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Ten geleide

Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis is een initiatief van het Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis, verbonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Het Jaarboek wil in zo 
breed mogelijke kring belangstelling wekken voor de Nederlandse parlementaire geschiede
nis. Het probeert dit te bereiken door naast strikt wetenschappelijke artikelen ook boekbe
sprekingen op te nemen, alsmede een kroniek van het afgelopen parlementaire jaar, ego
documenten en herinneringen aan onlangs overleden prominente politici. Tevens wil de 
redactie ruimschoots aandacht besteden aan de meest recente parlementaire geschiedenis. In 
het Jaarboek komen niet alleen wetenschappers aan het woord, maar ook journalisten en 
(oud-)politici. In alle bijdragen is het Nederlandse parlement in een nabij o f ver verleden uit
gangspunt van beschouwing; zijn positie en handelen sinds de vestiging van de parlemen
taire democratie in 1848 staat steeds centraal.

In de reeks wetenschappelijke artikelen komen de volgende thema’s aan bod: de parlemen
taire enquête (in heden en verleden), de strijd om (meer) vrouwen in het parlement, de nacht 
van Wiegel, de politicus Luzac en Indische Nederlanders.

Gerard Visscher onderzoekt de geschiedenis van de parlementaire enquête, vanaf haar 
opname in het Nederlandse staatsrecht tot aan de Bijlmerenquête. Visscher laat zien hoe de 
toepassing van het enquêterecht in de loop van de tijd is veranderd en concludeert boven
dien dat de Kamer niet zozeer de belangrijkste zaken onderzoekt, als wel de zaken waar zij 
niet meer omheen kan.

Willem Breedveld laat zien hoe tijdens de Bijlmerenquête de verantwoordelijkheid voor 
gemaakte fouten, die aanvankelijk bij de betrokken ministers werd gelegd, langzaam maar 
zeker bij de media kwam te liggen. Niet de politiek, maar vooral de media zouden het op hun 
geweten hebben dat veel Bijlmerbewoners zich ziek voelen. Breedveld legt de verantwoorde
lijkheid weer terug bij de politieke hoofdrolspelers.

Mieke Aerts richt haar aandacht op de strijdsters voor vrouwenkiesrecht in de periode 
1880-1917. Terwijl in dat tijdvak vertegenwoordigers van nieuwe politieke groeperingen zoals 
socialisten en antirevolutionairen geleidelijk hun weg naar het parlement konden vinden, 
bleef dit voor vrouwen onmogelijk. Aerts onderzoekt welke tactiek de verschillende groepe
ringen in de vrouwenkiesrechtbeweging hanteerden om de deuren van het parlement open 
te krijgen. Aerts laat tevens zien dat de rol van Aletta Jacobs in deze strijd minder groot is dan 
tot nu toe werd gedacht.

Monique Leijenaar onderzoekt de maatregelen die in verschillende Europese landen wer
den genomen om een evenwichtiger vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in het 
parlement te bereiken. Leijenaar signaleert niet alleen een wezenlijk verschil tussen de maat
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regelen die in zuidelijke en noordelijke landen werden getroffen, maar zij wijst tevens op de 
weerstanden die wettelijke regelingen oproepen, ook in feministische kring.

Johan van Merriënboer schrijft over de nacht van Wiegel. Eerst komt de persoon Wiegel als 
politiek fenomeen aan bod, vervolgens analyseert Van Merriënboer de gebeurtenissen tijdens 
het zestien uur durende debat om ten slotte Wiegels nacht een plaats in de parlementaire 
geschiedenis te geven. Van Merriënboers eindoordeel over de actie van de W D-senator pakt 
niet gunstig uit.

Ineke Secker beschrijft de rol van de boeiende liberale politicus L.C. Luzac in de aanloop 
naar de grondwetsherziening van 1848, waaraan blijvend de naam van de grote J.R. Thor- 
becke is verbonden. Secker vindt dat niet alleen Thorbecke die eer te beurt zou moeten val
len. De bescheiden Luzac verdient naast hem een prominente plaats in de geschiedenis.

Jacco Pekelder analyseert het parlementaire debat over de steun die de overheid al dan niet 
zou moeten verlenen aan Indische Nederlanders die na de soevereiniteitsoverdracht in 1949 
de overtocht naar Nederland wilden maken. Ideologische, pragmatische en partijpolitieke 
motieven wisselden elkaar voortdurend af. Overigens holden regering en parlement voort
durend achter de actuele ontwikkelingen aan.

Egodocumenten zijn bij uitstek geschikt zijn om de historische interesse te prikkelen. Het is 
immers nauwelijks mogelijk dichter bij de ‘historische werkelijkheid’ te komen dan via het 
door de historische actor zelf opgetekende verhaal in een brief of in een dagboek. In dit Jaar
boek kan de lezer meeleven met Jan de Qnay, minister-president van Nederland in de perio
de 1959-1963. Een deel van zijn dagboek, van 1 december 1960 tot 24 januari 1961, is integraal 
overgenomen uit zijn persoonlijk archief, dat zich in het Rijksarchief Noord-Brabant 
bevindt. De keuze van het fragment is niet toevallig. In de weken rond kerst 1960 vond een 
kabinetscrisis plaats die zich laat vergelijken met die van het afgelopen voorjaar: lijmen en 
verder. Hoe waardevol dergelijke notities zijn voor geschiedvorsers, zal snel duidelijk worden. 
Mogen die politici die nog niet dagelijks het dagboek ter hand nemen zich aangesproken 
voelen!

Daarnaast tekent Theo Meijer voor een document. Op de laatste dag van het parlementair 
zomerreces 1999 blikte hij openhartig terug op de periode waarin hij als voorzitter de parle
mentaire enquête leidde naar de vliegramp in de Bijlmermeer.

In twee bijdragen worden prominente politici herdacht, die afgelopen jaar overleden. Hel- 
mer Koetje haalt herinneringen op aan zijn goede persoonlijke en politieke vriend Enneiis 
Heerma. Peter van der Heiden schetst een portret van Henk Hofstra, financieel specialist van 
de Partij van de Arbeid en minister van Financiën in het kabinet-Drees iv  (1956-1958).

In de parlementaire kroniek, die van maand tot maand naar onderwerp is gerangschikt, 
kan men teruglezen hoe het Nederlandse parlement zich heeft gemanifesteerd in de periode 
van september 1998 tot september 1999. Onbetwiste hoogtepunten waren de Bijlmerenquête 
en de kabinetscrisis, die in de eerste week van juni tegelijkertijd tot ontknoping kwamen.

Bij de boekbesprekingen passeren publicaties de revue die sinds eind 1998 het licht zagen 
en vanuit parlementair-historisch oogpunt van belang zijn: boeken over en van politici, over 
het instituut parlement, over politieke partijen en enkele beleidsterreinen.
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Artikelen



Geen onderzoek met ‘eene tegen het gouvernement vijandige 
strekking’?
De parlementaire enquête in verleden en heden

Gerard Visscher

Twee maanden na de beëdiging van de bewindslieden van het tweede paarse kabinet besloot 
de Tweede Kamer voor de vijftiende maal een parlementaire enquête te houden. Zes jaar na 
het neerstorten van het El Al-vrachtvliegtuig op de flats Kruitberg en Groeneveen in de Bijl
mermeer waren nog zoveel vragen onbeantwoord, dat een laatste en uiterste poging gedaan 
zou moeten worden om die vragen toch beantwoord te krijgen. Een commissie van ‘back- 
benchers’ kreeg vier maanden de tijd om met behulp van de vergaande bevoegdheden van 
een parlementaire enquêtecommissie inlichtingen te vergaren over de ramp en alles wat er 
mee samenhing, iets waar bewindslieden gedurende zes jaar niet in geslaagd waren. Het leek 
een onmogelijke opgave.

Op het eerste gezicht stond controle op het regeringsbeleid niet voorop bij deze parle
mentaire enquête. Binnen de kortste keren bleek hoe de schijn kon bedriegen. Voor het eerst 
in de geschiedenis van het parlementair enquêterecht was er zelfs sprake van serieuze poli
tieke spanning; het was maar de vraag of het kabinet deze enquête wel zou overleven.

Op basis van de zes parlementaire enquêtes in de afgelopen vijftien jaar kan gemakkelijk 
de gedachte opkomen dat het recht van enquête vooral met het oog op de parlementaire con
trole op het regeringsbeleid aan de Kamers is toegekend. De geschiedenis van de regeling en 
toepassing van het enquêterecht maakt duidelijk dat dat juist niet het geval was. Onderzoek 
met ‘eene tegen het gouvernement vijandige strekking’ had de wetgever in 1850 al helemaal 
niet op het oog.

Volledige ministeriële verantwoordelijkheid in 1848

De grondwetsherziening van 1848 bracht een fundamentele verandering in het Nederlandse 
staatsbestel. Naast directe verkiezingen voor de Tweede Kamer op basis van een zeer beperkt 
censuskiesrecht, werd het beginsel van de volledige ministeriële verantwoordelijkheid inge
voerd. De ministers werden ten opzichte van de Staten-Generaal verantwoordelijk voor hun 
hele beleid, voor het optreden van hun ambtenaren alsmede voor de daden en uitspraken 
van de Koning.

De Grondwet van 1848 versterkte in menig opzicht de positie van de Staten-Generaal. Hun 
medewetgevende macht werd aanzienlijk vergroot doordat menig artikel de wetsvorm 
verplicht voor ging schrijven. Naast het al bestaande recht van initiatief kreeg de Tweede 
Kamer het recht van amendement, waarmee ze, ook tegen het verlangen van de regering in, 
wijzigingen in regeringsvoorstellen kon gaan aanbrengen. Het budgetrecht bracht de 
jaarlijkse begrotingsbehandeling met inbegrip van de artikelsgewijze behandeling en 
daarmee belangrijke zeggenschap ten aanzien van de uitgaven van de staat. Beide Kamers 
kregen het inlichtingenrecht als eigenlijk vanzelfsprekende consequentie van de ministeriële
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verantwoordelijkheid: ministers waren voortaan verplicht antwoord te geven op de vragen 
van de Kamer, tenzij het belang en de zekerheid van het rijk, de koloniën en de overzeese 
bezittingen hun dit verbood.

De Tweede Kamer kreeg bovendien de beschikking over het recht van onderzoek (enquê
te). Het lijkt voor de hand te liggen dit recht ook als een uitvloeisel van het beginsel van de 
ministeriële verantwoordelijkheid te zien.1 Terwijl de grondwetsherziening als geheel de geest 
van J.R. Thorbecke ademde -  evenwicht tussen regering en Staten-Generaal -  geldt er even
wel een uitzondering voor het recht van enquête. Dit recht kwam niet uit de koker van Thor
becke o f van de door hem geïnspireerde en voorgezeten staatscommissie en evenmin van de 
ministers, die vervolgens de voorstellen tot herziening van de Grondwet bij de Kamer indien
den.2 In het voorlopig verslag van de commissie van rapporteurs over de herzieningsvoor- 
stellen werd pas voor het eerst over het recht van enquête gesproken: ‘Eene regtstreeksche 
toekenning van het regt van enquête, zoo niet aan beide Kamers, dan toch aan de Tweede, 
wordt door velen wenschelijk geacht.’3 De Kamerleden dachten het nieuwe recht na het 
inlichtingenrecht dan wel na het recht van amendement te plaatsen, dat wil zeggen in het 
kader van het proces van wetgeving.

De regering reageerde uiterst welwillend. Ze was gaarne bereid met een voorstel te komen 
indien de meerderheid van de Kamer dit zou verlangen.4 Die reactie bleek niet aan dove
mansoren gericht. Een zeer grote meerderheid van de leden liet in het algemeen verslag blij
ken ‘dat zij op de regtstreeksche toekenning van het regt van enquête aan de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal -  want deze zal in het stelsel der Regeering [sic, g v ] daarvoor wel uit
sluitend in aanmerking kunnen komen -  wezenlijken prijs stelt, overtuigd, dat de hier 
bedoelde bevoegdheid in bepaalde gevallen goede vruchten zou opleveren’.5 Enige jaren tevo
ren had het gebrek aan het recht zich al eens doen gevoelen bij een adres over Surinaamse 
aangelegenheden. Speciaal ten behoeve van een juiste beoordeling van toekomstige onteige- 
ningsvoorstellen zou een enquête zeer wenselijk zijn. In het algemeen leken de Kamerleden 
vooral voordelen van de nieuwe bevoegdheid te verwachten bij het verkrijgen van informa
tie met betrekking tot in behandeling zijnde wetsvoorstellen.

Het verzoek van de meerderheid werd gehonoreerd. Dat gold ook voor de suggestie om 
de regeling van het recht bij wet voor te schrijven. Artikel 90 van de Grondwet van 1848 
kwam te luiden: ‘De Tweede Kamer heeft het regt van onderzoek (enquête), te regelen door 
de wet.’

Bij de openbare beraadslagingen is over dit artikel niet meer gesproken, net zomin als over 
het inlichtingenrecht. Bijna alle aandacht voor het wetsvoorstel met betrekking tot Hoofd
stuk 111 -  Van de Staten-Generaal -  van de nieuwe Grondwet ging uit naar de voor de zit
tende leden riskante rechtstreekse verkiezingen. Het was maar zeer de vraag o f ze die nade
rende verkiezingen wel zouden overleven.

Het voorstel voor een Enquêtewet

Het eerste voorstel voor een wet ter regeling van het recht van enquête zou het Staatsblad niet 
halen.6 De Kamer had inhoudelijke kritiek op het ontwerp van de weliswaar liberale minis
ter van Justitie D. Donker Curtius -  in 1848 lid van de staatscommissie onder leiding van 
Thorbecke maar belangrijker nog was het verlangen naar een wisseling van de wacht. De 
liberale Kamermeerderheid wenste haar politieke leider Thorbecke zelf achter de regerings-
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tafel. Koning Willem m  legde zich in oktober 1849 bij dit feit neer, nadat de conservatief-libe- 
raal J.Th.H. ridder Nedermeijer van Rosenthal hem ervan had overtuigd dat er geen andere 
oplossing mogelijk was. De koning van zijn kant verlangde dat Nedermeijer van Rosenthal 
samen met Thorbecke het nieuwe kabinet zou formeren. Zo geschiedde. De gematigde 
medeformateur ging het departement van Justitie beheren in het kabinet-Thorbecke 1.

Binnen een half jaar kwam hij al met een nieuw ontwerp-Enquêtewet.7 Anders dan Don
ker Curtius probeerde Nedermeijer van Rosenthal niet inhoudelijk de doeleinden van het 
recht van enquête aan te geven. De minister beperkte zich hoofdzakelijk tot enkele door de 
Kamer en een ingestelde onderzoekscommissie te volgen procedures, de vergaande bevoegd
heden van een enquêtecommissie zoals de mogelijkheid getuigen en deskundigen te dag
vaarden en onder ede te horen, alsmede de sancties ten opzichte van degenen, die hun mede
werking aan de onderzoekscommissie zouden weigeren. Toen een maand later het verslag 
van de commissie van rapporteurs verscheen, bleek de grote -  liberale -  meerderheid van de 
leden van de Tweede Kamer achter de opzet van de minister te staan.8 Een omschrijving van 
de doeleinden van het recht van onderzoek zou haast vanzelfsprekend overeenkomen met 
een beperking van dat recht, hetgeen de Grondwet nu eenmaal niet verlangde. De constitu
tie schreef slechts een regeling van het recht van enquête voor. Van conservatieve zijde werd 
de gekozen opzet daarentegen gekritiseerd. Het in het voorstel uitgewerkte recht van enquê
te gaf de Kamer een bevoegdheid in handen, waartegen genoegzame waarborgen ontbraken. 
De conservatieven vreesden dat het onbeperkte recht van enquête in de handen van de 
meerderheid een geducht wapen zou vormen. Volgens de liberalen zou het zo’n vaart niet 
lopen. De Kamer zou het recht in de regel niet als wapen tegen de regering gebruiken, zoals 
de praktijk in Engeland ook bewees. Het belangrijkste doel van een onderzoek was voorlich
ting. ‘Een onderzoek kan eene tegen het Gouvernement vijandige strekking hebben; doch de 
velerlei eigenaardige middelen, welke de meerderheid der Kamer buitendien bezit om vijan
digheid aan den dag te leggen zullen door beperkende voorschriften in deze wet niet worden 
gekeerd.’9

De regering kon de Kamer trouwens waarschuwen geen misbruik van het recht te maken. 
Mocht de Kamer volgens de regering haar boekje met een enquête inderdaad te buiten gaan, 
dan kon deze hiertegen optreden door‘als uiterst middel (...) tot eene ontbinding der Kamer 
over te gaan’. In het nog jonge dualistische bestel aanvaardde ook de liberale Kamermeerder
heid als vanzelfsprekend het recht van de Kroon om tot Kamerontbinding over te gaan wan
neer een enquête in een al te Vijandige’ richting ten opzichte van de zittende ministers zou 
gaan. En ontbinding van de Kamer betekende volgens het laatste artikel van het wetsvoorstel 
de onmiddellijke beëindiging van het onderzoek.

De liberalen waren niet met alle onderdelen van het wetsvoorstel even ingenomen. Zo kri
tiseerden zij nadrukkelijk de bepaling dat ministers slechts door de Kamer in haar geheel 
konden worden geïnterpelleerd en dientengevolge niet mochten worden gehoord door een 
enquêtecommissie. De ruime mogelijkheid voor ambtenaren om te weigeren op bepaalde 
vragen te antwoorden -  zich te verschonen -  door zich op hun meerderen dan wel op de 
minister te beroepen, ondervond eveneens kritiek.

De minister verdedigde zich in zijn memorie van beantwoording tegen de kritiek uit de 
Kamer. Het rechtstreeks horen van ministers door een enquêtecommissie was volgens Neder
meijer van Rosenthal niet in overeenstemming te brengen met artikel 89 van de Grondwet, 
dat het inlichtingenrecht toekende aan de Kamers. Indien een specifiek grondwetsartikel de
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Kamers in pleno het inlichtingenrecht toekende, kon een gewone wet niet een afwijkende 
regeling treffen.10 Ten aanzien van de verschoningsgrond voor ambtenaren kwam de minis
ter de Kamerleden enigszins tegemoet. De plenaire Kamer kon van de betrokken minister 
verlangen dat hij de ‘gegrondheid der ingebragte verschooning’ bevestigde.11 En de minister 
diende uiteindelijk op grond van het inlichtingenrecht de gevraagde inlichtingen te ver
strekken, tenzij hij hierdoor in zou gaan tegen het belang en de zekerheid van het rijk, de 
koloniën en bezittingen van het rijk in andere werelddelen.

M ondelinge behandeling van het oritwerp

Zoals nadien nog honderden malen het geval zou zijn, was de mondelinge behandeling van 
het ontwerp in de plenaire vergadering hoofdzakelijk een herhaling van zetten, maar daar
mee geenszins overbodig.12 De inmiddels in de Kamer gekozen Donker Curtius bleek te kun
nen instemmen met het wetsvoorstel, mits een voorstel om een enquête in te stellen maar 
eerst in de afdelingen, door loting samengestelde Kamercommissies, besproken was voordat 
het in de plenaire vergadering in stemming zou komen.13 Mede op grond van het al in het 
wetsvoorstel geformuleerde vereiste, dat een enquêtevoorstel nauwkeurig het object van 
onderzoek diende aan te geven, zou de Kamer niet onverhoeds tot een onderzoek kunnen 
besluiten.

De leider van de conservatieve antirevolutionaire stroming, G. Groen van Prinsterer, 
betoonde zich als steeds een tegenstander van alles wat zweemde naar volkssoevereiniteit. Hij 
was het er met de minister en zijn medeleden eigenlijk alleen over eens dat het een gewich
tig recht betrof. Groen had het recht van enquête echter liever gemist. Hij zag er een twijfel
achtig voorrecht in voor de Tweede Kamer, die alleen maar in de verleiding zou komen dit 
gevaarlijke wapen tegen het gouvernement in stelling te brengen. Het recht was trouwens 
zonder genoegzaam overleg in de Grondwet van 1848 opgenomen. In zijn ogen kwam het 
niet overeen met de algemene aard en de geest van de grondwettige instellingen: het vormde 
‘in onze Grondwet eene anomalie’.14 Met zijn antirevolutionaire medeleden steunde Groen 
wel het wetsvoorstel van de minister, omdat de Grondwet nu eenmaal een wettelijke regeling 
voorschreef.

Die steun kreeg Nedermeijer van Rosenthal niet van de eigenzinnige liberaal E.W. van 
Dam van Isselt, in 1850 net weer in de Kamer gekozen in de zojuist ontstane vacature nadat 
Nedermeijer van Rosenthal minister was geworden. Van Dam van Isselt had van 1829 tot 1849 
onafgebroken deel uitgemaakt van de Tweede Kamer, was in 1841-1842 voorzitter van de 
Kamer geweest en was een van de befaamde Negenmannen, die in 1844 het initiatief hadden 
genomen om een vergaande grondwetsherziening in liberale zin tot stand te brengen. Zijn 
eigenzinnige wijze van opereren isoleerde hem echter nogal eens van de meerderheid der 
liberalen. Van Dam van Isselt kritiseerde het wetsvoorstel zeer scherp omdat het ontwerp een 
onderzoek naar het functioneren van de ministeriële verantwoordelijkheid eigenlijk onmo
gelijk maakte.15 Het voorstel stelde de ministers boven de wet. Iedere ingezetene zou door een 
enquêtecommissie gehoord kunnen worden met uitzondering van ministers: een exceptio
nele situatie. De door de minister aangevoerde interpretatie van het inlichtingenrecht over
tuigde Van Dam van Isselt in het geheel niet. Dit artikel zou, aldus ook de liberaal P.J. Coste- 
rus,16 veeleer zo moeten worden gelezen dat de minister ook aan Kamercommissies de door 
hen verlangde inlichtingen zou behoren te geven.
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Illusoir

Voor de mogelijke verschoningsgrond van ambtenaren en de slechts door de minister zelf 
te bevestigen gegrondheid hiervan had de liberale criticus helemaal geen goed woord over: 
‘Als een Minister begrijpt dat het voor den Staat noodig is dat hij blijft aan het hoofd van 
het departement, dan kan hij tot zijne ambtenaren zeggen: “antwoordt niet!”, dan strijdt 
het, naar zijne meening, met het belang van den Staat, want het gevolg zou kunnen zijn dat 
zijne portefeuille gecompromitteerd wierd; en het behoud dier portefeuille zou in het oog 
van den gecompromitteerden Minister als het hoogste belang van den Staat kunnen wor
den beschouwd.’17 De drie betrokken wetsartikelen maakten volgens Van Dam van Isselt 
‘het gehele regt van enquête illusoir, en de geheele wet (...) voor mij als niet geschreven’. 
Illusoir omdat er geen enquêtes zouden worden gehouden zolang een grote meerderheid de 
betrokken minister steunde. Kwam er toch een onderzoek, dan zou de meerderheid zich 
neerleggen bij een weigering van de minister om inlichtingen te verstrekken. In tijden van 
politieke spanning zou een weigering evenwel aanleiding geven tot hevige botsingen, 
immers de ‘Ministers zullen steeds gebruik kunnen maken van art. 89 van de Grondwet, en 
ten antwoord kunnen geven: “het belang van den Staat verbiedt mij daaromtrent iets meer 
te zeggen.” Wie onzer zou het wagen verder bij den Minister aan te dringen, wanneer hij 
zegt: “ ik heb aan mijnen ondergeschikten ambtenaar den last gegeven in geen uitleg te tre
den, omdat het welzijn van den Staat verbiedt te openbaren, wat gij hem hebt ge
vraagd?” ’18

De grote meerderheid der liberale Kamerleden koos de zijde van de minister. Vooral diens, 
nauwelijks overtuigende, dwingende interpretatie van het grondwettelijk inlichtingenrecht 
werd door de meeste liberalen onderschreven. Slechts acht leden steunden Van Dam van 
Isselt in zijn ongezouten kritiek op het wetsvoorstel.

Nadat ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel had aangenomen, bereikte de Enquêtewet al 
op 5 augustus 1850 het Staatsblad. Naast de succesrijke Thorbecke had ook Nedermeijer van 
Rosenthal een organieke wet op zijn naam gebracht. Er zouden nog maar weinig in het oog 
springende resultaten van hem volgen. In 1852 trad hij af nadat de Kamer zijn voorstel voor 
een wet op de rechterlijke organisatie van de hand had gewezen.

Toepassing van het recht van enquête

Het gaat te ver om te beweren dat de Enquêtewet een onderzoek in het kader van de parle
mentaire controle op het regeringsbeleid uitsloot. De wet beperkte de mogelijkheden van 
zo’n onderzoek echter heel nadrukkelijk, terwijl het juist de opzet van de wetgever was om 
het recht van enquête te regelen en niet te beperken.

De geschiedenis heeft de liberaal Van Dam van Isselt meer gelijk gegeven dan hij zelf zal 
hebben gewenst. Een al in 1852 gestarte enquête naar de accijns op zout, overigens op basis 
van een mede door Van Dam van Isselt ingediend voorstel, leverde geen eindverslag op door
dat het onderzoek abrupt stopte toen de regering in 1853 de Kamer ontbond.19 In 1855 ver
klaarde de Kamer zich onbevoegd om een onderzoek in te stellen naar de aanbesteding van 
muntplaatjes, omdat het voorgestelde onderzoek niets van doen had met de wetgevende 
arbeid van de Kamer. Een jaar later wilde de Kamer pas een enquête naar de toestand in het 
Zwolsche Diep instellen nadat de voorsteller had laten blijken niet buiten het begrensde con-
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trolerecht van de Kamer te willen gaan, maar slechts de uitvoering van een regeringsbesluit 
te willen onderzoeken.

Al in 1860 schreef Karsten in zijn proefschrift over het recht van enquête: Teder verslag 
herinnerde, dat men binnen het gebied der wetgeving moest blijven.’20 Voor zogenaamde 
politieke enquêtes was geen ruimte.

Tot 1940 is wel driemaal voorgesteld een onderzoek op basis van de Enquêtewet in te stel
len naar mogelijk misbruik van politieke macht door een minister. In het eerste geval, in 1865, 
wilde de antirevolutionair J.P.J.A. graaf van Zuylen van Nijevelt -  geen echte navolger van

EEN LASTIG GEVAL

B R A M  „ D ro m m e ls ,  hoe kom Ik d * a r  met m'n lieele hebben  t a  houw en  I n ? '1

Spotprent uit: De ware Jacob, jaargang 9 (1909-1910).
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Groen van Prinsterer! -  onderzocht zien of Thorbecke niet met zijn inmiddels afgetreden 
collega G.H. Betz van Financiën op onwettige wijze de verkiezingen in Limburg had willen 
beïnvloeden. Bijna 45 jaar later, in 1909-1910, wenste de linkerzijde onder aanvoering van 
SDAP-leider P.J. Troelstra een onderzoek in te stellen naar het decoratiebeleid van AR-minis- 
ter A. Kuyper in de jaren 1903 tot 1905. Kuyper was ervan beschuldigd een voordracht voor 
een ridderorde gedaan te hebben in ruil voor een gift in de kas van zijn partij. In 1938 ver
langde de liberaal W.C. Wendelaar een enquête naar de motieven van r k s p -minister C.M.J.F. 
Goseling om de marechausseebrigade te Oss de opsporingsbevoegdheid ten aanzien van de 
betrokkenheid van kloosterlingen bij zedendelicten te ontnemen.

Met name de twee laatstgenoemde voorstellen werden verworpen met een uitgesproken 
links-rechts tegenstelling, dat wil zeggen niet-confessioneel versus confessioneel. De rege
ringsgezinde meerderheid zag deze drie enquêtevoorstellen als moties van wantrouwen, hoe
zeer de voorstellers dit ook tegenspraken.21

Buiten deze drie gevallen in de ‘schandaalsfeer’ zijn er tot 1940 geen voorstellen bij de 
Kamer ingediend om een enquête te houden naar het regeringsbeleid of, in staatsrechtelijke 
termen, naar het functioneren van de ministeriële verantwoordelijkheid. De Kamer heeft 
naast de enquête naar de accijns op zout en het Zwolsche Diep tot 1886 nog zes maal van haar 
recht gebruikgemaakt. Het betrof steeds onderwerpen in de sfeer van de wetgeving dan wel 
specifieke maatschappelijke misstanden. Net als het voorstel uit 1852 met betrekking tot de 
accijns op zout werden de enquêtevoorstellen in 1860 en 1861 slechts door een kleine meer
derheid gesteund. Het mede door Thorbecke ingediende voorstel ten aanzien van Maas en 
Zuid-Willemsvaart had betrekking op specifiek door België genomen maatregelen die de 
bevaarbaarheid van beide vaarwegen sterk verminderden. De Nederlandse regering toonde 
zich bij monde van de minister van Buitenlandse Zaken, die zei persoonlijk niet tegen het 
onderzoek te zijn, huiverig voor de parlementaire enquête omdat zij er vertraging en nieuwe 
moeilijkheden bij onderhandelingen met België van verwachtte.22 Achteraf lijkt het tegen
deel veeleer het geval geweest te zijn. In 1861 vroeg de nieuwe minister van Marine, W.J.C. 
ridder Huyssen van Kattendijke, die een vergaande hervorming van de ‘zeemacht’ wilde 
doorvoeren, bij de ingediende begroting vrijwel letterlijk om een parlementair onderzoek. 
De commissie van rapporteurs bediende hem op zijn wenken.

De latere enquêtes, tussen 1870 en 1890, ademden duidelijk een progressief liberale geest. 
De enquête naar de besmettelijke longziekte onder het rundvee, veeleer een wetenschappe
lijk dan een politiek onderzoek, kwam vooral voort uit de waarneming dat men de betrok
ken ziekte in bepaalde regio’s veel beter onder de knie had dan elders.

Politiek belangwekkend waren onmiskenbaar de parlementaire enquêtes over de koop
vaardijvloot, de exploitatie van de spoorwegen en de toestand in fabrieken en werkplaatsen. 
De enquêtes naar de oorzaken van de achteruitgang van de Nederlandse koopvaardij en de 
onsamenhangende situatie op het gebied van de spoorwegen, waar enkele particuliere maat
schappijen elkaar scherp beconcurreerden, waren beide voorgesteld door J.P.R. Tak van 
Poortvliet, een uitgesproken representant van de nieuwe generatie liberalen. Meer en meer 
gingen ook liberalen pleiten voor interventie van de staat. De nachtwakersstaat met zijn ide
aal van staatsonthouding behoorde definitief tot het verleden. Dat spreekt ook uit de laatste 
en belangrijkste enquête uit de negentiende eeuw, de enquête naar de werking van het kin
derwetje van Van Houten en de arbeidsomstandigheden in fabrieken en werkplaatsen, voor
gesteld door de progressieve liberaal H. Goeman Borgesius.23 Met deze Arbeidsenquête
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kwam de sociale kwestie definitief op de politieke agenda, al is het eindrapport van de 
enquêtecommissie nooit in de Kamer besproken omdat het verscheen vlak vóór de Kamer
ontbinding vanwege de grondwetsherziening van 1887. Dat de enquête een belangrijke rol 
gespeeld heeft, bleek al in 1889 bij de totstandkoming van de Arbeidswet, die onder meer de 
oprichting van de Arbeidsinspectie regelde. Juist aan het ontbreken van toezicht was het ont
duiken van het kinderwetje tot dat moment toe te schrijven geweest.

Voor uitgesproken politieke enquêtes in het kader van parlementaire controle op het rege
ringsbeleid is er nooit een meerderheid geweest; aan het eind van de negentiende eeuw was 
er ook geen behoefte meer aan het recht van enquête in het kader van de medewetgevende 
taak van de Kamer. Politieke partijen met programma’s o f stembusakkoorden gingen de 
hoofdrol spelen. De periode van de Antithese brak aan met een scherpe tegenstelling tussen 
confessionele en niet-confessionele fracties, die afwisselend een bevriend kabinet in het zadel 
hielden. Ministers in opeenvolgende kabinetten ontplooiden meer en meer initiatieven op 
steeds nieuwe terreinen. Daartoe was aansporing op basis van parlementaire enquêtes niet 
nodig. Als er onderzoek vereist was, dan waren de verantwoordelijke ministers al gauw ook 
zonder aandrang uit de Kamer bereid een commissie van deskundigen in te stellen. In enke
le gevallen is een enquêtecommissie bij wet, en daarmee in feite door de regering, ingesteld 
om de commissie de vereiste enquêtebevoegdheden te verlenen.-4

Recht van enquête definitief  ingeslapen?

Met acht enquêtes door de Tweede Kamer tussen 1852 en 1887 leek het met de toepassing van 
het enquêterecht gedaan. De Eerste Kamer, die het recht van enquête juist bij de grondwets
herziening van 1887 had gekregen, heeft er nooit gebruik van gemaakt.25 De Tweede Kamer 
stelde gedurende zestig jaar geen enquêtecommissie meer in. Na de periode van de Antithe
se volgde het Interbellum met zijn confessionele hegemonie, waarin, afgezien van een al 
genoemd incident, zelfs geen voorstellen meer werden ingediend.26

Het enquêterecht was illusoir geworden in de profetische woorden van Van Dam van 
Isselt. In die situatie kwam geen verandering toen de Kamer in 1947 het voorstel van P v d A -  

fractievoorzitter M. van der Goes van Naters aannam om een enquête te houden naar het 
beleid van de opeenvolgende kabinetten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Terecht is gespro
ken over een ‘enquête sui generis’.27 Omdat de Kamers tussen 1940 en 1945 niet hadden kun
nen vergaderen, moest de volksvertegenwoordiging wel achteraf het door de regering in Lon
den gevoerde beleid controleren en beoordelen. In feite was sprake van de eerste politieke 
enquête, in die zin dat onderzoek werd gedaan naar de ministeriële verantwoordelijkheid 
voor gevoerd beleid. De enquête kon pas effectief worden aangevangen nadat eerst de voor
naamste beletselen tegen politieke enquêtes via een ad-hocoplossing uit de Enquêtewet 
waren verwijderd. Zo konden zittende ministers, onder wie W. Drees, door de enquêtecom
missie worden gehoord, ‘voor zover de verlangde inlichtingen betrekking hebben op een 
periode gedurende welke de Staten-Generaal ten gevolge van een noodtoestand niet of niet 
normaal gefunctioneerd hebben’. Er werd daarnaast ingevoegd dat van een vergadering van 
de ministerraad geen andere stukken mochten worden verstrekt dan een door de minister
president ondertekend uittreksel, vermeldende de in die raad gevallen beslissingen. De rege
ring kon een ingestelde enquête niet meer onmiddellijk doen beëindigen door de Kamer te 
ontbinden.
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In de daaropvolgende dertig jaar stelde de Kamer nog wel enkele keren een onderzoekscom
missie in, maar niet op basis van de Enquêtewet. De betrokken commissies moesten het 
dientengevolge zonder de bevoegdheden van een enquêtecommissie stellen.

Pas in 1977 zou de wetgever via een initiatiefvoorstel van alle grote partijen afstand nemen 
van het ‘stelsel van de regering’ uit 1848-1850.28 Dat gebeurde overigens pas door, op 
aandrang vanuit de Kamer, een wijziging in het voorstel aan te brengen, dat voortaan ook 
ministers konden worden gehoord. De initiatiefnemers hadden de wet aan de tijd willen 
aanpassen, maar dit relict uit de vorige eeuw -  ministers gaven immers al decennialang 
antwoord op vragen van Kamercommissies en van individuele Kamerleden -  was over het 
hoofd gezien.

Het horen van getuigen en deskundigen door een in te stellen enquêtecommissie zou in 
het openbaar plaatsvinden. Ook bestaande Kamercommissies zouden op een eenvoudiger 
wijze een enquête kunnen voorstellen. Het onderwerp van een enquête behoefde niet meer 
nauwkeurig omschreven te worden in zo’n enquêtevoorstel. Bij de behandeling van de wets
wijziging, voortaan Wet op de Parlementaire Enquête geheten, kwam ter sprake dat het recht 
van enquête vooral van belang zou kunnen zijn in het kader van parlementaire controle ach
terafop het gevoerde regeringsbeleid. In dat verband leken de aangebrachte wijzigingen in de 
wet slechts van marginale betekenis. In de politieke praktijk geven vooral de oppositiepartij
en inhoud aan die parlementaire controle. Ook al erkennen regeringspartijen het belang van 
die controle op het beleid, enquêtevoorstellen vanuit de oppositie zouden al gauw door de 
regeringspartijen worden afgewezen. De gedachte kwam op dat de oppositie, mits zij van een 
zekere omvang is, een parlementaire enquête zou moeten kunnen afdwingen.29

Bij de algehele grondwetsherziening onderschreef enkele jaren nadien een zeer grote 
meerderheid -  het c d a  en de partijen ter linkerzijde -  in de Tweede Kamer de wenselijkheid 
van het zogenaamde minderheidsrecht op enquête. Voor het recht van enquête leek een 
nieuwe toekomst open te liggen, nu in het kader van de parlementaire controle op het 
regeringsbeleid. De Eerste Kamer, met name de fracties van het c d a  en de w d , verwierp de 
voorgestelde grondwetswijziging evenwel in tweede lezing.30 Daarmee was de gedachte 
achter het minderheidsrecht echter nog niet van tafel.

O pnieuw  p arlem en taire  enquêtes

Negen maanden na de interventie van de senaat stemden de fracties van de w d  en het c d a  in 
de Tweede Kamer aarzelend in met het voorstel om een enquête in te stellen naar de onder
gang van het Rsv-concern dat de afgelopen decennia zeer grote bedragen aan overheidssteun 
had ontvangen.31 Door de oppositie was er nadrukkelijk op gewezen dat de Tweede Kamer zich 
inmiddels tweemaal voor de toekenning van het recht van enquête aan een minderheid had 
uitgesproken. De r s v -enquête is de eerste ‘normale’ politieke enquête in de parlementaire 
geschiedenis geworden. In het onderzoek stond de verantwoordelijkheid van uiteenlopende 
ministers in opeenvolgende kabinetten centraal. Over menig minister sprak de enquêtecom
missie een hard oordeel uit. De tot het eind toe zeer eensgezind opererende commissie, voor
gezeten door voormalig CDA-minister C.P. van Dijk, kreeg ongekend veel aandacht van de 
media voor haar onderzoek. Na afloop van het onderzoek concludeerden vriend en vijand dat 
de Kamer te weinig werk gemaakt had van de controle op het regeringsbeleid en dat het recht 
van enquête ook in de toekomst een belangrijke rol zou kunnen spelen.
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Een nieuwe poging om toch een minderheidsrecht op enquête in de Grondwet vast te leggen 
mislukte opnieuw.32 Bij de formatie van het kabinet-Lubbers n  in 1986 spraken de fracties 
van het c d a  en de P vdA min of meer af eikaars serieuze voorstellen tot het houden van een 
enquête te steunen.33 Binnen enkele maanden volgde de enquête naar fraude met bouwsub- 
sidies.34 Al bij de aanvang van het onderzoek adviseerde CDA-fractievoorzitter B. de Vries zijn 
partijgenoot staatssecretaris G.Ph. Brokx op te stappen. Bij de bespreking van het eindrap
port vijftien maanden nadien was de kritiek op de voormalige bewindsman nagenoeg una
niem. In een rechtsstaat diende vanzelfsprekend ook de overheid zich aan de geldende regels 
te houden. Leken bewindslieden sinds de jaren 1960 haast onkwetsbaar voor kritiek, de rege
ringsgezinde WD-fractie liet bij monde van woordvoerder F. Bolkestein weten falende 
bewindslieden in de toekomst niet meer de hand boven het hoofd te houden.35

Enkele maanden later sprak een commissie -  die als gewone commissie niet de medewer
king van de regering kreeg en daarom enquêtebevoegdheden vroeg én kreeg -  een hard oor
deel uit over het gestuntel van opeenvolgende bewindslieden bij het produceren van een 
fraudebestendig paspoort.36 De voormalige staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en 
inmiddels minister van Defensie W.F. van Eekelen ( w d ), die zijn opvolger ‘een kar met vier
kante wielen’ had nagelaten, kon slechts aftreden; CDA-staatssecretaris P.R.H.M. van der Lin
den volgde zijn voorbeeld enkele dagen later. Door met een kabinetscrisis te dreigen wist pre
mier R.F.M. Lubbers een afkeurend oordeel over CDA-minister H. van den Broek tegen te 
houden.

De aarzeling om van het recht van enquête gebruik te maken, nam nadien onmiskenbaar 
toe. Bleek een meerderheid in de Kamer een onderzoek wel wenselijk te vinden, dan werd in 
eerste instantie gekozen voor een gewoon onderzoek. Bij de enquête naar het functioneren 
van de uitvoeringsorganen in de sociale zekerheid lag het accent sterk op de wenselijke stel
selveranderingen. De ingestelde onderzoekscommissie vroeg de Kamer, net als de paspoort- 
commissie vier jaar tevoren, haar enquêtebevoegdheden te verlenen om een diepgravender 
onderzoek te doen.37

In 1994 besloot de Kamer een onderzoek naar de toegepaste opsporingsmethoden te doen. 
De demissionaire ministers E.M.H. Hirsch Ballin ( c d a ) en E. van Thijn ( P v d A )  namen ont
slag. Een half jaar later werd op voorstel van een werkgroep van Kamerleden besloten een 
parlementaire enquête te houden. De w d  wilde wel een nader onderzoek, maar was tegen 
de instelling van een enquêtecommissie.38 Het c d a  vond een onderzoek eigenlijk niet nodig, 
maar had in de gegeven situatie een voorkeur voor een parlementaire enquête.39 Net als de 
Rsv-enquête zou de Opsporingsenquête maandenlang de publieke aandacht trekken. De 
openbare verhoren werden voor het eerst rechtstreeks op televisie uitgezonden. De kritiek 
van de commissie op de toegepaste opsporingsmethoden was niet gering.40 Door de infil
tratie in de drugscriminaliteit was niet te ontwarren of de politie, gesteund door het open
baar ministerie, met de bestrijding van drugsinvoer o f met invoer van drugs doende was. 
Zowel de enquête naar de uitvoeringsorganen sociale zekerheid als die naar de opsporings
methoden heeft een stroom van regelgeving en beleidsmaatregelen in gang gezet.

In de huidige constellatie, waarin staat en maatschappij sterk ineengrijpen, geeft een 
onderzoek naar onderdelen of aspecten van het beleid al gauw aanleiding het beleid bij te 
stellen. Dat kwam ook naar voren uit de meest recente parlementaire enquête waar de Kamer 
pas in uiterste instantie toe besloot: de Bijlmerenquête. Zes jaar na de ramp haalde de Kamer 
haar geduchte wapen als ultimum remedium te voorschijn. De verwachtingen over de resul-
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taten waren vooraf bepaald niet hooggespannen. Vanaf de aanvang van de openbare verho
ren bleek de enquêtecommissie niettemin op basis van haar bevoegdheden, en professioneel 
inspelend op de ongekende aandacht van de media, deuren open te krijgen die voorheen 
gesloten waren. Drie maanden lang zorgde de enquête voor voorpaginanieuws. Dat kwam 
ook door vermeende informatie over het ‘onder de pet’ houden van de gevaarlijke lading van 
het rampvliegtuig, informatie die nadien onjuist bleek te zijn. De enquête als geheel wierp 
een treurigstemmend licht op de overheid. Op allerlei fronten bleken tal van overheidsin
stellingen en -diensten en individuele ambtenaren niet te doen wat van hen verwacht had 
mogen worden. Opeenvolgende bewindslieden hadden de Kamer op tal van momenten 
onduidelijk, onvolledig, ontijdig o f onjuist ingelicht.41 De verwijten van de enquêtecommis
sie aan de beide vice-premiers, vvD-minister A. Jorritsma en D66-minister E. Borst, én pre
mier W. Kok over hun optreden in de vorige kabinetsperiode waren ongekend scherp. Na 
wekenlange spanning, waarbij een kabinetscrisis over de invoering van het referendum en 
het debat over de Bijlmerenquête op elkaar inwerkten, overleefde het kabinet met alle 
bewindslieden.42 Om strijd beweerden de hoofdrolspelers uit het regeringskamp dat beide 
zaken geheel los van elkaar moesten worden bezien omdat ze inhoudelijk niets met elkaar te 
maken hadden. Hoe eerlijk die hoofdrolspelers dat ook meenden, de afronding van de Bijl
merenquête en de geslaagde lijmpoging na de referendumcrisis kunnen in de parlementaire 
geschiedenis niet los van elkaar worden bezien. Beide zaken zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden vanwege het ongemeen interessante, maar weinig bestudeerde fenomeen van de 
gelijktijdigheid.

Enkele afsluitende opmerkingen

Afgezien van de uitzonderlijke Oorlogsenquête in 1947 gaapt er een kloof van bijna een eeuw 
tussen de acht parlementaire enquêtes uit de tweede helft van de negentiende eeuw en de zes 
enquêtes aan het eind van de twintigste eeuw. Die kloof markeert de geheel verschillende 
functie van de enquêtes in beide periodes van de parlementaire geschiedenis.

In de negentiende eeuw heeft de Kamer, met name in de sfeer van haar medewetgevende 
taak, een beperkt aantal keren gebruikgemaakt van het enquêterecht. Het onderzoek was 
sterk op de toekomst gericht. Als er al niet een wetsvoorstel op tafel lag, dan ging het er door
gaans om de regering te bewegen initiatieven te nemen. In ongewenste toestanden o f ont
wikkelingen diende te worden ingegrepen. De enquêtes zelf trokken niet of nauwelijks aan
dacht. Enkele tientallen burgers van wisselende maatschappelijke achtergrond en uit ver
schillende regio’s werden achter gesloten deuren door de enquêtecommissie gehoord. De 
meeste eindrapporten van de commissies werden in de Kamer besproken, maar daar bleef 
het doorgaans bij. Ministers kregen de rapporten wel toegestuurd, maar onthielden zich van 
commentaar. Alleen de Arbeidsenquête van 1886-1887, de laatste enquête uit de negentiende 
eeuw, lijkt een belangrijke bijdrage te hebben geleverd aan de totstandkoming van nieuwe 
wetgeving: de Arbeidswet van 1889.

Bij de zes recent door de Tweede Kamer gehouden parlementaire enquêtes ging het om 
een heel ander type onderzoek. Ook al is het niet op voorhand gezegd dat de onderzoeken 
geen lessen voor de toekomst zullen opleveren, stonden ze toch primair in dienst van de con
trole op het gevoerde regeringsbeleid, en waren ze als zodanig op het verleden gericht. In de 
verzorgingsstaat speelt de overheid eigenlijk op alle terreinen van het maatschappelijk leven
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een belangrijke rol. Hoofddoel van de enquêtes was vast te stellen wat die rol in complexe en 
omvangrijke beleidsprocessen was en wie daar de uiteindelijke ministeriële verantwoorde
lijkheid voor droeg. De te horen getuigen en deskundigen waren met name voormalige en 
zittende bewindslieden met hun ambtenaren, alsmede voormalige en zittende Kamerleden 
die controle op het beleid hadden uitgeoefend.

De enquêtes vonden letterlijk en figuurlijk in de schijnwerpers van de publiciteit plaats. 
Over de omvangrijke eindrapporten werd uitvoerig gediscussieerd, eerst tussen de Kamer
fracties en de enquêtecommissie en vervolgens tussen de fracties en de betrokken bewinds
lieden. In elk van de rapporten werd het regeringsbeleid op tal van onderdelen en aspecten 
beoordeeld en gekritiseerd. Kritiek was er steevast op het gebrekkig of zelfs onjuist informe
ren van de Kamer. Enkele enquêtes vormden de directe aanleiding voor bewindslieden om 
op te stappen.

Een en ander verklaart dat ook in de huidige tijd niet snel naar het geduchte wapen van 
de parlementaire enquête wordt gegrepen. Bewindslieden zijn er volstrekt niet van gediend 
dat hun beleid aan een parlementaire enquête wordt onderworpen. Wel heel illustratief was 
in dit verband de mededeling van P v d A -fractievoorzitter }. Wallage in april 1998 bij de pre
sentatie van een voorstel om de parlementaire controle te verscherpen, dat de voorgaande 
vier jaar drie bewindslieden hem telefonisch hadden laten weten af te treden als de Kamer 
een onderzoek naar hun beleid zou starten.43 Partijen, die voorheen vanuit de oppositie al 
snel aandrongen op het instellen van een parlementaire enquête, opereren als regeringspar
tij uiterst terughoudend. Het besluit om een parlementaire enquête te houden, behoort 
onmiskenbaar tot de categorie van de politiek meest gevoelige beslissingen. Als ‘ventweg 
fungeert ook de instelling van een onderzoekscommissie zonder enquêtebevoegdheden, dan 
wel, meer recentelijk, een werkgroep van Kamerleden die een onderzoeksopzet uit dient te 
werken. Zo’n werkgroep is in specifieke situaties beter in staat een enquêtevoorstel in te die
nen, zeker wanneer een commissie zonder de vergaande enquêtebevoegdheden haar taak niet 
overtuigend lijkt te kunnen verrichten. Daarmee houdt het besluit om een enquête in te stel
len een element van willekeur in. Niet de meest belangrijke zaken worden onderzocht, maar 
zaken waar de Kamer, soms na jaren, niet meer omheen kan. Vooral na de formatie van een 
nieuw kabinet kunnen zaken uit het verleden met minder partijpolitieke schade worden 
onderzocht. De enquête heeft ook aan het eind van de twintigste eeuw sterk het karakter van 
ultimum remedium.
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Overzicht van alle gehouden parlementaire enquêtes.

Onderwerp jaar stemverhouding termijn in mnd nl n2
aanvang Tweede Kamer

gepland feitelijk

Accijns op zout 1852 26-25 9 nvt 5 onbek.

Zwolsche Diep 1856 29-19 8 4,5 5 29
Maas en zw -vaart 1860 34-30 7 7 5 18
Ned. zeemacht 1861 34-32 7,5 9 7 39
Koopvaardijvloot 1874 50-13 10 11 7 83
Longziekte rundvee 1877 51- 6 12 10,5 5 48
Expl. spoorwegen 1881 45- 3 10 15,5 7 138
Fabr. en werkpl. 1886 68- 3 7,5 9,5 9 146
Regeringsbeleid wo n 1947 alg. stemmen 12 10,5 9 850
RSV 1983 1 lid tegen 12 20,5 8 69
Bouwsubsidies 1986 alg. stemmen 13 15,5 9 74
Paspoortproject 1988 4 leden tegen 3 3,5 4 32
Uitvoering soc. zekerh. 1992 alg. stemmen 12 12 9 46
Opsporingsmethoden 1994 VVD, SGP, CD

tegen*
12 14 7 88

Bijlmerramp 1998 alg. stemmen 4 6 5 89

alsmede het uit het a o v  gestapte Kamerlid Th.J.M. Hendriks. Het v v d -Kamerlid A.E.L. van der 

Stoel stemde als medeondertekenaar van het voorstel wel voor. 

m: aantal leden van de enquêtecommissie.

m : aantal op basis van de wet gehoorde getuigen c.q. deskundigen.

n.b.: de bijzondere commissie onderzoek paspoortproject kreeg een maand na de aanvang van het 

onderzoek zogenoemde enquêtebevoegdheden.

Noten

1 Bij de beschrijving van de oorsprong van het enquêterecht is gebruikgemaakt van: Gerard Visscher, 

‘Ministeriële verantwoordelijkheid en recht van enquête’, Staatscourant-, 13 sept. 1988, p. 5-6.
2 Zie overigens de bijdrage van Ineke Secker in dit Jaarboek voor een in 1846 geuite wens van L.C. 

Luzac in deze richting.

3 Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (voortaan: h t k ) 1847-1848, Bijl. x u x .2 6 , p. 
480.

4 h t k  1847-1848, Bijl. x u x .2 7 , p. 573.
5 h t k  1847-1848, Bijl. x i.ix .3 1, p. 602.

6 Zie: h t k  1849, x x n .1-3 , p. 277-278.

7 h t k  1849-1850, x x iv .  1-3, p. 231-236.

8 h t k  1849-1850, x x i v .4, p. 313-317.
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9 HTK 1849-185O , X X IV .4 , p. 313.

10 H T K  1849-1850, XXIV.5, p. 388.

11 h t k  1849-1850, XX I V . 6, p. 39 1-

12 h t k  1849-1850, zitting 13 juli 1850, p. 1-15.

13 Ibidem, p. 1, 9-10. Het amendement van Donker Curtius werd met 27 tegen 24 stemmen aangeno
men.

14 Ibidem , p. 5-6.

15 Ibidem , p. 2-4.
16 Ibidem , p. 4.

17 Ibidem, p. 3.
18 Ibidem.

19 Eerste ondertekenaar van het enquêtevoorstel was de liberaal Ph.J. Bachiene. Zie voor een overzicht 
van alle enquêtevoorstellen tot 1940 met verwijzigingen naar Handelingen en Bijlagen: J.C. Pippel, 

Het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (’s-Gravenhage 1950) p. 540-541. 

Voor een uitvoeriger overzicht van alle voorstellen tot de Rsv-enquête, zie: PJ. Boon, De parlemen

taire enquête. Een rechtsvergelijkende studie (Zwolle 1982) p. 241-252.

20 E.H. Karsten, De parlementaire enquête in de Constitutionele Staten (Utrecht 1860) p. 233. Strikt ju ri

disch gezien verklaarde de Kamer zich niet onbevoegd om politieke enquêtes te houden. Zie: Boon, 

De parlementaire enquête, p. 134.

21 Zie voor een overzicht van argumenten van tegenstanders om tegen een ingediend enquêtevoorstel 

te stemmen: A. Kappeyne van de Coppello, ‘Het recht van enquête’ in: H.M. Franssen (red.), Het 

parlement in aktie. Bevoegdheden van de Staten-Generaal (Assen 1986) p. 63-92, aldaar p. 79-80.
22 Het betrof graaf Van Zuylen van Nijevelt, die v ijfjaar later een enquêtevoorstel in zou dienen naar 

de betrokkenheid van Thorbecke bij de Limburgse brievenkwestie (zie: h t k  1859-1860, p. 869).
23 Zie voor een heruitgave in drie delen van het enquêteverslag: J. Giele (red.), De Arbeidsenquête van 

1887. Een kwaad leven (Amsterdam 1981).

24 Zie: PJ. Oud, Het constitutioneel recht van het Koninkrijk der Nederlanden, deel 1 (Zwolle 1947) p. 609.

25 Voor het enige, door PvdA-senator J. Mol c.s., ingediende maar verworpen enquêtevoorstel over 

geheime contracten ten aanzien van het terugzenden van radioactief afval, zie: h e k  1980-1891, Bijl. 

149-I49h, alsmede h e k  1980-1981, p. 1089-1098.

26 Zie nader: G. Visscher, ‘De parlementaire enquête in vergelijkend perspectief, Acta Politica 13 (1978) 

p. 212-260.

27 Zie: E.C.M. Jurgens, ‘De parlementaire enquête’ in: Politiek, parlement, democratie. Opstellen voor 
prof. mr. F.J.F.M. Duynstee (Deventer 1975) p. 101.

28 Zie: G. Visscher, ‘Wijziging van de Enquêtewet’, Acta Politica 11 (1976) p. 525-533, alsmede A.H.M. 
Dolle, Het recht van parlementaire enquête (Groningen 1985) p. 72-82.

29 Zie uitvoeriger: Visscher, ‘De parlementaire enquête in vergelijkend perspectief’ en Boon, De parle

mentaire enquête.
30 Zie: G. Visscher,‘Impasse in het parlementair enquêterecht’ in: A.W. Heringa e.a. (red.), Staatkun

dig Jaarboek 1982-1983 (Leiden 1982) p. 325-344.

31 Zie voor het eindrapport van de enquêtecommissie: h t k  1984-1985, Bijl. 17.817 nr. 16 e.v.

32 Zie: h t k  1984-1985, Bijl. 19.029 R 1286.
33 Zie: h t k  1985-1986, p. 5328 en p. 5439.

34 Zie voor het eindrapport: h t k  1987-1988, Bijl. 19.623, nr. 30-36.

35 h t k  1987-1988, p. 3601 e.v. en p. 4215 e.v.
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36 Zie voor het eindrapport: h t k  1987-1988, Bijl. 20.559, nr. 7-13.

37 Zie h t k  1992-1993, Bijl. 22.730, nr. 8, p. 9 en 10.

38 H T K  1994-1995» P -1337-1340 en p. 1415.
39 h t k  1994-1995» P-1325-1237 en p. 1412-1413.
40 Zie voor het eindrapport: h t k  1995-1996, Bijl. 24.072, nr. 11-20.

41 Zie voor het eindrapport: h t k  1998-1999, Bijl. 26241, nr. 9. Zie voor de genoemde conclusie p. 396.

42 Afgezien van D66 -minister H.H. Apotheker, die aftrad omdat hij geen kans zag binnen het wettelijk 

gegeven kader de noodzakelijke inkrimping van de varkenshouderijen tot stand te brengen.

43 Zie: Gerard Visscher, ‘Minderheidsrecht op enquête belangrijk voor goede parlementaire controle 
achteraf', Staatscourant, 4 aug. 1998, p. 5.
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Van tragedie tot klucht
De rol van de media in de nasleep van de Bijlmerramp

Willem Breedveld

Hoe vaak zal het niet op de televisie te zien zijn geweest? Een Boeing 747 die laag boven 
Amsterdam vliegt. Een blik in de verkeerstoren van Schiphol waar krakend de flarden van 
een gesprek binnenkomen van een piloot die moeilijkheden heeft met zijn toestel, uitmon
dend in de beklemmende uitroep: ‘Going down, going down!’ Dan een stilte, die even later 
zonder commentaar wordt ingewisseld voor de vlammenzee, waarin twee grote flatgebou
wen zijn gehuld. Het zijn beelden en geluiden die zo vaak vertoond zijn dat op ieders net- en 
trommelvlies de tragedie gebrand staat die zich afspeelde, toen op 4 oktober 1992 een vracht
vliegtuig van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al zich in de flats Kruitberg en Groe- 
neveen in de Bijlmermeer boorde. Het ramptoestel had Schiphol niet meer kunnen halen 
voor een noodlanding. Bij deze vliegramp kwamen 43 mensen 0111 het leven.

Het zijn ook de beelden en geluiden die sindsdien telkens weer opdoken zodra het woord 
Bijlmerramp gebruikt werd en die zo het besef levend hielden van de ongelooflijke tragedie 
die zich in dat inferno moet hebben afgespeeld. Wie had daarom ooit kunnen vermoeden dat 
ruim zes jaar na dato datzelfde woord thans veeleer het idee oproept van een tragikomedie 
en soms zelfs die van een klucht? Die transformatie van tragedie tot klucht heeft zich vol
trokken tijdens en in de weken na de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecom
missie, de commissie-Meijer, die begin 1999 de gebeurtenissen van deze ramp tot in de details 
heeft opgerakeld. Tijdens die verhoren kwamen vanzelfsprekend ook de tragische aspecten 
aan de orde, de getuigenissen van de Bijlmerbewoners, maar die werden spoedig overvleu
geld door schutterende en elkaar tegensprekende autoriteiten. Het werd een bijna komische 
speurtocht naar de verantwoordelijkheden voor gemaakte fouten. Zoals dat gaat, kwam de 
commissie ten slotte bij de top van de piramide terecht, maar dan blijkt ineens, als bij tover
slag, dat alle ministers die iets met de ramp of de nasleep daarvan te maken hebben gehad, 
voortreffelijk werk hebben verricht. Hen zou geen enkele blaam treffen.

De commissie-Meijer dacht daar duidelijk anders over en gaf daarvan ook in haar eind
rapport op niet mis te verstane wijze blijk. Maar het eind van het liedje was toch dat de 
ministers zich van de verwijten niet echt iets hoefden aan te trekken en zij, tot hun vreug
de misschien, zelfs mochten vaststellen dat enkele politici, wetenschappers en journalisten 
in arren moede de messen trokken over de rol van de media in de nasleep van Bijlmer
ramp. Met hun complotverhalen en onheilstijdingen over de aanwezigheid van zwaar gifti
ge stoffen, zouden zij er niet weinig toe hebben bijgedragen dat veel Bijlmerbewoners zich 
tot op de huidige dag ziek voelen. Bovendien zouden zij een ernstige gebeurtenis tot puur 
amusement hebben gedegradeerd, waarin de enquêtecommissie zich nog had laten meesle
pen ook. Misschien is dat nog wel de verrassendste uitkomst van deze enquête. Het is daar
om de moeite waard nog eens na te gaan hoe deze ontknoping zich verhoudt tot de harde 
oordelen van de commissie-Meijer over het optreden van de autoriteiten. Snijdt het hout
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dat de media uiteindelijk ook in dat harde oordeel werden betrokken en zo ja, hoe had het 
anders gekund?

Een ramp als verhaal

Wat heet een ramp? Strikt genomen gaat het om een spectaculaire gebeurtenis, hetzij een 
aardbeving, een dijkdoorbraak o f een neerstortend vliegtuig, die het leven kost aan tiental
len, honderden of soms zelfs duizenden mensen. Niemand die het zo gewild heeft, als bij een 
oorlog, of zelfs maar als mogelijk afbreukrisico van zijn handelen bewust zo heeft ingecalcu
leerd, zoals bij het afleveren van een krakkemikkig automobiel. Volgens Van Dale is een ramp 
een onheil, een groot ongeluk dat ons overkomt: de ramp van Leiden, het springen van het 
kruitschip in 1807, o f de overstroming van 1953, die zelfs een nationale ramp genoemd werd. 
Toch is het ongewilde, o f onbedoelde karakter van het gebeuren ontoereikend om de tragiek 
ervan te verklaren, zelfs niet als de indrukwekkende optelsom van het vele individuele leed.

Dat komt omdat bij een ramp ook nadrukkelijk het aspect aan de orde is van menselijke 
inspanning die in één klap teniet wordt gedaan. De huizen, de dijken die we met zoveel ener
gie gebouwd hebben, blijken onverhoeds niet zo stevig als het leek. Vliegtuigen die vervaar
digd zijn om onverschrokken het luchtruim te doorklieven, vallen onverwachts krachteloos 
uit de lucht, bijvoorbeeld vanwege een verraderlijke metaalmoeheid in de borgpen van de 
motorophanging, zoals vrijwel zeker met het ramptoestel van El Al het geval was. Daarmee 
onderscheidt een ramp zich overigens niet van de eveneens dramatische gebeurtenis van de 
eerzame burger die een fatale val van de ladder maakt, of die bij een verkeersongeluk om het 
leven komt, behalve dat het onheil met een ramp in één klap royaal uitstijgt boven wat we 
gewend zijn als normaal te beschouwen.

Wat voor de burger een ramp is, heet in de journalistiek vooral ook een verhaal. Cynisch 
gezegd: een ramp voor het land is altijd nog leuk voor de krant. Je kunt het echter ook zo zien: 
een ramp vraagt dringend om een verhaal, om de eenvoudige reden dat telkens wanneer zich 
zo’n dramatische gebeurtenis voordoet, mensen er alles van willen weten. Dat heeft niets te 
maken met ongezonde nieuwsgierigheid (ook al zijn er ook hier ontsporingen, zoals het ver
schijnsel van ramptoerisme), maar gewoon omdat er wezenlijke vragen aan de orde zijn, varië
rend van: wie zijn er bij betrokken, tot: hoe moeten we ons wapenen tegen zulke ingrijpende 
gebeurtenissen? Rampen zijn altijd bedreigend, tenminste zo voelt het, zelfs als het om een 
aardbeving in Turkije gaat (wie waren er op vakantie en wat betekent het voor de Turken zowel 
hier als daar?) en roepen alleen daarom al terstond een staat van verhoogde paraatheid op, 
waarin alle zintuigen zijn gespitst en iedere snipper informatie meer dan welkom is.

Vanzelfsprekend verflauwt die aandacht na verloop van tijd. Maar dat geldt allerminst 
voor rampen die dicht op onze huid zitten. Die roepen reeksen vervolgvragen op; de ant
woorden voegen zich, als het goed is, in het patroon van een samenhangend en ook voor een 
normale burger goed te begrijpen verhaal. Zolang dat verhaal er niet is, o f haperingen ver
toont, wordt de speurtocht voortgezet. Hoe zo’n verhaal er zou moeten uitzien, is uitvoerig 
uiteengezet door de Amerikaanse communicatiedeskundige George Gerbner. Idealiter geeft 
een goed verhaal antwoord op vier fundamentele kwesties, te weten vragen naar de existen
tie (wat is er?), vragen naar de prioriteiten (wat is belangrijk?), vragen naar waarden (wat is 
goed, wat is kwaad?) en vragen naar de onderlinge verhoudingen (wat hangt waarmee 
samen?).' Bij een ramp zijn die clusters vragen in verhevigde mate en vaak ook gelijktijdig
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aan de orde. Op zo’n moment willen mensen niet alleen precies weten wat er gebeurd is, en 
daarmee de vraag beantwoord hebben in wat voor wereld ze eigenlijk leven, de vraag dus 
naar existentie, maar ook de vraag naar het belang ervan, de prioriteit, wat mensen goed heb
ben gedaan en wat fout, en hoe dit alles zich verhoudt tot andere zaken in het leven. Dat laat
ste lijkt vergezocht, maar wie zich nog even de verhoren tijdens de Bijlmerenquête voor de 
geest haalt, herinnert zich ongetwijfeld de discussies over de veronderstelde bevoorrechte 
positie van El Al op Schiphol, het langs elkaar heen werken van overheidsinstanties, de aan
wezigheid van een cultuur van het onder de pet houden van vitale informatie en de afwezig
heid van coördinatie op ministerieel niveau, om slechts enkele aspecten te noemen.

Voor wie dit allemaal te hoog gegrepen vindt: de journalistieke nieuwsgierigheid dient 
ook een objectief doel. Onderzoek naar vliegrampen richt zich ten minste op twee doelen: de 
uitkomsten ervan zijn onontbeerlijk bij het treffen van maatregelen om een herhaling van 
het gebeuren in de toekomst te voorkomen en de veiligheid van het vliegverkeer te bevorde
ren. Bovendien hebben slachtoffers, nabestaanden en andere betrokkenen het recht om te 
weten wat de oorzaak van de ramp was en wie daarvoor verantwoordelijk kan worden 
gesteld. In het geval van de Bijlmerramp komen daar nog bij de gerechtvaardigde vragen 
naar de vracht van het ramptoestel en de vragen naar: hoe te handelen bij noodlandingen? 
Een terugkeer naar Schiphol accepteren met het risico van een crash met een flatgebouw, of 
een toestel met averij laten landen op het IJsselmeer?

Van ramp naar affaire

Het curieuze van de Bijlmerramp is dat deze relevante vervolgvragen zich niet schikten naar 
het patroon van een ‘goed’ verhaal, in de betekenis die Gerbner daaraan hecht; het Bijlmer- 
verhaal kreeg gaandeweg de trekken van een affaire. Het begon er mee dat al gauw het 
gerucht opdook over mannen met witte pakken, die niemand thuis kon brengen. Wie waren 
die mensen? Leden van de Israëlische geheime dienst? En waar waren die dan wel naar op 
zoek? Uiteindelijk zou de enquêtecommissie deze verhalen naar het rijk der fabelen verwij
zen. Dat neemt niet weg dat die geruchten het startsein waren voor een op zichzelf relevan
te speurtocht naar de lading, die jarenlang zou duren en wel om de doodeenvoudige reden 
dat de autoriteiten telkens in gebreke bleven daarop een afdoende antwoord te geven. Ook 
los daarvan rechtvaardigden tal van andere haperingen de journalistieke aandacht voor de 
nasleep van deze ramp.

Zo maakten zelfs zes jaar na dato, maar nog enkele maanden voor er sprake was van het 
houden van een parlementaire enquête, Ed van Thijn e.a. in De sorry-democratie een tame
lijk vernietigende balans op.2 Hun kritiek spitst zich toe op de volgende onderdelen: de onaf
hankelijkheid van het onderzoek, de lading en de afhandeling op politiek niveau. Zo was de 
toewijzing van de onderzoeksopdracht aan de Rijksluchtvaartdienst ( r l d ) vanaf het begin 
omstreden. Bij het onderzoeken van vliegongevallen in het verleden was de r l d  niet altijd 
onbevooroordeeld te werk gegaan. In dit geval was de r l d  bovendien ook nog eens betrok
ken bij de Bijlmerramp: ten tijde van de ramp vielen zowel de Luchtvaartinspectie als de 
Luchtverkeersbeveiliging onder de dienst. En ten slotte was er op dat moment een wet aan
genomen waarin wordt bepaald dat het onderzoek naar een vliegongeval voortaan door een 
onafhankelijke dienst dient te worden uitgevoerd. De wet was echter nog niet gepubliceerd 
in het Staatsblad en dus nog niet van kracht, maar niets stond de toenmalige minister van
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Verkeer en Waterstaat, Hanja Maij-Weggen, in de weg om alvast een voorschotje te nemen 
op de nieuwe situatie. Toch gunde zij het onderzoek aan de r l d : het aantal deskundigen in 
Nederland zonder belangen zou te beperkt zijn, en het ging de minister ook weer te ver om 
expertise in het buitenland in te huren.

