ik heb wel empirisch gelijk. Ik vind dat de 
w d  een opportunistische draai heeft gemaakt door het beginsel aan te hangen dat de school 
van de ouders is. Dat ouders de vrijheid hebben om hun eigen scholen op te richten, heeft 
ertoe geleid dat welgestelde ouders dat ook doen en dat daardoor uitsluiting plaatsvindt. Al 
die zogenaamde christelijke scholen zijn bijna allemaal witte scholen en bijna al mijn libera
le collega’s hebben hun kinderen op witte, christelijke scholen zitten. Ook al zijn ze atheïst of 
agnost. Dat heeft te maken met het onderwijs dat daar wordt gegeven. Ze zullen hun kinde
ren niet naar zwarte scholen o f moslimscholen brengen. En die ouders, dus mijn achterban, 
zullen zich tegen het opheffen van artikel 23 verzetten.

Vanuit mijn overtuiging zeg ik echter dat hier sprake is van een deelbelang. Zo praat ik er
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ook over met Van Aartsen, mijn fractievoorzitter. Dan zeg ik: luister, we kunnen nu op de 
korte termijn onze achterban tevredenstellen en mooi weer beloven, maar als straks de segre
gatie toeslaat kunnen de kinderen van de toekomst, ondanks het feit dat ze allemaal hier 
geboren zijn, elkaar niet meer verstaan. Ze kennen eikaars gewoonten of gebruiken niet. De 
school is zo belangrijk omdat je daar met elkaar ruzie maakt en met elkaar speelt. Daar doe 
je accenten op en leer je de ongeschreven regels die voor heel veel allochtonen nu moeilijk 
zijn. Het enige dat je doet door die scholen gesegregeerd te houden, is een groot maatschap
pelijk probleem vooruitschuiven in de toekomst. Dan zegt hij: daar zit wel wat in. Dus hij is 
liberaal. Door middel van de rede is hij wel overtuigd en dan is het ook aan hem om ande
ren te overtuigen.

In Nederland zal de vergrijzing straks komen, de immigratie neemt toe, de demografische 
ontwikkeling van allochtonen -  ik mag dat woord ‘allochtonen’ niet meer gebruiken, maar ik 
doe het voor het gemak -  loopt harder dan die van autochtonen en daarom is het veel ver
standiger voor ons, in ons kleine dichtbevolkte landje, als we ook de allochtonen in alle 
opzichten insluiten. En dat moet dan ook van twee kanten komen. De ene kant is het verbod 
op bijzondere scholen, en aan de andere kant mag je niet toestaan dat allochtonen zich iso
leren. En dat kan ik vanuit liberale verlichtingsbeginselen goed beargumenteren.’

Iedere gek kan zich in de islam  ontpoppen als w oordvoerder van God en de 
profeet

‘Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties Alexander Pechtold heeft in 
een interview met Trouw gezegd dat de islam een vredelievende godsdienst is.2 Dat ben ik 
niet met hem eens. Pechtold moet zijn uitspraak empirisch onderbouwen, hij moet aange
ven wat hij precies onder de islam verstaat. Ik maak conceptueel een onderscheid tussen 
islam en moslims. Ik definieer islam als de religie die gesticht is door een man, Mohammed, 
en die heeft gezegd: er is één God en ik ben zijn profeet. Verder staat het woord van God in 
de koran, en de daden en de uitspraken van Mohammed zijn gebundeld in een aantal boe
ken, de zogenaamde ‘hadith’. Zes daarvan zijn onomstreden, de rest van de overleveringen is 
allemaal omstreden.

Welnu, als ik het woord van God, de koran, en de woorden en daden van de profeet ana
lyseer, dan is de islam niet vredelievend. Zij heeft vredelievende elementen en er wordt heel 
veel nadruk gelegd op vrede, maar dat is alleen binnen de ‘oemma’, de gemeenschap van de 
gelovigen. Maar wat buiten het huis van d e ‘oemma’ gebeurt, dat is juist het huis van de oor
log en dat is niet vredelievend. Verder staan er een aantal zaken in de koran en de hadith over 
hoe mannen en vrouwen met elkaar moeten omgaan. Er staat ook duidelijk: de man staat 
boven de vrouw. Zoiets als een scheiding tussen kerk en staat bestaat niet, het is alléén het 
woord van God en de regels van God. Daarmee wordt de liberale, seculiere democratie ont
kend. Moslims die zo denken, die de koran en de hadith letterlijk nemen, zijn levensgevaar
lijk. Daar moet je wel vijandig tegenover staan. Ze zijn radicaal, fundamentalistisch en terro
ristisch. Zij vinden zichzelf daarentegen vroom en gelovig.

Tot zover het begrip islam. Daarnaast is er sprake van een moslimgemeenschap. Die 
bestaat uit 1,2 miljard mensen. Slechts een deel van die moslims wil de koran letterlijk inter
preteren. Zij zijn levensgevaarlijk want ze bedreigen de vrijheid van anderen, en daarom 
moeten we hen bestrijden. De vraag is vervolgens waarom de moslimgemeenschap dat zelf
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niet doet. Waarom wordt er geen fatwa uitgesproken tegen Bin Laden? Het antwoord is vrij 
simpel: wie dat doet spreekt onmiddellijk een fatwa uit tegen de profeet Mohammed. Want 
Bin Laden zegt: wij moeten de koran en de hadith letterlijk nemen. Anders dan het christen
dom met al zijn kerken en gezaghebbende mensen, kent de islam geen autoriteit die uit
spraak doet over wie volgens de koran leeft en wie niet. Iedere gek kan zich in de islam ont
poppen als woordvoerder van God en de profeet. En zo’n gek is dus nu Bin Laden en hij 
slaagt er maar al te gemakkelijk in meer moslims te overtuigen van zijn gelijk. Het gelijk van: 
dit is wat erin staat, en dus moeten we het zo doen. Er bestaan maar weinig moslims die de 
vrijheid nemen om de koran en de hadith te herinterpreteren. Dat is ook begrijpelijk, want 
niet de Bin Ladens, maar zij krijgen het zwaar te verduren. Zij worden overal verbannen uit 
de islamitische wereld; zij worden gezien als onkruid dat moet worden ontworteld.

Ten slotte is er een derde groep, die heel groot is. En het is voor die groep dat we letterlijk 
de harten en geesten moeten bevechten. Die groep zit in een geestelijke kramp want zij moet 
voor zichzelf uitmaken hoe zij zich tot God en de profeet verhoudt. Nemen deze moslims 
alles wat de profeet zegt letterlijk, gaan ze hem navolgen, o f zeggen ze: hij was een mens. De 
koran en de hadith bieden daar wel voldoende ruimte voor, door de nadruk te leggen op het 
feit dat de profeet Mohammed geen God is, anders dan Jezus in het christendom, maar 
slechts een mens. Probleem is dat daaraan wordt toegevoegd: hij is onfeilbaar. Eigenlijk zou
den ze dan theologisch moeten zeggen: nee, Mohammed is een mens en dus is hij niet onfeil
baar.’

Het is een drogred en  dat ik  het ene fun d am en ta lism e in ru il vo o r het andere

‘Toch ben ik er zeker van dat die reformatie van de islam er komt. Die kan alleen plaatsvin
den als er sprake is van vrijheid van meningsuiting. Als genoeg mensen hardop mogen zeg
gen: oké, ik neem de koran niet letterlijk. En dat zij dan niet onmiddellijk onthoofd worden. 
Het is daarom van groot belang dat we onszelf niet gaan censureren. Laat mij nou maar die 
Submission Part Two maken. En laat Irshad Manji3 haar boekjes schrijven en laat Salman 
Rushdie maar rustig zeggen wat hij wil, zonder bewaking en zonder gevaar. Onvoorstelbaar 
is het daarom dat Tony Blair nu een wet wil om blasfemie strafbaar te stellen. Dat is een ver
bod op hardop nadenken, zoals dat ook in islamitische landen bestaat.

Het is een drogreden dat ik het ene fundamentalisme inruil voor het andere. Ik ben niet 
fundamentalistisch, want dat begrip is uitsluitend van toepassing op religieus fanatisme. 
Mijn ‘fundamentalisme’ stoelt op de overtuiging dat Gods woord o f Gods stelsel van politiek 
bedrijven, de sharia, ondergeschikt is aan de liberale samenleving die wij nu hebben. De 
islam draait het precies om. Zo gaat de sharia ervan uit dat alleen de goddelijke wet telt. Als 
kinderen op school leren dat er maar één waarheid is, namelijk die van God, dan zeg ik op 
basis van liberale overtuigingen: nee, dat moeten we voorkomen. Ik ben wel radicaal in mijn 
afkeuring van de sharia. Er zit niets anders op, want de islam is niet in staat om net als het 
christendom (daarvoor verwijs ik naar Augustinus) een onderscheid te maken tussen het rijk 
van God en het rijk van de wereld. Ik ben radicaal in het navolgen van de Grondwet. Maar 
ik leg niemand iets op. Ik ben reactief.

De uitspraak van de rechter ten aanzien van de subsidiëring van de s g p  beschouw ik als 
een overwinning voor het seculiere deel van het volk.4 Voor alle duidelijkheid: met seculier 
bedoel ik niet alleen atheïsten maar juist ook die gelovigen die begrijpen dat kerk en staat van
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elkaar gescheiden moeten zijn en moeten blijven, zodat ze hun eigen geloof volgens hun 
eigen inzicht kunnen uitoefenen. Die rechterlijke uitspraak zal wat mij betreft daarom ook 
gevolgen moeten hebben voor andere organisaties of scholen die vrouwen, of homo’s o f etni
sche groepen, discrimineren en subsidie krijgen van de overheid. Ik heb daarover ook meteen 
met collega Luchtenveld vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken. Ik wil 
weten welke consequenties hij verbindt aan de uitspraak. Ik ben niet voor het verbieden van 
politieke partijen maar ik vind wel dat je duidelijk moet zijn en geen overheidsgeld moet 
geven aan een groepering die de helft van de samenleving wil uitsluiten.

Wie dit al te radicaal o f zelfs fundamentalistisch wil noemen, wijs ik erop dat er binnen 
de liberale, seculiere democratie genoeg flexibiliteit bestaat voor waarachtige vrijheid van 
meningsuiting en vrijheid van godsdienst. Dat is ook in de Grondwet vastgelegd. De vrijheid 
van godsdienst veronderstelt dat je vrij bent om je eigen godsdienst uit te oefenen, maar dat 
je als burger ook de ander vrijlaat om zijn godsdienst te belijden, of van godsdienst te ver
anderen, o f zelfs van het geloof a f te vallen. Al staat dat niet expliciet in de Grondwet, ik ga 
uit van vrijheid van geweten.

Als er een islamitische partij zou komen in Nederland, dan verwacht ik dat die partij een 
groot deel van de sharia wil invoeren. Stel dat zo’n partij gebaseerd op de sharia de meer
derheid haalt, dan zou dat verschrikkelijk zijn. Dc mannen die zich niet bekeren tot de islam 
moeten als dzimmi (letterlijk ‘beschermeling’ -  red.) door het leven gaan. Een heleboel rech
ten zullen ze niet krijgen. Dzimmies mogen leven binnen de eigen ruimte, maar bijvoorbeeld 
niet deelnemen aan het publieke leven. Bepaalde handel en commerciële activiteiten mogen 
ze niet verrichten. Als er een belangenconflict ontstaat tussen een dzimmi en een moslim, 
gaat het belang van de moslim voor. Een moslim zal zeggen dat een dzimmi zelf schuldig is 
aan die ongelijkheid; hij heeft immers nog altijd een keus en dat is moslim worden. En dan 
voor vrouwen; onder de islam zijn hun rechten helemaal foetsie. Dat willen we niet. En dan 
hebben we het nog niet eens over de zogenaamde vijanden van de islam en de moslim gehad; 
zij zullen aan de lopende band worden onthoofd. Hoe het eruit gaat zien als de sharia wordt 
ingevoerd, zie je in Saudi-Arabië, in Iran, bij de Taliban en zelfs in Nigeria.’

K ritiek  van partijgenoten: Wiegel gedraagt zich als een M arokkaanse man

‘Ik krijg kritiek van alle kanten, ook van partijgenoten. Als Hans Wiegel op de televisie pon
tificaal komt verklaren dat hij mijn standpunt ten aanzien van het onderwijs in hoge mate 
onliberaal vindt en dat het schandalig is dat de w d  zich op dit spoor laat leiden, dan schrik 
ik daar niet van. Ik dacht: ach, die man woont in Dieren o f in Diever of zoiets, op zo’n ideale, 
idyllische plek. Volkomen levend in ‘het land van ooit’, literally. Hij is niet geraakt door de 
globalisering, door de migratie, door de nieuwe werkelijkheid. Ik zie hem als een reactionair 
conservatief. Zo’n Wiegel is precies zo’n Turkse o f Marokkaanse vader die instinctief aanvoelt 
dat hij de modernisering niet kan tegenhouden en zich daarom terugtrekt in zijn buurt, want 
daar is het lekker veilig. En daar gaat hij vervolgens alles hetzelfde doen als zijn grootvader.

Ik weet ook wel dat Wiegel een politicus pur sang is, dat hij het sentiment van de oude, 
klassieke achterban van de w d  bespeelt. Hij zegt tegen hen: de w d  is er ook voor jullie. 
Maar dat is een gevaarlijke politiek. Door de werkelijkheid te ontkennen neem je de burgers 
niet serieus. Dat is hetzelfde als de Partij van de Arbeid die zag dat in haar klassieke wijken 
iedereen opeens achter Fortuyn aanging omdat de P v d A -elite bleef volhouden dat de werke-

126



' lE D E R E E N  W IL  AAN DE OUDE W E R K E L I JK H E ID  VAST H O U D EN , M A A R DAT IS U TO P IA ’

Ayaan Hirsi Ali tijdens de persconferentie na haar terugkeer in de Tweede Kamer, 18 januari 2005

[Foto: Roel Dijkstra].

lijkheid toch nou nét anders was. Iedereen wil aan de oude werkelijkheid vasthouden, maar 
dat is Utopia, dat komt niet meer. De generatie daarop heeft daar geen boodschap aan, die 
vindt dat zalvend en niet realistisch.

Het inspelen op het goede jaren-vijftig-gevoel mag dan electoraal gezien succesvol zijn, op 
de lange termijn kun je er het politieke systeem mee onderuithalen, want je creëert een poli
tieke elite die voortdurend van alles belooft wat ze niet kan waarmaken. Bovendien, wat wij 
helemaal fout doen -  en dat vind ik echt zo erg -  is dat wij politici de overheid neerzetten als 
een orgaan dat mensen geluk en zekerheid belooft. Daar is de overheid helemaal niet voor. 
De overheid moet haar meest basale taken uitvoeren, wetten handhaven, het openbaar 
bestuur op orde hebben en de veiligheid waarborgen. Het lijkt nu wel alsof we maar gewend 
moeten raken aan het terrorisme.’
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De verwarring in de politiek: oorzaken en oplossingen

‘Voor de verwarring in de Nederlandse politiek zie ik een aantal oorzaken. Een ervan is de 
onervarenheid van zowel het parlement als het kabinet. Ik ben me bewust van de zware taak 
die op de schouders van volksvertegenwoordigers ligt. Je gaat als Kamerlid immers over de 
toekomst van het hele land. Wij moeten een standpunt innemen over heel algemene zaken 
maar ook over heel ingewikkelde, zoals de vraag of we kernenergie moeten toelaten en of we 
mensen kunnen verplichten een donorcodicil te ondertekenen. Ik vraag me af of de kwaliteit 
van de Kamer wel hoog genoeg is. Ik erger me aan Kamerleden die niets afweten van de ont
staansgeschiedenis van het Nederlandse parlement en het politieke stelsel, en aan collega’s die 
zo verstrikt zijn in kleine persoonlijke vetes dat ze helemaal niet toekomen aan het echte 
werk.

Er zou beter geselecteerd moeten worden. De selectieprocedure zoals die nu gehanteerd 
wordt is veel te oppervlakkig. Het is er een van hoe en met wie kunnen we zoveel mogelijk 
stemmen krijgen. Men wil dan een vrouw, een vertegenwoordiger van de allochtonen, van de 
jongeren en van de ouderen en ga zo maar door. Wat ik zie is dat partijen heel lui worden. 
Want het mag dan wel heel goed zijn om vrouwen en jongeren en allochtonen enzovoort 
gerepresenteerd te krijgen, maar partijen letten nauwelijks nog op de kwaliteit. Iedere vrouw 
die zich aandient en zegt dat ze volksvertegenwoordiger wil zijn, kan zomaar binnenkomen. 
Als je dat vergelijkt met het diversiteitsbeleid in het bedrijfsleven; daar wordt veel meer 
gedaan om kwaliteit binnen te halen. Je moet toetsen afleggen, assessments doen en laten 
zien dat je iets hebt met de missie van het bedrijf waarvoor je gaat werken, en je moet ken
nisnemen van de gewoonten en gebruiken binnen dat bedrijf voordat je überhaupt een kans 
maakt. Partijen zouden meer tijd en energie moeten investeren om de juiste mensen te selec
teren. Ook de onervarenheid is slecht voor het aanzien van de Kamer. In anderhalf jaar tijd 
zijn er 110 nieuwe leden benoemd! Dat is belachelijk, dat had nooit mogen gebeuren.

De verwarring in Nederland heeft ook te maken met een generatieconflict. Bijna geen 
enkele politicus wil op de ouwe jongens lijken, op Kok, Bolkestein o f Dijkstal. Zij willen laten 
zien dat ze jong, nieuw en hip zijn en de dingen niet meer doen zoals de oudjes ze deden. 
Maar ze hebben nog geen nieuwe houding gevonden. Ze laten zich veel te veel leiden door 
opiniepeilingen en focusgroepen. Ik zou zeggen: hou daar mee op. Ga regeren. Dat is wat je 
moet doen in die vier jaar. Als je voortdurend elke regeringsbeslissing aanpast aan een of 
andere willekeurige opiniepeiling, dan oogst je alléén maar minachting van de burgers. Het 
kan me tussen nu en de volgende verkiezingen hélemaal niets schelen wat de burgers in de 
peilingen van me denken. Als je wilt weten wat mensen écht van je vinden, ga dan het land 
in, ga gewoon naar die bejaarden toe op werkbezoek en vraag welk effect de hervormings- 
maatregelen op hen hebben. Je kan beter een callcenter in je eigen ministerie opzetten waar 
je feedback krijgt van burgers dan dat je je richt op een peiling die op een dubieuze manier 
tot stand is gekomen.

Daarnaast spelen ook andere zaken een rol. In Nederland klagen mensen niet zozeer over 
hoe pijnlijk de hervormingen zijn -  het lijkt o f de burgers zich daar min o f meer bij hebben 
neergelegd -  maar over hoe slecht de boodschap werd overgebracht. Als ik weet dat ik er 
tweehonderd euro per maand op achteruit ga, moet de politicus niet glashard beweren dat 
ik er op vooruit ga. Dat waarderen Nederlanders niet. Dus ik zou zeggen: vertel ze gewoon 
de waarheid. Niet meer beloven dat de files worden opgelost, en ander dagelijks leed.
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Ik stoor me er ook aan dat de ministerraad niet met één mond spreekt. Minister A loopt 
naar buiten en roept zus en dan komt de vice-premier erachteraan en die zegt weer heel wat 
anders. Zo boet de politiek aan gezag in. Laten de ministers hun onderlinge onenigheid via 
de fracties regelen. Stel dat een CDA-minister het niet eens is met een vvD-minister, dan kun
nen ze toch via de woordvoerders in de Kamer die twee standpunten op de markt brengen 
zonder dat de eenheid van het kabinet in het geding wordt gebracht? Verder mag het kies
stelsel op de schop. Cultureel gezien is de Nederlandse politiek ingrijpend gewijzigd, maar 
structureel niet. En zolang de structuren hetzelfde blijven, zal de verwarring ook blijven 
voortduren. Een coalitie met zoveel partijen houdt de vernieuwing tegen, want vernieuwing 
betekent afbreukrisico en elke partij probeert de schade op de ander af te schuiven. Als er 
straks verkiezingen komen, zal iedereen de pijn van de economische hervormingsmaatrege- 
len naar elkaar doorschuiven. Ook de samenhang van het beleid wordt tegengehouden. 
Neem bijvoorbeeld huiselijk geweld. Iedereen is tegen huiselijk geweld, eergerelateerd 
geweld, iederéén. Maar je krijgt echt pakken vol maatregelen, want elke partij wil zich hier
op profileren en bij de verkiezingen willen we allemaal kunnen zeggen: ik heb ervoor gezorgd 
dat de aantallen slachtoffers van huiselijk geweld verminderd zijn. Als één partij verant
woordelijk is, dan is er veel meer duidelijkheid en dan kan er ook echt letterlijk een wisseling 
van de wacht komen. Want als we doorgaan met die coalities krijgen we wéér d 6 6 ,  ook al is 
die partij al twee keer electoraal afgestraft. Door in de regering te gaan zitten laat die partij 
zien dat ze echt helemaal Oost-Indisch doof is voor wat de burger zegt.

De afgelopen jaren heb ik me beziggehouden met de portefeuille integratie en emancipa
tie. Ik focus me op de vrouw en beschouw onderwijs als het belangrijkste punt. Ik vind dat 
er bij het verklaren van bepaalde achterstanden te veel nadruk wordt gelegd op sociaal-eco- 
nomische oorzaken en factoren. Daarom wil ik de sociaal-culturele factoren belichten, waar
onder religie. Tussen nu en 2007 wil ik ‘oogsten. Ik ga op papier zetten wat er is bereikt en 
wat nog niet. En ik wil het land in om te kijken wat er nu allemaal terecht is gekomen van al 
dat lawaai dat ik heb gemaakt.’

Noten

1 Dit interview vond plaats op 7 september 2005 te Den Haag en werd geautoriseerd op 22 sept. 2005.

2 ‘Burgers moeten zuinig zijn op privacy en vrijheid’, Trouw, 3 sept. 2005.
3 Irshad Manji, Canadese activiste afkomstig uit Oeganda, auteur van The trouble with islam today.
4 De uitspraak werd op de dag van dit interview door de rechtbank in Den Haag gedaan. Het proef

proces was aangespannen door de Stichting Proefprocessen fonds Clara Wichmann. De stichting 

stelde dat de s g p  door vrouwen in de partij achter te stellen het v n  Vrouwenverdrag schond en eis
te dat de overheid de subsidiëring van deze politieke partij zou stopzetten.
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I.A. Diepenhorst (1916-2004), politicus sui generis

Willem Aantjes

Toen professor Izaiic Arend Diepenhorst op 88-jarige leeftijd overleed, schreven verschillende 
kranten dat met hem ‘de laatste der mannenbroeders’ was heengegaan. Dit hadden ze trouwens 
al vele keren eerder geschreven, zoals bij het overlijden van lan Smallenbroek, Bauke Roolvink, 
Piet Elfferich, Hendrik Algra, Maarten Schakel, Kees Boertien, Barend Biesheuvel, Joop 
Bakker, Wilhelm de Gaay Fortman, en dan vergeet ik er vast nog wel een paar.

Iedere keer als er weer zo’n naar de eeuwigheid afgereisde antirevolutionair op deze 
manier wordt getypeerd, voel ik de neiging te roepen: ‘Hallo, ik ben er nog, hoor!’ Maar ik 
heb niet de illusie dat er daarna niet nog weer een ‘laatste’ ontdekt wordt. Ik sluit zelfs niet 
uit dat ooit Hannie van Leeuwen zal worden herdacht als ‘de laatste der mannenbroeders’. 
Want ja, vrouwenzusters kenden we nog niet in de politieke cultuur waarin de broeders 
‘gekipt en gebroeid’ waren, om met Schakel te spreken.

Toch zegt het iets dat deze typering iedere keer weer spontaan bovenkomt. Zij staat voor 
een soort politici dat blijkbaar door alle vernieuwing en fusies heen herkenbaar is gebleven 
en dat ook een zekere vertedering, zo niet heimwee, oproept: markant, principieel, bewust 
van hun roeping op de terreinen van ‘kerk, staat en maatschappij’, zoals een geliefde uit
drukking luidde sinds de grondlegger van de antirevolutionaire partij, Abraham Kuyper, 
haar voor het eerst gebruikte. Diepenhorst was daar zeker een uitgesproken representant van.

Die typering is echter slechts één kant van hun persoonlijkheid. Daarachter wordt nog wel 
eens vergeten of onderbelicht dat zij ook allen een eigen karakter en kleur hadden. Want 
behalve dat zij te rubriceren zijn onder de algemene karakterisering van het mannenbroe- 
derschap, waren het stuk voor stuk ook grote individualisten, Diepenhorst niet in de laatste 
plaats. Politicus sui generis is voor een antirevolutionair van de oude stempel bijna een pleo
nasme, maar Diepenhorst was het meer dan enig ander onder zijn medemannenbroeders. 
Dit uitte zich op verschillende manieren en ongetwijfeld had hij mede daaraan zijn popula
riteit tot ver buiten zijn eigen kring te danken.

In de eerste plaats was daar zijn oratorisch talent. Daarmee boeide hij zijn toehoorders 
overal waar hij zijn karakteristieke stem liet horen: in het parlement, in de collegezaal, voor 
de radio (zijn rubriek ‘Volk en Staat’ bij de n c r v  had een grote schare vaste luisteraars), op 
de preekstoel (hij was behalve jurist ook theoloog en hij preekte regelmatig), in zijn talrijke 
spreekbeurten in het land. Daarom voelde hij zich in de Eerste Kamer zo op zijn plaats. Vóór 
zijn ministerschap (van Onderwijs en Wetenschappen, van 1965 tot 1967 in de kabinetten- 
Cals en -Zijlstra) was hij sinds 1952 onafgebroken lid van de Eerste Kamer geweest. Na het 
ministerschap was hij vier jaar lang Tweede-Kamerlid. Hij voelde zich daartoe verplicht, 
maar het is niet zijn gelukkigste periode geweest. Toen hij in 1971 naar de Senaat kon terug
keren, greep hij de kans met beide handen aan. Daar was hij thuis, daar kon hij als individu
alist ook beter uit de voeten, daar kon hij zijn prachtige talent kwijt in diepgaande (en voor-
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al o o k  brede) beschouw ingen . H ij zou er nog tien jaar deel van  u itm aken, in zijn  laatste jaar 
als lid  van de CDA-fractie.

Voor het publiek stond hij vooral bekend als professor Diepenhorst. Dit is hij, met een 
korte onderbreking tijdens zijn ministerschap, bijna veertig jaar geweest. Kort na de oorlog 
werd hij, nog geen dertig jaar oud, al hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Vrije 
Universiteit. Na zijn ministerschap keerde hij er terug als hoogleraar algemene staatsleer en 
parlementaire geschiedenis. Van 1972 tot 1976 was hij tevens rector magnificus. Als zodanig 
werd hij opgevolgd door Job de Ruiter, die de functie echter na een jaar al weer neerlegde 
wegens zijn benoeming tot minister van Justitie in het kabinet-Van Agt.

Hoezeer Diepenhorst zijn eigen individuele weg ging, hebben de leden van de antirevolu
tionaire Tweede-Kamerfractie in de tijd, dat ook hij er deel van uitmaakte, ervaren. De 
Kamerleden hadden toen nog geen eigen kamer in het gebouw. Hoogstens waren er per frac-

I.A. Diepenhorst [Foto: Nationaal Archief ƒ.
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tie een paar ruimtes, waarvan de leden maar moesten zien hoe ze die onder elkaar verdeel
den of met elkaar deelden. Meestal kwam het er op neer, dat zij zich maar in de grote verga
derzaal, de Handelingenkamer, de fractiekamer of de bibliotheek moesten zien te redden.

Op een gegeven ogenblik werd er weer eens een (kleine) kamer aan de AR-fractie toege
wezen. Aan een discussie hoe die te benutten kwamen wij echter niet toe. Diepenhorst instal
leerde er zich, en geen mens die hem eruit kreeg. Daar bereidde hij zijn colleges, radiotoe
spraken en spreekbeurten voor en schreef hij zijn artikelen en boeken. Alleen voor de 
stemmingsbel of een fractievergadering verliet hij zijn hol. Maar van ‘lekje’ accepteerde de 
fractie het, want het was zo ontwapenend zoals hij dat deed. Het is mij trouwens een raad
sel, hoe hij dat in de Eerste Kamer met haar nog veel beperktere accommodaties voor de indi
viduele leden deed.

Dat Diepenhorst iemand was met een groot hart voor mensen die in de samenleving nau
welijks of eigenlijk helemaal geen ruimte krijgen, bewees hij door de trouw en toewijding 
waarmee hij zich op een aantal maatschappelijke terreinen belangeloos inzette. Zo was hij 
vijfendertig jaar lang voorzitter van de Vereniging voor blinden, slechtzienden en meervou
dig gehandicapten ‘Bartiméus’ in Zeist. Zelfs tijdens zijn ministerschap bleef hij die functie 
uitoefenen.

Nog langer was hij voorzitter van de Interkerkelijke Commissie voor de Geestelijke Ver
zorging in de Inrichtingen van Justitie, in de omgang beter bekend als het gevangenispasto
raat. Daarin en ook in zijn voorzitterschap van de Vereniging van Reclasseringsinstellingen 
bewees hij als strafrechtjurist geen kamergeleerde te zijn, maar oog en hart te hebben voor 
wie de toepassing van dat strafrecht aan den lijve hadden ondervonden. Rechtsregels moeten 
er zijn en het recht moet zijn loop hebben, maar waar dat gebeurt mag de mens die er op 
hardhandige wijze mee geconfronteerd is, niet uit het zicht verdwijnen.

Zijn grote trouw, die uit dit alles blijkt, bewees hij echter vooral en allereerst aan zijn naas
te familieleden. Tot haar dood toe is hij in het ouderlijk huis bij zijn moeder blijven wonen. 
Hij reed zelf geen auto en reisde altijd met het openbaar vervoer. Aan het aannemen van een 
spreekbeurt, waar ook in het land, verbond hij altijd alleen maar de voorwaarde dat hij na 
afloop nog naar huis in Zeist zou kunnen komen. Als dit niet per trein kon, moest hij per 
auto o f taxi worden thuisgebracht. Met zijn enkele jaren jongere broer Arend Isaac (dezelfde 
voornamen dus, zij het in andere volgorde), hoogleraar economie, had hij een hechte band. 
Bij diens overlijden plaatste hij een advertentie: ‘Ik heb zielsveel van hem gehouden.’ Slechts 
enkele weken later overleed hij ook zelf. Het was ontroerend bij zijn uitvaart zijn oomzeggers 
te horen getuigen van de grote plaats die oom lek in hun leven had ingenomen. Alsof zij kort 
na elkaar twee vaders hadden begraven. De betekenis die een publieke persoonlijkheid in een 
lang leven op zoveel terreinen heeft gehad, kan niet beter blijken dan wanneer hij of zij bij 
haar o f zijn uitvaart zo herdacht wordt door wie hem of haar in dat leven het meest na ston
den.
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Éminence grise met gevoel voor humor 
Uit het dagboek van E.H. van der Beugel (1918-2004)

J.W.L Brouwer

‘Ernst kent iedereen’

‘Ernst kent iedereen.’ Onder dat motto ging vvD-Kamerlid Theo Joekes in 1967 te rade bij 
Ernst van der Beugel. Moest hij het aanbod aannemen om staatssecretaris te worden, zo 
vroeg hij aan de voormalige PvdA-staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (1957-1958) en 
oud-president-directeur van de k l m  (1961-1963). Uiteindelijk zou de post aan Joekes’ neus 
voorbijgaan. Maar Van der Beugels advies over het werk als staatssecretaris is het vermel
den waard: ‘De eerste keer dat je achter je bureau zit, ligt er een nota op. Er ligt altijd een 
nota op je bureau, een o f meer. Je moet die niet lezen. Je pakt je blauwe potlood en je 
schrijft onderaan de laatste bladzij: “ Ik kan hier geen wijs uit worden; s.v.p. korter en voor
al duidelijker. Gaarne morgenochtend vroeg terug op mijn bureau.” De tweede versie moet 
je ook niet lezen. Met het rode potlood schrijf je “Hier begrijp ik nog minder van”. Dat 
soort verhalen (...) gaat onmiddellijk het hele departement rond.’1

Dit voorbeeld is illustratief omdat het Van der Beugel toont in zijn belangrijkste kwali
teit: die van netwerker en raadsman -  in binnen- en buitenland. In 1967 beschreef Vrij 
Nederland-redacteur Van den Berg hem als ‘een typisch voorbeeld van een pressuregroep 
op z’n eentje, iemand die iedereen met iedereen in contact brengt en zelf als middelpunt 
fungeert, een soort “aangever” in de politiek’.2 Niet voor niets laten diagrammen op websi
tes over internationale netwerken hem zien als een spin in het web. Vlak naast vrienden als 
Kissinger, Carrington en prins Bernhard.3 Intussen zegt Joekes’ verhaal ook iets over Van 
der Beugels talent als verteller. Het mooiste voorbeeld daarvan is overigens het verhaal over 
Drees en de mariakaakjes. Van der Beugel begeleidde ooit de Amerikaanse onderhandelaars 
Hoffman en Harriman, die met Drees spraken over de Marshallhulp. De bijeenkomst vond 
plaats bij de premier thuis. Zij kregen thee met mariakaakjes gepresenteerd. Op de terug
weg zou Harriman hebben gezegd: ‘Aan een land waarvan de minister-president zo leeft, is 
ons geld goed besteed.’ Het mooie verhaal is even onwaarschijnlijk als hardnekkig.

Na zijn overlijden in september 2004 wisten de media niet meteen hoe ze Van der Beu
gel moesten plaatsen. De mededelingen van teletekst en radionieuwsdienst over ‘de eco
noom Van der Beugel’ waren tamelijk vaag. Zelfs n r c  Handelsblad meende in zijn necrolo
gie te kunnen bezuinigen. Later onthulde J.L. Heldring dat de redactie zijn artikel drastisch 
had ingekort, terwijl voor ‘een querulant als Willem Oltmans’, die in dezelfde week overleed 
als Van der Beugel, bijna een halve pagina was uitgetrokken.4 Het probleem was dat Van 
der Beugel sinds zijn vertrek bij de k l m  in 1963 vooral buiten het publieke oog actief wras 
geweest. Zo vervulde hij vele commissariaten bij grote bedrijven in binnen- en buitenland. 
Daarnaast wras hij onder meer bijzonder hoogleraar westelijke samenwerking in Leiden, 
voorzitter van het International Institutefor Strategie Studies in Londen en secretaris van de
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roemruchte Bilderbergconferentie. Van der Beugel was vooral een pleitbezorger van de 
Atlantische samenwerking.

Van der Beugel -  in 1918 geboren in Amsterdam als zoon van een joodse bankier -  was 
inderdaad econoom. Na de bevrijding maakte hij een bliksemcarrière in de Haagse ambte
narij. Aanvankelijk was hij onder meer secretaris van de Raad voor Economische Aangele
genheden van de ministerraad. Vanaf 1947 was hij tegelijkertijd secretaris van de Nederland
se onderhandelingsdelegatie bij de besprekingen over het Marshallplan. In 1952 werd Van der 
Beugel directeur-generaal op het ministerie van Buitenlandse Zaken. In januari 1957 werd de 
38-jarige P v d A ’e r  benoemd tot staatssecretaris van Buitenlandse Zaken.

Een licht vileine toon

In later jaren was Van der Beugel tevens een dankbare vraagbaak voor historici en journalis
ten. Minder bekend is dat hij als staatssecretaris een bijzonder informatief dagboek bijhield.5 
Het is een van de mooiste egodocumenten over de Nederlandse politiek in de jaren vijftig. 
Dat komt bovenal door de openhartigheid en de levendige beschrijvingen.