Het verbaast Van Thijn e.a. daarom niet dat het r l d -onderzoek naar de oorzaken van de 
Bijlmerramp uiteindelijk veel vragen onbeantwoord liet. De meest omstreden uitkomsten in 
het onderzoek wijzen erop dat de afdeling Luchtvaartinspectie er alles aan heeft gedaan om 
haar eigen rol en die van de r l d -verkeersleiders onder te belichten. Volgens het r l d -onder
zoek wisten de verkeersleiders niet dat het vliegtuig twee motoren had verloren. Ze konden 
de piloot dan ook niet adviseren ergens anders te landen. Uit krantenpublicaties en ook uit 
Vincent Dekkers Going down, going down blijkt echter wel degelijk dat de r l d -verkeerslei
ders hadden kunnen weten dat de motoren waren afgebroken.3 Over het onderzoek naar de 
lading en de afhandeling op politiek niveau zijn Van Thijn e.a. stellig: beneden de maat. De 
verantwoordelijke ministers stelden zich zonder bedenkingen achter de r l d  op. De verhou
ding tussen ambtenaren en politiek leek tijdens het onderzoek naar de Bijlmerramp nog het 
meest op een ‘omgekeerd’ weberiaans model: de bestuurders waren loyaal aan de ambtena
ren in plaats van andersom. Er is volgens Van Thijn e.a. veel te weinig geluisterd naar klach
ten en vragen, en critici werden ervan beschuldigd zich te laten meeslepen in, zoals minister 
Annemarie Jorritsma de Kamer verweet, een ‘welhaast paranoïde situatie’.4

De ziekmakende boodschapper

Achteraf, met de wijsheid dus van de uitkomst van het parlementaire onderzoek, is het mak
kelijk genoeg de minister op dit punt bij te vallen, zoals De Groene Amsterdammer van 28 
april 1999 doet. De journalistiek, schrijft het blad, ‘heeft zes jaar lang zaken gedaan met door
geslagen complottheoretici en paranoïde onheilsmaniakken. Zes jaar lang werden voortle
vende onrustgevoelens gevoed met hun profetieën. De tijd lijkt rijp voor een journalistieke 
enquêtecommissie.’ En na deze oproep het boetekleed aan te trekken, vat De Groene zes lan
ge jaren van journalistieke pioniersarbeid en research samen in deze vernietigende alinea:

‘Onthulling volgde op onthulling. Joost Oranje {n r c ), Pierre Heijboer {de Volkskrant), Steven de 

Foer {De Standaard) en Vincent Dekker {Trouw) maakten er een spel van zo groot mogelijk uit 

te pakken met de meest onwaarachtige onthullingen. Het credo: hoe gekker hoe beter. Volgens 

de n r c  waren er grondstoffen voor gifgas aan boord, bestemd voor een Israëlisch wapenlabora- 
torium. De Volkskrant grossierde in tendentieuze berichten over de aanwezigheid van Mossad- 

agenten op de rampplek. In De Standaard werd als getuige een fotograaf zonder camera sprekend 

opgevoerd. De Standaard geloofde in een “ verdacht konvooi, begeleid door vermoedelijk Israëli

sche veiligheidsmensen ’ dat brokstukken van de El Al-Boeing zou hebben afgevoerd. De foto

graaf zou het met eigen ogen hebben gezien. Vincent Dekker van Trouw schreef er in 1994 zelfs 
een boek over: Going Down, Going Down... De ware toedracht van de Bijlmerramp, luidde de 

bescheiden ondertitel. Het boek en de vele, weinig genuanceerde artikelen die Dekker als lucht- 

vaartredacteur in misschien wel de beste krant van Nederland gepubliceerd kreeg, waren koren 

op de molen van zelfbenoemde amateur-onderzoekers, die in de jaren daarop met spectaculaire 
canards een vloedgolf van paniekreacties veroorzaakten.’
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De Groene stond niet alleen in haar kritiek. Marcel van Dam wijdde al tijdens de verhoren 
menige sarcastische column aan de goedgelovigheid en paniekzaaierij van de media. Maar na 
het massieve artikel van het kritische Amsterdamse weekblad barstte de kritiek pas goed los. 
In n r c  Handelsblad van 8 mei 1999 geeft Peter Vasterman, docent massacommunicatie aan 
de School voor journalistiek in Utrecht en deskundige in het onderwerp mediahypes, de 
media links en rechts om de oren. De angst in de Bijlmer is mede veroorzaakt door de ‘ziek
makende’ onzinverhalen, stelt hij.

‘Hebben ook zij niet bijgedragen aan de toename van gezondheidsklachten (Iet op: niet van “de” 

gezondheidsklachten) door al die verontrustende, maar vaak slecht onderbouwde o f soms zelfs 

feitelijk onjuiste verhalen over de gevaarlijke radioactieve straling, over het kankerverwekkende 

Cesium-137 in hangar 8, over de mycoplasmabesmettingen en het Golfsyndroom, o f over de aan

wezigheid van plutonium, een grondstof voor kernwapens? Wie herinnert zich nog de primeur 

van het Nos-journaal vorig jaar maart, dat bij enkele Bijlmerbewoners en hulpverleners ver

hoogde concentraties uranium in de ontlasting waren aangetroffen? Groot nieuws, dat grote 

maatschappelijke onrust veroorzaakte en dat leidde tot een spoeddebat in de Tweede Kamer, 

maar wel was gebaseerd op ondeugdelijk onderzoek zoals ook de enquêtecommissie vaststelt in 
haar eindrapport. Zou een mens daar niet doodziek van worden?’

In de Volkskrant van 15 mei 1999 krijgt Vasterman bijval van de hoofdredacteur van Elsevier, 
Hendrik lan Schoo, die stelt dat kranten en tv-pro gram ma’s fouten hebben gemaakt en zijn 
‘ontspoord’. Niet elke openbaring was afdoende gecontroleerd, menige onthulling hing op 
niet meer dan één bron. Ook de Rotterdamse mediahoogleraar Henri Beunders kraakt de 
pers, hoewel voor hem het zwaartepunt ligt bij de enquêtecommissie zelf: ‘Een pathetisch 
geval, de commissie dacht dat ze een rapport voor de media moest schrijven, de media dach
ten dat het over politiek ging. Geen van beide is waar. Het rapport is een bewijs dat er een 
nieuw soort emotionele werkelijkheid is ontstaan waarvan niet de waarheid maar de presen
tatie de hoogste wijsheid is.’ Politici lieten zich in het algemeen voorzichtiger over de rol van 
de media uit. Logisch, want ze moeten nog langer met hen optrekken. Alleen PvdA-senator 
Erik lurgens vraagt zich in dezelfde Volkskrant af of de parlementaire enquête ‘bizar genoeg 
niet een gevolg is geweest van ongefundeerde, suggestieve berichten’.

De kritiek snijdt voor een deel hout maar, als gezegd, het is wijsheid achteraf. In de zes 
voorgaande jaren had de journalistiek wel degelijk te maken met relevante vragen, waar op 
dat moment geen antwoord op was. Sterker nog, de autoriteiten stuurden dat handjevol nij
ver speurende journalisten telkens met een kluitje in het riet. Met goedvinden van de Twee
de Kamer, die het er ook al lelijk bij liet zitten, met uitzondering van het PvdA-kamerlid Rob 
van Gijzel, die echter door zijn collega’s weer niet serieus werd genomen. Dat handjevol jour
nalisten werd bovendien door de eigen collega’s soms wat meelijwekkend gadegeslagen. Heb 
je hen weer met hun Bijlmerrampverhalen, die de politiek toch niet serieus neemt. En zo 
sleepte de kwestie zich moeizaam voort. Met voor Vincent Dekker hooguit als troostprijs zijn 
boek, dat een bestseller bleek.

Zo had het nog wel tien, twintig jaar kunnen doorgaan, als niet diezelfde overheid telkens 
weer kans zag de ene blunder op de andere te stapelen over het ontbrekende deel van de 
lading, in de Bijlmer de onrust groeide en uiteindelijk de televisie er grootscheepse aandacht 
aan ging besteden. Pas toen was ook voor de Kamer de maat vol en viel het besluit tot het
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instellen van een parlementaire enquête. Met dat toverwoord kwam het mediacircus pas 
goed op gang. Dat is niet zo gek als we bedenken dat het hier om een machtig wapen gaat. 
In een enquête zien we de democratie in optima forma: een volksvertegenwoordiging die de 
autoriteiten ter verantwoording roept, in een setting die het vermoeden oproept dat ze als 
verdachten voor een tribunaal worden gedaagd. Sinds Cees van Dijk, de voorzitter van de 
parlementaire enquêtecommissie naar de teloorgang van de Rijn-Schelde-Verolme-groep, 
besloot dat die verhoren rechtstreeks op televisie mochten worden uitgezonden, is een 
enquête vooral ook theater van de bovenste plank. Politici zijn zich daarvan ook bewust. Niet 
zelden volgen zij daarom eerst een stoomcursus mediatraining, om goed beslagen ten ijs te 
komen.

Geen kwaad woord over dit alles. Theater hoort bij politiek. Het is zelfs een uitstekende 
manier om het ingewikkelde bedrijf dichter bij de burger te brengen. En hoewel dit theater- 
aspect achteraf altijd mikpunt is van kritiek, is het effect toch dat alle enquêtes de burger in 
korte tijd een hoop kennis hebben bijgebracht over de complexiteit van onze samenleving. 
Het enige echt omstreden punt is o f deze enquêtecommissie de openbare verhoren niet 
bewust geregisseerd heeft met het oog op het creëren van een publicitair effect. Te denken 
valt dan aan het onvergetelijke verhoor van El Al-monteur Gaalman, die de duimschroeven 
stevig aangedraaid kreeg en zwetend en zuchtend moest toegeven, dat hij wel eens toestellen 
goedkeurde voor een vlucht terwijl hij dat zelf eigenlijk onverantwoord vond. Letterlijk zei 
hij zelfs: ‘Die kist had niet weg gemogen. Dat vond ik.’ Daarmee gaf hij te kennen dat het 
onverantwoord was dat het ramptoestel toch was opgestegen, wat weer niet helemaal waar 
was: er was een bandbreedte tussen niet voldoen aan de checklist en ondeugdelijk om te vlie
gen.

Dit incident valt nog in het niet bij het effect dat commissielid Marijke Augusteijn opriep 
toen zij het transcript van een bandje voorlas waarop een El Al-medewerker opsomt wat zich 
mogelijkerwijs aan gevaarlijke stoffen aan boord van het ramptoestel bevond. Met het voor
lezen van het transcript, inclusief de verzekering van een verkeersleider het gehoorde ‘onder 
de pet’ te zullen houden, veroorzaakte het D66-Kamerlid een schokgolf die zijn weerga niet 
kende. Het Algemeen Dagblad vatte de dag erna de emotie nog het kernachtigst samen in een 
kop over de volle breedte van de voorpagina: ‘Zes jaar lang belazerd’. In de hype die toen ont
stond, sloegen overal de stoppen door, ook bij premier Wim Kok, die prompt aankondigde 
dat de betrokken verkeersleiders alsnog op non-actief zouden worden gesteld.

Een verklaring voor die allesoverheersende emotie is niet moeilijk te vinden. Het was de 
bevestiging van het vermoeden dat we altijd al dachten te weten dat de autoriteiten iets te 
verbergen hadden. Ineens was er ook een aanwijsbare oorzaak voor al die onrust in de Bijl
mer, al die verhalen over zieke mensen die maar van het kastje naar de muur werden 
gestuurd. Minister Els Borst weigerde een collectief onderzoek, omdat er geen enkele objec
tieve noodzaak voor was. Dat is een verdedigbaar standpunt. Zo’n collectief onderzoek zou 
immers de bevestiging zijn dat er iets grondig mis is. Maar anderzijds: was al die geheimzin
nigheid niet juist het bewijs van de juistheid van die stelling? En daarmee werd de aandacht 
eens te meer gevestigd op het niet in kaart gebrachte deel van de lading, de witte pakken en 
de speciale behandeling van El Al op Schiphol.

Temidden van al die emotie was het nauwelijks opgevallen dat een RLD-medewerker die
zelfde m iddag nog kans zag redelijk aannemelijk te maken dat die opsom m ing van giftige 
stoffen op een vergissing moest berusten. Het werd weggedrukt in de krant en op de televi-
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sie kwam het al helemaal niet aan bod. Pas weken later, toen de ware toedracht stukje voor 
stukje duidelijk werd en het eindrapport er geen enkele twijfel meer over liet bestaan, barst
te de kritiek los. Had commissievoorzitter Theo Meijer dit verhoor niet anders kunnen aan
pakken? Waren de media niet al te onbesuisd uitgepakt? Ten dele snijdt die kritiek hout. De 
commissie wist op het moment dat ze het verhoor afnam, dat de vork vermoedelijk anders 
in de steel zat. Let wel vermoedelijk, want de ontbrekende vrachtbrieven had zij toen nog niet 
boven tafel kunnen krijgen. Het meest kritische lid van de commissie, het w d -K am erlid  
Theo van den Doel, is daarom opvallend mild over dit onderdeel van de verhoren. In Elsevier 
van 12 mei 1999 legt hij uit dat de commissie deze neponthulling nodig had, niet om een 
publicitair effect te bereiken, maar 0111 El Al onder druk te zetten. Met succes naar later bleek.

Je kunt het ook een van de grootste prestaties van de commissie noemen dat ze het plaat
je van de vracht compleet kreeg. Maar paradoxaal genoeg werkte juist dat huzarenstukje als 
een boemerang. Daaruit bleek immers: niks aan de hand. Dus waarom dan toch die onrust 
veroorzaakt en tot recordhoogte opgelierd? Zelfs de vernietigende conclusies van het rapport 
vallen een beetje in het niet bij het allesoverheersende feit dat er uiteindelijk niet zo gek veel 
aan de hand bleek te zijn. Waarom dan ministers lastig vallen met de beschuldiging dat ze 
zich telkens met een jantje-van-leiden van het onderzoek naar die vrachtbrieven hebben 
afgemaakt? Waarom die arme minister Borst inpeperen dat ze sommige Bijlmerbewoners 
ziek gemaakt heeft? O f waarom de allerhoogste in dit land, de premier, in de schoenen 
schuiven dat hij op geen enkel moment zijn coördinerende rol als minister-president had 
waargemaakt? Hooguit kun je het verzamelde autoriteitendom verwijten dat ze geruchten 
niet serieus hebben genomen en zo hebben bijgedragen tot een ziekmakend klimaat. Toch?
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Als een nachtkaars

En inderdaad, in het finale Kamerdebat met een, als gevolg van de nacht van Wiegel demis
sionaire, ministersploeg gaat het debat als een nachtkaars uit. Wat resteert is een klucht over 
het tv-optreden van de commissie bij Paul de Leeuw, waar Van den Doel demonstratief niet 
aan meedoet. En wat ook resteert is de kritiek op de media die de Bijlmerbewoners kritiek
loos aan het woord lieten komen en zelf ook het nodige bijdroegen aan de geruchtenvor- 
ming. Het zal best waar zijn dat sommige van die verhalen suggestief waren. Die kritiek is 
juist. Toch gaat die ten enenmale voorbij aan de kern van de zaak. Die is dat de autoriteiten 
op beslissende momenten hebben gefaald. Zij stelden geen onafhankelijk onderzoek in. Zij 
lieten essentiële vragen onbeantwoord. Jorritsma nam het onderzoek naar de vrachtbrieven 
niet serieus ter hand en zorgde er zo voor dat de speurtocht naar de werkelijkheid achter de 
ramp onverdroten voortging. De journalisten die deze ondankbare taak op zich namen ver
dienen eerder lof dan verguizing. Dankzij hen en dankzij ook het werk van de commissie 
weten we hoe lichtvaardig autoriteiten wegduiken als het om verantwoordelijkheden gaat.

Ter afronding is het de moeite waard te zien wat Gerbner nog meer over het goede’ ver
haal zegt. Namelijk dit, dat in vroeger tijden de taak van verhalenverteller toeviel aan min
strelen, aan troubadours en profeten. Later namen instituten die verhalen over: de kerk, de 
politieke partij, de vakbond bijvoorbeeld. Maar inmiddels leven we in een tijd waarin het 
gezag van de instituten niet meer wordt geaccepteerd; ze zijn van hun voetstuk gevallen en 
het verhaal wordt verteld door de televisie. De televisie fungeert als de verhalenverteller van 
onze tijd.5 Hoe ze zich van die taak heeft gekweten, is zeker voor kritiek vatbaar. Daar staat 
tegenover dat dit voor de autoriteiten nimmer een reden mag zijn zich achter de media te 
verschuilen. Hoog tijd dat de politiek zich er weer van bewust wordt dat ook zij in de eerste 
plaats verantwoordelijk is voor het vertellen van een goed verhaal.

Noten

1 Zie voor een uiteenzetting: C. de Boer en S.I. Brennecke, Media en publiek. Theorieën over tnedia- 
impact (Amsterdam en Meppel 1995) p. 115 e.v.

2 Ed van Thijn e.a., De sorry-democratie. Recente politieke affaires en de ministeriële verantwoordelijk
heid (Amsterdam 1998) p. 117 e.v.

3 Vincent Dekker, Going down, going down... De ware toedracht van de Bijlmerramp (Amsterdam en 
Antwerpen 1994) p. 81 e.v.

4 Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1994-1995, 22 861, nr. 11.
5 De Boer en Brennecke, Media en publiek, p. 115.
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Om de kans op één vrouw in het parlement 
De vrouwenkiesrechtbeweging tussen neutraliteit en richting

Mieke Aerts

Ruim honderd jaar geleden, in 1898, bewees de Nederlandse vrouwenbeweging met de Natio
nale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid dat zij heel goed in staat was om een eigen, femi
nistische visie op de maatschappelijke positie van vrouwen voor het voetlicht te brengen. De 
exposities op het tentoonstellingsterrein werden druk bezocht, de congressen waren spraak
makend en allerlei dag- en weekbladen zagen zich genoodzaakt ruim aandacht te besteden 
aan wat toen bekend stond als de vrouwenkwestie.' Toch benadrukte de eerste voorzitster 
van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht ( v w k ), Annette Versluys-Poelman, al ter plekke 
dat de zaak van de vrouwen met congressen en tentoonstellingen niet genoeg opschoot. 
Vrouwen hadden ook directe politieke zeggenschap nodig, zo hield zij een volle zaal voor:

‘Eén vrouw in het parlement, neen, de kans op één vrouw in het parlement, neen zelfs de kans 
om door de stem der vrouw een zetel in het parlement te verliezen zal wonderen werken. Posi
tieve macht is beter, dan alle mogelijke overtuigingsmiddelen van menschen, die niet den m in

sten invloed hebben op den gang van zaken. 2

Versluys-Poelman heeft het zelf niet meer mogen meemaken, maar zo’n twintig jaar na haar 
redevoering tijdens de Nationale Tentoonstelling en mede dankzij haar inspanningen is die 
‘positieve macht’ van vrouwen er inderdaad gekomen. In 1917 verkregen de Nederlandse 
vrouwen immers het passief en in 1919 het actief kiesrecht, waarna in 1922 grondwettelijke 
gelijkstelling met de mannelijke medeburgers volgde.3 De kans op één vrouw in het parle
ment is sinds die tijd duidelijk toegenomen, maar het heeft tot aan het eind van de twintig
ste eeuw moeten duren voordat die spreekwoordelijk geworden ene vrouw gezelschap kreeg 
van meer dan een handjevol vrouwelijke vertegenwoordigers en een enkele uitzonderlijke 
vrouw in het kabinet.4 ‘Wonderen werken’ was er onder deze asymmetrische getalsverhou
dingen tussen de seksen niet bij, daar is iedereen het wel over eens.

Het antwoord op de vraag waarom het zo gegaan is en o f het misschien anders had kun
nen zijn, luidt echter niet zo eenstemmig. En dat heeft voor een deel te maken met verschil 
van mening over weer een andere kwestie, namelijk wie of wat er anders zou moeten zijn. Wie 
eigenlijk vindt dat vrouwen niet zo geschikt zijn voor de politiek, zoekt de verklaring vooral 
in persoonlijke eigenschappen of capaciteiten van vrouwen, al dan niet verklaarbaar uit de 
maatschappelijke positie die vrouwen innemen.5 Wie omgekeerd vindt dat het politiek sys
teem niet zo geschikt is voor vrouwen, kijkt eerder naar formele en informele drempels die 
binnen parlementaire structuren en vooral binnen politieke partijen de participatie van 
vrouwen bemoeilijken.6

Deze verschillende benaderingen leiden natuurlijk tot verschillende bevindingen, maar 
delen met elkaar steevast het uitgangspunt dat de echte geschiedenis van vrouwen in de poli-
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tiek pas begint wanneer zij dezelfde politieke rechten hebben verkregen als mannen. Dit 
ogenschijnlijk zo logische uitgangspunt zal in wat volgt worden verlaten. Net zoals heden ten 
dage de deelname van vrouwen (en andere mensen!) aan parlementaire politiek niet goed 
kan worden begrepen zonder daarbij de bredere context van politieke participatie te betrek
ken, zo moet ook de geschiedenis na 1917 niet kunstmatig los worden gezien van wat daar
aan voorafging. In dat kader wordt hierna geprobeerd in grote lijnen te schetsen welke visies 
op politiek en politieke participatie de vrouwenkiesrechtbeweging ontwikkelde, om iets te 
kunnen zeggen over hoe die visies de gang van zaken na 1917 hebben beïnvloed. Tot slot volgt 
een enkele opmerking over de mogelijke relevantie van deze geschiedenis voor actuele dis
cussies over de noodzaak om de parlementaire aanwezigheid van vrouwen te vergroten.

Het structurele kader van de strijd vo or vrouw enkiesrecht

Voor een goed begrip van wat de vrouwenkiesrechtbeweging dreef, is het belangrijk te zien 
hoe eigenaardig het met de politieke burgerschapsrechten van Nederlandse vrouwen was 
gesteld sinds 1887. In dat jaar kwam na een periode van parlementaire en buitenparlemen
taire strijd een wijziging van de Grondwet van 1848 tot stand, waarin onder meer het in die 
Grondwet vastgelegde verband tussen kiesrecht en welstand minder dwingend werd 
gemaakt. Van kiesrecht als burgerlijk grondrecht was nog geen sprake, laat staan van 
algemeen kiesrecht, maar de precieze invulling van de criteria van welstand en geschiktheid 
waaraan kiezers moesten voldoen, werd van de Grondwet naar de gewone wet (de Kieswet) 
verschoven. Het politieke belang van deze verandering was vooral daarin gelegen, dat bij 
eventuele uitbreiding van dit kiesrecht niet langer de speciale regels voor grondwets
herziening in acht hoefden te worden genomen. Er was dus geen tweederde, maar slechts een 
gewone absolute meerderheid van stemmen in het parlement vereist, terwijl bovendien het 
politieke risico van kamerontbinding en nieuwe verkiezingen kon worden vermeden. Ook al 
was het principe van algemeen kiesrecht dan niet doorgevoerd, de politieke ruimte om 
standsonderscheid als basis van politieke rechten te verkleinen of zelfs de facto af te schaffen, 
was met de Grondwet van 1887 toch aanzienlijk vergroot. In schrille tegenstelling tot deze 
verruiming stond echter het feit dat de nieuwe Grondwet expliciet het kiezerschap beperkte 
tot de mannelijke Nederlanders, daarmee voor het eerst alle vrouwen, ongeacht hun stand of 
bekwaamheid, per definitie van politieke rechten uitsluitend. Met enige, maar niet al te grote, 
overdrijving kan daarom worden vastgesteld dat in 1887 standsverschil als het meest 
prominente criterium voor uitsluiting van politieke rechten feitelijk was ingeruild voor 
sekseverschil.7 En omdat dit criterium was vastgelegd in de Grondwet, werd meteen ook de 
politieke ruimte erg klein om het te versoepelen o f ongedaan te maken. Een eventueel 
verbond tussen bestrijders van het standsverschil en bestrijders van het sekseverschil was 
daarmee bij voorbaat belast met ongelijke politieke perspectieven.

Het vervolg van de historische ontwikkelingen maakte dat nog duidelijker. De propagan
da van socialisten en liberale democraten voor grondwettelijk gesteund algemeen mannen- 
kiesrecht had tot 1917 geen succes, maar in de praktijk steeg het aantal mannelijke kiezers na 
1887 van ruim 20% van de mannen van kiesgerechtigde leeftijd, via 51,8% in 1901 en 63,2% in 
1910, tot 70,8% van de mannen in 1917.8 Zo’n gestaag stijgende lijn van formeel-politieke 
emancipatie ontbrak voor vrouwen. Erger nog, juist de meest democratiserende kieswets- 
wijzigingen, zoals die van S. van Houten in 1896, o f eerder al het uiteindelijk verworpen wets-
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ontwerp-Tak van 1892, hadden als onbedoeld effect dat de politieke ontrechting van vrouwen 
steeds schrijnender werd. Uiteindelijk bleven immers naast de vrouwen vrijwel alleen de 
allerarmsten, criminelen, krankzinnigen en deserteurs onder de mannen van kiesrecht ver
stoken.9

Minstens even belangrijke effecten had de sekse-ongelijkheid op het terrein van het pas
sief kiesrecht. Terwijl in de periode 1880-1917 de vertegenwoordigers van nieuwe politieke 
groepen, zoals socialisten en antirevolutionairen, geleidelijk hun weg in het parlement kon
den vinden, was vrouwen dat onmogelijk gemaakt. Daarmee werd de leidende figuren van 
de vrouwenbeweging structureel een belangrijk platform voor politieke ontwikkeling ont
houden, en dat juist in de periode die algemeen als cruciaal wordt beschouwd voor de tot
standkoming van de moderne politieke cultuur.10

In dit bepaald vijandige universum moest de beweging voor vrouwenkiesrecht haar eigen 
spoor trekken en zich tegelijkertijd productief verhouden tot mogelijke bondgenoten. In het 
vocabulaire van de kiesrechtstrijdsters werd deze uitdaging vooral bespreekbaar gemaakt met 
behulp van de term ‘neutraliteit’. Veranderende betekenissen van neutraliteit gaven ‘richting’ 
aan de politieke participatie van vrouwen, en neutraliteit was daarom bij uitstek de inzet van 
allerlei soorten ‘richtingenstrijd’ in de vrouwenkiesrechtbeweging gedurende de periode 
1887-1917.11

Neutraliteit en richting volgens W ilhelm ina Drucker, 18 8 7-18 9 4

Het wekt misschien enige verbazing dat het in eerste instantie vooral Wilhelmina Drucker 
was wier gedachten over neutraliteit een stempel drukten op de kiesrechtstrijd van vrouwen. 
De geschiedenis van het vrouwenkiesrecht is immers vooral verbonden geraakt met de per
soon van Aletta Jacobs. Zijzelf heeft daar het nodige toe bijgedragen met haar Herinneringen 
uit 1924, waarvan de sporen in menig geschiedwerk zijn terug te vinden en die in reactie op 
een heropgeleefde feministische belangstelling in de afgelopen jaren talloze malen zijn her
drukt en zelfs de basis vormden voor een speelfilm.12 In die Herinneringen wordt veel ruim
te gegeven aan Jacobs’ befaamde poging uit 1883 om, gebruikmakend van het feit dat de 
Grondwet van 1848 het geslacht van de kiezer nog niet expliciet vermeldde, op de kiezerslijst 
van de gemeente Amsterdam terecht te komen. Deze poging had geen succes en liep uit op 
een arrest van de Hoge Raad, waarin met zoveel woorden werd vastgesteld dat het kiesrecht 
vrouwen niet toekwam. De periode waar Jacobs vervolgens aandacht aan besteedt begint in 
1903, het jaar waarin zij presidente werd van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. Een 
groot deel van de tussenliggende geschiedenis wordt op die manier simpelweg onzichtbaar. 
Maar al in 1907 had Theodora RB. Haver er in het Maandblad van de w v k  op gewezen dat 
juist die onzichtbare periode voor het vrouwenkiesrecht van cruciaal belang was, omdat 
vrouwen toen tot politieke organisatie overgingen, een organisatie waarin Aletta Jacobs 
slechts een zijdelings aandeel had, maar Wilhelmina Drucker (en Haver zelf) een des te gro
ter.13

Drucker verkeerde vanaf 1886 in de kringen van radicalen en vroege socialisten, meer spe
ciaal in die van Ferdinand Domela Nieuwenhuis en zijn Sociaal-Democratische Bond ( s d b ). 

Herhaaldelijk heeft zij beschreven hoe zij zich aangetrokken voelde tot zowel de s d b  als tot 
de door de s d b  gedomineerde Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht. Het waren immers 
na 1887 de enige politieke organisaties die naast algemeen kiesrecht voor mannen ook alge-
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meen kiesrecht voor vrouwen nastreefden, in ieder geval op papier.14 Niettemin bleek haar 
al snel dat de mannen eigenlijk van vrouwen geen zelfstandig politiek optreden verwachtten, 
reden waarom zij in 1889 het initiatief nam tot een zelfstandige vrouwenorganisatie, die zich 
al spoedig tooide met de zelfbewuste naam Vrije Vrouwenvereeniging (v v v ) . In die naam
geving moest tot uiting komen dat de vereniging ‘uitsluitend optredende voor eigen sexe, vrij 
zou blijven van partij, dogma, klasse of coterie’.15

Wilhelmina Drucker (tweede vrouw van rechts) en andere leden van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht 

op propagandatocht in 1914, met op de sjerpen de leuze ‘grondwettelijke gelijkstelling van man en vrouw’. 
Foto: Spaarnestad Fotoarchief/NFGc/fotograaf onbekend.

Deze definitie van vrijheid bevatte de twee elementen van wat Drucker al snel neutraliteit 
ging noemen en is blijven noemen: de wil om bij politieke participatie de seksekwestie voor
op te zetten en zich daarbij noch intern, noch extern aan enige partijdiscipline te onderwer
pen. Naar eigen zeggen werd zij hierin eens te meer gesterkt toen bleek dat de voormannen 
van de Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht in 1893 zonder meer het ontwerp-Tak steun
den, hoewel daarin het onderwerp vrouwenkiesrecht niet eens werd genoemd. Dat iemand 
als de bekende socialist Frank van der Goes zich toen cynisch liet ontvallen dat ‘de vrouwen 
ons een geschikt propaganda-middel [zijn] geweest’ en dat een andere socialist meende ‘dat 
de vrouwen haar eigen boontjes maar moeten doppen, dat hebben de arbeiders ook moeten 
doen’, voert Drucker tot het eind van de kiesrechtstrijd aan als bewijs voor de onbetrouw
baarheid van partijmannen, in het bijzonder sociaal-democratische.16 Het was in ieder geval 
de aanleiding om ook op het terrein van vrouwenkiesrecht over te gaan tot het zelfstandig 
organiseren van vrouwen, met de oprichting van de w v k  in 1894 als resultaat. In de statu-
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ten van die vereniging is dan ook het neutraliteitsprincipe van de w v  goed te herkennen.'7 
Maar daarmee was uiteraard slechts een eerste stap gezet. Hoe nu effectief politiek optreden 
voor eigen sekse moest worden gecombineerd met het vrij blijven van partijschap zou in de 
praktijk met veel pijn en moeite blijken. Die ontwikkeling bleef Drucker alert en op het gena
deloze af becommentariëren vanuit een derde door haar opgericht neutraal bolwerk: het 
befaamde blad Evolutie, dat zij lange tijd met Theodora Haver samen redigeerde en vol
schreef.18 In de kolommen van Evolutie ontwikkelde Drucker gaandeweg een steeds precie
zere formulering van wat feministische neutraliteit inhield, typerend genoeg enerzijds in dis
cussie met de socialisten, anderzijds met de achtereenvolgende presidentes van de w v k .

Neutraliteit en richting volgens Annette Versluys-Poelm an, 18 94 -190 3

De eerste van deze was, zoals al gemeld, Annette Versluys-Poelman, die naar eigen zeggen in 
de negen jaar van haar presidentschap bij uitstek ‘onaangenaamheden over de kwestie van de 
neutraliteit’ moest verduren.19 Aan haar viel dan ook de ondankbare taak toe om als een der 
eersten naast Drucker uit te dragen dat de w v k  wel een ‘bewuste hervormingspartij’ wilde 
zijn, die ‘aan de vrouw op elk gebied haar volkomen mondigheid’ wenste te geven ‘om met 
hare medewerking de sociale vraagstukken op te lossen’, maar dan ‘zonder ons te plaatsen op 
een Wasse-standpunt’. Zij ontzag zich niet om in dat verband te stellen:

‘De seksenstrijd gaat voor, omdat die ouder is in de eerste plaats; omdat men door de verwaar - 
loozing van de vrouw een integreerend deel van den mensch verwaarloost in de tweede plaats; 

en omdat men de vrouwenkwestie kan oplossen onder de thans bestaande toestanden en met de 
menschen zooals ze nu zijn, terwijl voor de oplossing van den klassenstrijd menschen noodig 

zijn, die beter zijn, beter opgevoed, dan de tegenwoordige menschen. En betere menschen nu, zal 

men niet verkrijgen, zonder de vrouw te geven de plaats, die haar toekomt, opdat haar geest naast 
dien van den man, werkt aan de opvoeding van het menschelijk geslacht.’20

Ook achtte ze het een dwaasheid als de w v k  zich ooit de gelegenheid zou laten ontglippen 
om ‘volledige gelijkstelling voor de vrouw te verkrijgen, eer de gelijkmaking der standen is 
beslist’.21

Uitspraken als deze zorgden ervoor dat Versluys-Poelman gedurende enige jaren, nog 
meer dan Drucker en de v v v , het mikpunt werd van sociaal-democratische verdacht
makingen die zij reserveerden voor burgerlijke feministen, bekrompen bourgeois-dames en 
zelfzuchtige voorvechtsters van dameskiesrecht.22 Het hield haar niet af van pogingen om de 
w v k  een zeer breed opgevat ‘sociaal’ gezicht te geven: onder haar voorzitterschap trad de 
w v k  toe tot het Landelijk Onderwijs-Comité, het notabene door de s d a p  opgezette 
Landelijk Comité voor Algemeen Kiesrecht, en het Nationaal Comité inzake de Wettelijke 
Regeling van Vrouwenarbeid (het Wettencomité). Versluys-Poelman mengde zich met verve 
in discussies over de zedelijkheid, richtte een vakvereniging voor telefonistes op en wilde ook 
hulp aan ongehuwde moeders organiseren in combinatie met de strijd voor wettelijke 
gelijkstelling van buitenechtelijke kinderen. Voor dit laatste kreeg ze haar medebestuursleden 
van de w v k  echter niet mee, reden waarom Onderlinge Vrouwenbescherming vanaf 1897 
als zelfstandige vereniging het licht zag.23 Ook de participatie in het Algemeen Kiesrecht 
Comité zorgde binnen de w v k  voor de nodige strubbelingen. Een tiental sociaal-
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democratische vrouwen zegde in 1899 haar lidmaatschap op omdat de w v k  haar 
neutraliteit ten opzichte van de sdap had gewaarborgd door het lidmaatschap van het 
Comité aan voorwaarden te verbinden. En een van die voorwaarden was dat de Vereeniging 
bij verkiezingen ook kandidaten kon steunen die wel voor vrouwenkiesrecht pleitten, maar 
niet voor algemeen kiesrecht.24 Daartegenover maakte een andere groep leden zich weer 
ernstig bezorgd dat de Vereeniging onder leiding van Versluys-Poelman ‘de sociale, zelfs soms 
de socialistiese, kant uitging’.25 Een groeiende meerderheid onder de leden zag de remedie 
voor deze spanningen in een beperktere taakopvatting van de w v k , aangezien, zoals 
Evolutie instemmend schreef:

‘ (...) op het terrein van kiesrecht voor de vrouw nog zóóveel te doen viel, dat deze Vereeniging zich 

hiertoe moest beperken en ook, dat politieke-partij-stroomingen verre moesten blijven, opdat hier 
zich kunnen samenvoegen alle vrouwen, die na haar doel te hebben bereikt, pas zich behoeven te 
scharen in de gelederen der politieke partij, waartoe zij zich dan voelen aangetrokken. 26

Versluys-Poelman achtte deze, in haar ogen benepen, visie op de kiesrechtstrijd voor zichzelf 
niet verdedigbaar, en besloot zich als voorzitster terug te trekken.27 Uit de strijd om de opvol
ging tussen Welmoet Wijnaendts Franken-Dyserinck en Aletta Jacobs kwam de laatste als 
overwinnaar tevoorschijn, maar alleen omdat de eerste zich op het laatste moment onver
wacht terugtrok.

Neutraliteit en richting volgens Aletta Jacobs, 19 0 3-19 17

Met Jacobs als presidente koerste de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht af op een invulling 
van neutraliteit die ongeveer tegenovergesteld was aan die van Versluys-Poelman en die het 
door Evolutie terzijde geïntroduceerde fase-denken (eerst kiesrecht, dan politieke partij
schappen) in wel heel letterlijke richtlijnen zou vertalen. In Jacobs’ visie ging het er namelijk 
uitsluitend om telkens weer en overal de eis op tafel te leggen dat de sekseslagboom bij de 
stembus moest verdwijnen. Geen enkele andere politieke kwestie mocht voor die tijd met die 
van het vrouwenkiesrecht worden verbonden, omdat

‘de vrouw als zoodanig, officieel, zich eerst dan begint te mengen in den politieken kamp, nadat 

haar eigen strijd voor de burgerschapsrechten, die haar nog ontbreken en waarop zij krachtens 
haar lidmaatschap van den Staat meent aanspraak te kunnen en moeten maken, met de verove
ring dier rechten zal geëindigd zijn’.28

In dezelfde geest werd vanaf de verkiezingen van 1905 consequent de campagne gesteund van 
de meest uiteenlopende kandidaten, mits die zich maar voor welke vorm dan ook van vrou
wenkiesrecht hadden verklaard. Dat leidde in ieder geval bij de buitenwacht tot grote ver
warring, waarvan sommige w vK -led en  zich niets aantrokken:

‘Dat kwam doordat de eis van kiesrecht voor de vrouw op voor politici lastige wijze de bestaan

de partijprogramma’s en partij-plannen doorkruiste. Zij zeiden dus maar, dat wij geen juist 
begrip van staatkunde hadden, “omdat wij geheel buiten de politiek stonden”. En zo konden wij 
het niemand naar de zin maken.’29
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Anderen echter vroegen zich met Welmoet Wijnaendts Francken-Dyserinck af of het wel 
realistisch was om net te doen o f partijgrenzen en partijdiscipline niet relevant waren:

‘A lsof de soc[iaal]-dem[ocraten] in de Tweede Kamer niet één lijn zullen trekken -  hetzij vóór of 

tegen vrouwenkiesrecht, -  wanneer die kwestie eenmaal aan de orde is gesteld! Heilige onnoozel- 
heid!’3°

Niet dat Wijnaendts Francken-Dyserinck het met Jacobs’ opvatting van neutraliteit 
fundamenteel oneens was, integendeel. Ook in haar ogen was vrouwenkiesrecht een 
principekwestie die partij-politiek neutraal was, maar zij wenste daar de consequentie aan te 
verbinden om dan ook geheel van elke politieke actie af te zien.3' Eind 1906 verliet zij, mede uit 
onvrede met lacobs’ bestuurlijke stijl, de w v k , om begin 1907 met een aantal geestverwanten 
een eigen kiesrechtorganisatie op te richten: de Bond voor Vrouwenkiesrecht.32

Zowel Drucker en Haver als Versluys-Poelman hadden zich in deze kwestie als loyale leden 
achter het w vK -bestuu r gesteld. Wel zagen zij met lede ogen aan hoe de w v k  onder Jacobs 
zich successievelijk terugtrok uit alle samenwerkingsverbanden die onder Versluys-Poelman 
waren aangegaan, zoals het Landelijk Comité voor Algemeen Kiesrecht. Maar in dat geval 
kon het weinig feministische gedrag van de s d a p  nog als rechtvaardiging dienen. Pas toen in 
1909 ook het feministische ‘Wettencomité’ naar Jacobs’ zin niet neutraal genoeg bleek, deden 
zij een poging om opnieuw een andere opvatting van neutraliteit te introduceren.

In Evolutie legde Drucker uit dat neutraliteit voor haar nooit had betekend ‘blanco in alles’ 
behalve vrouwenkiesrecht, maar altijd ‘een bepaald standpunt’ innemen, namelijk voor vrou
wen, en daarbij ‘alpartijdig’ zoveel mogelijk schakeringen van dat standpunt proberen mee te 
nemen. Streven naar vrouwenkiesrecht kon en moest dan ook volgens Drucker samengaan 
met het bestrijden van allerlei overheidsmaatregelen waarin de vrouw werd benadeeld, zoals 
bijvoorbeeld het Wettencomité optrad tegen allerlei pogingen de arbeid van gehuwde vrou
wen te verbieden.33 De sociaal-democratische vw K-bestuurster Martina Kramers sugge
reerde hierop dat de w v k  net zoveel afstand moest houden van andere verenigingen die 
specifieke belangen behartigden, als de s d a p  dat deed ten aanzien van de vakbonden. Druc
ker repliceerde dat, als de analogie al opging, de w v k  dan toch zeker geen vakvereniging 
was, maar legitiem een breed politiek werkveld voor zichzelf kon opeisen.34

Ook Versluys-Poelman bepleitte voor de w v k  wat zij noemde een ‘actieve’ in plaats van 
een ‘passieve’ neutraliteit, een program van gericht politiek interveniëren met intern en 
extern respect voor andersdenkenden:

‘Het is, naar mijne meening, een onverantwoordelijk verzuim dat nu, daar de bewuste vrouwen 

bij duizenden te tellen zijn in de Ver.v.Vrouwenkiesrecht, zij haar stem niet laat hooren bij wet

ten, als daar in behandeling zijn, niet alleen betreffende de bescherming van vrouwenarbeid, ver
bod van huwelijk aan de onderwijzeressen en aan vrouwelijke rijks-ambtenaren, maar ook bij 

wetten als de armenwet, de pensioenwet, de ouderdomsverzekering, de ziekteverzekering en wat 

niet al.’35

Op de ledenvergaderingen van de w v k  bleek echter voor dit soort discussies geen ruimte 
meer te zijn. Neutraliteit was van een motto voor zelfstandige feministische politiek defini
tief omgevormd in een motto om feministische politiek, ja alle politiek, uit te stellen tot later,
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een opvatting waarmee de w v k  zich, ondanks de schijn van het tegendeel, neerlegde bij de 
politiek ontrechte structurele positie waarin vrouwen onder de Grondwet van 1887 verkeer
den.36

Vrouwenkiesrecht: kroon op het neutraliteitsstreven?

In de Herinneringen van Aletta Jacobs, in de gedenkboeken van de Vereeniging en de Bond 
voor Vrouwenkiesrecht, en ook in menig geschiedwerk wordt de afloop van de strijd om het 
vrouwenkiesrecht voorgesteld als een logische bekroning van Jacobs’ wellicht wat beperkte, 
maar daardoor des te effectievere doelgerichtheid. Bij nader inzien is er echter weinig reden 
om dit beeld te bevestigen.

Allereerst is daar het opmerkelijke feit dat de w v k  op instigatie van Jacobs op het aller
laatste moment toch nog even uit haar neutrale rol viel. Zij koos nadrukkelijk partij voor de 
ongemakkelijke coalitie van liberalen en socialisten die in 1913 de verkiezingen won met de 
belofte algemeen kiesrecht voor mannen in te voeren. Uit protest verliet Drucker met een 
aantal medestandsters nog in 1916 de w v k  en richtte een derde vrouwenkiesrechtvereniging 
op, toepasselijk genaamd De Neutrale.37 Dat lijkt, gezien de korte tijd die de kiesrechtstrijd 
nog voor zich had, een overdreven stap. Maar voor tijdgenoten toen zag de situatie er heel 
anders uit. De uitkomst van de grondwetswijziging van 1917 werd door de vrouwenbeweging 
overwegend als zeer teleurstellend ervaren. Uit alles was gebleken dat de politieke partijen 
vrouwen in feite nog steeds niet serieus namen, vrouwen waren grondwettelijk niet gelijkge
steld met mannen, en geen van de regeringspartijen had het over de invoering van actief 
vrouwenkiesrecht. De ervaring in landen als Engeland, Frankrijk en België had al laten zien 
dat algemeen mannenkiesrecht helemaal geen garantie bood voor politieke gelijkberechti
ging van vrouwen. En dat het passief kiesrecht vrouwen iets zou opleveren leek erg onwaar
schijnlijk, wat bij de verkiezingen van 1918 voorlopig wel bevestigd werd. Een teleurgestelde 
Aletta Jacobs, zelf niet gekozen, schreef nog in juli van dat jaar aan een vriendin, dat de 
samenstelling van de Kamer ‘voor ons misschien een eindelooze uitstelling van ons doel 
betekent’, en dat, wat voor kabinet er ook ‘uit deze lamme boel’ geformeerd zou worden, het 
voor de vrouwen ‘wachten, wachten, wachten’ zou zijn geblazen. Daarbij was Jacobs dan nog 
bang dat er in het land ‘revolutionaire bewegingen’ zouden ontstaan, ‘als Wijnkoop en con
sorten de Kamer gebruiken als spreekbuis voor het canaille’.38 Zij kon toen nog niet vermoe
den dat uitgerekend Troelstra per ‘vergissing’ de aanleiding zou vormen om ook aan vrou
wen het kiesrecht te geven, zij het dan deels in de hoop dat hun veronderstelde conservatis
me de ‘revolutionaire bewegingen’ van november 1918 zou helpen keren.

Dat het volgens Jacobs de neutraliteitspolitiek was die logischerwijze tot deze uitkomst 
moest leiden, is dus niet vol te houden. Dat deze de uitkomst heeft bemoeilijkt overigens ook 
niet. Maar wel is duidelijk dat zo opgevatte neutraliteit vrouwen niet veel in handen heeft 
kunnen geven om met de uitkomst iets te doen. Het juiste antwoord op de na 1918 nog even 
opgeworpen vraag o f er al dan niet aparte vrouwenlijsten of -partijen moesten komen, was 
daarbij van secundair belang. Voor deze twee parlementaire opties immers hadden vrouwen 
in de tijd daarvoor op onvoldoende schaal ervaring en connecties willen opdoen, terwijl van 
de opgebouwde traditie in buitenparlementaire politiek paradoxaal genoeg het enige bin
dende perspectief was weggevallen.
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Tot slot: nieuwe neutraliteit?

Natuurlijk biedt de geschiedenis van het vrouwenkiesrecht niet zomaar aanwijzingen voor de 
de positie van vrouwen binnen het politiek systeem van de 21ste eeuw. Waar de negentiende- 
en vroeg-twintigste-eeuwse kiesrechtbeweging zich bijna letterlijk heeft uitgeput voor de 
kans op één vrouw in het parlement, gaat het in moderne discussies al gauw om de vraag of 
nu dertig, dan wel veertig of vijftig procent van de politieke representanten vrouw zou moe
ten zijn. Een andere wereld dus. Toch dient zich, voor wie tot enige vertaalarbeid bereid is, 
wel een parallel aan, een enigszins verontrustende zelfs. De ontwikkeling van neutraliteit vol
gens Drucker en Versluys-Poelman tot neutraliteit volgens Jacobs was een ontwikkeling 
waarin moeilijke vragen over wat te denken van, en te doen aan, feministische politiek wer
den ingeruild voor een concrete doelstelling die op het eerste gezicht veel meer houvast leek 
te bieden: gewoon kiesrecht voor vrouwen. In tweede instantie echter bleek eerder het tegen
deel het geval en stonden de weinige vrouwen in het parlement daar min o f meer met lege 
handen. Tegenwoordig zijn allerlei moeilijke vragen over wat te denken van, en te doen aan, 
feministische politiek ingeruild voor quota, ritssystemen bij lijstsamenstellingen en de con
crete doelstelling: gewoon meer vrouwen in het parlement.39 Kan het zijn dat ook dit in twee
de instantie geen gelukkige ruil zal blijken?
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Gedwongen evenwicht
Quota en wettelijke maatregelen in enkele Europese landen gericht op het 
bereiken van een genderevenwicht in het parlement

Monique Leijenaar

Kan en moet een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in het parlement wor
den afgedwongen? Of hebben quota en wetgeving hun langste tijd gehad en moet gelijke par
ticipatie worden bereikt doordat politieke partijen meer en meer beseffen dat een te eenzij
dig samengestelde parlementaire fractie nadelig is voor het functioneren van de politiek? Met 
name in een tijd waarin partijpolitiek niet erg populair is, zou een parlement dat een betere 
afspiegeling vormt van de samenleving wel eens uitkomst kunnen bieden. Per slot van reke
ning worden dan legitimiteit, betrokkenheid en draagvlak vergroot.

Met name in de zuidelijke landen van Europa, maar ook in België, bestaat er een sterke 
lobby vóór quotawetgeving om te komen tot een evenwichtige verdeling van politieke func
ties over vrouwen en mannen. Zo bepaalt in België een wet uit 1994 dat een kandidatenlijst 
van een politieke partij ten hoogste voor tweederde uit kandidaten van hetzelfde geslacht 
mag bestaan en in Frankrijk heeft de Senaat in maart 1999 ingestemd met een grondwets
wijziging gericht op het bereiken van een gelijk aandeel van vrouwen en mannen (pariteit) 
in vertegenwoordigende organen.

De noordelijker gelegen landen van Europa keren zich tegen dit streven met als argument 
dat een paritaire democratie uitgaat van het verschil tussen de seksen en niet van de gelijk
heid. In deze landen, waaronder Nederland, komt er geen wetgeving aan te pas, maar leggen 
partijen zichzelf quota op o f oefent de overheid, zoals in Nederland, zachte druk uit op par
tijen om meer vrouwen op verkiesbare plaatsen te zetten.

Zelf opgelegde quota, quotawetgeving en het streven naar een paritaire democratie vor
men het onderwerp van dit artikel. Allereerst staan wij kort stil bij de context: hoe staat het 
met de parlementaire vertegenwoordiging van vrouwen in Europa en is er sprake van een 
stijging vergeleken met twintig jaar geleden? Daarna komt de geschiedenis van het gebruik 
van quota in de politiek aan de orde. Quota op partijniveau komen in zwang in de jaren 
zeventig, met name in de Scandinavische landen. In de jaren negentig daarentegen grijpt 
men eerder naar het instrument van wetgeving. In de voorlaatste paragraaf komen enkele 
praktijkvoorbeelden aan de orde. In Engeland heeft de rechter onlangs een door Labour 
opgestelde quotaregeling in strijd met de wet verklaard. De parlementsverkiezingen van juni 
1999 maken het mogelijk de wetgeving in België te evalueren en wij staan stil bij het streven 
naar paritaire democratie in Frankrijk. Ook besteden wij aandacht aan de plannen van de 
Portugese regering om wetgeving op dit punt in te voeren. In de slotparagraaf volgen dan 
nog enkele kanttekeningen.
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Vrouw en in het parlement

De ondervertegenwoordiging van vrouwen in politieke functies is een vrij consistent gege
ven. Het gemiddelde percentage vrouwen in de parlementen van de lidstaten van de Euro
pese Unie is 22,3.

Er is relatief veel onderzoek verricht naar de gebrekkige representatie van vrouwen.1 
Daarbij is het van belang onderscheid te maken tussen individuele, institutionele en culturele 
factoren die van invloed zijn op de participatie van vrouwen in publieke functies. De eerste 
hebben betrekking op individuele kenmerken van vrouwen die deelname belemmeren, zoals 
een bepaald opleidingsniveau, professionele ervaring en de mogelijkheden van vrouwen om 
zelf over hun tijdsindeling te beschikken, maar ook de persoonlijke motivatie en ambitie om 
in een machtspositie terecht te komen. Institutionele factoren refereren aan de structuur van 
de maatschappij en van het politieke systeem. Voorbeelden zijn het afwezig zijn van kinder
opvang in een samenleving en de procedures en criteria die in politieke partijen worden 
gehanteerd bij de selectie van kandidaten voor een politieke functie. De derde categorie 

factoren die bepalend zijn voor de toe- o f afname van vrouwen in politieke functies zijn 
culturele factoren. Hier gaat het om ongeschreven regels, mores en omgangsvormen, die het 
functioneren -  en het slagen -  in een politieke instelling bepalen.

De individuele factoren hebben aan belang ingeboet nu veel vrouwen hun achterstand op 
mannen hebben ingelopen wat betreft opleidingsniveau en ervaring op de arbeidsmarkt en 
er bovendien meer mogelijkheden zijn voor de opvang van kinderen. Gegeven het geringe 
aantal functies waarover het gaat, zijn er voldoende vrouwen met geschikte opleiding en 
beroepservaring die in aanmerking kunnen komen voor het vervullen van deze functies. De 
belangrijkste individuele factor in deze tijd is de grotere oriëntatie van vrouwen op de 
kwaliteit van het bestaan, waardoor zij er bewust voor kiezen om geen politieke functie te 
ambiëren.

Over de werking van culturele factoren in de politiek is weinig bekend. Wel is uit recent 
Nederlands onderzoek onder raadsleden duidelijk geworden, dat vrouwelijke raadsleden 
relatief vaker dan hun mannelijke collega’s opstappen na één raadsperiode.2

In dit artikel gaat het om de institutionele factoren, met name de kenmerken van het poli
tiek systeem en het kandidaatstellingsproces zoals dat in partijen plaatsvindt. Per slot van 
rekening geldt voor (bijna) alle partijen in de vijftien EU-landen dat zij bepalen wie er op het 
pluche terecht kunnen komen. Partijen stellen de criteria op voor de selectie van kandidaten 
en zij leggen de procedures vast hoe de kandidatenlijsten uiteindelijk worden vastgesteld.

In de grafiek staat het aandeel vrouwelijke parlementariërs weergegeven voor de vijftien 
Eu-landen. De gegevens zijn van na de meest recente parlem entaire verkiezingen (augustus 

1999)-
Nederland staat in 1999 op de vierde plaats. De Scandinavische landen en Finland hebben 

de hoogste vertegenwoordiging van vrouwen in het nationale parlement. Hier stelden de 
grote politieke partijen al in de jaren zeventig quota in om er zorg voor te dragen dat vol
doende vrouwen op verkiesbare plaatsen werden gekandideerd. Aan het einde van de twin
tigste eeuw is het daar volledig aanvaard dat rond de veertig procent van de parlementariërs 
(en ook van de leden van het kabinet) van het vrouwelijk geslacht dient te zijn. De landen 
met zeer lage percentages vrouwelijke parlementariërs bevinden zich vooral in het zuiden 
van Europa, waar een cultuur van mannelijke dominantie in het openbare leven sterker
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Percentage vrouwen in EU-parlementen (lagerhuis) augustus 1999.
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heerst dan in de noordelijker gelegen landen. Een tweede factor is het kiessysteem dat wordt 
gehanteerd. In landen met een meerderheidsstelsel (‘first past the post’ ) waarin per kiesdis
trict maar één kandidaat door een partij wordt gekandideerd, zijn de kansen voor vrouwen 
om in het parlement te komen beduidend geringer dan in landen die een systeem van even
redige vertegenwoordiging met een lijstenstelsel hanteren. In Engeland, Italië en Frankrijk 
worden de kandidaten via een meerderheidsstelsel gekozen.

Quota in partijen  en quotawetgeving

Een van de meest controversiële beleidsinstrumenten om een genderevenwicht te bereiken in 
de politieke organen, is het instellen van quota. Quotum betekent in dit geval dat een bepaald 
percentage van de leden van een politiek orgaan vrouw moet zijn. In politieke partijen gaat 
het dan veelal om interne partijfuncties, zoals lid van een partijbestuur of hoofdbestuur, en 
om de afvaardiging naar de vertegenwoordigende organen: parlement, provinciale staten en 
gemeenteraden. Quotaregelingen zijn overgangs- of tijdelijke maatregelen, bedoeld 0111 een 
achterstandssituatie van de ene groep ten opzichte van de andere te ondervangen. Met quota 
wordt een deel van het probleem van de individuele vrouw verplaatst naar diegenen die de 
kandidatenlijsten samenstellen.3
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In het algemeen komt de roep om quota van hen die ‘buiten staan en naar binnen willen’, dat 
wil in dit geval zeggen de vrouwen in de politieke partijen die een functie in de partij of 
namens de partij in een vertegenwoordigend orgaan ambiëren. Zij willen ervoor zorgen dat 
een aantal vrouwen tegelijkertijd in een politiek orgaan terechtkomt, waarmee de druk op de 
‘excuus-Truus’ wordt weggenomen.

Tegenstanders van quota beroepen zich erop dat deze discriminerend zijn en het streven 
naar gelijkheid ondermijnen. Vrouwen worden op grond van hun symbolische waarde voor
uitgeholpen. Zij worden niet op hun merites beoordeeld, maar op het feit dat zij een rok dra
gen. Vrouwen moeten het op eigen kracht redden en moeten worden geselecteerd op basis 
van hun talent, kwalificaties en ervaring.4

Wanneer het om politieke functies gaat, zijn er twee mogelijkheden: politieke partijen 
stellen zelf hun quotaregelingen op, of deze worden wettelijk voorgeschreven.

Quota in partijen

Hoewel het moeilijk is het effect van quota empirisch aan te tonen -  er zijn voortdurend ook 
andere factoren in het geding -  zijn er aanwijzingen dat het instellen van quota het aantal 
vrouwen in politieke functies vergroot. In landen waar veel partijen met quota voor de selec
tie van kandidaten werken, bestaat het parlement of het kabinet ook voor 35 procent of meer 
uit vrouwen.

In de Scandinavische landen hanteren partijen al meer dan twintig jaar quota. Een van de 
eerste partijen die een quotum instelde, was de Socialistische Volkspartij in Denemarken. De 
partij bepaalde in 1977 dat in alle partij- en gekozen organen elke sekse recht had op een ver
tegenwoordiging van ten minste veertig procent. Niet zonder succes. In 1979 was 64 procent 
van haar afvaardiging naar het Deense parlement vrouw. In de jaren negentig werden de 
quota afgeschaft, enerzijds vanwege het behaalde succes, anderzijds omdat zij niet meer zou
den passen bij de ‘ tijdgeest’.5 In Noorwegen introduceerde de Arbeiderspartij in 1983 een quo
tum van veertig procent, hetgeen leidde tot een verhoging van haar aandeel vrouwelijke par
lementariërs van 33 procent in 1981 tot 42 procent in 1985.6 De Liberale Partij van Zweden 
schreef al in 1974 voor dat tenminste 40 procent vrouwen moesten worden geselecteerd en 
andere Zweedse partijen volgden dit voorbeeld alras.

In andere Europese landen hebben partijen eveneens quota ingevoerd, meestal de socia
listische o f sociaal-democratische partijen. Een voorbeeld is de Duitse Socialistische Partij 
( s p d )  die in 1988 de selecterende instanties oplegde dat eenderde van de kandidaten vrouw 
moest zijn. I 1 1 1998 verhoogde zij dit quotum tot veertig procent. In Spanje en Portugal aan
vaardden de socialistische partijen een quotum van 25 procent.7 In Nederland hanteert de 
P vd A een quotum van 40 procent, terwijl in GroenLinks al in veel gevallen het ritsprincipe 
wordt toegepast: afhankelijk van het quotum dient elke tweede of derde plaats te worden 
ingenomen door een vrouw. De partij heeft dit principe echter niet formeel vastgelegd.

Bij het invoeren van quota stuiten vrouwen(organisaties) vaak op grote weerstand in hun 
eigen partij. Een direct gevolg van quota is immers dat minder mannelijke partijleden in een 
functie terecht kunnen komen. Twee strategieën maken de invoering van quota mogelijk. 
Bekend is de tweetrapsstrategie die vrouwen in de Noorse Arbeiderspartij volgden. Zij kregen 
de quotaregeling geaccepteerd doordat zij eerst opteerden voor een quotum voor functies bin
nen de partij. Toen de partijbesturen eenmaal voor dertig tot veertig procent uit vrouwen
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bestonden, was het in een later stadium veel eenvoudiger quota voor gekozen organen in te 
voeren.8 Een andere strategie is om het aantal functies uit te breiden, waardoor reeds gekozen 
mannelijke vertegenwoordigers hun plaats in ieder geval niet hoeven op te geven. Dit gebeur
de in de Deense Sociaal-Democratische Partij die het aantal zetels in het partijbestuur ver
dubbelde en bovendien twee plaatsen inruimde voor het vice-voorzitterschap.

Quotaregelingen zijn geschikt voor partijen in landen met een kiessysteem van evenredi
ge vertegenwoordiging en lijsten. In dergelijke situaties gaat de discussie dan veelal over de 
hoogte van een quotum: 25, 33, 40 of 50 procent. In de jaren zeventig en tachtig kozen veel 
partijen voor een percentage gelijk aan het aantal vrouwelijke leden. De vraag die men hier
bij kan stellen is natuurlijk wat men onder vertegenwoordiging verstaat. Vertegenwoordigen 
de parlementariërs hun partijleden, de kiezers voor de partij, het hele electoraat o f alle bur
gers? Zonder ons in een discussie te begeven over het begrip politieke vertegenwoordiging,9 
is de opvatting dat afgevaardigden alleen partijleden vertegenwoordigen slecht te verdedigen. 
In de meeste Europese landen zijn maar weinig mensen lid van een partij. In Nederland is dit 
minder dan drie procent van het electoraat. Het probleem bij vrouwelijke kiezers als leidraad 
voor een quotum is, dat bij iedere verkiezing het aantal stemmen van vrouwen en mannen 
anders is. Bij een meer principiële benadering echter kiest men voor pariteit: vijftig procent 
vrouwelijke Kamerleden. Het uitgangspunt is dan dat de parlementariër de (vrouwelijke) 
burger vertegenwoordigt. Zo ook in Nederland: artikel vijftig van de Grondwet bepaalt dat 
de Staten-Generaal het gehele Nederlandse volk vertegenwoordigen.

Het instellen van een quotaregeling voor de selectie van kandidaten betekent echter niet 
dat dit percentage vrouwen ook daadwerkelijk wordt gekozen. Bij een lijstenstelsel met even
redige vertegenwoordiging hangt dit af van de plaats op de lijst waarop de kandidaten staan. 
Er zijn tal van voorbeelden te geven van partijen die voldoen aan het gestelde quotum voor 
vrouwelijke kandidaten op de hele lijst, terwijl het uiteindelijke resultaat bestaat uit een frac
tie met veel minder vrouwen. Dit komt omdat vrouwelijke kandidaten doorgaans op de lage
re (onverkiesbare) plaatsen op de lijsten worden gezet.10

Om dit te voorkomen is in sommige partijen het hierboven genoemde ritssysteem geïn
troduceerd. In Zweden is dit systeem door verscheidene partijen ingevoerd en de Duitse s p d  

is hen gevolgd. Ook de Groene Partij in Luxemburg besloot de eerste vier plaatsen (of bij lan
gere lijsten de eerste acht) volgens het ritssysteem te kandideren.11

Quota kunnen niet worden toegepast in landen die hun parlementariërs kiezen via een 
meerderheidssysteem, zoals Engeland, Frankrijk en Italië. Omdat er slechts één kandidaat 
wordt gekozen, is het hanteren van een quotum van dertig o f veertig procent o f een ritssys
teem onzinnig. In de volgende paragraaf volgt een praktijkvoorbeeld van Labour uit Groot- 
Brittannië.

Q uotawetgeving

Nog controversiëler dan het gebruik van quota is de toepassing van wetgeving gericht op een 
grotere deelname van vrouwen aan politieke functies. Met name in die landen waar weinig 
vooruitgang is geboekt met betrekking tot de politieke participatie van vrouwen, is de vraag 
naar herziening van de Grondwet en andere wetten aan de orde.

Wat zijn de argumenten om dergelijke wetten in te voeren? Pleitbezorgers beschouwen het 
als een logisch voortvloeisel van het constitutionele recht op gelijkheid van vrouwen en man-
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nen, maar ook van de ratificatie door alle e u -landen van het Verdrag inzake de uitbanning 
van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen. Artikel 7 van dit verdrag bepaalt immers 
dat regeringen alle geschikte maatregelen zullen nemen om discriminatie tegen vrouwen in 
het politieke en openbare leven van het land tegen te gaan. In het bijzonder moeten regerin
gen waarborgen dat vrouwen in gelijke mate als mannen het recht hebben om te stemmen, 
om deel te nemen aan de formulering van overheidsbeleid, openbare ambten uit te oefenen 
en alle openbare functies op alle niveaus van de overheid te bekleden.

Een ander belangrijk argument is dat wetgeving succes garandeert zodra zij is ingevoerd: 
wetten hebben een verplichtend effect en leggen het resultaat op voorhand vast.

De eis van wettelijke maatregelen wordt met name in de zuidelijke landen begeleid door 
de eis van een ‘paritaire democratie’.12 Wetgeving die garandeert dat er in het parlement een 
gelijke verdeling van vrouwelijke en mannelijke vertegenwoordigers totstandkomt, is de 
meest rechtstreekse strategie om dit doel te bereiken.

Een argument tegen de invoering van wetgeving ter bevordering van de participatie van 
vrouwen in gekozen organen refereert aan het non-discriminatiebeginsel dat in de meeste 
landen wordt gehanteerd. Quotawetgeving zou dan inconstitutioneel zijn. Tegenstanders 
wijzen er bovendien op dat een overheid zich niet mag bemoeien met de autonome positie 
van politieke partijen. Dit zou in strijd zijn met het recht van vrijheid van vereniging.

De praktijk

Het streven naar een genderevenwicht in de politieke organen staat prominent op de agen
da van de meeste lidstaten van de Europese Unie. Er zijn resoluties aangenomen door de 
Raad van Ministers en het Europese Parlement en een aantal nationale regeringen hebben 
wettelijke maatregelen genomen om het aandeel van vrouwen in politieke functies te verho
gen.13 Het gaat hier met name om Italië, Portugal, Frankrijk en België. Maar eerst kijken wij 
naar een partij met een zelf opgelegd quotum, de Labour Party in Groot-Brittannië.

G root-Brittannië

Groot-Brittannië was lange tijd ‘bijna-hekkensluiter’ als het ging om het aandeel van vrou
wen in het Lagerhuis. Het percentage bleef tot 1997 minder dan tien. De belangrijkste reden 
hiervoor ligt in het kiessysteem: een meerderheidsstelsel in enkelvoudige districten. In 659 
districten stellen de partijen een ‘shortlist’ op van kandidaten. Het lokale partijcongres 
bepaalt vervolgens wie de kandidaat zal zijn voor de partij en op de verkiezingsdag brengt de 
kiezer zijn o f haar stem uit op een van de partijen. De partij die de meeste stemmen behaalt, 
vaardigt haar kandidaat af naar het Lagerhuis. Wanneer maar één kandidaat kan worden 
geselecteerd, wordt bijna altijd de voorkeur gegeven aan een man. Vrouwen zouden immers 
minder stemmen trekken en zij zouden minder geschikt zijn voor het agressieve campagne- 
werk dat nodig is om de zetel voor de partij binnen te halen.14

In 1993 besloot het Congres van de Britse Labour Party dat een vrouwelijke kandidaat 
moest worden benoemd in de helft van de kiesdistricten waarin een nieuwe kandidaat moest 
worden gekozen en waar tevens een goede kans bestond dat de partij de zetel zou winnen. 
Om dit quotum te implementeren besloot het Congres tevens dat in deze kiesdistricten de 
shortlist alleen uit vrouwen mocht bestaan. Er werden regionale bijeenkomsten georgani-
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seerd om de honderd kiesdistricten aan te wijzen waar alleen maar vrouwen mochten wor
den geselecteerd. Afgesproken werd dat de partijleiding zou ingrijpen en alsnog een vrouw 
zou kandideren als deze kiesdistricten geen vrouw zouden selecteren. Voor de verkiezingen 
van 1997 waren er al 37 vrouwen op deze manier geselecteerd, toen de quotaregeling door de 
rechter werd verboden. Twee mannelijke potentiële kandidaten voor de partij waren naar de 
rechter gestapt met een aanklacht op grond van discriminatie. De rechter stelde hen in het 
gelijk: de quotaregeling blokkeerde hun kansen op een zetel en daarmee op een politieke car
rière. Na de uitspraak zijn er in de overige aangewezen kiesdistricten geen vrouwen meer op 
de eerste plaats gezet, hetgeen duidt op de effectieve werking (en de noodzaak) van de rege
ling. De 37 vrouwen die al eerder waren geselecteerd hoefden hun plaats niet op te geven en 
hebben allen gewonnen in de verkiezingen. Het percentage vrouwelijke afgevaardigden ver
dubbelde tot 18.

De Labour Party besloot om niet in hoger beroep te gaan, alhoewel men vraagtekens kan 
zetten bij de uitspraak van de rechter. Het is met name de vraag o f het beroep van Kamerlid 
een beroep is als alle andere, o f een beroep met een hoger belang, waarvoor andere criteria 
kunnen gelden.