In het dagboek laat Van der Beugel zich kennen als een heer van stand met een forse dosis 
snobisme, die oprecht geniet van alle contacten. De aaneenschakeling van recepties en diners 
en van gesprekken met politici, diplomaten, zakenlieden en journalisten is soms te veel van 
het goede. Desondanks laat de drukke agenda zien hoe een goed netwerker opereert. Daar
bij is het opmerkelijk dat Van der Beugel in de zomermaanden vrijwel elke dag tijd vond om 
in zee te zwemmen. (‘Maandag de i7e [juni 1957] een vermoeiende ministerraad, onderbro
ken door een korte zwempartij’ )

Het mooiste in het dagboek is de licht vileine toon. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de 
reactie van de grote, maar kennelijk toch niet onkwetsbare diplomaat D.R (Dick) Spieren
burg toen prins Bernhard liet merken dat hij hem niet kende: ‘Dick ging toen buigend, maar 
met duidelijk veel minder pret dan ik uit de kamer weg.’ Na een lunch met alle staatssecreta
rissen en hun dames noteerde Van tier Beugel: ‘De vrouwtjes van de collega’s zijn niet en bloc 
te gebruiken voor een modeshow bij Dior. Het meeste is heel katholiek, met eindeloze aan
tallen kinderen onder de zes jaar. Ik zal nooit Mevrouw Veldkamp, van Mevrouw Höppener 
en Mevrouw Höppener van Mevrouw Schmelzer kunnen onderscheiden.’ Tegelijkertijd 
steekt Van der Beugel zijn bewondering voor Drees (‘de oude heer’ ) niet onder stoelen of 
banken. Respect is er ook voor de Kamerleden Schmelzer (‘die ik in het katholieke gezelschap 
een oase van wijsheid en betrouwbaarheid acht’ ), Sassen en Van Riel.

Ten slotte vallen de gemengde gevoelens voor koningin Juliana op. Aan de ene kant is Van 
der Beugel door haar gecharmeerd, aan de andere kant kritisch over haar manier van den
ken. In juli 1958 schreef hij: ‘Na een korte duik reed ik naar Soestdijk voor een lang gesprek 
met de Koningin, die ongerust was over de internationale situatie en dan steeds de neiging 
heeft nogal Nehru-achtig te reageren. (...) Ze was uitstekend en gezellig, maar vooral zo’n 
gesprek over het Midden-Oosten is eindeloos vermoeiend, omdat ze steeds weer op haar uit
gangspunt terugkeert. Merkwaardig hoe neutralistisch ze in wezen is.’
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Van links naar rechts: f.M .A.H. Luns, W. Drees, E.H. van der Beugel en ]. Linthorst Homan op een e g k s - 

conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken te Parijs, 19 februari 2957 

[Foto: Spaarnestad Fotoarchief J.

Luns, de PvdA en Nieuw-Guinea

Een van de hoofdthema’s in het dagboek is Van der Beugels moeizame relatie met zijn minis
ter, Luns. Enerzijds waren beiden studievrienden en viel er zo te lezen veel te lachen. Ander
zijds had Van der Beugel het gevoel dat hij op eieren moest lopen. Dat kwam vooral door 
Luns’ persoonlijkheid. Van der Beugel schrijft: ‘Hij is zeer gereserveerd in die dingen, waar
bij naar buiten zijn alleenrecht zou kunnen worden aangetast. Dat loopt van het ambtscos- 
tuum en het ontvangen van het corps diplomatique, het ondertekenen van telegrammen en 
dat soort formaliteiten via het alleen met de Kamercommissie willen praten door tot in zijn 
diepste wezen.’ Ook het feit dat Luns in de Kamer vaak redevoeringen hield die de staatsse
cretaris had geschreven had ‘bepaald iets onbevredigends’.

Gecompliceerd was ook Van der Beugels verhouding met zijn eigen partij. De Tweede- 
Kamerfractie had zich tot het uiterste verzet tegen zijn benoeming. De federalistisch gezinde 
socialisten vreesden namelijk dat hij niet Europees genoeg was. Uiteindelijk drukte Drees de 
benoeming door, maar flinke verschillen in opvatting zouden er blijven; niet alleen over Euro
pa, zoals wij nog zullen zien, maar ook over het Nieuw-Guinea-probleem dat een heet hangij
zer was in de verhoudingen met Indonesië. Binnen de P vd A gingen in 1957 stemmen op voor 
het openen van besprekingen met Djakarta. Het kabinet-Drees was hier faliekant tegen en Van 
der Beugel zette alle zeilen bij om zijn partijgenoten op andere gedachten te brengen. ‘Ik heb
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getracht duidelijk te maken, dat iedere toegevendheid nu, versterking zou betekenen van de 
huidige machthebbers en verzwakking van de gematigde elementen, noteerde hij in december 
1957. Het was tevergeefs. De volgende maand ging de fractie in de Eerste Kamer om -  tot gro
te vertwijfeling van Van der Beugel. Toen in september 1958 ook de Tweede-Kamerfractie om 
ging, was dat voor Van der Beugel het begin van het einde van het kabinet-Drees IV.

Europa

Een andere belangrijke kwestie in het dagboek is de Europese integratie. Van der Beugel 
maakte begin 1957 de laatste staartjes mee van de onderhandelingen over de verdragen van 
Rome. Nederland en Frankrijk stonden vaak tegenover elkaar. Zo verzette het kabinet-Drees 
zich lange tijd tegen het Franse verlangen dat de overzeese gebiedsdelen onderdeel zouden 
worden van de gemeenschappelijke markt. Omgekeerd was Den Haag -  tegen de zin van 
Parijs -  voorstander van de totstandkoming van een grote vrijhandelszone van de e e g  met 
het Verenigd Koninkrijk. Dat laatste land was immers een belangrijke handelspartner en 
bondgenoot in de n a v o .

In de Kamer ontmoette de Nederlandse opstelling veel kritiek van de kant van de socia
listen en katholieken. Fervente Europeanen als Van der Goes van Naters ( p v d A )  en Schuijt 
( k v p ) meenden dat Nederland de totstandkoming van de verdragen van Rome onnodig 
tegenwerkte. Van der Beugel hield vol dat het kabinet moest opkomen voor de Nederlandse 
belangen. Hij stoorde zich opnieuw toen bleek dat de Kamer, nadat de verdragen in april 1957 
waren ondertekend, allerlei kritiek had op de manier waarop Nederland erin te voorschijn 
kwam: £Het is ontstellend te zien hoe de Kamer ons eerst tussen de benen heeft gelopen bij 
de onderhandelingen ten einde er alles aan te doen om ieder Nederlands desideratum te ont
krachten en nu opgejuind door het bedrijfsleven, plotseling de verontwaardigde hoeder van 
Nederlandse belangen uithangt.’

In 1958 kregen Luns en Van der Beugel veel kritiek op de manier waarop zij streden voor 
de totstandkoming van de vrijhandelszone met het Verenigd Koninkrijk. De fracties van k v p  

en P v d A  vonden dat het kabinet de e e g  daarmee naar het tweede plan schoof. In november 
was er een commissievergadering ‘waarbij wij uitsluitend te horen kregen, dat wij onvol
doende begrip hadden voor de Franse moeilijkheden. Ik had het gevoel niet in het Neder
landse parlement, maar in de Assemblée Nationale te zitten’, aldus Van der Beugel. Bij de 
begrotingsbehandeling in 1958 vroegen Van der Goes van Naters en Schuijt zich openlijk af 
o f de bewindslieden nog wel overtuigd waren ‘van de juistheid van de integratiegedachte, 
zoals deze in de loop der jaren door de overgrote meerderheid in deze Kamer verdedigd is’. 
Zowel Luns als Van der Beugel beet flink van zich af. Van een koerswijziging was geen spra
ke.6 De staatssecretaris schreef: ‘Mijn eigen rede was de felste, die waarschijnlijk ooit op dit 
gebied in de Tweede Kamer is gehouden. Ik was wel geëmotioneerd, maar had mijzelf in de 
hand en terwijl het leeg was, toen ik begon te praten, druppelde iedereen binnen en toen ik 
op de helft was gekomen stond de halve Kamer om de regeringstafel heen.’

De val van het k ab in et-D rees IV

Begin november 1958 was het Van der Beugel al duidelijk dat de PvdA-fractie ‘dit Kabinet op 
korte termijn heen wil zenden’. Een maand later was het zo ver. Op 11 december ging Van der
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Beugel naar Den Haag, waar het hele kabinet verzameld was in de ministerskamer in de 
Tweede Kamer: ‘Het was een krankzinnige ervaring om je op deze manier uit je werk te horen 
stemmen. Er heerste een kameraadschappelijke, maar toch geëmotioneerde stemming (...) , 
vooral op het moment dat Drees en Hofstra uit de Kamer terugkeerden ’

Noten

1 Theo Joekes, Man en paard. Herinneringen (Meppel 1996) p. 114.

2 J. van den Berg, De anatomie van Nederland (Amsterdam 1967) p. 172-173.

3 Bijvoorbeeld: < http://www.namebase.0rg/x.van/Ernst-H-Va11-der-beugel.html>.
4 n r c  Handelsblad, 2 okt. en 14 okt. 2004. Overigens stonden er ook necrologieën in Het Parool (2 okt. 

2004), de Volkskrant (4 okt. 2004), Het Financieele Dagblad (5 okt. 2004) en Elsevier (9 okt. 2004).
5 Nationaal Archief, Archief E.H. van der Beugel, inv. nr. i, Dagboek van een staatssecretaris, 1957- 

1959-
6 Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1958-1959, p. 401-402 en 450.
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Herinneringen aan mr. W. Scholten (1927-2005)

Hans van Spanning

Willem Scholten werd in 1963 lid van de Tweede Kamer voor de Christelijk-Historische Unie. 
Hij was aangetrokken als specialist op het terrein van de belastingwetgeving. In de loop der 
jaren ontwikkelde hij zich tot een politicus en bestuurder met een veelzijdige deskundigheid. 
Hij was staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Biesheuvel. Als Tweede-Kamerlid 
maakte hij van 1973 tot 1976 tevens deel uit van het Europees Parlement. In 1976 werd hij lid 
van de Raad van State. Hij gaf deze functie in 1978 op om minister van Defensie te worden. 
Op 1 oktober 1980 volgde zijn benoeming tot vice-president van de Raad van State. In 1982 
speelde hij als informateur een belangrijke rol bij de vorming van het eerste kabinet-Lubbers. 
Kort na zijn vertrek bij de Raad van State in verband met het bereiken van de 70-jarige leef
tijd werd hij op 1 augustus 1997 benoemd tot minister van Staat. Hij overleed op 1 januari 
2005.

Voor wie de loopbaan van Scholten heeft gevolgd valt in de eerste plaats zijn grote plichts
betrachting op. Hij ging moeilijke opdrachten niet uit de weg. Dit was bijvoorbeeld het geval 
bij zijn optreden als informateur. Sterker nog komt deze plichtsbetrachting tot uiting in zijn 
bereidheid om in 1978 de Raad van State te verwisselen voor het politiek onzekere ambt van 
minister van Defensie. Hier kreeg hij de uiterst moeilijke taak om het standpunt van het eer
ste kabinet-Van Agt inzake het plaatsen van kruisraketten te verdedigen.

Als Kamerlid toonde Scholten zich eveneens bereid gecompliceerde onderwerpen met 
grote toewijding te behandelen, ook als hij wist dat hij een visie uitdroeg waarvoor geen 
meerderheid was te vinden. Treffend komt dit tot uiting in de uiterst deskundige wijze 
waarop hij namens de CHU-Tvveede-Kamerfractie begin jaren zeventig het voorstel tot 
deconstitutionalisering van artikel 185 van de Grondwet aan de orde stelde. Het kabinet-De 
Jong was voorstander van afkoop van de financiële steun van de overheid waarop de ker
ken krachtens deze uit 1815 daterende grondwetsbepaling recht hadden. Geloofsovertuiging 
en geloofsbeleving waren volgens het kabinet bij uitstek gelegen in de persoonlijke levens
sfeer van de mens. De vrijheid van de kerken berustte op de vrijwillige bijdrage van de 
leden, aldus het kabinet. Scholten erkende dat de overheid niet de roeping heeft om de ver
houding van de burgers tot God en de godsdienst te regelen maar wel de taak om de kerk 
van eigen rechte te erkennen en de ruimte te bieden haar werk te doen. Het arbeidsterrein 
van de kerk is niet alleen het kanaliseren en stimuleren van de verhouding tussen God en 
mens, maar ook het bezig zijn in de maatschappij met de dingen van de wereld. Vrijheid 
van de kerken betekent niet alleen vrijheid om de geloofsbelijdenis te formuleren en haar 
eigen richting te bepalen. Vrijheid betekent, aldus Scholten, ook ruimte krijgen in deze 
maatschappij om als kerk op te treden en haar taak te verrichten. Tot die ruimte kan ook 
het verschaffen van financiële ruimte behoren. Zoals gezegd werd deze visie niet door het 
kabinet en de Tweede Kamer gedeeld. Scholten had zich echter zeer grondig op zijn speech
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voorbereid. Ik herinner mij nog dat de Kamer aan zijn lippen hing toen hij zijn bijdrage in 
de eerste termijn uitsprak.

Behalve door deskundigheid en plichtsbetrachting werd het optreden van Scholten geken
merkt door een grote mate van loyaliteit. Dit bleek vooral uit zijn houding in de kabinets
formatie die in 1973 leidde tot de vorming van het kabinet-Den Uyl. Na een maandenlange 
formatie was de bij de verkiezingen tot zeven leden gereduceerde c h u -fractie in meerder
heid van mening dat zij op de aangegeven voorwaarden niet aan de vorming van dit kabinet 
moest meewerken. Met fractievoorzitter Tilanus was Scholten van oordeel dat de c h u  hier 
niet afzijdig mocht blijven, onder meer in het belang van de sinds 1967 in ontwikkeling zijn
de christen-democratische samenwerking met de k v p  en de a r p . In een bewogen vergade
ring besloot de fractie echter niet verder in het formatieproces mee te gaan. Scholten lichtte 
zijn afwijkende visie toe en deelde mee zich naar buiten bij het meerderheidsstandpunt te 
zullen aansluiten, ’s Avonds volgde een emotionele bijeenkomst van de Tweede-Kamerfrac- 
tie met het dagelijks bestuur van de c h u  en een delegatie van de Eerste-Kamerfractie. Tila
nus deelde het besluit van de fractie mee en gaf de leden gelegenheid dit aan te vullen. De 
overige fractieleden lichtten hun bezwaren tegen de gang van zaken in deze formatie uitvoe
rig toe. Scholten volstond met te zeggen: ‘Voorzitter, ik heb vanmiddag mijn visie gegeven. Ik 
heb daar niets aan toe te voegen.’ Naast mij zat het Eerste-Kamerlid F.H. Piket. Hij keek mij 
aan en vroeg : ‘ Is het standpunt van Scholten afwijkend?’ Vanuit mijn functie als fractieme
dewerker kon en mocht ik niets anders zeggen dan: ‘Hoe komt u daarbij?’ Duidelijk was ech
ter dat deze scherpzinnige jurist terecht vermoedde dat hier iets aan de hand was. Zelf was ik 
zwaar teleurgesteld over dit besluit van de fractie. Maar Scholtens optreden maakte op mij

W. Scholten samen met koningin Beatrix tijdens het 450-jarig bestaan van de Raad van State,

1 oktober 1981 (Foto: a  n f ƒ.
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een diepe indruk. Eerst vele jaren later heeft hij in interviews w7el eens melding gemaakt van 
zijn standpunt in deze formatie.

Niet onvermeld mag blijven dat Scholtens redevoeringen buitengewoon goed waren gere
digeerd. Als fractiemedewerker verzorgde ik de parlementaire rubriek in het christelijk-his- 
torisch weekblad De Nederlander. Hiervoor kreeg ik wekelijks de beschikking over de teksten 
van de redevoeringen die de c h u -parlementariërs in beide Kamers van de Staten-Generaal 
hadden uitgesproken. Scholten had kort na de oorlog journalistieke ervaring opgedaan bij de 
Deventer editie van het dagblad Trouw. Hij was vele jaren redacteur van het Weekblad voor 
Fiscaal Recht. Zonder de overige christelijk-historische parlementariërs tekort te willen doen, 
moet worden gezegd dat de bijdragen van Scholten helder en stilistisch zorgvuldig waren 
geschreven. Bij hem kon je doorgaans volstaan met het plaatsen van verbindende teksten en 
tussenkopjes. De tekst zelf had nauwelijks aanpassing nodig.

Scholten was in zijn optreden formeel en enigszins afstandelijk. Toch ging achter deze wat 
vormelijke houding een hartelijke persoonlijkheid schuil. Die kant van Scholten moest je 
geleidelijk ervaren. In de loop der jaren heb ik dat stapsgewijs meegemaakt. Omstreeks 1970 
kreeg ik als jong beleidsmedewerker bij de CHU-fractie in het zomerreces een telefoontje van 
Scholten. Hij had even tevoren met zijn dochtertje de Kamer bezocht. ‘Mijnheer Van Span
ning’, zei hij, ‘Wijnandientje staat naast mij. Zij is erg verdrietig omdat ze waarschijnlijk een 
portemonneetje heeft laten liggen. Heeft u gelegenheid om hier even naar te kijken o f wilt u 
anders de secretaresse vragen?’ Achter zijn wat formele toon liet Scholten zich hier zien als 
een meelevende vader.

In diezelfde periode leerde ik een tot dan toe onbekend aspect van Scholten kennen. Feye- 
noord maakte omstreeks 1970 furore als de eerste Nederlandse winnaar van de Europa Cup 
I. Tijdens de Kamervergaderingen waren de wedstrijden via een in de koffiekamer geplaatst 
tv-toestel te volgen. Als de vergadering het toeliet kon men Scholten daar tussen zijn mede
leden aantreffen. Hij gaf op deskundige wijze commentaar op het verloop van het spel. Des
gevraagd vertelde hij mij dat hij een voetballiefhebber was en de verrichtingen van Go 
Ahead, de club uit zijn geboorteplaats Deventer, steeds met grote belangstelling volgde.

Een jaar later liet hij volkomen onverwacht alle vormelijkheid varen. Tijdens de formatie 
van 1971 trad Scholten tijdelijk op als secretaris van de CHU-fractie omdat de vaste secretaris 
op dat moment niet was herkozen. Scholten kwam ’s ochtends bij mijn collega en mij en zei: 
‘Nu we de komende weken veel met elkaar te maken krijgen moeten we het formele maar 
laten varen. Ik heet Willem.’ Nadat hij was vertrokken zeiden we tegen elkaar: ‘Dit kan toch 
niet. Willem zeggen tegen Scholten. Stel je voor!’

Na zijn vertrek uit de Tweede Kaïner had ik incidenteel met Scholten te maken. Dit con
tact nam toe tijdens de periode waarin hij vice-president van de Raad van State was. Hij 
vroeg mij enkele malen om informatie, doorgaans op parlementair-historisch terrein. Kort 
voor zijn afscheid van de Raad van State vroeg hij o f ik wilde langskomen. Hij vertelde me 
van zijn voornemen om een biografie te schrijven over de christelijk-historische oud-politi- 
cus D J. de Geer (1870-1960) en vroeg mij advies over de door hem te bestuderen literatuur 
en te raadplegen archieven. Aan het eind van het gesprek liep hij met me mee en zei: ‘ Ik zal 
je onze geheime uitgang wijzen, dan hoef je niet buitenom.’ We bevonden ons in het gebouw 
van de Raad van State aan het Binnenhof. Hij ging mij voor in een gang en opende een nau
welijks zichtbare deur. Van daaruit kwam men rechtstreeks in een gang van het oude Tvvee- 
de-Kamergebouw.
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Nadien hebben we nog enkele malen in ‘amicebriefjes’ van gedachten gewisseld over zijn 
studie. Een opvallende wijze om te laten blijken dat hij mijn adviezen op prijs stelde was zijn 
verzoek om enkele teksten bij mij thuis te mogen komen toelichten. Aan dit bezoek bewaar 
ik goede herinneringen. Het is bijzonder jammer dat hij geen gelegenheid heeft gehad dit 
onderzoek af te ronden.

Met zijn carrière als Tweede-Kamerlid, staatssecretaris, minister van Defensie, vice-presi
dent van de Raad van State en minister van Staat mag Scholten gerekend worden tot de voor
aanstaande staatslieden die ons land heeft gekend. Hij was een overtuigd christen-demo- 
craat. Hij bezat enkele eigenschappen die vaak als kenmerkend worden beschouwd voor 
politici die voortkwamen uit de christelijk-historische traditie. Het optreden van Willem 
Scholten als politicus kan worden gekarakteriseerd als: deskundig, betrouwbaar en wars van 
uiterlijk vertoon en politieke retoriek. Achter zijn vaak wat terughoudende opstelling bevond 
zich, vo»r wie hem beter leerde kennen, een warme en meelevende persoonlijkheid.



Marinus van der Goes van Naters (1900-2005): ruim 85 jaar 
socialist in hart en nieren

Gerard Visscher

Het zal de aandachtige krantenlezer niet zijn ontgaan dat in februari 2005 Marinus van der 
Goes van Naters op 104-jarige leeftijd is overleden. Nagenoeg elke lezer zal hebben opgeke
ken van het portret van de laatste fractievoorzitter (1945-1946) van de sdap in de Tweede 
Kamer, van 1946 tot 1951 de eerste fractievoorzitter van de P vdA en bij elkaar bijna dertig jaar 
lid van de Tweede Kamer. De man die bijna de hele twintigste eeuw bewust beleefde, gene
raties politieke leiders na hem zag optreden en vertrekken, behoorde zelf immers al decen
nia tot de parlementaire geschiedenis.

Voor de weinigen die hem (nog) kenden -  met name ook de lezers van zijn in 1980 gepu
bliceerde, boeiende autobiografie Met en tegen de tijd. Een tocht door de twintigste eeuw -  
bevestigen die herinneringen aan Van der Goes wat ze wisten: hij was een volstrekt unieke 
persoonlijkheid in de Nederlandse politiek en heeft ook buiten die nationale politiek op heel 
wat terreinen zijn sporen verdiend. Als op iemand de kwalificaties kleurrijk en markant van 
toepassing zijn, dan wel op Van der Goes van Naters.

In kort bestek is Van der Goes eigenlijk niet goed te typeren. Hoewel hij van adellijke afkomst 
was, koos hij -  in direct contact met de drie jaar jongere Stuuf Wiardi Beekman -  eind 1918 
voor het socialisme. Bij die keuze speelden de elkaar snel opvolgende ontwikkelingen aan het 
eind van de Eerste Wereldoorlog en vooral de ‘vergissing’ van Troelstra zeker een rol. Aan het 
eind van zijn leven kon hij nog boos worden dat Troelstra verweten was zelf revolutie te wil
len maken -  met als gevolg een langdurig isolement van de s d a p  -  in plaats van die revolu
tie te voorspellen. De uitspraak dat je geen hart hebt als je in je jeugd niet kiest voor het socia
lisme, maar dat je geen verstand hebt als je op latere leeftijd dat socialisme niet vaarwel zegt, 
was in elk geval op Van der Goes niet van toepassing. Hij is tot zijn dood socialist in hart en 
nieren gebleven, juist op grond van een wetenschappelijke analyse van de werkelijkheid. Als 
jong advocaat in zijn geboortestad Nijmegen schreef hij een proefschrift, Het staatsbeeld der 
sociaal-democratie (1930), waarin hij een op functioneel gedecentraliseerde basis georgani
seerd sociaal-democratisch staatsmodel ontwikkelde. In later jaren zou hij als adviseur in 
dienst van het n v v  in de mijnstreek in direct contact komen met schrijnende noden van de 
mijnwerkers en industriearbeiders. In partijcommissies ging hij landelijk een opvallende rol 
spelen, hetgeen in 1937 uitmondde in zijn verkiezing tot lid van de Tweede Kamer. Op voor
spraak van fractievoorzitter Albarda werd hij direct tweede fractiesecretaris en als zodanig lid 
van het fractiebestuur. Als justitiewoordvoerder waarschuwde hij menigmaal tegen het 
gevaar van het fascisme, waar hij zelf al in Limburg mee geconfronteerd was. De dag voor de 
Duitse inval sprak hij zich uit voor zwaardere straffen tegen landverraderlijk optreden. Hij 
besloot zijn bijdrage -  nagenoeg aan het eind van die laatste vergadering -  met de woorden 
dat het betrokken wetsontwerp ‘geeft den indruk van kracht (...)  die Nederland zeker noodig
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heeft, om in samenwerking van alle werkelijke Nederlanders het volksbestaan ongerept te 
handhaven’. Enkele maanden later werd hij geïnterneerd. Tot 1944 heeft hij in Buchenwald en 
vervolgens in Nederlandse kampen -  op het laatst in Sint-Michielsgestel -  gevangen gezeten.

Zodra de s d a p  na de bevrijding echt ging meeregeren, trad hij als enig voormalig lid van 
het fractiebestuur haast vanzelfsprekend op ais fractievoorzitter. In die functie speelde hij een 
belangrijke rol bij opeenvolgende kabinetsformaties en met name ook bij de keuze van 
ministers vanuit de s d a p  en de P v d A .  Het op herstel en vernieuwing gerichte beleid bood 
weinig mogelijkheden om socialistische stokpaardjes te berijden. Van der Goes zag in 1948 
mogelijkheden in die richting verwateren toen het Nieuwe Bestand van k v p  en P vd A  plaats 
moest maken voor de brede basis waar w d  en c h u  op verlangen van de k v p  ook deel van 
gingen uitmaken. De beloning in de vorm van een premierschap voor partijgenoot Drees zou 
zijn manoeuvreerruimte in de praktijk van alledag alleen nog maar verkleinen.

Socialistische belasting- en grondpolitiek maakten geen kans meer. Een socialistische 
ordening van de maatschappij legde het af tegen een door Van der Goes verwenste -  corpo
ratieve -  publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in product- en bedrijfschappen waarin het 
algemeen belang en de belangen van de consumenten het getalsmatig aflegden tegen geza
menlijke belangen van werkgevers en werknemers.

De dekolonisatie van Indonesië en nadien de opstelling ten aanzien van het buiten de 
dekolonisatie gebleven Nieuw-Guinea stonden de hele periode van Van der Goes’ fractie- 
voorzitterschap op de agenda. De beide ‘politionele acties’ kon de PvdA-fractie niet tegen
houden en ze kon zich er ook niet tegen keren, met alle spanningen van dien. Begin 1951 gleed 
Van der Goes uit over een bananenschil, toen hij in een onbewaakt ogenblik zei dat hij niet 
afkerig was van soevereiniteitsoverdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië onder voor
waarde van voortzetting van het Nederlandse beheer gedurende dertig jaar. Daarbij liet hij 
blijken dat het instandhouden van de Nederlands-Indonesische Unie in dit verband belang- 
rijker was dan een eventuele kabinetscrisis, niet wetende dat het kabinet-Drees-Van Schaik 
op dat moment al over Nieuw-Guinea dreigde uiteen te vallen. Op de achtergrond van zijn 
terugtreden als fractievoorzitter speelde echter dat de solistisch optredende Van der Goes het 
vertrouwen van een groot deel van zijn fractiegenoten al niet meer had.

In veel later gepubliceerde en daarmee niet altijd even nauwkeurige terugblikken op de 
jaren van zijn fractievoorzitterschap komt steevast de moeizame relatie van Van der Goes 
met Drees aan de orde. Die relatie krijgt veel meer aandacht dan de ronduit slechte relatie 
van Van der Goes met Kvp-fractievoorzitter Romme, die hij een vijand van de democratie 
noemde, en ook met P v d A -voorzitter Vorrink. Van der Goes had juist een opvallende waar
dering voor Beel, die hij graag ook vanaf 1948 als premier van een kabinet van k v p  en P vd A  

had zien aanblijven. De noodzaak om de rooms-rode basis met w d  en c h u  te verbreden 
om een tweederde meerderheid te garanderen bij de tweede lezing van de voor de dekoloni
satie vereiste grondwetsherziening onderschreef Van der Goes niet. De w d  en de c h u  had
den er volgens hem niet omheen gekund daar ook vanuit de oppositie hun steun aan te 
geven.

Voor de onpartijdige waarnemer anno 2005 van de ‘controverse’ met Drees is het voor 
alles boeiend te zien hoe anders het politieke bedrijf in die jaren beoefend werd dan in de 
tegenwoordige tijd. Opvallend is dat Drees en Van der Goes zo weinig zicht hadden op 
eikaars mogelijkheden en beperkingen. Voor Van der Goes was op voorhand de tweede 
viool weggelegd. Het kabinet mocht -  zeker nadat Drees premier was geworden -  niet te
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M. van der Goes van Naters [Foto: Nationaal Archief],

hard worden aangepakt. Die rol lag Van der Goes -  bepaald zelfbewust en solistisch opere
rend en in het algemeen nogal overtuigd van het eigen gelijk -  niet erg. Voor Nederlandse 
socialisten, die voor de oorlog altijd vanuit de oppositie het Verwerpelijke’ kabinetsbeleid 
hadden bestreden, was het ook wel een vreemde gewaarwording na de bevrijding ‘met han
den en voeten’ gebonden te zijn om het beleid van de opeenvolgende kabinetten te steunen.

Kon Van der Goes als fractievoorzitter geen duidelijk stempel drukken op het te voeren 
beleid, hij kwam wel met enkele opvallende initiatieven in de sfeer van de parlementaire con
trole. In 1947 nam de Kamer zijn voorstel aan om een enquête te houden -  de eerste enquê
te na de Arbeidsenquête 60 jaar eerder -  naar het beleid vanaf het kabinet-De Geer in 1939 
tot en met het kabinet-Schermerhorn-Drees in 1945. Het ging in feite om parlementaire con
trole achteraf, omdat die controle tijdens de bezettingsjaren nu eenmaal niet mogelijk was 
geweest. De enquête -  van 1947 tot 1956 -  zou een schat aan historisch materiaal voor de
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geschiedschrijving van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog in het algemeen opleve
ren.

Een tweede initiatief -  uit 1950 -  van Van der Goes, dat samenhing met zijn eerder geme
moreerde staatsmodel waarin de volksvertegenwoordiging de hoofdrol behoorde te spelen, 
betrof de instelling van vaste commissies in plaats van de tot die tijd via loting vastgestelde 
afdelingen. Voortaan zou een vaste commissie -  met meer en meer gespecialiseerde Kamer
leden en op latere termijn met enige ondersteuning van deskundige medewerkers -  het 
beleid van elke afzonderlijke minister gaan controleren. De conclusie kan ruim vijftig jaar 
later geen andere zijn dan dat hij een blijvend stempel heeft gedrukt op de organisatie van de 
Kamer.

Het einde van zijn fractievoorzitterschap in 1951 betekende niet het einde van zijn Kamer
lidmaatschap. Op verzoek van Burger, de latere fractievoorzitter, bleef hij lid van de Kamer. 
Al gauw zou blijken dat die positieverandering in feite een zegen was voor Van der Goes. In 
de weinig voorstellende Socialistische Internationale werd hij één van de meest vooraan
staande personen. Menigmaal kon hij op basis van zijn ervaring en talenkennis een nuttige 
rol spelen in commissies om problemen in en tussen socialistische zusterpartijen aan te 
pakken.

Tot het einde van zijn Kamerlidmaatschap in 1967 zou hij die functie bovendien combi
neren met het lidmaatschap van parlementaire organen van nieuw opgerichte internationa
le organisaties zoals de Benelux, de Raad van Europa, de e g k s  en ten slotte de e e g . In die 
organisaties kon hij veelvuldig een prominente rol spelen. Vanuit de Raad van Europa 
bemiddelde hij -  als Nederlands volksvertegenwoordiger! -  begin jaren vijftig tussen Frank
rijk en de Bondsrepubliek in de zogenaamde Saarkwestie.

I11 e e g -verband werd hij vice-voorzitter van het Europees Parlement en speelde hij een 
hoofdrol in het contact met de via het Yaounde-verdrag geassocieerde staten in Afrika. Hij 
maakte twintig reizen door heel Afrika, waar hij zich meer en meer mee verbonden voelde. 
Op 70-jarige leeftijd zou hij nog enkele jaren als bijzonder hoogleraar in Rwanda college 
geven in vergelijkend staatsrecht en sociologie, waarbij hij ook de diepe tegenstellingen tus
sen Hutu’s en Tutsi’s leerde kennen. In verschillende Afrikaanse staten zette hij zich ook in 
voor de instelling van uitgestrekte natuurparken. Daarmee was hij op macroniveau terug 
op het terrein van het natuurbehoud, waarop hij als jong advocaat in Nijmegen op micro
niveau begonnen was met de aankoop van één -  bepaald dure -  boom die omgehakt dreig
de te worden. Vanuit die gezindheid zou hij zich na zijn fractievoorzitterschap in de Kamer 
jarenlang als enige woordvoerder inzetten voor natuurbehoud en tegen milieuverontreini
ging.

Klinkt met dit al voldoende door dat Van der Goes een markant man was, kleurrijk was hij 
toch op heel andere gronden. In directe contacten bleek Van der Goes volstrekt niet te beant
woorden aan het beeld van de breed georiënteerde, erudiete en bereisde natuur- en cultuur- 
minnaar die hij ontegenzeglijk was. Zijn verbale uitingen vielen vooral op door de kracht
termen en vloeken waar hij zich veelvuldig van bediende en de zwart-witwaardering van 
anderen. Zeker voor zover het ging om Nederlandse politici viel die waardering al gauw 
negatief uit. Over contacten in internationaal verband was hij in later jaren wel een stuk mil
der.
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Van der Goes was niet zozeer de genuanceerde ‘rode jonker’ als wel de ‘rode advocaat’, die 
onrecht en corruptie bestreed en die wilde meebouwen aan de vestiging van de rechtsstaat. 
Die rechtsstaat zag hij vooral ook in internationaal opzicht gloren door nationale zeggen
schap over te dragen aan organen van supranationale organisaties.

Het ware te wensen dat een wetenschappelijk verantwoorde biografie over Van der Goes 
geen decennia meer op zich laat wachten.
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Herinneringen aan Henk Zeevalking (1922-2005), democraat, 
bestuurder, vriend

Jan Terlouw

Het zal in januari 1967 zijn geweest dat ik Henk Zeevalking voor het eerst heb ontmoet. Ik 
had als natuurkundige gewerkt in Zweden en had, terug in Nederland, gehoord van een nieu
we politieke partij, d ’ 6 6 . In de krant stond dat de afdeling Utrecht in de stationsbuurt ver
gaderde, en ik besloot erheen te gaan. Er waren minstens honderd mensen. Achter de 
bestuurstafel zat een markante man, medeoprichter van de partij, die de voorzittershamer 
hanteerde op een manier die me meteen aanstond. Hij hield niet van gezeur, dat was duide
lijk. Wellevend maar zakelijk leidde hij de vergadering in een hoog tempo door de agenda. Er 
moest een werkgroep komen om de gemeenteraadsverkiezingen van 1970 voor te bereiden. 
Wie voelde daarvoor? Minstens twintig mensen gaven zich op, onder wie ik. De groep koos 
mij als voorzitter, Machteld Versnel als secretaris.

Dat was het begin van een nauwe en prettige samenwerking tussen Henk Zeevalking en 
mij, die een half leven heeft geduurd.

Henk was een vrijzinnig democraat van de oude stempel, een echte. De mens heeft het 
natuurlijke vermogen om de waarheid te onderzoeken, maar niemand heeft het monopolie 
van de ‘ware’ kennis. Zo’n opvatting ligt aan de basis van tolerantie, en van tolerantie was hij 
doortrokken. De mens kan door zijn redelijke en morele vermogens goed en kwaad onder
scheiden, het goede zoeken en het kwade vermijden. Dat vond hij, daarover spraken we soms. 
Hij zal van Kant hebben gehouden, al kan ik me niet herinneren dat die filosoof tussen ons 
ooit ter sprake is geweest.

Na drie jaar intensief voorbereidend werk naderden de gemeenteraadsverkiezingen. Hij 
en ik hebben toen een openhartig gesprek gehad over onze persoonlijke ambities. Hij was iets 
hoogs bij de vrijmetselarij, maar wilde graag wethouder worden. Hij voelde zich meer 
bestuurder dan politicus. Integer als hij was wou hij mij echter niet in de weg staan. Geen 
probleem. Ik was gegrepen door de politiek. Ik had meer dan twaalf jaar thermonucleair 
onderzoek achter de rug. Tijd om iets anders te gaan doen. Het leek mij mooi om voorzitter 
van onze raadsfractie te worden en van daaruit de weg naar de Tweede Kamer te zoeken. Zo 
is het gebeurd. We haalden vier zetels en Henk werd wethouder van Verkeer en Vervoer. Nog 
klinkt in mijn oren een van de eerste zinnen die hij als wethouder uitsprak: ‘Verkeer, dat is 
het komen en het gaan.’