Italië

In Italië werden in 1993 twee kieswetten aangenomen. In artikel 5.2 en artikel 7.1 van de Kies
wet, die werd aangenomen in maart 1993 werd bepaald dat op de kandidatenlijsten geen van 
beide seksen met meer dan tweederde vertegenwoordigd mocht zijn. Op dat moment gold in 
Italië nog het systeem van evenredige vertegenwoordiging. Dit werd veranderd bij wet van 
augustus 1993 voor de verkiezing van vertegenwoordigers van het huis van afgevaardigden. 
Vanaf dat moment zouden de verkiezingen werken volgens een gemengd stelsel: 75 procent 
van de zetels zou voortaan worden gekozen via een meerderheidsstelsel en 25 procent via het 
systeem van evenredige vertegenwoordiging en een lijstenstelsel. Voor deze laatste categorie 
zetels bepaalde artikel 4 dat mannen en vrouwen afwisselend moesten worden vermeld, het
geen dus in de praktijk voor een kwart van de zetels zou neerkomen op een gelijke verdeling 
van mannelijke en vrouwelijke kandidaten.

In juli 1995 werden beide quotaregelingen echter onwettig verklaard door het Italiaanse 
Constitutionele Hof. Het Hof overwoog dat met een fundamenteel recht dat aan alle men
sen is gegeven, zoals het recht om zich kandidaat te stellen voor verkiezingen, niet op een ver
schillende manier voor vrouwen en mannen mag worden omgegaan.

Een interessant gegeven is dat tussen 1993, toen de wet op de provinciale en regionale ver
kiezingen van kracht werd, en de zomer van 1995, toen die weer werd afgeschaft, het aantal 
vrouwelijke vertegenwoordigers op deze niveaus steeg van 6 naar 13 procent.

Portugal

Ook Portugal blijft ver onder het Europese gemiddelde voor wat betreft het aandeel van 
vrouwen in het parlement. De revolutie van 25 april 1974 had nagenoeg geen effect op de ver
deling van politieke functies tussen vrouwen en mannen. Pas in 1997 vond een grondwets
herziening plaats, waarna artikel 109 stelde dat de directe en actieve deelname van mannen 
en vrouwen aan het politieke leven een fundamentele voorwaarde en een instrument is voor
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het voortbestaan van het democratisch systeem. De wet moet daarom, aldus het artikel, 
gelijkheid in de uitoefening van burgerlijke en politieke rechten bevorderen evenals de toe
gang tot politieke ambten, ongeacht het geslacht. Ruim een jaar later, op 25 juni 1998, diende 
de Portugese regering een wetsvoorstel bij het parlement in, met nadere regelingen die een 
evenwichtiger verdeling van de zetels tussen vrouwen en mannen moesten garanderen, zowel 
in het eigen parlement als in de Portugese afvaardiging naar het Europese Parlement. Het 
voorstel luidde om een maximumpercentage in te stellen voor één sekse op de verkiesbare 
plaatsen van de kandidatenlijsten. Bij de eerstvolgende twee verkiezingen voor het nationale 
en Europese parlement was dat 75 procent en bij de daaropvolgende verkiezingen ging het 
om 66,7 procent. Om ervoor te zorgen dat deze percentages worden gehaald, dienen de lijs
ten zodanig te worden samengesteld dat niet meer dan drie o f twee kandidaten van dezelfde 
sekse opeenvolgend op de lijst staan. Als deze aanwijzingen niet worden opgevolgd, wordt de 
lijst geweigerd. De argumentatie bij het wetsvoorstel is zeer interessant. De Portugese regering 
wijst namelijk de invoering van een paritaire democratie o f een aparte vertegenwoordiging van 
afzonderlijke groepen expliciet af omdat volksvertegenwoordigers alle kiezers vertegenwoor
digen, ongeacht sekse, etniciteit, religie of regio.

Frankrijk

Anders dan de Portugese regering, omarmt de Franse regering het concept van de paritaire 
democratie wel. Ook hier bleef de vertegenwoordiging van vrouwen traditioneel ver onder 
de tien procent, een situatie waarin in de jaren tachtig en negentig nauwelijks verandering 
kwam. Weliswaar stemde het Franse parlement al in 1982 voor een wet die bepaalde dat er 
een minimumpercentage van 25 procent moest komen van vrouwelijke kandidaten op de 
lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar deze wet werd door het Constitutionele 
Hof vernietigd. Het argument luidde dat de Franse grondwet zich verzet tegen elke vorm van 
indeling in categorieën van kiezers en kandidaten.

Het is dan ook begrijpelijk dat vrouwen, met name in de Socialistische Partij, na het aan
treden van de socialist Jospin als eerste minister, een lobby startten voor quotawetgeving. 
Deze keer ging het echter om een grondwetswijziging, die in maart 1999 inderdaad door bei
de Kamers is aangenomen. Twee artikelen die nog uit 1957 stamden werden gewijzigd. Arti
kel 3 over het kiesrecht werd aangevuld met de passage: ‘La loi favorise 1’égal accès des fem- 
mes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.’ Aan artikel 4, dat handelt 
over de kandidaatstelling door partijen, werd toegevoegd: ‘Ils contribuent a la mise en oeu
vre du principe énoncé au dernier alinéa de 1'article 3 dans les conditions déterminées par la 
loi.’ Het gaat hier dus nadrukkelijk om gelijke toegang (50-50) en 0111 een nadere wet die 
ervoor moet zorgen dat deze paritaire verdeling van politieke functies daadwerkelijk wordt 
bereikt.

Naar aanleiding van de parlementaire behandeling van deze grondwetswijziging is er een 
verhitte discussie losgebarsten en hebben tal van politici en intellectuelen zich in het debat 
gemengd vooral ook omdat in eerste instantie een meerderheid in de Senaat weigerde om het 
wetsontwerp te aanvaarden. De Senaat meende dat dergelijke bepalingen niet in de Grond
wet thuishoren, omdat het uitgangspunt van de democratie de soevereiniteit van alle men
sen is; zij mogen uiteindelijk zelf bepalen wie zij als hun vertegenwoordigers willen kiezen.15

Nu de wijziging van de Grondwet is aangenomen, is het wachten op de uitwerking in
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nadere wetgeving. Dit is geen sinecure aangezien Frankrijk als kiessysteem een meerder
heidsstelsel kent. Het probleem zou kunnen worden opgelost door de kiesdistricten op te 
delen in districten waar alleen maar vrouwelijke kandidaten mogen worden gekozen en dis
tricten met alleen maar mannelijke kandidaten. Dit systeem wordt in India op lokaal niveau 
toegepast. Een andere mogelijkheid is om twee kandidaten per district af te vaardigen en met 
aparte lijsten voor vrouwelijke en mannelijke kandidaten te werken. Ook wordt gedacht aan 
het inhouden van subsidie aan politieke partijen die niet voldoen aan de bepalingen in de 
grondwet.

België

In België is het sinds 24 november 1994 bij wet verplicht een minimumpercentage kandida
ten van dezelfde sekse op de lijsten te plaatsen. Met ingang van 1999 is dit 33 procent. Toen 
het wetsvoorstel in 1992 voor het eerst werd ingediend, bevatte het nog sancties: partijen die 
niet voldeden aan de quota zouden geen recht hebben op een nationaal lijstnummer, op 
staatsfinanciering en op lagere posttarieven voor de verkiezingspost. De Belgische Raad van 
State, die advies uitbrengt over constitutionele aangelegenheden, stond positief tegenover het 
vaststellen van een maximumgrens van tweederde voor kandidaten van dezelfde sekse. De 
Raad was van oordeel dat de quotaregeling het constitutionele doel van gelijkheid tussen de 
seksen eerbiedigde, met dien verstande dat de quota van toepassing konden zijn op zowel 
mannelijke als vrouwelijke kandidaten. Het voorstel liet ook toe dat partijen deelnemen aan 
de verkiezingen, die niet voldoen aan de quotaregeling, zodat het grondwetsartikel dat alle 
Belgen gelijk zijn ook niet in gevaar kwam. De Raad van State vond de sancties echter 
ongrondwettig, aangezien ‘het recht van Belgische mannen en vrouwen om te worden geko
zen, op gelijke wijze moet worden gewaarborgd’. In de definitieve versie van de wet zijn de 
sancties dan ook verdwenen. In plaats daarvan werd besloten dat plaatsen op de lijst die wet
telijk voor een vrouwelijke kandidaat zijn gereserveerd, niet door een mannelijke kandidaat 
kunnen worden overgenomen en dus leeg blijven. Lijsten die zonder quotaregeling worden 
opgesteld, zullen dus tot een derde van hun plaatsten moeten afstoten.16

Voor elke zes mannen is er in de politiek slechts één vrouw, zo luidde de slogan tijdens de 
verkiezingen van 13 juni 1999. De verwachtingen waren hooggespannen, omdat voor de eer
ste keer de partijen moesten voldoen aan de wet van 24 november 1994. Zou het aantal vrou
welijke leden van de Kamer, de Senaat, de regionale parlementen en het Europese Parlement 
van gemiddeld 17 procent omhoog gaan naar een derde, zoals de wet had beoogd?

Een analyse van de kandidatenlijsten laat zien dat alle partijen de wet hebben gerespec
teerd.17 De lijsten met kandidaten voor het Europees Parlement, de Senaat en de Brusselse 
Hoofdstedelijke Raad voldeden ruimschoots aan de norm met gemiddeld veertig procent 
vrouwelijke kandidaten. Kijken wij echter naar de verkiesbare plaatsen, uitgaande van de ver
wachting dat de partijen bij de verschillende verkiezingen eenzelfde aantal zetels zouden 
behalen als bij de vorige verkiezingen, dan zijn de percentages vrouwelijke kandidaten bedui
dend lager. Agalev (de Belgische Groenen) is koploper met 4 3  procent vrouwen op verkies
bare plaatsen, gevolgd door de Christelijke Volkspartij ( c v p ) en door Ecolo met 35 procent. 
De Vlaamse Liberalen en Democraten ( v l d ) en de Parti Social Chrétien ( p s c ) plaatsten 2 2  

procent vrouwen op verkiesbare plaatsen, de alliantie van de Volksunie en ID 2 1  ( v u - i d ) 17  

procent, de Socialistische Partij ( s p ) 14  procent, de Parti Socialiste ( p s ) 16  procent en het
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voor elke zes mannen

is e r in de politiek

slechts één vrouw
Mawu*n trn vrouwen «.amen m dt* politiek: v c r b f t m  hc» beleid djuirdoor dan mot? 

H aken vrouwen lu*t bt-lcsd inim ors niet niensdijHer? Zorgi-n *»j niet voor cen c *tra  

port ft gezond vem A nd? H*bb> n l i j  gi.'cn niet w c  kijlt op dc sam enleving? W otdt 

het dan niet d« hoogst»; tijd dat er m eer vrouwen in d« politiek komen?

I 3 J U N (  I 999  • J I J  K I E S T  q

Affiche bij Belgische verkiezingscampagnes in 1999.
Bron: Persdienst federaal ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, Brussel.
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Vlaams Blok slechts 6 procent. Was de uitslag op 13 juni gelijk geweest aan die van de vorige 
verkiezingen, dan zouden de Kamer en de Senaat voor ongeveer 22 procent uit vrouwen heb
ben bestaan. Dit is uiteindelijk 21 procent geworden, omdat met name de cv p , met relatief 
veel vrouwen op verkiesbare plaatsen, verlies leed, tezamen met de s p , p s  en p s c . De winst 
ging naar Agalev, naar v u - i d  en naar het Vlaams Blok.

Door deze uitslag in hun overtuiging gesterkt, hebben vrouwelijke Kamerleden amende
menten ingediend op de quotaregeling in de Kieswet. Zij willen dat aan de top van de lijsten 
het ritsprincipe wordt toegepast en tevens dat er meer gewicht wordt toegekend aan voor
keurstemmen.

Slot

Meer vrouwen in politieke functies betekent een herverdeling van macht. In veel gevallen 
voelen mannen er echter niet veel voor hun machtsposities prompt en vrijwillig op te geven. 
Er is dan ook niet veel vooruitgang te bespeuren. Structurele maatregelen gericht op een 
evenwichtiger verdeling van politieke functies tussen vrouwen en mannen blijken nog steeds 
nodig te zijn. De maatregelen die worden genomen, hebben vooral met het kandidaats tel - 
lingsproces te maken. Sommige partijen kiezen voor zelf opgelegde quota en in een aantal 
landen kiest men voor wetgeving. De Nederlandse overheid heeft altijd gekozen voor over
tuiging en oefent zachte druk uit op de politieke partijen om plaatsen in te ruimen voor 
vrouwelijke vertegenwoordigers. Voor alle grote partijen in Nederland geldt dat sekse een cri
terium is bij de rekrutering en selectie van de kandidaten voor politieke functies.

Wij kunnen concluderen dat quota een positief effect hebben op de verkiezing van vrou
welijke vertegenwoordigers: partijen met quota hebben meer vrouwelijke vertegenwoordi
gers dan partijen zonder quota. Quota fungeren als een eye-opener voor selectiecommissies, 
die zich op hun zoektocht naar kandidaten meer inspanningen zullen getroosten voor het 
vinden van vrouwelijke kandidaten.

De meest rechtstreekse, maar ook de meest omstreden strategie is wetgeving toegesneden 
op het bereiken van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de 
politiek. Quotaregelingen zijn tijdelijk; wetgeving daarentegen is permanent en wordt 
dwingend opgelegd. Bovendien kan dergelijke wetgeving in strijd zijn met non-discrimina- 
tiewetten en met het recht op vrijheid van vereniging. Maar in sommige gevallen kan 
quotawetgeving de enige manier zijn om bestaande praktijken van het kandideren van 
mensen uit de eigen netwerken (veelal mannen) te doorbreken.

De meest vérstrekkende strategie is het streven naar een paritaire democratie en de daar
bij behorende wettelijke regeling dat politieke functies paritair moeten worden verdeeld over 
mannen en vrouwen. Op zich is er niets mis met de redenering dat vrouwen en mannen ieder 
voor de helft deel uitmaken van de bevolking en dat iedere groep dus recht heeft op de helft 
van de vertegenwoordigende functies. Dit is ook het uitgangspunt bij het stellen van quota. 
Het probleem is echter dat de aanhangers van paritaire democratie uitgaan van het verschil 
tussen mannen en vrouwen en niet van de principiële gelijkheid. Het streven van feministen 
is altijd een maatschappij geweest waar sekse er niet meer toe doet. Sekse is dan geen sturend 
principe meer voor de maatschappelijke positie die mensen innemen. In een dergelijke maat
schappij, zonder barrières voor vrouwen o f voor mannen, zal de parlementaire vertegen
woordiging automatisch voor ongeveer vijftig procent uit vrouwen en voor vijftig procent uit

56



GEDW ONGEN EV EN W IC H T

mannen bestaan. Zelf opgelegde quota en quotawetgeving zijn erop gericht de bestaande 
barrières te slechten, maar tasten het principe van gelijkheid tussen de seksen niet aan. Pari
taire democratie houdt daarentegen in dat er twee soorten vertegenwoordigers komen, ieder 
door de eigen groep geselecteerd.

De Nederlandse regering heeft zich in Europese kringen tegen de invoering van een pari
taire democratie gekeerd. Maar vrouwengroepen in de zuidelijke landen oefenen sterke druk 
uit op hun regeringen, hetgeen in Frankrijk heeft geleid tot een formele erkenning van dit 
streven naar paritaire democratie. De kans bestaat echter dat deze besluitvorming wordt 
teruggedraaid o f dat er geen implementatie volgt wanneer nadere wettelijke maatregelen uit
blijven. De expliciete afwijzing door de Portugese regering van het streven naar paritaire 
democratie en van de introductie van een op quota gebaseerde wetgeving, kan een keerpunt 
betekenen in deze regio in het denken over ‘seksuele apartheid’.

De vraag is nu of quota en wetgeving hun langste tijd hebben gehad. Voor veel (jonge) 
vrouwen hebben quota al de bijklank van regulering, protectionisme en onnodige interven
tie. Het achterstandsdenken heeft plaatsgemaakt voor een ander soort redenering: meer 
vrouwen moeten deelnemen aan de (politieke) besluitvorming om de simpele reden dat dit 
de besluitvorming ten goede komt. Beleidsmakers en hoge leidinggevenden zouden vaker dan 
voorheen moeten beseffen dat bij een te eenzijdige samenstelling van het managementteam, 
van het besluitvormende orgaan of van een bestuur, een invalshoek wordt gemist.

De kwaliteit van de democratie heeft te maken met de relatie tussen burgers en gekoze
nen. Een goede afspiegeling van de samenleving in termen van het aandeel van vrouwen zal 
leiden tot een grotere legitimiteit van de besluitvorming, tot een grotere betrokkenheid en tot 
een uitbreiding van de netwerken. Geen overbodige luxe in een tijd waarin mensen zich niet 
bijzonder voelen aangetrokken tot partijpolitiek.
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Carambole!
De nacht van Wiegel in de parlementaire geschiedenis

Johan van Merriënboer

Wat doet een biljarter wanneer hij de pot kan uitmaken met een simpele stoot? Zijn tegen
stander heeft de ballen klaargelegd in een driehoekje, luid roepend: ‘ lij mag helemaal niet 
scoren!’ Wat doet een ervaren biljarter dan? Hij zou toch geen knip voor z’n neus waard zijn 
als hij de handdoek in de ring wierp? Hij staat op, loopt langzaam naar de tafel, hij krijt, 
bekijkt het spel op het laken vanuit elke hoek. Het publiek stroomt toe. De biljarter kan niet 
meer terug.

Op woensdag 19 mei 1999 ’s nachts om half twee sneuvelde het correctief referendum kort 
voor de eindstreep, na een debat van zestien uur. Het voorstel om dit nieuwe staatkundige 
instrument in de Grondwet op te nemen, kreeg in tweede lezing uiteindelijk steun van 49 van 
de 75 leden van de Eerste Kamer, één te weinig om de horde van tweederde te nemen. Die 
nacht voltrok zich een spectaculair schouwspel met een spanningsboog die intact bleef tot 
aan de verrassende ontknoping: het ‘ tegen’ van w d -coryfee Hans Wiegel. De Nederlandse 
tv-kijker bleef massaal op. Een speciale uitzending op Nederland 2 van middernacht tot twee 
uur trok 440.000 toeschouwers en werd bovengemiddeld gewaardeerd met 7.4 als topamu- 
sement.1 De volgende dag kwamen alle ministers in spoedberaad bijeen. Een paar uur later 
bood minister-president Kok de koningin het ontslag van zijn kabinet aan.

De nacht van Wiegel ligt nog te dichtbij om hem parlementair historisch goed te duiden. 
Blijft het bij een rimpeling, een kamikazeactie van een afgedankt leider? Is het gekramde 
kabinet wankel geworden o f staat het steviger? De nieuwe politieke leiders -  Melkert, Dijk
stal, De Graaf -  werden op de proef gesteld. Hoe staat het met hun prestige? En hoe gedul
dig is de minister-president? Kok zegt dat hij helemaal niet geïrriteerd is dat parlement en 
media hem doorlopend voor politiek kruimelwerk laten afdalen van zijn Olympus, maar zijn 
gezicht verraadt dat hij er weinig lol in heeft. Houdt hij dat nog lang vol? De toekomst zal 
leren o f de nacht gevolgen heeft voor de acceptatie van het referendum, de bevoegdheden 
van de Eerste Kamer, de potentie van d 66, de eenheid binnen de w d , de stijl van het poli
tieke bedrijf. Een politiek incident kan ook onvoorspelbare gevolgen hebben. Misschien was 
dit een première en volgen er nog meer nachten van Wiegel. In de nieuwe Eerste Kamer, die 
op 8 juni 1999 geïnstalleerd werd, kan de paarse coalitie rekenen op 38 zetels, een meerder
heid van één. Wiegel zit comfortabel op de wip!

De portee van de nacht van 19 mei 1999 is op dit moment dus niet te overzien. In welke 
richting de ontwikkelingen gaan, kan misschien worden afgeleid uit een analyse van de nacht 
en wat daaraan voorafging. Wie is Hans Wiegel en wat bezielt hem? Wat gebeurde er precies 
in die dramatische nacht? Wat waren de directe politieke gevolgen? Heeft zich ooit een pre
cedent voorgedaan in de parlementaire geschiedenis?
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W iegel en d e  w d

In maart 1972 schreef Wiegels politieke peetvader, w d -sen ator Harm van Riel: ‘Wat wij 
nodig hebben is een hyper-intelligente Koekoek met verantwoordelijkheidsgevoel, maar die 
de taal van de massa spreekt.’ Hij moest de kiezers lokken door in te spelen op hun onbe
wuste emoties -  angst voor het socialisme, angst voor verandering -  en hen tegelijkertijd in 
de waan laten dat zij rationeel handelden.2 Zo’n soort Koekoek maakte sinds april 1967 deel 
uit van de Tweede-Kamerfractie van de w d : Hans Wiegel. Op dat moment was hij 25 jaar, 
toen het jongste kamerlid uit de parlementaire geschiedenis. Hij staakte zijn rechtenstudie en 
koos voor de praktische opleiding tot carrièrepoliticus. Wiegel was de zoon van een hard
werkende geschoolde arbeider uit Amsterdam, die na de oorlog een eigen bedrijf opbouwde. 
De w d  had hem in 1967 binnengehaald om een brug naar de jongeren te slaan. Dat was rij
kelijk laat. De partijtop had de stormachtige maatschappelijke ontwikkelingen van de jaren 
zestig niet kunnen bijbenen. Traditionele normen en gezagspatronen werden alom sterk 
bekritiseerd. Vooruitstrevende liberale jongeren volgden Hans van Mierlo en Hans Gruijters 
naar d 6 6 .  Wiegel presenteerde zich in het pamflet Een partijtje libre van 1968 als een anti-Van 
Mierlo, zonder pretenties.3 Wanneer de politiek de maatschappelijke ontwikkelingen niet 
kon volgen, moest er volgens hem iets veranderen aan de mentaliteit van de politici, niet aan 
de Nederlandse staatsinrichting. Wiegel bepleitte op een relativerende toon, die nogal afweek 
van hetgeen op dat moment gangbaar was onder leeftijdsgenoten, voor meer armslag voor 
parlementsleden en voor een verbreding van de w d  tot een echte volkspartij. Na de nacht 
van Schmelzer en de val van het kabinet-Cals in 1966 was de verwarring groot onder de con
fessionele kiezers. De w d  kon gaan oogsten, mits de juiste strategie werd gevolgd.

Het is waarschijnlijk Wiegels grootste verdienste geweest dat hij een doorbraak wist te for
ceren bij die confessionele kiezers, vooral in het katholieke Zuiden. Onder zijn leiding haal
de de w d  bij de verkiezingen van 1972 22 zetels (+ 6) en bij die van 1977 28. Wiegel verzil
verde de polarisatiewinst. Hij keerde zich fel tegen de P v d A ,  de partij die voortdurend pro
beerde de confessionele partijen uit elkaar te spelen. Tegelijkertijd voedde hij de vrees van de 
traditionele, behoudende stemmers op k v p , a r p  en c h u  dat hun partij bezig was af te glij
den naar het socialisme. Zij konden hun stem veiliger bij de w d  parkeren. Geduldig wacht
te Wiegel in 1977 op een uitnodiging van de door de PvdA verguisde C D A - l e i d e r  Dries van Agt. 
Hij werd beloond. Tijdens de formatie van het kabinet-Van Agt-Wiegel stelde de vvD-leider 
zich wel erg soepel op. Hij wilde de voorstanders in het c d a  van samenwerking met Den Uyl 
(de latere ‘loyalisten’, zeven man sterk in de CDA-Tweede-Kamerfractie) niet de gelegenheid 
geven een stok tussen de spaken te steken. Toen Van Agt na een marathonzitting met zijn 
fractie ten einde raad aan de onderhandelingstafel terugkeerde met een eisenpakket van hon
derd amendementen op het conceptregeerprogram, sprak Wiegel: ‘Zeventien van de hon
derd zijn voor de w d  niet aanvaardbaar en wij gaan nu kijken welke dat zijn!’ '1

Met vriend Dries wist Wiegel de loyalisten weliswaar vier jaar lang van het lijf te houden, 
maar dat ging ten koste van het beleid. Er kwam meer puin bij dan het kabinet-Den Uyl had 
laten liggen.5 In zijn eigen partij kwam Wiegel onder vuur te liggen, maar de critici bezwe
ken onder zijn machtswoord. In 1981 verloor de regeringscoalitie c d a - w d  haar meerder
heid. Wiegel voorzag langdurige samenwerking tussen socialisten en christen-democraten en 
koos voor de luwte van het commissariaat van de Koningin in Friesland. Privé-omstandig- 
heden speelden een doorslaggevende rol bij die beslissing. Wiegels vrouw kwam in novem-
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ber 1980 om het leven na een auto-ongeluk. Hij hertrouwde in april 1982 en wilde in Fries
land een nieuw gezinsleven opbouwen.

Wiegels opvolgers werden sindsdien hinderlijk gevolgd door ‘het orakel uit Ljouwert’. 
Henk Vonhoff, rivaal uit de jaren zeventig, vat dit als volgt samen: ‘De manier waarop Wie
gel zich na 1982 via de media tot de partij heeft gericht is schadelijk geweest voor de w d . Wat 
Wiegel deed was van de bok afstappen, doorlopend suggereren dat hij er misschien op terug 
zou komen en tegelijkertijd doen alsof hij er weer op zat.’ Wiegel reageerde quasi-onschul- 
dig: ‘ Ik liet iets in de krant zetten, als een groeiende groep mensen in de w d  vond dat het 
de verkeerde kant opging.’ De partijtop las dan in De Telegraaf Wiegels lijfblad, koppen als: 
‘Voorhoeve, die ken ik alleen van televisie’ -  terwijl Voorhoeve al meer dan twee jaar de Twee- 
de-Kamerfractie van de w d  leidde -  of: ‘Als iemand Voorhoeve wil wippen, zal ik me daar 
zeer tegen verzetten’-  op een moment dat diens leiderschap onomstreden leek.6 Ed Nijpels 
en Joris Voorhoeve ervoeren hun befaamde partijgenoot als een hypotheek op hun functio
neren, terwijl Wiegels eigen reputatie bij ‘de mensen in het land’ alleen maar beter werd. Frits 
Bolkestein hield hem voortdurend op afstand, een modus vivendi waarmee Wiegel weinig 
gelukkig was. Neerdalen vanuit de Friese hemel in de landelijke politiek werd hem onmoge
lijk gemaakt.

Is Wiegel tevreden met de troostprijs die hij in 1995 kreeg, het lidmaatschap van de Eerste 
Kamer? Wat kunnen we nog van hem verwachten? Hij ligt niet goed bij liberalen die in paars 
geïnvesteerd hebben en bij de veertigers in de vvD-Tweede-Kamerfractie. De Dijkstallianen 
kennen hem niet. Maar veel Telegraaflezers, driekwart van de vvD-aanhang en zijn oude 
vrienden in de partij dragen hem op handen. In populariteitspolls scoort hij altijd hoog. ‘De 
mensen in het land’ zien in hem een toekomstig minister-president. Wiegel geniet van dit 
soort speculaties en doet er vaak zelf nog een schepje bovenop: ‘Als ze belden zou ik er zeker 
heel serieus over nadenken. Het zou mooi zijn natuurlijk: de eerste wd-m inister-president 
van Nederland. Ik geloof dat ik dat wel zou willen’, vertelde hij in augustus 1999 aan het 
maandblad Opzij.7 Hij is nu 58 jaar, drie jaar jonger dan Kok. Drees was 62 toen hij voor het 
eerst premier werd. Wiegel beidt zijn tijd tot paars uiteenvalt of tot het poldermodel vast
loopt.

Een politiek fenomeen

Wiegel valt op door zijn bijzondere stijl, politieke intuïtie en charisma.8 Hij heeft een groot 
gevoel voor publiciteit en kiest op het juiste moment populaire thema’s om zich te profile
ren. Kamerstukken doen hem weinig; hij haalt de onderwerpen uit de krant of vangt signa
len op uit het publiek. Zijn populistische aanpak is gericht op de gewone, hardwerkende 
Nederlander, die van nature behoudend is, vooral als het gaat om de uitkeringstrekkers, de 
hypotheekrente o f om z’n eigen auto. Wiegel doet het goed op tv. Hij weet precies wanneer 
de camera’s draaien en kijkt dan meteen de huiskamer in ‘met die stomme blik van een koe, 
die over de wei staart’, aldus Marcus Bakker van de c p n , geen fan.

Wiegel bedient het electoraat zowel buiten als binnen het parlement. Hij is een liefhebber 
van het politieke steekspel, leest in zijn vrije tijd graag over anekdotische voorvallen in de 
parlementaire geschiedenis. Met eenvoudige taal, ontwapenende humor, oneliners en een 
enkel argument probeert hij zijn tegenstanders erin te laten tuinen. Tot mateloze irritatie van 
allerlei politici die net een beetje te serieus met hun neus in een dossier zitten. In het verle-
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den verweten zij Wiegel oppervlakkigheid, beginselloosheid en politiek opportunisme, kort
om: een on-Nederlandse wijze van politiek bedrijven. Hij was immers niet gesneden uit het 
donkere calvinistische hout, voortdurend met het vingertje omhoog, noch uit het lichte 
Bourgondische, van nature geneigd tot harmonie. Met boerenleider Koekoek en Marcus 
Bakker vormde hij in het begin van de jaren zeventig een club van politieke branieschoppers 
die de kunst van de Britten hadden afgekeken. Hun ‘onthechte’ stijl sloeg goed aan in een tijd 
van ontzuiling en polarisatie. Wiegels schelmenstreken in de Haagse politiek leverden hem 
veel sympathie op bij de man in de straat. P vd A-voorman Ed van Thijn beschouwt Hans Wie
gel nog altijd als de beste oppositieleider sinds de Tweede Wereldoorlog.9

Een ander typerend element is Wiegels vormelijkheid. Hij zit goed in het pak, is welge
manierd en geeft voortdurend blijk van menselijke belangstelling; een man van sfeer die 
makkelijk vrienden maakt, met de fles Berenburg zo nu en dan binnen handbereik. In de 
politiek is dat belangrijk, want het draait uiteindelijk allemaal om personen. Twee voorbeel
den. Na het gedram van Den Uyl ervoer Van Agt Wiegel in 1977 als een verademing. Het klik
te meteen. En in zijn Friese tijd bedreef Wiegel bij voorkeur politiek per Statenjacht, niet 
alleen over provinciale zaken. Hij verzamelde de juiste mensen om zich heen, zodat hij een 
bepaalde deal kon sluiten, of 0111 op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

In Wiegels etiquetteboekje staat dat hij nimmer toegeeft aan politieke druk. Zelfs de schijn 
leidt tot gezichtsverlies. Druk op Wiegel werkt in de regel averechts. Afpersingspraktijken 
behoren niet tot de goede politieke omgangsvormen. Wiegel-privé is introvert, gesteld op 
traditionele normen en waarden. Hij is persoonlijk tegen abortus en euthanasie, maar vóór 
toepassing van de doodstraf. Hij is ooit korte tijd lid geweest van het Humanistisch Verbond, 
maar voelde zich er niet thuis. Zijn paternalisme komt onder andere naar voren in zijn afkeer 
van het gekozen burgemeesterschap. Hij vreest dat half Nederland dan gerund zal worden 
door plaatselijke kroegbazen.

De nacht: het politieke klim aat

vvo-onderhandelaar Bolkestein had zijn D66-collega Borst tijdens de formatie van 1998 
gewaarschuwd: ‘Els, je weet dat de Eerste Kamer geen regeerakkoord tekent.’ Hij had name
lijk van zijn eigen senaatsfractie niet de garantie gekregen dat zij voor het correctief referen
dum zou stemmen.10 Hun opvolgers als politiek leider, Hans Dijkstal en Thom de Graaf, 
waren op de hoogte van deze weeffout. Een goed gesprek van man tot man had de lucht kun
nen klaren. In plaats daarvan monopoliseerde d 6 6  de cadeautjes die de partij gekregen had, 
in ruil voor haar deelname aan Paars 11. De partij wilde bij de volgende verkiezingen kunnen 
pronken met eigen kroonjuwelen, zodat een herhaling van het debacle uit 1998 voorkomen 
kon worden. Wiegel vond het maar niks. d 6 6  vormde volgens hem een veiligheidsrisico voor 
Paars 11.11

In maart 1999 werd duidelijk dat het referendum wankelde. De uitslag van de Provincia- 
le-Statenverkiezingen van 3 maart dwong de regering het voorstel erdoor te jassen, vóór de 
nieuwe Eerste Kamer geïnstalleerd zou zijn. In de nieuwe samenstelling kon zij immers niet 
rekenen op een tweederde meerderheid. De WD-senatoren Wiegel en H. Heijne Makkreel 
lieten daarop weten vast te willen houden aan hun stem in eerste lezing: tegen. d 66 ant
woordde met een paardenmiddel: de dreiging het kabinet te laten vallen.12 Nadat vrijwel elk 
prominent D66-lid hem was voorgegaan, eiste De Graaf in een televisie-interview op 14 mei
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dat alle vvo-senatoren vóór het correctief referendum zouden stemmen. Daarmee stelde hij 
Wiegel in de gelegenheid de hoofdrol te spelen.

De politieke barometer stond op dat moment tussen onbestendig en slecht in. Paars n 
kwam erg moeizaam uit de startblokken. De ene minister zuchtte onder een affaire met 
dioxinekippen, de andere werd geconfronteerd met cocaïnedoorvoer, weer een ander met 
een Varkenswet die rammelde, een vierde met nieuwe onthullingen over Srebrenica. In strijd 
met het regeerakkoord stemde d 6 6  in de Tweede Kamer tegen Twentestad. Minister Peper 
was not atnused. Een aantal bewindslieden vormde het mikpunt van kritiek in de Bijlmer
enquête. Van de D66-ministers leek alleen Roger van Boxtel er nog zin in te hebben. De 
onbestendigheid hing mede samen met de leiderschapswisselingen in de coalitiepartijen. Het 
werd tijd dat de nieuwe stuurlui hun tanden lieten zien. In dit schrale klimaat zou het cor
rectief referendum door de senaat behandeld worden, kort voor het reces. Een groot deel van 
de senatoren zou daarna niet meer terugkeren. Dan kunnen er rare dingen gebeuren.

‘M aar toch, wat een schouw spel!’ ’3

Er bestaan drie uitvoeringen van de nacht van Wiegel: de rechtstreekse televisie-uitzending, 
de platte tekst in de Handelingen14 en de krantenverslagen. Op tv was een indrukwekkend 
decor te zien van een chique sociëteit waar oudere heren een partijtje libre spelen. De Eerste 
Kamer is waarschijnlijk het enige (deel)parlement ter wereld waar de verschillende fracties 
gezellig door elkaar zitten. Wiegel schreed voortdurend door het beeld, zich welbewust van 
de kijkers in het land. Het debat werd steeds leuker. Tijdens de schorsingen werden de sena
toren geïnterviewd. Het lukte een aantal van hen niet om het glas oude jenever buiten beeld 
te houden. De sfeer was ontspannen. Minister Peper verdedigde het voorstel op indrukwek
kende wijze: erudiet en losjes tegelijk, passend in de Eerste Kamer. De plotselinge bekering 
van kamerlid Bierman (de Groenen) wekte verbazing bij zijn collega’s. Hij had in de media 
gedreigd tegen te stemmen, maar toonde zich in tweede termijn tevreden over de toezeggin
gen die hij had afgeleid uit de lichaamstaal van de minister! Met rood aangelopen hoofd 
beschuldigde Wiegel hem van opportunisme.

Tussen de bedrijven door lukte het een van de verslaggevers van het tv-programma Den 
Haag Vandaag Thom de Graaf voor de microfoon te krijgen. Hij herhaalde zijn dreigement 
in harde bewoordingen. Misschien was dit voor Wiegel de druppel die de emmer deed 
overlopen. Daarna volgde nog het handje van Wiegel aan Kok, het halve ‘onaanvaardbaar’ 
van de minister-president en een sterk optreden van Wim de Boer (GroenLinks), die tever
geefs probeerde zowel Kok als de W D-fractie bij het debat te betrekken: ‘Wat doet de 
minister-president hier als hij het onaanvaardbaar niet komt uitspreken? (...) Waarom 
maakt de w d  ons niet duidelijk wat de conclusie van haar schorsing is?’ Er kwam geen 
antwoord op. Na een korte stemming zouden alle Eerste-Kamerleden nog met de laatste 
trein naar huis kunnen, w d-fractieleider Ginjaar strompelde vervolgens naar het spreek
gestoelte en deelde met een grafstem mee dat één van zijn fractiegenoten op principiële 
gronden zijn steun aan het voorstel niet kon geven. Een onverwacht slot, dat nog gevolgd 
werd door een daverende knal: de tegenstemmer bleek niemand minder dan w d -ere lid  
Hans Wiegel. De zaal schrok ervan. Kok en Peper keken elkaar vertwijfeld aan, schudden 
het hoofd en haalden de schouders op. Fotografen klommen op de Kamerbankjes. Van de 
eerste reacties bleef niet veel hangen. Het laatste beeld was dat van Wiegel, die het Kamer-
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gebouw verliet met z’n jas over de arm. Terwijl hij in de auto stapte, juichte een van de 
omstanders: ‘Dank U wel, mijnheer Wiegel!’

In de Handelingen ontbreken weliswaar de kleur en het geluid, maar de gewisselde argu
menten komen op papier beter tot hun recht. Het c d a  liet bij monde van Cees van Dijk 
weten dat de reputatie van de Eerste Kamer op het spel stond. Zijn partij keerde zich hele
maal tegen de fopspeen van het correctief referendum. Tijdens het debat werd hem tegenge
worpen dat in het verleden vooraanstaande christen-democraten zich positief over het refe
rendum hadden uitgelaten: Barend Biesheuvel, Ernst Hirsch Ballin, Elco Brinkman. Van Dijk 
ging er niet op in. Eric lurgens van de PvdA stak een uitvoerige historische uiteenzetting af, 
beginnend bij de pacificatie in 1917. Interessant, maar niet erg relevant. Verschillende woord
voerders verbaasden zich over de enorme media coverage. J.A. Schoondergang-Horikx van 
Groenlinks wees erop dat het jaar daarvóór het grondwetswijzigingsvoorstel over vervan
ging van volksvertegenwoordigers bij zwangerschap in tweede lezing in de Eerste Kamer was 
gesneuveld. 'De heren van de media vonden dat onderwerp kennelijk niet interessant.’ Bob 
Ruers (sp) meende dat De Graaf met zijn dreigementen een stap te ver was gegaan.

Wiegel richtte zijn pijlen in eerste termijn op de aanvaarding in tweede lezing door de 
Tweede Kamer van een amendement-Scheltema en op de aanvullende informatie die minis
ter Peper aan de senaat had verstrekt. Hij was kennelijk op zoek naar nova, nieuwe zwakke 
plekken. Peper weerlegde de kritiek, maar werd vervolgens in de wielen gereden door Hes- 
sing van d 6 6 :  ‘Mijn fractie is stellig van oordeel dat wij nu als het ware de voet tussen de deur 
moeten zetten en die deur, als het nodig mocht blijken, op enig moment verder moeten 
openwrikken.’ Wiegel antwoordde daarop: ‘Het principe “nu de voet tussen de deur” leidt 
ertoe dat er in onze kring principiële bezwaren zijn, ook op dit moment, tegen dit voorstel.’ 
Hij wees nog even fijntjes op het stemgedrag van de o66-fractie in de Tweede Kamer inzake 
Twentestad.

De kern van Wiegels betoog bestond uit de volgende passage:

‘De minister heeft gezegd, dat hij de representatieve democratie een goed hart toedraagt. Dat 

doen wij allemaal. Hij heeft ook gezegd: de burgers zijn tegenwoordig niet meer zo geboeid door 

onze vertegenwoordigende democratie. Dat is een heel belangrijk punt bij de weging van dit 

voorstel. Als het zo is dat de burgers niet meer zo geboeid zijn door onze vertegenwoordigende 
democratie, wat is dan de oorzaak en vooral wat is dan de remedie? Is een grondwetswijziging 
als deze dan de remedie o f is er een andere remedie tegen het thans weinig geboeid zijn van de 

burgers door onze vertegenwoordigende democratie? Kun je daar ook wat aan doen door de wij

ze van politiek bedrijven? Politiek bedrijven met overtuigingskracht, op basis van beginselen, 

met hartstocht. Onze opvatting is dat onze representatieve parlementaire democratie zo sterk 

mogelijk moet zijn en dat het onze taak is, als volksvertegenwoordigers, die democratie te doen 

leven in de harten van de burgers van ons land. Onze opvatting is dat je onze democratie niet 
versterkt door structuren aan te passen, maar dat je die democratie versterkt door politiek zo te 

bedrijven, dat de kiezers, dat de burgers in ons land, voelen dat wij, volksvertegenwoordigers, er 

zijn voor hen en dat wij naar beste kunnen de verantwoordelijkheid die wij dragen waar maken, 

onze standpunten helder uiteenzetten, moed tonen, ook onaangename beslissingen durven 

nemen, voor onze opvattingen staan. Zo dient naar onze opvatting onze parlementaire demo
cratie te worden versterkt.’
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In het debat zelf leek deze passage een beetje uit de lucht te komen vallen. Later werd ze door 
de pers opgepikt en geprezen. Al in 1968 schreef Wiegel: ‘Het zit hem minder in de gewoon
ten en regels dan in de houding van de politieke partijen en de mentaliteit van de politici. 
(...) Twintig Kamerleden van groot kaliber in het parlement zijn betere heelmeesters voor de 
malaise dan wat voor verandering van ons kiesstelsel ook.’15 Peper antwoordde in tweede ter
mijn dat het talent van een Kamerlid juist aangescherpt werd door de mogelijkheid van een 
referendum. Hessing krabbelde nog een beetje terug. Kok sprak de toverformule uit waaraan 
zijn adviseurs waarschijnlijk urenlang hadden gesleuteld: ‘ Indien onverhoopt, mede als 
gevolg van onvoldoende steun vanuit deze fracties [ w d ,  PvdA en d 6 6 ,  J v M ]  het grondwets
voorstel niet zal worden aanvaard, dan zou dit de ruimte die aan het kabinet ter beschikking 
staat om zijn werk nog voort te zetten, wel zeer ernstig aantasten.’ Het hielp allemaal niet.

Reacties

Vanaf de eerste dag gingen de media met ‘de nacht van Wiegel’ aan de haal: wat was het mas- 
terplart. Wie zat er allemaal in het complot? Van alles en nog wat werd erbij gesleept. Wiegel 
werd neergezet als held (De Telegraaf) o f schurk (d66, een aantal ministers). Collega-sena- 
tor Wim van Eekelen ( w d )  onthulde dat Wiegel hem op het laatste moment overtuigd had 
vóór te stemmen! Oppositieleider Jaap de Hoop Scheffer riep al om verkiezingen nog voor
dat Kok de koningin zijn ontslag had aangeboden. Het c d a  meende dat het kabinet altijd al 
stuurloos was geweest en voortmodderde van incident naar incident. PvdA-leider Ad Melkert 
vroeg zijn collega Dijkstal o f Wiegel een voorbehoud had gemaakt op het wD-verkiezings- 
program, waarin het correctief referendum was opgenomen. Minister Frank de Grave ( w d )  
was ervan overtuigd dat de nacht van Wiegel niet meer dan een rimpeling in de parlemen
taire geschiedenis zou zijn.16

Parlementair journalist Willem Breedveld van Trouw was verrukt over het optreden van 
Wiegel en ‘de herontdekking van de politiek als strijd’. Hij was ervan overtuigd dat een lijm
poging zou mislukken en dat d 6 6  niet zou terugkeren in een nieuw kabinet. J.A.A. van 
Doorn daarentegen schreef in H p/D e Tijd: ‘Het einde van Paars 11 is een non-issue. Het sop 
is de kool niet waard en de grote partijen kunnen gewoon doorregeren. Waarom zoveel 
opwinding?’ Volgens Van Doorn was het een fascinerende voorstelling geweest met als ont
knoping een scène die meteen klassiek was geworden. ‘Dat parlementaire democratie zo 
mooi kan zijn.’ Tv-columnist Ronald Plasterk stelde op 23 mei in het tv-programma Buiten
hof de overbodigheid van d 66 vast: ‘1966-1999. 33 jaar. De leeftijd van Jezus. Tijd voor een 
hemelvaart.’ 17

Zelfs de minister-president reageerde emotioneel. Hij verloor zijn beheersing op 21 mei in 
het tv-programma n o v a .  Wiegel had volgens hem met open ogen, willens en wetens de paar
se coalitie opgeblazen. Hij had hem kort voor de stemming de hand geschud en gezegd dat de 
premier uitstekend gesproken had, maar hij had niet verteld dat hij tegen zou stemmen. ‘Dat 
was niet fair, kwestieus en niet straight. Dat vond ik echt beneden de maat, dat is mij diep tegen
gevallen.’ Wiegel antwoordde in n r c  Handelsblad: ‘ Ik heb helemaal geen hekel aan paars. Mis
schien was mijn motief wel dat ik het gewoon een heel erg zwak wetsvoorstel vond en verder 
niets.’ De verantwoordelijkheid voor de val van het kabinet lag volgens hem bij d 6 6 . 18 Toen er 
op 15 juni 1999 in de Eerste Kamer gedebatteerd werd over ‘de rol van de Eerste Kamer in de 
jongste kabinetscrisis’, liet Wiegel verstek gaan, tot ongenoegen van Wim de Boer.
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Spotprent Jos Collignon, de Volkskrant, 21 mei 1999.

K orteterm ij neffecten

Aanvankelijk zag het er somber uit voor informateur Herman Tjeenk Willink. Hij was op 21 
mei door de koningin aangewezen om te onderzoeken of er gelijmd kon worden. De 
politieke leiding van d66 had zich aanvankelijk ingegraven, maar in het pinksterweekeinde 
van 23 en 24 mei daalde de Heilige Geest neer over de democraten. In de opiniepeilingen 
stond de partij op zwaar verlies. De onderhandelingen kwamen langzaam op gang en werden 
gevoerd onder druk van het naderende debat over de Bijlmerenquête, een complicerende 
factor. Het plotselinge vertrek van d 6 6 -minister Hajo Apotheker werd met grote verbazing 
ontvangen, maar gooide verder geen roet in het eten. Op 3 juni slaagde de lijmpoging. Het 
correctief referendum werd voorlopig consultatief gemaakt. Kleinere hervormings
voorstellen op staatkundig gebied werden gekoppeld aan een strakker tijdschema.19 Het 
kabinet besteedde de zomervakantie aan herbezinning en kabinetsberaad-met-de-benen-op- 
tafel. De Volkskrant publiceerde op 14 juli een prachtige kleurenfoto op de voorpagina van 
een ontspannen kabinet in de tuin van het Catshuis. Er werd gelachen. Rick van der Ploeg 
wandelde over het gras, Roger van Boxtel maakte een knappe handstand.

Op dit moment -  september 1999 -  springen drie effecten van de nacht van Wiegel in het 
oog. Ten eerste het begin van een discussie over de bewerktuiging van de Eerste Kamer. In 
essentie ging het om een botsing tussen het politieke primaat van de Tweede Kamer en het 
vetorecht van de Eerste. Moet er in de toekomst naar worden gestreefd ook de handtekening 
van de regeringsfracties in de senaat onder het regeerakkoord te krijgen? Kan worden vol
staan met het toekennen van een terugzendrecht aan de Eerste Kamer?20 Wie de ledenlijst 
van de nieuwe Eerste Kamer bekijkt, zal zich verbazen over het grote aantal (voormalige)
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politieke zwaargewichten op die lijst. Dat belooft wat de komende vier jaren met, zoals 
gezegd, Wiegel op de wip.

Het tweede effect heeft betrekking op de populariteit van Paars. Kok zei daarover in Vrij 
Nederland:

‘Ik weet een paar dingen. Het vertrouwen in het kabinet is vanaf dat moment [de val van het 
kabinet, JvM] radicaal ingestort. We stonden rond de vijftig procent en we zijn in één klap 
gedaald tot rond de dertig. Je gaat zo in één keer twintig punten onderuit. Kiezers houden niet 

van ruzie, zeker niet als ze voor vier jaar een mandaat hebben gegeven. Daarna moeten politici 

hun werk doen en niet te veel naar hun Haagse navel zitten staren. Dat beeld is na het herstel van 

de breuk maar ten dele weggenomen. De breuk is dan wel gelijmd, maar nog merkbaar en voel

baar. Dat hebben de burgers natuurlijk messcherp door, die zijn niet op hun achterhoofd geval
len. Het is de afgelopen weken te veel om partijpolitiek gedoe blijven draaien. Daar moeten we 
van de zomer een punt achter zetten.’21

Paars stond onder zware druk. De Telegraaf opende op 29 juni gretig met de kop: ‘Wiegel 
voorziet eind Paars 1 1 ’. Een NCRv-Netwerk-uitzending over‘V ijf jaar Kok’ uit diezelfde perio
de was in feite een gênante poging tot karaktermoord op de minister-president. Uiteindelijk 
leek in augustus het tij te keren, toen het Centraal Planbureau met een belastingmeevaller 
van ƒ 1,6 miljard op de proppen kwam. De economie groeide harder dan verwacht. Het 
opstellen van de verschillende begrotingshoofdstukken was een peulenschil. De PvdA pleitte 
zelfs voor een verhoging van het defensiebudget! Even wachten tot de polls dit oppikken.22

Punt drie: er komt enige discussie over de verhouding tussen overheid en burger. Hoe kan 
de legitimatie van politieke gezagsdragers worden opgekrikt? Minister Peper zwengelt het 
aan. Hij schreef de nacht van Wiegel en andere paarse perikelen van zich af in een degelijke, 
politicologische verhandeling: ‘Op zoek naar samenhang en richting. Een essay over de ver
anderende verhoudingen tussen overheid en samenleving.’23

Precedenten

De nacht van Wiegel was uniek: een niet eerder vertoonde samenloop van omstandigheden 
met een paar nieuwtjes, rechtstreeks op de televisie. De twee beroemdste nachten uit de par
lementaire geschiedenis waren die van Kersten uit 1925 en van Schmelzer uit 1966. Beide 
nachten leidden tot diepe crises. De geslaagde lijmpoging na de nacht van Wiegel bracht de 
crisis terug tot niet meer dan een incident. En dat was het ook. Een kabinet valt pas als een 
van de partners er genoeg van heeft. Dat bleek niet het geval te zijn. Er was geen ruzie in de 
coalitie o f tussen het kabinet en de Tweede Kamer, zelfs niet tussen het kabinet en een ruime 
meerderheid van de Eerste Kamer. Bij de val van minister Van Karnebeek in 1927 over een 
Belgisch-Nederlands verdrag was er eveneens een conflict tussen de beide Kamers, maar de 
minister vond toen een ruime senaatsmeerderheid tegenover zich. In de nacht van Kersten 
draaide het om een amendement dat beoogde het gezantschap bij het Vaticaan op te heffen. 
De katholieke politieke leider W.H. Nolens waarschuwde toen dat zijn fractie geen steun zou 
geven ‘aan welk kabinet dan ook, voortgekomen uit groepen, aan welker medewerking de 
opheffing van deze gezantschapspost zou zijn te wijten’.24 Thom de Graaf richtte een verge
lijkbare waarschuwing aan het adres van de verkeerde Kamer. Dat is not done.
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Het stellen van de kabinetskwestie in de Eerste Kamer is niet ongewoon.25 De formule van 
Kok -  door De Hoop Scheffer getypeerd als ‘driekwart machtswoord’ -  klonk in de senaat 
voor het eerst. Kok wilde Wiegel c.s. de ruimte geven overstag te gaan zonder gezichtsverlies. 
Het probleem met een machtswoord is bovendien dat de voorstanders uit politieke overwe
gingen tegen kunnen gaan stemmen. Sinds 1945 zijn er veertien grondwetsvoorstellen ver
worpen door de Eerste Kamer.26 In geen enkel geval maakte de regering er een halszaak van. 
Dat deed zij wel bij het debat over de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië in december 
1949. Daarover zo meteen meer.

Herkenbaar in de parlementaire geschiedenis is het verschijnsel dat leiderschapswisselin- 
gen spanningen opleveren. Territoria moeten worden afgebakend, posities opnieuw bevoch
ten. Hoe dominanter de oude leider was, des te groter de leemte en des te heviger de strijd. 
De opvolgers van Romme, Den Uyl en Lubbers hebben dat aan den lijve ondervonden. Het 
vertrek van Bolkestein kwam hard aan en lijkt door de partij nog niet helemaal te zijn opge
vangen. De w d  heeft ook een traditie van rivaliteit tussen kopstukken. Een klein aantal poli
tieke leiders heeft zo’n onverwoestbare reputatie dat ze het bonter kunnen maken dan ande
ren. Wiegel is daar een voorbeeld van, maar ook van Colijn en Lubbers zijn voorbeelden te 
geven. Van Mierlo liet in het Kamerdebat over de zaak-Bouterse in augustus 1997 een staal
tje zien.

‘Lijmen’ was al eerder vertoond: bij de jenevercrisis van 23 december 1960 tot 3 januari 
1961 (een machtsstrijd binnen de a r p , die tot uitbarsting kwam nadat de mannenbroeders 
van de Tweede-Kamerfractie de jeneverkruik flink hadden laten rondgaan)27 en bij de Huur- 
wetcrisis van 17 mei tot en met 2 juni 1955. In het laatste geval wilde de PvdA-fractie de tan
den laten zien aan het kabinet Drees-III. Aan de referendumcrisis lag een parallel motief ten 
grondslag: d 6 6  wilde kracht uitstralen. Bij lijmen gaat het om méér dan bedrijfsongevallen. 
Er heerst doorgaans een ‘ongezond’ politiek klimaat, dat genezen moet worden. Een van de 
partners vindt dat hij te weinig aan z’n trekken komt.

Was het ooit zo spannend? Bij de stemming over de invoering van de Leerplichtwet in 
1900 gaf uiteindelijk één stem de doorslag. Dat is een beroemd voorbeeld, maar het is wel 
vaker voorgekomen bij minder belangrijke wetten. Er zijn crises uitgebroken om een enkele 
stem, zoals het hierboven genoemde voorbeeld uit 1955. O f juist niet: bij de stemming over 
de soevereiniteitsoverdracht werd precies de vereiste tweederde meerderheid gehaald. Onder 
zware druk ging de Eerste Kamer toen akkoord. Senaatsvoorzitter en staatsrechtsgeleerde 
Roelof Kranenburg verliet op een bepaald moment zelfs zijn voorzitterszetel om op een cru
ciaal punt een bijdrage aan het debat te leveren.

Lollig, m aar inconstitutioneel, deloyaal en onverantw oordelijk

Het betoog van Kranenburg kwam erop neer, dat degene die breekt, zonder dat hij in staat is 
een nieuw kabinet te formeren, constitutioneel verantwoordelijk is voor zijn daad. Hij mag 
zich niet verschuilen achter het veto van de minderheid. Preciezer:

‘Wanneer gij door een votum de regering in de onmogelijkheid stelt om aan het bewind te 
blijven, moet gij bij het afwegen van de motieven ook afmeten de kansen voor de vorming van 

een nieuw Kabinet. Als gij dat niet doet, verzaakt gij uw plicht. Men kan van een Kabinet niet 

vorderen dat het verantwoordelijk zou blijven voor de Regering, als de Kamer het dit Kabinet
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onmogelijk maakt om de politiek te voeren, die het juist acht. Daarom kan men niet zeggen: 

Après notre vote le déluge. Neen, gij zijt, wanneer gij hier stemt, wel degelijk verplicht u 

rekenschap te geven van het feit: hoe moet er een nieuw Kabinet worden gevormd, dat een 
andere politiek voert?’ 28

Wiegel gaf zich daar geen rekenschap van. Hij maakte het het kabinet onmogelijk een belang
rijk punt uit zijn regeringsprogram te verwezenlijken, zonder dat hij een alternatief aanreik
te. Wiegel gedroeg zich inconstitutioneel.

Bij de stemming over het referendum telde voor Wiegel het principiële argument zwaar
der dan de binding met zijn eigen partij, de partij die duidelijke afspraken had gemaakt met 
d 6 6  en PvdA.  Wiegel trok zich van die binding weinig aan en kon zich aan de afspraken ont
trekken vanwege het feit dat senaatsfracties geen regeerakkoord tekenen. Wiegel had echter 
geen voorbehoud gemaakt bij het WD-verkiezingsprogram, waarin de invoering van het 
correctief referendum ondersteund werd. Dat was buitengewoon slordig. Zijn partij mocht 
er immers van uitgaan dat haar kandidaat zich hield aan hetgeen binnen de w d  was afge
sproken. Zonder die zekerheid ben je als coalitiegenoot niet helemaal betrouwbaar. Tegen
over Paars lijkt Wiegel zich op te stellen als de CDA-loyalisten uit de periode Van Agt-Wiegel. 
In een interview zei Wiegel daarover in 1980: ‘Nee, de vvD-fractie heeft géén loyalisten. Wel 
is het zo dat stromingen in de fractie enige tijd hebben gestreefd naar een kabinet van PvdA 

en w d ,  maar deloyaal ten opzichte van de eigen groep, ten opzichte van het kabinet én 
tegenover de regeringspartner zijn ze nimmer geweest. Ik denk ook dat een partij als de w d  
dat niet zou aanvaarden.’29 Wiegel gedroeg zich op 19 mei 1999 deloyaal ten opzichte van zijn 
eigen groep, ten opzichte van het kabinet én tegenover de regeringspartners.

Ten slotte: Wiegel had weliswaar de moed, maar liep hard weg nadat hij de carambole 
gemaakt had. Hij heeft zijn stemgedrag eigenlijk nooit goed uitgelegd. Hij koos de politieke 
aanval aan de verkeerde zijde van het Binnenhof, speelde het biljartspel, maar kon niet beta
len. Het kabinet werd demissionair, terwijl het in Kosovo oorlog voerde. Wiegel gedroeg zich 
dus ook onverantwoordelijk. Maar hij blijft de grootste politieke humorist uit onze parle
mentaire geschiedenis.

Noten

1 ‘Nederland bleef op voor de “ nacht van Wiegel” ’, De Telegraaf-, 20 mei 1999.
2 Interne partijnotitie Van Riel, 10 maart 1972, aangehaald in: Patrick van Schie, ‘Rode vlammen en 

blauw bluswater, v v n  -positionering tegenover de PvdA tussen 1971 en 1982’, Liberaal Reveil 39 (1994) 
nr. 1, p. 3.

3 Hans Wiegel, Een partijtje libre (Den Haag en Rotterdam 1968). De titel was een verwijzing naar Tien 
over rood. Uitdagingen van Nieuw Links aan de PvdA (Amsterdam 1966).

4 Jan Hoedeman, Hans Wiegel en het spel van de macht (Den Haag 1993) p. 208.

5 In de periode 1978-1981 steeg de werkloosheid van 200.000 naar 500.000, liep het financieringste
kort op van 3,8 naar 9,4% en groeiden de collectieve uitgaven van 62,5 naar 72,4% van het nationaal 

inkomen.
6 Vgl. Hoedeman, Hans Wiegel-, p. 41, 223 en 227.
7 De rest van de media volgde als papegaaien. Vgl. 'Wiegel wil wel premier worden’, de Volkskrant, 26

69



JO H A N  VAN M E R R IË N B O E R

aug. 1999; ‘Hans Wiegel denkt weer eens hardop na over zijn toekomst’, n r c  Handelsblad, 27 aug. 

1999.
8 Vgl. voor het volgende: Robbert Ammerlaan, 'Hans Wiegel gaat het helemaal maken’, Haagse Post, 

22 dec. 1970; G. Puchinger, ‘Gesprek met minister Wiegel’, a r  Staatkunde 50 (1980) nr. 9, p. 355-362; 
Van Schie, ‘Rode vlammen en blauw bluswater’, p. 3-16; Hoedeman, Hans Wiegel, passim.

9 Hoedeman, Hans Wiegel, p. 90 e.v.

10 Cees Banning en Gijsbert van Es, 'v  vn-senator Wiegel over de kabinetscrisis: “ Ik heb helemaal geen 

hekel aan paars’”, n r c  Handelsblad, 2 juni 1999.
11 P v d A - v lu g s c h r i f t  5 (1998) nr. 131, 7 nov. 1998.

12 ‘Referendum wankelt door senatoren’, de Volkskrant, 6 maart 1999; ‘d66 dreigt met crisis om refe

rendum’, de Volkskrant, 8 maart 1999; vgl. C.A.J.M . Kortmann, ‘Paarse trucs’, Nederlands Juristenblad 
75 (i999) nr. 11,19  maart. Volgens Kortmann riekte het naar politiek onfatsoen een voorstel door de 
senaat te loodsen dat op het conto moest worden geschreven van een partij die door de Statenver
kiezingen van 3 maart eigenlijk nauwelijks meer in de nieuwe Eerste Kamer vertegenwoordigd zou 
zijn.

13 J.A.A. van Doorn, 'M ooi televisietoneel’, Hp/De Tijd, 28 mei 1999.

14 Zie www.sdu.nl/handelingen o f www.overheid.nl/op/.

15 Wiegel, Een partijtje libre, p. 15.

16 Joost Oranje, ‘Ginjaars rondje bepalend voor geschiedschrijving’, n r c  Handelsblad, 22 mei 1999; 

‘Wiegel stort kabinet in crisis’, de Volkskrant, 19 mei 1999; ‘De Nacht van Wiegel’, CDActueel 19 (1999) 

nr. 6, 22 mei; Robert Giebels, ‘Paars n zuchtte onder 1 ’, n r c  Handelsblad, 20 mei 1999; ‘Ook partij

genoten weten niet wat Wiegel bezielde’, de Volkskrant, 20 mei 1999.
17 Willem Breedveld, ‘Afscheid van de paarse polder’, Trouw, 22 mei 1999; Van Doorn, 'M ooi televisie

toneel’; ‘Opwindende nachten. Dagboek van Wim de Boer’, Groenlinks Magazine, juni 1999, p. 14- 

15-
18 ‘Kok: “ Wiegel heeft willens en wetens Paars opgeblazen’”, De Telegraaf, 22 mei 1999; Cees Banning en 

Gijsbert van E s ,'w d -sen ato r Wiegel over de kabinetscrisis: “ Ik heb helemaal geen hekel aan paars’”, 
n r c  Handelsblad, 2 juni 1999.

19 Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (h t k ) 1998-1999, Bijl. 26 540, Kabinetscrisis 

en -formatie 1999, nr. 2, Brief van de informateur.

20 Daarover ging een groot deel van het Eerste-Kamerdebat van 15 juni 1999; vgl. de analyse van de 

informateur (h t k  1998-1999, Bijl. 26 540, nr. 2); Willem Witteveen, ‘De verwisselde kroonjuwelen. 
Dertien kanttekeningen bij de Operette van Wiegel’, Socialisme & Democratie 56 (1999) nr. 6, p. 263- 
267; Reiner de Winter, ‘Het primaat van de Eerste Kamer. Een staatsrechtelijke kanttekening bij de 

val van “ Paars 11’”, Nederlands Juristenblad 75 (1999), nr. 21, 28 mei, p. 956-957.

21 Yoeri Albrecht en Oscar Garschagen, ‘Wim Kok, een regisseur op zoek naar zijn script’, Vrij Neder
land, 17 juli 1999.

22 ‘Extraatje door meevaller’, De Telegraaf, 25 aug. 1999; vgl. ook www.politiekebarometer.nl/pbta- 
bel.html.

23 Zie: www.nrc.nl/Doc/peper.html.

24 PJ. Oud en J. Bosmans, Staatkundige vormgeving in Nederland, deel ï, 1840-1940 (tiende druk; Assen 
en Maastricht 1990) p. 248.

25 F.J.F.M. Duynstee, ‘Staatsrechtelijke gevolgen van de oorzaken van kabinetswisselingen’ in: Opstellen 
aangeboden aan prof mr. dr. G. van den Bergh (Alphen aan den Rijn 1960) p. 68 wijst op de behan
deling van de Grenscorrectiewet in 1949 en de Werkloosheidswet in 1958.

70

http://www.sdu.nl/handelingen
http://www.overheid.nl/op/
http://www.politiekebarometer.nl/pbta-
http://www.nrc.nl/Doc/peper.html


DE N A CH T VAN W IEG EL

26 Handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal ( h e k ), 1 juni 1999, toespraak Kamervoorzit
ter Korthals Altes bij het afscheid van de vertrekkende leden.

27 Zie ook de bijdrage ‘Schrijven Jan, schrijven Jan’ van Jan Walravens in dit Jaarboek.
28 h e k  1949-1950, p. 86.

29 Puchinger, ‘Gesprek met minister Wiegel’, p. 361.

71



IN E K E  SE C K E R

Lodewijk Caspar Luzac (1786-1861).
Litho J.H. Hoffmeister; Foto Iconografisch Bureau, 's-Gravenhage.
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Parlementaire oppositie vóór 1848
De volhardingspolitiek van Lodewijk Caspar Luzac, opposant malgré lui

Ineke Secker

Onverdiende vergetelheid

‘Mijn God! Nu moeten wij er aan!’ Deze verzuchting ontsnapte het Tweede-Kamerlid Lode
wijk Caspar Luzac op 15 maart 1848 toen hij hoorde dat de zittende ministers hun ontslag 
hadden aangeboden aan Willem 11. De koning had buiten hen om de voorzitter van de Twee
de Kamer gevraagd een onderzoek in te stellen naar wensen van de leden met betrekking tot 
een grondwetsherziening. Luzac besefte wat de consequenties waren van zijn prominente rol 
gedurende vele jaren van oppositie voeren in de Tweede Kamer. En inderdaad, nog diezelfde 
dag bereikte hem de uitnodiging bij de koning te komen.1 Twee dagen later was hij lid van de 
Commissie tot Grondwetsherziening, die als tweede taak kreeg een nieuw ministerie samen 
te stellen. Kon hij toen reeds vermoeden dat dit een allertreurigst einde van zijn persoonlij
ke politieke loopbaan zou inluiden?

Tegen wil en dank nam hij zitting in het ministerie-Schimmelpenninck en nam hij zelfs 
twee portefeuilles voor zijn rekening. Van diverse kanten was aangedrongen op zijn toetre
den tot het kabinet. In zijn nagelaten correspondentie bevinden zich vele brieven van beken
den en onbekenden met aansporingen toch vooral zitting te nemen in een nieuw ministerie 
omdat hij een breed vertrouwen genoot.

‘Ik weet dat het bijzonder onaangenaam is een vrij en onafhankelijk leven op te offeren, al is het 

dan ook tijdelijk, doch in de publieke opinie word gij als man van het algemeen vertrouwen, in 

gedagten reeds aan het hoofd der staatszaken door Zijne Majesteit geroepen. (...) Doch al was 

het ook tijdelijk, onttrek U niet -  want het ogenblik heeft ervaring, beraad en de leiding nodig 

van hem die men algemeen vertrouwt.’2

‘Onttrek U dus niet, denk ernstig na over het nut daar door U Edel Mogende voor eene geheele 
Natie gesterkt kan worden. Standbeeld en eeretitels verlangt U Edel Mogende niet, maar zeker 
weet ik, dat het bewustzijn van wel gedaan te hebben, UE de beste beloning is, en UE niet onver
schillig kan zijn.’3

Een andere briefschrijver die ‘den waardigen Heere Luzac, eerbiedig, God alleen tot Getuige’ 
letterlijk gesmeekt had: ‘red het vaderland, schraag, hoor, Oranje, help het Volk!’4, reageerde 
bij het bekend worden van Luzacs ministerschap opgelucht met een sober maar veelzeggend 
briefje, met als enige tekst: ‘Goddank!’5

Maar al spoedig bleek dat Luzac niet voor niets zijn uitroep van ontzetting had geslaakt: 
lichamelijk noch mentaal bleek hij bestand tegen de zware taak en de spanningen, ten dele ver
oorzaakt door aantijgingen in de pers. De portefeuille van Binnenlandse Zaken droeg hij reeds
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na twee maanden over aan een der Negenmannen, J.M. de Kempenaer; die van Hervormde 
Eredienst legde hij, tegelijkertijd met het Kamerlidmaatschap, een maand later neer. Ook hier 
volgde een Negenman, S. baron van Heemstra, hem op. In een bestek van nauwelijks drie 
maanden stond Luzac geheel buiten het politieke proces. Aan de beraadslagingen rond de 
grondwetsvoorstellen van de commissie waarin hijzelf naast J.R. Thorbecke zo’n belangrijk 
aandeel had gehad, heeft hij noch als minister noch als Kamerlid meer kunnen deelnemen.