Henk Zeevalking was de eerste wethouder van d ’ 6 6  in het gemeentebestuur van Utrecht. 
Het was het begin van vele jaren wethouderschap van onze partij in die stad. Vooral Herman 
Kernkamp heeft later een lange reeks van jaren het ambt vervuld. Over Henk heb ik altijd 
prettige geluiden gehoord van de ambtenaren met wie hij werkte, ook in de vele andere func
ties die hij naderhand heeft uitgeoefend. Hij mocht eens een borreltje te veel drinken, maar 
hij respecteerde zijn medewerkers en zou hen nooit afvallen.
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Ook toen hij bestuurder was bleek dat Henk een hekel had aan geleuter. Aan herhalingen. 
Aan mensen die voornamelijk spreken omdat ze zichzelf zo graag horen. Vergaderingen 
onder zijn leiding duurden geen minuut langer dan strikt nodig was. Formeel vergaderen 
was leuk, maar hij prefereerde verre de informele gedachtewisseling daarna. Hij hield van 
besluiten, de besluitvorming moest niet langer duren dan echt nodig. Hij bezag de proble
men met relativeringsvermogen en de mensen met humor. En hij had moed. Aarzelen was 
iets wat niet bij hem paste.

In het kabinet-Den Uyl (1973-1977) was Van Agt minister van justitie, met Glastra van 
Loon als staatssecretaris. Van Agt kreeg een conflict met Jan Glastra. Het werd een enorme 
politieke rel die erop uitliep dat de staatssecretaris het veld moest ruimen. Ik was voorzitter 
van de d ’ 6 6 -fractie in de Tweede Kamer en moest dus een nieuwe staatssecretaris vinden. Ik 
dacht meteen aan Henk Zeevalking. Hij werd het en zo zaten we weer op een steenworp 
afstand van elkaar, hij in het departement van Justitie aan het Plein, ik op het Binnenhof. Niet 
lang na zijn benoeming sprak Dries van Agt me aan. ‘Dank je hartelijk voor deze staatssecre-

H.J. Zeevalking (rechts) samen met Van Agt tijdens het Kamerdebat over de begrotingsnota van Justitie, 
21 oktober 19/6 {Foto: Nationaal Archief j.

taris’, zei hij. ‘Wat een kostelijke man om mee samen te werken.’
Van 1977 tot 1981 was d ’ 6 6  in de oppositie en Henk werd een poosje lid van de Tweede 
Kamer en daarna burgemeester van Rijswijk. In die functie zag ik hem niet vaak, maar wel 
bijvoorbeeld op Schiermonnikoog, waar hij een zomerhuis bezat en waar wij soms aanleg
den met onze zeeschouw. Het was altijd ongemeen gezellig om een avond met hem door te 
brengen.
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In 1981 kwamen we met grote winst uit de verkiezingen. Na een formatie van drie maan
den was het resultaat dat we drie ministers mochten leveren. Weer dacht ik aan Henk, de soli
de bestuurder die al zo vaak van zijn talenten blijk had gegeven. Hij werd minister van Ver
keer en Waterstaat, hetzelfde beleidsterrein waarop hij in Utrecht zijn eerste schreden als wet
houder had gezet. Hij kreeg meteen de volle laag van kritiek over zich heen toen hij een 
besluit nam over Amelisweerd. Die kwestie was al jaren in discussie. De in aanleg zijnde A27 
zou een stukje afhakken van het bos met die naam. Heftig verzet van milieugroeperingen. 
Maar hij deed wat karakteristiek voor hem was: hij nam kennis van het dossier, liet zich 
informeren over de voors en tegens, kwam tot de conclusie dat het -  vooral uit veiligheids
overwegingen -  niet anders kon, en nam het besluit, heel kort nadat hij was aangetreden. In 
strijd met het milieu-imago van d ’ 6 6 ? Jammer dan.

En zo heeft hij vrijwel alle denkbare functies voor de partij vervuld. Voorzitter. Wethou
der. Staatssecretaris. Lid van de Tweede Kamer. Burgemeester. Minister. Hij was dan ook 
onder andere Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau. Maar hij liep nooit naast zijn 
schoenen. Hij bleef zijn relativeringsvermogen trouw.

Tot het laatst had hij dat zweempje tongval van de mensen uit het oosten van het land. Dat 
Saksische. Dat verzoenende. Die afschuw van scherpslijperij.

Op 23 februari 2005 is hij overleden, tweeëntachtig jaar oud. Een van onze dochters belde 
op en zei: ‘Ach, Ironside is overleden. Ik zag het op het journaal. Dat moet je aan het hart 
gaan.’ Ironside, zo noemden onze kinderen hem toen hij vroeger, in hun kinderjaren, zo vaak 
bij ons thuis kwam. Ik was het vergeten. Ironside. Ze gaven daarmee aan dat ze hem een com
binatie van kracht en goedmoedigheid vonden.

Wat is de betekenis geweest van Henk Zeevalking voor de Nederlandse politiek? Behalve 
de vele beslissingen die hij op lokaal en nationaal niveau heeft genomen, toch vooral zijn 
houding. Een vrijzinnig democraat. Vrijzinnig. Alles was bespreekbaar. Een sterk voorstan
der van de scheiding van kerk en staat. Een liberaal met een links hart. Toch moeilijk hem in 
een vakje te stoppen. Gelijkhebberigheid was hem vreemd. Hij uitte kritiek als hij dat nodig 
vond. Talloze malen hebben journalisten hem weten te vinden als de partij een koers insloeg 
die hem niet zinde. Hij gaf zijn mening, maar als die niet werd gevolgd bleef hij loyaal.

En een democraat. De kunst van democratie is niet om de meerderheid zijn zin te geven. 
De kunst is om de inbreng en de rechten van de minderheid te respecteren, 0111 de besluiten 
zo te nemen dat de minderheid zich niet in de steek gelaten voelt.

De invloed van iemand met zo’n houding is niet te meten. Je kunt vermoeden dat hij door
werkt als door osmose. In het huidige tijdsgewricht hebben we mensen als Henk Zeevalking 
hard nodig. Mensen die wars zijn van fanatisme en kalm blijven in tijden van spanning.

De laatste jaren hebben Henk en ik elkaar weinig gezien. Zo gaat dat. Je wordt minder 
beweeglijk. Je wereld wordt kleiner. Maar als ik hem tegenkwam was er meteen die aanwe
zigheid van een schat aan gemeenschappelijke ervaringen, die wetenschap dat in de grond 
onze opvattingen niet meer aan elkaar getoetst hoefden te worden, omdat ze voor een deel 
met elkaar, parallel aan elkaar zijn gevormd. Ik mis zijn relativerende invloed.

Voor d 6 6  was Henk een partijganger die bijna veertig jaar een pijler onder de partij is 
geweest. Iemand aan wie de partij veel heeft te danken. En die voor velen een vriend is 
geweest. We zagen elkaar in de raadszaal. In het parlement. In de Trêveszaal. In bars en res
taurants. Thuis. Op Schiermonnikoog. Een rijke herinnering blijft, aan een man van formaat.
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In memoriam dr. Ch.A. van der Klaauw (1924-2005)

W.F. van Eekelen

Chris van der Klaauw was voor de w d  minister van Buitenlandse Zaken in een periode -  
1977-1981 -  waarin buitenlands beleid intensief in de Tweede Kamer werd besproken en het 
kabinet-Van Agt-Wiegel enige malen aan de rand van de afgrond bracht. G.A. van der List, 
die het buitenlands beleid van de w d  uitvoerig heeft beschreven, noemde het een ‘rubber- 
vlot op de woelende baren’. Politiek was dat te wijten aan de zwakke meerderheid van slechts 
twee zetels en het optreden van de ‘ loyalisten’ in de CDA-fraetie die liever een kabinet met de 
P v d A  hadden gezien. Bij alle kritiek die over Van der Klaauw is uitgestort, blijft het daarom 
de vraag of een ander het in deze omstandigheden beter had kunnen doen. Die vraag had
den eerdere kandidaten als Edzo Toxopeus en de ambassadeur in Parijs en voormalig direc
teur-generaal Politieke Zaken op het departement van Buitenlandse Zaken, jhr. mr. J.A. de 
Ranitz, voor zichzelf al negatief beantwoord. Eerder had senator en oud-minister van Defen
sie Hans de Koster zichzelf buitenspel gezet met het niet geheel geloofwaardige argument dat 
hij kort daarvoor voorzitter van de Assemblee van de Raad van Europa was geworden. Het 
was vooral het advies van De Ranitz, van wie Van der Klaauw enige malen medewerker was 
geweest, dat leidde tot Wiegels uiteindelijke keuze.

De carrière van de nieuwe minister was buitengewoon goed verlopen. Als student lid van 
het Leids Collegium. Geslaagd voor het attaché-examen. Begonnen in Boedapest, waarna 
even een voortijdig einde leek te naderen toen zich tuberculose openbaarde. Op zijn ziekbed 
voltooide hij een proefschrift over de Nederlands-Belgische betrekkingen tussen de twee 
wereldoorlogen, dat door de ernst van zijn fysieke toestand in het ziekenhuis moest worden 
verdedigd. Na zijn herstel volgden plaatsingen in Oslo, in Parijs op de NAVO-delegatie, als 
bureauhoofd voor n a v o -zaken op het ministerie, als ambassaderaad te Rio de Janeiro, als 
tweede man op de missie bij de v n  in New York, als permanent vertegenwoordiger bij de v n  
in Genève, en vlak voor zijn benoeming tot minister als directeur-generaal Europese samen
werking in Den Haag. Tezamen bestreken zijn posten alle deelterreinen van Buitenlandse 
Zaken: bilaterale betrekkingen, n a v o , Verenigde Naties en Europese integratie. Van der 
Klaauw heeft in 1995 zijn autobiografie gepubliceerd onder de titel Een diplomatenleven.1

Bij zijn aantreden als minister was de bejegening door parlement en pers vriendelijk. Van 
der Klaauw was in het land een onbekende, maar de Kamerleden die hem in New York had
den meegemaakt, waren vol lof over zijn kennis van zaken en zijn bereidheid om die met 
anderen te delen. Iedereen vond hem aardig. Hij was een teamwerker en bereid iets aan zijn 
medewerkers over te laten. De omslag kwam echter snel. Reeds in december 1977 noemde het 
kerstrapport van het opinieweekblad Elsevier hem onwennig, politiek nogal naïef, onzeker, 
en een slecht spreker die zijn beleid niet goed presenteerde.2 Hij kreeg het op een na laagste 
rapportcijfer. Dat beeld is nooit meer hersteld, maar eerder versterkt in de lastige kwesties 
van de voorgenomen Urenco-leveranties van verrijkt uranium aan Brazilië, het neutronen-
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wapen, Zuid-Afrika en de levering van onderzeeboten aan Taiwan. Voor hem gold de uit
spraak van de Amerikaanse topdiplomaat Richard Holbrooke: ‘Foreign affairs is one damned 
thing after the other.’

Wat er tijdens het debat over het neutronenwapen gebeurde, zal wel een unicum in de 
Nederlandse parlementaire geschiedenis blijven. Dit wapen, dat de Amerikaanse president 
Jimmy Carter uiteindelijk niet zou invoeren, had een versterkte straling, die tankbemannin- 
gen van een aanvallend Sovjetleger zou kunnen uitschakelen. Het was geen bom, maar werd 
in het spraakgebruik wel aangeduid als de neutronenbom of, erger nog, als het kapitalistische 
wapen bij uitstek, dat mensen doodde, maar gebouwen liet staan.Tijdens de behandeling van 
het NAVo-deel van de begrotingen van Buitenlandse Zaken en Defensie betoogde Van der 
Klaauw dat de regering nog geen standpunt over productie en invoering wilde innemen 
zolang het NAvo-overleg voortduurde, maar daarin wel wilde voorstellen dat het onderwerp 
zou worden ingebracht in het ontwapeningsgesprek met het Warschaupact. Zijn collega van 
Defensie, Roelof Kruisinga ( c h u /c d a ), ging een stap verder en antwoordde op interrupties 
dat Nederland bij de n a v o -partners het afzien van de neutronenbom zou bepleiten. Toen 
Van der Klaauw riep: ‘Roelof hou op, laat mij die vraag beantwoorden’, verklaarde Kruisinga 
onder hilariteit van de Kamerleden dat die intentie in het betoog van de minister van Bui
tenlandse Zaken besloten lag. Quod non, heel uitdrukkelijk niet. Iedereen kon het menings
verschil achter de regeringstafel waarnemen en het debat werd geschorst op voorstel van 
GDA-fractievoorzitter Willem Aantjes. In de ministerraad kreeg Kruisinga geen gelijk, en hij 
trad af toen een motie van het c d a , die een eind in zijn richting ging, het niet haalde in de 
Kamer omdat de P v d A voor een eigen verdergaande motie stemde. Bij het debat over het 
aftreden van Kruisinga werd een motie van d ’ 6 6  met steun van c d a  en P v d A  aangenomen, 
die productie van de neutronenbom ongewenst noemde en de regering vroeg dit standpunt 
aan de v s  en de n a v o  bekend te maken.3

Nog minder goed ging het met het NAVO-besluit tot modernisering van de kernwapens, 
waarbij Nederland een voorbehoud moest maken tijdens een ministeriële raadszitting. Het 
was voor Van der Klaauw en zijn nieuwe collega van Defensie, Willem Scholten, spitsroeden 
lopen. Bij het binnentreden van de zaal adviseerde secretaris-generaal Joseph Luns de 
bewindslieden de vergadering niet bij te wonen gezien de stemming van met name de Ame
rikanen, hetgeen zij terecht weigerden. Het voorbehoud was wel een diplomatieke vondst: 
Nederland stemde in met de redenen voor de modernisering, maar kon op dit moment niet 
beslissen over plaatsing op Nederlands grondgebied, een oplossing die tijdens de jongste 
Irakcrisis in enigszins andere vorm werd herhaald: wel politieke steun voor de Amerikaanse 
interventie, maar niet militair meedoen. Het plaatsingsbesluit werd uitgesteld tot december 
1981, dus tot na de volgende verkiezingen. Onder Lubbers I is dat besluit genomen, maar 
daadwerkelijke plaatsing kon achterwege blijven door het succes van de ontwapeningsbe- 
sprekingen.

In de Urenco-affaire bleef de regering overeind dankzij de juridische spitsvondigheid van 
de minister-president, die de clausule rebus sic stantibus introduceerde. Tot dan toe was er 
geen inhoudelijk verschil met de WD-fractie. Die morde wel over het zwakke optreden van 
de minister, maar het probleem lag bij de opstelling van de Kamer als geheel. Dat verschil 
trad wel op bij de Sanctiewet -  een overblijfsel van het kabinet-Den Uyl -  en voor Van der 
Klaauw het pijnlijkst bij de levering van twee duikboten aan Taiwan. De minister had als 
diplomaat meegewerkt aan de intrede van de Volksrepubliek China in de v n  en was fel
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Ch.A. van der Klaauw [Foto: a n p ].

gekant tegen de leverantie. Hij verloor het in het kabinet en dacht aan aftreden. De joviale 
directeur van de rv d , Gijs van der Wiel, liep hem achterna met de woorden ‘als je aftreedt 
ben je een dag een held en daarna ben je vergeten’, en zowel Hans Wiegel als fractievoorzit
ter Koos Rietkerk deed een beroep op hem om te blijven. De Tweede Kamer sprak er drie
maal over, verwierp eerst een motie-Brinkhorst met 76 tegen 74 stemmen, maar nam later 
een tweede tegenmotie wel aan. Minister-president Dries van Agt betoogde dat het kabinet 
niet kon terugkomen op de toezegging aan r s v  dat te zijner tijd een exportvergunning zou 
worden verleend en overleefde een motie van afkeuring omdat nu de gehele CDA-fractie 
tegenstemde. Het kabinet was opnieuw gered. Voor de Nederlandse relatie met China was het 
beter geweest als de hele kwestie binnenskamers was gebleven. Nu moest Peking wel reage
ren. Achteraf waren de gevolgen niet zo zwart als Van der Klaauw ze afgetekend had, maar 
herhaling van de order zat er niet meer in.

Meer dan andere collega’s krijgen ministers van Buitenlandse Zaken het verwijt dat zij 
weinig nieuwe ideeën hebben. Veel van de Nederlandse belangen liggen vast en continuïteit 
en betrouwbaarheid zijn belangrijke elementen. Van der Klaauw heeft op dit punt veel kri
tiek te verduren gehad, onder anderen van J.L. Heldring in zijn columns in n r c  Handelsblad. 
Dat heeft Van der Klaauw geïnspireerd tot een lezing voor de w d -partijraad  in Zwolle op 
27 januari 1979. Hij maakte zich zorgen over de steeds meer uiteenlopende opvattingen over 
internationale aangelegenheden en hij probeerde een aantal vaste grondslagen te formuleren,
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die echter erg algemeen bleven: de staatkundige situatie, de geografische ligging geschikt 
voor de transportfunctie, het karakter van de bevolking gericht op handelsgeest, maar ook 
opkomen tegen onrecht, de noodzaak de vrijheid en de levenskansen van de Nederlandse 
bevolking te handhaven, en de bevordering van de internationale rechtsorde. Geen enkele 
regering zou zich van die basisgegevens kunnen losmaken. Van der Klaauw trok hier voor 
zichzelf de conclusie uit, dat buitenlands beleid een nationale zaak was en geen partijpolitie
ke en hij betwijfelde o f er zoiets was als liberaal buitenlands beleid.4 Daarin miskende hij dat 
buitenlands beleid steeds meer binnenlandse politiek was geworden, en dat de Tweede 
Kamer in vergelijking met andere landen buitengewone aandacht besteedde aan buitenland
se zaken en probeerde mee te regeren. Van der List oordeelde dat Van der Klaauw niet goed 
duidelijk wist te maken waarom de regering bepaalde standpunten innam, met name op het 
terrein van veiligheidsbeleid, maar ook dat hij van de woordvoerders in de W D-fractie wei
nig steun heeft ondervonden.5 Zijn vlot moest schipperen tussen stroomversnellingen, maar 
liep, afgezien van de Taiwanaffaire, geen echte averij op. Ernstiger was dat hij moest steunen 
op de premier en de minister van Defensie en dat hij het aflegde tegen zijn partijgenoot Gijs 
van Aardenne op Economische Zaken, waardoor zijn eigen ministerie invloed verloor.

Na zijn ministerschap werd Van der Klaauw ambassadeur in Brussel en daarna in Lis
sabon. In 1991 schreef hij in de Internationale SpectatorcNederlandse cultuur in den vreem
de: samenwerking met een gefederaliseerd België’ .6 Hoewel hij naam had gemaakt in het 
multilaterale werk van de diplomatie, kwamen zijn gaven van persoonlijke belangstelling en 
vriendelijke benadering daar beter tot hun recht dan in het politieke handwerk, dat hij bij 
zijn aantreden als minister heeft onderschat.

Noten

1 C .A . van der Klaauw, Een diplomatenleven. Memoires (Am sterdam  1995).

2 G .A . van der List, De macht van het idee. De w d  en het Nederlandse buitenlands beleid 1948-1994 

(Leiden 1995) p. 247.

3 Van der Klaauw, Een diplomatenleven, p. 227-230.

4 Interview  m et Van der List, in: Van der List, De macht van het idee, p. 250, noot 36.

5 Ibidem, p. 308.

6 Internationale Spectator 45 (1991) nr. 10, p. 647-648.
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‘Deftig Links’: Hans Gruijters (1931-2005)

J. Th.J. van den Berg

Nog steeds zie ik, vanaf de perstribune in de oude Tweede Kamer, het kabinet-Den Uyl 
plaatsnemen achter de regeringstafel, in mei 1973. Op de premier na is er tussen al die jonge 
kereltjes en die ene mevrouw maar één een die er vanaf dit eerste moment uitziet als een ech
te minister: drs. J.P.A. Gruijters, de enige minister van d ’ 6 6 , van 'deftig links’ zoals hij zijn 
partij en vooral zichzelf graag betitelde. Na verloop van tijd zou een aantal minder deftige 
ministers zich afvragen of hij wel links was.

Hans Gruijters wist zijn nogal eenzame positie in het kabinet effectief te compenseren met 
zijn soms huiveringwekkende sarcasme. Bekend is dat het kabinet soms de hele ochtend 
besteedde aan de bespreking van buitenlandse kwesties zoals de dictatuur in Chili o f de situ
atie in de (toen nog) Portugese koloniën, zoals Angola en Guinee-Bissau. Gruijters ergerde 
zich nogal aan dit soort gratuite discussies. Die ergernis eindigde doorgaans in zijn retori
sche vraag: ‘Mijnheer de Voorzitter, als wij klaar zijn met het regelen van Chili en Bissau, 
kunnen wij dan weer ons eigen tuintje gaan wieden?’ Van dat genre zinnen werd hij in het 
Catshuis niet populairder. Hij voelde zich trouwens, naar zijn zeggen, in dat kabinet als 
minister van v r o  (‘Milieuhygiëne’ had toen nog een eigen minister) een veredelde filiaal
houder en geen onderdeel van het hoofdkantoor.

Het is bij die ene ministersperiode gebleven. Vanaf 1980 tot zijn pensionering in 1996 was 
hij burgemeester van Lelystad. Naast het burgemeesterschap bekleedde hij een aantal neven
functies en commissariaten, waarvan het voorzitterschap van de Rijks Planologische Com
missie hem verreweg het dierbaarst was. Hij was immers tijdens zijn ministerschap gegrepen 
door de vraagstukken van de ruimtelijke ordening en die zijn hem zijn verdere leven blijven 
bezighouden. Meer in elk geval dan het lot van d 66 (inmiddels zonder apostrof), dat hij in 
2004 zelfs heeft verlaten.

Hans Gruijters was, na het gymnasium in Eindhoven (waar Dries van Agt zijn klasgenoot 
was) in Amsterdam psychologie en politicologie gaan studeren. Na zijn studie wilde hij aan
vankelijk promoveren, bij H. Daudt in Amsterdam, en hij verrichtte daartoe ook serieus kie
zersonderzoek, maar niettemin kwam het nooit zover. Daarnaast hield hij er een paar cafés 
op na en was hij een aantal jaren werkzaam als redacteur buitenland bij het Algemeen Han
delsblad. Van 1962 tot het voorjaar van 1966 was hij -  na het voorzitterschap van de j o v d  te 
hebben uitgeoefend -  lid van de Amsterdamse gemeenteraad, waar hij regelmatig met zijn 
diabolische grappen burgemeester Van Hall op de kast joeg. En waar hij ten slotte met zijn 
partijleider in aanvaring kwam door openlijk te weigeren het huwelijk van prinses Beatrix bij 
te wonen. Hij trad uit de raad en uit de partij en werd een paar maanden later betrokken bij 
de oprichting van d ’ 6 6 . Met uitzondering van een kortstondig lidmaatschap van de Noord - 
Hollandse Staten zou hij politieke ambten -  en in het algemeen een positie voor d ’ 6 6  in de

15 6



‘ d e f t i g  l i n k s ’ : h a n s  g r u i j t e r s  ( 1 9 3 1 - 2 0 0 5 )

politieke frontlijn -  weigeren totdat hij in 1972 Tweede-Kam er lid werd en in 1973 door Hans 
van Mierlo werd gevraagd minister te worden.

Als minister droeg Gruijters sterk bij aan een van de succesvolste onderdelen van het 
beleid in het kabinet-Den Uyl, dat op het terrein van ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing 
en volkshuisvesting. Te noemen vallen de Verstedelijkingsnota en een grondige vernieuwing 
van het volkshuisvestingsbeleid, leidend tot sterke verhoging van de woningkwaliteit maar 
ook tot de individuele huursubsidieregeling. Hij bracht de groene bufferzone tussen Delft en 
Rijnmond tot stand en hij droeg samen met diverse collega’s bij aan de spreiding van een 
groot aantal rijksdiensten. Dankzij het nooit opgehouden gezeur over het gewicht van de 
zogenaamde ‘vier hervormingsvoorstellen’ van het kabinet-Den Uyl is de aandacht voor deze 
successen alsmede dat van de stadsvernieuwing van het trio Gruijters, Schaefer en Van Dam 
altijd onderbelicht gebleven.

J.P.A. Gruijters [Foto: Nationaal Archief].
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Meer persoonlijk leerde ik Hans Gruijters kennen tijdens zijn ministerschap, toen ik poli
tieke columns schreef voor (inmiddels) n r c  Handelsblad. In die jaren heb ik erg veel geleerd 
omtrent het proces van ‘beraadslagen en besluiten’ in de ministerraad. Gruijters beheerste als 
zeer weinigen de kunst om actief aan besluitvorming deel te nemen en tegelijk scherp (en 
zelfkritisch) te blijven observeren wat er om hem heen gebeurde. Hij liet goed zien welke 
pikorde er in de ministerraad bestond en hoe die werkte. Daarnaast leerde ik heel wat van 
hem over het ministerschap en de leiding van een ministerie. ‘Regeren is helemaal niet moei
lijk’, zei hij ooit. ‘Wat moeilijk is en onnoemelijk veel tijd en energie kost, is nagaan o f je 
besluiten werkelijk worden uitgevoerd.’

Sinds de jaren van zijn ministerschap hebben wij elkaar met zekere regelmaat ontmoet. 
Van 1981 tot 1985 deden wij dat in de Commissie Wetgevingsvraagstukken. Bijzonder was dat 
Gruijters daarin weer werd geconfronteerd met A.M. Donner (zeker, de vader van...) met 
wie hij al enige jaren had doorgebracht in de Staatscommissie Cals-Donner, tussen 1967 en 
1971. De commissie waarvan wij lid waren zou in 1985 het rapport Orde in de regelgeving tot 
stand brengen, dat voor het proces van wetgeving van grote betekenis is geweest. De beval
ling ervan was echter een heel zware, vooral dankzij de niet aflatende kribbenbijterij van 
Donner. Die kon zijn omgeving rijkelijk intimiderend toespreken (maar ja, dat kon Gruijters 
ook). Nogal lafhartig verschool ik mij aanvankelijk achter de brede rug van Hans Gruijters, 
als Donner weer eens fors moest worden tegengesproken. Maar Gruijters ontbrak nog wel 
eens op het appèl en op den duur moest ik dus leren zelf flink te wezen. Van Gruijters had ik 
intussen geleerd hoe dat moest: onbekommerd en vooral niet al te subtiel. Dat werkte en na 
verloop van tijd werd Donner ook voor mij André.

In de jaren negentig waren wij een aantal jaren tezamen lid van de jury van de Anne Von
delingprijs. Wat wij daarin deelden was het respect voor competente parlementaire journa
listiek. Gezamenlijk hebben wij in de jury nog eens, niet zonder moeite maar wel met succes, 
het pleidooi gevoerd voor toekenning van de prijs (toch met een wat linksig imago) aan de 
parlementaire redacteur van De Telegraaf, Kees Lunshof. Zoals Gruijters argumenteerde: 
‘Mooie stukken over politiek schrijven in de Volkskrant is niet moeilijk. Over politiek schrij
ven in De Telegraaf op een wijze die haar lezers bij de les houdt, dat is pas moeilijk.’

Politiek bleef hij ‘deftig links’ : het werkgelegenheidsproject van de Bataviawerf in Lelystad 
is een voorbeeld van zijn sociale interesse als burgemeester. De migratiestroom naar Neder
land zag hij als een te veel door links genegeerd vraagstuk. Met zijn uitlatingen daarover heeft 
hij links Nederland herhaaldelijk de stuipen op het lijf gejaagd. Niet ten onrechte merkte hij 
over de Partij van de Arbeid eens op: ‘Die partij is goed voor de mensheid, maar slecht voor 
de mensen.’

Je vraagt je wel eens af wat er van hem zou zijn geworden als hij in een van de grote par
tijen actief was gebleven, in de w d  bijvoorbeeld. Idiote vraag, want zijn karakter maakte 
hem ongeschikt voor de flexibiliteit die je in een grote, traditionele partij nodig hebt. Dat die 
vraag toch opkomt, is toe te schrijven aan mijn onuitroeibare gevoel dat zijn talenten hem in 
de politiek zoveel verder hadden kunnen brengen indien zijn karakter hem daarbij niet in de 
weg had gezeten.
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Toegewijd aan het staatsrecht: Alis Koekkoek (1945-2005)

Ernst Hirsch Ballin

Hoewel Alis Koekkoek in zijn politieke loopbaan geen naar de maatstaven der publiciteit 
prominente functies heeft vervuld, was hij wel degelijk prominent, dankzij het gezag waar
mee hij over vraagstukken van recht en staat sprak. Vier jaren, van 1978 tot 1982, was hij lid 
van de gemeenteraad van Tilburg, vier jaren, van 1994 tot 1998, van de Tweede Kamer, en 
slechts twee jaren, van 2003 totdat hij -  nog geen jaar nadat een agressieve hersentumor 
was geconstateerd -  op 19 april 2005 overleed, van de Eerste Kamer. Velen herinneren zich 
hem ministens zozeer als de professor in het staatsrecht, een ambt dat hij vanaf 1981 aan de 
juridische faculteit in Tilburg had vervuld, maar de politiek was hem vanaf zijn studiejaren 
evenzeer lief. Het was juist de verbinding van wetenschappelijke discipline en staatkundig 
leven die hem trok en waarin hij excelleerde. Hoewel hij nog maar een half jaar Kamerlid 
was, werd hij in december 1994 lid van de parlementaire enquêtecommissie opsporingsme
thoden: een functie die hem in de schijnwerpers plaatste en waarin hij integer en compe
tent zijn weg vond. Sindsdien kende politiek Nederland hem vooral als woordvoerder over 
de organisatie van het openbaar ministerie en de rechterlijke macht, over de ministeriële 
verantwoordelijkheid en de Grondwet. Van zijn ervaring op het gebied van het onderwijs- 
recht en -beleid -  Alis Koekkoek was van 1987 tot 1994 lid van het presidium van de Onder
wijsraad geweest, evenals van verscheidene andere gremia op dit terrein -  had de fractie, als 
er meer ruimte in de woordvoerderschappen was geweest, een intensiever gebruik kunnen 
maken.

Alis Koekkoek was herkenbaar als een christen-democraat, voortgekomen uit de Antirevolu
tionaire Partij. Terwijl echter 25 jaar na de oprichting van het c d a  sommige ex-ARp’ers die 
herkomst nog steeds zien als iets dat hen onderscheidt ten opzichte van andere christen
democraten, was voor Alis het c d a  werkelijk zijn politieke huis geworden. Het is voor wie 
zich willen herbezinnen op het samenleven van mensen met verschillende overtuigingen 
leerzaam te zien dat Alis’ stevige worteling in de grondslagen van het gereformeerde denken 
hem in zijn -  politiek en religieus -  coöperatieve, oecumenische instelling niet hinderde 
maar steunde. Alis was aan de Vrije Universiteit te Amsterdam geschoold in de transcenden
tale denkkritiek van Herman Dooyeweerd (de ‘wijsbegeerte der wetsidee’ ), waarop Henk van 
Eikema Hommes met een grote werkkracht voortbouwde. Het was de nieuwsgierigheid naar 
wat deze traditie onderscheidde van, maar op een dieper gelegen niveau toch verbond met 
het katholieke denken, die Alis en de schrijver van deze herinneringen vanaf de jaren zeven
tig bijeenbracht. Alis voelde zich thuis in de gemeenschap van de katholieke universiteit in 
Tilburg, zozeer dat hij, toen eind 1989 zijn beoogde benoeming aan de Vrije Universiteit 
dreigde samen te vallen met het vertrek van zijn collega op hetzelfde vakgebied als gevolg van 
de kabinetsformatie, dit voor hem de doorslag gaf om in Tilburg te blijven -  bij de universi-
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A.K. Koekkoek [Foto: Hans Kouwenhoven].

teit die voor hem ook de thuisbasis was geworden voor tal van waardevolle bestuurlijke en 
maatschappelijke taken.

Alis Koekkoek behoorde aldus tot het relatief veel voorkomende slag juristen met een leven
dige politieke interesse. Wat echter minder vaak voorkomt -  en precies dit kenmerkte hem 
bij uitstek -  was dat zijn rechtsopvatting daardoor niet werd gepolitiseerd. Als jurist bewaar
de en bewaakte hij zijn innerlijke vrijheid ten opzichte van het politieke. Een van de vele 
mogelijke illustraties hiervan is zijn opvatting inzake de Grondwet. In tegenstelling tot de 
meerderheid van zijn fractiegenoten in dc Tweede Kamer en later in de Eerste Kamer was en 
bleef hij voorstander van een rechterlijke bevoegdheid om wetten te toetsen aan de Grond
wet. Tegenstanders daarvan betogen gewoonlijk dat de wetgevende macht zelf het beste de 
grondwettigheid van wetten kan bepalen. Dat bestreed hij niet. Hij zag het als een opdracht
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voor elk staatsorgaan zelf om hoger recht serieus te nemen’. Hij wist echter uit ervaring maar 
al te goed dat dit geen voldoende waarborg is. ‘Politieke organen kunnen niet altijd de ver
leiding weerstaan om bijvoorbeeld door een dynamische uitleg een loopje te nemen met de 
Grondwet. Een voorbeeld is de wijze waarop mevrouw Netelenbos als staatssecretaris van 
Onderwijs verdedigde dat de samenwerkingsschool van openbaar en bijzonder onderwijs in 
overeenstemming met de Grondwet was. Een handicap voor de Grondwet is dat de rechter 
ingevolge artikel 120 van de Grondwet niet mag treden in de grondwettigheid van wetten. Dit 
gebrek in de rechtsstaat wordt voor een belangrijk deel opgevangen door de plicht van de 
rechter wetten te toetsen aan eenieder verbindende verdragsbepalingen. Uiteindelijk is het 
aan de rechter om te controleren o f wetgever en bestuur zich aan het recht houden. Daarom 
is de onafhankelijkheid van de rechter zo belangrijk. De machtenscheiding komt dan ook bij 
uitstek tot uitdrukking in de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.’1

In de Tweede Kamer en in vele politieke en academische debatten in de jaren daarna werd de 
staatsrechtelijke positionering van de rechtspleging ‘zijn onderwerp’. Dat harmonieerde 
geheel met zijn onderzoeksterrein als staatsrechtsgeleerde. Alis Koekkoek behoorcie tot onder 
Nederlandse juristen zeldzaam geworden constitutionalisten. Theoretisch en rechtsvergelij
kend solide onderlegd -  zijn dissertatie was gewijd aan de positie van de partijleiders in het 
Britse, Duitse, Belgische en Nederlandse staatsrecht2; hij publiceerde sinds 1981 over het Ier
se staats- en bestuursrecht3, naast diverse methodisch strak gecomponeerde artikelen -  was 
hij degene die het door P.W.C. Akkermans begonnen project van een systematisch commen
taar op de Grondwet voortzette en in 2001, toen de derde druk het licht zag, deed uitmon
den in een toonaangevend handboek.4

In een periode waarin politiek ongeduld het gemakkelijk wint van een respectvol en zorg
vuldig beheer van de Grondwet zijn zulke bakens in het krachtenveld van het staatsrecht even 
nodig als zeldzaam. Zijn al aangehaalde preadvies over ‘rechter en bestuur in constitutioneel 
perspectief’ is tegelijk een rijpe vrucht van zijn constitutionele denken en een reflectie op de 
bijdragen die hij in de Tweede Kamer had geleverd aan de totstandkoming van de herziene 
Wet op de rechterlijke organisatie, een van de onderwerpen die naast de euthanasiewetgeving 
en de onderwijswetgeving centraal stonden in de tweede helft van zijn periode als opposi
tioneel Tvveede-Kamerlid. Het laatste grote debat dat hij in de Tweede Kamer voerde, in 
maart 1998, betrof de reorganisatie van het openbaar ministerie, waarbij hij een restrictieve 
benadering bepleitte van de bevoegdheid van de minister van Justitie aanwijzingen te geven 
aan het openbaar ministerie. Die opvatting -  waarover hij in een vinnig debat met minister 
Sorgdrager geraakte -  verwoordde hij op een voor hem karakteristieke wijze met constitu- 
tioneel-historische en systematische ankerpunten:

‘In de notitie over de ministeriële verantwoordelijkheid voor het o m  van 28 juni 1996 
citeerde de minister van Justitie met instemming haar ambtsvoorganger uit 1827: “De offi
cieren van het openbaar ministerie zijn niet officieren van de wet o f van de natie, maar 
van den Koning.” Deze ambtsvoorganger was, zoals ik de minister niet luid en duidelijk 
maar toch hoorde zeggen, C.F. van Maanen, een echte bureaucraat. Dan voel ik mij meer 
thuis bij Thorbecke die bij artikel 184 van de Grondwet van 1840, de voorloper van het 
huidige artikel 117, aantekende dat de ambtenaren van het openbaar ministerie alleszins 
met de rechters verdienen gelijk te worden gesteld. De gebondenheid aan de wet en het
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voeren van beleid binnen het kader van de wet vragen een grote mate van zelfstandigheid 
van het o m .’5

Een van de taken die Alis Koekkoek zich had gesteld, was het leggen van een verbinding tus
sen zijn wetenschappelijke inzichten en zijn politieke overtuiging. Op dit terrein was hij op 
het eerste gezicht meer dan in zijn bijdragen tot de staatsrechtswetenschap een ‘ideoloog’. In 
1982 gaf hij in zijn Tilburgse inaugurele rede6 uitvoering aan de opdracht die hij zichzelf vier 
jaar daarvoor in een van de stellingen bij zijn proefschrift had gesteld: ‘Er bestaat dringend 
behoefte aan een christen-democratische staatsleer.’ Men vergist zich echter als men meent 
dat Alis zich hier overgaf aan het uitdragen van subjectieve opvattingen. Integendeel, het doel 
van zijn onderneming was juist om, voorbij het subjectieve, een geordend denkkader aan te 
reiken over fundamentele vraagstukken van het politieke bestel. Dat daarvoor tegenspraak 
mogelijk is, bewijst niet zijn ongelijk, maar juist de waarde van zo’n ordening. Zijn analyses 
richtten zich op een ontwikkeling van beginselen, zoals dat ‘van de menselijke waardigheid, 
dat zeker in verband met democratisering van de staat meer aandacht van christen-demo- 
craten zou mogen krijgen’.7

Alis’ opvattingen vielen niet overal in een vruchtbare bodem. Hij wist dat dit het lot moest 
zijn van iemand die, zoals hij, trouw aan mensen en idealen zijn weg zocht. Dat gaf, ook waar 
de reacties bits waren, aan zijn optreden een zekere onverstoorbaarheid. Een droge humor en 
scherpe intelligentie maakten hem daarbij tot trefzeker debater, ook in de Kamer en de 
media. Van jongs af aan had hij geleerd zich niet door plagerijen of treiterijen van de wijs te 
laten brengen. Die kwaliteit is hem goed van pas gekomen in de vier jaren waarin hij deel uit
maakte van de Tweede Kamer, in een binnen en buiten zijn fractie onrustig politiek klimaat.