Dat de koning in 1848, onder de druk van revoluties in de landen om hem heen, het oog op 
Luzac liet vallen om het voortouw te nemen bij de grondwetswijziging, is niet verwonderlijk. 
Luzac maakte op dat moment reeds twintig jaar deel uit van de Tweede Kamer en had zich 
vanaf het eerste begin kritisch maar ook loyaal opgesteld.6 Bovendien: Luzac was al eens eer
der benaderd voor een ministersportefeuille, in 1842, als opvolger van C.E van Maanen, maar 
hij had toen bedankt.7 Verwonderlijk is eerder dat de naam van een man die als Kamerlid 
gedurende een belangrijk deel van het bestuur van Willem I en vrijwel de gehele periode van 
Willem 11 strijd leverde voor aanpassing van de Grondwet, tegenwoordig nauwelijks meer 
bekendheid geniet. Mogelijk is zijn tragisch kortstondige ministerschap hier debet aan. Of 
spelen geheel andere factoren hier een rol?

Blijkens eigen uitlatingen, bevestigd door anderen, trad Luzac liever niet op de voorgrond. 
‘De couranten artikels doen mij weinig genoegen -  het is mij steeds ’t aangenaamst niet op 
den voorgrond geplaatst te worden, gelukkig dat die loftuitingen slechts even (...) in ’t leven 
blijven.’8 Tijdgenoten zagen in hem toch een der belangrijkste hervormingsgezinde woord
voerders in de Kamer, vooral in positieve zin beoordeeld als constructief en constitutioneel. 
Maar het jaar waarin Thorbecke tegelijkertijd met hem zitting had in de Tweede Kamer, trok 
deze aller aandacht naar zich toe. Bij de hervormingsgezinde Kamerleden was diens ster 
begonnen te rijzen als lid van de Dubbele Kamer in 1840, toen hij alle grondwetsvoorstellen 
verwierp. Zijn verkiezing tot lid van de Tweede Kamer in maart 1844 en zijn voorstel tot 
grondwetsherziening, reeds een half jaar na zijn intrede ingediend, samen met acht ‘bondge
noten’9, onder wie Luzac, verhieven hem in één klap tot leider der oppositie.10 ‘Luzac, die niet 
gaarne in de eerste plaats optrad, voegde zich geheel naar de zienswijze van zijnen vriend, 
den Leidschen hoogleraar.’ 11 Uit niets blijkt dat Luzac zich door Thorbecke op een zijspoor 
gerangeerd heeft gevoeld. Hij liet de leiding in de zaak der grondwetsherziening geheel aan 
Thorbecke over.12 Luzac deed vanzelfsprekend mee en was ook trots op dit initiatiefwets
voorstel, zoals blijkt uit zijn reactie op commentaar op dit voorstel:

‘Men vergeete toch nooit dat wij slechts een Schets geleverd hebben, en de collegae nu met ons
die Schets moeten voltooien en er eene Grondwet van maken, welke door alle de bekende en

onbekende volken der 4 o f 5 (hoeveel zijn er?) waerelddeelen tot model zal genomen worden.’13

Toen Thorbecke tot grote schrik en woede van zijn bondgenoten in 1845 niet werd herkozen, 
wilden enkelen van hen, niet Luzac, er zelfs het bijltje bij neergooien.14 Dat zegt veel over de 
indruk die Thorbecke op zijn hervormingsgezinde collega’s had gemaakt. Maar zijn aanwe
zigheid in de Tweede Kamer was van te korte duur om hem als dé parlementaire oppositie
leider van de jaren veertig te bestempelen. Komt die titel, zo die al vergeven kan worden, niet 
eerder toe aan de man die door jarenlange, consequent volgehouden oppositie ‘ 1848’ mede 
mogelijk heeft gemaakt?
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Over de beperkte mogelijkheid en de praktijk van oppositie voeren is binnen de algemene 
context van de verhouding tussen regering en parlement in de eerste helft van de 
negentiende eeuw wel het nodige te vinden in algemene staatsrechtelijk-historische 
overzichtswerken. Over de politieke verhoudingen in de Kamer in de jaren 1840-1848 is 
bekend dat er weinig samenhang was van politieke groeperingen. De vele sprekers in de 
Tweede Kamer bij ieder onderwerp opnieuw getuigen hiervan. Boogman komt niettemin tot 
drie hoofdgroeperingen die slechts door vage scheidslijnen zijn onderscheiden. Van de 58 
Kamerleden maakten volgens zijn inschatting ruim twintig leden deel uit van een 
conservatieve groepering die de status quo wenste te behouden en dus een grondwets
herziening afwees. Ongeveer 25 leden behoorden tot het ‘juste milieu. Deze middengroep 
had veel financiële kritiek en stond effectieve parlementaire controle op de overheids
financiën voor. Maar redelijk pragmatisch ingesteld en gehecht aan tradities als zij was, had 
zij primair een geleidelijke aanpassing van de Grondwet voor ogen. En dan resteerde een 
klein groepje, v ijf tot negen man sterk, van meer doctrinair ingestelde liberalen, die een 
fundamentele wijziging van de Grondwet nodig achtte.15 Hiertoe behoorde ook Luzac.

Een studie toegespitst op de rol van de parlementaire oppositie16 of van individuele oppo
sitionele Kamerleden in dit tijdvak ontbreekt vrijwel geheel. Die van Thorbecke is hierop de 
enige uitzondering. Het wordt tijd de betekenis van Luzac in de ‘bewegingspartij’17 nader te 
onderzoeken en zijn naam aan de vergetelheid te ontrukken.18

Twintig jaar Kam erlid

De politieke loopbaan van de Leidse jurist Luzac19 ving, naar eigen zeggen vrij onverwachts, 
aan met zijn verkiezing tot lid der Tweede Kamer in 1828, na een loopbaan van zestien jaar 
in de advocatuur en nog maar net één jaar als rechter. Zij eindigde twintig jaar later, zoals 
reeds vermeld, al bijna even abrupt. De eerste twaalf jaar van Luzacs parlementaire loopbaan, 
tot 1840, zijn uitvoerig in kaart gebracht door de historicus G.W.F. van Es aan de hand van 
de Verslagen van de Handelingen der Tweede Kamer10 en de rijke correspondentie van Luzac 
met verschillende tijdgenoten.21 Het onderzoek van Van Es, waarvan ik dankbaar gebruik 
heb kunnen maken, heb ik op vergelijkbare wijze voortgezet voor de nog ontbrekende perio
de 1840-1848.22

De lange parlementaire loopbaan van Luzac kende een viertal ‘hoogtepunten’. De eerste, 
dramatische, gebeurtenis was het uiteenvallen van het Koninkrijk der Verenigde Nederlan
den door de afscheiding van België in 1830, waardoor een grondwetswijziging onvermijdelijk 
werd. Die wijziging, de tweede belangrijke gebeurtenis, kwam pas in 1840, maar voldeed in 
de ogen van Luzac en andere liberalen allerminst. Een eerste daadwerkelijke poging tot ver
betering was vervolgens het initiatiefvoorstel in 1844 van de Negenmannen onder leiding van 
Thorbecke en met medewerking van Luzac. Hoewel het door het ontbreken van een Kamer
meerderheid tot mislukken was gedoemd, vormde dit initiatief toch de opmaat voor de 
grondwetswijziging in 1848, die gerealiseerd kon worden onder druk van de revolutionaire 
gebeurtenissen van dat jaar.

Vanaf het begin van zijn intrede in de Kamer in 1828 nam Luzac een onafhankelijk 
standpunt in en bracht hij vooral wensen naar voren die de parlementaire praktijk konden 
verbeteren en de constitutionele monarchie meer inhoud zouden geven. Ministeriële 
verantwoordelijkheid was een van die wensen. In de jaren voorafgaand aan de Belgische
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afscheiding in 1830 bewees Luzac bovendien een principieel voorstander te zijn van een 
aantal individuele vrijheidsrechten zoals vrijheid van drukpers en meningsuiting, van 
onderwijs en godsdienst, onderwerpen die regelmatig in zijn redevoeringen terugkeerden.

De koning weigerde jarenlang het verlies van België te accepteren en de hieruit voort
vloeiende volhardingspolitiek betekende een forse aanslag op ’s lands financiën, waartegen in 
de Kamer, ook bij het meer behoudende gedeelte, met de jaren meer verzet ontstond. Luzac 
en enkele anderen stoorden zich hier des te meer aan omdat de koninklijke volhardingspoli
tiek gepaard ging met financiële machinaties die zich aan het oog van de Kamer onttrokken 
en bovendien uitstel van grondwetswijziging betekende.

Toen Willem I er in 1839 eindelijk toe overging de nieuwe staat België te erkennen en een 
grondwetswijziging gerealiseerd zou gaan worden, waren Luzacs ideeën over wenselijke ver
beteringen verder uitgekristalliseerd. Hij maakte zich sterk voor een ruime grondwetswijzi
ging, waarin naast ministeriële verantwoordelijkheid ook dienden te worden opgenomen: 
onschendbaarheid van de koning, ontbindbaarheid van de Kamer en rechtstreekse verkie
zingen. Niet alle punten bleken in 1840 haalbaar voor een meerderheid die de Koning niet te 
zeer tegen de haren in wilde strijken en zich bovendien tevreden stelde met de uitbreiding 
van financiële controlemogelijkheden voor de Kamer. De controlemogelijkheden van de 
Kamer inzake financiën waren uitgebreid, door de tweejaarlijkse begroting, een onafhanke
lijker Rekenkamer en regeling bij wet van het gebruik van het batig slot der koloniale 
opbrengsten. Ook begon de verhouding van de Tweede Kamer tot de regering nadien ande
re vormen aan te nemen door een andere wijziging: dankzij de nu grondwettelijk vastgeleg
de strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid en het ministerieel contraseign was het 
besef gegroeid dat ministers verantwoordelijkheid droegen voor hun beleid. Willem 1 zelf 
ging dit alles te ver. Hij stond zijn plaats op de troon af aan zijn zoon, en de Kamer, zeker het 
hervormingsgezinde gedeelte, verwachtte veel van deze nieuwe vorst. Luzac bleef ook onder 
het nieuwe regime onvermoeibaar ijveren voor de verwezenlijking van zijn nog onvervulde 
constitutionele wensen.

De waardering voor Luzac was Kamerbreed. In 1836 werd hij voorgedragen en benoemd 
als voorzitter van de Kamer, daarvoor en daarna werd hij herhaaldelijk benoemd tot 
afdelingsvoorzitter.23 Hiervoor kwalificeerde hij zich door een steeds langere staat van dienst 
(daarin was hij echter niet uniek), maar ongetwijfeld ook door zijn nauwkeurige en 
objectieve werkwijze. Zijn redevoeringen doen hem kennen als een nauwgezet en 
systematisch werkend man; zijn langere exposés zijn zorgvuldig opgebouwd. Al even 
kenmerkend zijn, zeker na 1840, toen hij al kon terugzien op een respectabel aantal jaren in 
de Kamer, zijn ‘colleges’ over de achtergronden en de ontstaansgeschiedenis van menig 
wetsvoorstel. Een passage als deze: ‘ [Luzac] meent, tot het betoog der noodzakelijkheid (...) 
een vlugtigen terugblik in de geschiedenis van Nederland gedurende de laatste jaren te 
moeten slaan’,14 komt men talloze malen in de Handelingen tegen. Staat Thorbecke al bekend 
als een schoolmeester, ook Luzac kon er wat van.

‘Laat ons nu uit al hetgeen wij thans hebben gehoord en bijgewoond eene nuttige leering trek

ken. Zoodra iets is voorgesteld, hetwelk men moet zeggen dat goed zou kunnen werken, dan 

wordt ons de Grondwet tegengeworpen. Ik hoop dat de Regering dit zal hebben opgemerkt, en 

daaruit leeren zal hoe nuttig eene herziening van die Grondwet zou zijn.’ 25
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De typering van Luzac als negentiende-eeuws Kamergeleerde26 wordt door zijn parlemen
tair optreden bevestigd. Hij nam zijn lidmaatschap uitermate serieus en verzuimde zelden; 
tussen 1840 en 1848 miste hij zelfs niet één plenaire vergadering. Begin 1841 legde hij zijn 
rechterlijke functie neer, overtuigd ‘dat het vervullen zijner betrekking van Lid der Tweede 
Kamer -  de getrouwe nakoming der verpligtingen aan zijne regterlijke functien verbonden, 
zoo al niet onmogelijk, zeker voor hem uiterst moeijelijk maakte’,27 een stap die niet veel 
tijdgenoten-Kamerleden zetten. Hij werkte hard, maakte lange dagen in Den Haag en 
beklaagde zich daarover wel, na ontvangst van een briefje van zijn vriend Van Assen bijvoor
beeld toen hij net de inspannende behandeling van de staatsbegroting 1844-1845 achter de 
rug had:

'(...) dat toen juist de ïodaagsche veldtocht was afgelopen en ik bezig was de zaken bijeen te zoe

ken om huiswaarts te marcheren. Ik ben sedert 26 Sept. in ’s Hage gehuisvest geweest en 1.1. zon

dag alleen buiten geweest. (...) Wanneer men van ’s morgens 11. tot ’s avonds n.uur in eene der

gelijke vergadering zit is men te vermoeid om aan zijne anticonstitutioneele vrienden te gaan 

schrijven -  over het gebeurde in dezen veldtocht is een boekdeel te schrijven -  zoo spoedig ik in 
Leyden kom -  misschien Zondag, zal ik U curieuze zaken komen verhalen.’28

Of een halfjaar later, toen hij weer eens afdelingsvoorzitter was:

‘Het is thands zeer moeilijk mij te huis te vinden. Dagelijks ga ik, met collega Thorbecke, naar ’s 

Hage en keer dikwijls niet voor 5 uur, soms later, terug: in deze week reisde ik zes maal naar de 

residentie!’29

O pposant m algré lui

Wie kennis neemt van Luzacs stellingname in de beginjaren van zijn Kamerlidmaatschap, 
heeft moeite in hem een der hardnekkigste oppositieleiders van de jaren voor 1848 te zien. 
Hij betrad het politieke toneel in een tijd van een ronduit onaangename, verbitterde ver
houding tussen regering en parlement. Luzac heeft openlijk verklaard ‘meermalen bij de toen 
bestaande botsingen, de zaal verlaten te hebben met de vrees den volgenden dag de deuren 
gesloten te zullen vinden’. Als overtuigd constitutionalist was voor hem ‘gemeen overleg’ hei
lig. Van partijvorming wilde hij niet horen, niets kwam hem zelfs ‘kleingeestiger’ voor ‘dan 
het formeren eener zoogenoemde, ineengesloten, doorgaande Oppositie’. ‘Zoodanige Oppo
sitie’, aldus Luzac, ‘is (...) in openbare strijd met die onafhankelijkheid en innerlijke gemoe
delijke overtuiging welke ons hier moet bezielen, en onze stem alleen regelen.’ De nieuwe wij
ze van oppositie voeren na 1825 door de verrassende coalitie van zuidelijke katholieken en 
liberalen, het ‘monsterverbond’, bestempelde hij daarom als een ‘heilloze, schandelijke leer’. 
Anderzijds betitelde hij leden die alleen maar tegen de Belgen ingingen om de regering te 
believen, minachtend als ‘ministeriële stem-machines’.30 Luzac wilde zich onafhankelijk 
opstellen, consequent ijveren voor toepassing van de constitutie en streven naar verbetering 
op die punten waar zijns inziens het stelsel niet voldeed.

Oppositie voeren als doel op zich heeft hij nooit gewild. Kenmerkend was bijvoorbeeld 
dat hij in de periode na 1840 wel diverse keren tegen de meeste begrotingshoofdstukken 
stemde, maar daarna, als deze een meerderheid behaalden, toch zijn stem gaf aan de wet op
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de middelen om uitvoering van deze wetten mogelijk te maken. De rol van opposant beviel 
hem soms allerminst. Zo schreef hij in 1843 over de onderwerpen waarmee de Kamer zich op 
dat moment moest bezighouden als

‘zeer moeilijke, zeer onaangename ingewikkelde zaken en wetsontwerpen. De plannen van den 

nieuwen Financiën minister zijn voorwaar (...) weinig opwekkend en getuigen niet van een bij

zonder schrander finantieel genie. Het is zeer onaangenaam aanhoudend te moeten afkeuren 

nooit iets de coeur et d’ame te kunnen goedvinden en ondertusschen: wie kan een maatregel 
ondersteunen bij welken de vaste goederen zeer ongelijkmatig meer dan de Minister zegt en 
denkt worden belast?’31

En over een confrontatie met de minister van Justitie: ‘(...) het spijt mij wel, zoo dikwijls zij
ne wetten te moeten afstemmen, mais qu’y faire, de waarheid moet gezegd worden.’32

Luzacs oppositie kan tot enkele hoofdonderwerpen worden teruggebracht. Zijn belang
rijkste kritiek gold de gebrekkige Grondwet. Veel van Luzacs onvrede was gebleven, ook na 
de totstandkoming van de grondwetswijziging van 1840. Deze had niets betekend voor een 
betere samenwerking tussen de delen van de wetgevende macht en gaf de Kamer bovendien 
te weinig bevoegdheden om haar werk naar behoren te kunnen doen. Over de positie van de 
Kamer klaagde hij, in een zeer uitgebreide brief van vijf kantjes, tegenover Van Assen:

‘Wij zitten in groote moeilijkheden en plukken nu de wrange vruchten der fouten van het vori

ge - en ook gedeeltelijk van het tegenwoordige bestuur, en vooral van het onvoldoende der 
grondwetsherziening in 1840. Toen heeft men helaas! den weg niet willen bewandelen door het 

eenvoudige bon sens van veelen aangewezen en nu zitten wij vast, met eene onontbindbare ver
tegenwoordiging, die het regt heeft, alles a f te keuren zonder aan iemand rekenschap te geven, 

zonder te behoeven iets beters, in de plaats van het afgekeurde te stellen, alles wordt daarenbo

ven belemmerd, door eene wijze van deliberatie, bij welke de ontwerpen een voor een vallen, niet 

door eene fiksche meerderheid, tegen het een o f andere beginsel, maar door de vereeniging van 

vele minderheden op details, die ieder afzonderlijk niets zouden uitwerken, doch de vereeniging, 

in een enkel votum van tegen de meerderheid uitmaken (...). Ik verzuim nimmer eene gelegen
heid om hierop en de leden der Kamer en de H.H. Ministers attent te maken.’33

Het verlanglijstje van Luzac bevatte, behalve een verantwoordelijk, samenhangend bestuur 
met het recht van Kamerontbinding, een beter samengestelde volksvertegenwoordiging en 
vooral meer bevoegdheden voor de Kamer, thema’s die herhaaldelijk terugkeerden in zijn 
redevoeringen.

Op het gebied van financiën bepleitte hij een Rekenwet omdat gedane uitgaven goedge
keurd dienden te kunnen worden ‘om het ministerieel bestuur te oordeelen, het tot verant
woording te roepen, o f er van te ontlasten’. Menig begrotingshoofdstuk keurde hij af omdat 
hem geen ander middel ter beschikking stond om door hem gewenste bezuinigingen door te 
voeren. Hij beval onder andere aan te bezuinigen op de Hoge Colleges van Staat en de diplo
matieke dienst, en hij stelde zelfs voor de Prins van Oranje tot gouverneur-generaal van 
Nederlands-Indië te benoemen om via deze lucratieve functie te kunnen bezuinigen op de 
hoge bedragen die de Prins uit de schatkist ontving.

Op het gebied van wetgeving in het algemeen bepleitte hij keer op keer het recht van
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amendement, omdat hij constateerde dat het door hem zo voorgestaan gemeen overleg 
ophield zodra het Centraal Verslag was uitgebracht. Luzac achtte dit in strijd met de geest van 
de Grondwet.

‘Hij tenminste houdt het voor geen gemeen overleg, wanneer de leden der Kamer tegen, de 

Ministers voor de wet spreken, en er dan niet anders overblijft, dan met opzigt tot het ontwerp 

in zijn geheel definitief ja o f neen te zeggen. Overleggen doet men dan, wanneer men eene zaak 

gemeenschappelijk eenigermate tracht te schikken, de deswege gedane voordragt na wisseling 

van denkbeelden verbetert. De stellers der grondwet hebben, naar sprekers inzien, gewild, dat 

door de leden dezer Kamer steeds veranderingen in aanhangige ontwerpen van wet zouden kun
nen worden voorgesteld.’34

Zijn gehele parlementaire loopbaan door hamerde Luzac op het belang van ‘gemeen overleg’ 
tussen de onderdelen van de wetgevende macht. Dit begrip was hem heilig en vormde de 
belangrijkste reden het onderwerp van de werkwijze van de Kamer gedurig aan de orde te 
stellen. Hij ergerde zich mateloos aan de zijns inziens verkeerde en vooral ook inefficiënte 
wijze van behandeling van wetsontwerpen. In het plenair debat kwam te veel tegelijk aan de 
orde, waardoor het overzicht verloren ging. Zo zag hij ook de voordelen van de in 1840 inge
voerde hoofdstuksgewijze behandeling van de begroting verloren gaan.35 Verspilde tijd acht
te Luzac voorts de oeverloze discussies over wetsontwerpen waarvan op voorhand duidelijk 
was dat zij zouden worden afgestemd.36 Dit lijkt in tegenspraak met zijn eveneens verkon
digde mening dat juist opposanten de taak hebben hun afkeurende stem te laten horen om 
daarmee de regering, na verwerping van het wetsvoorstel, alvast te voorzien van aanwijzin
gen voor een verbeterde versie van het wetsvoorstel.37 De door Luzac zo gekritiseerde werk
wijze van de Kamer vloeide voort uit het Reglement van Orde der Kamer. In het afdelings- 
onderzoek, dat op zich al nodeloos veel tijd vergde, kwamen alle mogelijke argumenten pro 
en contra wel aan de orde, maar, een ander euvel, veel daarvan werd niet teruggevonden in 
het Centraal Verslag. De regering, met andere woorden, kreeg lang niet alle argumenten te 
horen. Luzac heeft enkele malen louter om die reden het woord gevraagd in de plenaire 
beraadslaging om althans de motivatie van zijn tegenstem publiekelijk bekend te maken.38 
Tijdrovend onderdeel van het afdelingsonderzoek, zo moest Luzac ervaren, was daarnaast de 
schriftelijke rapportage door de voorzitter. ‘Dag aan dag zitten wij, van 11 tot 3 1/2 in de Sec- 
tien te werken, en hebben waarlijk de handen vol, om steeds den volgenden dag met die ver
vloekte processenverbaal gereed te zijn.’ Thorbecke onderschreef deze klacht: ‘ Ik beklaag u als 
sectiepresident, wat het jammerlijk verbaliseren aangaat, van harte. Hoeveel beter kon die 
tijd worden besteed.’39

Op het gebied van koloniaal bestuur wenste hij verdergaande bevoegdheden voor de 
Kamer dan goedkeuring van het gebruik van de batige saldi zoals de Grondwet sedert 1840 
toestond. ‘Gij weet dat ik het Opperbestuur, den Koning bij art. 59 der grondwet gegeven, 
steeds in een veel beperkter zin opgenomen heb dan het door het Uitvoerend Gezag wordt 
beschouwd.’40

Op het gebied van inlichtingen drong Luzac herhaaldelijk aan op meer en betere infor
matie, openbaarheid en onpartijdigheid. Om die reden zag hij ook graag de aanwezigheid 
van de ministers in de Kamer om hen rechtstreeks te kunnen benaderen. In verband met zijn 
behoefte aan meer onpartijdige inlichtingen vroeg hij om het recht van enquête:
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‘omdat wij (...) staan tusschen twee verschillende partijen: aan de eene zijde de Regering, die in 
de bres springt ter voorziening in de behoeften der schatkist, en aan den anderen kant de belang
hebbenden, die bij ons verzoekschriften indienen, waarbij de zaken niet altijd met onpartijdig
heid voorgesteld (...) worden. (...) Dat noodige licht nu is in zaken als deze op geene andere wij
ze te vernemen, dan door hier te lande in te voeren, wat in andere constitutioneele Rijken plaats 
vindt. Wij allen weten, hoeveel nut in Engeland de zoogenaamde commités d’enquête aanbren

gen (...). Wij weten allen, dat de Fransche Kamer insgelijks dat regt bezit en door dat middel 

reeds een en ander maal vrij wat licht omtrent moeijelijke onderwerpen erlangd heeft. Ook onze 

zuidelijke broeders hebben, gedurende de beide laatste jaren, dat zij hier met ons vereenigd 
waren, (...) op het verkrijgen van dat zoogenaamd droit d’enquête aangedrongen, en na de 

afscheiding hebben de Belgen het regt tot het inwinnen van zoodanige informatien in artikel 40 

hunner Grondwet geschreven. Dat regt behoorden wij ook te bezitten.’41

Met de regelmaat van de klok kwamen ‘blanco briefjes’ ter sprake wanneer verslag gedaan 
werd van het onderzoek naar de geloofsbrieven van nieuwe Kamerleden. Het lijkt een thema 
van ondergeschikt belang, maar het vormde voor Luzac en zijn medestanders een steen des 
aanstoots als uiting van een in hun ogen ongrondwettige procedure om de samenstelling van 
de Kamer naar de hand te zetten. De verkiezing tot Kamerlid door Provinciale Staten vereis
te een absolute meerderheid van stemmen van de aanwezige Statenleden. Blanco briefjes, zo 
betoogde Luzac menigmaal, zijn geen stembiljetten, dus ongeldig en mogen niet worden 
afgetrokken van het totaal aantal uit te brengen stemmen. Toch bleek dit vaak praktijk en 
Luzac verzette zich hier principieel tegen, onafhankelijk van de persoon die het betrof, getui
ge zijn afkeuring van de benoeming van zijn vriend De Kempenaer in 1844. Ook de latere 
‘bondgenoten’ Thorbecke, Anemaet, Van Heemstra en L.D. Storm stemden met nog zes 
andere leden tegen diens toelating.42

Bij tal van onderwerpen liet Luzac zich kennen als een oprecht sociaal bewogen volksver
tegenwoordiger, die zich het lot van minder bedeelden aantrok. Hiervan treft men legio 
voorbeelden aan in de Handelingen. O f het nu ging om de dienstplicht (‘Wij zijn niet enkel 
patres conscripti, wij zijn vaders van die ingezetenen uit de lagere standen, die zich niet kun
nen doen gelden, maar voor wie het gemis van een zoon dikwijls de zwaarste belasting is’ )43, 
of over het belastingstelsel. Luzac pleitte voor verhoging van het successierecht dat ‘door de 
armen niet wordt gevoeld, die de kleine fortuinen slechts matig aanrandt, doch hen aan
zienlijk treft, die aanzienlijk veel ontvangen’ en, in navolging van de Engelse minister R. Peel, 
voor een ‘income-tax’, ervan uitgaande dat

‘het bijna niet mogelijk is eenige gewone belasting uit te vinden, waarbij de mindere en mid

denklasse der burgers niet altoos proportioneel meer dan de hoogere getroffen worden (...). Het 
middel is hard, ik erken het, maar het kan genezen; laten wij toch eenmaal ophouden zachte heel
meesters te zijn... een bekend spreekwoord zegt welk soort van wonden zij maken. (...) Een inco

me-tax heeft met het niet te ontkennen moeijelijke in zich zelve veel goeds: het middel kan met 

meer billijkheid, met meer evenredigheid dan veel andere, over de burgers van den Staat verdeeld 
worden.’44
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Parlem entaire oppositie van liberalen: van individueel protest tot 
groepsvorm ing

Afgezien van enkele zuidelijke Kamerleden voor 1830, vallen vóór 1840 nog enkele andere 
liberale volksvertegenwoordigers op als opposanten van de regering. Luzac zelf refereerde 
talloze malen aan zijn grote voorbeeld G.K. van Hogendorp, die als Kamerlid (1819-1825), 
maar daarna veel uitgesprokener en feller, via brochures in 1830-1831 zijn ideeën prijsgaf 
omtrent noodzakelijke grondwetswijzigingen, zoals scheiding van de machten, ministeriële 
verantwoordelijkheid, ontbindbaarheid van de Kamers en directe verkiezingen. Ook diens 
schoonzoon A. Warin, bijna een kwart eeuw lid van de Kamer vanaf 1820, leverde felle kri
tiek, maar hield zich na de jaren dertig meer op de achtergrond.45 Een andere hervormings
gezinde tijdgenoot en ‘bondgenoot’, E.W. van Dam van Isselt (Kamerlid van 1829 tot 1849 en 
van 1850 tot 1852), verhief zijn stem wel degelijk, maar vaak op een wijze die minder effect 
sorteerde dan Luzacs afgewogen redevoeringen.46 Enkele andere gelijkgezinden zaten veel 
korter in de Kamer. Luzacs ideeën mogen niet oorspronkelijk en nieuw zijn geweest,47 door 
gestaag te hameren op de noodzaak van constitutionele vernieuwing bereikte hij meer dan 
vele van zijn meer radicale of kortzittende collega’s. Thorbecke noemde hem ‘een man, tot 
het meest onvermoeid, tot het meest opregt onderzoek steeds geneigd en niet ligt genegen de 
resultaten als gesloten te beschouwen’.48

Van echte partijvorming was tot midden jaren veertig nog geen sprake, de volksvertegen
woordigers traden in principe individueel op. Zo zien we naast Luzac ook andere hervor- 
mingsgezinden het spreekgestoelte beklimmen om hun kritiek op de regering te uiten. Het 
begrip oppositie en daarmee de suggestie van enig onderling verband was wel aanwezig. 
Luzac zelf ontkende aanvankelijk het bestaan van enig partijverband: ‘Wat gij door onze men
schen verstaat weet ik niet, doch dit weet ik, dat deze zeer bedaarde en kundige en welgezin
de Nederlanders overtuigd zijn dat de herziening komen moet en komen zal!49 Maar enige 
tijd daarvoor had hij al wel de mogelijkheid van profilering van een oppositiepartij voor 
ogen. Teleurgesteld dat de troonrede niets zei over een grondwetswijziging, hoewel de Kamer 
daar om had gevraagd, vroeg hij een expliciete uitspraak van de regering. Wilde deze geen 
grondwetswijziging omdat zij die onhaalbaar achtte of omdat zij zijn ideeën ‘gevaarlijk of 
ongepast’ vond? Als de regering haar opvatting bekend zou maken, kon ook de Kamer haar 
houding bepalen.

‘Op deze wijze zullen wij een begin kunnen zien van eene waarachtige zuivere oppositie, op
groote politieke inzigten en consideratien steunende, niet het uitvloeisel van kleingeestige bedil
zucht over soms zeer ondergeschikte bepalingen van voorgestelde wetsontwerpen.’50

Over Luzac als oppositie/ezV/er kan men misschien voor 1845 nog niet spreken, maar brieven 
van geestverwanten maken wel duidelijk dat hij fungeerde als hun middelpunt. Het Kamer
lid G.J. Bruce, die zich vooral in financiële zaken kritisch opstelde tegenover de regering, 
beklaagde zich bij Luzac in april 1844 over het gebrek aan ‘eenheid zelfs van hen, die dezelf
de beginselen zijn toegedaan. (...) Aan U is het derhalve om ons een middel aan de hand te 
doen 0111 meer eensgezind en krachtig te handelen.’51 De gedachte van partijvorming sprak 
ook zijn collega J.H. graaf van Rechteren aan:
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‘Zal de oppositie in de 2e Kamer iets voor het land zijn, dan moet ze systematisch en consequent 
zijn. Zij moet weeten wat zij wil, en wat zij wil moet zij opentlijk verkondigen -  dan wordt zij 
een bannier onder hetwelk kan gestreden worden. (...) Tot nog toe heb ik mij verschanst binnen 

mijne grondbeginselen en op mij zelve moeten werken -  ik ben echter bereid mij aan te sluiten 
en van mijne gevoelens in bijzonderheden wat op te geven ten einde eene oppositie die van nut 

kan zijn te vestigen.’52

Thorbecke en vooral zijn initiatiefwetsvoorstellen hebben de vorming van een liberale 
oppositie ontegenzeglijk versterkt, ook buiten de Kamer. ‘Nu was er anders dan daarvoor, 
een duidelijke leus, een wachtwoord waarachter de ontevredenen zich konden verenigen.’ 
De pers werkte hier volop aan mee; met name de Arnhemsche Courant deed aan Verheerlij
king van Thorbecke c.s. en verachting van hun tegenstanders’. En toen Thorbecke niet werd 
herkozen, ontstond er een ware partijverdeling van Thorbeckianen en anti-Thorbeckia- 
nen.53

Uit Luzacs nagelaten correspondentie zijn talloze aanwijzingen van frequent contact met 
enkele Kamerleden, vanaf 1839 ook met Thorbecke. In hun gemeenschappelijke Kamerjaar 
reisden zij vanuit hun beider woonplaats Leiden vaak samen naar Den Haag. Wanneer Thor
becke wegens zijn professorale bezigheden verhinderd was, hield Luzac hem op de hoogte 
van het Haagse nieuws.54 Veel contact was er ook met De Kempenaer, vanaf 1844 Luzacs 
buurman in de Kamer.55 Maar ook al verbond Thorbeckes actie de Negenmannen wel meer 
dan tevoren, toch zaten de bondgenoten bij andere dan constitutionele vraagstukken lang 
niet altijd op één lijn. Zo stemden Thorbecke en Luzac in de periode 1844-1845 minstens acht 
maal verschillend.

De niet-herverkiezing van Thorbecke kwam bij de bondgenoten hard aan. De Kempenaer 
hierover in een brief aan Luzac: ‘ Ik heb een oogenblik in beraad gestaan zelf te bedanken: zelfs 
om ons Stal uit te nodigen om met mij hetzelfde te doen.’ Maar hij besloot de strijdlust niet te 
verliezen en stelde Luzac voor ‘voortaan onze Thorbecke 11’ te zijn.56 Het bondgenootschap 
moest in ieder geval doorgaan, vond De Kempenaer.

‘ (...) woensdag, dan ruk ik uit om achter een vuurwagen gebonden levendig te worden gesleept 

naar de Hel, ik wil zeggen, Den Haag. Ik kom dadelijk tot U, want ik brande van verlangen om 

het bondgenootschap te vernieuwen. De 7, die overbleven van de 957, weder bijeen te brengen, en 

met dat getal de hervorming voort te zetten, welken een ander 7tal weleer zoo gelukkig in Grie

kenland volbragt. Denk eerst over dat plan eens na. Wij benoemen u tot onzen Professor en aan 
uwe voeten gezeten hopen wij van uwe lippen te vernemen, wat ons te doen zal staan.’58

Een aantal Negenmannen hield inderdaad na 1845 onderling contact, direct o f via de in 1845 
opgerichte Amstelsociëteit. Van dit gezelschap waren behalve Luzac ook de Negenmannen 
Anemaet, Van Dam van Isselt, De Kempenaer, Storm en Wichers lid geworden. Thorbecke 
richtte daarnaast in 1846 een ‘Zaterdaggezelschap’ op, voor de helft bestaande uit de Leidse 
buitenleden van de Amstelsociëteit.59 Maar ook meer in het algemeen nam in de tweede helft 
van de jaren veertig het verzet tegen de regering vastere vormen aan. Naast de liberalen, van 
wie het merendeel aanstuurde op een meer bevredigende regeling van de comptabiliteit, een 
kleiner deel daarenboven een ruime grondwetsherziening noodzakelijk achtte, begonnen 
ook de rooms-katholieke leden zich te roeren. Hun onvrede gold vooral het gebrek aan vrij-
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heid. van onderwijs en aan mogelijkheden hun eigen kerkelijk bestuur te organiseren en de 
relaties met Rome te onderhouden.60

Luzacs ‘volhard ingspolitiek ’

De niet-herverkiezing van Thorbecke door de Staten van Zuid-Holland als strafmaatregel 
voor diens brutale optreden in 1844-1845 is veelzeggend; diezelfde Staten lieten Luzac immers 
keer op keer wel terugkeren in de Kamer. Die verschillende behandeling van twee personen, 
die qua hervormingsgezindheid zoveel gemeen hadden, heeft ongetwijfeld te maken met bei
der zo uiteenlopende karakters, tot uiting komend in hun optreden naar buiten. Dat karak
terverschil had gevolgen voor de onderlinge verstandhouding met andere geestverwanten. 
Luzac kon beter dan Thorbecke met anderen samenwerken, met Donker Curtius en De Kem
penaer bijvoorbeeld. Dat was mogelijk ook een kwestie van beroepsachtergrond: Luzac deel
de met beide laatsten een jarenlange training als advocaat, gewend om waar nodig te schik
ken.61 Daarnaast was hij bescheiden, een eigenschap die hem in de ogen van velen sympa
thiek maakte.62

De kern van het verschil tussen Luzac en Thorbecke is te vinden in een passage uit een 
redevoering van Thorbecke bij de beraadslaging over het Adres van Antwoord van de Kamer 
op de troonrede in 1844, toen er eindeloos gediscussieerd werd over de vraag of, en de 
bewoordingen waarin de Kamer zou moeten aandringen op toezeggingen van de regering tot 
grondwetswijziging: ‘De daad zou ik uit al mijn vermogen willen ondersteunen; aan het 
woord, waar het mij toeschijnt werkeloos te zullen blijven, durf ik weinig hechten.’ Thorbec
ke meende dat de Kamer niet moest wachten op een initiatief van de regering als zij over
tuigd was van de noodzaak van onverwijlde grondwetswijziging: ‘Ik geloof dat, in dat geval, 
het regt, hetwelk deze Kamer bezit om een bepaald voorstel te doen, pligt, dwingende pligt 
ware voor hare leden.’63 Thorbecke zelf liet er geen gras over groeien. ‘Amice’, had hij twee 
weken daarvoor aan Luzac geschreven, ‘willen wij nu, om voor alle gevallen klaar te zijn deze 
week aan de herziening der grondwet gaan? Gelief dagen en uren te bepalen, zoo als U best 
zal vleijen’.64 Vervolgens kon reeds op 10 december 1844 het initiatiefvoorstel tot grondwets
wijziging door de Negenmannen bij de Kamer worden ingediend, al moest de memorie van 
toelichting toen nog worden geschreven.65 Daden, daar ging het immers om. De grote daad
kracht van Thorbecke maakte dat hij langzamerhand door meer vooraanstaanden als onbe
twist hoofd der liberale richting werd beschouwd, terwijl de altijd vriendelijke Luzac wel in 
bredere kring grotere populariteit genoot.66

Uit het intensieve onderzoek van Van Es over de periode 1828-1840 kwam Luzac al heel 
duidelijk naar voren als ‘den onkreukbaren verdediger der echt-constitutionele vrijheid’, de 
aanduiding die Van Es zijn studie als ondertitel meegaf. Het vervolgonderzoek naar Luzacs 
optreden in de Tweede Kamer in de jaren 1840-1848 heeft aangetoond, dat hij al die jaren 
consequent is gebleven in de verkondiging van zijn constitutionele hervormingsideeën, 
waarvan de belangrijkste uiteindelijk in 1848 zijn gerealiseerd: een verantwoordelijk en 
homogeen bestuur met volledige ministeriële verantwoordelijkheid en onschendbaarheid 
van de koning, ontbindbaarheid van de Kamers en een betere samenstelling door recht
streekse verkiezingen. Ook toen was zijn medewerking van groot belang. De koning riep hém 
en niet de grote Thorbecke te hulp. Luzac was zo reëel Thorbecke direct bij zijn grondwets
commissie te betrekken. De Bosch Kemper heeft hem raak getypeerd: ‘In plaats van als leider
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op te treden, plaatste hij zich het liefst in den tweeden rang, bij de erkenning der talenten van 
anderen.’67

Tijdgenoten hebben zich in zeer lovende woorden over hem uitgelaten: ‘staatsburger bij 
uitnemendheid’,68 ‘edelmoedige bestrijder van het bewind’ en ‘standvastig bestrijder van ver
keerde maatregelen, maar niet stug, onbuigbaar of onverzoenbaar’,69 ‘un insensé pour 
1’amour du bien public’70 en als man van ‘belangeloze vaderlandsliefde’71. Zijn collega en 
vriend De Kempenaer noemde hem in een van zijn brieven ‘Lodewijk den onovertroffenen’.72 
Deze fraaie benamingen zijn geen loze eerbetuigingen, maar verdiende titels. Het is waar dat 
zijn ministerschap mislukte, maar dat laat onverlet wat Luzacs collega in de Kamer, Van Rij- 
ckevorsel, schreef toen hij hoorde van diens ontslag. Hij sprak de wens uit voor een spoedig 
herstel voor Luzac en hoopte op zijn terugkeer in de Kamer bij de eerstvolgende verkiezin
gen ‘om het hervormd staatsgebouw, waarvan door U de grondslagen zijn gelegd, verder te 
helpen optrekken en volmaken’.73

Luzac heeft twintig jaar lang zijn eigen ‘volhardingspolitiek’ in de Kamer gevoerd op een 
wijze die ook tegenstanders van vergaande hervormingen konden appreciëren. Niet alleen 
genoot hij vertrouwen bij de kleine groep van orthodox-liberalen, die al in de jaren dertig 
overtuigd was van de noodzaak van een drastische grondwetswijziging, ook bij de 
middengroep van financiële critici van het regime was hij een gezien man. Het brede 
vertrouwen in hem gesteld, heeft bijgedragen aan het succes van ‘1848’. Hij verdient daarom 
naast Thorbecke een prominente rol in de geschiedenis.
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‘Moreel is het niet te verantwoorden enige Nederlander in de 
steek te laten’
Regering en parlement over de komst van de Indische Nederlanders in de 
jaren vijftig1

Jacco Pekelder

Vijftig jaar geleden, op 27 december 1949, droeg Nederland de soevereiniteit over de Indische 
archipel over aan Indonesië. In de jaren daarna keerden steeds meer daar verblijvende ‘Indo- 
europeanen’, nakomelingen van gemengd Indonesisch-Europese (voor)ouders die de Neder
landse nationaliteit bezaten, zich af van hun land van herkomst en richtten zich op een toe
komst in Nederland. Hier zullen zij verder worden aangeduid als ‘Indische Nederlanders’.2 
De Nederlandse regering zag hun komst met lede ogen aan. Nederland kende na de Tweede 
Wereldoorlog een enorm woningtekort en tot midden jaren vijftig periodiek ook een grote 
werkloosheid. Het leek de overheid absurd om in deze situatie, de Indische Nederlanders, de 
grootste groep onder de Nederlanders in Indonesië, naar Nederland over te brengen terwijl 
zij bovendien de emigratie van tienduizenden Nederlanders naar Canada, Australië en 
Nieuw-Zeeland bevorderde. Zij waren nog nooit in Nederland geweest en zouden naar ver
wachting grote moeite hebben zich aan de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt aan te 
passen. Om deze redenen trachtte de regering de overkomst van grote aantallen Indische 
Nederlanders tegen te gaan door onder meer strenge criteria te verbinden aan de verstrek
king van voorschotten voor de overtocht, die veel Nederlanders in Indonesië niet zelf kon
den betalen. Vaak traineerde de Nederlandse vertegenwoordiging daarbij de behandeling van 
de voorschotaanvragen en de verstrekking van de benodigde reisbescheiden aan Indo-euro- 
peanen. Uiteindelijk mislukte dit afhoudende beleid en maakte het gros van de Indische 
Nederlanders toch de grote oversteek. Opmerkelijk genoeg verliep hun integratie in de 
Nederlandse samenleving vervolgens vrij geruisloos -  in ieder geval in sociaal-economisch 
opzicht kunnen zij gelden als zeer succesvolle immigranten. Verschillende wetenschappers 
hebben al gewezen op de discrepantie tussen dit succesverhaal en het aanvankelijk afhou
dende beleid van een overheid die meende dat de meesten van de Indische Nederlanders niet 
tot inpassing in de Nederlandse samenleving in staat zouden zijn.3

Hoewel het afhoudende beleid binnen het regeringsapparaat breed werd gedragen, valt 
vanuit parlementair historisch oogpunt juist op dat in de boezem van de Staten-Generaal 
destijds grote reserves tegen het regeringsbeleid leefden. De houding van het kabinet ten aan
zien van de Indische Nederlanders ontlokte sterke weerstanden aan het parlement en stuitte 
op forse tegenstand bij vertegenwoordigers van oppositie- én regeringsfracties. Vooral bij het 
begrotingsdebat over Maatschappelijk Werk in november 1953 liep een belangrijk deel van de 
parlementariërs tegen het kabinetsbeleid te hoop. Het kwam tot een harde confrontatie tus
sen Kvp-minister F.J.EM. van Thiel en een groot deel van de Tweede Kamer. Door een motie 
van W.L.G. Lemaire, een Kamerlid van Indo-europese komaf van de Katholieke Nationale 
Partij ( k n p  ), en een tegenmotie van de k v p  liep de spanning hoog op. Waaruit bestonden de 
bezwaren van Lemaire en de andere critici van het regeringsbeleid? Waren zij het niet eens 
met de pessimistische inschatting van de aanpassingsvermogens van de Indische Nederlan
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ders waarmee de regering haar beleid verdedigde? O f gaven andere redenen de doorslag, 
zoals oud zeer over de soevereiniteitsoverdracht o f partijpolitieke overwegingen? Wisten de 
kritische Kamerleden hun collega’s te overtuigen? Welke rol speelden de algemene politieke 
verhoudingen bij het debat en de uiteindelijke stemmingen?

Het rapport-W erner

Eind 1949 waren er ongeveer 225.000 Nederlanders in Indonesië, onder wie rond 165.000 
Indische Nederlanders.4 Bij de onderhandelingen over de onafhankelijkheid was Nederland 
ervan uitgegaan dat de meesten van deze laatsten voor het Indonesische staatsburgerschap 
zouden opteren. Anders dan verwacht, bleek echter dat zij massaal de met Indonesië afge
sproken termijn van twee jaar lieten verstrijken zonder van hun optierecht gebruik te maken. 
Ook een laatste campagne van Nederland 0111 hen hiertoe aan te zetten, bleef nagenoeg zon
der resultaat. Dit had te maken met de verslechtering van de maatschappelijke positie van de 
Indische Nederlanders onder het republikeinse bewind. Binnen de hiërarchische, en mede 
naar huidskleur ingedeelde, Nederlands-Indische samenleving waren deze Indo-europeanen 
een betrekkelijk geprivilegieerde groep geweest, tussen de ‘Inlanders’ en de ‘Vreemde Oos
terlingen’ (Chinezen, Arabieren etc.) enerzijds en de totoks (volbloed-Europeanen) ander
zijds in. Zij vervulden vaak functies in het ambtelijke apparaat van het gouvernement o f in 
het Koninklijk Nederlands-Indische Leger (k n i l ). De Indonesische onafhankelijkheid zette 
een streep door deze relatieve bevoorrechting: 11a verloop van tijd werden de meeste Indische 
Nederlanders ontslagen uit overheidsdienst en de republikeinse regering ontmoedigde 
bedrijven hen in dienst te nemen. Daarnaast ondervonden de Indo-europeanen de gevolgen 
van het door de economische moeilijkheden stijgende prijspeil in Indonesië. Ook het vinden 
en behouden van huisvesting werd in toenemende mate een probleem -  na ontslag uit over
heidsdienst moest ook een eventuele dienstwoning worden opgegeven en op de woning
markt werden de Indische Nederlanders verdrongen door de Indonesiërs. Ten slotte hadden 
de Indische Nederlanders te lijden van de spanningen in de Nederlands-Indonesische rela
ties. Door de sociaal-economische achteruitgang en de negatieve bejegening door het repu
blikeinse bewind keerden de meeste Indische Nederlanders zich blijvend af van het nieuwe 
Indonesië. Tegelijk klampten zij zich des te sterker vast aan hun Nederlanderschap, omdat zij 
daaraan grotendeels hun gevoel van eigenwaarde ontleenden. Een groeiend aantal Indische 
Nederlanders zag geen andere uitweg dan naar Nederland te komen.5

Ook na het verstrijken van de optietermijn aan het eind van 1951 was de Nederlandse 
overheid niet geneigd aan de overkomst van grote aantallen Indische Nederlanders mee te 
werken. Een belangrijke rol in de voortzetting en aanscherping van de strikte politiek ten 
aanzien van de Indo-europeanen speelde het rapport van een ambtelijke commissie onder 
leiding van Ph.H.M. Werner, inspecteur-generaal van het Rijksarbeidsbureau bij het minis
terie voor Sociale Zaken en Volksgezondheid, die van 29 mei tot 8 juli 1952 een studiereis naar 
Indonesië had gemaakt ter bestudering van het Indo-europese vraagstuk.6 Nieuwe feiten 
bracht de studiereis van Werner c.s. niet naar boven, maar dat was ook niet de taak die hun 
was toegedicht. De bedoeling was meer geweest dat de commissie nog eens de eerder gefor
muleerde uitgangspunten van het beleid ten aanzien van de Indische Nederlanders op een rij 
zou zetten en zodoende het afhoudende beleid van de regering verder zou legitimeren. Aan 
deze opdracht heeft het rapport, dat de commissie eind juli 1952 opleverde, voldaan. Zo
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erkende het rapport weliswaar voluit het Nederlands staatsburgerschap van de Indische 
Nederlanders en het daaruit voortvloeiende recht op sociale ondersteuning door de Neder
landse staat, maar de commissie tekende daarbij tevens aan dat het nog maar de vraag was 
waar die sociale zorg dan zou moeten worden verleend. Er was volgens Werner c.s. geen spra
ke van enig aan het Nederlanderschap te ontlenen recht dat voorschreef dat hulpbehoeven
de Nederlanders op kosten van de regering naar Nederland dienden te worden overgebracht. 
Integendeel, volgens de commissie behoorde ‘de bepaling van vorm, inhoud en plaats der 
sociale zorg uitsluitend tot de competentie van de (...) overheid’, waarbij deze natuurlijk 
zoveel mogelijk moest uitgaan van het belang van de betrokkenen.7

Om nu dit belang te bepalen moest een inschatting worden gemaakt waar voor de Neder
landers in Indonesië ‘de grootste en beste kansen voor het huidige en toekomstige levensge
luk’ te vinden waren. Wie zou dat echter kunnen bepalen? In de optiek van de commissie- 
Werner waren de betrokkenen zelf in ieder geval vanwege de moeilijkheden van het moment 
psychisch niet meer in staat een grondige afweging van hun belangen te maken. Hun oordeel 
over de toestand in Indonesië was veel te negatief en over hun kansen daarbuiten koesterden 
zij ‘volkomen foutieve en fantastische denkbeelden’. Volgens de commissie was de Neder
landse overheid daarom genoodzaakt deze onderdanen ‘in hun werkelijk begrepen eigenbe
lang zonodig tegen zichzelve te beschermen’. Dat dit maar al te zeer nodig was bleek volgens 
de commissie uit de ‘droeve en teleurstellende ervaringen’ die met de reeds eerder uit Indo
nesië overgekomen Nederlanders waren opgedaan. Daaruit was immers gebleken dat dezen 
‘nimmer (zouden) assimileren en blijvend tot de behoeftigen, zelfs tot de a-sociale elemen
ten (dienden) te worden gerekend’.8

Westerse en oosterse Nederlanders

Nadat de commissie aldus het eigen oordeel van de betrokkenen terzijde had geschoven, 
maakte zij zich op om een inschatting van hun toekomstmogelijkheden te maken. Daartoe 
verdeelde zij de Nederlanders in Indonesië in twee groepen. Aan de ene kant stonden de 
import-Nederlanders en zij die daarmee op grond van opvoeding, opleiding en ontwikkeling 
op één lijn te stellen waren (de ‘Westerse Nederlanders’ ). Aan de andere kant stonden de 
Indische Nederlanders, ‘welke door afkomst, aard, aanleg en milieu physiek, psychisch, soci- 
aal-economisch en cultureel op Indonesië zijn ingesteld’ (de ‘Oosterse Nederlanders’).9 Deze 
indeling sloot aan bij een in ambtelijk overleg al eerder gebezigde verdeling van de Indische 
Nederlanders in personen met een ‘Europese’ en met een ‘Indische instelling’.10 Zoals te ver
wachten viel, betoogde de commissie-Werner dat de hulpbehoevende westerse Nederlanders 
het beste naar Nederland konden worden overgebracht. De oosterse Nederlanders waren in 
de optiek van de commissie daarentegen het meest gebaat bij een voortgezet verblijf in Indo
nesië, dat immers ondanks alles hun moederland was en bleef. Als bijkomend argument liet 
de commissie daarbij gelden, ‘dat vooreerst de Nederlandse arbeidsmarkt bij de huidige 
werkloosheid in tal van beroepen en in verband met de geheel andere aard van arbeid, als
mede gezien de concurrentie, selectie en vereiste arbeidsproductiviteit voor deze Oosterse 
Nederlanders met hun specifieke eigenschappen en hoedanigheden en hun arbeidstempo 
geen plaats biedt’. Ook de verdere kansen op assimilatie van deze groep achtte de commissie 
‘uiterst gering, zo niet nihil’.11

Deze neerbuigende en pejoratieve typeringen van de Indische Nederlanders in het rap-
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port-Werner wijzen er volgens de antropoloog John Schuster op dat een ‘racialisering’ van 
deze bevolkingsgroep aan de basis zou hebben gestaan van de wens hen uit Nederland weg 
te houden. In zijn optiek was de these van de onassimileerbare Indische Nederlanders het 
belangrijkste motief om de boot af te houden.12 Corine Gielen en Maureen Hommerson 
hebben eerder echter betoogd dat zakelijke Nederlandse belangen (onder meer financiële, 
werkgelegenheids- en huisvestingsaspecten) waarschijnlijk van doorslaggevender betekenis 
zijn geweest. In de beleidsstukken werden de Nederlandse belangen, althans in de periode 
1949-1951, vaker genoemd dan de eigen belangen van de betrokkenen (waaraan de veronder
stelde assimilatieproblemen gekoppeld waren).13 Ook de achtergrond van commissievoorzit
ter Werner wijst in die richting: als inspecteur-generaal van het Rijksarbeidsbureau en voor
malig directeur van verschillende gemeentelijke sociale instellingen in Eindhoven zal hij eer
der gemotiveerd zijn geweest door de werkgelegenheidsproblematiek in Nederland dan door 
rassenverschillen.14

In ieder geval heeft het rapport-Werner een sterke retorische component die de indruk 
versterkt dat het vooral om de onderbouwing van het bestaande beleid ging. Natuurlijk 
maakte men zich binnen de commissie-Werner en binnen andere overheidsinstanties en 
overleggremia wel zorgen over de inpassing van de Indische Nederlanders in de Nederland
se maatschappij. De wens om dit hele probleem uit de weg te gaan door hen gewoon in Indo
nesië te handhaven lijkt echter te hebben overheerst. Werner c.s. appelleerden niettemin aan 
het risico dat de Indische Nederlanders in Nederland in de onmaatschappelijkheid terecht 
zouden komen om een extra argument te hebben om de afhoudende politiek te legitimeren. 
De door Annemarie Cottaar en Wim Willems opgeworpen suggestie lijkt dan ook aanneme
lijk, dat het gejongleer in het rapport met het eigen belang van de betrokkenen vooral opge
vat moet worden als een rationalisatie die ertoe moest dienen de indruk weg te nemen dat 
de Nederlandse regering op een gemakkelijke manier onder de tot haar ‘koloniale erfenis’ 
behorende verantwoordelijkheid voor deze onderdanen uit trachtte te komen.15 Dat neemt 
niet weg, dat de commissie natuurlijk wel refereerde aan een cultureel klimaat waarin den
ken in raciale scheidslijnen een vertrouwd fenomeen was. Het ging haar er echter om een 
legitimatie te creëren voor het bestaande beleid dat erop gericht was de grote massa van de 
Nederlanders in Indonesië daar te houden. Het feit dat deze massa, die werd gevormd door 
de Indische Nederlanders, anders gekleurd was, deed daarbij minder terzake dan haar getal.

Op basis van de inschatting dat de Indische Nederlanders maar nauwelijks kans maakten 
in Nederland hun levensgeluk te vinden, beval de commissie-Werner de regering aan hun 
overtocht naar Nederland te ‘reglementeren’ en ‘een o f andere modus’ te vinden om deze 
‘zonodig te kunnen verhinderen’. Daarnaast diende de Nederlandse regering door intensie
vere voorlichting over de beperkte kansen van Indische Nederlanders in Nederland, uitbouw 
van het maatschappelijk werk en een betere arbeidsbemiddeling in Indonesië de oriëntatie 
op een voortgezet verblijf daar te versterken. Ten slotte adviseerde de commissie de regering 
het op aanpassing bij de Indonesische samenleving gerichte ‘assimilatieonderwijs’ meer te 
ondersteunen, zodat de deelname van Indisch-Nederlandse kinderen aan de binnen het 
Nederlandse onderwijs passende ‘concordante’ scholen zou afnemen. Ook kon via de subsi
diëring van de schoolgelden geprobeerd worden kinderen van ‘op Indonesië georiënteerden’ 
naar assimilatiescholen te sluizen, zodat zij eerder zouden integreren in de Indonesische 
maatschappij en zouden afzien van vertrek naar Nederland.16 De meeste van deze aanbeve
lingen werden bekrachtigd door de met de coördinatie van het sociale en culturele beleid ten

91



JACCO P EK ELD E R

aanzien van Indonesië belaste interdepartementale Commissie voor Aangelegenheden van 
Indonesië ( c a v i ) .  Alleen de reglementering werd door de c a v i  onuitvoerbaar geacht.’7 
Minister Van Thiel nam de aanbevelingen over en gebruikte ze als uitgangspunten voor zijn 
beleid ten aanzien van de Indische Nederlanders.

K ritiek vanuit pers en politiek

Hoewel het rapport-Werner alleen was bedoeld voor de interne gedachtevorming binnen de 
overheid, lekte de inhoud al snel uit via twee samenvattende artikelen en een kritisch com
mentaar in de Nieuwe Rotterdamse Courant eind oktober 1952.18 De n r c  verklaarde ernstig 
van mening te verschillen met de commissie. Volgens haar was ‘de scheiding tussen Ooster
se en Westerse Nederlanders geenszins perfect’. Men zou er buitendien niet zonder meer van
uit mogen gaan ‘dat de eerste groep geen en de tweede groep wel voldoende assimilatiemo
gelijkheden in Nederland zou hebben’. De voorgestelde ‘reglementering’ stuitte volgens de 
n r c  ‘zowel op juridische als op morele bezwaren’. Daarnaast verwierp het liberale avondblad 
de notie dat de Indische Nederlanders tegen zichzelf zouden moeten worden beschermd.19

De Ni?c-artikelen zwengelden de parlementaire discussie over de kwestie van de Indische 
Nederlanders aan. Naar aanleiding van de samenvattingen vroegen verschillende Tweede- 
Kamerleden bij de behandeling van de begroting van Maatschappelijk Werk in het voorjaar 
van 1953 om inzage in het rapport-Werner. Minister Van Thiel weigerde echter het ambtelij
ke document vrij te geven en hield ook na herhaald aandringen voet bij stuk.20 Daarnaast 
bevatte het commentaar van de krant belangrijke voorzetten voor de latere parlementaire 
discussie. Zo maakte het vvD-Tweede-Kamerlid G. Ritmeester bezwaar tegen een eventuele 
discriminatie tussen westerse en oosterse Nederlanders bij de toekenning van voorschotten 
voor de overtocht naar Nederland. Op soortgelijke wijze als de n r c  verklaarde hij: ‘Moreel is 
het niet te verantwoorden enige Nederlander in de steek te laten.’2'

De discussie over het rapport-Werner leverde de aanzet voor een veel breder debat over 
de kwestie van de Indische Nederlanders bij de behandeling van de begroting van Maat
schappelijk Werk voor 1954 in de Tweede Kamer. Hoewel Van Thiel het niet expliciet aan
haalde, volgde hij bij zijn verweer de redeneringen van het commissierapport. De kritische 
opmerkingen van de parlementariërs waren deels een weerklank van het NRc-commentaar, 
al gebruikten zij ook nieuwe argumenten. Tijdens de schriftelijke voorbereiding in het najaar 
van 1953 informeerde vrijwel de gehele begrotingscommissie naar de maatstaven die Maat
schappelijk Werk hanteerde bij de beoordeling van verzoeken om verscheping naar Neder
land om sociale en medische redenen. Daarnaast werd erop aangedrongen dat Indische 
Nederlanders naar Nederland werden gebracht die in Indonesië moeilijkheden ondervonden 
met hun nationaliteit, met het vinden van werk of met onderwijs.22

Van Thiel wees deze eis af. Dat de Indische Nederlanders in sociale moeilijkheden ver
keerden kon niet de doorslag geven bij de beslissing over verzoeken om ‘opzending op Rijks- 
voorschotbasis’. Hun overkomst had immers pas zin als de betrokken Indische Nederlanders 
‘geacht (konden) worden (...) in Nederland wel in staat te zijn zich een redelijk bestaan te 
verwerven’. Omdat de meesten niet aan deze voorwaarde konden voldoen, wees het ministe
rie de meeste aanvragen af, erkende de minister. Volgens hem moest de centrale vraag zijn ‘of 
het welbegrepen eigenbelang van de betrokkenen (gebaat zou zijn) met een overkomst naar 
Nederland’. In zijn optiek luidde het antwoord hierop voor de meeste Indische Nederlanders
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negatief. Daaruit volgde dat de nadruk binnen het maatschappelijk werk moest liggen op het 
scheppen van mogelijkheden die hen in staat zouden stellen voor zichzelf en komende gene
raties in Indonesië opnieuw een bestaan te verschaffen. Zij zouden moeten ‘omschakelen 
naar de eisen van de gewijzigde omstandigheden’ Om hen daarbij te helpen stimuleerde de 
regering het assimilatie-onderwijs en streefde zij naar oprichting van eveneens op de Indo
nesische arbeidsmarkt gerichte handels- en technische scholen. De minister voelde zich 
bevestigd in dit beleid door ervaringen met de al aanwezige repatrianten uit Indonesië, van 
wie velen volgens hem grote aanpassingsmoeilijkheden hadden.23

Ook over de verstrekking van een schoolgeldsubsidie aan behoeftige Indische Nederlan
ders rezen bij de schriftelijke begrotingsbehandeling vragen. Enkele Kamerleden stelden 
expliciet dat het recht van de ouders om te bepalen of hun kinderen concordant dan wel 
assimilatie-onderwijs zouden genieten, niet mocht worden aangetast door het achterwege 
blijven van een rijksbijdrage in de schoolgelden.24 In zijn reactie relativeerde Van Thiel het 
probleem. Hij wees erop dat de keuzevrijheid op zichzelf al werd ingeperkt door aanleg en 
milieu van de kinderen. Het was daarbij de vraag of bepaalde schooltypen overal aanwezig 
waren. Bovendien vond de minister het onverantwoord dat een kind, van wie de toekomst in 
Indonesië lag, door het verlenen van overheidssteun minder geëigend onderwijs zou vol
gen.25

Het Kam erdebat

Tijdens het begrotingsdebat in de Tweede Kamer op 5 ,10 ,12  en 17 november 1953 bleek dat 
dit paternalisme veel parlementariërs tegen de borst stuitte. Vrijwel iedereen uitte kritiek op 
het beleid ten aanzien van de Indische Nederlanders, al onderschreven de regeringsfracties 
van PvdA en k v p  wel de wenselijkheid van een voortgezet verblijf van de Indische Nederlan
ders in Indonesië. De vertegenwoordigers van alle andere fracties, inclusief de tot de rege
rende coalitie behorende a r p  en c h u ,  zetten daarentegen grote vraagtekens bij dit uit
gangspunt. De toestand van de Indische Nederlanders was volgens hen slechter dan door Van 
Thiel werd geschetst. Zo verklaarde F.H. van de Wetering ( c h u )  dat de Indische Nederlan
ders in principe weliswaar beter ‘ in het land van de zon’ konden blijven, maar dan niet onder 
de actuele omstandigheden. Nederland mocht daarom niet naar ‘kunstmatige remmen’ zoe
ken om hun overkomst te beletten. Men had immers ‘te doen met Nederlanders, zij het ook, 
dat zij niet aan de kille boorden van ons land, maar onder de tropenzon geboren zijn’.26

Het meest uitgesproken was de kritiek van W.L.G. Lemaire ( k n p ) .  Dat was niet verba
zingwekkend, aangezien de oprichter van zijn partij, de oud-minister van Koloniën C J.I.M . 
Welter, uit de k v p  was gestapt uit onvrede over haar houding ten aanzien van de Indonesi
sche onafhankelijkheid. Bovendien had Lemaire de sterkst voorstelbare affiniteit met het 
onderwerp: hij was zelf Indo-europeaan. Hij was geboren en getogen in Nederlands-Indië, 
had gestudeerd en was later hoogleraar geworden aan de Rechtshogeschool te Batavia en was 
ten slotte nog secretaris-generaal geweest van het departement van Justitie van het gouver
nement. Pas na de oorlog, die hij in krijgsgevangenschap had doorgebracht, was hij naar 
Nederland gekomen. Van de sprekers die de toon in het debat zetten, hadden overigens de 
meesten een Indische achtergrond. Van de Wetering ging in 1919 als Nederlands-hervormd 
predikant naar Indië en werd daar directeur van de theologische school op Minahasa en bur
gemeester van Palembang. Na gevangenschap in de oorlog en een korte periode als hoofd-
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ambtenaar in het Indische bestuur keerde hij in 1947 terug naar Nederland. K v p - w o o r d -  

voerder Th.M.J. de Graaf studeerde in Utrecht indologie en Indisch recht, waarna hij in 1937 
rechterlijk ambtenaar werd in Indië. Na de bevrijding uit Japanse gevangenschap keerde hij 
terug naar Nederland. Een andere K v p ’ er,  K.T.M. van Rijckevorsel, mengde zich op een later 
tijdstip in het debat met een van de partijlijn afwijkend standpunt. Zijn band met Indië was 
indirecter; hij trad vanaf 1951 op als advocaat voor de Ambonese ex-KNiL-militairen die hun 
ontslag uit militaire dienst aanvochten. In 1952 was Van Rijckevorsel als representant van de 
rechtervleugel van de k v p  in de Tweede Kamer binnengehaald.27

In het debat noemde Lemaire het regeringsbeleid niet verantwoord en door de minister 
onvoldoende onderbouwd. De Indische Nederlanders waren in het nieuwe Indonesië even

I \
I I

W.L.G. Lemaire met zijn dochter op de boot vanuit Indonesië. 
Foto: Privécoïlectie mevr. H.F.G. Lemaire, Leiden.
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‘ontworteld’ als in Nederland. Hun positie in Indonesië was daarbij slechter dan de minister 
beweerde; revolutie en onveiligheid maakten de toestand daar ‘diabolisch’. In Nederland 
maakten zij daarentegen weer een kans; de minister schilderde de ervaringen van de reeds 
overgekomen repatrianten veel te zwart. Van Thiel zou van deze generaliserende benadering 
van de Indische Nederlanders -  ook de commissie-Werner miskende hun heterogeniteit -  
moeten overstappen op een individuele behandeling met goede voorlichting en werkelijk 
overleg met de betrokkenen. In laatste instantie moest de beslissing volgens Lemaire in hun 
eigen handen liggen. Met een verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog, die nog eens de ernst 
van de toestand in Indonesië moest onderstrepen, betoogde hij; ‘Zij, die met kennis van 
zaken, na rijp beraad, (naar Nederland) willen (komen), moeten, wanneer er enige 
waarschijnlijkheid is, dat zij hier kunnen aarden, de kans krijgen uit het “Duinkerken” daar 
te ontsnappen.’ De overheid diende hen zonodig de kosten van de overtocht voor te 
schieten.28

De m otie-Lem aire

Nadat Van Thiel zich in zijn repliek niet overtuigd had betoond, diende Lemaire in de tweede 
termijn een motie in, die medeondertekend werd door leden van a r p ,  w d  en c h u .  Volgens 
het eerste punt van deze motie moest ‘het oordeel van de betrokkenen ten aanzien van het 
vertrek uit Indonesië als doorslaggevende factor’ fungeren bij de verstrekking van 
voorschotten voor de overtocht naar Nederland. Op de tweede plaats diende de regering 
ervoor te zorgen ‘dat bij het verstrekken van schoolgeldsubsidies de vrije keuze der betrokken 
ouders van het meest passende onderwijs voor hun kinderen volkomen (zou worden) 
geëerbiedigd’.29 De v vD ’er Ritmeester voorzag de mede door hem ondertekende motie van 
een nadere toelichting. Hij wees erop dat de kosten voor de ondersteuning van de Indische 
Nederlanders in Indonesië flink waren gestegen en dat zij steeds meer uit het arbeidsproces 
werden geweerd. Daardoor waren er voor hen nog maar twee kansen: o f Indonesiër worden, 
als hun die mogelijkheid opnieuw werd gegeven, of als uitgestotenen naar Nederland komen. 
Essentieel was dat men deze mensen, die tenslotte Nederlanders waren, in hun beslissing vrij 
liet. ‘Elke Nederlander heeft het recht op vrijheid, vrijheid van beschikking over zijn persoon 
en vrijheid om te zeggen, wat hij wil’, aldus het liberale Kamerlid. Zonodig moest de overheid 
hun overkomst betalen, want tenslotte was zij ook ten dele verantwoordelijk voor de misère 
waarin de Indische Nederlanders terecht waren gekomen.30

Dat Lemaires motie mede werd ondertekend door w d -  en a r p -Kamerleden en door de 
CHu’er Van de Wetering, was geen verrassing. Tijdens de debatten over de soevereiniteits
overdracht van eind 1949 hadden zij immers ook één lijn getrokken. Destijds hadden afge
vaardigden van die partijen al betoogd dat de regering bij de onderhandelingen onvoldoende 
garanties had bedongen voor het zelfbeschikkingsrecht van de minderheden in Indonesië en 
ook op andere punten hadden zij bezwaar aangetekend tegen het onderhandelingsresultaat. 
Uiteindelijk hadden slechts de a r p ,  de c p n ,  vijf CHu’ers (van de acht) en de k n p  tegenge
stemd. De w d  had de regering echter niet zozeer uit overtuiging ondersteund, maar vooral 
omdat zij er zelf zitting in had. Aangezien dit in 1953 niet meer het geval was -  het kabinet - 
Drees m  steunde op de PvdA en de grote christelijke fracties -  kon zij de vroegere reserves 
afwerpen.31 Daarnaast deed de verwijzing naar de uit de soevereiniteitsoverdracht voortvloei
ende bijzondere verantwoordelijkheid voor de Indische onderdanen denken aan de par-
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lementaire discussie over de wet-Huisvesting gerepatrieerden in 1950. Het ARP-Kamerlid J. 
Algera had er bij die gelegenheid op gehamerd dat er ‘een schuld te voldoen was tegenover de 
repatrianten die slachtoffers waren geworden van het fatale Indonesiëbeleid.32

Opmerkelijk was overigens wel dat de c p n ,  die in 1950 in het huisvestingsdebat lijnrecht 
tegenover de a r p  stond, zich drie jaar later in het gezelschap van deze partij en de voltallige 
rechtse oppositie bevond. Destijds had zij er bezwaar tegen gemaakt dat op de Nederlandse 
woningmarkt voorrang zou worden verleend aan repatrianten, omdat autochtone arbeiders 
daardoor moesten wijken voor personen die, zoals het in het communistische jargon heette, 
hadden meegewerkt aan het Nederlandse imperialisme in Indonesië. Nu was het niet zo dat 
de c p n  in november 1953 ineens het eerder verworpen ereschuld-argument van de a r p  

omhelsde. Tegenover het ARP-standpunt bleven de communisten stellen, dat niet de 
terugtrekking van het Nederlands gezag de bijzondere verantwoordelijkheid voor de 
Nederlanders in Indonesië met zich mee had gebracht, maar de driehonderdjarige koloniale 
heerschappij en de rampzalige politiek tegenover Indonesië na de oorlog. Daarmee had de 
regering de Indische Nederlanders en de Molukkers tegen de meerderheid van het 
Indonesische volk opgezet, waardoor zij zich niet meer in hun geboorteland thuisvoelden. 
De communisten sloten zich niettemin bij het protest van rechts aan vanwege de redenering 
van het kabinet dat de Indische Nederlanders omwille van het eigen belang tegen zichzelf 
beschermd dienden te worden. Het stak de c p n  dat in de bestaande situatie alleen diegenen 
die de overtocht niet zelf konden betalen met dit paternalisme van de regering werden 
geconfronteerd. Spottend vroeg H. Gortzak zich af of de Indische Nederlanders die de 
overtocht wel zelf konden bekostigen dan niet tegen zichzelf moesten worden beschermd. De 
communisten wreven de regering kortom discriminatie van de minderbedeelde Indo- 
europeanen aan. Overigens bleven zij van mening dat de Indische Nederlanders beter 
helemaal niet naar Nederland zouden kunnen komen, maar zich het beste zouden kunnen 
aanpassen aan het nieuwe Indonesië.33

De tegenmotie van De G raa f

Zowel k v p -woordvoerder De Graaf als zijn partijgenoot minister Van Thiel reageerde 
verstoord op de motie-Lemaire. De Graaf zat dan ook in een lastig parket, aangezien de 
motie-Lemaire inging tegen het beleid van een KVP-minister op een punt waarop ook de 
Kvp-fractie wel bedenkingen koesterde. Daarom bleef De Graaf betere waarborgen eisen 
voor een zorgvuldige beoordeling van de vraag of een individuele Indische Nederlander 
gebaat was bij een voortgezet verblijf in Indonesië. Maar hij was ook van mening dat veel 
Indische Nederlanders niet in staat waren een oordeel over hun eigen belang te vellen. 
Lemaires motie was voor De Graaf dan ook onaanvaardbaar.34

Op zijn beurt bekritiseerde ook Van Thiel de motie-Lemaire scherp, omdat die geheel 
voorbij ging aan de noodzaak van kennis van zaken, rijp beraad en de kans om in Nederland 
te aarden. De motie hield er geen rekening mee dat de visie van de Indische Nederlanders op 
de actuele omstandigheden en de toekomstmogelijkheden in Indonesië was ‘doorweven met 
geheel subjectieve gevoelselementen’, aldus de minister. Daarnaast was hun voorstelling van 
Nederland veel te rooskleurig. Van Thiel, die hier bijna letterlijk uit het rapport-Werner leek 
te citeren, joeg de Kamerleden daarnaast vrees aan voor de consequenties die aan de motie- 
Lemaire kleefden. Uitvoering ervan zou volgens de regering resulteren in een massale over-
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komst van de Indische Nederlanders naar Nederland. Er restte Van Thiel dan ook niets 
anders dan te verklaren, dat de regering de motie, mocht zij onverhoopt door de Kamer w or
den aanvaard, naast zich neer zou leggen.35

In derde termijn presenteerde de K vp ’er De Graaf een m otie die, naar hij verklaarde, was 
bedoeld als een ‘constructief’ antwoord op Lemaires ‘destructieve’ motie. De regering werd 
gevraagd haast te maken met de organisatie van het maatschappelijk werk in Indonesië. Bij 
deze organisatie dienden waarborgen ingebouwd te worden voor een ‘consciëntieuze en des
kundige’ beoordeling van de vraag o f het belang van een persoon o f gezin het meest gebaat 
was bij voortgezet verblijf in Indonesië. M ocht over het antwoord twijfel bestaan terwijl de 
betrokkenen een schoolgeldsubsidie hadden aangevraagd, dan zou het oordeel van de ouders 
de doorslag moeten geven bij de schoolkeuze. Eerder in het debat was al gebleken dat juist 
die keuzevrijheid de Kvp-fractie na aan het hart ging. De m otie-De Graaf lijkt dan ook voor
al bedoeld te zijn geweest als bliksemafleider. Zij moest de toorn van veel k v p -Kamerleden 
over de wijze waarop de regering met de ‘Indische erfenis’ om ging kanaliseren in een rich
ting die ongevaarlijk was voor de minister en het kabinet.36

Behalve De Graaf ondertekenden nog twee k v p -Kamerleden, alsmede twee P v d A ’e r s  en 
één C H u ’ e r  de motie. Dat P v d A ’e r s  haar ondersteunden mag op het eerste gezicht verrassend 
lijken, gezien het sociale imago van deze partij. De sociaal-democraten waren echter zeer 
bezorgd over de kosten die opvang van een groot aantal Nederlanders uit de voormalige 
Indische rijksdelen met zich mee zou brengen. Handhaving in Indonesië leek hen in finan
cieel opzicht gunstiger.37 Daarnaast achtten zij het waarschijnlijk noodzakelijk de gelederen 
te sluiten achter de regering-Drees nu deze door rechts zo scherp geattaqueerd werd. O ok het 
feit dat een c h u -fractielid de motie-Lemaire ondertekende en een fractiegenoot de tegen- 
m otie-De Graaf, is minder vreemd dan het lijkt. Traditioneel kende de c h u  uit principe al 
weinig fractiediscipline en al helemaal niet als het om de Indonesische kwestie ging.

Slotdebat en stem m ingen

D oor de indiening van de tegenmotie van De Graaf ontstond de behoefte om  het debat eni
ge tijd op te schorten. Besloten werd de behandeling van de moties naar de volgende week te 
verplaatsen.38 De pauze in de beraadslagingen gaf minister Van Thiel de m ogelijkheid om  de 
problemen rond de moties in de ministerraad van 17 november 1953 te bespreken, enkele 
uren voor de uiteindelijke behandeling ervan. De raad verklaarde zich akkoord met Van 
Thiels negatieve stellingname in de Kamer tegenover de motie-Lemaire. De antirevolutio
naire minister van Verkeer en Waterstaat, J. Algera, die het eerder als Kamerlid al had opge
nomen voor de repatrianten, bracht nog wel zijn bedenkingen naar voren. Hij had de indruk 
dat de positie van de Indische Nederlanders in Indonesië toch niet zo florissant was en hij 
meende dat zij in Nederland toch vrijer zouden zijn. Minister-president W. Drees was het 
daarmee niet eens: de Indische Nederlanders ontvingen helemaal geen slechte behandeling 
in Indonesië. Hij suggereerde opmerkelijk genoeg zelfs dat sommigen hun baan hadden ver
loren door eigen toedoen. Zij hadden immers niet voor het Indonesisch staatsburgerschap 
geopteerd! Van Thiel voegde hieraan toe, dat ook de Hoge Commissaris, W.F.L. graaf van 
Bylandt, die hij inmiddels had gesproken, de toestand van de Indische Nederlanders in Indo
nesië niet onhoudbaar achtte. Volgens Van Bylandt hadden zij in Nederland zelfs een veel 
geringere kans op een goede toekomst. Samen met hem was Van Thiel tot de conclusie geko-
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men dat de m otie-De Graaf goeddeels acceptabel was, ‘behoudens een opmerking over het 
onderwijs’, waarmee waarschijnlijk de uiteindelijke keuzevrijheid van de ouders werd 
bedoeld.39

In de middag na de ministerraadsvergadering volgde het sluitstuk. Met een kleine 
wijziging in zijn m otie kwam Lemaire tegemoet aan Van Thiels verwijt als zou de m otie geen 
rekening houden met het subjectieve beeld dat de Indische Nederlanders hadden van hun 
situatie in Indonesië en van hun toekomstmogelijkheden in Nederland. Hij stelde voor in de 
aanvraagprocedure voor een overtochtsvoorschot een fase in te lassen van ‘overweging van 
aan betrokkenen verschafte nauwgezette en objectieve voorlichting omtrent hun vooruit
zichten bij overkomst naar Nederland’. Volgens Lemaire zou deze voorlichtingsfase een 
massale overtocht voorkom en, zonder dat het recht van de betrokkenen om over het eigen 
lot te beslissen werd aangetast.40

Hierop kregen de andere parlementariërs de mogelijkheid zich over de moties van Lemai
re en De G raaf uit te spreken. De P v dA ’ e r  N. Stufkens bleek niet bijster tevreden te zijn met 
het overheidsbeleid, noch met Van Thiels reacties in het debat. Over het uitgangspunt dat de 
Indische Nederlanders beter in Indonesië konden blijven, was hij het echter met de bewinds
man eens. Hoewel Stufkens begrip had voor de weerzin die het ‘tegen-zichzelf-beschermen’ 
opriep, achtte hij enige reglementering -  de term kwam van het rapport-Werner -  van de 
overkomst naar Nederland noodzakelijk. De ‘eenzijdig op vrijheid gerichte’ motie-Lemaire 
steunde hij dan ook niet. De m otie-De Graaf, in zijn ogen vooral een poging om de zorg voor 
de Indische Nederlanders humaner te maken, kreeg wel de steun van de PvdA-fractie.41

a r p -fractievoorzitter J. Schouten nam een tegengesteld standpunt in. Vanuit het beginsel 
dat het inzicht van mensen niet ondergeschikt kon worden gemaakt aan het inzicht van de 
overheid, steunde hij de verbeterde motie-Lemaire en verwierp hij de m otie-De Graaf, w d -  
leider P.J. Oud sloot zich bij Schouten aan. Instemmend parafraseerde hij daarbij het ‘criti- 
sche commentaar’ uit de Nieuwe Rotterdamse Courant van 12 november 1953, waarin de vraag 
werd gesteld o f de Nederlandse regering, die de Indische Nederlanders quasi onder curatele 
stelde, haar verantwoordelijkheid wel waar zou kunnen maken. Gezien de onduidelijke situ
atie in Indonesië leek het de krant onm ogelijk dat de overheid zou kunnen bepalen wat voor 
de Indische Nederlanders uiteindelijk het beste zou zijn.42

Ongetwijfeld tot verdriet van De Graaf en Van Thiel voegde zich nu ook een lid van de 
Kvp-fractie bij de ondersteuners van de motie-Lemaire. Van Rijckevorsel, pleitbezorger van 
de Molukse oud-KNiL-militairen, verklaarde het ‘voogdijstandpunt’ van de regering niet met 
zijn geweten te kunnen verenigen. De juridische bezwaren die hij daarvoor aandroeg, kwa
men grotendeels overeen met de argumenten van Lemaire. O ok wees Van Rijckevorsel op het 
gevaar van rechtsongelijkheid als de regering alleen de overtocht van minderbedeelden 
bemoeilijkte. Bij de stemmingen bleek nog een partijgenoot van De Graaf en Van Thiel aan 
de zijde van de oppositie te staan: oud-luchtm achtpiloot E. Visch.43

De reactie van de minister op deze in derde termijn gepresenteerde standpunten en de 
daaropvolgende gedachtewisseling met de Kamer vorm den grotendeels een herhaling van 
zetten. Van Thiel trok daarbij wat feller van leer tegen Lemaire dan voordien. Daarnaast ver
helderde hij nog zijn standpunt ten aanzien van de m otie-De Graaf, waarbij hij duidelijk 
maakte in principe tegen de m otie van zijn partijgenoot geen bezwaar te hebben, al achtte hij 
haar niet noodzakelijk. Na stemverklaringen van dominee P. Zandt, fractievoorzitter van de 
s g p , Van Rijckevorsel en Gortzak -  alledrie voor de motie-Lemaire en tegen de m otie-De
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Graaf -  volgden de stemmingen. De uitslagen waren perfect symmetrisch: de motie-Lemai- 
re werd verworpen met 48 tegen 26 stemmen en de m otie-De Graaf werd aangenomen met 
dezelfde stemverhouding. De oppositie had Lemaires m otie unaniem ondersteund en de 
regeringsfractie van de a r p  had zich daar voltallig bij aangesloten. Van de andere regerings
fracties hadden k v p  en c h u  verdeeld en de PvdA in haar geheel tegen gestemd.44

B e s lu it

In de pers waren de meningen over deze afloop verdeeld. De n r c  sprak van een ‘Pyrrhus- 
overwinning’ voor Van Thiel. Hij was er volgens de krant ‘in een overwegend zwak betoog 
niet in geslaagd ook maar één deugdelijk argument naar voren te brengen om de juistheid 
van zijn standpunt te onderstrepen’. Uiteindelijk had hij dan wel een tamelijke ruime meer
derheid achter zich gekregen, maar daarmee was de kous waarschijnlijk nog niet af. Als de 
minister er niet in zou slagen de organisatie van het maatschappelijk werk in Indonesië snel 
op peil te brengen, zou hij de Kamer opnieuw tegenkomen, aldus een waarschuwende n r c . 45 

Heel anders was het oordeel van de Volkskrant die Van Thiel feliciteerde met zijn ‘succes’. De 
aan de k v p  gelieerde krant trachtte de motie-Lemaire af te doen als een partijpolitieke zet 
van de k n p .  Van Thiel had deze aanval echter met ‘een uitstekende verdediging van zijn 
beleid’ afgeslagen en op die manier de ‘Welterianen’ de pas afgesneden.46

De conclusie moet echter luiden dat de n r c  de werkelijkheid dichter benaderde dan de  

Volkskrant. Stufkens’ korzelige steunbetuiging aan de regering maakte duidelijk dat Van Thiel 
er zelfs niet in geslaagd was de op dit terrein volgzaamste van de regeringspartijen, de PvdA,  

werkelijk te overtuigen, laat staan de rest. De oppositie en de weerspannige leden van de 
christelijke regeringsfracties bleven ongevoelig voor de in de parlementaire discussie overi
gens alleen omfloerst uitgesproken stelling uit het rapport-Werner, dat de Indische Neder
landers onassimileerbaar zouden zijn. Lemaire trok bovendien de uitlatingen van de minis
ter in twijfel over de ervaringen met de al in Nederland verblijvende Indische Nederlanders. 
Daarmee maakte hij en passant duidelijk een optimistischer beeld te hebben van hun aan
passingsvermogens.

Met uitzondering van de c p n  baseerden de tegenstanders van het regeringsbeleid zich op 
een aantal juridische en morele argumenten die in eikaars verlengde lagen. Ten eerste acht
ten zij het ontoelaatbaar dat de regering door een zekere reglementering van de overkomst 
leek te willen afdingen op het recht van elke Nederlander, waar deze zich dan ook bevond, 
om naar Nederland te komen. Ten tweede maakten zij bezwaar tegen het onderscheid dat de 
regering aanbracht tussen westerse en oosterse Nederlanders. Volgens de jurist Van Rijcke
vorsel en anderen (in dit geval ook de c P N ’ e r  Gortzak) resulteerde dit in discriminatie van 
de tweede groep. Ten derde tekende men op het morele vlak bezwaar aan tegen de bevoog
dende houding die sprak uit het uitgangspunt dat de Indische Nederlanders tegen zichzelf 
zouden moeten worden beschermd. Het eigen oordeel van het individu diende in laatste 
instantie altijd boven het oordeel van de overheid te gaan. Ten vierde, en dit was waarschijn
lijk het belangrijkst, speelde in de argumentatie van de tegenstanders ter rechterzijde een 
grote dosis morele verontwaardiging mee over de onheuse bejegening die de Indische Neder
landers ten deel viel, deze uiterst loyale onderdanen die, zoals het heette, in aanhankelijkheid 
aan vlag en vorstenhuis niemand voor hoefden te laten gaan. Nederland moest de uit de soe
vereiniteitsoverdracht voortvloeiende speciale verantwoordelijkheid voor deze onderdanen
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waarmaken en de consequenties ervan aanvaarden, ongeacht de daaraan verbonden kosten 
en bijkom ende problemen. Hoe moreel hoogstaand deze argumentatie ook klonk, een valse 
noot ontbrak niet. Voor de rechtse partijen, a r p  en w d  voorop, was elke Indische discussie 
mede een gelegenheid om  op het vroegere politieke gelijk te hameren. O ok nu weer bleek dat 
zij destijds met hun afwijzing van de soevereiniteitsoverdracht gelijk hadden gehad, dat leek 
steeds de ondertoon van hun betoog.

Dat de Volkskrant en ook De Graaf en Van Thiel de motie-Lemaire enkel trachtten voor te 
stellen als een poging van de k n p  om  partijpolitieke munt te slaan uit de kwestie, was niet 
terecht. Natuurlijk was het deels partijpolitiek -  de Indische kwestie was de raison d ’être van 
de k n p . Maar in dit geval speelde ook de persoonlijke geschiedenis van Welter en Lemaire 
een belangrijke rol. Die was nauwelijks van de ‘katholiek-nationale’ partijpolitiek te scheiden. 
Bovendien ging het argument van partijpolitiek voorbij aan de inhoud van Lemaires argu
menten. Het was een poging om de twijfelaars binnen de KVP-fractie achter het regerings
standpunt verzameld te houden, zonder de inhoudelijke discussie aan te gaan. Bij de motie- 
De Graaf ging het om een gelijksoortige manoeuvre. Zij was feitelijk een als kritiek ver
mom de steunbetuiging aan de regering en daarmee een bliksemafleider voor de onvrede bin
nen de KVP-fractie. Partijpolitiek speelde bij de k v p  kortom  minstens zo’n grote rol als bij 
de oppositie. Juist in het stemgedrag van de grote regeringsfracties, k v p  en PvdA,  gaven de 
politieke verhoudingen de doorslag.

De regering had met de uitslag van de stemmingen weliswaar een overwinning geboekt, 
maar de kritiek bleef toch niet geheel zonder gevolgen. Van Thiel was dermate onder de 
indruk geraakt dat hij nieuwe richtlijnen uitvaardigde die althans de indruk wekten dat de 
scherpe kanten van het beleid ten aanzien van de Indische Nederlanders werden afgeslepen. 
Voortaan werden alle aanvragen voor overtochtsvoorschotten waarbij een beroep werd 
gedaan op sociale redenen door het ministerie zelf behandeld en daarnaast werden de crite
ria voor toekenning verruimd. Het uitgangspunt van het beleid, dat de oosters-ingestelde 
Indische Nederlanders beter af zouden zijn in Indonesië, bleef echter ongewijzigd. Het is vo l
gens Gielen en Hommerson dan ook de vraag o f het zoveel gemakkelijker werd om naar 
Nederland te komen. De betekenis van de nieuwe richtlijnen lag veeleer in het ‘psychologi
sche effect’: ‘Tegenover de betrokkenen en de buitenwacht werd als het ware de verzekering 
gegeven, dat niemand bij voorbaat werd uitgesloten, doordat iedere aanvraag tot op de hoog
ste instantie op zijn merites werd beoordeeld.’47

Mede door de versoepeling van het beleid zwakte de onenigheid tussen de regering en een 
belangrijk deel van het parlement op dit punt af. De toestand voor de Indische Nederlanders 
in Indonesië werd in navolgende jaren alsmaar slechter, waardoor steeds duidelijker werd dat 
daar voor hen geen behoorlijk bestaan was weggelegd. Langzaam werd de onvermijdelijkheid 
van hun overkomst naar Nederland ook door de overheid geaccepteerd. Toen Indonesië in 
november 1957 de betrekkingen met Nederland verbrak en alle Nederlanders uitwees, zette 
de Nederlandse regering een grote operatie op touw om alle overgebleven landgenoten te 
‘repatriëren’. Binnen enkele maanden werden alle Indische Nederlanders met een Neder
landse nationaliteit die dit wilden naar Nederland overgebracht. In de jaren erna zou nog een 
groot deel volgen van de ‘spijtoptanten: diegenen die begin jaren vijftig (op Nederlands aan
raden) voor het Indonesisch staatsburgerschap geopteerd hadden en deze beslissing nu 
betreurden. Daarmee was het vraagstuk van de Indische Nederlanders voornam elijk een 
interne Nederlandse culturele, sociale en economische aangelegenheid geworden.
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Een beladen enquête: Theo Meijer blikt terug1

Carla van Baaien en Peter van Griensven

Op de laatste dag van het parlementair zomerreces 1999 brachten wij een bezoek aan Theo 
Meijer. W ij legden hem de vraag voor hoe hij terugkeek op die turbulente eerste helft van het 
jaar waarin hij voorzitter was van de parlementaire enquêtecommissie Vliegram p Bijlmer
meer. Wellicht had hij in de zomer enige tijd voor reflectie gehad. Gezeten in zijn tuin in het 
Brabantse Nistelrode was hij graag bereid ons deelgenoot te maken van zijn ervaringen. ‘Als 
ik alles op een rijtje zet vanaf de eerste dag dat ik gevraagd werd om voorzitter te worden, 
dan zeg ik: ja, ik ben wel tevreden over de enquête.’ Maar hij blijft ‘zeer teleurgesteld’ over het 
slotdebat met het kabinet. O ok vertelt Meijer openhartig over zijn aanpak als voorzitter, zijn 
om gang met de media, lessen voor de toekomst, de mensen in de Bijlmer, een meningsver
schil met premier Kok en zijn leven na de enquête.

‘Ja, ik  ben  w e l te vr e d e n  over de e n qu ête.’ O v e r  de re su lta te n  en de o n tv a n g s t  

v a n  het  e in d r a p p o r t  in s a m e n le v in g ,  pers, k a b in e t  en K a m e r

‘Er is veel werk verzet. In een heel korte periode is een diepgaand rapport verschenen. Het is 
een hard rapport, de feiten liegen er niet om. Wij hebben aangetoond dat het niet meer was 
dan een regulier transportvliegtuig dat opsteeg van Schiphol, er was verder eigenlijk niets 
mee aan de hand. Gewoon met een reguliere lading, alleen de afloop was anders. En dan die 
89 complottheorieën die we ontmaskerd hebben. De vreemdste verhalen deden de ronde: het 
zal wel niet goed zitten met Mossad, El Al, wapens, uranium, plutonium , uit Rusland via 
Zuid-Lim burg. Ik was er echt heel blij om, dat we die dingen allemaal hebben ontmaskerd. 
Van nieuwe theorieën heb ik nog niets vernomen. Ik hoop dat het zo blijft. Los van deze fei
ten over de Bijlmerramp, hebben wij ook nog eens twee expliciete dingen boven water 
gebracht, waar niemand op voorhand rekening mee heeft gehouden. Twee belangrijke 
onderwerpen. Op de eerste plaats het onder de pet houden van informatie door ambtenaren, 
waarvan je je a f kunt vragen: is dat alleen in deze situatie zo, o f is dat iets wat door de hele 
overheid speelt? Het tweede punt is het gebrek aan coördinatie, de fragmentatie en de ver
kokering tussen de verschillende overheden. Dat was heel nadrukkelijk in die zes en een half 
jaar tijd. Het op elkaar wachten zonder het te weten. Allemaal hokjesgeest.

De samenleving was een en al waardering voor het rapport. Eindelijk eens een keer 
iemand, een commissie, die ook de politiek aan de kaak stelt en niet alles met de mantel der 
liefde bedekt. De honderden brieven die ik heb gehad. Het waren natuurlijk heel herkenba
re dingen. Ambtenaren die het voor het zeggen hebben en het beleid maken. Op het gemeen
telijk en provinciaal niveau is het exact hetzelfde. De ambtenaren regeren tegenwoordig in 
ons land en niet meer de politici.
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O ok bij de media viel het rapport goed. De eerste reactie van de pers luidde: keihard rapport, 
kabinet wordt fors aangepakt en ook alle voorgaande bewindslieden. En wat doet het kabi
net, dat helemaal niet aan zet was, op de dag dat het rapport verscheen? M evrouw Els Borst 
en de heer W im Kok gingen er dus allebei fel in. Ik zie het nog voor me. De heer Kok onder
aan de trappen, m evrouw Borst vanuit Griekenland. Ik had dat helemaal niet verwacht. Maar 
de media en de samenleving bleven het rapport omarmen. En wat gebeurt er dan als de 
inhoud niet meer ter discussie kan worden gesteld -  want het rapport blijft keihard? Dan 
moet de boodschapper van het slechte nieuws worden aangepakt. Dan worden er vragen 
gesteld als deze: is deze commissie wel zo deskundig? Had je niet de oude politieke rotten 
moeten hebben? Wilde Rob Oudkerk m evrouw Borst niet een hak zetten omdat zij en niet 
hij in 1994 minister van Volksgezondheid was geworden? Heeft Meijer er niet alleen maai
baat bij als lid van de oppositie wanneer het kabinet valt? Tara Singh Varma was alleen maar 
de moeder van de Bijlmer enzovoort. Dat soort dingen gaat dan spelen. Dat moet je allemaal 
over je heen laten komen. En dan ga je je voorbereiden op de Kamerbehandeling.

Ik hoopte dat het een inhoudelijk debat zou worden. We moesten eerst nog zeshonderd 
vragen vanuit de Kamer beantwoorden. In onze antwoorden aan de Kamer zat heel duidelijk 
een stuk meerwaarde ten opzichte van het rapport: nog meer brieven, nog meer correspon
dentie ter onderbouwing van onze conclusies. Reactie van de media: commissie kom t sterk 
uit de beantwoording van de vragen. Dus ik was al blij; vervolgens nog hopen op een goede 
discussie. De commissie wilde dat ik alleen het woord zou voeren, dat zou beter overkomen. 
Ik vond het prima. Ik had een geschreven tekst van vier en een half uur. Dat werden er uit
eindelijk elf. Met alle interrupties erbij. Elf uur permanent aan het woord; je voelt je benen 
op een gegeven moment echt niet meer. En ik moet zeggen: het Kamerdebat was écht op de 
inhoud gericht. Het was een heel goed debat, waarin ik er uiteindelijk toch met mijn com 
missie in ben geslaagd dat de Kamer in meerderheid achter de conclusies ging staan. Ik was 
echt enorm blij dat de Kamerbehandeling serieus was en niet afliep in een partijpolitiek spel. 
Drie dagen lang zeer goed gediscussieerd. Helaas is het bij een enquête niet gebruikelijk dat 
de Kamer haar bevindingen in een m otie vastlegt. De Kamer neemt het rapport voor ken
nisgeving aan en vindt dat voldoende om daarmee het debat met de regering aan te gaan.’

‘ D a a r  k i jk  ik n o u  m et de m eeste  t e le u r s te ll in g  op terug.’ O v e r  h e t  s lo td e b a t  m et  

de re g e rin g

‘Qua timing was het een ontzettend ongelukkig moment, die week waarin het slotdebat 
plaatsvond. Het viel samen met een kabinetsbreuk en een daaraan gekoppelde lijm poging. Ik 
denk dat het debat over de Bijlmerenquête een andere uitslag had gekregen als die kabinets
crisis er niet was geweest. Het referendum lag natuurlijk gevoelig. N u was de aandacht van 
de media en van de politici constant verdeeld over die twee dingen: het referendum en de 
enquête. Ik denk dat de partijpolitieke belangen die op het laatste m om ent speelden, anders 
niet gespeeld zouden hebben.

je voelt zo’n crisis aankomen en je hoopt alleen maar dat het niet ten koste gaat van de 
afhandeling van jouw  rapport. Maar je moet het naast je neerleggen, want op het moment 
dat je je daarmee gaat bemoeien o f er een mening over hebt, begeef je je op heel gevaarlijk 
ijs. Ie moet gewoon je eigen lijn vasthouden, ook om je eigen mensen gemotiveerd te hou
den. Laat je niet afleiden, o f  dat kabinet nu wel o f  niet valt. Maar het was een hele rare situ-
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atie. De Kamer kan wel met de bewindslieden over het rapport praten, maar kan hen bij
voorbeeld niet naar huis sturen, want ze zijn al naar huis!

In eerste termijn ging het debat met de regering ook goed. Dan voelt de regering in de 
tweede termijn dat een meerderheid van de Kamer bij haar standpunt blijft. Sommige media 
zeiden dat m evrouw Borst een heel goed verweer had. Ik heb daar met mijn commissieleden 
en met de staf naar gekeken, maar wij konden er niets nieuws in ontdekken. De premier 
voelde aan dat de kritiek van de Kamer zo hevig en inhoudelijk bleef dat de Kamer van zins 
was het hoofd van minister Borst te eisen. Maar ja, hij wilde dat de lijm poging zou lukken, 
hij wilde Paars doorzetten. En nu lag m evrouw Borst onder vuur. Toen de heer Kok dat 
voelde aankomen zei hij letterlijk: “ Ik vind dit een klap in het gezicht van de minister van 
Volksgezondheid, die ik niet kan accepteren.” Daarmee was de trend gezet. Terwijl het er mij 
helemaal niet om ging o f een minister zou opstappen. Het gaat erom dat de vakministers 
erkennen dat er in die zes en een halfjaar fouten zijn gemaakt en dat zij uitspreken dat zij 
het in de toekomst anders gaan aanpakken. Mea culpa en geef ons de kans te herstellen wat 
fout gegaan is. Dat was in m ijn ogen al meer dan voldoende geweest.

Het stond er voor de heer Kok dus allemaal niet zo goed voor. Dan zie je dat er in de nach
telijke uren allerlei overleg plaatsvindt. De fractie van de Partij van de Arbeid stond achter de 
meeste conclusies van het rapport. Tijdens het debat met de commissie en ook nog tijdens 
het debat met de regering. En op het allerlaatste moment, toen er dus een crisis dan wel het 
opstappen van ministers dreigde, heeft Melkert de fractie omgehaald. Er waren vijf mensen 
in de fractie die vonden dat ze vast moesten houden aan de conclusies. Die werkten niet mee 
aan het partijpolitieke spel. Maar uiteindelijk kregen alleen Rob van Gijzel en Rob Oudkerk 
toestemming om  tegen te stemmen.2 De rest moest voor stemmen. En daarmee zeg ik dus: 
Kamer, Partij van de Arbeid, op dat m om ent heb je je eigen instrument, de parlementaire 
enquête, wat jouw  controlemiddel bij uitstek is, verkracht. Daar kijk ik nou met de meeste 
teleurstelling op terug. De wijze waarop ons eigen instrumentarium een beetje misbruikt 
werd. Had het op een stemming laten aankomen, het had geen consequenties voor ministers 
hoeven hebben, maar had het instrument zijn werk laten doen. In mijn ogen mag dat nooit 
meer plaatsvinden.

En dat het uitgerekend de Partij van de Arbeid was. Tenslotte was het Rob van Gijzel die 
namens de partij zes en een halfjaar het dossier getrokken had. Die ook aangestuurd had op 
de parlementaire enquête. Ia, dat ze hem dus op het laatste moment, echt in de finale, zo’n 
gigantische flap om de oren gaven, ’s Nachts liep ik terug naar mijn appartement. En ik zag 
Rob van Gijzel heel alleen op een taxi staan wachten, het was kwart voor zes. Als een in elkaar 
gezakt hondje. Heel triest was dat. Hij was helemaal kapot.

Nee, het heeft niet mijn visie op betrokken politici veranderd, maar wel de visie op de 
politiek. Ik kan me nog voorstellen dat je bijvoorbeeld bij een discussie over een infrastruc
tureel project partijpolitieke belangen laat domineren voor het behoud van een persoon o f 
van een kabinet. Maar dat je als Kamer in de verleiding kunt komen om een parlementaire 
enquête niet haar werk te laten doen... Dat je de consequenties niet wenst te aanvaarden, dat 
de Partij van de Arbeid op het laatste moment koos voor het behoud van de coalitie, dat vind 
ik kwalijk. Nee, ik heb geen enkele frustratie ten aanzien van bewindslieden. De mensen die 
ik nu weer tegenkom, die zeg ik gewoon weer goeiedag. Ie moet het ook zien als een... ik wil 
niet zeggen een spel..., ja, wel, dat is het ook. M orgen gaan we weer beginnen in de Kamer. 
Ie weet, dat wat er gebeurd is, inherent is aan het vak. Daar moet je overheen kunnen stap-
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pen. Dat mag je niet verder laten meespelen in je contacten. Er gaan weer nieuwe dingen 
gebeuren.’

D e D 6 6 - f r a c t i e  e n  d e  W D - f r a c t i e

‘Van d66 had die enquête nooit hoeven plaatsvinden. De partij was dan ook blij dat zij niet 
aan de beurt was om  de voorzitter te leveren. Het voorzitterschap van een parlementaire 
enquête is namelijk bij toerbeurt vastgelegd; o f  je nu oppositie- o f coalitiepartij bent, dat 
maakt niet uit. Tijdens het debat was d 6 6  eigenlijk geen partij. Dat wist je van tevoren. Zoals 
gezegd, de enquête had van hen al niet gehoeven. En toen kwam ook mevrouw Borst nog 
eens onder vuur te liggen. d 6 6  zei dus gewoon dat het een slecht rapport was. Ik heb na 
afloop tegen de woordvoerder, de heer Van Walsem, gezegd: jongen, dat je het niet met me 
eens bent, oké. Maar je hebt het rapport gewoon niet goed gelezen. Dat bleek uit meerdere 
vragen die hij stelde. En ik kende het rapport letterlijk uit mijn hoofd. Als iemand een onder
werp aankaartte dan zei ik: nou kijkt u maar eens op bladzijde 353, en dan zat ik er geen twee 
bladzijden naast. Van d 6 6  stemde in het slotdebat alleen Marijke Augusteijn voor die motie.3 
Zij stond in de fractie volkom en alleen; ja, zij is door haar fractie helemaal alleen gelaten.

Ik wist dat de w d  een aantal conclusies van de commissie wel onderschreef en een aan
tal niet. De w d  had twijfels bij de relatie die wij legden tussen de ramp en de gezondheids
klachten. Zij vond dat wij wel van erg veel aannames uitgingen, terwijl wij toch puur en 
alleen maar feitenmateriaal hadden. De w d  ging twijfelen o f onze onderzoekers wel vol
doende kennis hadden. Zij wees op het a m c , dat toch ook zei dat er geen relatie was. Wie zijn 
jullie dan eigenlijk, vroeg de w d  zich af. Maar er zijn net zoveel deskundigen en weten
schappers die ons ondersteund hebben. We hebben aan de hand van onderzoeken uitgezocht 
dat niet alleen het a m c  deskundigen heeft. Maar goed, de w d  blijft bij haar mening. De par
tij had zich echter wel verdraaid goed verdiept in de materie. Ik heb na afloop van het debat 
tegen lan te Veldhuis gezegd: perfect zoals je daar gedebatteerd hebt. Daar is tenslotte het 
politieke debat voor. Je kon aan zijn stijl van discussiëren en debatteren merken dat hij het 
dossier kende en dat hij het rapport gelezen had. De hele W D -fractie stemde uiteindelijk 
voor die motie. O ok een van de commissieleden, de naam zal u niet onbekend zijn [Van den 
Doel, CvB en PvG], wenste daarover met mij niet meer te discussiëren.’

‘En dat is w at ik  de heer Kok verw ijt als hoeder van de sam enleving’

‘ Het eindrapport oordeelde hard over het kabinet. Met name de positie van de premier in de 
afgelopen zes jaar heb ik heel duidelijk ter discussie gesteld. O ok tijdens de enquête deed hij 
iets wat natuurlijk nooit had moeten gebeuren. Hij gaf mevrouw Netelenbos opdracht om 
een paar ambtenaren te schorsen. Maar tijdens een enquête moet je als kabinet wegblijven. 
Wat de heer Kok deed is natuurlijk funest voor het werken van het systeem. Want dan ben je 
al met conclusies bezig, wat weer het onderzoek beïnvloedt. Daarmee heeft de premier 
natuurlijk zichzelf een beetje in de problemen gebracht. Ja, natuurlijk. Z e lf niet de conse
quenties aanvaarden, maar wel een aantal ambtenaren als schuldigen aanpakken. Ik heb 
steeds gezegd: het is geen rechtbank. Mensen die bij de commissie kwamen voor het open
baar verhoor waren geen verdachten. Het waren gewoon getuigen, mensen die gewoon onder 
ede kwamen vertellen wat er gebeurd was.
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Wat ik de heer Kok verwijt als ‘hoeder van de samenleving’ is dat hij niet geluisterd heeft naar 
de geluiden uit de samenleving. Je hoort toch dat iedere keer opnieuw die problemen vanuit 
de Bijlmer opduiken. En dan zegt hij tegen mij in het openbaar verhoor: ja maar het minis
terie van Algemene Zaken heeft maar weinig ambtenaren en weinig mogelijkheden. Dan zeg 
ik: daar gaat het niet over. Steek die vinger eens een keer op en roep de ministers op vrijdag
avond om zes uur eens een keer bij je in dat Torentje. O f op maandagmorgen. En dan vraag 
je: waarom is dat nog steeds niet afgelopen in de Bijlmer?! Ga dan eens een keer rond de tafel 
zitten en vraag: hoe zit dat nou? Want ik wil ervan af, ik wil het dossier sluiten. Dat voelde 
de heer Kok dus niet aan o f hij wilde het niet aanvoelen. Daar sprak ik hem op aan, dat hij 
in zijn coördinerende functie tekort was geschoten. Maar ja, als hij dat niet wil zien, dan 
houdt het op.

De heer Kok verwijt mij dat ik dat in het openbaar verhoor zo nadrukkelijk gesteld heb. 
In het voorgesprek hebben we het er ook over gehad. Ik wist dat Ruud Lubbers het reglement 
van orde van kabinetsvergaderingen had veranderd. Sindsdien kan ook de minister-presi
dent zelf onderwerpen agenderen. Dus ik heb gezegd: op grond daarvan had je het kunnen 
inbrengen. De heer Kok had gedacht dat hij in het openbaar verhoor puur vanuit zijn ver
antwoordelijkheid als minister-president zou worden gehoord. Hoe hij de ministerraad had 
bestuurd in die zes jaar. Hij had waarschijnlijk niet verwacht dat we hem op zijn eigen gewe
ten gingen aanspreken. Dat vond hij dus helemaal niet leuk, dat merkte je heel erg. Nader
hand hebben we daar nog een briefwisseling over gehad.

Ik had een vraaggesprek met het Brabants Dagblad. Ik had gesproken over de vraag hoe je 
een bewering moet uitleggen die iemand doet tijdens een verhoor onder ede. Die kan onjuist 
zijn, niet helemaal juist o f niet volledig. Die kan ook onwaar zijn. En dat hebben ze opgepikt: 
de minister-president heeft gelogen. Maar zo heb ik het niet gezegd. En dan moet je in de 
Kamer door de knieën, dan moet je door het stof, twee keer, drie keer, vier keer. En toen heb 
ik gezegd: sorry, nou heb ik het twee keer gezegd, nou stop ik ermee. Ik was het echt spuug
zat. Het zat zo: de heer Kok zei dat hij nooit van de problemen op de hoogte was gesteld. Ter
wijl enkele fractievoorzitters zeiden: maar dat hebben we heel duidelijk aangekaart. Dan zeg 
ik: oké, prima, ik bel ze allemaal op, inclusief mijn eigen fractievoorzitter. En ik vraag: heb jij 
ooit met de minister-president over de Bijlmer gesproken, ja o f nee? Dan krijg je een ant
woord. Vraag ik: vind je het goed dat we dat even schriftelijk laten bevestigen? Dus ik heb hen 
allemaal schriftelijk laten bevestigen. En ik heb alle brieven teruggekregen. Daar staan ze, de 
brieven, in het rapport, Tweede Kamer: u oordeelt zelf maar.’

‘ Ik  h eb  ge zeg d : la a t m en sen  in  h u n  w a a rd e .’ M e ije r  a ls  c o m m is s ie v o o r z itte r

‘Op 14 oktober 1998 werd ik geïnstalleerd als voorzitter. De opdracht was om het werk in vier 
maanden te klaren. Daar sta je dan, met v ijf mensen. Na een paar dagen kregen we een grif
fier. En dan? Ja, waar gaan we zitten? Een geschikte locatie vinden. Er zijn misschien drie 
mogelijkheden in de stad. Waar het Joegoslavië-tribunaal zat? Maar daar had ik geen ver
hoorkamer. Dan ben je een week kwijt voordat je een locatie hebt! Uiteindelijk kwam ik toch 
in de Eerste Kamer terecht. Dat moesten we allemaal zelf organiseren. Er was helemaal niks. 
Wat moest er vervolgens gebeuren? Ik moest het secretariaat onderbrengen, ik moest archie
ven opbouwen, ik had brandvrije opbergkasten nodig. Ik vroeg: waar zijn de computers van 
de vorige keer? De kopieerapparatuur, faxen, papierversnipperaars. Ja, dat is nergens meer,
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dat is allemaal weg. Ik zeg: hoezo weg? Van Traa is toch nog geen anderhalf jaar geleden? Nee, 
dat is allemaal weer verdeeld en ik weet het niet. Nou, onm iddellijk bestellen! Telefoonlijnen 
aanleggen. We moeten televisietoestellen hebben. Men wist niet op grond waarvan men 
moest bestellen. Is er dan geen begroting? Nee dus! Had je dat niet even eerder kunnen zeg
gen? Nou, dan kun je na drie weken dus aan een begroting beginnen.

En dan m oet je personeel aantrekken, externe deskundigen. Wat kosten die per uur; 250 
gulden, 500 gulden o f 50 gulden? Bij de overheid is het verplicht om drie offertes in te die
nen. En openbare inschrijvingen. Veel mensen weten niet waar je tijdens zo’n enquête alle
maal mee te maken krijgt. Wat er op de achtergrond meespeelt, de telefoontjes waar je in het 
weekend druk mee bent. De affaires.

Ik had vier maanden de tijd gekregen om  de enquête te voltooien. De Kamervoorzitter, 
m evrouw Jeltje van Nieuwenhoven, wilde laten zien dat de Kamer ook korte onderzoeken 
kan doen, die niet zoveel beslag leggen op budget, personeel et cetera. Nou, er waren zes 
weken voorbij en ik had nog niets. Ja, ik was wel bezig. Ik had twee mensen van de Algem e
ne Rekenkamer, twee mensen uit de Tweede Kamer om het onderzoek te ondersteunen, een 
medewerker, een secretaresse. Ik had alle partijen gevraagd: hebben jullie nog mensen over 
die secretarieel kunnen ondersteunen? Alleen de Partij van de Arbeid reageerde. Prima vond 
ik dat. Verder moest ik een luchtvaartdeskundige hebben, een vliegtuigdeskundige, iemand 
die op de hoogte is van internationale wet- en regelgeving. Die mensen heb ik inderdaad alle
maal moeten opsporen, daar moest ik mee praten. Die hebben zich vrij moeten maken. Dus 
tegen december was ik pas operationeel.

Ik had me voorgenom en om met veel mensen uit vorige enquêtes te gaan praten. Ik had 
zelfs afspraken gemaakt met Loek Hermans, Thom  de Graaf en Alex Koekkoek. Met Cees van 
Dijk was ik dat ook nog van plan. Maar door de hectiek en de haast waarmee we aan de slag 
moesten, kwam ik er gewoon niet toe de afspraken na te komen. Ik heb ook het rapport-Van 
Traa niet zelf gelezen. Ik heb dat door de griffier laten lezen voor de bewaking van de proce
dures. Alleen met Alex Koekkoek, een partijgenoot van mij die de vorige enquête had mee
gedraaid, heb ik een keer anderhalf uur zitten praten. Gewoon ook over het juridische deel; 
op een gegeven m om ent heb ik trouwens de landsadvocaat ingeschakeld. Ik ben er dus niet 
meer aan toegekomen om met andere mensen te praten. Op een gegeven moment voelde ik 
ook dat ik een andere lijn wilde hebben. En dacht ik, dan kan ik me ook niet laten beïnvloe
den.

Ik wilde leiding geven. Ik wenste niet, zoals Maarten van Traa, overwegend zelf alle ver
horen te doen. Ik wilde niet dat de rest, ik wil niet zeggen voor Piet Snot..., ik wilde dat we 
samen een rapport gingen maken. Dus we gingen niet uitsplitsen. Niet: jij doet de gezond
heid en jij doet de lading. Nee, iedereen moet mee kunnen discussiëren over alle onderwer
pen. Ik wilde de verhoren als volgt gaan doen. Als voorzitter heb ik de centrale leiding en stel 
de eerste inleidende vragen. En iedere keer nemen twee mensen het verhoor over. En we 
bepalen pas enkele dagen van tevoren wie dat doet. Dus iedereen m oet maximaal gem oti
veerd zijn. En we proberen een evenwichtige verdeling te krijgen. Diegenen die het verhoor 
afnemen zitten naast mij. De buitenste twee commissieleden mogen niet rechtstreeks vragen 
stellen, alleen via briefjes aan de voorzitter. En na elk verhoor las ik een samenvatting op. De 
getuigen werden dan nog een keer met hun eigen uitspraken geconfronteerd en ik wilde 
bovendien graag dat de media op één lijn bleven met de commissie.

Ik wilde graag dat we als commissie gezamenlijk binnenkwamen. Verzamelen in mijn
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kamer. Dan zei de kamerbode, om  twee minuten voor twee, jongens, dossiers pakken. Heel 
gedisciplineerd. En iedereen zorgde ervoor dat hij er ook stond. Mappen onder de arm, pen
nen gereed. En dan naar binnen. En na afloop onm iddellijk terug. Niet blijven hangen, niet 
met journalisten praten. Laten merken dat je een team bent. Dat zijn hele simpele dingen. 
Dat had ik van tevoren allemaal bedacht. Daar was ik ook het meest zenuwachtig voor: hoe 
gaan die openbare verhoren? Werkt het zoals ik het in mijn hoofd had zitten? Loopt het ver
hoor, houden je mensen zich aan de afspraken, lopen de commissieleden niet te ver uit met 
het verhoor? En dan zie je na de eerste twee dagen dat het loopt, dat het systeem werkt. Ja, 
dan valt er heel wat van je af.

Ik vond het ook heel belangrijk om respect te tonen voor al die mensen die kwamen. Ik 
heb gezegd: laat mensen in hun waarde. Ik ben altijd naar hen toegelopen. Ik heb er bewust 
voor gekozen iedereen een hand te geven. Ik vraag hoe het gaat, o f  ze zenuwachtig zijn. En 
iedereen was zenuwachtig. Tot Ruud Lubbers en W im  Kok toe. En naderhand nog even 
napraten. Vragen hoe het gegaan was. Ik vond dat zo normaal en menselijk. Het is echt niet 
leuk als je daar moet zitten met die camera’s. En ja, ik gaf mensen de linkerhand vanwege 
mijn handicap. Ik kreeg brieven van mensen die vroegen o f dat moest, links een hand geven, 
volgens de Wet Parlementaire Enquête.

Een voorzitter van een parlementaire enquête moet zijn eigen plan trekken. Dat zou mijn 
advies zijn aan een volgende voorzitter. Kijk wat je wilt. Kijk naar je eigenschappen. Je moet 
iets eigens hebben. Je moet ook proberen een bepaalde uitstraling te hebben naar de andere 
mensen met wie je gaat samenwerken. En probeer objectief te blijven. Probeer die partijpo-
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litiek echt buiten de deur te houden voor de duur van de enquête. Ga niet naar partijraden, 
partijcongressen, hoe leuk je dat ook vindt. Ik ben maar een keer naar een partijraad geweest, 
toen ik die afspraak met Alex Koekkoek had. Ik ging ook niet naar fractievergaderingen, 
alleen even formeel op dinsdagmiddag naar de stemmingen. Doe dat er niet bij, want dan 
kom je jezelf tegen. En dan gaat het echt ten koste van de inhoud en de kwaliteit.

De grote fout in de procedure is geweest dat het feitenonderzoek niet was afgerond toen 
wij aan de openbare verhoren begonnen. Het achterhalen van de ladingspapieren had veel 
meer tijd in beslag genomen dan geraamd. Voorgesprekken, die je met iedereen moest hou
den, en openbare verhoren liepen nu gelijktijdig. Honderd-en-zestien mensen hebben we 
voor een voorgesprek gehad, zes-en-negentig daarvan zijn uiteindelijk voor een openbaar 
verhoor gekomen. Nee, we wilden niet weer om  uitstel vragen. Dat had ik al een keer gedaan 
en toen had ik heel nadrukkelijk te horen gekregen dat dat de allerlaatste keer was. Daar houd 
je dan rekening mee. Wel heb ik steeds bewaakt dat het niet ten koste van de kwaliteit zou 
gaan. Als dat aan de orde was geweest, dan had ik ingesprongen. Maar we deden gewoon een 
tandje erbij.

Ia, ik heb toch wel een beetje het onmenselijke gevraagd van mijn staf en mijn 
medewerkers, dat weet ik. Op oudejaarsdag ben ik nog oliebollen wezen brengen; om zes uur 
heb ik toen gezegd: en nu is het Schluss. Op kerstavond hebben we tot zes uur gewerkt. Op 
tweede kerstdag zijn we weer verder gegaan. Vaak werkten we tot ’s avonds acht a negen uur. 
Maar er zijn weken bij geweest dat we echt tot midden in de nacht hebben doorgewerkt. De 
laatste weken tot twee, drie uur in de nacht. En ook tussen de middag doorwerken. Met een 
ontzettend strak vergaderschema. Ie moet dan je mensen gemotiveerd zien te houden. Die 
worden kriebelig, je merkt dat er spanningen optreden. Als voorzitter is het dan van belang 
dat je rust blijft uitstralen. Die laatste dagen waren echt gigantisch slopend. Dagen achter 
elkaar doorwerken. Maar je merkt het gewoon niet, je bent in een roes. M ijn echtgenote 
merkte het wel. Ik at ook altijd samen met de commissie en met de stafleden. Ik ben een 
gezelligheidsmens. En ook daar waar het onderwerp zo serieus en emotioneel is moet je 
kunnen lachen. Als je dat niet meer kunt, lachen en relativeren, dan houd je het niet vol.

O f ik spijt heb dat ik naar Paul de Leeuw ben gegaan? Welnee! Ie bent toch een volksver
tegenwoordiger, je zit niet alleen in dat elitaire clubje in Den Haag. Laat zien dat je gewoon 
een mens bent. Afscheid van de commissie heb ik in Nistelrode genomen. Ik heb iedereen 
hiernaartoe gehaald en er een Brabantse dag van gemaakt. Ik had geen partners uitgenodigd, 
alleen de voltallige commissie: 24 mensen. Nee, geen pers erbij. Nee, zelfs niet een plaatje 
schieten. Ik vond dat het gewoon een dag voor onszelf was. Ten afscheid en daarmee was het 
af. En dat was heerlijk.’

‘W e z ijn  v e e l te a n g s tig  v o o r  de p e rs.’ O m g a n g  m et de m ed ia

‘Na elk verhoor vatte ik de belangrijkste punten samen. Dat was voor ons zelf handzaam en 
ook voor de media een prettige bijkomstigheid. De meeste media hadden een dossier- 
achterstand. Je hoopt dan dat de pers niet links en rechts gaat schrijven. Ze hebben het ook 
opgepikt. Ze zeiden: nou, dat is erg plezierig voor ons, want aan het eind van ieder verhoor 
krijgen we nog even de grote lijnen op een rijtje. Zo zie je hoe je, ik wil niet zeggen beïn
vloeden, maar hoe je in elk geval wat ondersteuning kunt geven aan de pers.

Gemiddeld zaten er per dag zo’n vijfendertig mensen: tv, radio en schrijvende pers. De
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laatste dag, bij de aanbieding van het rapport, hadden we honderdtwintig mensen, uit bin
nen- en buitenland. Zes verschillende nationaliteiten. Het was absurd. Tijdens de verhoren 
heb ik ook nog zo veel interviews tussendoor gegeven. Het was onbegrijpelijk hoeveel aan
dacht die enquête kreeg. Zwitserland. De Franse tv twee keer. c n n  is drie keer geweest. Zelfs 
in Amerika heb ik nog een interview gegeven.

Maarten van Traa gaf iedere dag een persconferentie. Ik vond dat niet nodig. Iedere week 
een keer vond ik genoeg. Toch bleven journalisten vragen stellen. Begrijpelijk, zij zitten met 
een stuk informatieachterstand. Op een gegeven m om ent heb ik gezegd, ik ben bereid om 
meer achtergrondinformatie te geven. Over waarom we bepaalde dingen niet doen, waarom 
we mensen wel o f niet verhoren. Jullie mogen vragen stellen, maar dan informeel. Na de 
persconferentie. Benen op tafel, pen in de zak, m icrofoons uit, camera’s weg. Als er ook maar 
iets van die informatie naar buiten kom t, dan is het meteen afgelopen, voor de hele groep.

Wij zijn veel te angstig voor de pers. Wij zien hen niet als onze bondgenoten. Ik bedoel: 
zij moeten ook hun werk doen. Als gewoon politicus zit je de hele dag je best te doen om aan
dacht van de media te krijgen, je wilt scoren en je wilt in de pers komen. En dan zouden we 
nu, nu er zoveel aandacht komt, wantrouwig zijn, angstig zijn. Ik heb op een gegeven 
m om ent gezegd: ik wil dat avontuur aangaan. Na de persconferentie, na een aantal indivi
duele interviews ben ik gewoon drie kwartier met de benen over elkaar in de grote zaal met 
hen gaan zitten praten. Dat heb ik drie keer gedaan. Daar was ook behoefte aan. Het is per
fect gegaan. Het was ook een vaste groep die iedere keer kwam, die zich dus in het dossier 
verdiepte.

Dacht je dat de Kamer blij was met al die aandacht die wij kregen? We waren met z ’n vij
ven, we hadden 145 collega’s die dat niet leuk vonden. Ik had collega’s die zeiden: ik denk dat 
ik maar een werkbezoek in het buitenland ga organiseren. Want hier kan ik niks, ik heb geen 
enkele media-aandacht meer. Ja, het wordt je echt niet in dank afgenomen hoor. Dacht je dat 
zij het fijn en goed vonden wat wij deden?

Met de n o s  hadden we afspraken gemaakt. Vier uur per dag rechtstreeks uitzenden, ’s 
morgens en ’s middags. De n o s  wilde graag dat wij uiterlijk om vier uur klaar zouden zijn 
met de openbare verhoren. Vanwege andere programma’s. Daar hebben we bij de onderhan- 
delingen serieus over gesproken. We hebben ook geprobeerd ons aan die deadline van vier 
uur te houden. Maar op een gegeven moment kwamen we in de knel. Toen moesten we veel 
meer verhoren per dag gaan doen. Toen hebben we gezegd: dat loopt uit tot na vieren, daar 
kunnen we niets aan doen. Nou, toen zijn we ook doorgegaan.

Met onder andere de n o s  verliep de samenwerking uitstekend. Ferry Mingelen zit boven, 
om vijf voor half tien begint hij in te praten. En hij wil dus dat ik begin op het moment dat 
hij klaar is. Op een gegeven m om ent gaat dat met een knipoog. Dan weet ik dat hij uitge
sproken is en kan ik de getuige laten binnenkom en en de eed laten afleggen. Dat is een kwes
tie van inspelen op elkaar. De n o s  vond het ook leuk werken; want normaal gesproken zijn 
zij maar zo kort met iets bezig, is het iedere keer opbouwen en afbreken. Hier heb je nou echt 
een samenspel van een aantal weken; je bent gewoon als team met elkaar aan het werk.’

‘D a t h e e ft  op m ij de m ee ste  in d r u k  g e m a a k t.’ O v e r  e r k e n n in g

‘Wat op mij de meeste indruk heeft gemaakt is dat je met zo weinig moeite, en dat geldt ook 
voor de overheid hoor, zo ontzettend veel goed kunt doen, datje mensen in hun waarde kunt
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laten waardoor ze niet in de problemen hoeven te komen. Als de overheid in het beginstadi
um de mensen in de Bijlmer maar iets serieuzer had genomen, dan had zij zo ontzettend veel 
kunnen voorkomen. Een voorbeeld. Die brandweerman die zes jaar lang ziek is, wat niet 
erkend wordt, die blijft zitten met zijn problemen. Ik heb hem gesproken. Ik heb naar hem 
geluisterd. Alleen maar luisteren. Dat mensen voor de eerste keer hun verhaal eens konden 
doen. Dat heeft zo’n indruk op mij gemaakt. Ik dacht bij mezelf: is het nou zo simpel? Erken
ning geven? Hadden we dat dan niet even eerder kunnen doen? Een keer met die mensen in 
de Bijlmer gaan praten. Een keer serieus praten. Dat is me nog het meeste bij gebleven. Daar 
kun je heel diep op ingaan, hoe je met zo weinig middelen toch mens kunt blijven.

We zijn naar de mensen in de Bijlmer toegegaan. We hebben het rapport daar uitgereikt, 
aan die vrouw die twee kinderen verloren had. Het heeft in de Bijlmer zoveel goed gedaan, 
zonder dat we die mensen houvast hebben gegeven. Maar we hebben ze serieus genomen. 
Dat is mij zeer kwalijk genomen, dat we het rapport daar hebben uitgereikt. Wat hebben jul
lie in de Bijlmer te zoeken! Wie zeiden dat? Onze collega-parlementariërs! We denken in Den 
Haag dat het zich allemaal daar afspeelt. Dat is niet zo. Heel simpel, gewoon even in die auto 
stappen en ernaar toe. En dan hoef je geen toezeggingen te doen en je hoeft niet bang te zijn. 
Maar je luistert en je geeft mensen erkenning. Dat was het ergste wat de mensen in de Bijl
mer was overkomen, dat de overheid zes en een half jaar lang hun problemen had onderkend 
en ontkend.’

H et le v e n  na de en qu ête

‘Vorige week belde mijn zoon op, vanuit Hilversum. Ik vroeg: hoe is het afgelopen met die 
sollicitatie? Hij reageerde verbaasd: hé, heb jij daar dan nog interesse in? Nou begin je weer 
de oude te worden, nou herken ik je weer! Dat zijn dus dingen die ik acht maanden lang hele
maal langs mij heen heb laten gaan. Het was alleen maar enquête. Zeven dagen in de week. 
Op zondagmorgen even naar het strand toe, dan liet ik mijn hoofd echt helemaal leeglopen. 
En ’s middags begon ik weer te lezen. Ik was met die enquête zo intensief bezig dat ik inder
daad al het andere om mij heen echt helemaal heb laten schieten.

Ie krijgt zoveel aandacht. Zoveel brieven. De gekste brieven, die vaak niks met de enquête 
te maken hadden. U  zou een goede opa voor m ijn kinderen zijn, liefdesbrieven, leraren 
Nederlands. De een schreef: u spreekt perfect Nederlands, wat een voordeel dat u de voor
zitter bent geworden. De ander schreef: uw taalgebruik is allerbelabberdst. En al die mensen 
die je herkennen op straat. Hé, meneer Meijer! Ja, dat is wel leuk. Ik liep eens een keer op het 
Binnenhof, met mijn echtgenote. “ Meneer Meijer, met grote achting voor uw werk.” En die 
man nam even de hoed af, even optillen en dan weer terug. Dat is toch prachtig. M ijn vader, 
die was boswachter, die had dat ook, die had ontzettend veel ontzag voor mensen die boven 
hem stonden. Altijd eventjes de hoed afnemen. Ja, dat is heel leuk allemaal. Maar dat moet je 
weer vergeten. Bekendheid, ach, dat gaat weer over.

En de aanbiedingen die je nu krijgt. Serieuze aanbiedingen. Maar ik heb besloten om  het 
Kamerwerk te blijven doen. Ik vind, met 18.000 voorkeurstemmen, dat je een bepaalde ver
plichting hebt ten opzichte van je achterban. Tenslotte ben je gekozen, dan kun je niet voor
rang geven aan je eigen carrière. Dus ik heb tegen de partij gezegd: je mag van alles met me 
gaan doen, maar ik blijf in ieder geval Kamerlid. Ik vind het leuk werk en ik heb er nog veel 
te weinig van genoten.
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Ik ben al weer volop aan de gang. Weer met de landbouw, dat is mijn belangrijkste 
portefeuille. De landbouw zit in een hele moeilijke hoek. Toen ik net aan de enquête begon, 
kreeg ik brieven van varkensboeren: oh, zo’n ramp in de Bijlmer, is dat erger dan een ramp 
in de landbouw? Die zagen het als een soort verraad. Die hebben niet in de gaten dat je ook 
andere portefeuilles hebt. Maar goed, ik heb de landbouw dus weer opgenomen. Ik heb een 
tijdje eventjes heel rustig aan gedaan. De eerste vier, v ijf weken. Maar nu gaan we er weer 
volop tegenaan.

Ik heb wel een heel belangrijke les geleerd uit het feit dat ik deze enquête heb mogen doen. 
Wij als politici, wij honderdvijftig Kamerleden, spenderen ontzettend veel tijd aan het beoor
delen van wetgeving. Aan papier. Gigantisch veel tijd gaat daar inzitten. En dat moet ook. 
Maar ik ben erachter gekomen dat er veel meer oor en oog voor de samenleving m oet zijn, 
voor de dagelijkse praktijk. Je bent een volksvertegenwoordiger. Wij Kamerleden vorm en een 
afspiegeling van de samenleving. Je zit er namens een groep o f een regio, de fietsersbeweging 
o f de provincie Noord-Brabant. Je behartigt de belangen en dan moet je ook verantwoording 
afleggen.

Dat ben ik me bewust geworden toen ik merkte dat die mensen in de Bijlmer zes jaar lang 
tevergeefs om aandacht gevraagd hebben. Rob van Gijzel was de enige die luisterde, die de 
Bijlmer iedere keer weer op de politieke agenda zette. Ia, ik heb daar ook nooit zo opgelet. Ik 
zat nog niet zo lang in de Kamer en ik hield me meer met Landbouw bezig. Het is voor mij 
heel duidelijk een eye-opener geweest. Natuurlijk, er zijn ook mensen nodig die heel goed in 
wetgeving zijn; haal die maar vanuit de universiteit. Maar ik ga m ezelf beperkingen opleggen 
waar het gaat om wetgeving. Ik ga me in de toekomst veel meer richten op de praktijk. Volks
vertegenwoordiger zijn.’

N o te n

1 Het interview  vond plaats op 30 augustus 1999 en werd geautoriseerd op 20 septem ber 1999. De 

redactie heeft de vrijheid genom en dit interview, hoewel in strikte zin geen egodocum ent, onder de 

rubriek egodocum enten te scharen vanwege de bijzondere vorm  die het gesprek aannam.

2 M eijer bedoelt hiermee dat Van Gijzel en ü ud k erk  voor de m otie-Reitsm a stemden die kritiek 

inhield op het beleid van m inister Borst.

3 Bedoeld is de motie-Reitsm a, zie noot 2.
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Schrijven Jan, schrijven Jan
Een fragm ent uit het dagboek van premier De Quay:

1 december 1960 - 23 januari 1961

Jan Walravens

Op de vraag waarom hij tot op hoge leeftijd dagelijks een ‘Kronkel’ voor Het Parool schreef, 
moet Simon Carmiggelt ooit hebben geantwoord: ‘Om dat er elke dag een jongen van de 
krant langskomt om het op te halen.’ Een soortgelijke opmerking zou Jan de Quay gemaakt 
kunnen hebben over zijn dagboek. Zonder al te veel stil te staan bij de vraag waarom hij het 
deed, schreef hij er vanaf september 1944 tot februari 1984 nagenoeg elke dag in. Wat kort 
voor de bevrijding doelbewust begon als geheugensteun voor hectische tijden, werd al snel 
een zelfopgelegde plicht. Alleen de maagdelijk witte pagina’s van een nieuw schrift konden 
bij hem wel eens de vraag oproepen ‘waarom dit alles?’, zoals op 30 oktober 1950:

°t Is nu al een heel stapeltje. Als ik zo door m oet gaan tot ik aan mijn pensioengerechtigde leef

tijd kom , dan is het genoeg om  ineens in de kachel te gooien. M aar zelden heb ik er nut van, door 

nog eens iets op te zoeken. Toch ook jam m er om  het nu af te breken, nu ik  zover op streek ben.

(...) Het heeft het voordeel dat ik van elke dag wat opschrijf, dat dwingt m e tot werk wat ik op 

zich vervelend vind.’1

En dus schreef De Quay verder, veertig jaar en 29 dikke schriften lang. Voor de parlementaire 
geschiedenis zijn De Quays aantekeningen uit zijn jaren als premier (1959-1963) ongetwijfeld 
het waardevolst. Het hiernavolgende fragment over het voorspel, het verloop en de uitkomst 
van de ‘woningbouwcrisis’ die vlak voor nieuwjaar 1961 uitbrak, spreekt wat dat betreft voor 
zich. Bij wijze van inleiding en omlijsting vertellen wij allereerst iets over de geschiedenis van 
het dagboek, over het karakter van De Quays aantekeningen en over de context van het 
afgedrukte fragment: De Quays jaren als premier.

Een geluk bij een ongeluk

Toen fan de Quay in het midden van de jaren zeventig zijn persoonlijk archief bij het Rijks
archief in Noord-Brabant ( r a n b ) deponeerde, wist hij niet goed wat hij moest doen met zijn 
verzameling dagboeken. De aantekeningen waren te persoonlijk, oordeelde hij in eerste 
instantie, en konden dus maar beter worden vernietigd. Gelukkig konden de Bossche archi
varissen hem van dat onzalige plan afhouden, maar de afspraken die toen werden gemaakt, 
waren voor onderzoekers niet erg bevredigend. In 1976 werd namelijk vastgelegd dat De 
Quays dagboeken niet gebruikt mochten worden vóór 2050.2 Hermetisch gesloten waren de 
dagboeken overigens niet, want de historici J.A. Bornewasser en P.R Maas hebben er voor 
hun publicaties over de Katholieke Hogeschool Tilburg (1978) respectievelijk Kabinetsforma
ties 1959-1973 (1982) wel degelijk gebruik van kunnen maken. Maar zij kregen toegang tot 
deze bron via persoonlijk contact met De Quay, en het r a n b  z o u  na overdracht van het
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archief soortgelijke deals niet meer kunnen sluiten, want regels zijn regels en afspraak is 
afspraak.

In 1983 -  de inventarisatie van het archief-De Quay was in volle gang -  gebeurde er iets 
dat de archivarissen zeer in verlegenheid bracht. Via een tijdelijk aangestelde medewerker en 
een carrièrebeluste journalist kwam een dossier over de nasleep van de Nederlandse Unie op 
het bureau terecht van M artin van Amerongen, toen nog redacteur van Vrij Nederland. Het 
resultaat: ‘twee opzienbarende artikelen in Vrij Nederland, een ontzette familie-De Quay en 
een in verlegenheid gebracht Rijksarchief’. 3 De toenmalige algemeen rijksarchivaris A.E.M. 
Ribberink moest eraan te pas komen om  het vertrouwen te herstellen. In een van de gesprek
ken die daarvoor nodig waren, liet De Quay zich ontvallen: ‘Eigenlijk heb ik toch niets te ver
bergen?’, waarop de aanwezige archivarissen hem het enige juiste antwoord gaven: ‘Dan kunt 
u het archief net zo goed openstellen.’4 Zo leidde deze gebeurtenis ertoe dat over de toegan
kelijkheid van het archief-De Quay, inclusief de dagboeken, opnieuw werd nagedacht. Een 
geluk bij een ongeluk.