De twee kanten van Alis betrokkenheid bij het staatsrecht, namelijk enerzijds de politiek, 
anderzijds de theoretische analyse en kritiek, verscheurden hem niet. Integendeel, het ging 
hem eigenlijk steeds om hetzelfde, namelijk een bijdrage te leveren aan de ‘publieke gerech
tigheid’.8 Van die doelgerichtheid in zijn leven liet hij zich niet afbrengen, omdat ze wortelde 
in een zeer doorleefd geloof. Hij ervoer dat als een bron van ‘innerlijke zekerheid’9 — een 
zekerheid van een andere orde dan die van de experimentele wetenschappen -  die hij had 
meegekregen uit het ouderlijk huis en de scholing aan het Christelijk Lyceum te Leiden en de 
Vrije Universiteit10, een innerlijke zekerheid die in zijn levensloop een gelukkige bestemming 
had gekregen in zijn eigen gezin, werk en levenstaken. Zo’n bestemming is zowel wezenlijk 
als tijdelijk. Dat de tijdelijkheid zich zo vroeg manifesteerde, toen Alis niet ouder was dan 
zestig jaar en nog vol van idealen en plannen, onderstreept, al is het pijnlijk, wat een men
senleven van waarde maakt.

Noten

1 A .K . Koekkoek, Rechter en bestuur in constitutioneel perspectief (preadvies Christen Juristenvereni

ging) (Utrecht 2001) p. 22.

2 A .K . Koekkoek, Partijleiders en kabinetsform atie (diss. v u  Am sterdam ) (Deventer 1978).

3 Over het staatsrecht laatstelijk in L. Prakke en C. Kortm ann (red.), Constitutional law o f 15 uu mem-
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ber states (Deventer 2004) p. 417-477; over het bestuursrecht Administrative law and the Constiutu- 
tion in Ireland and the Netherlands (preadvies N ederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking) 

(Deventer 1987).

4 A .K . Koekkoek, De Grondwet. Een systematisch en artikelsgewijs commentaar (D eventer 2000).

5 h t k  1997-1998, p. 64-4788.

6 A .K . Koekkoek, Bijdrage tot een christen-democratische staatsleer (inaugurele rede Tilburg) (D even

ter 1982).

7 Ibidem, p. 32. Inm iddels is dit beginsel het ankerpunt geworden van belangrijke ontwikkelingen op 

constitutioneel terrein; zie bijvoorbeeld de pream bule en artikel 1 van het H andvest van de G ron d 

rechten van de Europese Unie (2000).

8 Ibidem, p. 32.

9 Ibidem, p. 33.

to Eindexam en gym nasium -alfa 1963; doctoraal exam en N ederlands recht 1969.
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Marij Leenders

September 2004

Begroting en algemene beschouwingen

De strekking van de troonrede is reeds ruim voor prinsjesdag uitgelekt via R T L 4 ,  dat uit de 
conceptversie van de miljoenennota heeft geciteerd. Het kabinet-Balkenende gaat dit jaar 
onder het motto ‘versterkt uit het dal’ 2,5 miljard euro bezuinigen door het mes te zetten in 
sociale zekerheid, onderwijs, zorg en lagere overheden. Alleen in veiligheid zal worden geïn
vesteerd, en dan voornamelijk in effectievere bestrijding van terrorisme. De overheid zal zich 
nog verder uit het publieke domein terugtrekken en bedrijven en instellingen meer ruimte 
geven voor eigen initiatief. Het kabinet doet een appèl op eigen verantwoordelijkheid en 
onderlinge betrokkenheid. In verband met ziekte van minister-president Balkenende worden 
de algemene beschouwingen uitgesteld tot dinsdag 28 september. De vier oppositiepartijen 
( P v d A ,  s p , ChristenUnie en GroenLinks) presenteren dan elk een tegenbegroting. De rege
ringspartijen halen hun, onder druk van de maatschappelijke onrust, de wind uit de zeilen. 
Zij komen met forse kritiek op de miljoenennota en verzoeken het kabinet via een motie niet 
2,5 maar 1,1 miljard euro te bezuinigen.

Betuw elijn  en H SL-Zuid

De tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten, de commissie-Duivesteijn, onderzoekt de 
kostenoverschrijdingen bij de Betmveroute en de hogesnelheidslijn H S L - Z u id .  Het doel is om 
de Kamer in de toekomst meer controle te geven over dergelijke projecten. Uit een verhoor 
van oud-Kamerlid Van Walsem ( d 6 6 ) blijkt dat Kamerleden ‘machteloos’ stonden tegenover 
topambtenaren van ministeries. Laatstgenoemden hebben als ‘hoge heren’ besloten hoe het 
geld voor grote projecten als Betuweroute en h s i . z o u  worden besteed. Een oud-topambte- 
naar beschuldigt oud-minister van Verkeer en Waterstaat Netelenbos ( P v d A )  ervan dat zij 
destijds de Tweede Kamer over de Betuweroute heeft misleid. Bij de verhoren over de h s l - 

Zuid blijkt dat de grote bouwondernemingen onderling afspraken maakten over wie gedeel
ten van de h s l  mocht aanleggen. De overheid is financieel bijgesprongen toen bleek dat het 
allemaal te duur werd. De Kamer steunt staatssecretaris Wijn van Financiën ( c d a ) die van

* D it overzicht is gebaseerd op berichtgeving in n r c  Handelsblad en Parlementaire Nieuwsbrief. Een 

overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen wordt jaarlijks gepubliceerd in het Jaarboek Docu

mentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
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minister Brinkhorst van Economische Zaken ( d 6 6 ) eist dat hij de schaduwboekhouding van 
ruim driehonderd frauderende bouwbedrijven prijsgeeft.

Groep-W ilders

Tweede-Kamerlid Wilders stapt uit de w n -fractie . Het is voor het eerst in de geschiedenis 
van de w d  dat een lid breekt met de Tweede-Kamerfractie. Wilders is principieel tegen toe
treding van Turkije tot de e u . De w d  wil toetreding laten afhangen van de vraag of Turkije 
voldoet aan de gestelde criteria. Zonder de zetel van Wilders is de meerderheid van de rege
ringscoalitie geslonken tot slechts 77 zetels. Wilders blijft in de Tweede Kamer en richt op 3 
september een eigen beweging op, de groep-Wilders, ‘die het gat vult aan de rechterkant’ van 
het politieke spectrum. De eenmansfractie-Wilders dient samen met de l p f  een initiatief
wetsvoorstel in dat moet voorkomen dat moskeeën (nu veelal stichtingen) de rechtsvorm 
van ‘kerkgenootschap’ kiezen op het moment dat de overheid wil ingrijpen. Met deze rechts
vorm kunnen moskeeën namelijk niet worden verboden. Wilders staat bekend om zijn uit
gesproken opvattingen over de islam. Hij is meerdere malen met de dood bedreigd.

En verder...

• wordt Giskens ( d 6 6 ), die de Tweede Kamer verlaat om persoonlijke redenen, opgevolgd 
door Koser-Kaya;

• stemt de Kamer voor de motie van Hirsi Ali ( w d ) om vrouwen die onder valse voor
wendselen worden achtergelaten in het land van herkomst, naar Nederland terug te halen 
en hun een permanente verblijfsvergunning te verstrekken;

• ondertekenen alle fracties de CDA-motie waarin de Kamer vraagt om bij onjuiste belo
ningen van ambtenaren over te gaan tot terugvordering van salaris, nadat minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (ocwr) Van der Hoeven ( c d a ) zich in de Kamer 
heeft moeten verantwoorden voor excessieve beloningen;

• stemt de Kamer voor een motie van de coalitiepartijen die gericht is tegen afschaffing van 
de Remigratiewet, een wet waardoor oudere en zieke migranten met financiële steun kun
nen terugkeren naar hun land van herkomst.

Oktober 2004

Fraudeaffaire Technische Hogeschool R ijsw ijk

Minister Van der Hoeven ligt weer onder vuur in de Tweede Kamer over haar rol in de frau
deaffaire van de Technische Hogeschool Rijswijk. De minister was tussen april 1999 en juni 
2002 bestuurslid van de Stichting Hoger Beroepsonderwijs Zuid-Holland, waaronder de 
Hogeschool Rijswijk valt. De Kamer neemt het de minister kwalijk dat zij in april 2004, toen 
de Kamer over haar rol in de fraudeaffaire debatteerde, heeft verklaard dat er geen enkele 
opleiding is gestart die niet door de beugel kan. Het debat eindigt met een staatsrechtelijk 
unicum: de oppositiepartijen P v d A ,  s p  en GroenLinks dienen een ‘motie van constatering’ in 
waarin ze vaststellen ‘onvolledig’ te zijn ingelicht door de minister. Ze laten hun politieke
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eindoordeel over het optreden van de minister afhangen van de uitspraak van de kanton
rechter, die op dat moment in een daarmee samenhangende zaak (het ontslag van de voor
zitter van het College van Bestuur) recht moet spreken. Door de opstelling van de opposi
tiepartijen oefent de rechter indirect invloed uit op de politiek.

O nderhandelen m et n s

Alle fracties in de Tweede Kamer vinden dat minister van Verkeer en Waterstaat Peijs ( c d a ) 

en staatssecretaris Schultz ( w d ) opnieuw moeten gaan onderhandelen over de vergunning 
voor het gebruik van het hoofdrailnet. Het overgangscontract loopt op 1 januari 2005 af. Het 
nieuwe contract, dat de Nederlandse Spoorwegen ( n s ) het recht moet geven tot 2015 op het 
spoor te rijden, is volgens de Kamer onvoldoende uitgewerkt en te vrijblijvend voor n s  en 
spoorbeheerder ProRail. De Kamer maakt zich ook zorgen over de beschikbaarheid van trei
nen buiten de spits en buiten de Randstad. Verder wil zij dat het n s -management bij wan
prestatie wordt gekort op het salaris, dat prijsstijgingen alleen plaatsvinden als de spoorwe
gen goed presteren en dat betere afspraken worden gemaakt tussen n s  en ProRail over 
bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor storingen.

Werken onder het wettelijk m inim um

De oppositiepartijen P v d A ,  GroenLinks en s p  hebben een motie van wantrouwen ingediend 
tegen minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Geus ( c d a ) omdat hij bijdraagt 
aan ‘polarisatie tussen kabinet en sociale partners’. Bovendien neemt de minister onvoldoen
de afstand van de afspraken van de regeringsfracties om tijdelijk werken tegen een salaris 
beneden het minimumloon mogelijk te maken voor laagopgeleide werklozen die al jaren in 
de bijstand zitten. De motie haalt het niet. De Geus krijgt steun van de regeringspartijen, de 
kleine christelijke partijen en de l p f . Later blijkt een ruilhandel te hebben plaatsgevonden 
tussen het c d a  en de w d . Het c d a  heeft ingestemd met het W D-plan van het tijdelijk wer
ken onder het minimumloon, op voorwaarde dat de w d  akkoord gaat met een aanpassing 
van de no-claimregeling, waarbij in het nieuwe zorgstelsel een uitzondering wordt gemaakt 
voor het huisartsenbezoek.

En verder...

• steunen de fracties van w d , P v d A ,  GroenLinks en d 66 het initiatiefwetsvoorstel van 
Kamerlid Halsema (GroenLinks) om het verbod op te heffen om wetten aan de Grondwet 
te toetsen;

* verlaat voormalig Kamervoorzitter en voormalig P v d A -fractievoorzitter Van Nieuwenho- 
ven de Tweede Kamer en wordt zij gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland;

* installeert de Tweede Kamer, op advies van de parlementaire onderzoekscommissie-Blok, 
die het integratiebeleid van de afgelopen drie decennia heeft onderzocht, de nieuwe Vas
te Commissie Integratiebeleid;

• wordt onder zwaar protest van de oppositie en de Kamervoorzitter het debat over de no- 
claimregeling uitgesteld in verband met verdeeldheid in de coalitie.
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November 2004

M oord op Theo van Gogh

Op 2 november wordt de cineast en journalist Theo van Gogh vermoord, die eerder samen 
met het vvD-Kamerlid Hirsi Ali een film, Submission Part I, heeft gemaakt. De film gaat over 
het verband tussen teksten uit de koran en geweld tegen vrouwen. Later blijkt dat op het 
lichaam van Theo van Gogh een brief is achtergelaten met doodsbedreigingen aan het adres 
van Hirsi Ali en andere vermeende tegenstanders van de islam. Verdachte Mohammed B. is 
een extremistische moslim met Marokkaanse wortels, maar geboren en getogen in Neder
land. Hirsi Ali wordt vervolgens 24 uur per dag zwaar bewaakt, wijkt uit naar het buitenland 
en verschijnt niet meer in de Tweede Kamer. Hevige discussies laaien op in samenleving en 
parlement over de vraag o f er grenzen zijn -  en zo ja, waar -  aan de vrijheid van het gespro
ken woord.

In de Tweede Kamer uiten alle fractievoorzitters kritiek op de minister van Binnenlandse 
Zaken, Remkes ( w d ),  die verantwoordelijk is voor de Algemene Inlichtingen- en Veilig
heidsdienst (a i v d ) .  De a i v d  zou volgens de Kamer ernstig hebben gefaald. Remkes weet de 
Kamer niet te overtuigen van het tegendeel; volgens de fractievoorzitter van zijn partij houdt 
hij een ‘betonnerig’ betoog om de a i v d  niet af te vallen. Remkes houdt vol dat er onder zijn 
leiding geen fouten zijn gemaakt bij het volgen van Mohammed B. in de periode vóór de 
moord. Hij beraadt zich op zijn positie. Pv d A ,  GroenLinks en d 6 6  laten Remkes niet vallen 
omdat ze geen zin hebben in ‘politieke spelletjes’ over de ‘Haagse poppetjes’ nu Nederland in 
een erg labiele situatie verkeert.

Godslastering

Een kwestie die verband houdt met de moord op Theo van Gogh, is de aankondiging van 
minister Donner ( c d a ) van Justitie dat hij wil onderzoeken o f ‘smadelijke godslastering’ 
strenger kan worden gestraft. De Kamer maakt zich zorgen over een mogelijke inperking van 
de vrijheid van meningsuiting. Dc fracties van d  6 6 ,  l p  f  en GroenLinks dienen daarom een 
motie in die de regering opdraagt artikel 147 van het Wetboek van Strafrecht, waarin straf
baarstelling wordt geregeld, te ‘heroverwegen’. Volgens de s g p  ademt de motie ‘een geest van 
antigodsdienstig fanatisme’, s g p , c d a  en ChristenUnie zijn de enige partijen die artikel 147 
in stand willen houden. Volgens d 6 6  gaat de motie in essentie over gelijke behandeling van 
meningen. De minister ontraadt de motie omdat hij vindt dat er een verkeerd signaal van 
uitgaat en wil voorkomen dat religieuze groepen zich onbeschermd voelen. d 6 6  trekt de 
motie toch niet in: ‘Woelige tijden vragen om duidelijkheid.’ De motie haalt geen Kamer
meerderheid doordat P v d A ,  GroenLinks en s p  later terugkomen op hun steun. Eerst moet 
een debat worden gevoerd ‘over de volle breedte en in alle rust’.

Toetreding Turkije tot de Europese Unie

In een Kamerbreed gedragen motie van de s g p  wordt minister van Buitenlandse Zaken Bot 
( c d a ) verzocht op korte termijn te komen met ‘een ondubbelzinnig standpunt’ van de 
Nederlandse regering over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Het c d a  maakt
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zich zorgen over de positie van christenen in Turkije en wil vooral daarom afwachten of Tur
kije vóór 17 december concrete stappen zal hebben ondernomen ter vervulling van de zoge
heten Kopenhagen-toetredingscriteria (met name op het gebied van mensenrechten en 
godsdienstvrijheid). Wilders dient nog een motie in tegen verdere uitbreiding van de e u , 
waarvoor hij geen enkele steun ontvangt.

En verder...

• steunt de Kamer een motie van de l p f  en de groep-Wilders over de noodzaak van een 
onderzoek naar corruptie met ontwikkelingshulp;

* geeft een meerderheid van de Kamer de voorkeur aan de aanschaf van vier nieuwe kor
vetten voor de Koninklijke Marine boven de, ook door de minister van Defensie gevraag
de, dertig kruisraketten.

D ecem ber 2004

H uurliberalisatie

De PvdA dient een motie in om de huurliberalisatie, die moet leiden tot meer nieuwbouw 
door de woningcorporaties, op te schorten. De oppositie vreest de vorming van getto’s door
dat de huizen in betere wijken onbetaalbaar worden voor gezinnen met lage en modale inko
mens. De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Dekker 
(w d ), laat dit onderzoeken. d 66 wiPeerst bouwen en dan pas de huren verhogen’. Alleen het 
c d a  en de w d  zijn het eens met de plannen voor huurliberalisatie.

Voorzitterschap Europese Unie

De laatste fase van het Nederlandse voorzitterschap concentreert zich vooral op de meest 
omstreden kwestie: kan de e u  de onderhandelingen met Turkije over een volledig lidmaat
schap openen? Zo ja, wanneer en onder welke omstandigheden? De Kamer is verdeeld, 
maar dit leidt niet tot een botsing tussen coalitiepartijen en kabinet omdat de verdeeldheid 
dwars door de partijen heen loopt. De kloof is breed en diep met een grote verscheiden
heid aan tegenargumenten: de hartstochtelijke verdediging van de e u  als christelijke waar
degemeenschap die niet in gevaar moet worden gebracht door een instroom van zeventig 
miljoen overwegend islamitische Turken; de mogelijke toestroom van goedkope arbeids
krachten; de juridische complicaties; de mensenrechtenschendingen in Turkije en de finan
ciële gevolgen. Het Turkse e u -lidmaatschap zou de Nederlandse schatkist ongeveer een 
miljard euro per jaar kosten. Balkenende heeft tot taak zowel de Turkije-sceptici tegemoet 
te komen als de Turkse premier Erdogan aan de onderhandelingstafel te houden. Groot 
obstakel hierbij is de eis van de Grieks-Cypriotische regering dat Turkije de Republiek 
Cyprus erkent. Mede door het gewicht van Blair, Schröder en Chirac wordt Erdogan ertoe 
overgehaald een oplossing te aanvaarden waarmee Turkije Cyprus de facto erkent. Het lukt 
Balkenende op de valreep van het Nederlandse Eu-voorzitterschap, dat eind december 
afloopt, een akkoord te bereiken om de toetredingsonderhandelingen met Turkije in okto-

170



HET PARLEMENTAIRE JAAR 2004-2005

ber 2005 te starten. Het voorzitterschap is volgens de Kamer door dit akkoord succesvol. 
Zelfs de l p f , de ChristenUnie en de s g p , die tegen toetreding van Turkije zijn, prijzen het 
‘knappe staaltje diplomatie’ van premier Balkenende en zijn onderhandelingsploeg. Voor 
Wilders is het een ‘zwarte dag’.

En verder...

• werkt het parlement niet tot maandag 6 december wegens het overlijden van prins Bern- 
hard (93 jaar) en wordt de prins in een speciale verenigde vergadering van de Eerste en 
Tweede Kamer op vrijdag 1 december herdacht;

• wordt Wilders vanwege aanhoudende bedreigingen al vanaf half oktober beveiligd en 
blijft hij tijdelijk weg uit de Kamer omdat hij zijn plaats, bijna recht onder dc publieke tri
bune, niet veilig vindt;

• verzoekt ChristenUnie-fractievoorzitter Rouvoet het bestuur van de Kamer te onderzoe
ken of Kamerleden die wegens bedreiging afwezig zijn bij volmacht kunnen stemmen;

• moet de Tweede Kamer een eigen controlebureau krijgen, aldus een voorstel van de com- 
missie-Duivesteijn, om de voortgang van grote projecten zoals Betuweroute o f hogesnel
heidslijn te bewaken;

• verwerpt de Kamer de motie van de l p f  die de aftrekbaarheid van de hypotheekrente 
voor langere tijd zeker wil stellen;

• wordt Rouvoet door parlementair journalisten verkozen tot politicus van het jaar;
• wordt de nieuwe Zorgverzekeringswet, die onder meer het verschil tussen ziekenfonds- en 

particulier verzekerden opheft en meer ruimte geeft aan marktwerking in de zorg, in de 
Tweede Kamer aangenomen.

Ja n u a ri 2005

Troepen uit Irak

De Tweede Kamer gaat definitief akkoord met het besluit van het kabinet dat de Nederland
se troepen uit Irak vertrekken. Hieraan zijn verwarring en misverstanden voorafgegaan. Het 
c d a  pleit voor langer blijven en hiervoor lijkt in de Kamer een kleine meerderheid te vinden. 
Minister van Buitenlandse Zaken Bot (c d a ) is van mening dat bij een ‘onvoorziene situatie’, 
zoals het uitstel van de Iraakse verkiezingen van 30 januari, het blijven van Nederlanders een 
optie moet zijn. Het kabinet blijkt geen steun te krijgen van de PvdA, waarna een compromis 
totstandkomt van gefaseerde terugtrekking. Door de opstelling van het c d a  is volgens de 
s g p  de suggestie gewekt dat Nederland alleen om binnenlands-politieke overwegingen uit 
Irak vertrekt.

N ationaal raadgevend referendum

De Eerste Kamer stemt in met een raadgevend referendum over het Europees Grondwette
lijk Verdrag. GroenLinks, PvdA en d 66  hebben daartoe in september 2003 een initiatiefwets
voorstel ingediend. De fracties van c d a , ChristenUnie en s g p  zijn principieel tegen volks-
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raadplegingen omdat zij menen dat de besluitvorming die door de overheid hoort plaats te 
vinden, op die manier wordt verplaatst naar anonieme referendumelectoraten. Door de 
steun van de W D-fractie wordt het voorstel aangenomen. De Kamer vraagt hiermee een 
niet-bindend advies aan de bevolking voordat zij stemt over de ratificatie van de Europese 
Grondwet. De kiezer zal eind mei o f begin juni de vraag krijgen voorgelegd: ‘Bent u voor of 
tegen instemming door Nederland met het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor 
Europa?’

Vervanging volksvertegenwoordigers

De Eerste Kamer besluit dat leden van parlement, Provinciale Staten en gemeenteraden zich 
voor maximaal zestien weken mogen laten vervangen bij zwangerschap o f een chronische 
ziekte. Voor het mogelijk maken van vervanging is een Grondwetswijziging nodig en daar
voor moet tweederde van de Eerste Kamer vóór stemmen. In 1996 blokkeerde de Eerste 
Kamer dit voorstel, nu stemmen alleen w d  en s g p  in zowel Eerste als Tweede Kamer tegen 
omdat naar hun mening het ambt ‘één en ondeelbaar’ is: ‘De kiezer geeft aan één volksverte
genwoordiger een mandaat, niet aan een eventuele vervanger.’ Het is de bedoeling dat het te 
vervangen lid voor de duur van de vervanging ontslag neemt en later weer lid wordt. De ver
vanger heeft gedurende die periode stemrecht, maar verliest alle aanspraken als de oor
spronkelijke volksvertegenwoordiger na zwangerschap o f ziekte terugkeert. Het heeft tien 
jaar geduurd voordat de vervangingsregeling totstandkwam.

En verder...

• hervat v v d -Kamerlid Hirsi Ali, die twee maanden was ondergedoken na bedreigingen 
door moslimextremisten, haar werkzaamheden in de Kamer onder strenge beveiliging;

• stemt een Kamermeerderheid voor een motie die de toegankelijkheid mogelijk moet 
maken van alle archiefstukken die de uitoefening van de functie van staatshoofd betref
fen;

• blijkt dat Kamerleden het afgelopen jaar twintig procent meer vragen hebben gesteld dan 
vorig jaar; daarbij stelt Vos (GroenLinks) de meeste mondelinge vragen (10 van de 98), De 
Wit (s p ) de meeste schriftelijke vragen (106 van de 2.101) en krijgt minister van Vreemde
lingenzaken en Integratie Verdonk (w d ) de meeste vragen te beantwoorden.

Feb ru ari 2005

A ntiterreur maatregelen

De Tweede Kamer gaat in meerderheid akkoord met de meeste door het kabinet voorgestelde 
antiterreurmaatregelen. d 66  en de linkse oppositiepartijen verzetten zich tegen de meldings
plicht van potentiële terroristen tegen wie geen concrete verdenking bestaat. Ook zijn ze tegen 
het verbod voor potentiële terroristen om bijvoorbeeld op Schiphol of het Binnenhof te 
komen en verzetten zij zich tegen het verbod op het verheerlijken van terreurmisdrijven. 
GroenLinks en de PvdA hebben kritiek op de uitbreiding van de mogelijkheden tot fouilleren
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en beklagen zich over de onduidelijke politieke aansturing van het antiterreurbeleid. De l p f  

en de groep-Wilders vinden dat de maatregelen juist niet ver genoeg gaan en willen radicale 
moskeeën (‘haatpaleizen’ ) sluiten.

Sluiting kerncentrale Borssele

GroenLinks vraagt een spoeddebat aan nadat staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimte
lijke Ordening en Milieubeheer Van Geel (c d a ) de sluiting van de kerncentrale in Borssele 
ter discussie heeft gesteld. d 66  houdt vast aan sluiting in 2013, zoals in het regeerakkoord is 
overeengekomen. De PvdA vindt dat de burger via een referendum moet kunnen meebeslis
sen over sluiting. De minister van Buitenlandse Zaken wijst erop dat Nederland voor brand
stof niet te afhankelijk moet worden van conflictgebieden; daarom houdt hij een pleidooi 
voor schone kernenergie. In de Eerste Kamer is de D66-fractie wel voorstander van het lan
ger openhouden van de kerncentrale.

En verder...

• stemt de volledige Tweede Kamer in met de kabinetsnota over de grondrechten en wordt 
de wens van het c d a  om burgers in sommige gevallen hun grondrechten te ontnemen, 
niet gehonoreerd;

• stemt bijna de gehele Tweede Kamer in met het wetsvoorstel waarin wordt vastgelegd dat 
iedereen die zich in een ziekenhuis o f hulppost wil laten behandelen, zich vanaf 2006 
moet legitimeren; dit om te voorkomen dat onverzekerden zorgpasjes van anderen 
gebruiken. GroenLinks stemt tegen omdat illegalen op deze manier moeilijker toegang 
krijgen tot ziekenhuizen;

• steunt de Eerste Kamer het wetsvoorstel waarmee het aantal leden van de Provinciale Sta
ten in 2007 zal würden teruggebracht van 760 naar 564;

• zeggen PvdA, d 6 6 , GroenLinks en het c d a  toe de uitslag van het nationaal raadgevend 
referendum over het Europees Grondwettelijk Verdrag te zullen respecteren, waardoor de 
v v d  de enige partij is die zegt te zullen vasthouden aan een eigen afweging;

• steunt een meerderheid in de Kamer het voorstel om de ministerssalarissen te verhogen;
• dreigen coalitiegenoten c d a , w d  en d 66  een motie van wantrouwen in te dienen tegen 

de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ross-van Dorp (c d a ), omdat 
zij ‘teleurgesteld en geïrriteerd’ zijn over het voortduren van de slechte verzorging van ver
pleeghuispatiënten.

M aart 2005

Inform atie uit asieldossier openbaar?

De s g p  heeft in november een motie ingediend met de vraag om te onderzoeken of Justitie 
informatie uit het dossier van een asielzoeker openbaar mag maken als deze zelf of zijn 
raadslieden daartoe al zijn overgegaan. Minister Verdonk is hier voorstander van omdat zij 
wil voorkomen dat de overheid in de verhalen over uitgeprocedeerde asielzoekers in een ver-
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keerd daglicht komt te staan. Groenlinks en s p  vinden dat er geen wettelijke grondslag is 
voor het openbaar maken van informatie uit asieldossiers. Ook kan de informatie de asiel
zoekers in gevaar brengen. ChristenUnie, PvdA, s g p  en d 66  vinden dat minister Verdonk 
‘haar dreigende taal’ (‘asielzoekers zijn gewaarschuwd’) in de media moet matigen. In een 
advies roept het College Bescherming Persoonsgegevens de minister op om ‘alleen in uit
zonderlijke gevallen de openbaarheid te zoeken’. Een Kamermeerderheid vindt dat de minis
ter informatie over asielzoekers naar buiten mag brengen op voorwaarde dat dit zorgvuldig 
en terughoudend gebeurt en binnen de kaders van de privacywetgeving.

Gekozen burgemeester

De PvdA blokkeert in de Eerste Kamer de Grondwetswijziging die nodig is om de gekozen 
burgemeester mogelijk te maken. Zij stemt samen met de fracties van ChristenUnie, s g p , 

GroenLinks en s p  tegen de wijziging (42 stemmen voor en 31 tegen). Bij de ‘ tweede lezing’ 
was de Tweede Kamer op 9 november met een tweederde meerderheid akkoord gegaan. PvdA 
en GroenLinks stemmen in de Eerste Kamer tegen omdat zij van het kabinet niet de garan
tie krijgen dat de burgemeester het beheer zal behouden over de politie. Minister voor 
Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties De Graaf (d66) is ‘boos en teleurgesteld’ 
over het blokkeren van het wetsvoorstel, een ‘kroonjuweel’ van 066, en besluit een dag later 
af te treden. Het voortbestaan van het kabinet-Balkenende II is onzeker.

Paasakkoord

c d a , w d  en 066 maken afspraken over het later invoeren van de gekozen burgemeester en 
een minder vergaande hervorming van het kiesstelsel. In ruil daarvoor bedingt d 66  extra 
geld voor onderwijs en een verdere hervorming van het omroepbestel. De coalitiepartijen 
weten met dit zogenaamde ‘paasakkoord’ een kabinetscrisis a f te wenden. d 66  strijdt in het 
Kamerdebat hierover zij aan zij met w d  en c d a  tegen de ‘conservatieve minderheid’ van s p , 

PvdA en GroenLinks. Alle pijlen van de oppositie zijn gericht op d 6 6 , dat zijn geloofwaar
digheid zou zijn kwijtgeraakt met dit magere akkoord. Het D66-congres zegt massaal ja tegen 
het ‘paasakkoord’. Balkenende noemt het achteraf naar de uitkomst gemeten een ‘prettige cri
sis’.

En verder...

• verwerpt een kleine meerderheid (78 stemmen tegen, 68 voor) van de Tweede Kamer een 
wijziging van de Wet op de Orgaandonatie, die beoogde dat iedereen donor zou zijn ten
zij uitdrukkelijk bezwaar was gemaakt;

• wordt op initiatief van het c d a , gesteund door de PvdA en d 6 6 , een Raad voor Economi
sche Aangelegenheden ingesteld als adviesorgaan van de Tweede Kamer. De Raad fungeert 
als tegenwicht tegen het Centraal Planbureau (c p b ), wordt deeltijds bevolkt door vijf aca
demische economen van naam en komt een halve dag per week samen;

• reageert een Kamermeerderheid afwijzend op het plan om geregistreerde orgaandonoren 
voorrang te geven op wachtlijsten voor transplantaties omdat dit tot discriminatie zal lei
den;
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Van links naar rechts: fractievoorzitters Verhagen ( c d a  ), Dittrich ( d 6 6 )  en Van Aartsen ( w d )  laten 
hun tevredenheid over het paasakkoord blijken [Foto: Hollandse Hoogte -  Martijn Beekman].

• wil een meerderheid in de Tweede Kamer niet alleen een verhoging van de subsidie aan 
landelijke politieke partijen, maar wil zij ook lokale politieke partijen subsidie van het Rijk 
geven;

• gaat de Tweede Kamer akkoord met het stabiliteitspact voor de euro waarbij de driepro- 
centnorm is versoepeld.

A p ril 2005

Waarden en normen

De Tweede Kamer debatteert over waarden en normen, een onderwerp dat door minister
president Balkenende op de agenda is gezet. PvdA-fractievoorzitter Bos verwijt Balkenende 
dat hij blijft steken in ‘klein fatsoen en de vragen van ‘groot fatsoen’ vermijdt. Hij doelt hier
bij op vragen over de omgang van de overheid met burgers in een kwetsbare positie, die 
afhankelijk zijn van zorgvoorzieningen en in de grote steden. ChristenUnie en s g p  zijn 
enthousiast over het door Balkenende geïnitieerde debat. De CDA-motie die in dit kader 
wordt ingediend om voor jongeren tot 23 jaar zonder diploma een leerwerkplicht in te voe
ren, kan rekenen op een Kamermeerderheid (w d , d 6 6 , ChristenUnie en s g p ).
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Financiering van het Hoger O nderwijs

De Tweede Kamer stemt in met een nieuwe wijze van financiering van het Hoger Onderwijs 
die vanaf 2007 van kracht wordt. De Kamer eist wel enkele aanpassingen, zoals een langere 
studieduur en lager collegegeld. In het wetsvoorstel van staatssecretaris van o cw  Rutte 
(w d ) krijgen studenten een uitloop van anderhalf jaar om hun studie te voltooien. Daarna 
mogen universiteiten en hogescholen zelf weten hoe hoog het collegegeld is, met een maxi
mum van 4500 euro. De Kamer eist twee jaar extra studietijd en een lager maximumcollege- 
geld voor de ‘trage’ studenten: namelijk 3000 euro gedurende een jaar, waarna instellingen 
alsnog zelf kunnen bepalen hoeveel collegegeld ze bij deze studenten in rekening brengen. De 
w d  is de enige partij die wil vasthouden aan een maximale extra studietijd van anderhalf 
jaar.

Grotere rol O penbaar M inisterie ( o m )

Een meerderheid van de Kamer gaat akkoord met een grotere rol voor het o m  bij strafzaken 
over lichtere vergrijpen. Het doel is de werkdruk van rechters te verminderen. Delicten waar
op een maximumstraf staat van zes jaar mogen in principe zonder tussenkomst van de rech
ter door het o m  worden afgehandeld. De opgelegde straf mag niet hoger zijn dan honderd 
uur taakstraf of een geldboete. Ook kan het o m  een rijbewijs innemen voor maximaal een 
halfjaar.

En verder...