Rond diezelfde tijd meldde ook Ronald Gase zich bij De Quay om diens medewerking te 
krijgen voor een boek over de afwikkeling van de kwestie Nieuw-Guinea, in 1984 verschenen 
onder de titel Misleiding o f zelfbedrog? Hij kwam precies op tijd. Gase had met wonderbaar
lijk gemak toegang weten te krijgen tot alle hoofdrolspelers, inclusief de oud-minister van 
Buitenlandse Zaken J.M.A.H. Luns. Het is bekend hoe Luns jarenlang geschermd heeft met 
onduidelijke Amerikaanse militaire garanties die de Nederlandse regering sterkten in haar 
standpunt dat zij Nieuw-Guinea niet moest overdragen aan Indonesië. Tegenover Gase baga
telliseerde Luns het belang van die garanties echter en dat was voor De Quay, voor wie de 
dagen rond de overdracht in 1962 tot de emotioneelste in zijn leven behoorden, onbegrijpe
lijk. ‘Ie zag aan hem’, aldus Gase, ‘nu is Luns te ver gegaan.’5

Gase kreeg daarop toestemming om alle dagboekaantekeningen van De Quay die handel
den over Nieuw-Guinea in zijn boek te verwerken. Hij heeft dat gedaan door ze nagenoeg 
compleet en letterlijk te publiceren. Hoe voorzichtig De Quay op dat moment nog was, blijkt 
wel uit het feit dat hij Gase niet zijn dagboeken ter lezing wilde geven; daar stond immers 
veel meer in dan alleen informatie over Nieuw-Guinea. Dus sprak een allengs schorder w or
dende archivaris ze voor Gase in op een geluidsband. De dagboekaantekeningen van De 
Quay waren voor journalisten en wetenschappers dé verrassing van Gases boek. Zo schreef 
een van de recensenten: ‘Het beeld dat ik had van De Quay, een in de “grote politiek” ver
dwaalde onbenullige Brabander, heb ik op grond van het boek van Gase moeten corrigeren 
en bijstellen.’6 Deze en soortgelijke, voor hem positieve reacties trokken De Quay over de 
streep. V lak voor zijn dood in juli 1985 besloot hij dat zijn dagboekaantekeningen, samen met 
de rest van zijn archief, beschikbaar zouden zijn voor wetenschappelijk onderzoek vanaf het 
m om ent dat de ordening en beschrijving was voltooid.

Zo komt het dat iedere serieuze onderzoeker sinds het verschijnen van de archiefinventa- 
ris in 1988 kennis kan nemen van De Quays dagboek. Er is echter nog steeds één belangrijke 
beperking. Zijn aantekeningen over zijn gezinsleven en zijn meest intieme geloofsbeleving 
wilde De Quay per se niet aan de openbaarheid prijsgeven, althans niet op korte termijn. 
Daarom is alle informatie die het ‘openbare leven’ van De Quay betreft, getranscribeerd en 
uitgewerkt door de zuster Karmelietes Hermana. De slotzuster verrichtte monnikenwerk, 
want het zijn uiteindelijk meer dan tienduizend pagina’s geworden in 34 banden. Het origi
nele dagboek blijft tot 2050 gesloten. De transcriptie wordt aan onderzoekers ter beschikking
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gesteld. W ie de getranscribeerde dagboeken leest -  ook het fragment hierna laat dat over
duidelijk zien kan zelf vaststellen dat die ongekend openhartig zijn wat betreft De Quays 
persoonlijke mening over mensen en zaken in het werk. Zij bieden de parlementair histori
cus bovendien voldoende intrigerende doorkijkjes in De Quays geloofsbeleving. Het namen
register dat op de transcripties is gemaakt, heeft het niet te onderschatten voordeel dat die 
gebruikers van het archief in staat stelt om  hun onderzoek sneller te verrichten.7

D a g b o e k  als b ie c h tv a d e r

‘W anneer ik een dagboek begin, dan is zulks om dat ik wellicht een drukke en m oeilijke tijd van 

de w ederopbouw  van ons land ga meemaken. Het is waarschijnlijk dat ik gezien de voorgeschie

denis (vooral in de Nederl. Unie) een plaats zal moeten innem en in het openbare leven. D an kan 

het nuttig en noodig zijn van alles aantekening te houden. De U nie-tijd heeft m e dat geleerd!!’8

Met deze woorden motiveerde De Quay voor zichzelf op de allereerste bladzijde van zijn 
allereerste schrift waarom hij aan een dagboek begon. Vanaf het begin liepen opmerkingen 
over werk, familie, geloof en allerlei andere persoonlijke omstandigheden doelbewust door 
elkaar. Het belangrijkste onderscheid dat de literatuur in het dagboekgenre aanbrengt, is op 
de aantekeningen van De Quay niet toe te passen. Hij schreef zowel een intiem dagboek dat 
het ‘eigen psychisch wel en wee’ behandelt, als een extern dagboek ‘over zaken in de “buiten
wereld” die de schrijver bezighouden’.9 De toon van De Quays aantekeningen is altijd per
soonlijk. De enigszins plechtstatige stijl van de openingszinnen hierboven, liet hij vrijwel 
direct los. Wat daarvoor in de plaats kwam, was een staccato-telegramachtige zinsbouw met 
vaak werkwoordloze zinnen en zelfbedachte afkortingen.

Uit dit alles blijkt zonneklaar dat De Quay zich tijdens het schrijven van zijn dagboek 
nooit heeft gerealiseerd dat het in de openbaarheid zou kunnen komen. Dat maakt ze voor 
historici natuurlijk extra aantrekkelijk. De manier waarop deze bron tot stand is gekomen, is 
bijvoorbeeld onvergelijkbaar met die van LJ.M . Beels bekende formatiedagboeken.

‘Zijn dagboekaantekeningen werden door zijn privé-secretaresse uitgetypt. Een enkele m aal kon 

het voorkom en dat hij, bijvoorbeeld terugkom end van een bespreking, zijn aantekeningen dic

teerde, om dat hij ze onm iddellijk nodig had als geheugensteun (...). M enigm aal werden te scherp 

geform uleerde passages en/of typeringen van personen in de concepttekst door Beel geschrapt, 

waarna ze in afgezwakte vorm  opnieuw werden vastgelegd.’10

De werkwijze van De Quay was precies tegenovergesteld aan die van Beel. Hij noteerde alles 
fris van de lever en liet het daarna gewoon staan. Een nadeel is wel dat zijn aantekeningen 
daardoor minder documentaire waarde hebben dan die van Beel. Met andere woorden: wie 
meer wil weten over het precieze verloop van de kabinetsformatie van 1963, raadpleegt Beel. 
Maar w ie op zoek is naar sfeertekeningen en karakteriseringen, kan beter bij De Q uay te rade 
gaan. De lezer die niets weet van de achtergrond van de kabinetscrisis die in het fragment 
hierna aan de orde komt, zal zonder over meer informatie te beschikken niet kunnen naver
tellen wat er rond nieuwjaar 1961 precies gebeurde. De Quay schreef alleen datgene op wat 
hem bezighield. Soms laat hij ons zelfs schrikken, want wat moeten we bijvoorbeeld denken 
van een fraai stukje zelfcensuur als het volgende (3 februari 1945)? De Q uay was in die dagen
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in Londen, waar hij onder andere intensieve gesprekken voerde met koningin Wilhelmina. 
‘Ze gaf mij veel vertrouwelijke mededeelingen, waarover ik moest zwijgen. Ik zal dit doen en 
schrijf ze dus niet neer.’11 Gelukkig was De Quay maar heel a f en toe zó scrupuleus, maar het 
voorbeeld laat wel zien waar bij dit type bron de belangrijkste beperking ligt.

Er is nog een andere kwestie die bij de bestudering van het dagboek-De Quay niet uit het 
oog mag worden verloren. De Q uay gebruikte zijn dagboek als biechtvader. Het papier was 
een uitlaatklep voor zijn eigen onzekerheden en twijfels en voor kleine en grote irritaties over 
de mensen met wie hij werkte. Wat een biechtvader verneemt, is echter niet voor andere oren 
bestemd. Met andere woorden: De Quay kan zich in zijn dagboek nog zo sterk van zijn onze
kere, bedroefde, tobbende, vrolijke, boze o f gelukkige kant laten zien, dat wil niet zeggen dat 
hij er zich naar buiten toe ook naar gedroeg. De Quays typeringen van de bewindslieden in 
zijn kabinet bijvoorbeeld, laten vaak aan duidelijkheid niets te wensen over. Maar als hij de 
volgende dag de ministerraad voorzat, was hij weer de beminnelijke premier die later door 
alle leden van zijn kabinet is geroemd om zijn vriendelijkheid en zijn samenbindend verm o
gen. Dagboek en openbaar optreden liepen dus nogal eens uit elkaar. Dat heeft, behalve met 
De Quays op verzoening en consensus gerichte karakter, veel te maken met de functie die het 
dagboek voor hem persoonlijk had.

P re m ie r  tegen  w il  en d a n k 12

‘Men kan niet altijd doen wat men prettig vindt.’13 Dat antwoordde De Quay in juni 1959 op de 
vraag waarom hij het premierschap had aanvaard. Het is een understatement van jewelste, 
want geen enkele andere premier heeft het ambt met zoveel tegenzin vervuld als hij. Zeker in 
de eerste jaren struikelde de voormalige Brabantse commissaris der koningin over elke poli
tieke stoeptegel. Plichtsgevoel was zijn belangrijkste drijfveer om in 1959 het ambt te aanvaar
den en het tot 1963 vol te houden. Maar als C.P.M. Romme, Beel, M .A.M . Klom pé en vooral 
W.K.N. Schmelzer -  de enige staatssecretaris van Algemene Zaken in onze parlementaire 
geschiedenis -  er niet waren geweest om hem voor de ernstigste uitglijders te behoeden, was 
het ongetwijfeld anders gelopen. De Quays dagboek staat in deze jaren vol met verzuchtingen 
die onverbloemd zijn afkeer van de Haagse politiek laten zien. Met name in crisissituaties kon 
hij zich ronduit doodongelukkig voelen en wilde hij maar één ding: gaan!

Een belangrijke reden waarom De Q uay desondanks zijn volle termijn heeft uitgezeten, is 
de loyaliteit die hij opriep bij de ministers die onder hem dienden. En dat waren niet de 
minsten. V.G.M. Marijnen, I.M.L.Th. Cals, J. Zijlstra en RJ.S. de Jong zouden hem nog als 
premier opvolgen. Klompé, Luns, E.H. Toxopeus, J.W. de Pous en G.H.J. Veldkamp waren 
andere zwaargewichten. Ze kregen in en buiten de ministerraad allemaal de ruimte van de 
premier. Deels omdat hij zichzelf op veel terreinen niet competent achtte, deels omdat hij 
vond dat het zo hoorde. Het Lubberiaanse ‘zal ik even met je meedenken’ stond net zo ver 
van hem af als J.M. den Uyls verbetenheid.

Daarnaast kunnen we vaststellen dat De Quay wel degelijk in zijn functie is gegroeid. Op 
het moment dat de Nieuw-Guineacrisis tot een (bijna) kookpunt kwam, in de zomer van 
1962, bewees hij dat. Hoog oplopende emoties, wilde militaire plannen en bitter teleurgestel
de anti-Amerikaanse reacties in het kabinet; De Quay wist ze als een ogenschijnlijk volleer
de crisismanager allemaal in bedwang te houden. Het duidelijkst valt die persoonlijke groei 
af te lezen in de relatie die De Quay vanaf eind 1961 onderhield met Schmelzer, zijn adviseur
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van het eerste uur. Tot twee keer toe adviseerde De Q uay hem om een andere post te aan
vaarden ( k v p -voorzitter en staatssecretaris van Onderwijs). Maar tot twee keer toe weigerde 
Schmelzer om  redenen die nauwelijks konden verbergen dat zijn ambities wel wat hoger 
lagen. ‘Wat wil Norbertje toch. Ik zie hem helaas steeds meer als een intrigant.’14

In 1963 had De Quay de rol vervuld die Romme en Beel er in 1959 toe had gebracht om 
hem het premierschap op te dringen. Geholpen door een gunstige economische ontwikke
ling had de relatieve politieke buitenstaander De Quay laten zien dat de k v p  ook heel goed 
zonder de P v dA  kon regeren. De k v p , na het vertrek van Romme in 1961 feitelijk onthoofd, 
droeg hem inmiddels op handen. En ook in het land was hij door zijn beminnelijke optre
den op de televisie populair geworden. De kiezers beloonden de k v p  met de beste uitslag 
ooit. De Quay was echter niet van plan zichzelf nog een keer te slachtofferen, want zo voel
de hij dat. Noch de druk die door zijn eigen partij op hem werd uitgeoefend, noch het per
soonlijke beroep dat koningin Juliana op hem deed, konden hem vermurwen om bij te teke
nen. Hij had, zo liet hij al ruim voor de verkiezingen in de pers weten, ‘een diep verlangen 
om  te gaan’.15 En dat deed hij ook. Licht weemoedig, maar vooral ook opgelucht en vastbe
slotener dan hij in de jaren daarvoor ooit was geweest.

Voor De Quay was de kabinetscrisis van eind december 1960 een van de meest emotievolle 
gebeurtenissen in deze jaren. Niet vanwege de zaak zelf, want die had materieel gesproken 
weinig om het lijf. Het kabinet viel over een meningsverschil tussen de antirevolutionaire 
minister van Financiën Zijlstra en zijn politieke geestverwanten in de Tweede Kamer. For
meel wilden de laatsten het aantal te bouwen woningwetwoningen met 5000 verhogen van 
65.000 naar 70.000, hetgeen Zijlstra niet wilde toestaan; ‘geen dakpan’ kon er volgens hem 
nog bij. Maar waar het feitelijk om ging, was dat er tussen Zijlstra en de Tweede-Kamerfrac- 
tie van de Antirevolutionaire Partij oud zeer zat naar aanleiding van de kabinetsformatie van 
1959. Eerst was lijsttrekker Zijlstra door zijn eigen partij voor een ministerspost gepasseerd. 
Later trad hij toch toe tot het kabinet-De Quay, nadat andere kandidaat-ministers van de 
a r p  een plaats hadden geweigerd vanwege een onvoldoende‘sociaal gezicht’. De irritaties die 
daaruit voortvloeiden, werden in deze kabinetscrisis uitgevochten, grotendeels over de hoof
den van de andere bewindslieden heen. Het is tekenend dat deze gebeurtenis ook wel bekend 
staat als de ‘ lenevercrisis’. Die naam duidt op de vele lege jeneverglazen en de oververhitte 
sfeer die de fractievoorzitter van de w d , P.J. Oud, aantrof toen hij op de avond van de cri
sis de fractiekamer van de a r p  bezocht om te kijken wat er nog te redden viel.16

Op 23 december 1960 viel het kabinet. In een ijlings gewijzigde oudejaarsconference bleek 
W im Kan met zijn ‘Lijmen Jan, lijmen Jan’ over voorspellende gaven te beschikken, want op
4 januari 1961 legde De Quay alweer een regeringsverklaring af over de terugkeer van het 
kabinet. Hieronder drukken wij de volledige tekst a f van het (getranscribeerde) dagboek van 
De Quay tussen 1 december 1960 en 23 januari 1961. De in dit fragment genoemde personen 
worden, voor zover zij te achterhalen waren, iets uitgebreider geïntroduceerd in de noten. 
Verder laten wij de tekst voor zich spreken. Het gaat ons er immers niet om de lezer in alle 
mogelijke politieke details in te voeren, maar om te laten zien hoe De Quay die crisisweken 
heeft ervaren.
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Het kabinet-De Quay (1959-1963). Zittend v.l.n.r.: J.M.A.H. Luns ( k v p , Buitenlandse Zaken), 

M .A.M . Klompé (k v p , Maatschappelijk Werk), J.E. de Quay ( k v p , minister-president en Algemene 

Zaken), H.A. Korthals ( w d , vice-premier en Verkeer en Waterstaat), A.C.W . Beerman ( c h u , Justitie).

Staand v.l.n.r.: J.M.I,.Th. Cals ( k v p , Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen), J.W. de Pous ( c h u , 

Economische Zaken), J. van Aartsen (a r p , Volkshuisvesting), Ch.J.M.A. vanRooy ( k v p , Sociale Zaken 

en Volksgezondheid), E.H. Toxopeus (v v o , Binnenlandse Zaken), J. Zijlstra (a r p , Financiën),

J. Middelburg (secretaris van de ministerraad), S.H. Visser ( w d , Defensie),

V.G.M. Marijnen (k v p , Landbouw en Visserij).

Foto: Rijksarchief in Noord-Brabant.
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D a g b o e k  1 d e ce m b e r  1960 - 23 ja n u a r i  196117

j december 1960
Ongesteld d.w.z. ingewanden! -  Daarom thuis.
Eerst gesprek met Korthals18 en v. Aartsen19, daarna met andere aanwezige collega’s, over de 
door M arijnen20 te stellen concessies. Er was meningsverschil. Enkelen zeiden: niets meer -  
anderen -  waaronder ik: wel wat, als Vic. het zelf stelt. -  Eindoordeel was “ iets”.
Bleef verder thuis werken met telefoontjes: vernam vanavond, dat Marijnen het wel zal halen; 
dus wij blijven. Ik doe het met pijn; zou er dolgraag af zijn; lijd er dagelijks erg onder. Ja ... 
dat weet men niet.

2 december 1960 
Ministerraad. -
Gesprek over Conferentie te Parijs a.s. Maandag. Halverwege kwam bericht van ziekte Ade- 
nauer21; daarna uitstel van Conferentie; komt heel goed uit. -
Van 5-7 lang gesprek over c .a .o . Metaal. Gespannen sfeer tussen de Pous22 en Roolvink23. 
Meerderheid achter de Pous. -  Ik nam tussenpositie; conflict stakingen, zwarte lonen voor
komen. -W a t  heb je aan zó flink zijn. Achterhoede gevechten; elastische verdediging. Overi
gens is de houding van de politieke partijen die ons steunen niet sterk. -  M oet er een Kabi
netscrisis komen; en dan wij terug op een andere samenstelling. -  ?
Vanavond gesprek v. Rooij24, de Pous en Roolvink + Bedrijfsleven Metaal!?

3 december 1960
Staatssecretaris de Jong25 over koop van Neptunes. Uitstekend gesteld!
Hr Simons (Jood) over anti-semitische houding van Ned(erlandse) Bedrijven inzake Israël. 
v .a .r . enz.. Zaken gaan vóór m o raa l... o je, het is zo. Wat m oeilijk vaak. -  
Inmiddels veel telefoontjes over de Metaal, de Pous is zeer ontdaan over de behandeling van 
gisterenavond. -  Vreemde zaak. -  Draait Roolvink. ’t Is de onderhandelaar i.p.v. de bestuur
der. M.i. loopt het uit op staking, ruzie enz.. Zullen volgende week zien. -  ...

5 december 1960
... O m  2 uur Ministerraad over c .a .o . Metaal. -  Hard gesprek tegen v. Rooij en Roolvink. 
Laatste speelde een spel; eerste loopt achter Staatssecretaris aan. Goede conclusie....

6 december 1960
Vanmorgen nog een uurtje Ministerraad. Roolvink gaat nu mee met deputatie naar Stichting 
v. Arbeid en Vakraad Metaal. -  Liep alles nogal rustig af. Morgen staking?...

7  december 1960
Posthuma26 met veel plannen over Katwijk, Verolme, Staalbedrijf Rotterdam enz.. — 
Kennismaking met D ouqué27. Lijkt me rustig en bekwaam, grote ervaring. -  
Vanmiddag Deputatie uit Marokko om te pleiten voor aansluiting Mauretanië. Zal niet gaan; 
wij bepleiten “ zelfbeschikkingsrecht”.
Piet Kasteel28 met verhalen over Ierland.
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8 december 1960
Max Prinsen29 over Beverwijk -  Heemskerk. -  Hij zal met Toxopeus30 gaan praten. -  
Rietveld31 kwam afscheid nemen. -
Vanmiddag gesprek met Korthals, v. Aartsen, Toxopeus en Zijlstra32 over Coen en IJ-tunnel.
-  Zullen samen praten over gelijkgericht antwoord aan Amsterdam. -  Beginnen over 3 jaar! 
Vanavond diner bij Ierse Ambassadeur. -  Goede sfeer. -

9 december 1960
Hele dag ministerraad. -  Goede dag flink opgeschoten. -  Duurde wel lang. -  Sfeer is toch 
altijd goed. -  Laat thuis.

12 december 1960
Bezoek van v.d. Straaten Waillet33 over de Kanalen Kwestie; zorg aan twee kanten. -  
Prof. Albrechts34 en v.d. Beek over anti-communistische actie. -  Koffiedrinken op “W itte” 
met Korthals, Kortmann35 en Toxopeus, evenzo over Kreekkrakplan; gevraagd wat rustig aan 
te doen. -  Vanmiddag Ministerraad over “ Loonraad” en alles wat daaraan vastzit. -  
Vanavond thuis.

13 december 1960
Algemene Beschouwingen ic Kamer. Sprekers Vos, Kropman, Pollman, Berghuis, Mevr. v. 
Ommeren, v. Riel.36 -
Algemeen welwillend, zelfs v. Riel. Gevaarlijk, knap, speels man.! Het duurde tot 10 uur. Ben 
toen naar Departement gegaan, alwaar met Schmelzer37, Fock38 en Jitta39 gewerkt tot 2.30. -  
Thuis 3 uur geslapen.

14 december 1960
Weer begonnen om 6 uur. -  Om  10.30 antwoord. ie Kamer, ’t Was goed; beter dan enig voor
gaand contact met Parlement. Om  3 uur was alles gereed. -  Even geluisterd in Ministerska- 
mer naar debat 2C Kamer over c . a . o .  metaal. -  ...

15 december 1960 
R.B.R.. -

Afscheidsbezoek Young40. Prima Ambassadeur gaat ons verlaten.

... Daarna r . k . Ministers en Andriessen41 en v. Doorn42, over de situatie in het Begrotings- 
Volkshuisvestingsgeval. Ligt heel moeilijk; kan best een Kabinetscrisis worden. Wie weet. 
Jeanette Geldens^3 kwam eten.

16 december 1960
Ministerraad. -  Zorg over Volkshuisvesting. Zijlstra is star. -  Roolvink niet recht door zee. -  
v. Rooy dekt hem wel maar leidt hem niet. -
Vanavond k . v . p . bewindslieden met k . v . p . Dag(elijks) Bestuur. -  v. Doorn leidde goed. -  
Matige discussie. -
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ip december 1960 
Vanmorgen allerlei.

Vanmiddag Rost v. Tonningen44, -  nieuwe Grootmeester van h .m . -  Toen v. Walsum45 
Burg(emeester) van Rotterdam over Haven, Belgische Kwestie en Nieuw Guinea. -  Het is een 
goede vriend, goede actieve burgemeester. -
Dan de ontslagen griffier van de Assemblée van Europa, de Nerée tot Babberich. -  Geen 
groot man; toch vreemd ontslag! -
Vanavond thuis; met veel telefonen over begroting Volkshuisvesting. -

20 december 1960
Bezoek Ambass(adeur) van India. -
Prof. Duijnstee46 over N(ieuw) G(uinea); over Telegraaf enz.. -
Delprat47 kwam me uitnodigen voor 150 jarig bestaan K(amer) v. K(oophandel) Amsterdam.

v. Hall48 kwam praten over IJ-tunnel; hoop de brief vóór Woensdag 28 December binnen te 
krijgen. -
Algem(een) gesprek met Norbert (Schmelzer).
Om  6 uur Kabinets-diner in des Indes en overleg over begroting Volkshuisvesting. We kwa
men accoord welke concessies v. Aartsen zal doen; ’t zal hard toegaan; crisis? -  Misschien. -

21 december 1960
Vanmorgen r . b . r . .  -  Salarissen Milit(aire) -  Politie. -  Wat een vak!! -  
Vanmiddag Tandarts.
Daarna Roolvink; goede oplossing voor College v. Rijksbemiddelaars -  v.d. Ven49 (tijdelijk)
voorzitter! Goed. -
Daarna H Mis voor k . v . p . .  -  ...

22 december 1960
... Terug, bleek hoe de spanning in de Kamer was. Veel telefoons met “Andriessen” over een 
motie. -
We aten weer samen in Des Indes -  Ik ging met v. Aartsen naar en in de Kamer -  Er hing 
zware spanning 3 moties. Die der k . v . p . was aanvaardbaar. De AR-CHu-motie niet. -  Deze 
werd toch aangenomen. Tevoren door v. Aartsen verklaard, dat hij + Zijlstra en Roolvink hun 
portefeuille ter beschikking zouden stellen. -  Ik voegde er aan toe, dat dit ontslag van hele 
Kabinet zou betekenen. Toch m otie aanvaard -  Kabinetscrisis. -  O m  een paar duizend 
woningen?! o f om Zijlstra? -  Consternatie; zeer moeilijke situatie! -  Ik voelde me innerlijk 
overgelukkig en dankbaar, dat ik er a f ben. God zij geloofd en gedankt.

23 december 1960 
Ministerraad.
Ik om 11.30 naar Soestdijk alwaar 3 kwartier bij h .m .. -  Ze was verbaasd. Hadden lang 
gesprek over de situatie. Ik zie nog geen uitweg. Voel 111e veilig, dat ik er af ben; maar, prijs 
de dag niet voor het avond is. -
Vanavond (na Ministerraad) wat normale zaken, enige telefoons, en van alles afgedaan.
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24 december 1960
... Toen kwam Telefoon van h . m . ,  o f ik nog eens met Beel50 wil praten. De goochelaar heeft 
natuurlijk weer iets bedacht. -  Oppassen. -  Bederft de stemming een beetje -  ...

25 december 1960
... Na de telefoon van h . m . en Beel ben ik wat minder gerust. M oet Dinsdag om 9 uur Louis 
B(eel) weer zien; benieuwd wat de goochelaar bedacht heeft; voel er niets voor, -  ...

26 december 1960
... O, kon ik maar afkomen van alle politieke n arigheid....

27 december 1960
Om  9 uur gesprek met Beel......
... Ik wees van de hand om direct met Kabinet terug te komen op ontslagaanvrage volgens 
slim verzonnen formule. -  Nu zal Prof. de Gaay Fortm an51 wel benoem d worden als infor
mateur. -
Gesprek over IJ-tunnel met verschillende collega’s had over dit onderwerp niet plaats. We 
spraken enkel over “de situatie”. Wisten toen nog niets over Prof. de Gaay Fortman, wiens 
benoem ing eerst ’s avonds bekend (werd). Er is algemene critiek op houding a . r . fractie. 
Westerwoud van de Tijd, kwam half uurtje praten.
Vanavond in geheim bij Romm e52. Hem gesproken over de situatie. Hij stelde: “meer zeker
heden vragen” aan fracties over moeilijke punten. -

28 december 1960
Gesprek met Informateur de Gaay Fortman; hem gesteld als voorwaarde voor terugkeer: 
ie geen reconstructie van Kabinet; geen wijziging programma; terugname van oppositie van 
a . r . ; meer zekerheden. -
Heer ten Have kwam met wonderlijke mededelingen van Nasoetion, Hattu, Yami enz53. Hoe 
is dat alles in Indonesië, toestand is erg zorgelijk. -  
Vanmiddag Tandarts. -
Daarna v.d. Hoeven54 over 12V2 jarig Regerings-jubileum van h . m . . - D a n  gesprek met Kort
hals, Toxopeus en de Pous over polit(ieke) situatie. Ik voelde m e ineens ziek; erg veel pijn in 
benen; gauw naar huis; dokter; slapen. Ben erg onrustig geweest.

29 december 1960
Vanmorgen in bed. Dr. Terug; was wel tevree; te lage bloeddruk.
12 Uur r . v.d , over zender, gesprek over vele zenders. -  
Vanmiddag weer in bed. -
O m  4 uur r . k . Ministers aan huis. Cals55 en Klom pé56 erg in het geweer tegen a . r . ’s . -  Ze 
zijn allebei echte politici. Dan bemerk ik het helemaal niet te zijn! Vreselijk. -  
Vroeg naar bed. -  Voel me beter.

30 december 1960
Vanmorgen de Gaay Fortman, over stand van zaken; het gaat naar terugkeer Kabinet. Zal ver
slag uitbrengen aan Ministerraad. -  Aldus gedaan, van 10 -  tot vannacht 12 uur, met 3 uur
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onderbreking. Vreselijk. -  De meesten eisen, na onze Regeringsverklaring te hebben opge
steld, eerst de Rede van Bruins Slot57 te kennen. -  Blijkbaar wil de G(aay) F(ortman) dit niet 
vragen, dus zeker niet geven. -  Wat dan?

31 december 1960
Weer Ministerraad om  10 uur. Men blijft in meerderheid tekst van Br(uins) Sl(ot) vragen. 
Daarom vanmiddag gesprek bij mij aan huis met de G(aay) F(ortman), Korthals, v. Aartsen, 
Cals en de Pous. -  Is er een compromis bereikt. Ik zie met zorg de komende week tegemoet. 
Het zal wel “ terugkeer” worden, met heel veel hoon, van vele zijden. -  Toch offeren. Toch de 
kelk tot bodem leegdrinken....
... Ik kan het niet; ik weet, men vraagt een “echte” M(inister) President. En als ik ga, is er een 
crisis; zou niets liever doen. — ...

2 ja n u a r i 1961

Nieuwjaars-receptie personeel. Enkele woorden over “zeker-onzeker”, somber wereldbeeld, 
eigen innerlijke kracht! -
Om  2 uur Ministerraad. -  Nogal wat spanningen. Het duurde nogal. -  Marga (Klompé) is 
erg onrustig. -
Vanavond gewerkt, o.a. aan antwoord op event(uele) Regeringsverklaring. -
Veel besprekingen; de crisis wikkelde zich nu snel af. -  Het besloot met een telefoon dat de
G(aay) Fortman, accoord ging met Regeringsverklaring.
’s Middags vergaderden de 4 fracties, de G(aay) F(ortman) deelde mij om ± 6 uur het resul
taat mede. -  voor ons aanvaardbaar. -  Ik ontving Bruins Slot met wie een menselijk gesprek; 
ik begreep zijn zorg.
Toen naar des Indes waar alle collega’s te saam, met wie ik de situatie besprak. -  Zij gingen 
accoord met het intrekken van ontslag, omdat de gronden waren vervallen. -  
Toen thuis een kort onderhoud met de G(aay) Fortman aan wie ik dit resultaat meldde. -  
Daarop vertrok hij naar Soestdijk. -  Ik volgde een uur later; kwam om  11 uur (avond) bij 
h . m . ,  was om 12.15 gereed....

3 ja n u a r i 1961

Terwijl ik de brief naar de 2e Kamer zond met verzoek tot Regeringsverklaring, hadden we 
allerlei besprekingen, over de komende dagen. Inmiddels werd besloten, wie in de Kamer 
zouden zitten, enz.. -
Met lo Cals nog een nuttig gesprek over allerlei politieke aspecten. -

4 ja n u a r i 1961

10 Uur r .e .a .. Heel interessant, blijkt wel hoe groot de econ(omische) spanningen kunnen 
worden; we moesten maar wat recessie krijgen; zou veel moeilijkheden voorkomen. -  
Vanmiddag Regeringsverklaring. -  
Daarna huis toe. -
’s Middags r .b .r .. -  Kleuterleidsters. -  Wat een vak!! -  Cals is bekwaam!
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5 ja n u a r i 1961

Vanmorgen even Ambassadeur Argentinië. -
Vanmiddag begin van Kamerdebatten. -  Hier en daar scherp en bewogen. -  Ik antwoordde 
om 8 uur. De collega’s waren zeer tevree. -  Bij de replieken scherp gevecht tussen O ud58, en 
a .r . en -  de eerste scherp (waarom) de tweede onverstandig. Het deed aan het geheel niet 
veel goed. O, die politiek?! We dronken na afloop een glas wijn. Stemming goed -  met v. A art
sen, Marijnen, en Scholten59 + ega’s. -  
Maria kwam ook even naar de House o f Lords. -

6 ja n u a r i 1961

Ministerraad. -  Het einde was pijnlijk, door onverstandig optreden van Roolvink en door 
aanval van Marijnen op v. Rooy. -  Was dat laatste nu nodig. -  Er was toch een nerveuze span
ning. W iarom  is begrijpelijk. -  Ik vermoed, dat er zoveel gebeurd is, dat tijd voor herstel 
onmisbaar is. Dat we het nog 2V2 jaar uithouden. M.i. niet.!

9 ja n u a r i 1961

... O m  10 uur Ministerraad; alles over Kleuterleidsters. -  
Vanmiddag a .d .o .r . ,  na vóór-exercitie met v. Nispen60. -
Om  5 uur naar Marga Klompé; met haar een open gesprek; ze was nu wel wat kalmer; ze 
meent het goed, maar ze ageert te snel in alle richtingen. -
In des Indes gesprek met Marijnen (te vlug gesproken in Ministerraad tegen v. Rooy) en met 
Norbert (Schmelzer) over positie Staatssecretaris. -  
Thuis wat gelezen, en gewerkt.

10 ja n u a r i 1961

Kreekkrakplan, over Brabant; Kortmann, Korthals, Philippart61, Toxopeus, de Pous en ik. -  
Nuttig. -
Daarna conferentie over Onderontwikkelde gebieden; noodzaak van “ één policy” en de vor
m ing van een zgn. Toporgaan. -
Vanmiddag Paul Rijkens62, over Nehru63, in plan met Ned. Indonesië. -
Daarna met Henk Korthals een nuttige Tour d’horizon. -  Wij worden het gemakkelijk eens. -
Vanavond thuis; allerlei, ook kleine zaken. -

11 ja n u a r i 1961

Na een gesprek met v. Nispen, naar Soestdijk, alwaar 1V2 u. bij h . m ..  -  Verslag over gebeur
tenissen laatste week; verder “salaris”, en 12V2 jaar Koningin; en titel Prinses v. Oranje. 
Vanmiddag Generaal Nas64, over zijn broer. -
Dan Norbert (Schmelzer) over allerlei, o.a. gemaand tot voorzichtigheid met al zijn onder
zoekingen.

Vanavond diner bij Oostenrijkse Ambassadeur; gezellig. -  Britse Ambassadeur vroeg Nehru 
in te schakelen in het N(ieuw) Guinea probleem, en conflict met Indonesië. -

12 ja n u a r i 1961

Bezoek aan Egypt(ische) Kunst-Tentoonstelling begeleid door de v .a .r . Ambassadeur. Ik 
heb politieke gesprekken vermeden. Hij noemde de Arab(ische) wereld de trait d’union tus-
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sen het Westen en Azië -  Afrika! -  Verder weinig verstand van deze Kunst; toch wel indruk
wekkend. ...

23 januari 1961
Ministerraad -  o.a. vaarroute van Utrecht naar N .N.G. Tenslotte bleef het bij de Suez-route. 
M.i. terecht -
Luns65 per telefoon; hij is nog moe. -
Vanavond diner met de Ministers van Financiën -  der Zes + Ambassadeurs -  in Mauritshuis.
-  Goede sfeer; knappe kerels. -

16 januari 1961
O m  11 uur Hr. Federspiel, Voorz(itter) van Raad v. Europa. -  Deen die prima Engels spreekt. -  
Dan gesprek met Korthals, v. Rooy en (later) met Roolvink. Beide laatsten gewezen op hun 
tekorten; de zwakke plek in het kabinet. -
Vanmiddag v. Walsum die kwam spreken over Kesper66 (zielig geval); daarna geval v. Hall, en 
tenslotte Antwerpen -  Rijn. -
Antoon de Block67 kwam me spreken over Nieuw Guinea (was reeds bekend).
De dag sloot met een diner door Voorzitters van Kamers, ter ere van Federspiel. -  Ik zat naast 
Mevr Stoffels68, die me vertelde, dat de v .v .d . fractie unaniem tegen de Kinderbijslagwet zou 
stemmen. Ik uitte mijn verbazing. -  Dat wordt de Kabinetscrisis!? -  Proberen te voorkomen. 
Waarom deze wijziging in de v .v .d .? -  v. Riel. -  Vorige crisis. -  Liberale prinicpes?

17 januari 1961
Burgem(eester) Thijssen69, Voorzitter k .v.p . fractie Staten N(oord) Brabant kwam vragen 
over Schelde -  Rijn stellen. Heb hem geraden het nationale aspect v. Kreekkrakplan aan te 
tonen. Daarna met Maria Lunch bij Hr. en Mevr. Service70, Amb(assade) -  Raad van V.S., die 
veel wist te vertellen over China -  Rusland; op verzoek van Young. -  
Dan gesprek met Luns, Toxopeus, Visser71 en Bot72 over event(uele) voorlichting inzake 
Nieuw Guinea (New York Times) en over installatie N(ederlands) N(ieuw) Guinea R aad.-  
Dan naar 2e Kamer waar toespraak van Federspiel, gevolgd door receptie in ie Kamergebouw.

Thuis nog wat gewerkt, en tijdig, wel wat moe naar bed. -
Tevoren nog telefoon van de Pous die vol zorgen over v. Rooy, -  Roolvink, alias over het loon- 
beleid.

18 januari 1961
Met Maria gehele dag naar Hilversum -  Bussum voor bezichtiging Televisie, onder leiding 
van Schüttenhelm73; daarnaast v. Veen74, Ir. Mol, Hr. v.d. Poel75, en mej. Klaver. -  Zeer inte
ressante en leerzame dag. -  Vrij laat thuis. -  Dikke tas. -

19 januari 1961
Gesprek met Andriessen over de opvattingen bij v .v .d . inzake Kinderbijslag; tevens over 
houding C.H.U. in deze -  W ijze man. -  Daarna v. Rooy over zelfde onderwerp. -  ...
... Vanmiddag Prof. Duijnstee + Hr. Brandt76 en van der Poel77 over Nieuw Guinea -  Inte
ressant gesprek; ben het met Duijnstee niet eens, al verkondigt hij de mening van Ambassa
deurs en zakenlieden. -  ...

129



JAN WALRAVENS

20 januari 1961 
Ministerraad -
Tussendoor gesprek met Kolfschoten78 over viering v. 12V2 Regeringsjubileum van h . m .. -  

In Ministerraad gesproken over de situatie Kinderbijslag bij v . v . d . .  -  Ernstig -  Evenzo M am 
moetwet, alwaar het wel eenvoudiger ligt. -
Gegeten met jan de Pous, in des Indes. -  Goed hem eens alleen te ontmoeten. -  ...

22 januari 1961
Bezoek van de Korthalsen. Ze kwamen om  11.30. -  We maakten vanmiddag een toertje over 
Mill, Elzendorp, Boxmeer, Gennep, Plasmolen, -  alwaar een kop thee -  en Cuijk. -  Daarna 
thuis fasant met zuurkool. -  Veel gepraat over van alles, vooral over de politiek. -  Kinderbij
slag enz.. Wat een vak, wat een gedoe. Ik ben er soms misselijk van. -  Henk Korthals is heel 
gaaf en eerlijk, en toch doet hij het heel goed, en wel doordacht in de politiek. We mogen hem 
gaarne.

23 januari 1961
Alsmaar mist, donker weer en fijne regen. Korthals vertrok na het ontbijt. Beiden tevreden 
over b ezo e k ....
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Enneüs Heerma
Herinneringen aan een politieke vriend

Helmer Koetje

Aan het eind van de jaren zeventig ontmoette ik Enneüs Heerma voor het eerst in de kring 
van de Amsterdamse politiek. Hij wethouder van Economische Zaken, ik kersvers provinci
aal Arjos-voorzitter. Een gedreven politicus uit Friesland: een ‘gastarbeider’ in Amsterdam, 
zo placht hij toen wel te zeggen. Gedreven door de idealen van de christelijke politiek, gedre
ven door de opdracht mee te bouwen aan een Amsterdam waar plaats was voor iedereen. 
Zijn drijfveren waren helder. De stad kwam uit de roerige jaren zeventig: woningnood, eco
nomische malaise in de scheepsbouw, grote werkloosheid, een gezagscrisis. Enneüs stond bij 
ons jongeren bekend als een echte mannenbroeder: sigaartje, borreltje, een goed doortim 
merd verhaal, principieel, aandacht voor de ideologische drijfveren van de christen-demo- 
cratie, zoekend naar de vertaling naar de moderne tijd, in een lastige stad. Een man waar je 
vertrouwen in kon hebben; met mensen zoals hij zou het met het c d a  -  dat op het punt 
stond te ontstaan -  wel wat worden.

We kwamen elkaar af en toe tegen tijdens partijvergaderingen, vanaf 1980 in c d a - 

verband. Zeker als het om de gemeentepolitiek ging, was hij de spil waar alles om draaide. 
Hij gaf leiding aan discussies, die soms principieel van karakter waren, bijvoorbeeld als het 
ging over het al dan niet blijven steunen van de erfpacht (in Amsterdam binnen het c d a  toen 
een hachelijke kwestie), over de noodzaak gezinnen in Amsterdam te houden o f meer 
koopwoningen te bouwen. Hij ging de discussie in eigen kring en met de socialisten van Jan 
Schaefer en de communisten in de raad niet uit de weg. Principieel en ook zoekend naar een 
voor hem en het c d a  aanvaardbaar compromis binnen het College. Zijn rug recht houden; 
wankele compromissen waren aan hem niet besteed. Legendarisch is zijn m inderheids
standpunt in B en W  over de vraag: een industrieterrein bij de Amstel o f niet? Het 
minderheidsstandpunt werd het meerderheidsstandpunt van de gemeenteraad. Met zijn 
bestuurlijk gewicht, gezag en geduld kreeg hij in eigen kring en daarbuiten mensen achter 
zich, strijdend voor de dingen die hij voor de Amsterdammers wilde bereiken.

A m ste rd a m

‘Amsterdam, mijn stem heb je’, was dus Enneüs’ logische verkiezingsleus bij de gemeente
raadsverkiezingen van 1986. In 1982 en 1986 was er in sommige delen van de stad m oed voor 
nodig om je op straat als CDA’er bekend te maken. Het c d a  had het imago gekregen van een 
partij die de problemen van de grote steden aan anderen overliet. Voor Enneüs en het 
Amsterdamse c d a  was dat een telkens terugkerend onderwerp in de relatie met het landelijk 
c d a . Enneüs’ vrees was dat het c d a  zoveel verlies zou lijden, dat collegedeelname niet meer 
vanzelfsprekend was. Enneüs wilde met zijn leus tot uitdrukking brengen, dat het c d a  in 
Amsterdam wel werkte aan de stad en de Amsterdamse problemen (werkloosheid, onveilig-
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E. Heerma.

Foto: Dirk Hol, 21 augustus 1995.

heid, woningnood) positief wilde aanpakken. Het verlies van acht naar zes zetels in 1986 
stemde droef, maar behendig loodste Enneüs het c d a  weer het college in, mede dankzij het 
persoonlijk gezag en vertrouwen dat hij had opgebouwd.

In de aanloop naar die verkiezingen investeerden de lijsttrekker en de eerste kandidaten 
van de lijst, waartoe ik behoorde, veel tijd in de voorbereiding van het verkiezingsprogram
ma en de campagne. Daarbij hoorde voor mij ook het wekelijks bijwonen van de fractie
vergaderingen. Als voorbereiding op het echte raadswerk was dat nuttig en ik maakte nu 
mee hoe zo’n fractie werkte. De wethouders Enneüs Heerma en M inny Luimstra waren 
meestal aanwezig bij de fractievergadering op maandagavond. Het monisme van het 
gemeenteraadswerk werd dan zichtbaar. Enneüs meldde de politieke bijzonderheden van 
het College, wat hij van plan was te doen, de fractie besprak het, argumenteerde, en de voor
zitter trok de conclusie. De achterkant van een sigarendoosje deed dienst als alternatief 
notitieblokje. In die vergaderingen was het duidelijk wie de leider was: Enneüs zette op een 
plezierige wijze de inhoudelijke en politieke lijn uit. Hij hechtte aan het teamwork met en 
in de fractie. Een bijzonder voorval vond ik die keer dat de fractie vergaderde zonder 
Enneüs. De fractie discussieerde en trok conclusies. Halverwege de avond kwam Enneüs 
binnen en de voorzitter gaf een kort resumé van het besprokene. Over een bepaald onder
werp -  ik weet nu niet meer welk -  was Enneüs het niet met de fractie eens; hij noemde de 
tegenargumenten, enige discussie volgde en zonder morren nam de fractie vervolgens het
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standpunt van Enneüs over. De leider had gesproken. Voor mij was het duidelijk: deze man 
weet wat hij wil en je moet van goeden huize komen om hem op andere gedachten te bren
gen.

N a a r  D e n  H aa g

In 1986 stonden we beiden op de kandidatenlijst voor de Tweede-Kamerverkiezingen. Bij de 
opstelling van de lijst was mijn plek volstrekt onverkiesbaar (62) en die van Enneüs (68) ook. 
Enneüs zou ook in beginsel wethouder in Amsterdam blijven, maar we voelden allemaal dat 
hij zou gaan als hij voor een post in het kabinet zou worden gevraagd. Het kwam wel eens 
ter sprake, hij was ook wel eens genoemd, maar nuchter als hij was, wilde hij er pas over spre
ken als het ook echt aan de orde was. Van gespeculeer hield hij niet, zeker niet over zijn eigen 
persoon.

In de zom er van 1986 -  de kabinetsformatie was bezig -  bemachtigde ik tijdens een vakan
tie op Kreta op een heel rustig punt van het eiland toevallig het dagblad Trouw, De krant 
meldde dat Heerma en Koetje naar Den Haag zouden gaan. Enneüs als staatssecretaris van 
Economische Zaken, ik als Kamerlid.

Een nieuwe periode van samenwerking begon, nu echter in andere verhoudingen. Met het 
terrein van Enneüs had ik niets, maar meestal troffen we elkaar op donderdagavond na het 
Catshuisberaad in het restaurant van de Tweede Kamer. Enneüs wilde dan altijd graag w or
den bijgepraat over de Amsterdamse politiek (ik bleef als contactpersoon met Den Haag lan
ge tijd de gemeenteraadsfractievergaderingen bijwonen) en over de opinies in de Haagse 
fractie, bijvoorbeeld over Amsterdam. We wisselden ervaringen uit over het reilen en zeilen 
van de Haagse politiek, die voor ons beiden nieuw was. Enneüs’ warme menselijke belang
stelling en steun bleken dan, ook als je in de knoei zat en het niet meer zag zitten.

Vele discussies over vele onderwerpen, die intensiever werden toen Enneüs plotseling 
staatssecretaris van Volkshuisvesting werd. Het werd de start van een bijna achtjarige zeer 
intensieve samenwerking op een voor ons beiden nieuw terrein.

V o lk s h u is v e s tin g

De parlementaire enquête Bouwsubsidies was bezig. Bezuinigingen dienden zich aan, waar
bij Volkshuisvesting de dans niet zou ontspringen. Wat te doen? Een staatscommissie instel
len om de toekomstige lijnen voor de volkshuisvesting uit te zetten, o f zelf de richting aan
geven? Onder aanvoering van Frans Wolters adviseerde de fractiecommissie-Volkshuisves
ting Enneüs kort na zijn aantreden om zelf aan de slag te gaan, ook om  geen tijd te verliezen 
en om  de noodzakelijke hervormingen op het terrein van volkshuisvesting meteen ter hand 
te nemen na het rapport van de enquêtecommissie. Hij begon hieraan en het werd de start 
van goed teamwork met de fractiecommissie, waar hij ook in Den Haag op gesteld was en 
zichtbaar van genoot. Enneüs toog aan het werk en diende op de valreep van het kabinet- 
Lubbers 11 zijn nota Volkshuisvesting in de jaren negentig. Van bouwen naar wonen in.

Het werk ging ondertussen door en regelmatig troffen we elkaar in de Kamer over volks- 
huisvestingsonderwerpen. Enneüs had zich de materie in korte tijd uitstekend eigen gemaakt, 
hij gaf heldere, principiële en bestuurlijk verantwoorde lijnen aan en was een geduchte oppo
nent. Moties en amendementen gaf hij niet cadeau, daar moest je voor vechten.
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Bij de voorbereiding van zijn nota bekommerde Enneüs zich ook om de vraag hoe de PvdA mee 
te krijgen in zijn denkbeelden. Die wens kwam voort uit twee overwegingen. In de eerste plaats 
vond Enneüs dat een omwenteling in de volkshuisvesting ook door de PvdA gedragen moest 
worden vanwege de historie van de PvdA met volkshuisvesting en vanwege de vele wethouders 
van PvdA-huize die deze portefeuille hadden. Ten tweede wilde hij -  en dat had grote steun van 
de fractiecommissie -  een sociaal volkshuisvestingsbeleid voeren. Zonder dat het altijd zo uit
gesproken werd, was zijn gedrevenheid vanuit het christelijk-sociaal denken en de uitgangs
punten van het c d a  een sterke leidraad bij de vorm geving van zijn beleid. Noties over het 
maatschappelijk middenveld en de verantwoordelijke samenleving werden doorhem  in beleid 
vertaald en de tragiek is wellicht, dat dat in CDA-kring niet door iedereen werd onderkend. Het 
deerde hem maar matig, overtuigd als hij was van de route die de volkshuisvesting moest vol
gen. Hij wilde zijn nota ook na de val van het kabinet graag zelf verder brengen, zijn karwei 
afmaken. D ruk om in 1989 het fractievoorzitterschap op zich te nemen weerstond hij daarom. 
Tot zijn grote opluchting kon hij zijn werk als staatssecretaris afmaken in het kabinet-Lubbers- 
Kok. Zijn nota was na taaie gesprekken met de PvdA’ers Jan Schaefer en W ilfried de Pree tot 
zijn grote vreugde met enkele aanpassingen nagenoeg ongeschonden door de formatiebe- 
sprekingen gekomen. Toen kon de parlementaire behandeling beginnen.

Er is veel over de periode van ontwerp tot definitieve vaststelling te zeggen. Ik licht er 
enkele punten uit die volgens mij typerend zijn voor de manier waarop Enneüs wilde 
functioneren als staatssecretaris. Het eerste is het zoeken naar draagvlak. Onvermoeibaar 
predikte hij in de sector Volkshuisvesting de hoofdlijnen van zijn beleid, die bij vele 
betrokken corporatiebestuurders en wethouders onder forse kritiek stonden: herverdeling 
van verantwoordelijkheden -  meer decentraal en meer verzelfstandigd -  en meer risico’s zelf 
dragen. Toen was dit zwaar omstreden, maar Enneüs geloofde er in en langzaamaan wist hij 
de sector mee te krijgen. Draagvlak ook in het parlement. Nagenoeg alle partijen steunden 
de hoofdlijnen van de nota en prezen Enneüs voor de gigantische omwenteling die in gang 
werd gezet. Maar ook de laatste tegenstander wilde hij overtuigen. Peter Lankhorst ( p p r ) kan 
er over meepraten. De felle discussies met Peter, bijvoorbeeld bij begrotingsdebatten, raakten 
Enneüs, en hij deed alle moeite, ook als het debat gesloten was, om  hem te overtuigen van de 
juistheid van zijn keuzes. Soms zei ik dan tegen Enneüs: ‘Uiteindelijk is een meerderheid in 
de Kamer toch voldoende!?’ Voor Enneüs was dat niet voldoende.

Een tweede punt was zijn gevoel voor sociale rechtvaardigheid. Volkshuisvesting was ‘big 
spender’ en in de periode 1989-1994 voorwerp van forse bezuinigingen. Enneüs wilde zeker 
zijn bijdrage aan de Tussenbalans leveren, maar wel met redelijke argumenten en mits de 
financiële hoeksteen van zijn nota overeind bleef: (kort gezegd) terugdringen van kostprijs
verlagende subsidies voor de ‘stenen’ met compensatie voor de mensen via de individuele 
huursubsidie. Waren al die bezuinigingen nog wel te verdedigen? Maar als hij ‘ja’ had gezegd, 
was het ook ‘ja’ en geen ‘nee’. Hij ging er dan voor, want van ‘jee’, zoals hij dan zei, hield hij 
niet en dat verwachtte hij ook van zijn opponenten. Duidelijkheid was hem lief, dan kon hij 
opereren, zoals hij dat bestuurlijk en politiek voor wenselijk hield. In de periode van zijn 
fractievoorzitterschap hoorde hij te veel ‘jee’.

Bij de totstandkoming van het CDA-verkiezingsprogramma van 1994 leek zijn hoeksteen 
te worden aangetast. Onverhoeds waren bezuinigingen opgevoerd op de individuele huur
subsidie, terwijl de tekst daarover niets vermeldde. Enneüs was woedend en de plannen wer
den door de lijsttrekker teruggedraaid.
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Kort voor de verkiezingen was de zogenoemde ‘brutering’ het grote sluitstuk van de her
structurering van de volkshuisvesting, de stille revolutie in de volkshuisvesting die zonder 
grote politieke problemen en welhaast ongemerkt voor niet-ingewijden was voltrokken. Alle 
subsidies werden in één klap afgekocht. Op de avond voor de behandeling van de nota over 
dat onderwerp discussieerden W ilfried de Pree, Arie de Jong ( p v d A ) ,  Klaas Tuinstra ( c d a ) en 
ik met Enneüs over enkele onderwerpen die ook aan bod zouden moeten komen in een vol
gende regeerperiode. Enneüs was nog lang niet uitgedacht over het evenwicht tussen huur
ders en verhuurders, tussen kopen en huren, en zijn gesprekspartners ook niet. Na de ver
kiezingen van 1994 namen anderen de stokjes over.

D en  H aag op een  a n d ere  w ijz e

Na de verkiezingen van 1994 werd Enneüs Kamerlid. Op de dag dat hij het fractievoorzitter
schap van Elco Brinkman overnam, was ik in de Kamer. Gelet op de situatie van dat moment, 
vond ik dat de fractie een goede zet had gedaan door hem tot fractievoorzitter te kiezen. Ik 
had hem immers steeds beter leren kennen als een politicus en bestuurder, die met het hart 
op de goede plaats en vanuit de uitgangspunten van het c d a  vorm  en inhoud aan christen
democratische politiek wilde geven. Na de persconferentie spraken we langdurig met elkaar. 
Het fractievoorzitterschap had hij niet gezocht, het was onvermijdelijk, hij moest dit doen 
voor de partij -  zo zag hij het. Hij zag zich van meet af aan niet als de nieuwe lijsttrekker. Hij 
ambieerde de functie niet. Die moest een ander vervullen, daar was hij vanaf het begin van 
overtuigd en daar was hij volstrekt helder over. Hij sprak toen al over een ‘tocht door de woe
stijn. Het zou lastig worden, omdat de verwachtingen binnen de partij zo hooggestemd 
waren: snel weer in het kabinet. Hij zag dat anders. Dat het misschien wel acht jaar zou kun
nen duren sloot hij niet uit. Hij zag vanaf het begin dat er een hoop werk te doen was om de 
partij en de fractie ook inhoudelijk weer op de rails te krijgen. Vastberaden over de volgorde 
ging hij aan de slag.

De processen in en buiten de fractie zijn bekend. Ze hebben zijn functioneren ernstig 
bemoeilijkt, omdat juist hij zo gesteld was op teamwork, open verhoudingen en samen een 
klus klaren. Hij had er in zijn functioneren last van dat aan die voor hem essentiële werk
omstandigheden een groot gebrek was en daarom dreigde hij enkele keren met aftreden. Het 
constante gevoel dat aan de poten van zijn stoel werd gezaagd, maakte hem somber over de 
snelheid waarmee het c d a  er weer bovenop zou komen. Enneüs was er de man niet naar om 
te vinden dat het van hem alleen af zou (moeten) hangen. Zijn aftreden had hij zelf al eer
der voorzien. De manier waarop niet en dat deed pijn. Hem, maar ook zijn directe omgeving, 
mensen die hem vertrouwden en voor wie hij een vriend geworden was. Voor hen was 
Enneüs geen politicus, maar vooral ook een vriend die aandacht had voor de mensen om 
hem heen en die zich uitsloofde voor de inhoud van de christen-democratische politiek, niet 
om  zichzelf, maar om die ander.

A m ste rd a m -N o o rd

In Hilversum zouden we elkaar weer werkend tegenkomen. Zijn plotseling openbaar gewor
den ziekte verhinderde dat Enneüs zijn bestuurlijke kwaliteiten in dienst van de gemeente 
Hilversum kon stellen. Het verhinderde hem niet 0111 zodra het weer kon te genieten van het
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wandelen in de weiden van Am sterdam -Noord en de bergen van Noorwegen. Hij verheugde 
zich op de hoogtepunten van anderen. Enneüs zag er bijvoorbeeld naar uit om getuige te zijn 
bij mijn huwelijk, hij keek uit naar het huwelijk van zijn zoon en verheugde zich op de komst 
van zijn kleindochter. Het leven had nog zo veel te bieden en daar wilde hij nog zo lang 
mogelijk van genieten en dat deed hij.

In de zomer van 1998 spraken we daarover, maar ook over de periode van zijn fractie
voorzitterschap. Opvallend was de mildheid waarmee Enneüs situaties en personen beoor
deelde. Geen rancune; hij had in een bepaalde periode van het c d a  een bepaalde rol moeten 
vervullen. Zeker, meer steun vanuit de fractie zou hebben geholpen, maar er waren zoveel 
processen gaande met zoveel betrokkenen, dat het onvermijdelijke geschiedde. Dat iemand 
die naar mijn mening zo ‘gepiepeld’ was, zo genuanceerd kon zijn, was indrukwekkend. Het 
tekent de mens Enneüs Heerma.

Enneüs Heerma leeft in mijn herinnering voort als een politicus die bovenal vriend werd. 
Mijn vrouw en ik hebben de dag voor zijn overlijden zo afscheid van hem mogen nemen. Een 
bestuurder en politicus die gedreven door idealen vanuit het evangelie zijn taak in de wereld 
zag. Een mens die mens was naast de mensen.
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HenkHofstra (1904-1999): 
‘De best geklede man van de Kamer’1

Peter van der Heiden

Op 16 februari 1999 overleed Hendrik Jan (Henk) Hofstra, oud-Kamerlid voor de s d a p  (later 
de P v d A ) ,  en oud-minister van Financiën. Zijn markantste politieke moment markeerde het 
einde van de rooms-rode coalitie: aanneming van een door hem onaanvaardbaar verklaard 
amendement van de K vp ’er A.M . Lucas betekende het einde van dertien jaar samenwerking 
tussen P v d A  en k v p .

Vlak voor de bevrijding werd Hofstra lid van de s d a p , geïnspireerd door de vrijzinnig- 
protestantse dominee W. Banning. Diens sociale ideeën vielen bij Hofstra in een gespreid 
bedje; als zoon van een diaken belast met armenzorg was hij zeer betrokken bij de minder 
bedeelden in de samenleving. Direct na de oorlog werd hij door W. Drees aangezocht om lid 
te worden van het Noodparlement, waar hij financieel en fiscaal woordvoerder werd, een 
specialisme dat hij zich in zijn maatschappelijk leven had eigengemaakt: Hofstra startte zijn 
carrière met een betrekking als hoofdambtenaar bij de belastingdienst. Naast zijn Kamerlid
maatschap was hij nog directeur van de Centrale Arbeiders-Verzekeringsbank en van de 
Centrale Algemene Verzekeringsmaatschappij.

Hoewel hij pas op 41-jarige leeftijd partijlid werd, was H ofstras financiële en fiscale 
denken doordesemd van het sociaal-democratisch ideaal. Het duidelijkst legde hij dat neer 
in zijn boek Socialistische Belastingpolitiek, waarin hij het fiscale instrumentarium wilde 
inzetten om de sociale misstanden van de kapitalistische maatschappij op te heffen en voor 
socialisatie. In zijn ideale belastingstelsel zouden de zogenaamde opbrengstbelastingen (onder 
meer opbrengsten uit groot woningbezit, ondernemingswinst en rente uit obligaties) een 
voornam e plaats innemen. Belasting op arbeidsloon zou laag zijn, in tegenstelling tot de 
inkomstenbelasting, die ervoor zou zorgen dat de hogere inkomens zwaarder zouden wor
den belast. Ook wilde hij een belasting op luxeproducten als alcohol en tabak, als rem op het 
in zijn ogen te grote materialisme.2 Radicale woorden, die hem in eerste instantie duur 
kwamen te staan: bij de formatie van het derde kabinet-Drees werd hij door de k v p -top tot 
persona non grata verklaard als minister van Financiën. Formateur Drees liet Hofstra daarop 
vallen.3

Als Kamerlid was hij (uiteraard) lid van de Vaste Kamercommissie voor Belastingen, en 
betoonde hij zich een groot voorstander van het strakke financiële beleid van partijgenoot 
minister P. Lieftinck op Financiën. D oor collega-Kamerleden en de parlementaire pers werd 
hij zowel inhoudelijk als qua presentatie gewaardeerd. Hij stond bekend als ‘de best geklede 
man van de Kamer’,4 en volgens CHu-fractieleider H.W. Tilanus was hij ‘ontegenzeggelijk een 
knap financier, wiens socialisme in de praktijk nogal meeviel; alleen, hij wist wèl dat hij knap 
was!’5

In 1956 bereikte Hofstra het hoogtepunt van zijn politieke loopbaan. Bij de formatie van
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H.J. Hofstra, september 2957.
Foto: Spaarnestad Fotoarchief/NFcc/Foto a n p .

1956 weigerde de P v d A -top Hofstra te laten vallen. J.G. Suurhoff probeerde Kvp-fractieleider 
C.P.M. Romme ervan te overtuigen dat Hofstra niet meer de man van ‘het boekje’ was, maar 
de schrik voor de linkse belastingspecialist zat er bij de k v p  nog flink in.6 Als minister van 
Financiën trad hij toe tot het kabinet-Drees iv , waarin hij vooral bekend werd door zijn poli
tiek van bestedingsbeperking. Deze was noodzakelijk omdat de staatsbegroting zwaar onder 
druk stond, onder andere door de kosten van het herstel van de schade van de waters
noodram p en van de daarna gestarte Deltawerken, maar ook door een eerder doorgevoerde 
belastingverlaging. Bij de begrotingsbehandeling voor 1958 diende Hofstra het voorstel in om 
een wet ter verlenging van een aantal tijdelijke belastingen met twee jaar te verlengen. Een 
Kamermeerderheid steunde echter het voorstel van Lucas, waarin een verlenging van slechts 
één jaar werd toegestaan. Hofstra diende zijn ontslag in, gevolgd door de overige P v d A -  

ministers, hetgeen het einde betekende van de rooms-rode samenwerking.
In beschouwingen achteraf gaf Hofstra aan de gang van zaken rondom  de val van het 

kabinet weinig zakelijk te vinden, hetgeen wellicht ook van zijn eigen bijdrage daaraan 
gezegd kan worden: ‘Dat [het amendement-Lucas, PvdH] was natuurlijk een stok om de 
hond te slaan. (...) Maar ik had gewoon 127 miljoen nodig, voor twee jaar. En die vervelende 
Lucas zat natuurlijk weer te zeuren en te zuigen. Toen dacht ik, bij al dat gezeur moet je 
ergens nee zeggen.’7 De val van het kabinet-Drees iv  kan ook nauwelijks aan deze kwestie 
worden opgehangen, de verhoudingen tussen de coalitiepartners P v d A en k v p  waren in de 
lange tijd van samenwerking zo verziekt dat een breuk onafwendbaar was. Ter illustratie: 
Hofstra’s opvolger, de ARp’er J. Zijlstra, verlengde de wet m et twee jaar.
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Na zijn onfortuinlijk geëindigde politieke loopbaan deed Hofstra een voor socialisten onge
bruikelijke stap: hij werd directeur bij het scheepsbouwconcern Verolme en commissaris bij 
de k l m , hetgeen binnen zijn partij een storm van protest veroorzaakte. Volgens Hofstra 
volkom en onterecht; geen enkele maatschappelijke functie zou voor sociaal-democraten 
taboe moeten zijn. In 1966 aanvaardde hij een leerstoel in het belastingrecht aan de Rijks
universiteit Leiden, waarna hij een groot aantal publicaties liet verschijnen, waaronder het 
standaardwerk Inleiding tot het Nederlands belastingrecht.

Hofstra heeft zijn enorme kennis van, en inzicht in belastingen tot op hoge leeftijd ten 
dienste gesteld van de maatschappij. Hij had zitting in een veelheid aan commissies op dit 
terrein, zoals de com m issie-Oort en de commissie-Stevens. Vooral die eerste commissie 
moet een overwinning op de spoken uit zijn verleden zijn geweest; blijkbaar was hij niet lan
ger te links-radicaal 0111 door een CDA-W D-kabinet in een commissie uitgenodigd te w or
den.

O ok bleef hij, ondanks zijn afkeer van de Nieuw-Links-beweging binnen de P v d A ,  zijn 
partij trouw, en maakte hij niet, zoals zijn vriend en geestverwant Drees, de overstap naar ds 
'70, een partij die zijn begrotingsideeën onderschreef. Zijn sociale gevoel zei hem dat 
begrotings- en fiscaal beleid dienstbaar moesten zijn aan het sociale doel, en geen doelen op 
zichzelf. De P v d A was voor de idealist Hofstra de aangewezen partij om die doelen te 
bereiken. Want, hoewel op relatief hoge leeftijd partijlid geworden, was Henk Hofstra een 
sociaal-democraat in hart en nieren, die de gelijkwaardigheid van alle mensen hoog in het 
vaandel had staan.

N o te n

1 Voor deze bijdrage is gebruikgem aakt van de in m em oriam s die werden gepubliceerd in n r c  H an

delsblad (17 febr. 1999), de Volkskrant (17 febr. 1999), Brabants Dagblad (18 febr. 1999) en Socialisme

&  Democratie 56 (1999) nr. 3, p. 154-156.

2 Sebastiaan H ol en Harm M obach, ‘H endrik J. Hofstra. Socialistische belastingpolitiek tussen zuinig 

beheer en m aatschappijhervorm ing’ in: Frans Becker e.a. (red.), Van Troelstra tot Den Uyl. Het vijf

tiende jaarboek voor het democratisch socialisme (Am sterdam  1994) p. 233.

3 Anneke Visser, Alleen bij uiterste noodzaak? D e rooms-rode samenwerking en het einde van de brede 

basis 1948-1958 (Am sterdam 1986) p. 135.

4 A.W. Abspoel, Van Binnen- en Buitenhof. Schetsen van het Haagse Binnenhof (Am sterdam  1956) p. 

106.

5 G. Puchinger, Tilanus vertelde mij zijn leven (Kam pen 1964) p. 269.

6 Visser, Uiterste noodzaak, p. 211, 230 en 245.

7 Haagse Post, 5 mei 1979, p. 67.
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Het parlementaire jaar 1998-1999*

Peter van Griensven

S e p te m b e r  1998

M iljoenennota

Het tweede Paarse kabinet dringt op Prinsjesdag aan op waakzaamheid omdat de uitbundi
ge economische groei van de afgelopen jaren in de komende kabinetsperiode zal afnemen. 
De P v dA  en d 6 6  zijn ongelukkig met de sombere toonzetting van de miljoenennota. Volgens 
□ 6 6 -fractieleider De Graaf lijdt het kabinet aan een ‘najaarsdip’. De w d  kan zich juist goed 
vinden in de voorzichtigheid van het kabinet. I11 de coalitie dreigt met name een conflict over 
een passage in de miljoenennota waarin het kabinet verklaart dat meevallers die het gevolg 
zijn van economische groei, gereserveerd dienen te worden voor tegenvallers. De P v d A  en 
d 6 6  nemen echter genoegen met de uitleg van premier Kok dat de passage betekent dat er 
‘een check van de risico’s’ dient te worden uitgevoerd voordat er meer geld wordt uitgetrok
ken voor bijvoorbeeld onderwijs en zorg.

GroenLinks presenteert daags na Prinsjesdag een tegenbegroting. Het c d a  dient dit jaar 
geen tegenbegroting in; fractieleider De Hoop Scheffer is niet van zins ‘de gaten in de Paarse 
sokken stoppen’.

Schiphol

De groeimogelijkheden van Schiphol en de daarmee gepaard gaande geluidsoverlast houden 
de gemoederen in de Tweede Kamer flink bezig. Dit jaar zal er waarschijnlijk weer een over
schrijding van de geluidsnormen moeten worden gedoogd. Tijdens de algemene beschou
wingen vraagt P v d A -fractieleider Melkert om een ‘schoonschip-nota’, omdat hij ‘horendol’ 
wordt van de ‘over elkaar heen buitelende gegevens’. Kok verdedigt zich tegen de kritiek van 
met name GroenLinks dat het kabinet zich schuldig zou hebben gemaakt aan woordbreuk. 
Vorig jaar had Kok volgens fractieleider Rosenmöller gezegd: ‘Eens maar nooit weer.’ De pre
mier verklaart dat hij met zijn uitspraak had bedoeld: ‘Eens maar nooit weer zó.’ Het kabinet 
gaat ervan uit dat de rechter de overschrijdingen door de vingers zal willen zien omdat er 
nieuwe regels op komst zijn.