• stemt een grote meerderheid van de Tweede Kamer in met het voorstel van minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hoogervorst (w d ) dat nabestaanden niet langer 
instemmingsrecht hebben bij orgaandonatie van overledenen die daartoe toestemming 
hebben gegeven;

• steunt de meerderheid van de Kamer het wetsvoorstel dat een ouder die na scheiding of 
beëindiging van een geregistreerd partnerschap niet het gezag over de kinderen heeft 
gekregen, in de gelegenheid stelt een gezamenlijk gezag aan te vragen zonder instemming 
van de andere ouder;

• keert de Tweede Kamer zich tegen het voorstel van de PvdA om uitgeprocedeerde asiel
zoekers in Nederland via een generaal pardon alsnog een verblijfsvergunning te geven;

• steunt een Kam ermeerderheid een motie van GroenLinks waarin wordt verzocht het 
chronisch verm oeidheidssyndroom  (m e ) bij een WAO-keuring als officieel erkende ziekte 
te behandelen;

• wil een meerderheid van de Kamer geen verhoging van de dieselaccijns om de luchtver
vuiling te verminderen;

• steunt een meerderheid van de Tweede Kamer (coalitiepartijen en PvdA) het plan van het 
kabinet om ter verbetering van het vestigingsklimaat de vennootschapsbelasting met ruim 
drie procent te verlagen;

• pleit een meerderheid (c d a , w d , PvdA) in de Kamer ervoor dat mensen die bij herhaling 
voor overlast zorgen, niet op straat worden gezet maar een laatste kans krijgen in een 
wooncontainer;
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• steunt een Kamermeerderheid, tot groot ongenoegen van de linkse oppositie, het besluit 
van minister van Defensie Kamp (w d ) om Nederlandse speciale troepen in Afghanistan 
onder het oorlogsrecht te laten vallen.

M ei 2005

Verantwoo rd i ngs debat

Voor de zesde keer wordt op de derde woensdag in mei de Verantwoordingsdag gehouden. 
Het kabinet legt aan de Kamer verantwoording af over zijn beleid; minister Zalm van Finan
ciën (w d ) biedt aan de Tweede Kamer het Financieel Jaarverslag van het Rijk en de depar
tementale jaarverslagen aan. Uit de jaarverslagen blijkt dat het kabinet een groot deel van de 
doelen die het zich voor 2004 heeft gesteld, ook heeft gehaald.

Het debat in de Tweede Kamer blijkt gemankeerd omdat, tot grote ontsteltenis van de 
oppositie, de fractievoorzitters Verhagen (c d a ), Van Aartsen (w d ) en Dittrich ( d 6 6 ) er de 
voorkeur aan geven om gedrieën in Utrecht campagne te voeren voor de Europese Grond
wet. Opmerkelijk omdat de Kamer vorig jaar op initiatief van de w d  nog afdwong dat het 
voltallige kabinet bij dit hoogtepunt van het parlementaire jaar de hele dag aanwezig zou 
zijn.

Kansarme A ntilliaanse en Arubaanse jongeren

Hoewel een grote meerderheid van de Kamer (c d a , w d , d 66,  l p f  en s g p ) voorstander is 
van een wettelijke toelatings- en terugkeerregeling voor kansarme Antilliaanse en Arubaan
se jongeren die in Nederland grote problemen veroorzaken, is zij sceptisch over de juridische 
haalbaarheid. GroenLinks is tegen: ‘Rijksgenoten worden zo tweederangs Nederlanders.’ Het 
kabinet wil Antilliaanse jongeren uitzetten als zij geen voogd in Nederland hebben, gebrek
kig zijn geschoold o f zich schuldig maken aan een gewelds- o f drugsdelict. Het uitzetten van 
deze jongeren zou dan kunnen verlopen via de ‘sociale vormingsplicht’, een leer- en werktra
ject zonder basisopleiding, op de Antillen. Dit traject is echter nog niet goedgekeurd door het 
Antilliaanse parlement. Het debat wordt bijgewoond door tientallen verontruste Antillianen 
en Arubanen.

Scheppingsleer en evolutietheorie

Het pleidooi van minister van o cw  Van der Hoeven (c d a ), voor een breed debat over de 
scheppingsleer en de evolutietheorie, zorgt voor verhitte gemoederen in de Kamer. Dóó’er 
Bakker stelt voor om ‘fakirs die twijfelen aan de zwaartekracht dan ook maar serieus te 
nemen’. De l p f  vraagt zich af of de minister straks minister van ‘Onderwijs en Pseudowe- 
tenschap’ genoemd moet worden. Een Kamermeerderheid vindt dat de minister zich hier
mee niet moet bezighouden omdat daarmee de scheiding van kerk en staat in het geding is.

177



M ARIJ LEENDERS

En verder...

• is Tweede-Kamerlid Karimi (GroenLinks) op de luchthaven in Teheran door Iraanse mili
tairen ondervraagd over haar contacten met Iraanse mensenrechtenactivisten;

• wordt Griffith (w d ), die de Tweede Kamer verlaat om haar in opspraak geraakte partij
genoot Huffnagel op te volgen als wethouder van Financiën in Amsterdam, opgevolgd 
door oud-staatssecretaris bij o c w  Nijs;

• stemt de Kamer in met extra geld (3,5 miljoen euro) dat het kabinet wil uitgeven aan de 
campagne vóór de Europese Grondwet;

■ roept een meerderheid in de Tweede Kamer minister Donner van Justitie op om, nu de 
Europese Commissie geen bezwaar maakt, de cannabisteelt in Nederland te legaliseren;

• vindt de minister van Buitenlandse Zaken dat de Kamer, die zelf het referendum wilde, 
veel te weinig doet om Nederland te winnen voor de Europese Grondwet.

Juni 2005

N ationaal raadgevend referendum

De kiezer laat bij het raadgevend referendum over het Europees Grondwettelijk Verdrag een 
massaal ‘nee’ horen. Bij een opkomst van 62,8% stemt 61,6% tegen en 38,4% voor. Het kabi-

Spotprent Tom Janssen, Trouw, 3 juni 2005.
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net trekt de ratificatiewet voor de Grondwet in. De Tweede Kamer verkeert na het referen
dum in een identiteitscrisis: meer dan tachtig procent van de Kamer is vóór de Grondwet, 
terwijl meer dan zestig procent van de kiezers tegen is. De Kamer is wel unaniem in haar 
enthousiasme over de hoge opkomst. De volksraadpleging lijkt ontdekt als het instrument 
om de spreekwoordelijke kloof met de kiezer te overbruggen. Verder komt de Kamer tot de 
conclusie dat de kiezer niet alleen heeft gesproken over de Grondwet maar over de gehele 
omgang van de Kamer met Europa. Het Tweede-Kamerlid Algra (c d a ) vindt de afloop van 
het referendum voldoende aanleiding om de Tweede Kamer te ontbinden en nieuwe verkie
zingen uit te schrijven. Het c d a  is ontstemd over Algra’s uitspraken, maar ook de oppositie 
deelt deze mening niet. Uit een onderzoek blijkt dat het belangrijkste argument om tegen het 
Grondwettelijk verdrag te stemmen ook werkelijk betrekking heeft op Europa. Algemene 
onvrede over het kabinet speelt wel een rol, maar is niet dominant.

N ieuw  zorgstelsel

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het nieuwe zorgstelsel van minister Hoogervorst 
(vw s). Daarmee wordt per 1 januari 2006 een nieuw stelsel ingevoerd met één 
basisverzekering (het onderscheid tussen ziekenfonds en particuliere verzekering verdwijnt) 
en meer marktwerking tussen verzekeraars en zorgaanbieders. Mensen met lage inkomens 
kunnen geld terugvragen via de Belastingdienst in de vorm van een zorgtoeslag. Vooral het 
c d a , dat samen met de w d  een meerderheid vormt, heeft voordat het instemt met het 
voorstel nog veel prangende vragen over onder meer het tempo van invoering, over de vrije 
artsenkeuze, over de onverzekerde, over de no-claimkorting en de overgangsregeling voor 
verzekerden. De minister, die zijn politieke lot lijkt te hebben verbonden aan deze her
vorming, krijgt na veertien uur debat steun van de coalitiefracties en van de kleine chris
telijke partijen.

Van w a o  naar Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsverm ogen ( w i a )

De coalitiepartijen gaan na veel aanpassingen akkoord met de nieuwe Wet Werk en Inko
men naar Arbeidsvermogen (w i a ), die een onderscheid maakt tussen volledig en gedeelte
lijk arbeidsongeschikten. Het belangrijkste doel is de laatste categorie te prikkelen om weer 
aan het werk te gaan. Voordat de Kamer akkoord gaat met het wetsvoorstel, komt de posi
tie van minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Geus (c d a ) ernstig onder druk 
te staan omdat hij niet wordt gesteund door de coalitiepartijen. Knelpunt voor de coalitie
partijen is de principiële vraag wie voor de uitvoering gaat zorgen. De w d  is voorstander 
van uitvoering door het publieke Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (uw v), 
d 66 en c d a  zijn voorstanders van uitvoering door particuliere verzekeraars, terwijl De 
Geus voorstander van een gemengd stelsel is. Dc Geus wil bovendien het gemengde stelsel 
per 1 januari 2006 invoeren, maar het u w v  laat weten dat dit niet haalbaar is. Wanneer uit 
berekeningen van het c p b  blijkt dat bij uitvoering door particuliere verzekeraars een buffer 
nodig is van 3,5 miljoen euro vanwege de tijdelijke verhoging van de premies, stappen c d a  
en d 66 af van het plan van volledige privatisering. Dit opent de weg naar een compromis 
van gefaseerde invoering van het gemengde stelsel, waardoor een crisis binnen de coalitie is 
bezworen.
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En verder...

• wordt Kamerlid Tonkens (GroenLinks), die de Kamer verlaat omdat zij gaat werken als 
hoogleraar actief burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam, opgevolgd door 
Jongbluth;

• is LPF-Tweede Kamerlid Nawijn onafhankelijk Kamerlid geworden omdat zijn partij het 
onacceptabel vindt dat hij met een eigen lijst wilde deelnemen aan de gemeenteraadsver
kiezingen in Zoetermeer en dat hij een bijeenkomst belegde in het huis van wijlen Fortuyn 
met de rechtse Vlaamse populist De Winter;

• gaan de coalitiepartijen in hoofdlijnen akkoord met de hervorming van de publieke 
omroep vanaf 2008, waarbij een onafhankelijke raad van bestuur verantwoordelijk wordt 
voor het totale programmabeleid;

• gaan de coalitiepartijen akkoord met het open blijven van Borssele tot 2013, nadat d 66 de 
toezegging heeft gekregen dat de afkoopsom zal worden besteed aan het ontwikkelen van 
duurzame energie;

• stort het kabinet onder druk van de Tweede Kamer 300 miljoen euro extra in het Wad- 
denfonds als compensatie voor de gasboringen onder de Waddenzee;

• vindt PvdA-Kamerlid De Vries dat minister Verdonk moet opstappen omdat zij de Kamer 
ten onrechte heeft verzekerd dat geen informatie over asielzoekers is uitgewisseld met de 
Congolese geheime diensten;

• zal per 1 september aanstaande op verzoek van de Kamer en ter vergroting van de koop
kracht de verplichte spaarloonblokkering worden losgelaten en zal tevens met ingang van 
dezelfde datum voor leerlingen van 16 en 17 jaar het schoolgeld worden afgeschaft.

Juli 2005

Bijverdiensten van Kam erleden openbaar

Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer wil dat Kamerleden in de toekomst al hun bij
verdiensten publiek maken. Ook een meerderheid in de Kamer is hier voorstander van.

Opvragen gegevens over personen

In de Eerste Kamer is zonder stemming de Wet bevoegdheden vorderen gegevens aangeno
men. De wet geeft aan politie en justitie de bevoegdheid om gegevens over personen én hun 
handelen op te vragen bij overheidsdiensten én particuliere bedrijven. De wet legt bovendien 
alle instellingen de plicht op de gegevens te bewaren en a f te staan aan de politie.

En verder...

• vindt een meerderheid van de Kamer dat huurders van woonboten en andere drijvende 
woningen ook huursubsidie moeten kunnen aanvragen;

• wil een Kamermeerderheid dat woningcorporaties en gemeenten afspraken maken over 
het aanbieden van voldoende goedkope huurwoningen;
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• vindt een meerderheid in de Kam er dat mensen die niet worden verdacht van een m is
drijf, straks toch op bevel van Justitie moeten meewerken aan een DNA-test;

• wordt Kamerlid Bruis (c d a ), die vanaf mei 2002 in de Tweede Kamer zit, op 1 oktober 
burgemeester van Venlo; voor zijn opvolging komt het oud-Tweede-Kamerlid Willemse 
van der Ploeg in aanmerking.

A ugustus 2005

‘O phokplicht’ voor pluim vee

Vanwege de kans op besmetting met vogelpest door trekvogels, moet vanaf 22 augustus al 
het commercieel gehouden pluimvee in de hokken blijven. De Tweede Kamer had minister 
Veerman gevraagd om een ‘ophokplicht’ voor alle pluimvee.

Inburgering

Minister Verdonk krijgt scherpe kritiek van de coalitiepartijen d 66  en c d a  omdat zij te lang 
heeft vastgehouden aan haar inburgeringsplannen. De Raad van State en de Europese com
missaris voor Justitie hebben verklaard dat de plannen van de minister om alle migranten 
tussen 16 en 65 jaar verplicht een inburgeringexamen te laten doen, juridisch onhaalbaar zijn. 
Eerder kreeg zij al een negatief advies van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken. Groen
Links vindt het ‘van een onvoorstelbare koppigheid’ dat Verdonk in strijd met alle adviezen 
haar ‘grote prestigeproject’ heeft willen doorzetten. Veel fracties in de Tweede Kamer dringen 
er bij de minister op aan de verplichte inburgering te beperken tot allochtonen die deze het 
hardst nodig hebben (vrouwen met kinderen).

En verder...

• vindt een ruime meerderheid van de Tweede Kamer dat mensen die door de a i v d  wor
den gescreend, daarvan op de hoogte moeten worden gesteld;

• is de PvdA ontevreden over de gang van zaken waarbij historicus Fasseur van koningin 
Beatrix exclusief toegang krijgt tot de archiefstukken over de Greet Hofmans-zaak;

• heeft het kabinet op aandringen van de Tvveede-Kamerfracties van c d a  en d 66 besloten 
extra geld uit te trekken voor kinderopvang.
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Thorbecke als gevoelsmens en onbegrepen filosoof

lan Drentje, Thorbecke. Een filosoof in dc politiek (Boom; Amsterdam 2004) i s b n  90 5352 985 3, 
671 p., prijs: €36,50.
GerardHooykaas, Thorbecke.Eenlevenin brieven (Boom; Amsterdam 2005) i s b n  90 8506117 2, 
144 p., prijs: €19,90.

‘Gaarne beken ik, dat ik grotendeels leef voor mijn ambitie, hoewel ik vooruitzie, dat deze 
zelfde ambitie mij ongeluk en kommer zal berokkenen.’

Aldus de eenentwintigjarige letterenstudent Thorbecke in een brief aan zijn ouders. De blijk 
die de liberale staatsman in deze brief geeft van grote aspiraties en opofferingsgezindheid, zal 
de reden zijn geweest dat Gerard Hooykaas hem in zijn bloemlezing Thorbecke. Een leven in 
brieven heeft opgenomen. Het geeft diepte aan Thorbeckes latere geldingsdrang en diens 
bekende credo ‘Wacht op onze daden’. Daarbij illustreert de brief tegelijkertijd de voor johan 
Rudolf kenmerkende rationaliteit, ongeduld en strengheid, want enkele regels verderop 
schrijft hij:

‘De zaden van godsdienst en deugd, welke gij ouders, in ons gelegd hebt, ik kweek ze veel 
minder aan, dan de beginselen van de wetenschappen, waarin gij mij hebt laten onder
wijzen. Zo verkeerd is het menselijke hart, zo geboeid aarde en stof. Zo dikwijls gloei ik in 
het denken aan de hemel en de herinnering aan zijn bewoners. Maar menigvuldiger ben 
ik koel, en niet de hemel maar de wereld toebehorend.’

Met zijn keuze uit de brieven beoogt Hooykaas de ‘naakte Thorbecke’ naar voren te halen, en 
diens relaties met zijn vrouw, kinderen, familie en vrienden kleur te geven. Het leidende the
ma van zijn bloemlezing is ‘human interest’. Hoe oordeelde Thorbecke over mensen en situ
aties? Hoe ging hij om met verlies van naasten, bijvoorbeeld met de dood van zijn zonen 
Herman en Rudolph? En wat interesseerde hem buiten filosofie en politiek? In deze opzet om 
Thorbecke via zijn brieven niet alleen als staatsman, maar ook als mens neer te zetten is 
Hooykaas goed geslaagd. Voor ‘de specialisten’ die op de hoogte zijn van de door hem bezorg
de zevendelige briefwisseling van Thorbecke en het daarvoor onder redactie van J. Brand- 
Van der Veen uitgegeven Thorbecke-archief brengt de bloemlezing weinig nieuws, maar voor 
de vele andere geïnteresseerden in Thorbecke is de selectie een waardevolle uitgave.

Uit de bezorging van de briefwisseling van Thorbecke blijkt al dat Hooykaas over grote 
feitenkennis beschikt, en in de bloemlezing laat hij dit opnieuw zien. In zekere zin slaat de 
titel van zijn anthologie — Thorbecke. Een leven in brieven -  ook op zijn eigen professionele 
leven als historicus. Ruim dertig jaar heeft Hooykaas zich met Thorbeckes nalatenschap 
beziggehouden. Het is dan ook vreemd dat hij de kennis en inzichten die hij in deze jaren 
heeft opgedaan lijkt af te sluiten met een op zichzelf verdienstelijke bloemlezing, en niet met 
een scherpe monografie over Thorbeckes leven en tijd. Wat is zijn beeld van Thorbecke? En 
welke ideeën heeft hij over de vroeg negentiende-eeuwse Nederlandse politiek en cultuur? In 
diverse artikelen in Openbaar bestuur, b m g n  en De Negentiende Eeuw heeft Hooykaas laten
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zien waardevolle inzichten te hebben, maar een synthese van zijn hand ontbreekt. Het gemis 
hieraan is groot, temeer omdat hij de laatste jaren op de achtergrond een rol heeft gespeeld 
in vernieuwend onderzoek.

Een van de vele studies waarbij Hooykaas betrokken is geweest, is de dissertatie van Jan 
Drentje, Thorbecke. Een filosoof in de politiek, net als Hooykaas’ bloemlezing verschenen bij 
uitgeverij Boom. Drentjes studie is gedurfd. Dit blijkt al na twee bladzijden van de inleiding 
als hij duidelijk maakt de paradox tussen de ‘on-Nederlandse Thorbecke’ en diens succesvol
le optreden als de hervormer van de Nederlandse staatsinrichting als vertrekpunt te nemen. 
Het perspectief dat Drentje hierbij kiest is filosofisch. Hij laat nadrukkelijk weten een poli- 
tiek-intellectuele biografie te willen schrijven, en Thorbecke als filosoof in de politiek neer te 
willen zetten.

In het eerste deel van zijn dissertatie -  ‘De filosoof’ -  gaat Drentje terug naar de bronnen 
van Thorbeckes denken: zijn opleiding in Zwolle, zijn studie in Leiden en zijn verblijf in 
Duitsland gedurende de jaren 1820-1822 en 1822-1824. Thorbeckes denk- en gevoelsleven ont
wikkelde zich met name in Duitsland. Hier beleefde hij een ‘diepgrijpende romantisch-filo- 
sofische Wende’. Hij ontmoette er Henriëtte Solger, met wie hij lange tijd een broeierige cor- 
respondentievriendschap onderhield en wier dochter Adelheid hij uiteindelijk zou trouwen. 
Ook kwam hij er in contact met de filosofie van Schelling en Krause, de Historische Rechts
school van Eichhorn en Von Savigny, en raakte hij opnieuw geïnteresseerd in Spinoza.

Het nabij ervaren van de Duitse romantiek, de ontmoetingen, de invloeden en de 
(her)ontdekkingen, zorgden ervoor dat Thorbecke naar Nederland terugkeerde met een 
unieke -  ‘on-Nederlandse’ -  denkwijze. De reden voor zijn terugkeer was dat Van Ewijck, een 
hoge ambtenaar op het departement voor onderwijs, hem uitnodigde om naar een hoogle- 
raarspost in Utrecht te solliciteren. De ‘Duitse Thorbecke’ werd afgewezen. Hij besloot even
wel in Nederland te blijven en te wachten op nieuwe kansen op emplooi. Drentje laat zien 
dat Thorbecke hierna snel in een intellectueel isolement raakte. Opvallend is dat hij gedu
rende deze tijd weinig met zijn Duitse vrienden correspondeerde, maar ook nauwelijks 
pogingen ondernam contacten te leggen met Nederlandse wetenschappers o f cultuurdragers. 
Het kleine beetje dat hij meekreeg van het wetenschappelijke en culturele leven, boeide hem 
niet. De populaire welsprekendheid van Van der Palm vond hij clichématig en het dichtwerk 
van de bekende Amsterdamse amateurdichter Klijn lachwekkend. Evenals Conrad Busken 
Huet moet Thorbecke gedacht hebben dat er geen vogel over het vroeg negentiende-eeuwse 
Nederland kon vliegen zonder te sterven van de saaiheid en middelmaat. In Amsterdam was 
alles ‘bekrompen en kunstig’. Hij miste niet alleen het Duitse intellectuele klimaat, maar ook 
het romantische landschap, waaruit ook maar weer eens blijkt hoe typisch Oost-Nederlands 
Thorbecke eigenlijk was.

In de negen maanden die hij doorbracht in Amsterdam, ontstond er bij Thorbecke een 
intellectuele en gevoelsmatige afstand tot de Nederlandse cultuur, een afstand die hij tot aan 
zijn dood zou blijven voelen en koesteren. Juist deze afstand, zo stelt Drentje, maakte hem ‘in 
de Nederlandse verhoudingen voor zijn rol als hervormer geschikt’. Thorbeckes denkstijl 
week af van het gebruikelijke Nederlandse pragmatisme en vertoonde een grotere mate van 
samenhang. Hoewel deze denkstijl zijn oorsprong vond in de Duitse jaren, brengt Drentje in 
dit verband de nuancering aan dat Thorbecke niet persistent als ‘Duits’ gezien kan worden. 
Dit is terecht, maar had misschien iets nadrukkelijker gekund zonder Thorbecke meteen 
weer ‘Nederlands’ te maken. In zijn streven de uniciteit van zijn hoofdpersoon te laten uit-
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komen, had Drentje hier misschien een krachtiger standpunt kunnen innemen ten opzichte 
van historici die van de Nederlandse cultuur en staatsinrichting een slap Duits aftreksel wil
len maken. Het door Drentje gebruikte predikaat ‘on-Nederlands’ zorgt in dit verband soms 
voor verwarring. Zeker als hij uitspraken doet als: ‘Thorbecke blijkt in potentie de missing 
link tussen Hemsterhuis en Opzoomer te zijn.’ Gaat het hier over een ‘Franse’ Hemsterhuis, 
een ‘Duitse’ Thorbecke en een ‘Engelse’ Opzoomer? O f juist om het ‘on-Nederlandse’ kaliber 
van deze drie denkers?

Naast deze kleine onduidelijkheden neigt Drentje er door zijn nadruk op de ‘on-Neder
landse’ Thorbecke toe het pejoratieve beeld te onderstrepen van het slappe, gematigde en 
weinig daadkrachtige vroeg negentiende-eeuwse Nederland. Toegegeven, het was geen groot
se tijd, maar het was ook niet zo dat alleen Thorbecke de politiek en het staatsbestel zou heb
ben kunnen hervormen. Een iets uitgebreidere analyse van het vroege Nederlandse liberalis
me had Thorbeckes eigenheid misschien nog wel meer recht gedaan; dit was immers het 
klimaat waarin hij politiek actief werd. Hiermee wordt niet alleen aandacht bedoeld voor 
usual suspects als Dirk Donker Curtius en Floris Adriaan van Hall, maar ook voor liberale 
politici en publicisten als Herman van Sonsbeeck -  nota bene een jeugdvriend van Thor
becke -  Daniel Fran^ois van Alphen, Jacob Gerard van Nes, Petrus Cornelis Schooneveld, 
lacob Matthaeus de Kempenaer en Cornelis Anne den Tex. Drentje laat te weinig zien dat 
Nederland ook zijn eigen autochtone liberalen kende, die wel degelijk, misschien dan wel iets 
minder goed dan Thorbecke, op de hoogte waren van wat er in het buitenland aan politieke 
filosofie gebeurde. O f ze deze buitenlandse wijsbegeerte ook echt begrepen, is een ander ver
haal.

Thorbecke wilde niet per se een on-Nederlandse denker zijn -  zelf stond hij sowieso scep
tisch tegenover nationaliteit en nationalisme -  maar een oorspronkelijke filosoof. Vanuit dit 
verlangen naar authenticiteit - ‘ etwasfiir sich’ te zijn, zoals Drentje het omschrijft -  werd hij 
uiteindelijk een scheppende politicus. Thorbecke vond dat de Nederlandse liberalen zich te 
veel lieten ‘slingeren’ door omstandigheden. ‘Theorie behoeft de praktijk niet; maar de prak
tijk behoeft de theorie’, merkte hij in 1840 over de weinig contentieuze houding van de 
Nederlandse politici op. In het legaat van Lodewijk Caspar Luzac -  dat om onbegrijpelijke 
redenen nog steeds stoffig en ongeconserveerd op de zolder van de Tweede Kamer ligt -  is 
een verslag van een Kamerafdelingsvergadering te vinden over de ‘mislukte’ grondwetsher
ziening van 1840. Hierin staat opgetekend dat Thorbecke halverwege de discussie aan zijn 
collega-Kamerleden vroeg ‘o f er verschil is tusschen wijzigen en veranderen, en o f het laatste 
woord niet alles uitdrukt’. De aanwezigen moeten zich geen raad met deze vraag hebben 
geweten, maar Thorbecke gaf er mee aan dat zijn grote politieke moment nog moest komen.

Over het geheel gezien is Drentjes studie indrukwekkend, niet alleen vanwege het brede 
perspectief dat hij biedt op de negentiende-eeuwse Duitse en Franse filosofie, maar ook van
wege de diepte die hij weet te bereiken in de beschrijving van Thorbeckes denkwereld. Het 
vele nieuwe bronnenmateriaal, dat vooral is gebruikt in deel I en deel II, en de vaak veras
sende analyses, maken dat Drentje zich met recht de ‘genealoog van Thorbeckes denken’ mag 
noemen. Zijn boek is knap, prikkelend en nodigt uit tot een debat over de uniciteit van Thor
becke.

Jeroen van Zanten
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‘Held’ in het ene boek, ‘antiheld’ in het andere

Hans Daalder, Gedreven en behoedzaam. Willem Drees 1886-1988. De jaren 1940-1948 (Uitge
verij Balans; Amsterdam 2003) i s b n  90 5018 615 7,528 p., prijs: €  35,-.
Hans Daalder, Vier jaar nachtmerrie. Willem Drees 1886-1988. De Indonesische kwestie 1945- 
1949 (Uitgeverij Balans; Amsterdam 2004) i s b n  90 5018 639 4, 548 p., prijs: € 35,-.

Voorzover valt na te gaan is tot op heden de meest uitvoerige politieke biografie over een 
Nederlander die van lan den Tex over Oldenbarnevelt: vijf dikke delen, waarvan overigens 
drie boeken de eigenlijke biografie bevatten.' Er is later nog eens een verkorte versie van ver
schenen in één deel.2 Het mocht dan wel gaan over een van Nederlands belangrijkste staats
lieden, maar zelfs van Oldenbarnevelt kun je te veel krijgen. Dat werd ietwat pijnlijk zicht
baar toen de Amerikaan Herbert Rowen kans zag over die andere grote staatsman, Johan de 
Witt, een complete biografie te schrijven in één band.3 Het genre blijft voor Nederlanders een 
probleem: hoewel er in recente jaren met succes is gestreefd naar veel meer wetenschappelij
ke productie, lukt het nog niet erg om zowel volledig als bondig te zijn.

Dit blijkt opnieuw uit de biografie van Willem Drees (1886-1988), geschreven door Hans 
Daalder, politicoloog en emeritus hoogleraar te Leiden. Drees heeft 102 jaar geleefd; de bijna 
1100 bladzijden die Daalder daarover nu in twee banden heeft gepubliceerd omvatten in fei
te niet meer dan een kleine tien jaren. Dan nog is het verhaal niet volledig, want over Drees’ 
werk als minister-president, los van de Indonesische kwestie, wordt ons in deze twee delen 
nog weinig medegedeeld. Wat dus dient te volgen is een deel over Drees’ leven en werk tot 
1940, dat overigens niet door Daalder zal worden geschreven maar, naar in Gedreven en 
behoedzaam (verder te noemen: deel I) wordt aangekondigd, door lelie Gaemers. Voorts is er 
natuurlijk een deel nodig over Drees als minister-president (1948-1958) en de lange periode 
daarna tot aan zijn overlijden. Veel wijst er daarom op dat het record van Den Tex in gevaar 
komt en dat is niet iets om naar uit te zien.

Nu is er wel het een en ander dat uitvoerigheid in de hand werkt. Toen Drees in de natio
nale politiek aantrad (in 1933) had hij al een lange en gewichtige carrière achter de rug als 
stadsbestuurder in Den Haag en voorts, zij het niet sterk op de voorgrond, in zijn partij, de 
s d a p . Dit alleen levert al voldoende stof voor een afzonderlijk boek. Vervolgens is er Drees’ 
loopbaan in de Tweede Kamer, zijn steeds belangrijker rol in de coördinatie van de illegali
teit en de voorbereiding van de naoorlogse politiek in de bezettingstijd. Het ministerschap 
van Sociale Zaken mag slechts drie jaar hebben geduurd, ook dat is productief geweest. Ten 
slotte is er de uitzonderlijk lange en avontuurlijke periode als minister-president. Wat de 
zaken compliceert is de dekolonisatie van Indonesië, die Drees als een der hoofdrolspelers in 
deze tragedie vier jaar dag in dag uit heeft beziggehouden en die, in zijn eigen woorden, voor 
hem een ‘nachtmerrie’ is gew?orden.

Een tweede factor die het Daalder moeilijk heeft gemaakt is, hoe paradoxaal ook, dat er al 
heel veel over Drees is geschreven, rechtstreeks en onrechtstreeks. Er is het werk van Van Wij
nen, Brinkman alsmede Jansen van Galen en Vuijsje4, maar in dit geval zijn minstens zo rele
vant de vele delen van Lou de Jongs ‘Grote Geschiedwerk’, de overvloedige literatuur over de 
dekolonisatie, de memoires en andere producten van Drees’ tijdgenoten; niet te vergeten het 
werk van Drees zelf, zoals Van mei tot mei en Zestig jaar levenservaring. Juist die vele litera-
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tuur bemoeilijkt Daalders werk: veel is al bekend maar veel eist ook aanvulling en correctie. 
Het kwam nu als het ware op de acribie aan en die kost doorgaans veel woorden.

Drees als persoon is evenzeer een probleem gebleken, dankzij zijn uitgesproken onavon
tuurlijke particuliere bestaan, trouw aan zijn echtgenote en als goede en verantwoordelijke 
(zij het veelvuldig afwezige) vader. Elke dag op exact dezelfde tijd naar kantoor (in ieder geval 
volgens de mythe) en, zo mogelijk, tussen de middag naar huis voor de warme maaltijd. 
Drees was in zijn politieke werk een man met zijn eigen tactische streken, maar aan zijn inte
griteit was geen twijfel mogelijk. Saaier kan het dus haast niet voor een biograaf die boven
dien constateert dat zijn object in en buiten diens werk zijn emoties vrijwel steeds stelselma
tig onder controle wist te houden. Opvallende scherpte in woordkeus dan wel sarcasme 
vormden zo ongeveer het maximum. De kans dat er behalve een goede ook een attractieve 
biografie van Drees valt te schrijven is niet heel groot, daarvoor ontbreekt het psychologische 
‘spektakel’. De twee delen van Daalder zijn er om het te bewijzen: het wordt een politieke 
geschiedenis van Nederland, gezien door het oog van een der belangrijkste deelnemers en 
niet zozeer een biografie.

De twee nu verschenen delen laten twee grondig verschillende gemoedstoestanden bij de 
lezer na.

Het eerste deel gaat over Drees’ houding en activiteiten gedurende de bezettingsjaren en de 
eerste jaren na 1945. Daaruit komt een man tevoorschijn die niet alleen moed toonde en een 
groot organisatievermogen, maar die ook trouw bleef aan zijn socialistische overtuigingen en 
aan de grondslagen van de democratie. Een man die beide benen op de grond hield waar die 
van anderen gevaarlijk begonnen te zweven in de hang naar ‘vernieuwing’. Drees streed daar
door op twee fronten. Koningin Wilhelmina, een aantal terugkerende ministers maar ook 
verzetsleiders, koesterden ideeën over het naoorlogse Nederland die van weinig inzicht in en 
respect voor de democratie getuigden. Daarnaast was Drees gedwongen socialisme en demo
cratie te beschermen tegen vernieuwers die de s d a p  vervangen wilden zien door een nieuwe 
progressieve beweging. Drees is in dit eerste deel de held van het verhaal: met koel hoofd, met 
grondig inzicht in wat wel en niet reëel was en waar wel of geen vernieuwing op haar plaats 
was; in trouw tevens aan de werkelijk belangrijke grondslagen van democratie en socialisme. 
Tevens wordt in dit deel de man zichtbaar die het kader van de s d a p  bij elkaar wist te hou
den en moed wist te doen bewaren. Dat kader is hem als ‘hun man’ gaan zien, meer dan wie 
ook waarschijnlijk. Voor een deel heeft dat natuurlijk te maken gehad met het feit dat Drees, 
met uitzondering van de maanden als gijzelaar in Buchenwald, tijdens de bezettingsjaren op 
vrije voeten is gebleven, waar anderen gijzelaar bleven (Banning, Van der Goes van Naters), 
gevangen werden genomen (Vorrink, Wiardi Beekman) o f in Londen verbleven (Albarda). 
Dat kan het echter niet alleen zijn geweest. Bij het kader is ook het vertrouwen gegroeid in 
een man die scherp oog had en hield voor wat kader en leden bezig hield.

Ten slotte komt Drees uit het eerste deel als de held van het verhaal naar voren door zijn 
nuchtere werk aan de eerste naoorlogse regering, zijn stugge inspanning om Sociale Zaken 
op orde te krijgen en zijn succesvolle werk aan de Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947), 
in tijden dat de armoede in Nederland zowel ernstig als wijdverbreid was. De noodwet gaf 
velen eindelijk weer perspectief en bezorgde Drees het onbreekbare imago van de grote 
beschermer van de ouderen maar ook van de socialist die ieders vertrouwen verdiende.
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Dat roept de vraag op, die in het eerste deel wel wordt gesteld maar slechts ten dele beant
woord: hoe zit het met het politieke leiderschap van Drees? Terecht waarschuwt Daalder 
(deel I, p. 29) voor de gedachte van de ‘onvermijdelijke’ klim van Drees naar het leiderschap. 
Alsof niet allerlei toeval daarin een rol heeft gespeeld. Interessanter is de vraag wie op welk 
moment Drees als‘de chef’ is gaan zien. De partijelite op nationaal niveau (Banning, Vorrink, 
Van der Goes, Schermerhorn) maar ook Drees zelf, zo blijkt, zag hem meer als de ideale 
‘tweede man’ dan als de leider. Hij was in 1940 ook tweede man achter Vorrink, tot die weg
viel; tweede man achter Bosch van Rosenthal in het College van Vertrouwensmannen; twee
de man achter Schermerhorn in de formatie en het eerste naoorlogse kabinet. Het lijkt wel 
alsof Drees zich daar het meest op zijn plaats voelde: invloedrijk maar niet op de voorgrond. 
Hij wilde in 1948 ook eigenlijk helemaal geen minister-president worden, en dat niet wegens 
valse bescheidenheid.