Op 24 september krijgt de Tweede Kamer de ‘schoonschip-nota’ van minister Netelenbos. 
Er blijken ernstige meningsverschillen te bestaan over de haalbaarheid van het kabinetsbe
sluit om Schiphol de komende vijf jaar te laten groeien met 100.000 vluchten, onder voor
waarde dat het aantal woningen met ernstige geluidshinder wordt teruggebracht tot 12.000.

* Dit overzicht is gebaseerd op berichtgeving in n r c  Handelsblad en de Volkskrant.
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Volgens Schiphol is dat besluit genomen op basis van onvolledige en te optimistische gege
vens. De Tweede Kamer is in rep en roer; GroenLinks overweegt zelfs een parlementair 
onderzoek naar de chaotische informatiestroom van departement naar parlement. Er zal een 
hoorzitting worden gehouden in oktober.

M ondriaan

Uit berichten in de pers en uit antwoorden op Kamervragen door GroenLinks blijkt dat 
minister Zalm de Tweede Kamer buiten het akkoord met De Nederlandsche Bank heeft 
gehouden over de aankoop van een schilderij van Mondriaan. Over de precieze voorwaarden 
van de transactie die in juli tijdens de demissionaire periode van het kabinet werd afgerond, 
is de Kamer slechts ten dele ingelicht.

Bijlm erram p

Op 31 september besluit de Tweede Kamer om een parlementaire enquête in te stellen naar 
de Bijlmerramp.

En verder...

• wordt tegen Kamerlid Van Dijke ( r p f ) een boete van ƒ 300 geëist wegens belediging van 
homoseksuelen.

• hebben P v d A ,  w d  en c d a  kritiek op de ministeries van Landbouw en van Milieu omdat 
deze te lang bezig zijn met het aanpassen van een wet die de verspreiding van varkens
ziektes moet tegengaan.

• wordt minister Borst voor de tweede keer geconfronteerd met Kamervragen over dubieu
ze contracten tussen medicijnfabrikant Glaxo en Nederlandse apothekers. De Kamervra
gen zijn door alle negen partijen ondertekend, wat uitzonderlijk is.

• reageert de Tweede Kamer geschokt op een rapport van de Algemene Rekenkamer over de 
Centrale Recherche Informatiedienst waaruit blijkt dat de uitwisseling van informatie 
tussen de c r i  en de politieregio’s ernstige gebreken vertoont.

• concludeert de onderzoekscommissie-Van Kemenade dat het ministerie van Defensie 
geen informatie heeft achtergehouden over de val van Srebrenica o f over de nasleep daar
van. W él signaleert de commissie vele ‘opmerkelijke tekortkomingen, onzorgvuldigheden 
en gebreken’, maar die zijn terug te voeren tot ‘onkunde, geen onwil’.

• is een Kamermeerderheid het eens met het instellen van een vertrouwelijk register van 
zedendelinquenten.

• gaat de Kamer, met uitzondering van GroenLinks en de s p , maar inclusief de w d , 

akkoord met de uitbreiding van de n a v o  met Tsjechië, Polen en Hongarije.
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O k to b e r  1998

Bijlm erram p

De Tweede Kamer reageert met verbijstering op het nieuws dat de verongelukte Boeing een 
grondstof voor gifgas vervoerde.

Meijer ( c d a )  wordt benoem d tot voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie. Het 
onderzoek zal zich richten op ‘waarheidsvinding’ en is tevens bedoeld ‘om  lessen te trekken 
voor de toekomst’.

Schiphol

Tijdens de hoorzitting wordt duidelijk dat de cijfers voor de groeiscenario’s voor Schiphol op 
basis van onvolledige informatie tot stand zijn gekomen. Het kabinet kom t het debat over de 
geluidshinder rond Schiphol echter zonder kleerscheuren door. De Kamer vindt wel dat de 
voormalige minister van Verkeer en Waterstaat, Jorritsma, de afspraken die met de lucht
vaartsector zijn gemaakt niet tijdig en niet volledig heeft meegedeeld. Netelenbos erkent het 
verzuim van haar voorgangster: ‘Dat doen we dus niet meer.’

Eind oktober verschijnt op verzoek van de Tweede Kamer een rapport van de Rekenka
mer over Schiphol. De Rekenkamer stelt dat het kabinet in 1995 willens en wetens inform a
tie buiten beschouwing heeft gelaten, die niet strookte met zijn voornem en de luchthaven 
fors te laten groeien zonder het milieu bij de luchthaven aan te tasten. De Kamer reageert 
terughoudend op de kritiek.

A sielbeleid

Begin oktober besluit het kabinet tot noodmaatregelen vanwege de grote instroom van asiel
zoekers. Er worden wachtlijsten ingevoerd en asielzoekers wordt opvang onthouden. P v d A ,  

d 6 6 ,  c d a  en GroenLinks keuren de wachtlijsten af. Staatssecretaris Cohen komt de Kamer
meerderheid tegemoet door asielzoekers opvang te bieden in legertenten nadat zij op een 
wachtlijst zijn geplaatst. Een legertentenkamp nabij Ermelo blijkt evenwel geen succes.

Diezelfde week nog botsen de w d  en de P v d A  frontaal tijdens een debat over het asielbe
leid. Volgens de w d  krijgen te veel niet-vluchtelingen uiteindelijk toch asiel in Nederland. 
De P v d A  betitelt deze uitlating als demagogisch. De w d  en d 6 6  verwijten de P v d A  het beleid 
van Cohen te weinig te steunen. De Graaf vraagt om intern coalitieoverleg, onder regie van 
Kok, om  de ruzie bij te leggen.

Het coalitieoverleg lijkt vruchten af te werpen, w d , d 6 6  en P v d A  beloven op een gewone 
manier met elkaar te debatteren over het asielbeleid. Cohen zal kijken o f de asielprocedure 
kan worden versneld. Hij komt daarmee tegemoet aan een wens van Melkert die ook door 
de beide andere fractievoorzitters wordt gesteund.

M ondriaan

De Rekenkamer vindt dat Zalm toestemming van de Tweede Kamer had moeten vragen voor 
de schenking van ƒ 110 miljoen door De Nederlandsche Bank aan de Stichting Nationaal
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Fonds Kunstbezit. In het debat over de kwestie blijkt dat Kok en Zalm de Tweede Kamer afge
lopen zomer bewust niet hebben geïnformeerd over de schenking. Anders was ‘de wand van 
het Haags gemeentemuseum leeg gebleven’, aldus de premier. Het passeren van de Tweede 
Kamer kom t premier en minister op felle kritiek te staan. Volgens Kok loopt de Kamer niet 
het risico dat zij ‘weer met spontaan reagerende ministers te maken krijgt’. Zalm zegt toe de 
schenking alsnog juridisch te regelen via een Koninklijk Besluit.

En verder...

• wil de Tweede Kamer dat de omwisseling van de gulden in de euro in één dag gebeurt. Zij 
neemt een m otie met die strekking van d 6 6  aan. Alleen de s p  stemt tegen. Zalm heeft 
‘grote moeite’ met het voorstel.

• blijft de coalitie vóór aanleg van de Betuwelijn, hoewel acht hoogleraren in een open brief 
ernstige twijfel uiten over het economisch rendement. Het c d a  treedt toe tot het kamp 
van de twijfelaars.

• geeft een grote meerderheid van de Tweede Kamer de regering groen licht om deel te 
nemen aan een eventuele luchtactie van de n a v o  tegen de Serviërs. Alleen de s p  vreest een 
escalerend effect en spreekt zich uit tegen n a v o -actie.

N o v e m b e r 1998

Schiphol

Netelenbos meldt na een extra kabinetsberaad dat is besloten dat Schiphol de komende jaren 
fors mag doorgroeien. Een dag later ontkent minister Pronk dat er besluiten zijn gevallen. 
O ok Kok noemt de bijeenkomst van het kabinet‘richtinggevend’, maar niet ‘besluitvorm end’. 
Netelenbos geeft toe dat een definitief besluit over de toekomst van Schiphol pas op 18 
december wordt genomen.

Netelenbos mag, zo blijkt aan het eind van deze maand, van de rechter de overschrijding 
van de wettelijke normen voor geluidsoverlast rond Schiphol gedogen.

A sielbeleid

De v v d  pleit voor terugzending van Bosnische vluchtelingen met een zogenaamde A-status. 
d 6 6  wijst terugzending niet op voorhand af en kondigt een motie van die strekking aan. Vol
gens sommige bronnen zinspeelt de premier tijdens een vertrouwelijk overleg binnen de 
coalitie op een kabinetscrisis. d 6 6  legt zich uiteindelijk neer bij de wens van het kabinet om 
Bosnische vluchtelingen met een verblijfsvergunning in Nederland te houden. Verschillende 
fracties verwijten d 6 6  zwalkend gedrag. Het standpunt van het c d a  in deze kwestie is voor 
cda-K am erlid  De Milliano aanleiding zijn zetel op te geven.

Ruim honderd ‘witte’ illegalen gaan in hongerstaking. Cohen wil hun geen verblijfsver
gunning geven. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt hem.
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Kosovo

Het kabinet dreigt in botsing te komen met de w d  over het sturen van waarnemers naar 
Kosovo. De w d  overweegt een m otie van het c d a  en de kleine christelijke partijen te steu
nen waarin de regering wordt gevraagd geen besluit te nemen over het zenden van waarne
mers omdat de veiligheid onvoldoende gewaarborgd is. Nadat minister Van Aartsen de motie 
‘met de grootste klem en kracht’ heeft ontraden en na coalitieoverleg in het Torentje, staakt 
de w d  haar verzet. Medio december stemt de Kamer, met uitzondering van het c d a  en de 
s p , officieel in met het sturen van dertig waarnemers naar Kosovo.

Infiltranten

De Tweede Kamer reageert geschokt op de mededeling van minister Korthals dat justitie de 
afgelopen drie jaar drie criminele burgerinfiltranten heeft ingeschakeld. De minister ver
klaart voortaan geen infiltranten meer te zullen toestaan. De Tweede Kamer is dan ook ont
zet wanneer een week later blijkt dat ook onder verantwoordelijkheid van minister Korthals 
een criminele burgerinfiltrant is ingezet. Pas na afloop van het eerste debat was Korthals 
ingelicht over deze vierde infiltrant.

En verder...

• krijgen bij het debat over de nieuwe Arbowet een aantal ‘technische’ amendementen van 
de s p  de steun van P v d A ,  d 6 6  en GroenLinks. O ok een reeks PvdA-amendementen wordt 
aangenomen. Doordat niet alle 150 Kamerleden aanwezig zijn kan de ‘linkse meerderheid’ 
voor het eerst toeslaan.

• gaat staatssecretaris Hoogervorst overstag en worden de criteria voor arbeidsongeschikt
heid in de wet vastgelegd zoals door een Kamermeerderheid, behalve de w d , is bepleit.

• krijgen P v d A  en w d  stevige ruzie over ƒ 1,6 miljard die volgens het regeerakkoord aan 
bruggen en (wild)viaducten moet worden besteed. De w d  wil dat geld voor wegen 
gebruiken.

D e ce m b e r 1998

Schiphol

De drie coalitiefracties steunen het kabinetsbesluit om Schiphol tot 2010 te laten groeien van 
520.000 naar 600.000 vluchten.

A sielbeleid

Na bemiddeling beëindigen de ‘witte’ illegalen hun hongerstaking op 17 december. V óór 1 
februari horen zij van Cohen wie alsnog mag blijven en wie moet vertrekken.

De Tweede Kamer stemt in met het besluit dat vluchtelingen uit Noord-Irak, Noord-Soe- 
dan en delen van Somalië in principe kunnen worden teruggestuurd.
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Bijlm erram p

De coalitiefracties dringen aan op scherpere wetgeving voor de doorvoer van strategische 
goederen via Nederland nadat n r c  Handelsblad heeft gemeld dat Israël tot eind 1996 Schip
hol gebruikte als doorvoerhaven voor militaire vluchten.

Srebrenica

Een in augustus gevormde werkgroep uit de Tweede Kamer oordeelt dat een parlementaire 
enquête over Srebrenica ‘op dit m om ent’ niet nodig is. Het c d a  en GroenLinks zijn vóór een 
enquête, de w d  en d 6 6  zijn tegen. De P v d A  is verdeeld, maar in meerderheid tegen. De 
werkgroep adviseert wel om een speciale tijdelijke commissie van de Tweede Kamer een ana
lyse te laten maken van de ‘politieke besluitvorm ing’ over de deelname van Nederland aan 
vredesoperaties en het verloop ervan.

Varkenswet

De rechtbank bepaalt in een tussenvonnis dat minister Apotheker moet aantonen dat een 
generieke korting van de varkensstapel een redelijk middel is voor een vermindering van het 
mestoverschot; anders wordt de Wet herstructurering varkenshouderij alsnog ongeldig ver
klaard. O ok bepaalt de rechter dat de varkenshouders geen varkens hoeven in te leveren als 
ze daar geen schadevergoeding voor krijgen. De wet ging op 1 september in.

En verder...

• willen P v d A ,  c d a  en GroenLinks dat het kabinet extra maatregelen neemt voor armoede
bestrijding. Volgens minister De Vries is er geen geld voor een plan dat is opgesteld door 
c d a , GroenLinks, f n v  en c n v .

• keren P v d A ,  c d a , GroenLinks en s p  zich tegen een persoonsgebonden clubcard in het 
betaald voetbal. De clubcard is twee jaar eerder op aandringen van de Tweede Kamer inge
voerd.

• dreigt binnen de coalitie een conflict te ontstaan over de tunnel onder het Groene Hart 
voor de hogesnelheidstrein. De w d  wil samen met c d a ,  s p ,  s g p  en r p f  dat het kabinet 
de tunnel goedkoper aanlegt, maar steunt uiteindelijk een CDA-motie van die strekking 
niet.

• kan minister Netelenbos rekenen op voldoende steun voor de Betuwelijn. Voorstellen van 
c d a , GroenLinks en s p  om de aanleg van de lijn uit te stellen o f zelfs te stoppen, krijgen 
geen meerderheid.

• moet het kabinet van de Kamer onderzoeken o f rekeningrijden ook in de middag- en 
avondspits kan worden ingevoerd.

• dringt een Kamermeerderheid ( p v d A ,  d 6 6 ,  GroenLinks, s p  en de kleine christelijke frac
ties) opnieuw aan op voltooiing van rijksweg A4. Netelenbos zegt er nog niet zeker van te 
zijn o f ze de wens van de Kamer zal uitvoeren.
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Jan u ari 1999

A sielbeleid

De Tweede Kamer wil van Cohen uitleg over diens uitspraak dat het asielstelsel ‘ontploft’ bij 
de komst van 65.000 asielzoekers. De oppositie slaagt er in een spoeddebat niet in tweespalt 
te zaaien in de coalitie. Volgens de regeringspartijen bevat de opm erking over het ‘ontplof
fen’ van het asielbeleid niets nieuws.

De P v d A ,  d 6 6  en Cohen reageren scherp afwijzend op een voorstel van de w d  om ille
gaal verblijf in het Wetboek van Strafrecht onder te brengen.

Bijlm erram p

Onderzoek wijst uit dat ten minste honderd overlevenden van de Bijlmerramp lijden aan het 
posttraumatisch stresssyndroom. Volgens het Academisch Medisch Centrum  kan er geen 
relatie worden gelegd met het vliegtuigongeval. Het a m c  zegt dan ook niet in staat te zijn een 
lichamelijk onderzoek naar Bijlmerslachtoffers uit te voeren. Minister Borst zegt niettemin 
een nader onderzoek toe.

Op 27 januari starten de openbare verhoren van de enquêtecommissie. In de eerste week 
komen ooggetuigen aan bod. Gesproken wordt onder meer over de gezondheidsklachten. 
Commissievoorzitter Meijer bevestigt desgevraagd dat de commissie sinds kort beschikt over 
belastende documenten over het technisch onderhoud van El Al-vliegtuigen.

Spotprent Jos Collignon, de Volkskrant, 19 maart 1999.
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Kroonprins

De fracties van d 6 6 ,  c d a , GroenLinks, s p , s g p , r p f  en g p v  vinden het beter dat de kroon
prins geen lid wordt van het Internationaal Olympisch Comité. Dit blijkt uit de reacties op 
een io c-ra p p o rt over de Salt Lake City-om koopaffaire. Tijdens een debat in de Tweede 
Kamer, dat op initiatief van het c d a  wordt gehouden, krijgt het kabinet de ruimte om tot 
een zorgvuldige afweging te komen over het m ogelijk intrekken van de kandidatuur van de 
kroonprins.

Varkenswet

Apotheker verklaart in beroep te gaan tegen het tussenvonnis van de rechtbank. Tijdens 
spoedoverleg met de Tweede Kamer blijkt dat een Kamermeerderheid wil dat de minister 
met de boeren een alternatief bedenkt voor de Varkenswet.

W A O

Het kabinet presenteert maatregelen om het aantal WAo’ers terug te dringen. W D -fractie- 
leider Dijkstal vindt de maatregelen te weinig ambitieus en waarschuwt dat ingrepen in de 
hoogte en duur van de wAO-uitkeringen niet kunnen uitblijven als het aantal WAo’ers onvol
doende wordt verminderd. De P v d A  wil werkgevers verbieden WAo’ers te ontslaan. d 6 6  wil 
de streefcijfers voor het weer opnemen van WAo’ers in het arbeidsproces verdubbeld zien en 
wenst een wettelijk recht op reïntegratie en begeleiding. Het c d a  pleit voor een verplicht 
‘herstelplan’ en wil dat langdurig zieken die nog kans hebben op herstel niet in de w a o  

terechtkomen.

En verder...

• willen w d , P v d A ,  GroenLinks en s p  opheldering over de juistheid van de milieucijfers in 
rapporten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne na de bewering 
van een medewerker dat het r i v m  zich schuldig maakt aan ‘leugen en bedrog’. Minister 
Pronk twijfelt niet aan de kwaliteit van de rapporten van het r i v m .

• reageren de regeringsfracties gematigd positief op de Defensienota. Ze juichen de keuze 
toe voor deelname aan crisisbeheersings- en vredesoperaties ten koste van de verdediging 
van het eigen en het n a v o -grondgebied. Het c d a  ziet ‘geen positieve elementen’.

F e b ru a ri 1999

Varkenswet

De rechter bepaalt op 23 februari dat een deel van de varkenshouders zijn varkensstapel niet 
hoeft in te krimpen zoals de Wet herstructurering varkenshouderij voorschrijft. Apotheker 
draait drie dagen later de eerste verplichte korting van tien procent van de varkensstapel 
terug. Hij gaat in hoger beroep. De minister krijgt zware kritiek van een overgrote meerder
heid van de Kamer voor de trage manier waarop hij de crisis heeft behandeld.
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Senatoren van de P v d A  en d 6 6  verklaren dat ze in 1998 zijn gezwicht voor politieke druk om 
in te stemmen met de wet, hoewel ze zich bewust waren van de gebreken ervan.

A sielbeleid

Mede onder invloed van de campagne voor de aanstaande Provinciale-Statenverkiezingen 
worden verschillende plannen gelanceerd voor het asielbeleid. Zo pleit Melkert ervoor uitge
procedeerde asielzoekers geen verdere opvang te bieden. Hij kom t hiermee tegemoet aan de 
w d , die deze opvatting vier maanden eerder kenbaar maakte. d 6 6  ziet er niets in. Groen
Links vraagt om een parlementair onderzoek naar het asielbeleid. Het c d a  steunt dit idee; 
de coalitiepartijen wijzen het af. De w d  bepleit het terugsturen van 23.000 Bosniërs, waar
onder ook die met een A-status. De coalitiegenoten wijzen dit voorstel direct van de hand.

Bijlm erram p

In de tweede week van de openbare verhoren komt de enquêtecommissie met explosief 
nieuws. Uit een geluidsband blijkt dat de verkeersleiding een half uur na de ramp wist dat de 
lading van het toestel explosieve en giftige stoffen bevatte, maar deze informatie op verzoek 
van El Al ‘onder de pet’ hield. Het kabinet schorst vrijwel onm iddellijk twee verkeersleiders 
en een staffunctionaris. Voorm alig directeur-generaal van de Rijksluchtvaartdienst Weck 
treedt voor de duur van de enquête terug. Kok noemt het verzwijgen van de lading ‘onver
geeflijk’. De w d  en de gehele oppositie bekritiseren de wijze waarop de premier de enquête
commissie voor de voeten loopt. De P v d A  reageert met instemming op de uitlatingen van Kok. 
Een week later blijkt de geluidsband ‘non-inform atie’. De El Al-medewerker die op de band te 
horen was, las een verkeerde vrachtlijst voor. De derde week van de verhoren draait om de 
gebeurtenissen rond de berging. In de vierde week staat de lading centraal. Jorritsma verklaart 
te zullen aftreden als uit de enquête blijkt dat haar iets te verwijten valt.

Kroonprins

Na overleg met premier Kok schort de kroonprins zijn lo c-w erk  op. P v d A ,  w d , c d a  en 
GroenLinks reageren tevreden op het kabinetsbesluit.

En verder...

• pleit een woordvoerder van het ministerie van Defensie in n r c  Handelsblad voor een 
enquête naar Srebrenica. De regeringsfracties vinden dat hij voor zijn beurt spreekt. 
Minister De Grave ontheft hem van zijn functie.

• willen d 6 6 ,  w d ,  c d a ,  s p  en de kleine christelijke partijen dat de Flexwet wordt aangepast.
• besluit het kabinet alsnog gehoor te geven aan een m otie van P v d A  en d 6 6  om geld voor 

de A4 te besteden aan de spoorlijn Delft-Abcoude.
• ontstaat er opwinding over de loslippigheid van Kamerleden na gesprekken met koningin 

Beatrix. De koningin schort het overleg met de Kamer m ogelijk op. Kok is onaangenaam 
getroffen door het ‘onfatsoen’ van enkele Tweede-Kamerleden.

• ruziën P v d A  en w d  in de verkiezingscampagne. Melkert noemt de w d  de ‘sociale bleek-
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neus’ van het parlement. Dijkstal waarschuwt voor de onontkoombaarheid van bezuini
gingen, inclusief posten als onderwijs en zorg die de P v d A  juist wil beschermen.

• willen P v d A ,  c d a  en d 6 6  ‘zware politieke druk’ op Turkije om te voorkom en dat PKK-lei- 
der Öcalan zal worden geëxecuteerd.

• neemt de Tweede Kamer de Wet opheffing bordeelverbod aan. Het c d a  stemt tegen.

M a a rt 1999

Varkenswet

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat Apotheker extra maatregelen neemt om 
te voorkom en dat de varkensstapel verder toeneemt. P v d A ,  w d  en d 6 6  dringen hierop aan 
met een motie. De minister ontraadt deze.

W A O

De w d  wil af van het recht op een wAO-uitkering bij lichte psychische klachten, maar krijgt 
hiervoor geen enkele steun.

d 6 6 ,  P v d A ,  GroenLinks, de s p  en de kleine christelijke partijen slagen erin via moties een 
wettelijk recht voor WAo’ers op begeleiding bij het vinden van werk vastgelegd te krijgen.

A sielbeleid

De staatssecretaris verstrekt verblijfsvergunningen aan dertien ‘witte’ illegalen die aan de 
hongerstaking deelnamen.

De w d  is van mening dat Bosnische vluchtelingen die v ijf jaar o f langer in Nederland 
wonen, mogen blijven.

Bijlm erram p

In de eerste week van maart staan de gezondheidsklachten centraal. In de openbare verho
ren van woensdag 10 tot en met vrijdag 12 maart worden (oud-)politici aan de tand gevoeld. 
Afgezien van de tranen van oud-minister Maij-Weggen, gaat de meeste aandacht uit naar de 
verhoren van ministers Borst en Jorritsma op de laatste dag. Borst ontkent dat zij en haar 
ministerie zich te gemakkelijk hebben afgemaakt van het dossier over de gezondheidsklach
ten. ‘Een breed ongericht onderzoek zou één grote teleurstelling worden’, aldus Borst. Voor
malig minister van Verkeer Jorritsma zegt er spijt van te hebben dat ze in augustus 1996 het 
vrachtdossier over de lading in een voortvarende bui naar de Kamer had gestuurd: ‘ Ik had 
het dossier vooraf moeten analyseren.’ Jorritsma ontkent dat ze de Tweede Kamer onvolledig 
en onjuist heeft voorgelicht over de lading.

Kok en Lubbers verklaren diep teleurgesteld te zijn over de houding van Israël bij de 
nasleep van de Bijlmerramp. De commissie onthult op de laatste dag dat El Al in 1992 al alle 
ladingspapieren ter beschikking had.
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Kroonprins

De Tweede Kamer reageert verdeeld op de maatregelen die het 10c heeft genomen. De P v d A  

is positief; d 6 6 ,  c d a , GroenLinks en de kleine christelijke partijen handhaven hun standpunt 
dat de kroonprins niet in het i o c  thuishoort. Maar d 6 6  en c d a  hebben er na een gesprek 
van de fractiespecialisten met het bestuur van Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse 
Sportfederatie steeds meer vertrouwen in dat het io c  orde op zaken kan stellen.

Kosovo

Een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer steunt de op 24 maart ingezette n a v o -  

aanvallen op Joegoslavië. Alleen de s p  is tegen. Twee GroenLinks-leden trekken hun aanvan
kelijke steun voor de actie in.

Referendum

De ministerraad besluit alles in het werk te stellen om de nog zittende Eerste Kamer te laten 
instemmen met de invoering van het referendum in de veronderstelling dat het voorstel in 
de nieuwe Kamer zal sneuvelen. W D -senator Wiegel vindt het fatsoenlijker als de nieuwe 
Eerste Kamer beslist over het wetsontwerp. W iegel is tegen het correctief referendum; hij zal 
niet van mening veranderen ‘over zoiets cruciaals’. Verschillende D66-prominenten dreigen 
met een kabinetscrisis wanneer de invoering van het referendum sneuvelt in de Eerste 
Kamer. De Graaf noemt de behandeling van het referendum echter een zaak van de Eerste 
Kamer en weigert verder elk commentaar.

Verkiezingen Provinciale Staten

De w d  en d 6 6  halen in de verkiezingscampagne fel uit naar de P v d A .  d 6 6  verwijt de P v d A  

arrogantie van de macht, de w d  zegt dat de P v d A  het voortbestaan van het kabinet in gevaar 
brengt door te morrelen aan de financiële afspraken in het regeerakkoord. De partijen sta
ken hun campagne na het bekend worden van het overlijden van oud-CDA-fractievoorzitter 
Heerma.

De verkiezingen (opkomst 45,5 procent) leveren een grote winst op voor GroenLinks, her
stel voor het c d a , zwaar verlies voor d 6 6 ,  tegenvallende winst voor de P v d A  en licht verlies 
voor de w d . Van Vught ( s p  en 19 jaar) zal het jongste Eerste-Kamerlid ooit worden.

En verder...

• reageert een grote meerderheid van de Tweede Kamer kritisch op het kabinetsplan om de 
sociale zekerheid ingrijpend te reorganiseren. De P v d A  en d 6 6  vinden dat de privatisering 
te ver doorschiet. De w d  is bang voor grotere bureaucratie en denkt dat het plan onuit
voerbaar is.

• toont de Tweede Kamer zich verheugd over de benoeming van Italiaan Prodi tot voorzit
ter van de Europese Commissie.

• is de Tweede Kamer tevreden met het resultaat van de onderhandelingen over de Europe
se contributiebijdragen.
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• zijn de v v d , GroenLinks en het c d a  tegen het plan van Borst om apothekers te korten op 
hun honorarium  en hun bijverdiensten.

A p r il 1999

Varkenswet

De Raad van State is tegen de indiening van de noodwet die Apotheker wil maken voor de 
gedeeltelijk uitgeschakelde Varkenswet. Het kabinet besluit een uitspraak van de rechter over 
het eventueel toekennen van een schadevergoeding aan varkenshouders af te wachten. Dit 
krijgt de steun van de w d  en d 6 6 .  De P v d A  wil het alternatieve voorstel van minister A p o
theker -  omzeilen van de Wet herstructurering varkenshouderij door varkensrechten op te 
kopen -  meteen invoeren.

A sielbeleid

Op 21 april presenteert het kabinet de nieuwe Vreemdelingenwet. Kern van het voorstel is dat 
er nog maar één asielstatus is. Ontheemden uit oorlogsgebieden die komen schuilen voor het 
geweld krijgen een slechtere positie dan vluchtelingen die persoonlijk worden vervolgd. De 
P v d A  vindt de ontheemdenregeling ‘minderwaardig’, de v v d  vreest dat asielzoekers te snel 
een permanente verblijfsvergunning kunnen krijgen, d 66 betwijfelt o f er minder procedures 
komen.

Bijlm erram p

Op 22 april presenteert de enquêtecommissie haar rapport met conclusies en aanbevelingen. 
Volgens de commissie hebben opeenvolgende ministers, onder wie de vice-premiers Borst en 
Jorritsma, de Tweede Kamer in de periode 1992-1998 ‘onzorgvuldig, onvolledig, ontijdig o f 
onjuist’ ingelicht. Premier Kok zou te passief zijn geweest bij de afwikkeling van de Bijlmer
ramp. De commissie stelt verder dat er een directe relatie is tussen de gezondheidsklachten 
en de Bijlmerramp. De regering heeft, aldus de commissie, onvoldoende aandacht gehad 
voor de door de ramp veroorzaakte maatschappelijke onrust. Commissielid Van den Doel 
plaatst een voetnoot bij de conclusie van de commissie dat er sprake was van verkokerd over
heidsoptreden.

Kok kondigt dezelfde dag nog aan de conclusies van de commissie te zullen weerleggen. 
Borst laat weten te zullen aftreden als de Kamer de conclusie overneemt dat haar optreden 
een negatief effect heeft gehad op de gezondheid van de Bijlmerbewoners en hulpverleners.

De regeringsfracties spreken, evenals de oppositie, waardering uit voor het rapport, maar 
met name d66 en v v d  vinden dat de commissie soms te harde oordelen velt. Binnen de 
D66-fractie worden de conclusies over Borst gezien als bewijs van een kruistocht tegen de 
minister. Dijkstal verwijt de commissie tijdens de openbare verhoren onzorgvuldig te heb
ben gewerkt.

Het c d a  verklaart dat het rapport een ‘onthutsend beeld’ schetst van het functioneren van 
de overheid, maar spreekt nog geen oordeel uit over individuele bewindslieden. GroenLinks 
noemt het onvermijdelijk dat het rapport politieke consequenties krijgt.
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De snelle reactie van de premier wordt van verschillende zijden gelaakt. Het c d a  vindt dat 
Kok voor zijn beurt spreekt. Verder laten PvdA-Kamerlid Gortzak, senator Wiegel, minister 
Pronk en commissielid Oudkerk zich er negatief over uit.

Maar ook de commissie krijgt gaandeweg meer kritiek. Zij draagt hiervoor deels zelf de 
bouwstenen aan. De Graaf meent dat Meijer te ver is gegaan door na de verschijning van het 
rapport de suggestie te wekken als zou Kok meineed hebben gepleegd. O ok het feit dat ver
schillende leden van de enquêtecommissie stemmingen in de Tweede Kamer laten schieten 
voor een tv-optreden wordt hen niet in dank afgenomen. Commissielid Van den Doel, op 
werkbezoek in Noorwegen, laat weten het niet gepast te vinden in een amusementspro
gramma te verschijnen. Van den Doel meent ook dat de commissie te lang heeft getreuzeld 
met een rectificatie van de bandopname over de gevaarlijke lading.

Kroonprins

Kok meldt op 6 april in een brief aan de Kamer dat het kabinet geen bezwaar meer heeft 
tegen de beëdiging van de kroonprins als lid van het io c .  Het besluit heeft de steun van P v d A  

en v v d . De overige fracties hebben hun bedenkingen, maar leggen zich er bij neer.

Kosovo

De opvatting van regering en Tweede Kamer, dat de Kosovaarse vluchtelingen allereerst in de 
regio opgevangen moeten worden, lijkt op den duur onhoudbaar. De meeste fracties in de 
Tweede Kamer dringen er dan ook op aan ruimhartig vluchtelingen uit Kosovo toe te laten. 
Cohen kondigt aan duizend tot tweeduizend Kosovaarse vluchtelingen als oorlogsontheem- 
den naar Nederland te halen en hun een tijdelijke verblijfsvergunning te geven. De v v d  is 
daar tegen omdat zij vreest dat veel vluchtelingen gaan procederen voor een permanente ver
blijfsvergunning.

Op 7 april verklaart Kok in de Tweede Kamer dat de regering bereid is Nederlandse m ili
tairen te laten meedoen aan ‘kleinschalige grondoperaties’ van de n a v o  in Kosovo. Groot
schalige operaties zijn uitgesloten. Daarmee maakt de premier een einde aan de verwarring 
die in de Kamer is ontstaan doordat de ministers Van Aartsen en De Grave elkaar leken tegen 
te spreken over de inzet van grondtroepen.

H alf april stemmen alle partijen, inclusief de s p ,  in met de Nederlandse bijdrage aan de 
humanitaire NAVo-actie Allied Harbour. Een week later gaat de Tweede Kamer, met uitzon
dering van de s p ,  akkoord met uitbreiding van de militaire bijdrage.

De GroenLinks-fractie dreigt na aanvallen op Servische media haar steun aan de n a v o  in 
te trekken als deze de aanvallen ‘duidelijk verschuift’ van militaire naar civiele doelen.

En verder...

• vindt de Commissie Emolumenten dat Kamerleden onbeperkt moeten kunnen bijverdie
nen. Een Kamermeerderheid van P v d A ,  d 6 6 ,  GroenLinks, s p  en de kleine christelijke frac
ties vindt dat parlementariërs een deel van hun bijverdiensten moeten blijven inleveren.

• meldt het Agrarisch Dagblad dat staatssecretaris Faber de Tweede Kamer in december 1998 
onvolledig informeerde over hiaten in het oormerkensysteem voor runderen. Het minis-
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terie wist al langer dat het systeem niet goed functioneerde. De Kamer neemt uiteindelijk 
genoegen met excuses van Faber. Ambtenaren verzuimden informatie door te geven.

• hebben P v d A ,  d 6 6  en c d a  forse kritiek op het plan van minister Jorritsma om bij het C en
traal Bureau voor de Statistiek te Heerlen 700 banen te schrappen.

• gaat de Tweede Kamer akkoord met de genetische manipulatie van gewassen. Een voor
stel van g p v , GroenLinks, r p f , s g p  en s p  om  een moratorium  in te stellen krijgt onvol
doende steun.

• stemt de Tweede Kamer in met de vorm ing van Twentestad, d  6 6  en de gehele oppositie 
stemmen tegen. De P v d A  en de v v d  vinden dat d 6 6  zich niet aan het regeerakkoord heeft 
gehouden. d 6 6  meent dat de form ulering van het regeerakkoord afwijkingen toelaat.

M ei 1999

Bijlm erram p

In de schriftelijke reactie op vragen vanuit de Tweede Kamer zet het kabinet vraagtekens bij 
de belangrijkste conclusies uit het eindrapport. Het verwerpt onder meer de kritiek op Kok 
en Borst. Het kabinet meent verder dat de commissie te hard van stapel loopt met haar ver
wijten over de gebrekkige informatie aan de Tweede Kamer. Ten slotte vindt het dat de com 
missie een ongenuanceerd beeld schetst van het optreden van de overheid.

De Tweede Kamer begint op 18 mei aan het debat met de commissie. d 6 6  en v v d  laten 
geen spaan heel van de belangrijkste conclusies van het rapport. De P v d A  slaat een iets gema
tigder toon aan. Zij kan zich vinden in een groot aantal conclusies, maar zet vraagtekens bij 
het verwijt dat het trage overheidsoptreden het aantal gezondheidsklachten zou hebben ver
groot. Oppositiepartijen c d a , GroenLinks en s p  zijn het in grote lijnen eens met het rapport. 
Commissievoorzitter Meijer zegt in zijn antwoord het incident rond de bandopname te 
betreuren en verklaart niet te hebben willen suggereren dat de premier meineed had 
gepleegd. De commissie blijft echter achter haar conclusies staan.

Op 26 mei lijkt de positie van Borst te wankelen als PvdA-woordvoerder Van Gijzel de con
clusie aangaande de onderschatting door de overheid van de gezondheidsklachten voorlopig 
overneemt. Op 27 mei wordt het debat afgesloten.

Kabinetscrisis

In de aanloop naar het debat in de Eerste Kamer over het correctief referendum voert d 6 6  

de druk op de vvD-senatoren verder op. O ok De Graaf dreigt nu met een kabinetscrisis als 
de v v d  niet unaniem voorstemt. Aan verwerping van het referendum door toedoen van 
Bierman (die de Groenen, alsmede een aantal provinciale partijen vertegenwoordigt) zal d 6 6  

geen politieke consequenties verbinden.
V ijf v v d -senatoren blijven ook aan de vooravond van het debat bij hun afwijzend stand

punt. Spoedoverleg van W D -Ieider Dijkstal met de Eerste-Kamerfractievoorzitter Ginjaar 
mag niet meer baten, want in de nacht van 18 op 19 mei stemt Wiegel tegen het wetsvoorstel. 
Bierman stemt wel vóór de grondwetswijziging, maar de vereiste tweederde meerderheid 
wordt niet behaald.

Kok, die tijdens het debat verklaarde dat afwijzing van de grondwetswijziging ‘de ruimte
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voor het kabinet om  zijn werk voort te zetten ernstig zou aantasten, kom t de volgende m or
gen met zijn kabinet bijeen voor crisisberaad.

Het kabinet valt op 19 mei. Een voorstel van de P v d A -  en W D -m inisters om het grond- 
wetswijzigingsvoorstel op de kortst mogelijke termijn ongewijzigd opnieuw bij de Tweede 
Kamer in te dienen, is door d 6 6  afgewezen. In het debat over de val van het kabinet, noemt 
De Graaf het ‘niet m ogelijk' dat d 6 6  meewerkt aan een reconstructie van het kabinet. ‘Van
nacht is iets onherstelbaars gebeurd’, zegt hij. Kok uit in zijn wekelijkse tv-gesprek scherpe 
kritiek op W iegel die ‘met open ogen, willens en wetens’ Paars 11 wilde ‘opblazen’. Kok noemt 
het ‘op zijn minst slordig’ dat de senator geen voorbehoud had gemaakt bij het verkiezings
programma van de v v d  waarin invoering van het correctief referendum is opgenomen. W ie
gel zegt zich gebonden te voelen aan het verkiezingsprogramma van 1994 waarin het refe
rendum niet is opgenomen.

Nadat de koningin adviezen heeft ingewonnen -  de v v d  en PvdA-fracties willen een 
onderzoek naar herstel van het kabinet, de ü66-fractie wil uitschrijven van verkiezingen - ,  
stelt zij de vice-voorzitter van de Raad van State, Tjeenk W illink (pvdA), aan als informateur. 
Hij krijgt de opdracht te onderzoeken ‘o f en op welke wijze de samenwerking tussen de hui
dige coalitie van P v d A ,  v v d  en d 6 6  kan worden voortgezet’.

De oriënterende gesprekken van de informateur met de fractievoorzitters van P v d A ,  d 66 
en v v d  afzonderlijk verlopen hoopvol. De Graaf krijgt op 25 mei van zijn fractie de ruimte 
om te onderhandelen over inhoudelijke voorstellen die moeten leiden tot reconstructie van 
het kabinet. Op 28 mei vindt het eerste gezamenlijke overleg van de drie fractieleiders met de

D e onderhandelaars D e Graaf ( d 6 6 ) ,  Dijkstal ( v v d )  en Melkert ( p v d A )  hebben een akkoord over het 

referendum bereikt onder leiding van informateur Tjeenk Willink.

D e breuk in de paarse coalitie is daarmee gelijmd.

Foto: Roel Rozenburg, Den Haag.
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informateur plaats. Op de laatste dag van de maand bereiken de drie coalitiepartijen over
eenstemming over de tijdelijke invoering van een raadgevend referendum. Het voorstel tot 
grondwetswijziging voor een bindend referendum zal opnieuw worden ingediend.

Varkenswet

De president van de Haagse rechtbank bepaalt in een kort geding dat het ministerie van 
Landbouw een dwangsom van een half miljoen gulden per dag moet betalen als het door
gaat met de uitvoering van de Wet herstructurering varkenshouderij.

Kosovo

In een brief aan de Tweede Kamer spreekt het kabinet berichten tegen als zou er eind maart 
onenigheid tussen ministers hebben bestaan over de n a v o -acties.

Het kabinet besluit deze maand nog eens tweeduizend Kosovaren op te vangen.
Een grote meerderheid van de Tweede Kamer stemt niet in met het voorstel van Groen

Links voor een pauze van 48 uur in de n a v o -bombardementen op Joegoslavië. O ok een plei
dooi van GroenLinks om vooral doelen te bombarderen in Kosovo en niet in het Servische 
deel van Joegoslavië vindt geen bijval.

En verder...

• ziet een Kamermeerderheid in het felicitatietelegram van president W ijdenbosch aan 
koningin Beatrix een ‘goed signaal’ waarop positief gereageerd moet worden. Minister 
Herfkens blijft hulp aan Suriname afwijzen.

• dienen c d a , P v d A ,  d 6 6  en w d  een wetsontwerp bij de Tweede Kamer in om koophuizen 
bereikbaar te maken voor lagere inkomens.

• heeft de Com m issie voor de werkwijze van de Kamer een voorstel ingediend bij het Pre
sidium van de Tweede Kamer om europarlementariërs spreekrecht te geven in de Tweede 
Kamer.

• geeft het kabinet toe dat het ministerie van Defensie fouten heeft gemaakt met betrekking 
tot de zogeheten antipersoneelsmijn en dat het de Tweede Kamer daarover onjuist heeft 
ingelicht.

• is de Tweede Kamer uiterst kritisch over de commissie-Scholten, die onderzoek deed naar 
de joodse tegoeden bij financiële instellingen. Vooral P v d A  en c d a  zien ‘tekortkomingen’ 
en kwalificeren het interim -rapport als ‘kil’.

• gaat de Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstellen gebaseerd op de aanbevelingen van de 
commissie-Van Traa, waaronder het voorstel dat per 1 februari 2000 de inzet van bijzon
dere opsporingsmethoden regelt.
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Juni 1999

Kabinetscrisis

O p 3 juni stemmen de Tweede-Kamerfracties van P v d A ,  v v d  en d 6 6  in met de doorstart van 
Paars 11. Op 7 juni is het kabinet officieel gelijmd. De volgende dag trekt Kok de ontslagaan
vrage van het kabinet in. Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de kabinetscrisis eist 
Melkert meer ambitie van het kabinet-Kok. De oppositie stelt dat de coalitiepartijen de afge
lopen drie weken ernstige schade hebben toegebracht aan het vertrouwen van de burgers in 
de politiek. In een door r p f / g p v  aangevraagd interpellatiedebat op 15 juni in de Eerste 
Kamer zegt Kok het niet uit te sluiten dat hij ook in de toekomst druk zal uitoefenen op coali
tiefracties indien senatoren dreigen te stemmen tegen wetsvoorstellen waarover in een 
regeerakkoord afspraken zijn gemaakt.

Vertrek minister Apotheker. Varkenswet

Apotheker treedt op 7 juni af omdat er binnen het kabinet ‘onvoldoende politiek draagvlak’ 
is voor zijn alternatieve varkensplan.

De fractieleiders van P v d A  en v v d  noemen het vertrek van Apotheker ‘onbegrijpelijk’ en 
‘bevreemdend’. De Graaf noemt het moment ‘niet gelukkig, maar daarmee nog niet onjuist’. 
Het c d a  meent dat het aftreden ‘respect’ verdient en dat de minister door de coalitie werd 
geïsoleerd. Volgens Kok is het Apotheker ‘allemaal te veel’ geworden en had het in de rede 
gelegen als de minister de discussie over zijn plan in de ministerraad had gevoerd. Kok wijst 
erop dat het kabinet had afgesproken de uitspraak van de rechter over de eerder genomen 
saneringsmaatregelen af te wachten.

Europarlementariër en oud-staatssecretaris Brinkhorst wordt op 8 juni door de koningin 
beëdigd als minister. De nieuwe minister hoort twee dagen later de uitspraak in hoger beroep 
van het gerechtshof in Den Haag dat de Varkenswet buiten werking moet blijven totdat de 
rechter in een bodemprocedure een uitspraak heeft gedaan. Aan het eind van de maand kon
digt Brinkhorst aan dat hij op korte termijn een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer zal stu
ren waarin hij het aantal varkens aan een m aximum bindt. Een meerderheid van de Tweede 
Kamer steunt de minister in zijn plan door te gaan met de inkrimping van de varkensstapel.

D ioxin e

Staatssecretaris Faber van Landbouw komt onder vuur te liggen over haar optreden in de 
dioxinekwestie. In een spoedoverleg met de Tweede Kamer krijgt zij scherpe kritiek omdat 
ze te laat maatregelen zou hebben genomen om de risico’s voor de volksgezondheid te beper
ken. Uit verklaringen van Borst en Faber blijkt dat de ministeries van Volksgezondheid en 
Landbouw hebben gezwegen over het dioxinerisico.

Faber erkent op 9 juni in de Tweede Kamer dat de aanpak van de dioxinekwestie beter had 
gekund. De coalitiepartijen verwerpen een motie van afkeuring van de oppositie tegen Faber. 
De W D -fractie deelt de kritiek van de oppositie, maar stemt na intern overleg binnen de 
coalitie tegen de motie. P v d A ,  v v d  en d 6 6  stemmen wel voor een W D -m otie  waarin de
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staatssecretaris wordt aangemoedigd de interne organisatie op haar departement op orde te 
brengen.

Cocaïne

De commissie-Kalsbeek, ingesteld om te onderzoeken wat er is gebeurd met de aanbevelin
gen van de IRT-enquêtecommissie, schrijft in haar eindrapport dat de partijen softdrugs die 
sinds eind jaren tachtig in Nederland met medeweten van justitie zijn ingevoerd, dekmantel 
waren voor omvangrijke cocaïne-im port waaraan corrupte douane- en politieambtenaren 
hebben meegewerkt. In oktober 1998 is minister Korthals hierover ‘slechts gedeeltelijk’ geïn
formeerd door het Openbaar Ministerie, aldus de commissie. De Tweede Kamer stemt op 24 
juni in met de conclusies van de commissie.

Korthals kom t in het debat op 29 juni niet in de problemen. Hij weet de Kamer te over
tuigen dat hij kort na zijn aantreden wel door de ambtelijke top is geïnformeerd over de 
cocaïnetransporten. O ok bestrijdt hij dat er na 1994, toen de overheid stopte met het door
laten van drugstransporten om criminelen te pakken, sprake zou zijn geweest van corrupte 
overheidsfunctionarissen. Wel eist de Tweede Kamer dat de minister een uitgebreid onder
zoek instelt naar de omvangrijke cocaïnetransporten. Korthals zegt dit toe.

A sielbeleid

vvD-Tweede-Kam erlid Kamp verklaart af te willen van de regel dat uitgeprocedeerde asiel
zoekers kunnen blijven als ze ziek zijn verklaard. De P v d A  noemt het voorstel ‘absurd, inhu
maan en asociaal’, d 6 6  ‘snoeihard’. P v d A ,  v v d  en d 6 6  weten enkele weken later toch een poli
tiek akkoord te bereiken over de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Bijlmerramp

In de eerste week van juni vindt het finale debat plaats tussen het kabinet en de Tweede 
Kamer over het Bijlmerrapport. Het debat duurt in totaal achttien uur. Aanvankelijk is er 
met name tum ult als bekend wordt dat commissielid Van den Doel in een persoonlijke brief 
aan de Tvveede-Kamervoorzitter scherpe kritiek heeft geuit op het functioneren van de com 
missie. Uiteindelijk gaat het toch vooral om  de vraag hoe de (demissionaire) ministers Jor
ritsma en Borst het debat doorkomen. Beide ministers krijgen een m otie van wantrouwen 
van de oppositie gepresenteerd. De premier ontraadt ‘met de grootst mogelijke klem’ de aan
vaarding van beide moties. De P v d A  blijkt verdeeld over de wijze waarop het beleid van Borst 
kan worden afgekeurd: aanvankelijk willen v ijf fractieleden (Duivesteijn, Middel, Van Oven, 
Van Gijzel en commissielid Oudkerk) de motie tegen Borst steunen. De eerste drie zien daar
van af onder druk van Melkert en Kok. Naast Van Gijzel en Oudkerk ondersteunt ook d 66- 
commissielid Augusteijn deze motie. De m otie tegen Jorritsma wordt mede ondersteund 
door Oudkerk en Augusteijn. De oppositie en Oudkerk en Van Gijzel op hun beurt stemmen 
tegen een m otie van Melkert waarin de Tweede Kamer wordt opgedragen ‘lessen voor de toe
komst’ te trekken uit de afwikkeling van de Bijlmerramp, die ‘op een substantieel aantal pun
ten tekortkomingen heeft vertoond en beter had gekund en gemoeten’. Deze motie wordt 
aangenomen. De moties van wantrouwen daarentegen halen geen meerderheid. Het debat 
loopt met een sisser af: Paars kan verder.
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Op 22 juni presenteert een commissie van deskundigen de opzet van het uitgebreide licha
melijke onderzoek naar de gevolgen van de Bijlmerramp dat in oktober zal beginnen.

En verder...

• reageren kabinet en Kamer verheugd op het op 9 juni gesloten akkoord tussen de n a v o  

en Joegoslavië.
• gaat de Eerste Kamer akkoord met de wijziging van het erfrecht.
• wordt v v D ’er Korthals Altes tot senaatsvoorzitter gekozen voor periode van twee jaar.
• wordt RPF-Kamerlid Van Dijke in hoger beroep vrijgesproken van de aanklacht wegens 

belediging van homoseksuelen.
• krijgen Nederlandse leden van het Europees Parlement beperkt spreekrecht in Tweede 

Kamer, v v d , s p  en s g p  stemmen tegen.
• is de opkomst voor de verkiezingen van het Europees Parlement dertig procent. De v v d  

blijft gelijk op zes zetels, d 6 6  gaat van vier naar twee, de P v d A  kom t op zes, GroenLinks 
op vier en het c d a  op negen zetels, de kleine christelijke partijen gaan van twee naar drie 
en de s p  krijgt één zetel.

• zijn P v d A ,  c d a ,  v v d ,  d 6 6 ,  g p v / r p f  en s g p  tegen opheffing van een van de zes F-16 
squadrons zoals minister De Grave voorstelt in zijn Hoofdlijnennotitie. De minister houdt 
daar voorlopig aan vast.

• is een ruime meerderheid in de Kamer ( P v d A ,  d 6 6 ,  GroenLinks, c d a  en de kleine chris
telijke partijen) tegen boringen in de Waddenzee. Het kabinet is verdeeld.

• maakt het kabinet de voordracht van Bolkestein voor de Europese Com m issie bekend.
• trekt oud-minister Sorgdrager zich terug als kandidaat voor de functie van Nationale 

Ombudsman vanwege de ‘indringende discussie’ over haar persoon. De oppositiefracties 
waren unaniem tegen haar benoeming.

• dreigt minister Peper in de ministerraad met aftreden om de benoem ing van P v d A -  

kandidate Brouwer-Korf tot burgemeester van Utrecht er door te krijgen, v v d  en d 6 6  

hadden een voorkeur voor Kohnstamm van d 6 6 .  P v d A  en d 6 6  maken elkaar harde 
verwijten over de benoeming.

• gaat de Tweede Kamer in grote lijnen akkoord met het voorstel van minister Herfkens om 
het aantal landen dat bilaterale hulp ontvangt fors te verminderen.

Juli 1999

Srebrenica

Minister De Grave vervangt de top van de militaire inlichtingendienst omdat die de minis
ter niet op de hoogte had gesteld van een MiD-onderzoek in 1996/1997 naar rechts-extremis- 
tisch gedrag van vier Dutchbat-militairen in Srebrenica. De Grave noemt dit een ‘ernstige 
beoordelingsfout’. De Tweede Kamer reageert instemmend op het ingrijpen.
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En verder...

• neemt de Tweede Kamer een m otie aan waarin het kabinet wordt opgedragen eerst met 
de Kamer te overleggen voordat het de Nederlandse Aardolie Maatschappij vergunningen 
verleent voor boringen in Waddenzee.

• stemmen alle fracties van de Tweede Kamer, behalve de v v d , voor een m otie om  betaald 
zorgverlof in te voeren.

• spreekt een Kamermeerderheid ( p v d A ,  GroenLinks, d 6 6 ,  s p , r p f )  zich in een motie uit 
voor een verbod op nertsfokkerijen.

• hebben vier secretarissen-generaal die onder vuur hebben gelegen door de Bijlmerramp, 
de cocaïnedoorvoer, de dioxinekippen en de mestwetgeving, kritiek op de Tweede Kamer. 
Ze verwijten die de snelle roep om koppen te snellen onder ambtenaren en bewindslie
den. Daarom moet de Tweede Kamer een debat voeren over de ministeriële verantwoor
delijkheid.

A u g u s tu s  1999

M inisteriële verantw oordelijkheid

In augustus blijkt dat secretaris-generaal van Algemene Zaken Geelhoed (in maart 1998) en 
minister Peper (in juli 1999) notities hebben geschreven over de ministeriële verantwoorde
lijkheid. Van verschillende zijden worden hierover vragen gesteld aan het kabinet, onder 
anderen door Wiegel. Kok deelt mee dat het kabinet onverkort vasthoudt aan de werking van 
de ministeriële verantwoordelijkheid.

Bijlm erram p

Het kabinet verklaart in een brief aan de Tweede Kamer de 22 aanbevelingen uit het Bijl- 
merrapport grotendeels o f helemaal te zullen volgen.

En verder...

• reageren de coalitiefracties verdeeld op het voornemen van het kabinet spaarhypotheken 
te beperken. De v v d  en het c d a  zijn tegen het voorstel, de P v d A  en d 6 6  zijn positief.

• hebben de confessionele partijen grote moeite met de nieuwe Euthanasiewet. Het c d a  

noemt het ‘verbazingwekkend’ dat kinderen van 12 tot 16 het recht krijgen zelf te kiezen 
voor de dood.

• wil de Tweede Kamer toezicht op de representatiekosten van commissarissen der konin
gin en gedeputeerden. P v d A ,  v v d , d 6 6  en c d a  willen uniform e declaratieregels.

• wil het kabinet gasboringen in Waddenzee voorlopig tegenhouden.
• belooft minister Peper in antwoord op schriftelijke vragen van de Tweede Kamer 3400 

extra politieagenten aan het einde van de kabinetsperiode.
• pleit Melkert voor aanvulling van het regeerakkoord met afspraken over extra geld voor 

onderwijs en zorg, zodra de begroting in evenwicht is. v v d  noemt dit plan voorbarig; d 6 6  

vindt het ‘zinnig en nuttig’.
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Crisis in h et c d a  

D e poppetjes en de achtergronden

Marcel Metze, De stranding. Het c d a  van hoogtepunt naar catastrofe ( s u n ;  Nijmegen 1995) 
i s b n  90 6168 436 6, 287 p., niet meer leverbaar.
Pieter Gerrit Kroeger en jaap Stam, De rogge staat er dun b i j .  Macht en verval van het c d a  

1974-1988 (Balans; Amsterdam 1998) i s b n  90 5018 402 2, 358 p., prijs: ƒ 39,90.
Kees Versteegh, De honden blaffen. Waarom het c: d a  geen oppositie kan voeren (Bert Bakker; 
Amsterdam 1999) i s b n  90 351 2063 9, 306 p., prijs: ƒ  39,90.

Een politieke partij aan de geschiedenis waarvan binnen enkele jaren zes dikke boeken wordt 
gewijd, is een zeldzaamheid. Alleen het c d a  is er tot nu toe in geslaagd zoveel belangstelling 
van historici en journalisten te wekken, In 1992 verschenen zo goed als gelijktijdig twee boe
ken over de wording van het c d a , min o f meer institutionele geschiedenissen die in 1996 
werden aangevuld met een studie over de ideologische achtergronden van de groei naar een
heid van de drie grote confessionele partijen in Nederland.1 Wellicht was dit alles sym ptoom  
van -  toen nog -  de onvermijdelijkheid van de partij in het centrum van de macht. Het was 
de tijd waarin cDA-kamerlid loost van Iersel de positie van de christen-democratische con
centratie nog kort en krachtig kon samenvatten in de woorden: ‘We run this country.’ En daar 
was weinig tegen in te brengen, even weinig trouwens als tegen de enigszins omineuze titel 
van Rutger Zwarts studie lGods wil in Nederland\

Inmiddels is echter ook Gods wil in Nederland niet langer wet. Ontkerkelijking en ontzui
ling hebben definitief toegeslagen. En, wat tien jaar geleden niemand had verwacht, zelfs het 
c d a  is aan een ernstige crisis onderhevig nadat het tijdens de Tvveede-Kamerverkiezingen van 
1994 van 54 naar 34 zetels was geduikeld, waarvan er inmiddels nog maar 29 over zijn. Het 
belang van die crisis, gesymboliseerd in de strijd tussen premier Ruud Lubbers en zijn beoogd 
opvolger, fractieleider Elco Brinkman, en door beider vertrek uit de actieve politiek, wordt 
onderstreept door de hier besproken drie boeken. Zom in overigens als de drie eerstgenoemde 
studies een eenduidig recept leveren voor een succesvol optreden van een fusiepartij, bieden 
de overige pasklare oplossingen voor het te boven komen van de crisis. Metze, Kroeger en Stam 
concentreren zich vooral op het functioneren van de hoofdrolspelers, Versteegh zoekt de oor
zaken van de crisis ook in externe en structurele factoren. De drie boeken bieden elk voor zich 
in ieder geval een deel van het verhaal plus de nodige analyses, die elkaar overigens even vaak 
tegenspreken als aanvullen. Als bonus krijgt de lezer boeiende inkijkjes achter de schermen 
van een partij die niet langer uit de voeten kan met haar ideologische boodschap noch enkel 
met de praktijk van het schikken en plooien die zij tot politieke kunst heeft verheven.

De stranding van onderzoeksjournalist Marcel Metze focust het sterkst op de tweestrijd tus
sen de onbetwiste CDA-leider Lubbers en zijn kroonprins Brinkman. Erg diepgravend is het 
boek daardoor niet. Wellicht wreekt zich hier het gebrek aan afstand van de auteur tot de 
gebeurtenissen; amper een jaar na de verkiezingsnederlaag lag het boek in de winkel, wat op 
zichzelf overigens een prestatie van formaat mag heten. De voorgeschiedenis van het 
koningsdrama -  de discussies over de ideologische grondslag van het c d a  en het wel en wee
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van drie kabinetten-Lubbers -  wordt weliswaar uitvoerig uit de doeken gedaan, maar Metze 
overtuigt de lezer er niet altijd van dat die informatie nodig is voor een beter begrip van zijn 
betoog. Op de keper beschouwd gaat het om niet veel meer dan een lange aanloop tot de 
beschrijving van de titanenstrijd tussen twee christen-democratische coryfeeën met ver
schillende opvattingen over politieke stijl, maar vooral met onverenigbare karakters. Metze 
lijkt telkens te willen zeggen dat Brinkmans weerzin tegen de stroperigheid van de politiek, 
zoals die door Lubbers werd belichaamd, minder te maken had met de inhoud van zijn 
boodschap dan met de ongeremdheid van zijn karakter.

Metze weet hoe hij karakters m oet tekenen; daarin ligt tegelijk de kracht en de zwakte van 
zijn boek. Als we de goed-fout-tegenstelling op het verhaal projecteren, dan is Brinkman 
zonder meer fout en Lubbers goed, ook al heeft hij fouten gemaakt. Het hele boek lijkt in het 
teken te staan van een finale afrekening met de fractieleider, over wie de vernietigende con
clusie luidt:

‘Elco Brinkm ans zwakte was vooral gelegen in zijn gebrekkige zelfkennis, in zijn onverm ogen zijn 

ambitie en ijdelheid te beheersen, en in zijn volledige gemis aan strategisch inzicht. Hij gedroeg 

zich (...) met name op m om enten waarop hij een verlies moest nem en, als een klein kind. (...) 

Zijn Grote Prijs [lees: het premierschap, JR] is hem afgepakt, hem zelf treft geen blaam, in wezen 

is hij nog steeds overtuigd van zijn gelijk.’

Kortom: enkel door eigen toedoen kwam Brinkman in een maalstroom terecht die hem 
onvermijdelijk naar de afgrond sleurde. Gedreven door tomeloze ambitie en zelfoverschat
ting koos hij voor een neoliberale koers, verkwanselde hij het sociale gezicht van het c d a , 

vervreemdde hij het electoraat van het c d a  in kwesties als de w a o  en de a o w  en liep hij de 
premier zodanig voor de voeten dat die niet anders kon dan zijn kroonprins te laten vallen. 
Het portret van Lubbers is aanmerkelijk positiever en genuanceerder. Hij is weliswaar 
ongrijpbaar en dominant, een man voor wie niemand echt warme gevoelens koestert, maar 
hij is wel een politiek grootmeester die ontzag afdwingt, pragmatisch is en bereid tot com 
promissen en vooral minder egocentrisch dan zijn tegenspeler. Haast lyrisch bezingt Metze 
Lubbers’ vakmanschap:

‘Hij was niet gewetenloos o f  machiavellistisch, hij zette de m acht niet in voor persoonlijk gewin 

o f  voor andere lage doeleinden. (...) Gedurende m eer dan twaalf jaar bekwaam de hij zich als

m aar meer in zijn rol. Als een am bachtsm an werkte hij zich op van leerling tot gezel tot meester. 

“W erkende weg” -  een van zijn favoriete uitdrukkingen -  vergroeide hij m et de finesses van zijn 

vak, werd hij één met het premierschap. Hij werd daarbij niet gedreven door grootheidswaan o f  

bezitterigheid, m aar koesterde zijn vaardigheid als een geliefd stuk gereedschap dat men liever 

niet uit handen geeft.’

Lubbers’ fout lag volgens Metze niet zozeer in het feit dat hij Brinkman tot zijn opvolger 
koos; zijn grootste fout maakte hij door zelf de exclusieve verantwoordelijkheid voor die keu
ze te nemen, waardoor hij niet door anderen in de partij kon worden gecorrigeerd. Met ande
re woorden: Lubbers werd slachtoffer van zijn eigen bedrevenheid om met macht om  te gaan.

Met het vertrek van Lubbers en Brinkman uit de politiek is volgens Metze het grootste 
probleem voor het c d a  dat het de partij ontbreekt aan politiek leiderschap, aan een binden-
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de figuur die de partij een duidelijk zichtbaar karakter geeft. Het herstel zal daarom uit de 
lagere partijregionen moeten komen, maar als het inspirerende leiderschap dat een nieuwe 
koers uitzet te lang uitblijft, zal op den duur ook de infrastructuur van de partij afbrokkelen. 
Het lijkt erop dat het c d a  er v ijf jaar na de stranding nog steeds niet in is geslaagd uit deze 
vicieuze cirkel te ontsnappen.

Terecht merken Peter Gerrit Kroeger en Jaap Stam in hun boek op dat de leiderschapscrisis 
binnen het c d a  nog dieper ingrijpt dan Metze het doet voorkomen. Want rond de verkie
zingsnederlaag van 1994 raakte het c d a  niet alleen Lubbers en Brinkman kwijt, maar ook jan 
de Koning, alternatieve aanvoerders als O nno Ruding en Hans van den Broek, partijvoorzitter 
W im  van Velzen en partijsecretaris Kees Bremmer. En een nieuwe koers zit er ook volgens hen 
voorlopig niet in, al was het maar omdat het eerste kabinet-Kok meer no-nonsense was dan 
Lubbers ooit durfde o f mocht zijn en uitvoerde wat de P v d A  aan Brinkman als asociaal en 
onverantwoord hard had verweten. Hun sombere conclusie luidt dan ook dat het c d a  over
bodig dreigt te worden, dat een dynamische tegenbeweging in de partij nog niet te bespeuren 
valt en dat het nog maar even hoeft te duren en het c d a  blijft uit louter armoede bij elkaar.

Wat Kroeger, voormalig politiek adviseur van minister van Onderwijs W im  Deetman, en 
Volkskrant-redacteur Stam te melden hebben, lijkt dus na het boek van Metze niet bijzonder 
nieuw. O ok zij besteden ruimschoots aandacht aan de totstandkoming van het c d a  en het 
koningsdrama rond Lubbers en Brinkman. Toch is De rogge staat er dun bij -  de titel is ont
leend aan een geliefkoosd gezegde van wijlen Jan de Koning -  geen overbodig boek. Het biedt 
niet alleen een behoorlijk compleet beeld van de CDA-geschiedenis, ook leggen Kroeger en 
Stam beslist andere accenten dan Metze in hun analyse van het fatale conflict tussen Lubbers 
en Brinkman. De lezer die zich de moeite getroost beicie boeken naast elkaar te leggen, krijgt 
daardoor een genuanceerder beeld van de affaire.

Kroeger en Stam volgen de geschiedenis van het c d a  op de voet aan de hand van getui
genissen van de hoofdrolspelers. Het vaardig geschreven verhaal verraadt gevoel voor detail 
en voor de persoonlijke noot. Toch bekruipt ook de lezer van dit boek op den duur de 
gedachte dat de auteurs zich door enige vooringenomenheid hebben laten leiden. Kennelijk 
konden ook zij geen weerstand bieden aan de verleiding de ‘good guys’ van de ‘bad guys’ te 
onderscheiden. De meeste CDA-Coryfeeën komen er in dit boek genadig af, ofschoon indivi
duele tekortkomingen, vergissingen en fouten niet worden verhuld. Over het weifelachtige 
opereren van zelfverklaard non-politicus Dries van Agt, het zwakke optreden van CHU-voor- 
man Roelof Kruisinga, het verzwegen ‘oorlogsverleden’ van Willem Aantjes, het gelijkhebbe
rige van Frans Andriessen en de ambitieuze rechtlijnigheid van Brinkman verneemt de lezer 
tussen de bedrijven door voldoende. Maar alleen bij Ruud Lubbers wordt in dit boek enig 
kwaad opzet gesuggereerd, tot verwondering van de lezer die zich eerst aan het boek van 
Metze heeft gelaafd. Hij is weliswaar een briljant vakman, maar hij is ook ‘springerig’ en 
‘lenig’, een koel calculerende manager die wel degelijk de nodige machiavellistische trekjes 
vertoont. Als de auteurs beschrijven hoe Lubbers als fractievoorzitter ‘met zekere wellust’ de 
bezuinigingsoperatie Bestek '81 van het kabinet-Van Agt-W iegel onderuit haalt, laten zij de 
gebeurtenissen becommentariëren door CDA-econoom Gerrit Gerritse met de even terloop
se als betekenisvolle woorden: ‘Lubbers is een vooruitdenkertje, denk daar goed om.’ En aan 
dat beeld van de enigszins jezuïtisch opererende katholieke politicus verandert in de loop 
van het boek weinig meer totdat hij zich ten lange leste in zijn eigen machtsspel verslikt.

Als Van Agt met hangen en wurgen het c d a  op de politieke kaart heeft gezet en na het
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fiasco van het rampzalige kabinet-Van Agt n , mag Lubbers, gesecondeerd door zijn trouwe 
adviseur De Koning en jonge geestverwanten als Deetman, Brinkman en Ruding, met zijn 
no-nonsensebeleid de draconische sanering van de overheidsfinanciën zelf aanpakken. Het 
stimuleren van het winstherstel van het bedrijfsleven en de herverdeling van arbeid vormen 
de andere pijlers van het driesporenbeleid. Het succes van dat beleid wordt in klinkende elec
torale munt uitbetaald. Maar wat niemand had verwacht, gebeurt toch: Lubbers overspeelt 
op grandioze wijze zijn hand.

Na de beschrijving van het wedervaren van het eerste voortvarende en succesvolle kabi- 
net-Lubbers i en het al wat problematischer kabinet-Lubbers n, laat de geschiedenis van het 
kabinet-Lubbers-Kok (1989-1994) zich in dit boek lezen als een duizelingwekkende aaneen
schakeling van politieke blunders, uitglijders en missers van Nederlands langstzittende pre
mier. Hij jaagt bondskanselier Helmut Kohl tegen zich in het harnas door sceptisch te reage
ren op de Duitse eenwording, vervreemdt kroonprins Hans van den Broek van zich door een 
competentiestrijd met hem aan te gaan op het terrein van Buitenlandse Zaken, ondermijnt 
zijn gezag door veel te vroeg zijn vertrek uit de politiek aan te kondigen, schoffeert de c d a -  

fractie door de weg voor fractieleden naar het kabinet te blokkeren en Brinkman vanuit het 
kabinet als fractieleider te parachuteren, offert senior-minister Gerrit Braks in de visfraude- 
affaire op aan een paniekerige P v d A  (aan de zakelijke redenen 0111 hem te doen aftreden gaan 
de auteurs voorbij) en slaagt er niet in van de sociale vernieuwing een succes te maken. Het 
levert een adembenemend, zij het wat hijgerig opgetekend relaas op. Toch vraagt ook de lezer 
van dit boek zich a f o f de CDA-problematiek hiermee voldoende is geanalyseerd. Hij blijft 
bijvoorbeeld zitten met de vraag waarom de CDA-top, vooral na het terugtreden van bege
nadigd regisseur De Koning, niet vaker corrigerend is opgetreden tegenover de alsmaar meer 
solerende leider. Was de positie van Lubbers inmiddels zo onaantastbaar dat niemand zich 
meer aan een conflict met de meester durfde wagen? Was inderdaad, zoals ook Metze sugge
reert, het systeem van checks and balances in de partij zodanig uit het lood geslagen door het 
toedoen van de almachtige Lubbers dat hij niet meer door derden kon worden gecorrigeerd? 
Zo ja, had het c d a  dan de domme pech geleid te worden door niet één, maar twee patholo
gische slachtoffers van de macht: Brinkman én Lubbers?