Daalders exposé laat echter ook zien dat niet iedereen daar zo over dacht. De al meer 
genoemde rank and file van de s d a p , tegelijk de kern van de naoorlogse PvdA, zag al in 1945 
Drees als zijn leidsman. In de aanloop naar de formatie van een nieuw kabinet in 1946 gold 
dat ook voor formateur (en collega-minister) Beel (k v p ). Voor Vorrink zou spoedig hetzelf
de gaan gelden, zoals in deel II over Indonesië te lezen is. Het was geen toeval meer dat Drees 
minister-president werd -  ‘eerste man’ in partij én land -  toen in 1948 aan de PvdA met het 
premierschap compensatie moest worden geboden voor het verlies van alle kabinetsposten 
die met Indonesië hadden te maken.

Onopgeloste vraag: wanneer is Drees zelf gaan zien dat hij in elk geval in eigen partij meer 
was geworden dan de gedoodverfde ‘tweede man’? Mijn indruk is -  Daalder denkt daar in 
deel I, p. 444-445 anders over -  dat uiterlijk tijdens de kabinetsformatie van 1946 Drees heeft 
beseft dat de leiding nu bij hem was terechtgekomen. Toen nam Beel hem in vertrouwen, ter
wijl zij in diens auto gezamenlijk onderweg waren naar Paleis Het Loo. Drees liet er, op Beels 
verzoek, Schermerhorn als een baksteen vallen in ruil voor Romme, die dan evenmin zou 
doordringen tot het kabinet. De verwijdering van Schermerhorn heeft opvallend weinig spo
ren nagelaten in de partij, maar glashard was Drees’ optreden niettemin. Zo had Drees eer
der, even glashard, De Quay uit het kabinet-Schermerhorn weten te houden.

Na lezing van het eerste deel heeft de studie van het tweede, over Indonesië, een tegengesteld 
effect. Er komen hoe dan ook scheuren in het monument voor Drees dat in deel I is ontstaan. 
Drees en de zijnen wilden weliswaar radicale vernieuwing van de relaties tussen Indonesië en 
Nederland, bij voorkeur als twee onafhankelijke partners samenwerkend op basis van gelijk
waardigheid. Daarbij stelden ook veel sociaal-democraten en a fortiori degenen die er door 
de Doorbraak bij kwamen zich een staatsrechtelijk samenwerkingsverband voor. En daarbij 
hoorde, met al zijn scepsis, (aldus Daalder) ook Drees. Dat was echter niet wat Soekarno en 
zijn belangrijkste vrienden wilden. Drees heeft tijd nodig gehad om dat in te zien, zoals hij 
ook tijd nodig had om te begrijpen dat Soekarno, ondanks zijn collaboratie met de Japanse 
bezetter, Nederlands belangrijkste gesprekspartner was. Zo heeft Drees tijd nodig gehad om 
de centrale positie van de Republiek te aanvaarden, ook al heeft hij haar nooit willen elimi
neren zoals in 1948 bijna iedere Nederlandse betrokkene, in het bijzonder in Drees’ eerste 
kabinet. Drees heeft er ten slotte nooit tegen gekund dat de andere zijde ‘zich niet aan de 
afspraken hield’, zonder altijd te willen zien dat dit ook wel eens aan de afspraken lag en soms 
aan de onvermijdelijk gebrekkige interne controle van de Indonesische leiders.
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Drees’ invloed, zo maakt Daalder voldoende duidelijk, is achteraf vaak overschat, vooral 
door diegenen die er behoefte aan hadden hun eigen rol te verdonkeremanen of te kleineren 
(Schermerhorn, Van der Goes van Naters, Mansholt). Maar toch. Ook Drees heeft geen kans 
gezien beheersing over het probleem, over deze tragedie, te krijgen. Hij heeft vaak erger 
weten te voorkomen, vooral als premier, temidden van oorlogszuchtige ministers en militai
ren. Ook hij heeft echter ten slotte ingestemd met twee militaire acties die een veelheid aan 
uiterst bloedige tegenactie hebben gelegitimeerd. Hoe verklaarbaar ook, aan het einde van 
deel II staat er geen held van het verhaal, maar een tragische antiheld. De kans is overigens 
groot dat ‘heldendom’ de dekolonisatie niet zou hebben versneld maar alleen de PvdA uit de 
regering zou hebben gewerkt.

Hans Daalder mag dan meer ‘geschiedenis aan de hand van Drees’ hebben geschreven dan 
een (deel van de) biografie van Drees. Hij mag soms zo precies hebben willen zijn, dat zijn nor
male, elegante stijl eronder te lijden heeft gehad.5 Dat neemt niet weg dat wij over Drees en 
over buitengewoon veel meer wijzer zijn gemaakt. Aan het einde van beide delen volgt een 
samenvatting en analytische waardering. Ook daar blijft Daalder erg terughoudend met oor
delen, al is hij in het deel over Indonesië sterk geneigd tot verdediging van Drees. Maar, wat ons 
in Nederland gewoonlijk effectief wordt belet: wij mogen al lezend zelf interpreteren en zelf 
oordelen. Dat alleen al is een verademing en het maakt lezing van beide boekdelen toch nog 
spannend, al zijn het eerder de feiten dan de persoon Drees die voor de spanning zorgen.

J. Th.J. van den Berg

Noten

1 Jan den Tex, Oldenbarnevelt (vijf delen) (Haarlem 1960-1972).

2 Jan den Tex en Ali Ton, Johan van Oldenbarnevelt (’s-Gravenhage 1980).

3 Herbert H. Rowen, John de Witt, grand pensionary of Holland 1625-1672 (Princeton 1978).

4 H.A. van Wijnen, Willem Drees democraat (Weesp 1984); Maarten Brinkman, Willem Drees, de s d a p  

en de P v d A  (Amsterdam 1998); John Jansen van Galen en Herman Vuijsje, Drees, wethouder van 
Nederland (Alphen aan den Rijn 1980), in 1986 heruitgegeven in Houten als: 100 Jaar Drees, wethou
der van Nederland. Een gedetailleerd overzicht van de relevante literatuur over Drees is in beide 
delen van Daalders werk te vinden.

5 Vergelijk bijvoorbeeld: Hans Daalder, Van oude en nieuwe regenten. Politiek in Nederland (Amster
dam 1995).

Biografie van W.F. de Gaay Fortman

Peter Bak, Een soeverein leven. Biografie van W.F.de Gaay Fortman (Mets & Schilt; Amsterdam 
2004) i s b n  90 5330 419 3 , 3 9 7  P-> prijs: € 35,-.
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‘Mensen zijn zelden bestand tegen de verleidingen van in hun persoon geconcentreerde 
macht. Wij hebben het in ons heersertjes te worden: de allerbesten hebben misschien in het 
gunstigste geval iets van een verlicht despoot.’ Aldus vu-rector De Gaay Fortman in zijn lot- 
gevallenrede over het academisch jaar 1966-1967. Hij waarschuwde voor kwalijke gevolgen 
van het ‘leidersbeginsel’, dat op het punt stond op de universiteiten te worden ingevoerd. Een 
verderfelijk beginsel vond hij dat. Hoewel een volstrekte individualist, zich moeilijk schik
kend in posities van afhankelijkheid, heeft De Gaay Fortman weinig last gehad van neigin
gen zo’n heersertje te spelen. Een sterk gevoel voor betrekkelijkheid en een ingebouwde ver
draagzaamheid beschermden hem ertegen. Over het ongeduld en de driftigheid van weleer 
waren gaande de jaren laconisme, onverstoorbaarheid en goedmoedigheid heen geschoven.

Het opkomen voor het ‘goed recht van de twijfel’ en het bestrijden van ‘de boosheid van 
het oordeel’ lopen als rode draden door het leven van De Gaay Fortman. Geworteld in de 
gereformeerde traditie, kreeg hij van huis uit een kritische instelling mee tegenover wat in de 
gereformeerde kerken als de waarheid werd gehuldigd. Zijn ouders verafschuwden het kuy- 
perkianse isolement en zochten de kracht in gedachtewisseling met andersdenkenden. 
Tegenspraak in het geloofsleven was nodig, want twijfel zuiverde, terwijl elkaar de maat 
nemen aan de hand van beginselen tot verstarring en intolerantie leidde. Niets heeft zoveel 
indruk op de jonge De Gaay Fortman gemaakt als de kwestie-Geelkerken, die in de jaren 
twintig de gereformeerde wereld verscheurde. Bij Geelkerken in Amsterdam ging het gezin 
Fortman ter kerke en thuis werd de kwestie intens beleefd. De ‘boosheid van het oordeel’ had 
de eigenzinnige Geelkerken zwaar getroffen. De Gaay Fortman ervoer de kwestie als beklem
mend en hield er de vaste overtuiging aan over dat de gereformeerde kerk haar deuren moest 
openzetten, wilde zij het zoutend zout in de wereld blijven. Bittere teleurstellingen werden er 
zijn deel door, want niet alleen in de kerk, ook op de vu, eerst als student en later als hoog
leraar, en in de a r p , waarvan hij in 1934 lid was geworden, stuitte hij voortdurend op in het 
gelijk van de beginselen gedrenkte onverdraagzaamheid. Met al zijn vezels zat hij echter te 
vast aan het gereformeerde milieu om eruit te breken.

Er is nog een rode draad: de arbeider gerechtigheid doen. Zijn opa, ds. N.A. de Gaay Fort
man, bracht hem al vroeg afkeer van de kapitalistische geest en sympathie voor de christe- 
lijk-sociale beweging bij. Niet voor niets stortte hij zich tijdens zijn rechtenstudie aan de vu  
op het arbeidsrecht, dat door Gerbrandy werd gedoceerd. Gerbrandy werd zijn grote leer
meester. In 1936 promoveerde hij bij hem op De onderneming in het arbeidsrecht, een synthese 
van toen moderne opvattingen over het recht van meespreken van arbeiders in de onderne
ming. Er loopt een rechte lijn van zijn opa via de rechtenstudie naar zijn ambtelijke loopbaan 
op Sociale Zaken onder Romme, Van den Tempel en Drees, zijn activiteiten voor het c n v  

(rector van de kaderschool en adviseur van voorzitter Ruppert), zijn hoogleraarschap aan de 
vu  vanaf 1947 en zijn dienstbaarheid aan de publieke zaak. Vanaf 1948 werd hij vrijwel per
manent ministeriabel geacht, meer buiten dan binnen de a r p , waarmee hij als bestrijder van 
het triomfalistische, zelfverzekerde en gezagsgetrouwe calvinisme een moeizame relatie 
onderhield. Dat hij pas in 1973 op 62-jarige leeftijd in het kabinet-Den Uyl minister werd -  
van Binnenlandse Zaken, terwijl Justitie altijd zijn voorkeur had gehad — kwam doordat 
aanvankelijk de ARP-leiding (Schouten) dwars lag en hijzelf na de breuk in de rooms-rode 
coalitie in 1958 weigerde in te gaan op aanbiedingen voor coalities waarvan de w d  deel 
uitmaakte. Van de w d  verwachtte hij geen medewerking aan veranderingen van de 
maatschappelijke structuur. Door haar toedoen, was zijn inschatting, zou de coalitie zich
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hartstochtelijk afzetten tegen de socialisten, met wie hij de samenwerking juist noodzakelijk 
vond om de kapitalistische geest, die hij overal bleef voelen, verder te beteugelen. De 
metamorfose van de a r p  in de jaren zestig tot een evangelisch-radicale partij kwam voor 
hem als een verademing. In de jaren zeventig zag hij met een bezwaard gemoed het c d a  
ontstaan. De kansen voor een progressieve en sociaal betrokken politiek schatte hij door het 
overwicht van de katholieken niet rooskleurig in. Het beleid van de kabinetten-Lubbers in de 
jaren tachtig was voor hem de bevestiging van zijn gelijk en aan het eind van zijn leven 
stemde hij niet meer c d a  maar g p v , omdat hij die partij beter over het christelijk-sociaal 
erfgoed vond waken.

De hier genoemde rode lijnen worden in Baks biografie vakkundig afgesponnen. Het 
beeld dat Willem Breedveld en John Jansen van Galen in hun in 1996 verschenen boek over 
Gaius1 hebben geschetst, blijft echter overeind. Daarvoor zijn de retouches die worden aan
gebracht, te gering en te marginaal. Wel verdiept Bak ons inzicht in de drijfveren, de ambi
ties en ook de nukken van De Gaay Fortman, door gebruik van primaire bronnen die Breed
veld en Jansen van Galen niet ter beschikking stonden.

Bak heeft een biografie geschreven die ons een levend mens laat zien. De Gaay Fortman 
noemde dat ooit hét criterium om van een goede biografie te kunnen spreken. Maar heeft 
Bak ons ook de hele levende mens laten zien? Nee. We komen een ambtenaar tegen die voort
durend klaagt over te weinig werk, te weinig verantwoordelijkheid, te veel afhankelijkheid, 
maar wat kwam er nu zoal uit zijn handen? De hoogleraar wordt voornamelijk neergezet als 
bestuurder, maar de docent en de wetenschapper blijven in nevelen gehuld. Het langdurige 
lidmaatschap van de Eerste Kamer (vanaf 1960) wordt wel vermeld, maar het Eerste-Kamer- 
lid aan het werk komen we niet tegen. De minister zien we, uitbundig genietend van de func
tie, opereren in alle overbekende drama’s waarin het kabinet-Den Uyl verzeild raakte, maar 
hoe hij zijn eigen ministerie runde en wat zijn precieze bijdrage aan de overigens geringe 
beleidsdaden was, daarvan blijven we onkundig. Dat De Gaay Fortman tussen 1960 en 1973 
lid en tussen 1978 en 1983 zelfs voorzitter was van de raad van bestuur van zw o, wordt niet 
eens genoemd.

Bak geeft geen verantwoording voor het leggen van de accenten. Is het hem kwalijk te 
nemen dat hij ons niet de hele De Gaay Fortman heeft gegeven? Als hij de omvang van het 
boek binnen de perken heeft willen houden, is de selectie aanvaardbaar. Maar met zo’n rijke 
en gevarieerde documentatie in handen had hij heel wat meer kunnen brengen dan Breed
veld en Jansen van Galen hebben gedaan. Het boek was dan ongetwijfeld veel dikker gewor
den, maar wat maalt dat de liefhebber van de biografie?

/. Bosmans

N oot

1 Willem Breedveld en John Jansen van Galen, Gaius. De onverstoorbare gatig van mr. W.F. de Gaay
Fortman (Utrecht 1996).
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Een advocaat in de politiek

Paul van der Steen, Cals. Koopman in verwachtingen 1914-1971 (Uitgeverij Balans; Amsterdam 
2004) i s b n  90 5018 641 6, 568 p., prijs: € 29,50.

Na een gymnasiumopleiding aan het Bisschoppelijk College in zijn woonplaats Roermond 
was Jozef Maria Laurens Theo Cals aanvankelijk voorbestemd voor het priesterschap. In het 
tweede jaar van zijn priesteropleiding brak Jo Cals deze echter af -  de exacte reden heeft Van 
der Steen niet kunnen achterhalen; het zou voor Cals altijd een taboeonderwerp blijven -  om 
in het nieuwe studiejaar in Nijmegen rechten te gaan studeren. Het meest opmerkelijke ele
ment uit deze jonge jaren van Jo Cals vormde zijn inzet voor de Katholieke Verkennerij, 
waarvan hij op achttienjarige leeftijd lid was geworden; het zou zijn hele leven een van zijn 
grote passies blijven. Tijdens de juridische studie kwamen Cals’ scherpe intelligentie, zijn 
retorische gaven en zijn gevatheid in discussies ten volle tot hun recht.

Reeds vóór mei 1940 had Cals in woord en geschrift stelling genomen tegen het nationaal- 
socialisme. Tijdens de bezetting trok hij deze lijn door, wat hem al in 1940 op een wekenlan
ge gevangenschap kwam te staan. Hij sloot zich aan bij de Nederlandsche Unie; na het ver
bod van deze organisatie kwam hij bij de verzetsorganisatie rond het blad Christophoor 
terecht. Na de bevrijding zou een deel van de katholieke aanhang van dit blad de ‘doorbraak’ 
bepleiten, maar Cals behoorde daar niet toe, want hij ging zich juist inzetten voor de terug
keer van de katholieke politieke en maatschappelijke organisaties. In deze tijd aarzelde Cals 
nog tussen de advocatuur en de politiek, maar toen hij in 1948 voor de k v p  in de Tweede 
Kamer werd gekozen, aanvaardde hij het mandaat. Dat betekende het begin van een snelle 
carrière: reeds begin 1950 werd hij staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen. Terecht merkt Van der Steen op dat het net zo goed een ander departement had kunnen 
zijn, want Cals had tot dan toe geen bijzondere belangstelling voor het onderwijs getoond.

Toch zou Cals meer dan dertien jaar als bewindsman aan Onderwijs verbonden blijven. 
Na de verkiezingen van 1952 werd duidelijk dat de aftredende minister F.J.Th. Rutten geen 
nieuwe ambtstermijn ambieerde; Cals volgde hem op. Aanvankelijk teerde hij nog sterk op 
de plannen die Rutten voor de verschillende niveaus van het onderwijs had opgesteld en 
ondervond hij forse kritiek vanuit de Kamer, maar geleidelijk kw'am hij er beter in. Dat 
betekende ook dat hij in 1956 van het derde in het vierde kabinet-Drees overging. In deze 
kabinetsperiode kwam Cals met zijn voorstellen voor het middelbaar onderwijs, die 
bekend zouden worden als de Mammoetwet. De voortijdige val van het vierde kabinet- 
Drees betekende dat Cals’ voornemen om, na de indiening van het wetsontwerp in oktober 
1958, het wetgevingsproces in de lopende parlementaire periode af te ronden, geen door
gang kon vinden.

Cals ging over naar het interim-kabinet-Zijlstra en ook naar het in mei 1959 optredende 
centrumrechtse kabinet-De Quay. Zijn grote ambitie daarbij was zijn mammoetontwerp in 
veilige haven te loodsen. Daarin slaagde hij, wat de Tweede Kamer betrof, in juli 1962, doch 
uitsluitend dankzij de steun van de oppositionele PvdA, want van de regeringspartijen stem
den de w d  en de c h u  tegen en de a r p  verdeeld. Van der Steen maakt aannemelijk dat Cals’ 
verdiensten voor de vernieuwing van het middelbaar onderwijs niet zozeer inhoudelijk als 
wel procedureel zijn geweest. Als geen ander was hij, dankzij zijn debatersgaven, in staat de
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voorstellen door een onwillige Tweede Kamer te loodsen. Cals was de advocaat van de Mam
moetwet.

Aan het einde van de parlementaire rit was Cals volledig opgebrand. Hij nam voorlopig 
genoegen met het lidmaatschap van de Tweede Kamer, maar tegelijk was duidelijk dat hij 
samen met Norbert Schmelzer tot de kroonprinsen behoorde, van wie er één Carl Romme 
als politiek leider van de k v p  diende op te volgen. Voorlopig leek Schmelzer de betere papie
ren te hebben: hij werd tot fractievoorzitter gekozen, terwijl Cals niet eens het vice-voorzit- 
terschap in de wacht wist te slepen. Van der Steen verklaart dit uit de verwaarlozing van zijn 
relaties met de ‘gewone’ leden van de k v p -fractie; dit verzuim zou hem uiteindelijk als poli
ticus noodlottig worden.

Veel eerder dan gedacht zouden de kaarten binnen de katholieke politiek opnieuw wor
den geschud. Het in 1963 gevormde centrumrechtse kabinet onder leiding van de K vp’er 
V.G.M. Marijnen bleek niet in staat het intern eens te worden over het vraagstuk van de com
mercie in de omroep; eind februari 1965 diende het zijn ontslag in. Als informateur leek Sch
melzer de touwtjes in handen te hebben. Toch was de uitkomst niet een kabinet-Schmelzer, 
maar een centrumlinks kabinet-Cals ( k v p ,  PvdA, a r p ) .  Op het beslissende moment schoof 
Schmelzer namelijk zijn rivaal Cals als formateur naar voren. Zowel door plichtbesef als door 
ambitie gedreven, ging deze aan de slag en hij slaagde er in korte tijd in een ploeg van ‘ster
ke mannen’ bijeen te krijgen. Binnen de P v d A  genoot de nieuwe minister-president veel ver
trouwen, ook omdat duidelijk was dat hij in de loop der jaren vanuit een middenpositie in 
de k v p  in progressieve richting opgeschoven was.

Aan het anderhalfjarige minister-presidentschap van Cals, inclusief het dramatische ein
de ervan, wijdt Van der Steen twee hoofdstukken; zij vormen, samen met de gedeelten over 
de Mammoetwet, de kern van het boek. Uitgebreid gaat de schrijver in op de bemoeienis van 
de minister-president met de huwelijken van de prinsessen Beatrix en Margriet. Het kabinet- 
Cals kreeg te maken met de protesten van velen tegen de voltrekking van het huwelijk tussen 
Beatrix en Claus von Amsberg in Amsterdam. Maar ook los van het huwelijk vormde het 
vraagstuk van de handhaving van het overheidsgezag in Amsterdam, vooral door Provo’s op 
de proef gesteld, een groot probleem voor het kabinet. Het is jammer dat Van der Steen niet 
ingaat op de centrale stelling van het bekende boek van James Kennedy, namelijk dat de gro
te snelheid en diepgaandheid van de veranderingen in Nederland in de jaren zestig primair 
verklaard dienen te woorden uit de houding van de ‘oude’ elites, die zelf hun geloof in de tra
ditionele opvattingen goeddeels kwijt waren geraakt. Het zou interessant geweest zijn te zien 
of Van der Steen meent dat deze stelling al dan niet voor Cals opgaat.

Ten aanzien van de val van het kabinet-Cals in de Nacht van Schmelzer wijst Van der Steen 
enerzijds de voorstelling van zaken van de hand die na de val dominant was, namelijk dat 
hier sprake was van ‘moord met voorbedachten rade’ door de Kvp-fractie op een kabinet dat 
nota bene door een K vp’er werd geleid. Anderzijds acht Van der Steen ook de stelling van 
Hans Righart, dat het optreden van Schmelzer positief dient te worden gewaardeerd als de 
enige mogelijkheid om de eenheid in de k v p  te bewaren, niet houdbaar. Volgens de schrij
ver gaat het om een complex van factoren. ‘Onvrede over het gevoerde beleid, een botsing 
van karakters, een leiderschapsstrijd, interne verdeeldheid binnen de k v p , angst voor een 
afrekening door de kiezer en de dynamiek van een lang debat culmineerden in de Nacht van 
Schmelzer.’ (p. 480)
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De val van zijn kabinet betekende in feite het einde van Cals’ politieke carrière. Hoewel hij 
inhoudelijk sympathiseerde met veel van wat de Kvp-radicalen in de daaropvolgende jaren 
op de voorgrond stelden, ging hij toch niet mee toen het grootste deel van hen begin 1968 de 
k v p  verliet en de p p r  oprichtte. Voor Cals was dit een brug te ver. Maar ook in de k v p  onder 
leiding van Schmelzer voelde hij zich niet meer thuis, al bleef hij wel lid. Belangrijke politie
ke functies werden hem niet meer opgedragen; wel werd hij, samen met de antirevolutionai
re jurist André Donner, voorzitter van een staatscommissie die diende te adviseren over 
staatkundige vernieuwingen. In de zomer van 1971 openbaarden zich de verschijnselen van 
een vergevorderde niertumor; eind december van dat jaar overleed hij, slechts 57 jaar oud.

Bij het verschijnen van dit boek is in de media vooral aandacht besteed aan het door Van 
der Steen ontdekte n s b -lidmaatschap van de vader van mr. Pieter van Vollenhoven. De 
schrijver kent hieraan in zijn boek terecht een ondergeschikte plaats toe: het feit raakte pas 
bij de regering bekend toen Cals alweer als minister-president was afgetreden, en doordat het 
binnenskamers gehouden kon worden, ontstond er geen publieke discussie. Zelf vond ik een 
ander detail veel sprekender: de brief die de 18-jarige W.S.P. (Pim) Fortuyn kort na de Nacht 
van Schmelzer aan Cals schreef. Fortuyn was leider van een katholieke verkennersgroep in 
zijn woonplaats Driehuis; door de grote toeloop was het nodig een nieuwe groep te forme
ren. Aan de demissionaire minister-president vroeg hij toestemming om de nieuwe groep de 
‘Mr. Jo Calstroep’ te noemen.

Van der Steen heeft een mooi boek geschreven over een belangwekkende figuur uit de 
Nederlandse politiek van de jaren vijftig en zestig, dat gebaseerd is op zeer uitvoerig 
archiefonderzoek en gesprekken met een groot aantal personen die Cals hebben meege
maakt. De schrijfstijl is boeiend en vlot, al wordt hij soms ontsierd door modieus jargon: 
‘piketpaaltjes slaan’, Cals die kon ‘leeglopen’ tegen zijn vrouw en ‘de majesteit’ als aandui
ding voor de koningin. Maar dat zijn schoonheidsfoutjes in een als geheel zeer geslaagde 
biografie.

Herman Langeveld

Van Albeda mag de Eerste Kamer wel weg

Ik en de verzorgingsstaat. Herinneringen van Wil Albeda. In samenwerking met Roelof Bouwman 
en Maurits van den Toorn (Uitgeverij Boom; Amsterdam 2004) i s b n  90 8506 0 27 3 ,27 0  p., prijs: 
€  19,50.

Wil Albeda’s leven is verweven met de Nederlandse overlegeconomie. Het is dan ook niet 
vreemd dat zijn vorig jaar verschenen memoires de titel Ik en de verzorgingsstaat meekregen. 
Albeda kijkt niet alleen terug, maar presenteert ook een aantal nieuwe inzichten. Van de oud- 
senator mogen zowel de Eerste Kamer als het koningshuis worden afgeschaft.

Vakbondsman, wetenschapper en politicus, Wil Albeda (1925) was het allemaal. Een stu
die economie in Rotterdam, een scriptie over de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, een 
eerste baan bij de Bouwbond c n v ,  een proefschrift over de rol van de vakbeweging, een leer-
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stoel sociaal-economisch beleid en zetels in de Sociaal-Economische Raad en de Eerste 
Kamer (1966).

Het Kamerlidmaatschap moet Albeda ervoor behoeden dat hij in een wetenschappelijke 
ivoren toren belandt. Dat lukt aardig. In de Senaat hoort hij veel dat hij kan gebruiken op de 
universiteit; daarnaast kan hij er zijn economische ideeën kwijt. In zijn memoires citeert hij 
uitgebreid wat hij er op verschillende momenten ter sprake brengt. Die gedetailleerdheid is 
veertig jaar na dato niet altijd even interessant meer. De wat meer persoonlijke inkijkjes in 
zijn zeskoppige ARP-fractie, die uit louter politieke kanonnen bestaat, zijn dat wel. Met ver
bazing kijkt hij naar zijn fractiegenoot en collega-econoom Jelle Zijlstra, die niet veel later 
premier zal worden en die een enorme betweter is. ‘Ik had daar problemen mee en riep soms 
min of meer wanhopig uit: “ Jelle, zo zeker weten wij economen de zaken niet.” Maar Jelle 
twijfelde niet, hij twijfelde nooit.’

Albeda’s politieke hoogtepunt volgt in 1977 als hij minister van Sociale Zaken wordt in het 
‘puinruimerskabinet’ van Van Agt en Wiegel. Eigenlijk paste hij niet goed in die centrum
rechtse coalitie, zo schrijft hij zelf. Als ik terugkijk, valt me vooral op hoezeer ik daarin een 
buitenbeentje was. Als minister heb ik eigenlijk pech gehad want ik kwam in de positie waar
in ik voortdurend in de contramine was, terwijl ik daarvoor en daarna overal de rol van 
bemiddelaar en verzoener speelde.’

Albeda mag dan belangrijke wetten over ondernemingsraden en arbeidsomstandigheden 
door het parlement krijgen, zijn grootste project sneuvelt. Dat schuift hij voor een deel op 
het conto van zijn partijgenoot Andriessen, die het ministerie van Financiën beheert. Albe
da bespeurt bij hem geen enkel begrip voor zijn pogingen om de sociale partners te betrek
ken bij het oplossen van de economische problemen van het land. Terwijl Albeda aan een 
akkoord werkt met vrijwillige loonmatiging, werkloosheidsbestrijding en arbeidsduurver
korting, blijft Andriessen maar roepen om een loonmaatregel, het liefst voor meerdere jaren. 
‘Ongehinderd door enige kennis van de ervaring van zo’n jaar of dertig geloofde men op 
Financiën nog in de toverformule: “als wij het willen, is er loonmatiging”.’ In de strijd tussen 
de neoliberaal en de consensusdenker delft de laatste het onderspit wanneer uiteindelijk de 
f n v  het laat afweten. Er komt geen akkoord en Albeda moet toch ingrijpen in de lonen. Kort 
na zijn vertrek weet zijn opvolger Jan de Koning het Akkoord van Wassenaar tot stand te 
brengen dat Albeda zo graag op zijn eigen conto had willen schrijven.

Zijn omgang als minister met de collega’s in het kabinet en met de sociale partners krijgt 
in het boek meer aandacht dan zijn contacten met het parlement. Zijn goede relatie met frac
tievoorzitter Ruud Lubbers verstevigt zijn positie in de ministerraad. Van Agt en Andriessen 
kunnen minder goed met Lubbers overweg, waardoor de beide Rotterdammers de belang
rijkste schakel tussen fractie en kabinet vormen. ‘Ruud klom op zondagmiddag regelmatig in 
zijn Renaultje vier om bij ons in de Jan van Ghestellaan thee te drinken en de wekelijkse gang 
van zaken door te nemen.’

Met terugwerkende kracht diskwalificeert Albeda zijn eerdere inbreng in de Senaat een 
beetje door op te merken dat hij zich als minister weinig zorgen maakte over datgene wat de 
Eerste Kamer naar voren bracht. ‘En dat zal bij andere ministers niet anders zijn.’ Wanneer 
hij na zijn ministerschap terugkeert in de Eerste Kamer, vindt hij het er saai. In de eerste twee 
jaar voert hij nooit het woord. ‘Eerlijk gezegd betwijfel ik of de Eerste Kamer als instituut 
eigenlijk wel de moeite waard is’, schrijft hij in zijn memoires. ‘O f de leden praten na wat al 
in de Tweede Kamer is gezegd, of ze gaan op eigen houtje politiek bedrijven waardoor de
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Senaat niet toekomt aan haar eigenlijke taak: het toetsen van wetten. De Hoge Raad is mis
schien een geschikter orgaan om wetten te toetsen.’

De Senaat is niet het enige instituut dat volgens Albeda op de helling moet. Hij is repu
blikein geworden. ‘Ik ben me steeds vaker gaan afvragen of een erfelijke monarchie nog wel 
past in een samenleving die in hoge mate een meritocratie is geworden. Bovendien kan de 
familie die telkenmale het staatshoofd levert zich bijna niet meer roeren vanwege de publici
teit.’ Daarnaast zet hij vraagtekens bij de rol van de koningin tijdens formaties, mede geba
seerd op zijn eigen ervaring als informateur in 1973 en 1977.

Na zijn vertrek uit de Senaat wordt Albeda voorzitter van de w r r . Hij zet in Maastricht 
de economische faculteit op en bemiddelt bij arbeidsconflicten in de publieke sector. Van de 
partijpolitiek heeft hij afscheid genomen. Het c d a  is voor hem een minder interessante par
tij dan de oude a r p , waar diepgaander gediscussieerd werd. ‘Sinds mijn vertrek uit de Senaat 
kom ik niet meer op partijbijeenkomsten. Die worden meestal ver weg gehouden en wat doe 
je er eigenlijk? Op de eerste rij zitten... Ik vind het koesteren van je vroegere belangrijkheid 
wat overdreven.’

Jan Baevink

Meer vakbondsman dan politicus

Jan Mertens, Mijn leven als vakbondsman en politicus. Bewerkt door Arie Kuiper (Valkhof Pers; 
Nijmegen 2004) i s b n  90 5625 168 6,359 p., prijs: € 18,-.

Zijn ‘ tweehonderd’ zijn nog steeds een begrip. Als vakbondsman heeft Jan Mertens zijn plek 
in de geschiedenis dan ook wel verdiend. Als politicus was zijn invloed een stuk minder. De 
politiek was niet zijn wereld, zo stelt hij zelf in zijn vorig jaar verschenen memoires.

Jan Mertens was niet bepaald kort van stof. De oud-voorzitter van het Nederlands Katho
liek Vakverbond liet vier jaar geleden bij zijn overlijden een levensverhaal na van maar liefst 
2200 bladzijden. Oud-hoofdredacteur Kuiper van weekblad De Tijd zette daar rigoureus de 
schaar in. Het resultaat is een prachtige, persoonlijke en soms zelfs ontroerende geschiedenis 
van een Brabantse jongen uit een arm katholiek gezin die zich via de vakbeweging omhoog 
werkt tot voorman van de op een na grootste vakcentrale (n k v ). Uiteindelijk wordt hij 
staatssecretaris in het kabinet-Den Uyl. Maar ondanks die stijgende lijn is het begin van zijn 
levensverhaal eigenlijk spannender dan het einde.

De eerste bladzijden van zijn boek zijn zelfs aangrijpend. Als Mertens in 1916 ter wereld 
komt, zijn zijn ouders nog niet getrouwd. Jaren later komt Jan daar achter als hij op straat 
wordt uitgescholden en op zoek gaat naar het ouderlijk trouwboekje.‘Gewettigd door huwe
lijk’, ziet hij achter zijn naam staan. ‘Thuis heb ik daar nooit over durven te praten’, schrijft 
hij in zijn autobiografie. Het werkelijke taboe blijkt nog een stuk groter. Het is de enige keer 
in het boek dat eindredacteur Kuiper Mertens’ relaas onderbreekt voor een correctie. ‘Zijn 
afkomst is anders dan hij hier vertelt’, schrijft hij op basis van informatie van een van Mer
tens’ kinderen. Mertens was niet de zoon van de man die hem later wettigde, maar van de
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notaris waar zijn moeder als jong meisje in dienst was. De man van wie Jan dacht dat het zijn 
vader was, vertrekt naar Frankrijk als Jan negen jaar oud is. Zogenaamd om er werk te zoe
ken. In werkelijkheid is hij er met een ander vandoor. Jan zal hem nooit meer terugzien.

Lager onderwijs volgt Jan op de ‘klompenschool’ die in het Brabantse Dongen pal tegen
over de ‘schoenenschool’ staat. Terwijl bijna alle schoenenjongens een vervolgopleiding kun
nen doen, moeten de klompenjongens rechtstreeks naar de lijmfabriek, de schoenenfabriek 
of de leerlooierij. Jan gaat aan de slag bij een drukker. Hij wordt lid van de katholieke jeugd
beweging, waar hij eind jaren dertig in dienst treedt. Vervolgens maakt hij carrière in de 
katholieke arbeidersbeweging en bereikt er in 1964 het hoogste niveau: voorzitter van het
NKV.

Vier jaar later wordt hij definitief een bekende Nederlanders als hij stelt dat de economi
sche macht in Nederland in handen is van een kleine tweehonderd man. ‘Dat is een groep 
mensen die elkaar goed kent en frequent ontmoet in verschillende colleges. Het is een even 
deskundige, financieel sterke als beangstigende groep.’

Die uitspraak zorgt voor een stortvloed aan publiciteit die nog tot ver in de jaren zeven
tig voortduurt. In de Tweede Kamer stelt de net opgerichte p p r  een parlementaire enquête 
voor. k v p -voorzitter Van der Stee maakt spontaan al zijn nevenfuncties openbaar en Mer
tens zelf wordt gevraagd om op te draven in tv-spelletjes.

Ondanks verschillende pogingen lukt het Mertens’ eigen n k v  niet om met een lijst met 
namen te komen. Verschillende min of meer wetenschappelijke studies, die tot lang daarna ver
schijnen, slagen daarin wel. Zelf wordt Mertens ook onderwerp van de discussie die hij ontke
tend heeft. Volgens werkgeversvoorzitter Van Boven behoort hij ook tot de groep van twee
honderd. ‘De heer Mertens heeft zeker tien keer zoveel macht als ik’, stelt ser-voorzitter De 
Pous. Helemaal ongelijk hebben ze niet. Uit hoofde van zijn functie bekleedt hij allerlei hoge 
posities binnen de katholieke zuil. Hij is president-commissaris van de Perscombinatie die in 
1968 is opgericht. En een beetje tegen heug en meug zit hij in het landelijk bestuur van de k v p .

Politiek interesseert Mertens eigenlijk niet zo veel en hij heeft er geen gevoel voor. In zijn 
boek zegt hij zelfs dat hij een aversie heeft tegen het partijpolitieke bedrijf. Maar wanneer hij 
zich tijdens de formatie van 1972/73 uitspreekt voor de totstandkoming van een centrum
linkse coalitie, kan hij nauwelijks weigeren als partijleider Andriessen hem polst voor een 
staatssecretariaat in het kabinet-Den Uyl. Hij komt op Sociale Zaken onder Jaap Boersma, 
met wie hij goed overweg kan. Boersma, die er dan al een periode als minister op heeft zit
ten, leert hem hoe hij om moet gaan met het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Hij adviseert 
hem om altijd wat clichéantwoorden achter de hand te houden. Zo kan hij zonder risico zeg
gen dat hij ergens aandacht aan zal besteden of er onderzoek naar wil doen. Ook waarschuwt 
Boersma hem zijn reacties zo kort mogelijk te houden. ‘Als je met één zin kunt volstaan, moet 
je er geen twee gebruiken. Alles wat je zegt, kan een nieuwe vraag opleveren.’

Het worden niet Mertens’ gelukkigste jaren. Al voordat het kabinet valt, heeft hij mentaal 
afscheid genomen van het politieke bedrijf. Hij is terug verhuisd uit de Randstad naar het 
Brabant van zijn jeugd. Uitnodigingen voor politieke spreekbeurten slaat hij af en de reünies 
van oud-bewindslieden heeft hij ook snel gezien. ‘Hun conversatie, die vooral bestond uit 
politieke inschattingen en ervaringen, lag mij helemaal niet. Ik voelde me er als een kat in een 
vreemd pakhuis.’

De man die de geschiedenis is ingegaan omdat hij de machtsconcentratie in de economie 
aan de orde stelde, heeft na zijn staatssecretariaat altijd geweigerd om commissariaten aan te

198



RECENSIES

nemen. De enige uitzondering was verzekeraar Concordia, maar die kwam dan ook voort uit 
zijn eigen n k v .

Jan Buevink

Herinneringen van een one track mind

Reinhilde van der Kroef, Herinneringen van Pieter Bogaers, bouwminister (Boom; Amsterdam
2004) i s b n  90 8506 026 5, 275 p., prijs: € 19,50.

Wat is toch de reden dat de herinneringen van Nederlandse politici maar zelden bevredi
gende boeken opleveren, enkele uitzonderingen als die van Jelle Zijlstra, Norbert Schmelzer, 
Gerard Veldkamp en Paul Rosenmöller daargelaten?' Zou het gebrek aan ervaring met het 
genre zijn, gebrek aan traditie in Nederland, misplaatste gêne om met persoonlijke herinne
ringen en vertrouwelijkheden te koop te lopen? O f is het krampachtige, en dus even mis
plaatste, prudentie jegens oud-collega’s, angst om te veel uit de politieke school te klappen of 
van vooringenomenheid te worden beticht en buiten de eigen kring gesloten te worden? Het 
zijn vragen die zich voortdurend opdringen bij lezing van deze Herinneringen van Pieter 
Bogaers, bouwminister. Want, helaas, ook deze herinneringen kan ik niet erg geslaagd vinden.

Aan de persoonlijkheidsstructuur van de held/auteur van het verhaal, ongetwijfeld een 
man van statuur, kan dat niet liggen. Die lijkt mij boeiend genoeg. Pieter Bogaers, een 
progressieve K vp ’er die stevig was geworteld in de Katholieke Arbeidersbeweging, minister 
van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, respectievelijk Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening in het kabinet-Marijnen (1963-1965) en -Cals (1965-1966), moet een weinig con
ventionele doordouwer zijn geweest. Zijn collega Piet de Jong vond hem ‘een merkwaardig 
man met een one track mind’2, wiens enige ambitie het was tijdens zijn ambtsperiode het 
hopeloos vastgelopen volkshuisvestingsbeleid vlot te trekken en zo snel mogelijk een einde 
te maken aan de schrijnende woningnood. En als we Veldkamp mogen geloven, Bogaers’ col
lega op Sociale Zaken, geestverwant en goede vriend, was Bogaers niet alleen ‘een zeer 
bekwaam economist met een grote sociale bewogenheid, maar vaak ook zeer emotioneel’, en 
tevens niet veel minder dan een wandelende tijdbom, wiens eis om absolute prioriteit te ver
lenen aan de woningbouw ‘in het onderling contact tussen de kabinetsleden tot wrevel en 
zelfs tot een begin van conflicten (zou) leiden’.3

De oud-minister moet dus beslist het nodige te vertellen hebben, maar uit dit boek blijkt 
dat helaas onvoldoende. Het enige dat de lezer hier bevestigd vindt, is de juistheid van De Jongs 
kwalificatie van Bogaers’ karakter: een one track mind. Uitvoerig beschrijven hij en de bezorg- 
ster van het boek, de freelance historica Van der Kroef, de beleidsvoornemens van de minister 
zoals die werden vastgelegd in zijn roemruchte Nota betreffende een pluriform en expansief 
bouwbeleid uit 1963, de stappen waarlangs hij zijn beleid dacht te verwezenlijken, en de resul
taten, waarvan de ongekende bouwproductie van ruim 100.000 woningen per jaar ongetwij
feld het meest indrukwekkend was. Bogaers en Van der Kroef laten dan ook niet na royaal 
plaats in te ruimen voor de vele positieve reacties die het beleid bij parlement en pers opriep.
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Het mag niet onaardig zijn deze informatie hier een keer verzameld te zien (ook al is die 
lang niet allemaal nieuw), van de hoofdpersoon bij de vorming van dit ronduit spectaculai
re stukje bouwbeleid had ik toch meer inside informatie verwacht dan het hier gebodene, 
zelfs als het gaat om de puur beleidsmatige kant van de zaak. Zo had ik van de oud-minister 
graag willen vernemen hoe hij destijds aankeek tegen de kritiek die, naast alle lof, wel dege
lijk op zijn nota werd geleverd, kritiek nota bene van de kant van de katholieke bouwarbei- 
dersbond die kort en bondig luidde dat de nota niet veel nieuws te bieden had.4 Ook elders 
zou enige nuance wel op zijn plaats zijn geweest, bijvoorbeeld waar wordt gesuggereerd dat 
Bogaers als eerste het ruimtelijkeordeningsbeleid in Nederland in de steigers heeft gezet, ter
wijl aan zijn inderdaad belangwekkende prestaties op dit gebied toch wel degelijk het nodi
ge vooraf is gegaan. Dit soort omissies zou te billijken zijn geweest als Bogaers en Van der 
Kroef de lezer niet hadden willen overladen met al te veel specialistische informatie. Maar 
waarom krijgt die lezer dan in hoofdstuk 5 een samenvatting van zo’n dertig pagina’s voor
geschoteld van beleidsvoornemens en -daden, gebaseerd op de memorie van toelichting bij 
de begroting voor 1967, dit alles zonder één persoonlijke noot van de auctor intellectualis?

Hoe dan ook, vooral de politiek geïnteresseerde lezer blijft met lege handen achter, en 
dat zal toch de belangrijkste doelgroep van dit soort memoires zijn. Observaties als die van 
Veldkamp en De Jong hebben mij nieuwsgierig gemaakt naar Bogaers’ appreciatie van het 
reilen en zeilen van de kabinetten waarvan zij gedrieën deel uitmaakten. Heeft Bogaers 
nooit opgemerkt dat hij als een emotioneel mens te boek stond (uit de afstandelijke manier 
waarop Bogaers de beruchte nacht van Schmelzer boekstaaft, blijkt van dat emotionele 
karakter trouwens weinig)? Hoe ging hij met zijn emoties om, vermeed hij politieke con
flicten of zocht hij ze op? Hoe heeft hij zijn niet onomstreden absolute prioritering van het 
woningbouwbeleid door het kabinet gekregen? Op zijn departement en in de onderhande
lingen met belanghebbenden in het veld ging Bogaers rechtlijnig en effectief, maar niet 
bepaald zachtzinnig te werk; hanteerde hij die strategie ook tegenover zijn ambtgenoten? 
Van welke politieke vrienden kreeg Bogaers steun en wie zaten hem dwars, behalve v v d - 

minister van Financiën Witteveen, van wie we niet meer vernemen dan dat die onder Cals 
plaatsmaakte voor de sociaal-democraat Vondeling, wat het voor Bogaers allemaal wat 
gemakkelijker maakte? En dan ten slotte: waarom vertelt Bogaers zo weinig over zijn breuk 
met de k v p  in 1968, zijn toetreding tot de p p r , waarvan hij medeoprichter was, en over 
zijn terugkeer in de k v p  in 1973? Is Bogaers inderdaad zo’n one track mind dat hij zichzelf 
‘alleen maar’ heeft kunnen zien als een min o f meer technocratisch opererende bouwmi
nister? Als het antwoord op deze vraag positief is, is het buitengewoon spijtig dat de 
bezorgster van zijn herinneringen de oud-minister niet op andere gedachten heeft weten te 
brengen.

Jan Ramakers

N oten

1 Zie hierover ook de verzamelrecensie van de hand van Peter van der Heiden elders in dit jaarboek.
2 Jan Willem Brouwer en Johan van Merriënboer, Van buitengaats naar Binnenhof. P.J.S. de Jong, een 

biografie (Den Haag 2001) p. 84.
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3 P.G.T.W. van Griensven en J.M.M.J. Clerx (red.), Prof. Dr. G.M.J. Veldkamp. Herinneringen 1952-1967. 
Le carnaval des animaux politiques (Den Haag en Nijmegen 1993) p. 125.

4 Vgl. Hans Righart en Jan Ramakers, Steigers weg! Boaw- en Houtbonden van verdeeldheid naar een
heid 1945-1981 (Baarn 1982) p. 170.

Goede politiek in de eerste helft van de negentiende eeuw

Jeroen van Zanten, Schielijk, Winzucht, Zwaarhoofd en Bedaard. Politieke discussie en opposi- 
tievorming 1813-1840 (Wereldbibliotheek; Amsterdam 2004) i s b n  90 284 2068 1, 444 p., prijs: 
€  34 >5 0 .

Dit proefschrift over stijl en vorm van politiek tussen 1813 en 1840 in Noord-Nederland gaat 
uit van de gedachte dat het tijdvak een geheel eigen karakter heeft. Goede politiek werd in 
deze periode gedefinieerd als rustig, bedaard en vaderlandslievend. Dat was volgens de mees
te tijdgenoten ook in overeenstemming met de nationale tradities. Samen met het kordate, 
soms intimiderende optreden van Willem I was dit de belangrijkste oorzaak van het geringe 
effect van de Noord-Nederlandse politieke oppositie. De oppositie kon ook weinig potten 
breken, omdat bij de meeste Kamerleden de opvatting domineerde dat politiek uiteindelijk 
met en niet tegen de koning moest worden bedreven.

Binnen deze karakterisering van het politieke bestel, die inmiddels de meest gangbare 
opvatting in de literatuur weergeeft, wil Van Zanten de plaats van de oppositie meer naar 
voren halen. Zo betekent de grote nadruk die in de literatuur doorgaans wordt gelegd op het 
belang van onpartijdigheid en het juiste midden, niet dat er na 1813 geen politieke tegenstel
lingen of oppositie meer bestonden. Die waren er wel degelijk. Volgens Van Zanten speelde 
bijvoorbeeld een verleden als patriot, orangist o f Fransgezinde ook na 1813 nog steeds een 
belangrijke rol.

Het antwoord op de vraag hoe politiek eruit diende te zien, kwam voort uit de wens een 
herhaling van de verscheurende verdeeldheid van het einde van de achttiende eeuw te voor
komen. Dc nadruk op onpartijdigheid en vaderlandse politiek was niet het gevolg van passi
viteit en middelmaat, zoals oudere literatuur vaak veronderstelt, maar een poging om het 
koninkrijk en de natie duurzaam te vestigen.

Binnen dit kader van goede politiek, dat Van Zanten op overtuigende en interessante wij
ze beschrijft, dient de plaats van oppositie te worden begrepen. Want oppositie mocht dan in 
een slechte reuk staan, de politiek van Willem I en zijn ministers werd natuurlijk niet kri
tiekloos geaccepteerd. Zo ontstond tussen 1818 en 1820 een kortstondige politisering van de 
Noord-Nederlandse pers en van de parlementaire politiek. Onafhankelijke Kamerleden 
oefenden kritiek uit op het nieuwe belastingstelsel en op de eerste tienjarige begroting. Deze 
begroting werd in 1819 in eerste instantie ook verworpen, maar een jaar later toch aangeno
men. Uiteindelijk stemden de meeste Noord-Nederlandse Kamerleden toch voor het budget. 
Vaderlandse politiek won het van constitutionele politiek.

Vanaf 1827 ontstond een nieuwe periode van politisering. Vanuit Zuid-Nederland rees ver
zet tegen de taalpolitiek van Willem 1, tegen de nationale en centralistische kerkpolitiek en
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tegen de restrictieve perswetten. In Noord-Nederland nam het aantal kritische bladen 
opnieuw toe, terwijl de Noord-Nederlandse Kamerleden meer van zich lieten horen. Hun 
kritiek beperkte zich niet meer, zoals in 1818-1820, tot de staatsfinanciën en het belastingstel
sel, maar zij spraken nu ook over het recht op petitie en de ministeriële verantwoordelijk
heid. Toch hield het harmoniedenken de Noord-Nederlandse Kamerleden nog in een sterke 
greep. Toen bijvoorbeeld de Zuid-Nederlandse afgevaardigde Ch. de Brouckère een voorstel 
indiende om de perswetten onrechtmatig te verklaren, wachtten veel Noord-Nederlandse 
Kamerleden, hoewel ze inhoudelijk instemden met het voorstel, liever een voorstel van de 
regering af. Ook bij het afstemmen van het tweede tienjaarlijkse budget in 1829 traden 
opmerkelijke verschillen aan het licht. In eerste instantie hadden veel Noord-Nederlandse 
afgevaardigden het budget verworpen, maar toen het voor de tweede maal werd ingediend, 
stemden alle Noord-Nederlanders voor en de meeste Zuid-Nederlanders tegen.

Hoewel Van Zanten op overtuigende wijze de aard van de politiek en de plaats van de 
oppositie daarin beschrijft, is het kader waarin hij zijn betoog plaatst soms minder overtui
gend. Zo verklaart hij het ontstaan van vaderlandse politiek terecht uit het politieke trauma 
dat in 1813 bestond over de regeringsloosheid en verdeeldheid van de voorgaande decennia, 
maar negeert hij ten onrechte de mogelijkheid dat de Zuid-Nederlandse oppositie van 
invloed was op het voortbestaan van deze invulling van goede politiek. Van Zanten recht
vaardigt zijn beperking tot Noord-Nederland met de opmerking dat door Zuid-Nederland 
in het onderzoek te betrekken de eigenheid van de Noord-Nederlandse situatie niet meer 
goed kan worden waargenomen. O f dat onvermijdelijk is, valt te betwijfelen, maar belang - 
rijker zijn de argumenten om Zuid-Nederland wel in het onderzoek te betrekken. Telkens 
weer komt namelijk in het boek naar voren hoezeer de Zuid- en Noord-Nederlandse afge
vaardigden op allerlei terreinen in de Tweede Kamer tegenover elkaar stonden. In het licht 
van zijn eigen beschrijving van de uiteenlopende opstelling van de Zuid- en Noord-Neder
landse Kamerleden tegenover de perswetten, de petitiebeweging en het tweede tienjarige 
budget doet de opmerking van de auteur dat in 1828-1829 Noord en Zuid voorzichtig naar 
elkaar groeiden (p. 284-285), merkwaardig aan. Hadden de nadruk die de Noord-Neder
landse Kamerleden op eensgezindheid legden, hun moeite met de legitimiteit van oppositie 
en hun voorkeur voor vaderlandse boven constitutionele politiek, niets te maken met de 
invulling van goede politiek in Zuid-Nederland? Op dit punt roept het boek vooral de vraag 
op welke contacten er eigenlijk tussen de Noord- en Zuid-Nederlandse afgevaardigden 
bestonden. Helaas roert Van Zanten slechts in een korte, geïsoleerde passage (p. 284-285) de 
collegiale verhoudingen aan. Ik kan mij echter niet goed voorstellen dat de Noord-Neder
landse opvattingen over goede politiek afdoende verklaard kunnen worden zonder de wis
selwerking tussen Noord en Zuid erbij te betrekken.

Opmerkelijk is ten slotte dat Van Zanten in de conclusie de nadruk legt op ‘de eigenheid 
of eigenaardigheid van de politiek in de periode 1813-1840’ (p. 335) om vervolgens tamelijk 
uitgebreid in te gaan op de opvattingen van Thorbecke over politiek na 1840. Van Zanten gaat 
daarbij zover dat hij de duurzaamheid van de Grondwet van 1848 in verband brengt met het 
politieke trauma van 1813 en het antwoord dat daarop werd gegeven. Dit is een claim die niet 
alleen enigszins uit de lucht komt vallen en nauwelijks wordt onderbouwd, maar waarbij ook 
vanuit het betoog van de auteur vraagtekens kunnen worden gesteld. Waarom dan, zo zou 
een eerste vraag kunnen luiden, was het antwoord op het politieke trauma dat in Noord- 
Nederland werd gegeven wel een voorwaarde voor een duurzame Grondwet en in andere
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Europese landen niet. De periode 1813-1840 mag dan binnen de Nederlandse geschiedenis 
eigenheid hebben bezeten, binnen de Europese Restauratie nam het geen uitzonderlijke posi
tie in, zoals de auteur zelf naar voren brengt (p. 13-14, 59-60). Hier had de auteur zijn betoog 
wel meer mogen onderbouwen. Deze kanttekeningen rechtvaardigen echter geen negatief 
oordeel, want voor wie een beeld wil krijgen van de wijze waarop er in Noord-Nederland tus
sen 1813 en 1840 over politiek werd gedacht, is dit boek niet alleen lezenswaardig maar zeker 
ook aanbevelenswaardig.

Ron de Jong

Irenisch en ironisch over het koningschap

C.A. Tamse (red.), De stijl van Beatrix. De vrouw en het ambt (Uitgeverij Balans; Amsterdam
2005) i s b n  90 5018 659 9, 263 p„ prijs; € 19,95.
Coos Huijsen, Beatrix. De kroon op de republiek (Uitgeverij Balans; Amsterdam 2005) i s b n  
90 5018 658 o, 256 p., prijs: € 15,-.

Het aloude debat tussen voor- en tegenstanders van de monarchie is niet meer bij machte iets 
nieuws op te leveren, het is dood. Dat is de boodschap van de Groningse historicus 
C.A. Tamse in een door hem geleverd fraai overzicht van debat over en onderzoek naar het 
koningschap in De stijl van Beatrix, dat onder zijn redactie is verschenen. Maar, laat hij er 
geruststellend op volgen, te onderzoeken valt er nog heel veel.

Tamse kan het weten, want geen wetenschapsbeoefenaar kent zo goed en grondig het ter
rein van onderzoek naar het verschijnsel koningschap in Nederland als hij. Weinigen zijn ook 
zoals hij in staat gebleken om nuchter en zakelijk -  daardoor bij uitstek vruchtbaar -  onder
zoek te verrichten naar het koningschap en het Huis van Oranje. Te midden van keffende en 
meestal weinig grondig werkende voor- en tegenstanders van het verschijnsel deed Tamse 
onverstoorbaar zijn werk. Dat heeft ons door de jaren heen een aantal belangrijke boeken 
over Oranje en de monarchie opgeleverd.1 Als men afziet van Tamses werk en initiatieven, 
dan bleef, buiten de onvermijdelijke staatsrechtelijke literatuur, tot voor kort weinig aan seri
eus werk meer over dan het deugdelijke onderzoek van de journalist Harry van Wijnen2 en 
de historici Van Osta en Fasseur.3 Daarnaast was er de thematische aflevering van het Amster
dams Sociologisch Tijdschrift4 die nieuwe inzichten leverde. Allemaal werk dat de toon hield 
die Tamse terecht, in het voetspoor van de Britse historicus David Cannadine5, voor onder
zoekers aanbeveelt: ‘een combinatie van sympathie en afstandelijkheid’. O f in Tamses geheel 
eigen termen: ‘ irenisch’ en ‘ironisch’ tegelijk.

Tamse heeft nu een boek geleverd waaraan negen wetenschapsbeoefenaren van diverse 
disciplines hebben meegewerkt, die grosso mode de belangrijkste dimensies van Beatrix’ 
koningschap bespreken. Bundels hebben hun bezwaren:6 omvang, stijl en niveau van de bij
dragen kunnen sterk wisselen. Dat valt in dit geval niet tegen, vooral omdat niet zozeer het 
debat is gezocht (dat is immers dood), als wel het onderzoek. Niet elke bijdrage biedt overi
gens nieuws voor wie de zaken heeft gevolgd; wel is er altijd sprake van een deugdelijke en
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bruikbare samenvatting van tot nu toe bekende resultaten. Wat ook scheelt: de bijdragen zijn 
alle goed gecomponeerd en geschreven.

Daarnaast staat het bij dezelfde uitgever verschenen boek van Coos Huijsen, De kroon op 
de Republiek. Dat heeft het voordeel van de ene auteur die in staat is een doorlopend en 
samenhangend betoog op te bouwen. Een goede auteur wint het in zijn eentje al gauw, mis
schien wel juist door niet al te pretentieus te werk te gaan. Huijsen meldt voorts enige ach- 
tergrondgesprekken met de koningin, die hem, zo te zien, geen publicabele nieuwigheden 
hebben opgeleverd, maar die hem zullen hebben behoed voor feitelijke onjuistheden. Ook 
hij vat in zekere zin veel tot nu toe verricht onderzoek samen, zij het met net iets te beperk
te bronvermelding voor wie verder wil lezen.

Hoewel Huijsen allerminst een slechte schrijver is, gaat mijn voorkeur toch uit naar Tam
ses bundel. Huijsens boek recyclet delen van zijn vorige boek, De Oranjemythé7, maar verve
lender is dat hij wel poogt een probleemstelling te formuleren (op p. 9 en 10) maar daarin 
niet slaagt. Vervolgens kabbelt het betoog voort als een beekje tussen de keien, voortdurend 
uitwaaierend en dan weer samenvloeiend en dus zichzelf voortdurend herhalend. Het boek 
had, vrees ik, zonder veel bezwaar de helft korter gekund zonder aan informatie te verliezen. 
Huijsens betoog is voorts vaak te defensief en het gebruikt te veel adjectieven: teken van te 
geringe distantie.

De behandelde thema’s overlappen elkaar uiteraard. Het gaat in beide boeken over de 
staatsrechtelijke en politieke positie van de koningin en over haar taakopvatting; over ver
geefs en weinig inventief republicanisme8; over onschendbaarheid en (erf)charisma en de 
sterkten en zwakten daarvan, alsmede over decorum en traditie. Beide boeken hebben veel 
aandacht voor de bemoeienissen van de koningin met de kunsten. Huijsen heeft daarbij 
terecht oog voor de koninklijke belangstelling voor de dans, die door Tamse c.s. is vergeten. 
De veranderde rol van de media komt in beide werken uitvoerig ter sprake. Huijsen geeft 
daarnaast nog vrij veel aandacht aan het onderscheid tussen Koninklijk Huis en koninklijke 
familie en de praktische betekenis daarvan.

Ten slotte wijdt Huijsen ruim aandacht aan persoon en karakter van koningin Beatrix; de 
geleerden in Tamses bundel laten dat achterwege. Toch staan uitgerekend in die bundel mis
schien wel de meest kenmerkende zinnen over dit karakter, afkomstig van Hella Haasse (in 
1956 geformuleerd) en geciteerd door Jan Teeuwisse in zijn verhelderende bijdrage over de 
kunstenares Beatrix: ‘Beatrix geeft de voorkeur aan het directe, onverbloemde, zij ziet eer
lijkheid nog liever bruusk en onverbiddelijk dan “aangelengd” met tact o f diplomatie of een 
naar haar gevoel overdreven consideratie met andermans gevoelens. ( ...)  (Z)ij kan zelf nog
al wat verdragen en verwacht die gehardheid ook bij een ander.’ Zeker, dit is de karakteristiek 
van een achttienjarige die sedertdien vele jaren van ervaring en groei heeft doorgemaakt als
ook de relativerende hand van haar echtgenoot heeft gevoeld, maar in de kern vind ik Hella 
Haasses tekst nog steeds de mooiste karakterschets.

Koninklijke familie en media: het blijft tobben. Dat blijkt uit het mooie samenvattende 
hoofdstuk van Huub Wijfjes in de bundel van Tamse. Alleen, hij heeft het een paar maal over 
een keerpunt in de houding van de media tegenover het koningshuis, maar helaas wordt mij 
toch niet helemaal duidelijk ŵ elk keerpunt en wanneer. Lees ik hem goed, dan zijn het er 
eigenlijk twee. Het eerste is het gevolg van de bereidheid van hoofdredacteuren in 1956 niet 
te berichten over de huwelijkscrisis van koningin Juliana. Dit hoewel de informatie waarmee 
de zogenaamde Hofmansaffaire begon, door prins Bernhard persoonlijk aan Der Spiegel was
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geleverd. Het leverde een ‘ trauma’ op, zo zegt Wijfjes, waarvan de vaderlandse journalistiek 
nooit helemaal is genezen en die zowel in de jaren zestig (huwelijk Irene en Beatrix) als in de 
jaren zeventig (Lockheed) tot bijna overijverig journalistiek onderzoek heeft geleid (Huijsen 
staat bij dit alles eveneens uitvoerig stil).

Er is, in de observatie van Wijfjes, blijkbaar nog een tweede keerpunt: wanneer de zoge
naamde kwaliteitskranten de roddelbladen beginnen over te schrijven en het vervolgens 
maar wat mooi vinden als zij die op hun eigen terrein verslaan, zoals met de onthulling van 
Alexanders liefde voor Maxima Zorreguieta (het speurwerk van Ineke Holtwijk in de Volks
krant). Is het ook echt een keerpunt? O f keerde hier de Volkskrant terug naar de mentale 
instelling onder Joop Lücker, de eerste naoorlogse hoofdredacteur van die krant?

Ellemers, Grever en Te Velde gaan in op begrippen als onschendbaarheid, charisma en the 
kings two bodies, en zij verbreden daarmee de wetenschappelijke observatie van het koning
schap tot buiten de klassieke grenzen van politieke en juridische analyse. Gedrieën proberen 
zij ook sterkten en zwakten, alsmede risico’s van het huidige koningschap op te sporen. Het 
laatste doet ook Wijfjes in zijn media-analyse. Het levert, ondanks lezenswaardige betogen, 
niet heel veel op. Dat geldt nog het minst voor alle waarschuwende opmerkingen over een 
‘rigide ministeriële verantwoordelijkheid’ voor de Koning, die aan vernieuwing toe zou zijn. 
Behalve een paar auteurs in de bundel betoogt ook Huijsen dit. Deze ministeriële verant
woordelijkheid wordt, dunkt mij, slechts dan een probleem als bij onze premiers de ruggen
graat wordt vervangen door een bundel elastiek dan wel hun taak om leiding te geven wordt 
vervangen door de zucht publicitair te scoren.9

Macht en recht zijn in de bundel toevertrouwd aan oud-staatsraad mr. J.J. Vis. Hij gaat in 
op de power resources van de koningin, als lid van de regering, als degene die uiteindelijk wet 
en k b  moet tekenen en als procesbegeleider in kabinetsformaties. In het algemeen leidt dat 
tot een zorgvuldig betoog waarin Vis terecht waarschuwt voor overschatting van ’s Konings 
invloed.

En toch, het is nog net te veel. Vis betoogt dat de Koning nog steeds de formele macht 
heeft om zijn handtekening te weigeren. In een Kamerdebat in najaar 2000 (over de notitie 
koningschap) heeft premier Kok volstrekt duidelijk gemaakt dat deze weigeringsmogelijk- 
heid niet bestaat, mits de Koning tijdig en naar behoren is ingelicht en geraadpleegd. Konin
gin Beatrix heeft dit ook zelf betoogd in haar interview met prof. D. Pessers op 28 april van 
dit jaar: ’s Konings handtekening betekent geen instemming maar de vaststelling dat wet of 
k b  grondwettelijk naar behoren tot stand is gekomen.

De kracht van het koningschap -  daarin kan de huidige koningin zich als een Iron Lady 
manifesteren -  ligt in de ‘voorfase’ van de politieke besluitvorming. Uit Beatrix’ dankrede bij 
de verlening van het Leidse eredoctoraat wordt wel duidelijk hoe scherp haar constitutioneel 
besef is ontwikkeld, maar dat zij binnen grondwettelijke grenzen, zonder politicus te worden, 
wel durft. Het is echter zoals Jan Vis schrijft: ‘No guts, no glory’.

J.Th.J. van den Berg
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Noten

1 Te noemen zijn hier: C.A. Tamse (red.), Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis (Alphen aan 
den Rijn 1979); idem (red.), De monarchie in Nederland (Amsterdam en Brussel 1980); idem (red.), 

Koningin Emma, opstellen over haar regentschap en voogdij (Baarn 1990); idem (red.), Koningin Sop- 
hie 1818-1877, jeugdherinneringen in Biedermeierstijl van een Nederlandse vorstin uit Wurtemberg 
(Zutphen 1984). Ook in de grote bundel artikelen van Tamse, door leerlingen samengesteld, is het 

een en ander over Oranje en monarchie te vinden: C.A. Tamse, Het Huis van Oranje en andere 
mythes (Amsterdam 2002).

2 Van Wijnen heeft een rijke productie geleverd. Hier wordt genoemd: H.A. van Wijnen, Van de macht 
des konings. Mythe en werkelijkheid van de constitutionele monarchie (Amsterdam 1975); idem, De 
macht van de kroon (z.p. 2000); idem, De prins-gemaal, vogelvrij en gekooid (z.p. 1992); idem, De pers 
en het geheim van Noordeinde (oratie e u r ;  Rotterdam 1997). Uit de journalistiek is ook het nuttige 
werk afkomstig van Remco Meijer, Aan het Hof. De monarchie onder koningin Beatrix (Amsterdam 

1999).
3 A.RJ. van Osta, De Europese monarchie in de negentiende eeuw, het Britse en het Duitse model 

(Utrecht 1982); idem, Het theater van de staat. Oranje, Windsor en de moderne monarchie (Amster

dam 1999). Van Osta’s dissertatie uit 1982 is onmiskenbaar waardevol maar ze is nogal ontoeganke

lijk geredigeerd en in een soms ondoorgrondelijk proza geschreven. Het meer recente boek leunt 

sterk op het werk van Cannadine. Zie daartegenover het opvallend elegante proza (inderdaad: ire

nisch en ironisch) van C. Fasseur, Wilhelmina, dc jonge koningin (Meppel 1998); idem, Wilhelmina, 
krijgshaftig in een vormeloze jas (Amsterdam 2001).

4 K. Bruin en K. Verrips (red.), Door het volk gedragen, koningschap en samenleving, themanummer 

Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 16 (1989).
5 Zie de oratie van David Cannadine bij de aanvaarding van zijn ambt als Queen Elisabeth the Queen 

Mother Professor of British History te Londen in 2004, als geciteerd door C.A. Tamse, ‘Meer licht op 
het Nederlandse koningschap’ in: Tamse, De stijl van Beatrix, p. 23.

6 Zie bijvoorbeeld: Remco Meijer en H.J. Schoo (red.), De monarchie. Staatshoofd, volksgunst en het 
Huis van Oranje (Amsterdam 2002) (met overigens mooie bijdragen van, onder anderen, H.J. Schoo 
en K. Lunshof, vóór en tegen de republiek). Zie ook het door (gastredacteur) Jaap van Osta samen

gestelde themanummer Monarchie van Maatstaf 40 (1992) nr. 11/12.

7 Coos Huijsen, De Oranjemythe, een postmodern fenomeen (Amsterdam 2001).

8 Lees het juweeltje van een hoofdstuk daarover van N.C.F. van Sas in De stijl van Beatrix, p. 198-217.
9 Joop van den Berg, ‘De koningin, de premier en de rivaliteit’, de Volkskrant, 30 april 2005.

De wildebeestenlucht op het Binnenhof

Ralph Pans, Haags Spel. Achter de schermen van politiek Den Haag (Sdu Uitgevers; Den Haag 
2004) i s b n  90 12 10725 3, 96 p., prijs: € 10,-.
Jan Hoedeman, De strijd om de waarheid op het Binnenhof (Meulenhoff; Amsterdam 2005) 
i s b n  90 290 7641 o, 256 p., prijs: € 17,95.
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De bewering dat de moderne parlementaire democratie zowel sluipender- als schoksgewijs 
verandert in een mediademocratie, bevat weinig nieuws. Recentelijk wees Dick Pels er in zijn 
artikel ‘Lessen van Fortuyn-revolte zijn aan links niet besteed’ (de Volkskrant, 31 maart 2005) 
weer eens op dat media de debatfunctie van politieke partijen overnemen en dat zij per
soonsgerichte vormen van politieke representatie -  de Fortuyn-revolte! -  in de kaart spelen. 
Het aantal doorkijkjes op het terrein van parlement en media, niet in de laatste plaats door 
commentatoren en insiders, groeit gestaag.

In Haags Spel laat voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Verkeer en Water
staat Ralph Pans (1952) zien dat tot in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog de poli
tiek ‘ in hoge mate’ de onderwerpen bepaalde waaraan de media aandacht besteedden, terwijl 
vandaag de dag de rollen veeleer zijn omgedraaid: de agenda van de Tweede Kamer wordt ‘in 
steeds grotere mate’ bepaald door berichten in de media. Haags Spel is een fris geschreven 
werkje waarin Pans bericht over de zaken waarmee ambtenaren en ministers achter de scher
men van politiek Den Haag te maken krijgen. Omgang met media is daarbij een van de 
‘meest beslissende’ factoren, zoals Pans feitelijk onderbouwt. Vanaf de jaren zeventig is het 
aantal communicatiemedewerkers explosief toegenomen. Steeds meer tijd gaat zitten in het 
‘managen’ van informatie -  het domein der spindoctors. Op de huid zitten van de publici
teit, het voeren van achtergrondgesprekken met journalisten, bepalen waar en wanneer in 
welke programma o f voor welke krant primeurs worden weggegeven -  het zijn allemaal 
voorbeelden van werkzaamheden die steeds meer beslag leggen op de overvolle agenda’s van 
bewindslieden. Goede persoonlijke voorlichters zijn onontbeerlijk geworden.

Tevens benadrukt Pans dat de verwevenheid van politiek en media is toegenomen: het is 
niet vreemd dat journalisten en televisiepresentatoren mediatraining verzorgen voor minis
ters die zij geacht worden kritisch te volgen. Over het algemeen is het politieke werk media- 
genieker geworden: parlementaire enquêtes zijn tegenwoordig strak geregisseerde media
spektakels, waarbij leden van de commissie niet alleen worden getraind door mediatrainers, 
maar ook door politierechercheurs die hen oefenen in het ondervragen van getuigen. Een 
ander interessant punt dat Pans aanstipt, en dat nadere uitwerking verdient, is dat de media- 
lisering gepaard gaat met groeiende juridisering van de politiek-ambtelijke verhoudingen: 
welke informatie mogen ambtenaren wel en niet verstrekken aan Kamerleden en derden?

Een tweede recent verschenen boek waarin de thematiek van de mediademocratie cen
traal staat, De strijd om de waarheid op het Binnenhof is afkomstig van jan Hoedeman. Hoe- 
deman is gepokt en gemazeld als parlementair journalist onder de Haagse kaasstolp. Hij 
schrijft voor de Volkskrant en publiceerde eerder onder meer Hans Wiegel en het spel om de 
macht (1993), een bundel interviews, alsmede Haagse tableaus: achter de schermen van kabi
netsformaties (1998), een twintigtal sfeerschetsjes rond -  met name -  de kabinetsformaties 
van 1994 en 1998. Zijn nieuwste werk is een ‘portret van de moderne mediademocratie’ en 
bedoeld ‘voor iedereen die wil weten hoe het er in Den Haag écht aan toe gaat’. De eerste 
ambitie wordt niet waargemaakt, daarvoor blijft het boek -  evenals Hoedemans overige werk 
-  te anekdotisch en is het te weinig een analyse van de mediademocratie an sich. Maar wie 
wil weten hoe het er in Den Haag aan toe gaat, komt -  net als bij Pans -  een heel eind, al blijft 
natuurlijk de vraag overeind of het er écht zo aan toe gaat.

Ook Hoedeman benadrukt dat politieke controle steeds afhankelijker wordt van media, 
en dat journalisten zich steeds meer ontpoppen als belanghebbende deelnemers in plaats van 
kritische waarnemers. Op zich is de medialisering van de politiek geen nieuwerwets feno-
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meen. Het befaamde WD-Kamerlid Theo Joekes klaagde in zijn tijd al over de effecten van 
de parlementaire televisierubriek Den Haag Vandaag. Maar de schaalvergroting waarmee 
deze ontwikkelingen tegenwoordig gepaard gaan, is zeer groot en leidt mede tot de vraag 
waar graduele veranderingsprocessen omslaan in essentiële. Deze laatste vraag blijft bij Hoe
deman onbeantwoord, maar hij onderstreept in welke mate de communicatie-industrie op 
en rond het Binnenhof is toegenomen. Het aantal media en journalisten dat zich verdringt 
om verslag te doen is enorm gestegen. Van de kant van de beleidsmakers is er dagelijks actu- 
aliteitenoverleg op depar tem enten. Sinds januari 2004 opent de ministerraad met een rond
je ‘actualiteit’ -  een novum, ingevoerd door directeur-generaal Gerard van der Wulp van de 
Rijksvoorlichtingsdienst (niet toevallig zelf oud-journalist). De r v d  heeft tegenwoordig 16 
directeuren voorlichting die sinds de zomer van 2004 allemaal met een Blackberry rondlo
pen, een minilaptop die de laatste politieke a n p -berichten weergeeft en waarmee ze direct 
kunnen reageren. Het aantal voorlichters, spindoctors, imagobewakers en ‘oliemannetjes’ 
(personen in aan de politiek gelieerde organisaties waar een stroom aan gegevens samen
komt die nog niet is prijsgegeven aan de openbaarheid) is in de jaren negentig explosief 
gestegen. En terwijl bij de kabinetten-Lubbers de politiek assistenten nog op één hand te tel
len waren, heeft geen kabinet er zo veel gehad als het kabinet-Balkenende. Dit alles maakt in 
elk geval dat het sneeuwbaleffect bij nieuws en hypes groeit. De spanning die daarbij hoort 
is door Hans van Mierlo ooit ‘de wildebeestenlucht’ genoemd.

In tegenstelling tot Pans laat Hoedeman duidelijker zijn opinie over deze ontwikkelingen 
de vrije loop. Hij uit zijn zorgen over het ‘politiek-publicitaire complex’ -  een verwijzing naar 
het ‘militair-industriële complex’, waarmee Eisenhower in de jaren vijftig de macht en ver
wevenheid van industrie en militair apparaat aanduidde. Media roepen de macht ter verant
woording, maar zijn zelf steeds meer een macht geworden, met eigen strategieën, winstoog
merken en leiders. De journalist is steeds vaker een ‘mediamakelaar’, die tijdens lunches of 
wandelgangengesprekken politici van advies dient. Het is dan ook de hoogste tijd, aldus Hoe
deman, dat de parlementaire journalistiek verantwoording aflegt voor haar aandeel in deze 
ontwikkelingen.

Niek Pas

Niemand zeker van zijn zaak bij de ‘drie van Breda’

Hinke Piersma, De drie van Breda. Duitse oorlogsmisdadigers in Nederlandse gevangenschap, 
1945-1989 (Uitgeverij Balans; Amsterdam 2005) i s b n  90 5018 661 0, 280 p., prijs: € 19,95.

Hinke Piersma heeft een gezaghebbend proefschrift over de ‘drie van Breda’ geschreven. De 
lezer wordt op vlotte en inzichtelijke wijze door de geschiedenis geleid van de aanvankelijke 
‘vier’, later ‘drie’, nog later ‘ twee’ van Breda. Dat geldt ook voor de betrokkenheid van het par
lement bij elk van de keren dat de laatste Duitse oorlogsmisdadigers in Nederlandse gevan
genschap in de publiciteit kwamen door een (voorgenomen) vrijlating.
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Minister Samkalden maakte in 1966 gebruik van zijn ‘prerogatief van de kroon’ door de 
ernstig zieke Willi Lages vrij te laten. Pas nadat deze de grens was overgezet legde de bewinds
man verantwoording af in de Kamer: als een van de ‘vier’ stervende was, kon er sprake zijn 
van een strafonderbreking van drie maanden. Zou Lages beter worden, dan zou Samkalden 
graag overleggen over zijn terugkeer: een loze toezegging aan het parlement, omdat de Duit
se Grondwet uitlevering verbood. Dat Lages vervolgens nog vijf jaar bleef leven knaagde 
natuurlijk bij het voormalig verzet. Ook wie wil weten hoe dat kwam kan bij Piersma terecht: 
de Nederlandse artsen hadden niet herkend dat Lages wel leed aan een levensbedreigende 
kwaal maar niet aan een levensbedreigende ziekte.

In 1972 speelde het parlement op zichzelf wel een effectieve rol: het voornemen van minis
ter van Justitie Van Agt om de Duitse oorlogsmisdadigers vrij te laten werd er namelijk door 
geblokkeerd, al was er vooral sprake van ‘de meest geslaagde buitenparlementaire actie’. Van 
Agt wilde de ‘drie’ vrijlaten, maar had toegezegd daaraan voorafgaand met de Kamer te zul
len overleggen. Dat heeft Nederland geweten: de laatste helft van februari 1972 stak een onge
kende publicitaire storm op. Volgens Piersma bood de voorgenomen vrijlating de Neder
landse bevolking een kans om met terugwerkende kracht ‘goed’ te zijn geweest in de oorlog, 
namelijk door zich achter de oorlogsslachtoffers te scharen. Op die manier kwam Van Agt als 
vanzelf in het ‘fout’-kamp terecht, maar toen had hij alle grip op de situatie al verloren. Even
als andere ministers en Kamerleden werd hij bedreigd en ontving hij hatemail. Het parlement 
besloot tot een hoorzitting, die ook op tv werd uitgezonden. Daar pleitte niet alleen het voor
malig verzet geëmotioneerd tegen vrijlating, maar werd ook een voorstander van vrijlating 
als professor Hulsman van de Coornhertliga uitgejomvd. Toen ook nog de film ‘Begrijpt u nu 
waarom ik huil’ op tv werd gebracht, waardoor het intieme leed van een oorlogsslachtoffer 
ongegeneerd publiek werd, was er geen redden meer aan. Veel Kamerleden gingen onder 
druk van de publieke opinie‘om’, ook Hans van Mierlo, die terugblikkend zegt: ‘ ( ...)  dat mijn 
vriend van wie ik hou in wenen zou uitbarsten o f erger, zich uit het raam zou werpen wan
neer ik voor vrijlating zou stemmen, dat was voor mij destijds niet te verkroppen.’

De overgebleven ‘twee’ werden in januari 1989 vrijgelaten onder minister Korthals Altes. 
In een (te) kort gedeelte tracht Piersma 1972 en 1989 te vergelijken. ‘Anders dan in 1972 was 
er de volksvertegenwoordiging alles aan gelegen de kwestie niet te laten escaleren’, schrijft ze 
onder meer. Was de oorlog zeventien jaar later dan zodanig ‘gesleten’ dat vrijlating nu wel 
mogelijk werd? Bestaat er dan toch zoiets als het lerend vermogen van het parlement? Zulke 
vragen worden helaas niet beantwoord.

Feitelijke onjuistheden staan er niet veel in het boek, al lijkt de aandacht van auteur en 
correctoren in het eerste hoofdstuk merkwaardig verslapt als op een en dezelfde pagina (p. 
22) de plank een eeuw wordt misgeslagen met de stelling dat Nederland een constitutionele 
monarchie is ‘sinds 1948’ en melding wordt gemaakt van een brief van Wilhelmina aan 
minister-president Drees van ‘begin 1947’: toen was Drees nog geen premier. Ook wijdt het 
boek af en toe te zeer uit, zoals bij het beschrijven van allerlei interne twisten binnen het 
voormalig verzet na 1972 en bij de vraag o f de medisch begeleider van een van de ‘drie’ nu 
wel of niet passieve euthanasie op Kotalla pleegde.

Daartegenover bevat het boek bijvoorbeeld wel weer het volgende pareltje over de wer
king van de politiek. Minister Korthals Altes trof in de zomer van 1988 geheime voorberei
dingen voor de vrijlating van de ‘ twee’, toen een journalist daarvan vernam. Deze vroeg de 
minister o f er plannen waren om hen vrij te laten, waarop Korthals Altes antwoordde: ‘Wat
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dacht u. Tijdens het reces van de Tweede Kamer zeker?’ De betrokken journalist voelde zich 
achteraf bedrogen, maar de altijd zo keurig ogende Korthals Altes ontkende dat als volgt in 
een brief aan Piersma: ‘In de tijd dat de Doopsgezinden werden vervolgd werd een trekschuit 
gecontroleerd op de aanwezigheid van hun leider Menno Simonsz. Gevraagd werd o f Men- 
no Simonsz aan boord was. Dat was het geval, echter Menno Simonsz zelf riep luid in het 
ruim van het schip of Menno Simonsz daar was en riep vervolgens: ‘Niemand antwoordt.’ 
Dat was, evenals in mijn geval, de waarheid, maar bewust zó geformuleerd, dat er een ver
keerde conclusie uit werd getrokken.’

Al met al heeft Piersma alle relevante informatie over de ‘drie van Breda’ op een knappe 
en leesbare manier op een rij gezet, maar ze laat de lezer wel achter met het gevoel dat hier 
meer in had gezeten. Wie zo ‘diep’ in een onderwerp zit, kan zich daar best een originele of 
creatieve visie op permitteren. Dat in 1972 ‘het recht het verloor van de emotie’, zoals een con
clusie van het onderzoek luidde, is w'einig opzienbarend. Een andere conclusie is dat in de 
kwestie van ‘de drie van Breda’ niemand zeker van zijn zaak was; het lijkt erop dat Piersma 
dat als kenner bij uitstek zelf best wat meer had mogen zijn.

Peter Bootsma

Politieke herinneringen

J.A. van Kemenade, Wakken in het kroos. Opmerkelijke ervaringen uit dertig jaar publieke 
dienst (Elsevier Overheid; ’s-Gravenhage 2003) i s b n  90 5901 920 2, 270 p., prijs: € 38,85.
Paul Rosenmöller, Een mooie hondenbaan (Uitgeverij Balans; Amsterdam 2003; 2de druk
2004) i s b n  90 5018 617 3,315 p., prijs: € 15,-.
Norbert Schmelzer, Herinneringen van een politiek dier (Uitgeverij Balans; Amsterdam 2004) 
239 p., prijs: € 17,50.
Marja Wagenaar, Het einde van de buitenspelcultuur. Een democratisch antwoord op het popu
lisme (Bert Bakker; Amsterdam 2005) i s b n  90 351 2845 !> 23l P-> prijs: € 18.95.

Lang heeft de afgunstige verzuchting geklonken dat Britse historici het zo veel gemakkelijker 
hadden dan hun Nederlandse vakgenoten. Aan de overkant van de Noordzee heerste immers 
een heuse memoirescultuur. Vrijwel iedere politicus van enig aanzien repte zich na zijn 
ambtsperiode naar schrijftafel en uitgever om het publiek deelgenoot te maken van zijn of 
haar wederwaardigheden in dienst van partij, kroon o f vaderland. Die afgunst kan de Neder
landse historicus eindelijk van zich afzetten want de laatste jaren komen er ook steeds meer 
herinneringen van vaderlandse politici op de markt. In dit Jaarboek bespreek ik er zelfs vier. 
Een prima score in anderhalf jaar, uit kwantitatief oogpunt althans.

Het zijn niet de minste namen die tekenen voor deze vier, zeer uiteenlopende, boeken. De 
minst bekende is wellicht Marja Wagenaar ( p v <1a ), die in haar vijfjaren Kamerlidmaatschap 
niet echt een stempel op de landspolitiek o f op haar fractie wist te drukken. Dit in tegenstel
ling tot Paul Rosenmöller (dertien jaar Kamerlid voor GroenLinks, waarvan een fors deel als 
fractievoorzitter), Jos van Kemenade (PvdA), die twee keer minister van Onderwijs was, én
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burgemeester van Eindhoven én Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, en last 
bat not least Norbert Schmelzer, de oud-Kvp-fractievoorzitter en -minister, die tot enige 
jaren geleden de enige naoorlogse politicus was die een heuse nacht naar zich vernoemd 
kreeg.

Om die Nacht van Schmelzer kon de auteur uiteraard niet heen. Smeuïg verhaalt hij, al 
in de eerste zin van zijn boek, hoe hem zelfs in de Verenigde Staten wordt gevraagd: ‘Are 
you the man of the night?’ Schmelzer neemt de gelegenheid te baat om nog maar eens uit 
te leggen dat er geen sprake was van moord met voorbedachten rade op het kabinet-Cals, 
dat hij absoluut niet van plan was de coalitie van k v p , a r p  en P vd A de nek om te draaien. 
Maar ja, premier Cals opereerde onhandig en de P v d A wilde van het kabinet af, dus er was 
geen redden meer aan. Gelukkig gebruikt Schmelzer niet al te veel pagina’s om zijn straatje 
schoon te vegen; dat had hij in 1973 al gedaan in Robbert Ammerlaans Het verschijnsel 
Schmelzer. In zijn Herinneringen van een politiek dier staan vooral zijn drijfveren en erva
ringen in de politiek centraal, gelardeerd met een groot aantal anekdotes. De aardigste 
betreffen toenmalig koningin Juliana, die bij een bezoek van de Amerikaanse president 
Nixon in 1972 graag zachtjes ‘Nixon moordenaar’ wilde fluisteren (wat haar door Schmelzer 
uiteraard verboden werd), en Schmelzers afwijzing van een Thaise prostituee aan de voor
avond van een staatsbezoek van het koninklijk paar aan Indonesië. Voor het overige wil het 
boek niet echt gaan boeien. Schmelzer weidt wel erg veel uit over zijn religieuze drijfveren 
en maakt net iets te veel uitstapjes naar zaken die niet eens zijdelings met politiek van doen 
hebben, zoals zijn voorliefde voor muziek. De toegevoegde waarde van deze herinneringen 
boven Het verschijnsel Schmelzer is hiermee gering.

Van Kemenade kan putten uit een lange carrière in de publieke dienst. Een groot deel van 
zijn boek beslaat de kroonprinsenstrijd binnen zijn P v d A .  Begin jaren tachtig werd de opvol
ging van langdurig partijleider Den Uyl actueel, en Van Kemenade was één van de gedood
verfde kandidaten, samen met onder anderen André van der Louw en Marcel van Dam. Van 
Kemenade beschrijft de manipulatieve manier waarop er met deze opvolging werd omge
gaan, waarbij hij zelf de aangewezen compromiskandidaat leek te zijn. Het door hem 
gewenste ‘vertrouwensvotum’ bleef echter uit; velen in de partij hadden een voorkeur voor 
de -  niet beschikbare -  fnv-voorzitter Wim Kok. De geschiedenis is bekend: Den Uyl stelde 
zich andermaal beschikbaar als lijsttrekker in 1986, met de opeens wél beschikbare Kok op 
nummer twee. Het pleit voor de latere minister van Staat dat hij niet al te zuur over deze 
kwestie schrijft. Blijkbaar heeft de briefwisseling met Den Uyl na afloop van de opvolgings- 
problematiek, afgedrukt in het boek, de scherpe kantjes eraf geslepen.

Uiteraard schrijft Van Kemenade uitvoerig over zijn periode in het kabinet-Den Uyl als 
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Hij doet zijn uiterste best om het imago 
van ‘notabeleid’ van zijn ambtsperiode af te schudden. Hem werd (en wordt) immers veelvul
dig verweten voornamelijk beleidsnota’s te hebben geproduceerd, maar niet o f nauwelijks tot 
daadwerkelijk beleid te zijn gekomen. Ten onrechte, aldus de oud-minister. In zijn boek somt 
hij een lijst maatregelen op die hij wél heeft genomen, een lijst die echter nauwelijks overtuigt. 
Als de verbetering van de salariëring van kleuterleidsters al tot de elf belangrijkste maatrege
len behoort... Van grotere importantie is zijn opmerking dat nota’s nu eenmaal noodzakelijk 
zijn om een brede discussie over beleid los te maken. Hierin toont hij zich een volwaardig vol
ger van één van zijn voorgangers, Rutten, die ook voornamelijk vanwege zijn Onderwijsplan 
de geschiedenisboekjes heeft gehaald. Overigens, in een interview vertelde Rutten eens sma-
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kelijk over een gesprek dat hij met Van Kemenade had gevoerd. De minister van Onderwijs 
vroeg Rutten, de enige nog levende oud-minister die ooit een grootschalig plan tot hervorming 
van het onderwijs had uitgewerkt, hoe hij zo’n exercitie moest aanpakken. Rutten, die zojuist 
een plan voor de opzet van een toerismeopleiding in Breda had gemaakt met de titel ‘Contou
ren van een opleiding’, gaf de minister een exemplaar van het boekje mee. ‘Wie schetste mijn 
verbazing’, aldus Rutten,‘dat Van Kemenade zelfs de titel van mijn boekje had overgenomen in 
zijn ContourennotnV

Verreweg het aardigste boek om te lezen is dat van Paul Rosenmöller. De voormalige 
GroenLinks-fractievoorzitter verhaalt op een zeer persoonlijke wijze over zijn politieke car
rière, waarin alle hoogte- en dieptepunten (voor zover publiekelijk bekend) de revue passe
ren. Zijn overgang van de vakbeweging naar de politiek, de affaire-Singh Varma, de moeiza
me relatie van zijn partij met militair geweld (zoals bij de stationering van Patriotraketten ter 
bescherming van Israël in de Golfoorlog) en uiteraard het tumultueuze politieke jaar waar
in Rosenmöller afscheid nam van de politiek. Het mooist zijn de hoofdstukken over het 
begin en het einde van Rosenmöllers politieke leven. Hoe kwam een jongen uit zo’n welge
stelde familie (de Rosenmöllers behoren tot de Dreesmann-clan) in zulk links vaarwater 
terecht? Beschuldigingen van salonsocialisme waren de afgelopen decennia niet van de lucht. 
Terwijl het antwoord zo eenvoudig blijkt. Rosenmöller ging in 1974 sociologie studeren in 
Amsterdam, waar het, in zijn eigen woorden, niet ging ‘om de vraag o f je links was maar hoe 
links je was’. En Rosenmöller was behoorlijk links, hij werd lid van de door Mao geïnspireer
de Groep Marxisten-Leninisten. In die tijd werd je als lid van een dergelijke club niet geacht 
zoiets burgerlijks als een universitaire studie af te ronden, dus Rosenmöller sloot zich aan bij 
het échte proletariaat: hij werd havenarbeider in Rotterdam. Via een wilde staking in 1979 
werd hij actief in de Vervoersbond f n v , om in 1989 Kamerlid te worden.

Uiteraard gaat Rosenmöller uitvoerig in op zijn laatste periode als politicus, waarin de 
opkomst van en de moord op Pim Fortuyn centraal stonden. De GroenLinks-fractievoorzit
ter nam geen blad voor de mond in het politiek bestrijden van Fortuyn (‘dit is niet rechts, dit 
is extreemrechts’ ) en hij betaalde daarvoor een hoge prijs. Na de moord op Fortuyn werd hij 
in hoge mate verantwoordelijk gehouden voor het ‘demoniserende’ klimaat. Rosenmöller 
had Fortuyn immers verschillende keren scherp aangevallen, en was Fortuyns moordenaar 
geen linkse dierenactivist? Rosenmöller beschrijft erg open wat de daaropvolgende bedrei
gingen en persoonsbescherming voor effect op hem en zijn gezin hadden. Zelfs op het 
schoolreisje van de kinderen moest beveiliging mee. Aan het slot van het boek rekent 
Rosenmöller af met degenen die beweerden dat hij gevlucht is voor de bedreigingen. Op 
overtuigende wijze zet hij uiteen dat zijn vertrek inhoudelijke gronden had, dat de Neder
landse politiek een nieuwe fase in is gegaan en dat de rol van GroenLinks daarin een andere 
zal zijn. Geen afronding van een bestaand project, maar een nieuw project, volgens 
Rosenmöller. En zo’n nieuw project heeft een nieuwe leider nodig.

Het boek van Marja Wagenaar is een wat vreemde eend in de bijt. Haar boek is veeleer 
bedoeld als een analyse van de politieke situatie in Nederland en Europa, en wordt hier en 
daar gelardeerd met wat herinneringen aan haar tijd in de PvdA-Tweede-Kamerfractie van 
1997 tot 2002. Door het referendum van juni 2005 over de Europese Grondwet heeft Wage
naars analyse veel aan actualiteit gewonnen. Zij constateert dat veel te vaak de machtsvraag 
centraal staat en dat de vraag over de democratische controle op die macht er maar bekaaid 
vanaf komt, zowel in de Europese als in de vaderlandse politiek. Wagenaar pleit hartstochte-
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lijk voor een politieke cultuurverandering, waarbij de nadruk juist op democratisering moet 
komen te liggen. Meer openbaarheid, een helderder, meer ideologische standpuntbepaling 
door politici en meer directe invloed van de kiezer staan bij haar centraal. Het zijn niet 
bepaald originele oplossingen voor het dichten van de kloof tussen kiezer en gekozene, tus
sen burgers en politiek. En er blijft een stemmetje zeuren in mijn hoofd dat het allemaal nog
al gemakkelijk is om, zo’n twee jaar na het vertrek uit de politiek, met ‘oplossingen’ te komen. 
Waarom ventileerde Wagenaar haar ideeën niet toen ze als Kamerlid enige invloed had op de 
wijze waarop politiek wordt bedreven? Wagenaar legt weliswaar de nadruk op het hele pro
ces rond de totstandkoming van de Europese Grondwet en op de cultuurverandering die zich 
uitte in de opkomst van Fortuyn, maar de door haar geconstateerde kloof bestaat al veel lan
ger. Zou die kloof echt te dichten zijn door een herideologisering van de politiek, een over- 
gang van zakelijk naar ideologisch leiderschap en het direct kiezen van bestuurders? De 
oplossingen die Wagenaar biedt, overtuigen niet. De teaser op de achterflap, ‘Een doordacht 
recept voor democratisering van de politieke cultuur’, is daarmee wat hoog gegrepen. De her
inneringen, die cursief in het boek zijn opgenomen en ook niet helemaal gespeend zijn van 
Wagenaars gelijk achteraf, geven overigens een aardig doorkijkje in het reilen en zeilen van 
een Kamerlid in een regeringsfractie en soms rake typeringen van de manier waarop Kamer
leden naar elkaar kijken.

Kan de Nederlandse politieke geschiedschrijver nu eindelijk zijn Angelsaksische afgunst 
laten varen? Als er meer boeken van het kaliber Een mooie hondenbaan verschijnen wél. In 
Rosenmöllers boek komen we te weten waarom en hoe hij in de politiek terechtkwam, wat 
hij daar deed, waarom hij ermee stopte, en bovenal, wat hij ervan vónd. Dat laatste tilt zijn 
boek ver uit boven de drie andere verschenen memoires, waarbij nog een keer aangetekend 
moet worden dat Wagenaar niet louter herinneringen pretendeert te brengen. Rosenmöller 
brengt niet alleen de politicus tot leven, maar ook de mens. En hij doet dat, in tegenstelling 
tot Schmelzer, in dienst van het begrijpelijk maken van de politicus. Bij Schmelzer zijn het 
uitstapjes die te ver weg liggen van zijn politieke leven, bij Van Kemenade gaat de mens zelfs 
nooit leven. Kwantitatief ziet het er dus allemaal prima uit; kwalitatief wijst Rosenmöller een 
mooi lichtend pad, om in marxistisch-leninistische termen te blijven. Laten we hopen dat 
komende memoiresschrijvers, ongeacht hun politieke voorkeur, dat pad zullen volgen.

Peter van der Heiden
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Gesignaleerd

Anne Bosy Peter van der Heiden, Alexander van Kessel en 
Jan Ramakers

In deze rubriek worden korte signalementen geplaatst van boeken die van belang kunnen 
zijn voor de lezers van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, maar die niet uitvoerig kun
nen worden besproken in de recensierubriek omdat zij te weinig raakvlakken hebben met de 
parlementaire geschiedenis in de strikte betekenis.

Gilles W.B. Borrie, M.A. Reinalda (1888-1965). Een geboren bestuurder (Aksant; Amsterdam
2005) t s b n  90 5260 170 4, 410 p„ prijs: € 30,-.

Biografie van rasbestuurder M.A. Reinalda, wiens carrière wordt geschetst tegen de achter
grond van de ontwikkeling van de sociaal-democratie in de twintigste eeuw. Reinalda ver
vulde een groot aantal politiek-bestuurlijke functies op gemeentelijk, provinciaal en lande
lijk niveau. In 1947 werd hij als eerste sociaal-democraat benoemd tot Commissaris van de 
Koningin. Reinalda, die werd geboren in een eenvoudig Haarlems arbeidersgezin, groeide 
volgens Borrie uit tot een pragmatische en enigszins autoritaire bestuurder die het algemeen 
belang diende. Pionierswerk is vooral verricht met de beschrijving van de episode als Com 
missaris van de Koningin. (AvK)

Jan Renkema, Wat bezielt het Binnenhof? Een antwoord in 26 interviews (Sdu Uitgevers; Den 
Haag 2004) i s b n  90 12 10616 8, 247 p., prijs: €  23,50.

Dit boek bevat interviews met een representatieve groep van 26 Kamerleden en verscheen bij 
gelegenheid van het afscheid van de griffier van de Tweede Kamer jhr. mr. W.H. de Beaufort. 
De standaardlijst van twintig vragen, onderverdeeld in de rubrieken ‘Personalia’, ‘Visie op het 
politieke bedrijf’, ‘Drijfveren’, ‘Ervaringen’, ‘Parlementaire democratie’, ‘De functie van het 
parlement’ en ‘Nederland en zijn omgeving’ levert een fraaie, zij het niet altijd verrassende 
staalkaart aan opvattingen op, met als belangrijkste doel de discussie over de werking van de 
Nederlandse parlementaire democratie te stimuleren. De houdbaarheid van veel opinies -  
bijvoorbeeld over de rol van Nederland in Europa -  zou overigens door de snelle maat
schappelijke ontwikkelingen wel eens zeer beperkt kunnen blijken. (JR)
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Willem Aantjes, Maar de meeste van deze is de A. Herfstdagboek (de Prom; Amsterdam en 
Antwerpen 2004) i s b n  90 6801 779 9,192 p., prijs: €  17,50.

Een op verzoek van de uitgever in de herfst van 2003 bijgehouden ‘dagboek’ met uiterst lees
bare en behartigenswaardige beschouwingen over de meest uiteenlopende politieke en maat
schappelijke onderwerpen: van ‘Mabelgate’ tot een verrassende ontmoeting met Johan 
Cruijff, en van de bouwfraude tot de bede in de troonrede. Aantjes blijft steeds Aantjes: prin
cipieel, openhartig en kritisch, ook tegenover zichzelf. De stukken leveren tezamen, mis
schien onbedoeld, een fraai zelfportret op van deze progressieve christen-democraat, voor 
wie de A de belangrijkste letter is in de afkorting c d a . (JR)

jan Terlouw, Achter de barricaden. Herfstdagboek (Uitgeverij L.J. Veen; Amsterdam en Ant
werpen 2005) i s b n  90 204 0680 9,174 p., prijs: €  16,50.

Meer een klassiek dagboek dan het hierboven aangekondigde boek, dat in dezelfde reeks ver
scheen. Terlouw, d 66-coryfee van weleer, verhaalt meer en met veel warmte over de kleine
re, dagelijkse gebeurtenissen in zijn bestaan. Maar Terlouw schuwt de fundamentelere (poli
tieke) beschouwing evenmin, bijvoorbeeld over de multiculturele samenleving of het optre
den van WD-politica Ayaan Hirsi Ali (dat hij overigens aanmerkelijk meer kan appreciëren 
dan Aantjes). Onontkoombare thema’s natuurlijk in de herfst die werd getekend door de 
moord op Theo van Gogh. (JR)

Piet de Rooy en Henk te Velde, Met Kok over veranderend Nederland (Wereldbibliotheek; 
Amsterdam 2005) i s b n  90 284 2104 1, 238 p., prijs: € 14,50.

Voormalig FNV-Voorman, PvdA-minister en minister-president Wim Kok is geen man die 
graag het achterste van zijn tong laat zien. Dat wreekt zich ook een beetje in dit boek, dat 
voor een groot deel in beslag wordt genomen door een weerslag van het gesprek dat de 
auteurs met Kok hadden voor de tv-film ‘Met Kok’. Meerwaarde ontleent het boek aan de 
karakteristiek die Henk te Velde levert van de manier waarop Kok zich als politicus manifes
teerde en ontwikkelde, en aan het artikel van Piet de Rooy, waarin deze de snelle en ingrij
pende omslag in de waardering van ‘Paars’ probeert te verklaren. (JR)

Joop J.M. van Holsteyn en Josje M. den Ridder, Alles blijft anders. Nederlandse kiezers en ver
kiezingen in het begin van de 2ie eeuw (Uitgeverij Aksant; Amsterdam 2005) i s b n  90 5260 177 
1, 240 p., prijs: € 19,90.

Kiezers zijn losgeslagen en hebben een ruk naar rechts gemaakt; partijen doen er niet meer 
toe; het gaat de kiezer om personen, niet meer om de inhoud. Het zijn boude beweringen die 
alom de rondte deden naar aanleiding van de Tweede-Kamerverkiezingen van 2002 en 2003. 
De politicologen Holsteyn en Den Ridder weten dit beeld aan de hand van gegevens uit het 
Nationaal Kiezersonderzoek overtuigend te nuanceren. Er is weliswaar sprake van veel tur
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bulentie aan de oppervlakte, maar op de keper beschouwd blijkt het Nederlandse electoraat 
veel minder wispelturig en ‘in de war’ dan wel wordt aangenomen. (JR)

Hans Wansink, De erfenis van Fortuyn. De Nederlandse democratie na de opstand van de kie
zers (Meulenhoff; Amsterdam 2004) i s b n  90 290 7276 8,350 p., prijs: € 14,50.

Historicus en Volkskrant-)ournalist Wansink beschrijft in zijn proefschrift de roerige tijd na 
de opkomst van Fortuyn en stelt vast dat populist Pim Fortuyn de uitzondering was die de 
Nederlandse politiek weer normaal maakte. Wansink bevestigt de overtuiging van Fortuyn: 
de ‘ linkse kerk’ bestond en heeft zich schuldig gemaakt aan struisvogelpolitiek. Na een vlot 
geschreven overzicht van de ‘revolte van de kiezers’ volgt een aantal sociologische en politi
cologische modellen, hypotheses en theorieën om die stelling -  overtuigend -  te onderbou
wen. Volgens Wansink komt het allemaal weer goed tussen burger en politiek als politici nu 
maar eens gaan doen wat de burger wil. (AB)

S.W. Couwenberg, Opstand der burgers. De Fortuyn-revolte en het demasqué van de oude poli
tiek (Damon; Budel 2004) i s b n  90 5573 480 2, 256 p„ prijs: € 16,95.

In dit jaarboek 2004 van Civis Mundi analyseert politiek criticus en Leefbaar Nederland-ide- 
oloog Couwenberg de Fortuyn-revolte en hij put hierbij uit een aanzienlijk aantal bronnen. 
Ook in dit boek is het bestaan van de ‘linkse kerk’ een gegeven, een kerk waarvan de voor
gangers andersdenkenden monddood maakten. Couwenberg laat het niet bij een terugblik; 
in het tweede deel schetst hij de contouren van een gerevitaliseerde, nieuwe politiek. Dat er 
van die nieuwe politiek waarschijnlijk niet zo veel terecht zal komen gezien het feit dat de 
‘oude’ politieke partij bij uitstek, het c d a , weer aan de touwtjes trekt, onderkent Couwen
berg niet, hoewel hij zelf uitdrukkelijk het handjeklap tussen Fortuyn en Balkenende aan de 
orde stelt. (PvdH)

Jouke de Vries en Sebastiaan van der Lubben, Een onderbroken evenwicht in de Nederlandse 
politiek. Paars II en de revolte van Fortuyn (Van Gennep; Amsterdam 2005) i s b n  90 5515 605 
1,19 1 p., prijs: € 17,90.

Wanneer begon de instabiliteit en het crisisgevoel? Bestuurskundige De Vries en politicoloog 
Van der Lubben toetsen de revolte in Nederland aan de theorieën van De Tocqueville en 
Marx, en beoordelen het succes ervan. Onzorgvuldige afwikkeling van rampen en crises als 
de cafébrand in Volendam en de vuurwerkramp in Enschede hebben het vertrouwen in de 
overheid geschaad en het gezag van Paars II doen afbrokkelen. Waar Fortuyn keihard hamer
de op de slecht functionerende overheid, kreeg hij gemakkelijker een voet tussen de deur van 
het politieke bestel. De gevoelens van onveiligheid, veroorzaakt door mondialisering, indivi
dualisering en ‘ 11 september’, droegen ook een steentje bij. (AB)
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Kees Brants en Philip van Praag (red.), Politiek en media in verwarring. De verkiezingscam
pagnes in het lange jaar 2002 (Het Spinhuis; Amsterdam 2005) i s b n  90 5589 240 8, 296 p., 
prijs: € 23,50.

Communicatie-expert Brants en politicoloog Van Praag doen, met een team van medewer
kers, al jaren onderzoek naar verkiezingscampagnes. In het onderhavige boek nemen ze 2002 
en 2003 onder de loep, waarbij een groot aantal aspecten de revue passeert. Veel nadruk ligt 
op de rol van de media: was die nu echt zo veel groter dan bij voorgaande campagnes? De 
redacteuren concluderen dat de verschillen w7el meevielen, het ‘lange jaar 2002’ laat een zich 
voortzettende trend zien. Brants en Van Praag signaleren wel een verandering in campagne- 
stijl: feller en meer op de man. Iedere lijsttrekker heeft geleerd van Fortuyn, die heeft aange
toond dat polemiek media-aandacht oplevert, en daarmee een grote kans op electoraal 
gewin. (PvdH)
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In het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis komen historici, politicologen, journalisten en 

(oud-)politici aan het woord over uiteenlopende onderwerpen uit de parlementaire 
geschiedenis. Het jaarboek bevat artikelen, interviews, bronnenpublicaties, necrolo

gieën, boekbesprekingen en een kroniek van het afgelopen parlementaire jaar.

Het thema van dit jaar is: de plaats van God in de Nederlandse politiek. H.W. von der 

Dunk beschrijft de problematische verhouding tusen godsdienst en politiek in 
Nederland in de afgelopen eeuwen. Peter Derkx vraagt zich a f hoe fundamentalistisch 
de staat mag zijn om fundamentalistische uitwassen te bestrijden, en Paul Luykx 
mengt zich in de discussie over de mogelijkheden van islamitische verzuiling. Oud- 

minister van Justitie Job de Ruiter analyseert de wording en geschiedenis van het 
artikel over godslastering in het Wetboek van Strafrecht. Alexander van Kessel en 

Rutger Zwart onderzoeken de ontwikkeling binnen het gedachtegoed van het CDA 
over de integratie van culturele en godsdienstige minderheden in de laatste twintig 

jaar. Ineke Secker schrijft over de opmerkelijke ministeries die Nederland in de 

(liberale) negentiende eeuw kende: die van de Hervormde en die van de Rooms- 

Katholieke Eredienst, en Charlotte Brand beschrijft de problemen bij de subsidiëring 
van de bouw van islamitische gebedshuizen.

Het spraakmakende VVD-Tweede-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali stelt in een interview 

onder meer dat haar standpunten niet fundamentalistisch zijn. In zijn ‘politieke 
belijdenis’ uit 1952 , schetst KVP-minister RJ.Th. Rutten het spanningsveld tussen 
zijn katholieke achtergrond en de uitoefening van zijn ambt.

Bij gelegenheid van het vijfentwintigjarig regeringsjubileum van koningin Beatrix 

bevat het Jaarboek een artikel van Irène Diependaal over de ontwikkeling van de ver

houding tussen koning en ministers in Engeland en Nederland.

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, gevestigd te Nijmegen, is een samen
werkingsverband van de Radboud Universiteit te Nijmegen en de Stichting 

Parlementaire Geschiedenis te Den Haag. Het Centrum publiceert onder meer de 
serie Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945.