Pas in de laatste twee jaar van Lubbers-Kok blijkt volgens Kroeger en Stam dat de partij 
werkelijk regie ontbeert. wAO-crisis en economische tegenwind zorgen voor paniek. Brink
man, gedreven door een mengeling van naïviteit en ambitie, eist als fractieleider harde finan- 
cieel-economische ingrepen in een geforceerde poging de partij meer smoel te geven, daar
mee Lubbers’ compromissenpolitiek dwarsbomend en zichzelf isolerend. Het lijkt dan 
onontkoom baar dat Lubbers, tegen alle adviezen in, zijn beoogd opvolger laat vallen en de 
partij nog dieper in de ellende stort, ellende waaruit zij nog steeds niet is opgestaan. Maar is 
Lubbers daarmee werkelijk de enige verantwoordelijke? Hij zegt, geconfronteerd met zijn 
fouten, ergens in het boek: A chteraf is het m ooi praten.’ Dat is natuurlijk een dooddoener. 
Bovendien had Brinkman het hem naar aanleiding van het boek van Metze kunnen nazeg
gen.2 Feit is wel dat Metze noch Kroeger en Stam de analyse leveren die de dooddoener 
afdoende ontkracht.

Jos van Gennip, directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor het c d a , leverde kort na 
verschijning van het boek van Kroeger en Stam ongewild voedsel aan de verdenking dat er 
toch meer aan de hand was dan het simpele derailleren van één o f twee CDA-kopstukken, 
meer dan een noodlottig uit de hand gelopen machtsspel. In een korzelige reactie op De rog-
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ge staat er dun bij in de Volkskrant, een halfslachtige poging olie op de golven te gooien, viel 
de naam van Brinkman noch Lubbers. Van crisis o f verval binnen het c d a  was volgens Van 
Gennip trouwens in het geheel geen sprake. Het c d a  z o u  alleen de gelegenheid moeten krij
gen een ‘nieuw verhaal’ aan het electoraat te verkopen.3

W ie De honden blaffen van Kees Versteegh leest, is geneigd Van Gennip in zoverre gelijk te 
geven dat het het c d a  inderdaad aan een aansprekend politiek verhaal ontbreekt, maar zal 
daar meteen aan toevoegen dat het onverstandig is laconiek o f bagatelliserend over het pro
bleem te spreken. Versteegh, politiek redacteur van n r c  Handelsblad, maakt aannemelijk dat 
het hier om een structureel probleem van de partij gaat dat verder reikt dan het optreden en 
het imago van de gezichtsbepalende poppetjes. Er moet eerst een nieuw verhaal worden 
geschreven, vervolgens moet het geloofwaardig aan de man worden gebracht. Versteeghs 
betoog volgend kan men niet anders dan met hem concluderen dat dat ‘een heidens karwei’ 
wordt, gelet op de organisatie van de partij, haar recente geschiedenis en haar weinig benij
denswaardige positie in de oppositie.

De problemen die Versteegh aansnijdt moeten de CDA’er die het beste met zijn partij 
voorheeft slapeloze nachten bezorgen. Het feit dat Enneüs Heerma niet echt kon aarden als 
oppositieleider en dat ook Jaap de Hoop Scheffer er maar niet in slaagt in die rol te groeien, 
kan op grond van Versteeghs boek worden afgedaan als niet meer dan een symptoom van 
structurelere verschijnselen, ook al lijkt de personele bezetting van de CDA-fractie, zowel 
vóór als na de verjongingskuur van 1998, zwakker dan van een gevreesde oppositiepartij mag 
worden verwacht. Zo constateert Versteegh dat een eenzijdig samengesteld c d a -partijbe
stuur vooralsnog geen afscheid heeft kunnen nemen van het traditionele bestuurlijke den
ken, dat het denken in politieke en ideologische termen overschaduwt. Van die kant zijn 
voorlopig dan ook maar weinig initiatieven te verwachten voor een overtuigend nieuw ver
haal. Bovendien gaat een vruchtbaar politiek debat maar moeizaam samen met de com pro
missencultuur die traditioneel binnen het c d a  heerst. N u de partij uit het centrum van de 
macht is verdreven, kom t de kritiek los van de achterban die maar weinig affiniteit heeft met 
de technocraten in de partijtop. Voorzover het c d a  zich de afgelopen jaren aan ideologische 
vernieuwing heeft gewaagd, bestond het eindresultaat trouwens uit risicoloze abstracties en 
ideologische ‘overkill’ die voor gewone partijleden niet te behappen waren. Hoe moeilijk het 
voor het c d a  is om zich een duidelijk profiel aan te meten, blijkt bijvoorbeeld uit de wei
felende houding die de partij aanneemt tegenover de 24-uurseconomie. Hoewel het kerkelijk 
protest tegen dit fenomeen naadloos past in de opvattingen van de partij over het gezin en 
de wenselijkheid van een dag van rust, bezinning en ontspanning, is het c d a  huiverig zich al 
te zeer als een kerkelijke partij te profileren die de scheiding van kerk en staat niet voldoen
de serieus zou nemen. Vergelijkbare dilemma’s doen zich voor bij zaken als het arm oedepro
bleem en het asielbeleid. De helderheid van de kerkelijke boodschap past eenvoudig niet bij 
een politieke partij die gewend is compromissenpolitiek te bedrijven.

Vooralsnog geen nieuw verhaal dus, maar ook anderszins breekt de nieuwe status van oppo
sitiepartij het c d a  op. Partijapparaat, fractie en achterban kunnen maar moeilijk wennen aan 
de ‘nieuwe nietigheid’ en het ‘beperkte soortelijk gewicht’ die in Nederland haast inherent zijn 
aan een rol in de oppositie. Het uitblijven van concrete politieke resultaten en bijbehorende 
media-aandacht leidt tot intern gekrakeel en onderlinge verwijten. En oppositie voeren enkel 
voor de oppositie, ligt de partij niet. Daarvoor neemt zij de politiek te serieus. Het is vermake
lijk om te lezen hoe de C D A ’ ers  reageren op Hans Wiegel die in januari 1995 wordt uitgenodigd
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om de fractie een hart onder de riem te steken, van tips te voorzien en uit te leggen dat oppo
sitie bedrijven niet in de laatste plaats een onderhoudende bezigheid is die niet inferieur is aan 
regeren. De opposant pur sang, die sardonisch kon genieten van het spel, wordt door de chris- 
ten-democraten bejegend als een wezen van een andere planeet.

Gechoqueerd en machteloos ziet de partij toe hoe een groot deel van haar machtsbasis 
afbrokkelt: de voorheen schijnbaar onaantastbare netwerken in maatschappelijk middenveld 
en openbaar bestuur blijken in hoog tempo te eroderen. Op benoemingen in het openbaar 
bestuur heeft de partij vanuit de oppositie nog maar beperkte invloed en de organisaties op 
het maatschappelijk middenveld, ook de confessionele, blijken zich moeiteloos van het c d a  

af te keren om warme contacten met de paarse coalitie aan te gaan. Zaken zijn per slot van 
rekening zaken en wie belangen behartigt, heeft bij een oppositiepartij maar weinig te halen. 
Overigens heeft de partij dat ook aan zichzelf te wijten. Versteegh beschouwt het als de groot
ste fout van Brinkman dat hij, uit afkeer van de ‘stroperigheid’ van de overlegcultuur, de ban
den met het middenveld heeft verbroken. Nu het c d a  probeert die fout te herstellen, wordt 
die plotselinge belangstelling door de maatschappelijke organisaties als hypocriet en onge- 
loofvvaardig ervaren.

Er moet dus nog heel wat gebeuren voor het c d a  een consistent nieuw verhaal kan pre
senteren. Een on voorwaardelijke keuze voor een linkse o f rechtse positie, christelijke o f niet- 
christelijke politiek, een verzuilde o f niet-verzuilde samenleving lijkt het voorlopig niet te 
kunnen o f willen maken. Begrijpelijk is dat wel, want zo’n nieuw verhaal is haast per defini
tie een ongemakkelijk verhaal zoals kardinaal Simonis bewijst als hij in het boek van Ver
steegh een nieuwe antithese verdedigt:

‘De vrije markt heerst als nooit tevoren. H ierdoor ontstaan nieuwe sociale vraagstukken rond 

zorg, gezin, w erk en inkom en, vraagstukken die paars creëert en laat liggen. Het wachten is alleen 

op een nieuwe generatie politici binnen het c d a  die hierin wel met overtuiging en d u rf herken

bare keuzes maakt. (...) Ik zie veel in de antithese. Juist in een steeds goddelozer wordende wereld 

hebben christenen de plicht te polariseren, en “niet gelijkvorm ig aan deze w ereld” te worden 

zoals in Romeinen x u  staat geschreven.’

Het is het voorrecht van een kerkvorst dat hij zich niet druk hoeft te maken over de vraag 
hoe zo’n boodschap zo uit te dragen, dat zij ook voldoende politiek draagvlak verwerft. Het 
geloof kan immers bergen verzetten, zo is Simonis’ overtuiging. Rest de vraag o f moderne 
christen-democratische politici voldoende geloof kunnen opbrengen en, vooral, o f de kiezers 
daar een boodschap aan hebben.

Jan Ramakers

N o te n

1 D ik Verkuil, Een positieve grondhouding. D e geschiedenis van het c d a  ( ’s-Gravenhage 1992); H.- 

M.T.D. ten Napel, ‘Een eigen weg.' D e totstandkoming van het c d a  (1952-1980) (Kam pen 1992): R.S. 

Zwart, ‘Gods wil in N ederlandChristelijke ideologieën en de vorming van het c d a  (1880-1980) (Kam 

pen 1996).
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2 In feite was dat voor een belangrijk deel de strekking van het interview met Brinkm an in k r c .  Han

delsblad, 10 april 1999: ‘Ik was het poppetje dat de schuld kreeg.’

3 de Volkskrant, 15 dec. 1998.

Lessen voor ministers

Jo Ritzen, De minister. Een handboek (Bert Bakker, Amsterdam 1998) i s b n  90 351 2044 2, 223 
p., prijs: ƒ 29,90.
W innie Sorgdrager, Een verantwoordelijke minister {De Geus, Breda 1999) i s b n  90 5226 706 5, 
280 p., prijs: ƒ 34,90.

Jarenlang luidde de klacht: Nederlandse politici laten het afweten als het erop aankomt hun 
memoires te schrijven. En dan werd steeds jaloers verwezen naar de Britse traditie die borg 
stond voor prachtige boeken van en over meer o f minder interessante staatslieden. De laat
ste decennia lijkt daar verandering in te komen. In mijn boekenkast bevinden zich langza
merhand heel wat boeken met op de kaft de naam van een Nederlandse ex-bewindsman of 
een Kamerlid als schrijver. Niet alleen politici zelf zorgen voor een groeiend aantal biogra
fieën, biografische schetsen, dagboekaantekeningen o f soortgelijke geschriften, ook journa
listen dragen er een flink steentje toe bij. Van deze laatste categorie is het opmerkelijk dat er 
niet alleen biografieën verschijnen van politici die het politieke toneel hebben verlaten, maar 
dat er ook wordt geschreven over personen die nog volop in de schijnwerpers staan. Over 
Lubbers verschenen enkele boeken terwijl hij nog minister-president was, over Kok ver
scheen nog voor zijn eerste termijn als premier erop zat eveneens een boek. O ok veelschrij
vende politici als Bolkestein en Van Thijn publiceerden over episodes uit hun politieke loop
baan terwijl zij nog politiek actief waren. Er wordt, kortom , vaker en in steeds korter tijds
bestek teruggekeken op, en een balans opgemaakt van een voorbije politieke carrière. Ik keek 
er dan ook nauwelijks van op dat kort na elkaar twee vers afgetreden ministers uit het kabi- 
net-Kok I met een boek kwamen waarin zij zich waagden aan een analyse van hun zojuist 
beëindigd ministerschap. De beide ministers hadden met elkaar gemeen dat zij zonder direc
te politieke ervaring tot het kabinet toetraden. Beiden zijn ook aan te duiden als vakminis
ters, van wie verwacht mocht worden dat het departement dat zij gingen beheren enigszins 
bekend terrein was uit hoofde van hun voorafgaande loopbaan.

Ritzens boek verscheen het eerst, nog in 1998. Gedurende zijn acht jaar durende minister
schap maakte hij voortdurend aantekeningen. Zijn boek is pretentieus: na twee termijnen 
ministerschap op Onderwijs, Cultuur en Wetenschap analyseert hij het ambt en leert hij aan
staande ministers een lesje. Ritzen komt er eerlijk voor uit dat hij schoolmeesterachtige trek
jes bezit. Daarnaast lijkt hij over een onverwoestbare daadkracht en bijpassend optimisme te 
beschikken. Men vindt hem arrogant en daar zit hij niet mee. Integendeel, hij koketteert ermee. 
Kijk naar de manier waarop hij zich letterlijk laat portretteren, niet in dit boek, maar in eerder 
verschenen bundels waarin hij aan het woord is.1 Tegelijkertijd komt hij heel ontspannen en 
relativerend over en stelt hij gewone vragen als: is het ministerschap een moeilijk ambt? Zijn 
antwoord hierop luidt: nee, niet echt, maar... En dan volgt wel een lijstje van eisen die een
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advertentie zou moeten bevatten waarin kandidaten voor het ambt worden gevraagd. Heeft 
schoolmeester Ritzen zich schuldig gemaakt aan afkijken? V ijf jaar eerder verscheen al een 
‘praktische gids voor het premierschap’. Ritzen verwijst hier niet naar, maar de schrijvers van 
dat boek, Arendo Joustra en Erik van Venetië, stelden net als Ritzen een advertentie op met 
gevraagde kwaliteiten voor het ambt van, in hun geval, minister-president.2 En als we het toch 
over afkijken hebben: heeft Ritzen zich voor de titel van zijn boek niet ook laten inspireren 
door het ‘handboek voor formateurs’?3 Als het geen afkijken is, betekent het in ieder geval dat 
er sprake is van een trend: ervaringen gebruiken om lessen te leren. Iets in de trant van: wat 
kan de geschiedenis o f onze persoonlijke ervaring ons leren? Over die vraag wordt al lang een 
discussie gevoerd; eenduidige antwoorden levert die overigens niet op. Verrassend is de analy
se van Ritzen niet: de ideale minister moet natuurlijk een schaap met v ijf poten zijn, iemand 
die overeind blijft in de verschillende arena’s die hij moet betreden. Ritzen gebruikt daarvoor 
begrippen die hij ontleent aan recente publicaties van politicologen en bestuurskundigen. Dat 
tekent de schrijver, die behalve politicus vooral ook wetenschapper is.

Een heel andere sfeer ademt het boek van Ritzens collega op Justitie in het eerste paarse kabi
net, W innie Sorgdrager. Zij zet zichzelf neer als het tegendeel van een zelfbewuste bewinds
persoon die een ander lessen wil leren. Zij komt er rond voor uit een onbekende te zijn in de 
politieke wereld. Zij geeft geen lessen mee voor aspirant-ministers, maar lijkt in haar boek 
vooral voor zichzelf een antwoord te willen vinden op de vraag ‘hoe het zo gekomen is’, daar
mee doelend op haar kortstondig en niet al te positief beoordeeld ministerschap. De vele affai
res gedurende haar ministerschap gaven haar de reputatie van een zwak minister. Meer dan 
eens verwachtte men de aankondiging van haar aftreden. Maar zo gemakkelijk gaven zijzelf, 
haar partij d66 en de coalitie waarvan zij deel uitmaakte, zich niet over. Achteraf laat Sorg
drager weten dat als zij had moeten aftreden, de kwestie rond de gouden handdruk aan pro- 
cureur-generaal Van Randwijck de meest voor de hand liggende aanleiding was geweest. Let 
wel: als. Van de noodzaak tot aftreden was en is zij niet overtuigd. Integendeel, zij vindt dat 
aftreden van ministers als uiting van verantwoordelijkheid niet per se positief dient te worden 
beoordeeld. De bestuurbaarheid van het land zou daardoor in gevaar kunnen komen. Haar 
boek is geschreven als een poging tot reflectie, nadenken over zichzelf, het ambt en de politie
ke wereld in het algemeen. Sorgdrager doet dat primair aan de hand van een aantal affaires die 
in haar ministersperiode speelden, maar beperkt zich niet tot deze periode van vier jaar. Zij 
gaat ook in op kwesties die haar beroerden uit hoofde van haar eerdere loopbaan bij het O pen
baar Ministerie. Zij betoont zich daarin heel nadrukkelijk een juriste, met grote betrokkenheid 
voor de werking van het recht in een rechtsstaat. In enkele gevallen geeft zij daarbij een histo
risch exposé over de ontwikkeling van instituties als het o m  o f over onderwerpen als vreem 
delingen- o f drugsbeleid waarmee zij in haar loopbaan te maken kreeg. Dat past in een boek 
waarin de schrijver zich rekenschap probeert te geven van de zaken waarmee zij zich langdu
rig heeft beziggehouden en waarmee zij affiniteit heeft. Maar wat de relatie hiervan is met haar 
‘verantwoordelijkministerschap’ ontgaat mij daarbij nogal eens. De titel van Sorgdragers boek 
heeft mij dan ook enigszins misleid. Ik verwachtte een heldere analyse van wat verantwoorde
lijk ministerschap inhoudt. Maar ik heb de indruk dat zij daar zelf niet helemaal uit is geko
men. Wat ik uit het boek heb overgehouden, is het beeld van een sympathieke persoon die zich 
niet schaamt voor onzekerheden, onbekendheid met de politieke regels, onkunde een enkele 
keer, die zich onwillig betoont om zich in alles te voegen naar nu eenmaal bestaande regels. 
Eerlijk en vooral ongekunsteld ook, eigenschappen die mij heel positief voorkom en in een
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omgeving waarin men zich vaker probeert te handhaven door poses, opgeblazenheid, door... 
nee, laat ik nu niet zeggen machogedrag, dat is te overdreven.

Opm erkelijk is dat men, de titel van Sorgdragers boek ten spijt, over de verantwoordelijk
heid van de minister meer vindt bij Ritzen, die een uitgesproken mening hierover ventileert. 
Zou hij deelnemen aan de discussie rond ministeriële verantwoordelijkheid en de status van 
ambtenaren, in de zomer van 1999 aangezwengeld door secretaris-generaal Geelhoed, dan 
zou zijn standpunt heel duidelijk zijn. Vooral in het hoofdstuk over de relatie van de m inis
ter tot de departementale topambtenaren hamert hij op het politieke karakter van het minis- 
tersambt, dat verantwoordelijkheid impliceert. Niet de ambtenaren dragen die verantwoor
delijkheid. Ritzen onderstreept overigens hoe belangrijk het is de uitvoeringskant van het 
ambt niet te verwaarlozen; dat is immers wat burgers zien. Een goed minister neemt de uit
voeringskant net zo serieus als het politiek leiderschap. ‘Goede democratie is een democratie 
waarin de minister de uitvoering goed volgt.’ (p. 74)

Beide boeken hebben met elkaar gemeen dat m en er geen minutieuze beschrijving in 
vindt van acht, respectievelijk vier jaar ministerieel beleid op het gebied van Onderwijs en 
Justitie. W ie op zoek is naar de politieke geschiedenis van beide beleidsterreinen, zal niet 
kunnen volstaan met lezing van deze ex-ministeriële overpeinzingen. O ok wie het naadje van 
de kous wil weten over de verhoudingen binnen het kabinet, zal worden teleurgesteld. Slechts 
een enkele keer vindt men bij Ritzen, meer dan bij Sorgdrager, een oordeel over collega’s. Dat 
was ook niet het hoofddoel van de beide auteurs en daarvoor zou meer afstand ook wense
lijk zijn. De tijd die is verstreken tussen het aftreden van de ministers en de publicatie van 
hun boeken is daarvoor te kort. Van ministeriële biografieën kan men in beide gevallen al 
evenmin spreken. Wat levert lezing dan wel op?

Hét handboek voor ministers heeft Ritzen niet geschreven, daarvoor is zijn boek toch te 
persoonlijk gekleurd. Het is zijn persoonlijke visie op het ambt, zoals hij dat wenste in te vul
len, lerend van zijn eigen fouten. Men kan trouwens de vraag stellen o f zo’n handboek wel 
gewenst is. Een heldere analyse van verantwoord ministerschap is in Sorgdragers boek niet te 
vinden. Haar boek verschaft inzicht in haar opvattingen over tal van belangwekkende juridi
sche en maatschappelijke onderwerpen. Voor degenen die ‘de mens achter de minister’ zoe
ken, bieden beide boeken wel enig houvast. Want één ding maken beide schrijvers buitenge
woon duidelijk, en Ritzen stelt het enkele malen ook letterlijk vast: ministers zijn ook maar 
heel gewone mensen.

Ineke Secker

N oten

1 Bijvoorbeeld: Peter Rehwinkel en Jan Nekkers, Regerenderwijs. D e PvdA in het kabinet- 
Lubbers / Kok (Amsterdam 1994) en Jaap Stam e.a., Hoog gegrepen. Tien bewindslieden, 
universiteiten en politiek (Amsterdam 1995).

2 Arendo Joustra en Erik van Venetië, De geheimen van het Torentje. Praktische gids voor het 
premierschap (Amsterdam 1993).

3 R.J.J. Stevens e.a. (red.), De formatiedagboeken van Beel 1945-1973. Handboek voor forma
teurs (’s-Gravenhage 1994).
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Verkiezingsjaar 1998

Frits Bolkestein en Margriet Brandsma, Haags duet. Verslag van de verkiezings- en formatie- 
periode (Prometheus; Amsterdam 1998) i s b n  90 5333 710 5, 217 p., prijs: ƒ 29,90.
Peter Kramer, Tom van der Maas en Leonard Ornstein (red.), Stemmen in stromenland. De 
verkiezingen van 1998 nader bekeken (Sdu Uitgevers; Den Haag z.j.) i s b n  90 12 08690 6,160 
p., prijs: ƒ 29,90.

De verkiezingen van 1998 hadden alles om spectaculair te worden. Na de uitslag van 1994 had 
er een aardverschuiving in de Nederlandse politieke verhoudingen plaatsgevonden, waar
door de enige echt natuurlijke regeringspartij, het c d a , voor het eerst sinds haar bestaan in 
de oppositie was terechtgekomen. De droom van d 6 6 ,  een paars kabinet, was eindelijk 
bewaarheid geworden. De drie regeringspartijen P v d A ,  v v d  en d 6 6  hadden voor de verkie
zingen een duidelijke voorkeur voor continuering van de coalitie uitgesproken, hetgeen sinds 
de dagen van Lubbers 11 niet meer was vertoond: een zittend kabinet als inzet van de verkie
zingen. Daarnaast speelde nog de (althans voor de betrokken personen en partijen) niet 
geheel van belang gespeende vraag welke partij de grootste zou worden: P v d A  o f v v d , en wie 
dus premier zou worden (Kok o f Bolkestein). Gaandeweg werden deze kwesties geheel over- 
schaduwd door de neergang van d 6 6 .  Z o u  deze partij groot genoeg blijven om in Paars 11 te 
kunnen worden opgenomen? De verkiezingen hadden alles om spectaculair te worden, maar 
werden het niet, aangezien alles al voor de verkiezingen duidelijk werd. Paars 11 zou vol
doende zetels behalen om  door te kunnen regeren en de P v d A  zou het grootste blijven, en 
Kok dus premier. Alleen de laatste vraag (hoe groot wordt d 6 6 )  was tot op de verkiezings
dag nog onbeantwoord.

Een verkiezingsjaar brengt immer een hausse aan publicaties op het terrein van de politiek, 
zowel voorafgaand, als opwarmertje, als na afloop, ter analyse. Beide bovengenoemde boe
ken vallen feitelijk buiten deze twee categorieën. Met veel goede wil zou men in Stemmen in 
stromenland nog wel enige analyse kunnen ontdekken, Haags duet ontbeert die daarentegen 
volledig.

Toch stoort het ontbreken hiervan in Haags duet minder dan in het werk van Kramer et 
al. Bolkestein en Brandsma pretenderen geen analytisch werk te leveren, het betreft hier dag
boekfragmenten van de v v d -lijsttrekker en de parlementair verslaggever van de n o s  uit de 
periode van 4 maart 1998 (de dag van de gemeenteraadsverkiezingen) tot de beëdigingsdag 
van het nieuwe kabinet. Stemmen in stromenland bundelt een fors aantal bijdragen over de 
verkiezingscampagnes van verschillende partijen. Een bont gezelschap van campagneleiders, 
journalisten, columnisten en wetenschappers laat zijn licht over de verkiezingen van 1998 
schijnen.

Deze brede aanpak had de kracht van dit boek kunnen zijn, maar is verworden tot het 
tegendeel. De verschillende bijdragen hangen als los zand aan elkaar, leveren een groot aan
tal thematische en stijlbreuken en brengen bepaald geen inzicht in het proces van campag
nevoeren in Nederland. Natuurlijk was het een prachtig idee om de campagneleiders van 
P v d A ,  c d a , v v d , d 6 6 ,  GroenLinks en s p  uit te nodigen hun bevindingen over de campagne 
met het publiek te delen, maar hier had een taak voor de redactie gelegen 0111 er voor zorg te
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dragen dat deze bijdragen niet louter een voorschot op de campagne voor de volgende ver
kiezingen zouden worden. De zes campagneleiders menen allen een winnende campagne te 
hebben gevoerd. Dat getuigt toch van een elastische geest van op zijn minst de helft van dit 
gezelschap, daar c d a  en d 6 6  een fors zetelverlies te verwerken kregen en de v v d  haar doel
stelling om de grootste partij te worden niet verwezenlijkte. Maar ja, het had uiteraard veel 
erger kunnen zijn ( d 6 6 ) ,  en ons gelijk zal over vier jaar blijken ( c d a ) .

Interessanter is het om te lezen hoeveel nadruk er tijdens campagnes op kiezersonderzoe
ken ligt. Campagneslogans en -materiaal worden aan een panel voorgelegd, kiezersgroepen 
worden gedurende de gehele campagne gemonitored, de peilingen dagelijks op de voet 
gevolgd. De aandacht voor de politieke boodschap lijkt grotendeels verdrongen te worden 
door de verpakking van die boodschap en het effect daarvan op het electoraat. Het bontst 
maakt de s p -campagneleider het, getuige de uitspraak: ‘De inhoudelijke kant van de s p  

wordt niet vergeten’, waarna al snel een jubellied op het succes van de ‘knuffeltomaten’, ‘stem 
tegen T-shirts’ en ‘Bolkok-m ok’ (een m ok met het gezicht van Bolkestein en dat van Kok) 
volgt.

Stemmen in stromenland blijft net iets te veel steken in goede bedoelingen. Het is een 
prachtig idee om de campagne van de P v d A  te vergelijken met de succesvolle campagne van 
Tony Blairs New Labour (die op haar beurt was gebaseerd op de herverkiezingscampagne 
van Bill Clintons Dem ocratic Party), maar veel verder dan de vaststelling dat de campagnes 
zeer weinig overeenkomsten vertonen komt de desbetreffende auteur, M ichiel van Hulten, 
die bij zowel de Labour- als de PvdA-campagne betrokken was, niet. Hetzelfde geldt voor een 
analyse van het fenomeen spin doctor, na een lezenswaardige uiteenzetting over dit soort 
mediabeïnvloeders in de VS en Groot-Brittannië, moet de lezer het doen met de dan toch 
teleurstellende mededeling dat wij zoiets in Nederland eigenlijk niet hebben.

Het meest lezenswaardig zijn de bijdragen van een drietal columnisten (John Jansen van 
Galen, G erry van der List en Mark Kranenburg) en een woordelijk weergegeven kringgesprek 
tussen een aantal parlementair journalisten (Job Frieszo, Sjuul Paradijs, Margriet van Lith en 
Milja de Zwart, o.l.v. Leonard Ornstein), hoewel dat laatste stilistisch totaal uit de boot valt 
in een bundel die verder gevuld is met essays. O ok hier had de redactie moeten ingrijpen. Ik 
kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de auteurs wat te veel de vrije teugel hebben gekre
gen, waardoor de lezer een zeer divers boeketje aangeboden krijgt, dat stilistisch uiteenloopt 
van een jongensavontuur tot een gortdroge opsom m ing van campagne-activiteiten.

Journaal-verslaggever Margriet Brandsma maakte ruim  voor de verkiezingen een afspraak 
met vvD-lijsttrekker en (toen nog) beoogd kandidaat-premier Frits Bolkestein over de publi
catie van hun dagboeknotities in campagne- en formatietijd. In het woord vooraf schrijft zij 
dat het haar interessant leek haar aantekeningen naast die van een politicus te zien. Een aardig 
idee, op het eerste gezicht. Dagboeken en andere egodocumenten kunnen voor contem- 
porain-historici zeer waardevolle bronnen zijn, daar zij inzicht kunnen verschaffen in de 
privé-gedachten van de actor, die wel eens fors kunnen verschillen van de in de openbaarheid 
gedane uitlatingen. Een prachtig voorbeeld hiervan is het dagboek van oud-premier Jan de 
Quay, die in zijn geschriften veelvuldig twijfelt aan zijn kwaliteiten als premier, zelfs verzucht 
dat hij hoopt op een motie van wantrouwen, maar in het openbare debat in de Tweede Kamer 
een grote broek aantrekt en zijn twijfel verbergt. Op zo’n moment is een dagboek waardevol. 
Essentieel is dan dat het dagboek geschreven is voor de betrokkene zelf, een dagboek waarin 
hij o f  zij los van de boze buitenwereld de eigen ervaringen en meningen optekent.
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Zo’n dagboek is Haags duet bepaald niet. Al ruim  voor beide auteurs aan het schrijven togen, 
hadden zij de afspraak gemaakt dat hun zielenroerselen in boekvorm zouden worden uitge
geven. Haags duet is dus geschreven voor de publieke tribune, niet als zelfreflectie. Wie op 
zoek gaat naar nog onbekende drijfveren in Bolkesteins politieke handelen, maakt in dit boek 
een vergeefse tocht. Het is een keurig verslag van de genoemde periode, bezien vanuit het 
standpunt van een verslaggeefster en dat van een politicus, waarbij uiteraard herhaling voor 
de hand ligt. In Bolkesteins dagboek kondigt hij zijn standpunt aan, dat dan in de fragm en
ten van Brandsma netjes wordt opgetekend. Waar Bolkestein werkelijk staat in deze periode, 
blijft onduidelijk. Wel leren we dat de man erg van tennis houdt, bijzonder graag dineert bij 
zijn vrouw  in de tuin (de enige eye-openervoor mij, blijkbaar woont het echtpaar Bolkestein 
op twee verschillende adressen) en dat hij een groot liefhebber van klassieke muziek is. Leuk 
voor Bolkestein, maar daar zit de in politiek geïnteresseerde lezer niet echt op te wachten, en 
al helemaal niet omdat ieder verband met zijn politieke functioneren ontbreekt. Het groot
ste compliment dat aan Haags duet kan worden gegeven, is dat beide auteurs een goede pen 
hebben, en dat het daardoor, hoewel niet bijster leerzaam, wel leuk is om dit boek te lezen.

De lezer die inzicht wil verkrijgen in de campagne en de formatie van 1998 is bij deze bei
de boeken aan het verkeerde adres. Voor Stemmen in stromenland dient de beschuldigende 
vinger naar de redactie te wijzen, die enerzijds te weinig selectief is geweest in het afbakenen 
van het thema, waardoor het uiteindelijke resultaat een vergaarbak is geworden van allerlei 
essays die op de een o f andere wijze met een verkiezingscampagne te maken hebben, en 
anderzijds te weinig heeft ingegrepen, waardoor het boek stilistisch ook geen geheel is gewor
den. Voor Haags duet ligt de basisfout in de wat naïeve gedachte dat je kunt afspreken een 
dagboek van een politicus uit te geven, en er dan van uit te gaan dat dat waardevolle aante
keningen bezit. Wellicht wordt in een verre toekomst nog eens het échte dagboek van Frits 
Bolkestein gevonden, waar historici dan wel wat aan hebben.

Peter van der Heiden

Kabinet-Den Uyl: illusie of ideaal?

Jan Ramakers, Gerrit Voerman en Rutger Zwart (red.), Illusies van Den Uyl? De spreiding van 
kennis, macht en inkomen (Het Spinhuis; Amsterdam 1998) i s b n  90 5589 122 3,126 p., prijs: 
ƒ32,50.

Illusies van Den Uyl? is een bundeling van de bijdragen die een tiental wetenschappers en 
politici heeft geleverd op het congres dat op 16 januari 1998 werd gehouden in de aula van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen. Het beleggen van dit congres was om een aantal redenen 
een bijzonder initiatief. Maar het gaat dan ook over een bijzonder kabinet. Welk ander kabi
net is na vijfentwintig jaar onderwerp van een speciaal congres?

Bijzonder is ook de opzet, namelijk rond een aantal thema’s een confrontatie van duo’s, 
een wetenschapper en een minister uit het kabinet, een beschouwer op afstand en een direct 
betrokken medespeler. Het levert een boeiend geheel op. De bundeling van de bijdragen in
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boekvorm  is daarmee een politiek-historisch docum ent van waarde geworden.
Het kabinet-Den Uyl is vooral onderwerp van discussie geweest vanwege zijn (fel omstre

den) ontstaan en zijn (niet minder omstreden) ondergaan. O ok niet alle auteurs van dit boek 
ontkomen daaraan, wat bewijst hoe geladen de sfeer rond dit kabinet nog altijd is. De opzet 
van congres en boek was en is echter een andere. De bedoeling is, dat het gevoerde beleid 
centraal zou staan en dit is ook overwegend gebeurd. O ok daarin is het initiatief bijzonder.

Wat is er over van het beleid van dit kabinet? Dat blijkt heel wat meer te zijn dan tegen- én 
medestanders in het algemeen denken. Op langere termijn gezien blijkt dit met name het geval 
bij het onderwijsbeleid van Van Kemenade en, wat menigeen zal verrassen ofwel zal ergeren, 
het sociale beleid van Boersma (ondernemingsraden). Wat mij betreft gaat de hoofdprijs naar 
de bijdrage van Van Kemenade. Niet alleen omdat hij glashelder uiteenzet hoeveel van wat hij 
in gang heeft gezet, blijvend heeft doorgewerkt onder zijn opvolgers, ongeacht hun politieke 
kleur (Contourennota, Vervolgnota), maar ook omdat hij dit doet in een niet triomfantelijke 
maar bescheiden toonzetting. Zo geeft hij bijvoorbeeld aan, hoezeer hij van zijn kant ook heeft 
kunnen voortbouwen op het werk van voorgangers. Het blijkt ook uit de wijze, waarop hij aan
geeft in zijn tweede (helaas te korte) periode geleerd te hebben van zijn eerste. Jong en politiek 
onervaren naar Den Haag gekomen, ontpopte hij zich niet alleen tot een effectief bestuurder, 
maar ontwikkelde hij ook snel een grote mate van politieke feeling. Het is onbegrijpelijk, dat 
hij door Den Uyl als ‘kroonprins’ te licht werd bevonden.

De titel van het boek is niet goed en te suggestief, ook al wordt het van een vraagteken 
voorzien. Van Kemenade (‘Het ging in ieder geval over idealen, bepaald niet over illusies’ ) en 
Boersma (‘Wij hadden inderdaad idealen’ en ‘dat gold niet alleen voor de sociaal-democra- 
tie’, maar ook voor hem als ‘lid van de a r p ’)  vallen er terecht over. Het kabinet-Den Uyl is in 
de beeldvorming te veel vereenzelvigd met de drammers die er zeker ook waren (Pronk, Vor- 
rink, Van Dam ), en te weinig met het idealisme dat velen (Van der Stoel, Van Kemenade, 
Meijer) ook dreef. Met betrekking tot Den Uyl zelf zet Van Thijn dit recht in een zeldzaam 
doordringende schildering van wat Den Uyl fundamenteel dreef en waaraan hij door alles 
heen trouw bleef. Een juweeltje in de bundel.

Daartegenover is het bijna onthullend, hoe verschillende auteurs vertekenende beelden in 
stand houden. De ondertitel van het boek luidt: De spreiding van kennis, macht en inkomen. 
D it was inderdaad het motto van het kabinet. Niettemin blijft niet alleen Bolkestein, maar 
ook Van Kersbergen (toch eigenlijk onder de maat voor een hoogleraar politicologie) het 
consequent bestrijden als zou het ‘herverdeling van kennis, macht en inkomen’ in het vaan
del hebben gevoerd.

Iets dergelijks zien we met de term ‘gelijkheid’. Het kabinetsstreven was gericht op 
‘opheffing van ongelijkheden die geen maatschappelijke functie vervullen (Interim-nota inko
mensbeleid van Boersma-Lubbers-Duisenberg). Toch belet dit Van Kersbergen niet om con
sequent te spreken van de ‘cultuur van gelijkheid’ van het kabinet, het ‘gelijkheidsstreven’, het 
‘gelijkheidsdenken’, de ‘verabsolutering van het gelijkheidsideaal’, de ‘volledige gelijkheids- 
geest’.

Uiteraard worden aan het kabinet ook weer een geweldige explosie van de collectieve uit
gaven en gigantische financieel-economische problemen toegeschreven ‘waarmee het kabi
net Van Agt-W iegel werd geconfronteerd’ (de historicus Bosmans). Weliswaar voegt hij eraan 
toe: ‘O f deze beelden juist o f onjuist zijn, is niet interessant. Ze bestonden eenvoudig’, maar 
de vraag o f zij juist o f  onjuist zijn is natuurlijk net het meest interessant. Zeker van de weten-
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schapper, als hoedanig Bosmans in de bundel participeert, zou je een beoordeling mogen 
verwachten. N u wordt deze rol vervuld door Van Thijn, die dit beeld degelijk, met overtui
gende cijfers terugbrengt tot wat het is: een fabeltje.

Als de ruimte het toeliet, zou het boeiend zijn problemen die het kabinet-Den Uyl trachtte 
te lijf te gaan (vermogensaanwasdeling, harmoniemodel) te vergelijken met die van nu 
(optieregelingen, poldermodel). Er is weinig veranderd en helaas evenmin verbeterd. 
Evenzeer zou het verlokkelijk zijn nader in te gaan op de vraag, waaraan het kabinet nu 
eigenlijk is te gronde gegaan. ‘Politiek is meer dan bestuur en formele staatsorganen’, zegt de 
historicus Te Velde in het boek. Hij heeft gelijk. Het is bijvoorbeeld ook een kwestie van 
psychologie, van sentiment en van personen. Een coalitie slaagt o f mislukt niet in de laatste 
plaats door persoonlijke verhoudingen. Den Uyl heeft te veel op zijn vijanden en te weinig 
op zijn vrienden gelet.

Dit geldt ook voor zijn relatie tot de beide ‘confessionele’ fracties. Wat ik naast de visie van 
wetenschappers en ministers in de opzet van congres en boek trouwens mis, is de (essentië
le) rol van en inbreng vanuit de toenmalige regeringsfracties.

De mooiste foto van Den Uyl vind ik die van D o lf Toussaint op pagina 91.

Willem Aantjes

Ideologie loont

M ax van Weezel en Leonard Ornstein, F rits Bolkestein. Portret van een liberale vrijbuiter 
(Prometheus; Amsterdam 1999) i s b n  90 533 367 29,314 p., prijs: ƒ 34,90.

Frits Bolkestein en linkse intellectuelen oefenen een wederzijdse fascinatie op elkaar uit. 
Daarom is het niet vreemd dat twee journalisten van Vrij Nederland, M ax van Weezel en Leo
nard Ornstein, de eerste omvattende levensschets van de liberale voorman hebben geschre
ven. Het is geen klassieke biografie, maar wel een portret, opgebouwd uit herinneringen en 
oordelen van mensen die Bolkestein in verschillende fases van zijn leven hebben m eege
maakt. De hoofdstukken zijn afwisselend chronologisch en thematisch. Na de inbreng van 
anderen krijgt de geportretteerde telkens het laatste woord. Het is dus een soort oral history, 
een gesproken portret m et autobiografische correcties.

Het bijzondere van Bolkestein in de vaderlandse politiek van de laatste kwart eeuw is zijn 
onafhankelijkheid tegenover de heersende consensus. Waar Lubbers en Kok het veilige m id
den tot hoogste politieke wijsheid verhieven, zocht hij iedere keer weer naar riskante thema’s 
en opvattingen. Dat leidde vaak genoeg ook tot angstig gemor in eigen kring. Maar zolang 
Bolkestein electoraal succesvol was, hield de v v d  dit gemor zoveel m ogelijk binnenskamers. 
Geliefd was hij niet, wel gerespecteerd.

N u is hij er ook de man niet naar om schouderkloppend en handschuddend door het 
leven te gaan. Aan het algemeen getutoyeer, dat hij na zijn terugkeer van buitenlandse Shell- 
posten in Nederland aantrof, kon hij maar moeilijk wennen. Daarom houden sommigen vol, 
dat Bolkestein geen sociale intelligentie heeft. Inderdaad, small talk is hem een gruwel, recep-
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ties zijn corvee. Maar deze gezonde afkeer van nutteloze rituelen is geen blijk van desinteres
se in andere mensen. Bolkesteins afstandelijkheid is een vorm  van beschaafde verlegenheid 
en verlegen mensen zijn vaak de aardigste. Des te opmerkelijker is het dat deze ongezellige 
intellectueel zo’n opgang kon maken in die kring van joviale handelsreizigers, die w d  heet. 
Dat ging dan ook niet vanzelf. Eerst moesten Nijpels en Voorhoeve sneuvelen voordat hij van 
zijn fractie het voordeel van de twijfel kreeg. Toen was hij eindelijk op de plaats van waaruit 
hij zijn missie aan het volk kon brengen.

Zijn missie was eigenlijk heel eenvoudig: Nederland bevrijden van de gekte, die ons land 
sinds de jaren zeventig in de greep hield. Die gekte had vele vormen. Op financieel gebied 
manifesteerde zij zich in torenhoge lasten gecombineerd met recordschulden van de over
heid. Op economisch gebied gingen bedrijfssubsidies gepaard met een overvloed aan regel
geving. In het buitenland durfden wij niet op te komen voor het nationaal belang en pom p
ten wij miljarden in volstrekt ineffectieve ontwikkelingshulp. In het binnenland koesterden 
wij de vreemdelingen tot een hoogte, waarbij onze eigen cultuur en onze eigen normen en 
waarden helemaal weggerelativeerd werden. De hoogte van het m inim um loon en de sociale 
uitkeringen vorm den een rem op het zoeken naar werk. Kortom, dit Nederland was niet 
meer het land van de oude Drees, waarin Bolkestein was opgegroeid. Het was nog steeds, 
zelfs na vijftien jaar C D A -w o -b ew in d  (Van Agt en Lubbers), het land van Den Uyl.

Opmerkelijk is dat deze missie minder in het parlement en meer in geschrifte vertolkt 
werd. Op een o f andere manier leent onze Tweede Kamer zich er nauwelijks toe om echte 
ideologische debatten te houden. Dat ligt ook aan de media. De snelle verslaggevers hoor je 
denken: bla, bla, bla, waar blijft het conflict over de kinderbijslag o f het minimumloon?

Desondanks bewaar ik goede herinneringen aan debatten met Bolkestein, al had hij in het 
begin wel grote moeite om los te komen van zijn tekst. Daar had de auteur Bolkestein uiter
aard geen last van.

De vraag is, o f de v v d  -leider Bolkestein zijn stempel heeft kunnen drukken op de 
Nederlandse politiek. Ik betwijfel het zeer. Toen Bolkestein aantrad als fractievoorzitter was 
Nederland de gekte allang voorbij. Op hoofdlijnen sloot Paars i naadloos aan op het Lubbers- 
beleid. De internationale waardering voor het poldermodel stond haaks op Bolkesteins 
weerzin tegen de overlegeconomie. Het vreemdelingenbeleid was al onder Kosto ( P v d A )  

gericht op ontm oediging van de instroom en dat is door opvolgende PvdA-staats- 
secretarissen voortgezet. Toen Bolkestein met veel aplomb een vijf-puntenprogram  
presenteerde, was Kosto stomverbaasd: dat was nu precies zijn beleid. Bolkesteins 
verfrissende kijk op de verantwoordelijkheid van (grote) ondernemers heeft jorritsma nog 
niet tot daden weten te inspireren. De n a v o  is tegen zijn zin in oostwaarts uitgebreid en de 
ontwikkeling van de Europese Unie maakt het nationaal belang tot een vorm van enghartig 
provincialisme, dat zich niet verdraagt met zijn blinde geloof in vrijhandel.

D oor buiten het kabinet te blijven, heeft Bolkestein kunnen ontsnappen aan een al te 
zichtbaar worden van de vele ongerijmdheden in zijn politieke optreden. De diepste paradox 
is zijn combinatie van cultureel conservatisme (cultuur in de brede zin) en economisch libe
ralisme. Ik geloof, dat hij zich zeer bewust is van die paradox. Dat bleek wel tijdens de dis
cussie van de Teldersstichting over normen en waarden en de erkenning van het christendom 
als een van de bronnen van het moderne liberalisme. Het liberalisme zoekt naar procedures 
om machtsvorming die het individuele bedreigt te voorkomen. Checks and balances in de 
overheidssfeer, concurrentie in de economie. Daardoor is eigen belang het beste kompas
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voor het algemeen belang. Maar dat werkt alleen maar als de mensen zich aan de spelregels 
houden (Pacta sant servanda). Maar wat, als het eigen belang gediend is met het ontduiken 
van de spelregels? Heb je dan vooral meer politie nodig o f  een moraal, die niet uit het eigen 
belang verklaard kan worden?

Tot verdriet van Bolkestein heeft de v v d  het antwoord op de vraag ontweken. Handels
reizigers zijn er om te verkopen, niet om te preken.

De laatste ongerijmdheid in het politieke bestaan van Frits Bolkestein is de benoeming 
van deze euroscepticus, die alleen maar één Europese markt wilde, tot Eurocommissaris. Op 
zijn nieuwe post mag hij proberen om het nationaal belang van lidstaten af te remmen, voor
zover zij de heilloze weg van verdere belastingconcurrentie op gaan. Een diepere ingreep in 
de nationale autonomie dan het aan banden leggen van de belastingheffing is nauwelijks 
denkbaar. Ik ben benieuwd.

M ax van Weezel en Leonard Ornstein hebben een levendig portret van Frits Bolkestein 
gemaakt. Het is een fiks boek geworden, dat makkelijk leest. Ik betwijfel o f  alle gespreks
partners relevante getuigen waren en dat roept weer de vraag op of alle -  wel -  relevante 
getuigen zijn gehoord. Bij de journalistieke aanpak hoort ook altijd wel een foutje (Mande- 
ville was geen Fransman, maar een Nederlander, die in Engeland woonde).

Wat ik mis is de belangrijkste conclusie, die je uit het fenomeen Bolkestein kunt halen. En 
die conclusie is, dat ideologische politiek loont. Bolkestein was en is in de waarste zin van het 
woord een ideoloog. Zijn opvattingen en uitspraken waren niet door spin doctors gedicteerd, 
maar authentiek. Bolkestein was -  bij alle presentatiehulp -  inhoudelijk zichzelf. Daarmee 
toont Bolkestein de zwakte van de marketingstrategie, die op het veilige midden koerst. De 
v v d  was nooit groter dan onder Bolkestein, zoals de P v d A  nooit groter was dan onder zijn 
ideologische tegenvoeter Den Uyl.

Thijs Wöltgens

De geschiedenis van GroenLinks

Paul Lucardie, W ijbrandt van Schuur en Gerrit Voerman, Verloren illusie, geslaagde fusie. 
GroenLinks in historisch en politicologisch perspectief( d s w  o  Press, Universiteit Leiden; Leiden 
1999) i s b n  90 6695 145 1, 203 p., prijs: ƒ 49,90.

‘Misschien betekende de electorale triom f in 1998 een eenmalig en tijdelijk hoogtepunt voor 
GroenLinks en valt de partij bij de volgende verkiezingen alweer terug op het niveau waar de 
partijen links van de P v d A  doorgaans genoegen mee moeten nemen: minder dan 5% van de 
stemmen, een stuk o f zes zetels in de Tweede Kamer en een voortdurend verblijf in de oppo- 
sitiebanken.’ Aldus de auteurs van een beschouwende beschrijving van de nog maar zo recen
te geschiedenis van GroenLinks. Die vragenderwijs gestelde zin staat in het slotscenario: ‘Op 
en neer in de oppositiebanken’. Daaraan voorafgaand worden nog drie andere mogelijkhe
den weergegeven: ‘Groei tot een middelgrote regeringspartij’, ‘Fusie tot “Groene Volkspartij 
voor Dem ocratie’” en ‘Scheuring en marginalisering’.
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De schrijvers menen dat de toekomst van GroenLinks slechts in bescheiden mate van die 
partij zelf afhangt. Bepalend zijn ook ‘de institutionele omgeving, de kiezers en de politieke 
concurrenten. Inderdaad, en juist daarom is het onzin vandaag nog uit te gaan van een soort 
constante plek in de Nederlandse politiek zoals die 5% voor GroenLinks en s p  samen. Zelfs 
de grote drie zijn nergens meer zeker van; wie bijvoorbeeld had gedacht dat het c d a  in twee 
verkiezingen bijna de helft van z ’n 54 zetels uit 1989 kwijt zou kunnen raken? N og maar enke
le jaren geleden werd d 6 6  gerekend tot ‘de vier grote partijen’ en dat niet alleen door de eigen 
propagandisten. Bij het huidige electorale niveau van die partij, niet veel meer dan die 5%, 
wordt de onzin daarvan algemeen ingezien. En GroenLinks? Die randpositie van de jaren 
tachtig werd verlaten. Nu is de vraag: hoe verder? Bij een analyse van die toekomst is het in
strument van de scenario’s helaas niet erg verhelderend; het gaat immers juist om de inter
actie van verschillende factoren.

Wat bij GroenLinks intrigeert, is o f het lukt de overgang te maken naar een partij binnen 
de lijnen van de Nederlandse coalitiepolitiek. Voor de partijen van waaruit zij ontstond, was 
dat inderdaad ‘een verloren illusie’ geworden. Het dichtst was de p p r  daarbij geweest. Het 
begint met echt goede verkiezingen maken. O m  voor de kiezers een serieuze optie te worden, 
moest die partij in de jaren zeventig eerst van imago veranderen: van ‘bijwagen van de P v d A ’ 

naar een frisse issuepartij. Toen kwam het erop aan de steun van de kiezers om te zetten in 
daadwerkelijke invloed; dat gebeurde in het kabinet-Den Uyl. Tenslotte moest de electorale 
aanhang worden vastgehouden, ook bij een wisseling van politiek leiderschap. In de ontzuil- 
de Nederlandse politiek met die enorm  toegenomen groep weliswaar zwevende, maar poli
tiek niet zo erg bewuste kiezers, is dat heel moeilijk. Ook bij d 6 6  mislukte de wisseling van 
de wacht al herhaalde malen. Merkwaardig genoeg wordt in Verloren illusie, geslaagde fusie? 
aan de factor leiderschap (inclusief partijcultuur en stijl van leidinggeven) maar weinig aan
dacht besteed. Waar het voor GroenLinks nu vooral op aankomt, is behoud van stabiel en 
wervend leiderschap, allereerst om de partij een kabinet in te loodsen en vervolgens om elec
toraal aansprekend te blijven.

De p p r  redde het niet; na de grote verkiezingsnederlaag van 1977 kwam zij nooit meer 
terug. In het boek wordt beschreven hoe die partij heen en weer werd gedreven tussen eigen 
profilering en bundeling van krachten met in de praktische politiek nogal gelijk denkenden 
die zich eveneens aan de rand van het politieke speelveld bevonden. Dat eerste werd steeds 
minder een reële optie. De fusie is inderdaad uit die nood geboren: de nood van klein links. 
In alle vier de oprichterspartijen -  c p n , e v p , p p r  en p s p  -  brandden hierover de heftigste 
discussies los in de periode van 1986 tot 1989. Bij de verkiezingen van 1986 waren de c p n  en 
de e v p  uit de Tweede Kamer verdwenen en bleven alleen de p s p  met één zetel en de p p r  met 
twee zetels over. Bij de Provinciale-Statenverkiezingen van maart 1987 zocht de landelijke top 
van de p p r  nog naar een eigen profilering, maar hadden intussen de meeste provinciale afde
lingen gekozen voor een gemeenschappelijk lijst van wat in de media intussen ‘klein links’ 
werd genoemd. Lucardie et al, in het algemeen sterk in hun weergave van de feiten, bena
drukken het gebrek aan werfkracht van de gemeenschappelijke lijsten; waar de partijen zelf
standig uitkwamen scoorden zij beter. Toch werd juist op die verkiezingsdag de onvermijde
lijkheid van een nieuwe partij op basis van bundeling evident. De p p r  was vooruit gegaan 
van 1,2% bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1986 naar 2,6% op landelijke basis, uitgaan
de van de resultaten van de eigen lijsten bij die verkiezingen voor Provinciale Staten. Maar in 
de verkiezingsuitzending van de n o s  ging het al helemaal niet meer om  de p p r  noch om de
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andere kleintjes van links. Het was een en al Klein Links wat de klok sloeg. Duidelijk werd dat 
geen van de klein-linkse partijtjes nog op eigen kracht uit die situatie van onmacht tot eigen 
politieke profilering zou kunnen komen.

Verzet was er intussen wel, vooral bij de realo’s van de p p r  en de ‘Spekkiaanse’ fundi’s van 
de p s p . De laatsten verlieten het speelveld, de eersten schaarden zich juist enthousiast onder 
de banier van het nieuwe GroenLinks, gedreven door het welbekende m otto Ifyon cant bent 
them, join them. D oor het vertrek van de links-dogmatische Spekkianen en de bezielde 
participatie van de voorstanders van opheffing van de oude partijtjes met gelijktijdige 
oprichting van ‘een nieuwe groene partij’, kreeg GroenLinks al meteen het karakter van een 
niet-dogmatische issuepartij a la de p p r  in haar succestijd. Dat karakter van GroenLinks 
wordt in het boek beschreven aan de hand van enquêtes onder congresgangers. Een van de 
opvallendste gegevens die zo aan het licht komen, is dat reeds op het congres van 1995 de 
mensen die niet in een van de samenstellende partijtjes hadden gezeten de grootste groep 
vormden (daarna kwamen p p r , p s p , c p n  en e v p , in die volgorde). Interessant is ook dat al 
na v ijfjaar van een ‘betrekkelijk hom ogene partij’ kan worden gesproken, zonder significante 
verschillen tussen de bloedgroepen (p. 127). Aan wat in dat verband over bloedgroepen wordt 
gezegd kan nog worden toegevoegd dat die in het c d a  zich vooral manifesteren als 
constituency in het gevecht om  de kandidatenplaatsen. Bij GroenLinks gebeurt dat eigenlijk 
alleen nog onder oud psp ’ers.

De kracht van GroenLinks ligt in de combinatie van inhoud -  vanuit een duidelijke over
tuiging creatief reageren op de dilemma’s van deze tijd -  en uitstraling van het besef niet de 
wijsheid in pacht te hebben. Dit beeld wordt thans sterk bevestigd in het politieke leider
schap van Paul Rosenmöller. In een tijd van electorale politiek als personality contest is dat 
wel zo belangrijk.

Het boek van Lucardie, Van Schuur en Voerman biedt een nauwgezette geschiedschrijving 
van het nog zo jonge GroenLinks. De aanvulling met gegevens uit opinieonderzoeken onder 
partijleden en analyse daarvan is nuttig. Maar om  ook nog zinnige dingen te kunnen zeggen 
over de toekomst, zou meer aandacht moeten worden gegeven aan de factor leiderschap in 
combinatie met partijcultuur. Zullen GroenLinks als partij en Paul Rosenmöller als persoon 
de weelde van het succes nog lang samen kunnen blijven dragen en zal het ooit komen tot 
een geslaagde wisseling van de wacht? Het blijven open vragen.

Bas de Gaay Fortman

De Eerste Kamer viervoudig doorgelicht

Bert van den Braak, De Eerste Kamer. Geschiedenis, samenstelling en betekenis 1815-1995 (Sdu 
Uitgevers; Den Haag 1998) i s b n  90 12 08689 2> 554 P-> prijs; ƒ 79,90.

Vanaf haar instelling in 1815 tot op de dag van vandaag heeft de Eerste Kamer aanvallen op 
haar bestaansrecht moeten verduren. Vooral wanneer zij de Tweede Kamer o f de regering 
politiek voor de voeten liep, kwamen haar tegenstanders in het geweer. Echt bedreigd is haar
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positie evenwel nooit geweest, zelfs niet in de revolutiejaren 1848 en 1918 en ook niet in de 
roerige jaren zestig. Aan het einde van dit aan de Rijksuniversiteit Leiden verdedigde proef
schrift concludeert Van den Braak dan ook dat ons staatsbestel wel heel erg uit zijn evenwicht 
moet raken om het voeren van een discussie over het voortbestaan van de Eerste Kamer weer 
zin te geven. Dat zo’n situatie in de nabije toekomst zal intreden, verwacht hij niet. Daarom 
roept hij de politici op het debat te staken. Dat debat is ‘wellicht aardig voor de studeerka
mer en leuk voor journalisten, maar [levert] politiek gezien niets op’ (p. 452).

Op grond van recente ervaringen moet worden vastgesteld dat politici dove oren hebben 
o f Van den Braaks studie niet kennen. Immers toen het Eerste-Kamerlid Wiegel onlangs het 
correctief referendum blokkeerde, brak de hel opnieuw los. Vooral in de hoek van de P v d A  

kwam de lust op 0111 de Eerste Kamer nu echt te gaan kelen. Dat wekt geen verwondering, 
want sociaal-democraten zijn nooit warm gelopen voor het tweekamerstelsel. Een van de 
aardigste dingen die ik in dit proefschrift las, is dat Troelstra al in 1903 een voorstel deed tot 
afschaffing van de Eerste Kamer, tegelijk met een voorstel tot invoering van een facultatief 
wetgevingsreferendum. De originaliteit van het ijveren van d 6 6  voor staatkundige vernieu
w ing mag dus in dit opzicht wel wat worden gerelativeerd. Overigens heeft Van den Braak in 
weerwil van zijn oproep het herleven van de discussie voorspeld, want op p. 310 schrijft hij 
dat de positie van de Eerste Kamer vanzelf in het gedrang komt, als er een teveel aan andere 
‘hindermachten’ wordt opgeworpen. Het correctief referendum is zo’n hindermacht en dus 
zal het debat weer oplaaien, zo luidt zijn voorspelling, als het referendum grondwettelijk 
wordt geregeld. Dat hij zo snel in het gelijk zou worden gesteld, zal Van den Braak niet heb
ben bevroed, al lag dat eigenlijk al in het verschiet toen d 6 6  bij de formatie van het eerste 
paarse kabinet in 1994 de invoering van het correctief referendum bedong.

Het permanente debat over het bestaansrecht van de Eerste Kamer is slechts een van de 
elementen, waaruit Van den Braak zijn proefschrift heeft opgebouwd. De institutionele ont
wikkeling (wijze van verkiezing en bevoegdheden), de wetgevende arbeid (met nadruk op 
conflictsituaties) en de samenstelling (gemeten aan maatschappelijke en sociale herkomst, 
regionale spreiding, leeftijd, religie, ervaring, opleiding) van de Eerste Kamer zijn de andere 
bestanddelen. De periode is verdeeld in een aantal subperiodes (1815-1849,1849-1888,1888- 
1923, 1923-1940, 1945-1995). Per subperiode krijgen de vier bestanddelen afzonderlijk aan
dacht. Voor iedere subperiode is een hoofdstuk gereserveerd, aan het einde waarvan de gege
vens nog eens bondig worden samengevat. Voor het tijdvak na 1945 heeft Van den Braak ech
ter zoveel gegevens verzameld, dat hij voor de presentatie ervan twee hoofdstukken gebruikt.

De nogal royale omvang van het boek wordt in belangrijke mate bepaald door de zucht 
van de auteur om van de vergaarde informatie weinig onvermeld te laten. De studie is er een 
goed geordende verzameling van uiteenlopende gegevens door geworden, een goudmijn 
voor wie geïnteresseerd is in het praktische doen en laten van de Eerste Kamer en haar leden. 
Kennelijk heeft Van den Braaks prioriteit niet gelegen bij een diepgaande analyse van de rol 
van de Eerste Kamer in ons staatsbestel op basis van die gegevens. Hij heeft het zich daarvoor 
ook wat lastig gemaakt door de vier elementen vrij strikt van elkaar gescheiden te houden, 
waardoor de dwang ontbrak om na te gaan hoe zij steeds al dan niet op elkaar hebben inge
werkt. Maar gelukkig wordt de studie afgesloten met een drietal korte hoofdstukken over het 
debat over de Eerste Kamer, haar samenstelling en haar betekenis, waarin de lange lijnen tus
sen 1815 en 1995 zichtbaar worden gemaakt.

Van de vier bestanddelen kom t de samenstelling van de Eerste Kamer het uitvoerigst aan
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bod. Dat ligt ook voor de hand gezien de werkomgeving van de auteur. Van den Braak is 
namelijk de beheerder van het rijke biografische archief van het in het gebouw van de Eerste 
Kamer gevestigde Parlementair Documentatie Centrum  van de Rijksuniversiteit Leiden. In 
en rond dit Centrum is een prosopografische specialisatie ontwikkeld, waarvan de in 1997 
overleden hoogleraar parlementaire geschiedenis N. Cramer samen met de politicoloog H. 
Daalder de geestelijke vader is. Van den Braaks promotor, J.Th.J. van den Berg, promoveerde 
in 1983 en zijn collega W.P. Secker in 1991 op een soortgelijk onderzoek.' Bij de beantwoor
ding van de vraag naar de relevantie van dit onderdeel van zijn onderneming is Van den 
Braak, terecht denk ik, terughoudend. Hij noemt het leggen van een verband tussen sociale 
herkomst en politiek gedrag een hachelijke zaak (p. 20-21). Hoe valt bijvoorbeeld te bewijzen 
dat de aanwezigheid van veel ondernemers een rol speelde bij verwerping van sociale wetge
ving? Z o ’n samenloop deed zich in 1901 voor toen de Eerste Kamer een ontwerp-Ongeval- 
lenwet verwierp, maar, zegt Van den Braak, voor een dwingende samenhang is het sluitende 
bewijs niet te leveren. Daarmee is de loskoppeling van het prosopografische gedeelte van de 
rest van het onderzoek verklaard, maar is zij ook gerechtvaardigd? Wij moeten het nu doen 
met ‘slechts’ (de verschuivingen in) het profiel van de Eerste Kamer als uitkomst van het 
onderzoek naar de maatschappelijke achtergrond van de Kamerleden. Waarderen we dit 
onderzoek op zijn eigen merites, dan kan het oordeel zonder meer positief zijn: de bewer
king van het complexe en weerbarstige materiaal is zorgvuldig uitgevoerd en getuigt van veel 
creatieve zin.

]ac Bosmans

N o o t

1 J.Th.J. van den Berg, D e Toegang tot het Binnenhof. D e maatschappelijke herkomst van Tweede- 

Kamerleden tussen 1849-1970 (Weesp 1983); W.P. Secker, Ministers in beeld. D e sociale en functionele 

herkomst van de Nederlandse ministers (1848-1990) (Leiden 1991).

Kleinkunst van de Nederlandse geschiedenis

Remieg Aerts, Herman de Liagre Böhl, Piet de Rooy en Henk te Velde, Land van kleine geba
ren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990. (Socialistische Uitgeverij Nijmegen; 
Nijmegen 1999) i s b n  90-6168-624-5,384 p„ prijs ƒ 49,50.

Groots en meeslepend leven is er in Nederlandse politiek niet bij. Aan groots drama heeft het 
in de politieke cultuur nagenoeg ontbroken, op Van Speyk (‘dan liever de lucht in’ ) na. Voor 
een goede verstaander is er echter veel de moeite waard. W ie zich wil verdiepen in het verle
den van Nederland zal, aldus Piet de Rooy in de inleiding op het hier besproken boek, ‘oog 
moeten ontwikkelen voor de cultuur van het kleine gebaar en oor moeten krijgen voor de 
kalme toon waarop diepe emoties naar voren werden gebracht’.
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Land van kleine gebaren wil de politieke ontwikkelingen in Nederland vanaf 1780 beschrijven 
aan de hand van een analyse van de ‘politieke cultuur’. De introductie van dit begrip in de 
geschiedschrijving, heeft de afgelopen tien jaar tot een hausse aan publicaties geleid over een 
scala aan onderwerpen. Zij hebben met elkaar gemeen dat zij niet alleen de staat en de 
formele besluitvorming, de ideeën en de politieke groepsvorm ing tot onderwerp van analyse 
nemen, maar evenzeer de stijl o f de mentaliteit. De auteurs van Land van kleine gebaren gaan 
ervan uit dat de inhond van de politiek niet los kan worden gezien van de vorm waarin 
politiek bedreven wordt: ‘Politiek gaat over wat “politiek” is, wie daaraan mag deelnemen, en 
de manier waarop deze bedreven mag of moet worden’, aldus nogmaals De Rooy. Dit levert 
volgens de auteurs een ‘verhaal’ op over wat zij noemen ‘de kleinkunst van de Nederlandse 
geschiedenis’. De vertelling ervan geschiedt in vier ‘taferelen’. Remieg Aerts behandelt de 
periode 1780-1848: de ‘staat in verbouwing’ van republiek naar constitutioneel koninkrijk. 
Henk te Velde gaat in op de liberale politieke cultuur van de tweede helft van de negentiende 
eeuw en haar verdringing door de opkomst van het partijwezen. De ‘ongemakkelijke 
democratie’ tussen 1913 en 1949 is het onderwerp van Piet de Rooy, terwijl Herman de Liagre 
Böhl in het laatste ‘tafereel’ de spanningen in de naoorlogse verzorgingsstaat voor zijn 
rekening neemt.

De invalshoek van het boek kom t het beste uit de verf in het stuk van Te Velde. Deze toont 
expliciet aan dat politieke stijl mede een verklarende factor is geweest voor de politieke ont
wikkelingen in zijn tijdvak. Hij laat allereerst zien hoe er na 1848 een liberale cultuur ont
stond die met het beroep op het algemeen belang afstand deed van particuliere, dikwijls 
familiale belangen in de politiek. Daarmee werden de onderwerpen die tot het politieke 
domein behoorden sterk beperkt. Kamerleden beschouwden zich als ongebonden -  zij had
den het algemeen belang voor ogen en waren geen woordvoerders van belangen o f partijen. 
Zij debatteerden in juridische stijl. Te Velde typeert de politieke discussie in deze tijd als ‘een 
beschaafd herengesprek’.

Vanaf 1870 ging de opkomst van de antirevolutionairen als groep en van de arbeiders 
gepaard met een belangrijke stijlverandering. De in principe afstandelijke en deftige stijl van 
de conservatieve en liberale juristen maakte plaats voor een politiek van mobilisatie en appèl 
aan groepsgevoel. Passie en strijdgewoel deden hun intrede in de politiek. Zo was de afschei
ding van de c h u  van de antirevolutionairen volgens Te Velde niet alleen een kwestie van 
bezwaren over het kiesrechtstandpunt, maar eveneens een weerzin tegen de retorische stijl 
van leiding geven van Abraham Kuyper. De groep deftige CH u’ers sloot waar het stijl betrof 
beter aan bij de liberalen. Met het socialisme, ten slotte, kwam de politiek helemaal ‘op straat 
te liggen’.

Te Velde laat deze ontwikkelingen m ooi zien en geeft daarmee een nieuwe kijk op de poli
tieke geschiedenis. De andere auteurs komen daar helaas veel minder aan toe. Aerts’ stuk 
biedt enerzijds een goede aanzet omdat het laat zien hoe in de patriottentijd politiek het 
onderwerp werd van openbaar debat en hoe uiteindelijk de conservatieven het voor het zeg
gen kregen (met hun nadruk op eigen belangen). Anderzijds is Aerts’ aanpak uiteindelijk 
toch vooral traditioneel beschrijvend met veel aandacht voor verschillende ontwikkelingen 
op het gebied van cultuur, economie en geografie. Het kan ermee te maken hebben dat het 
politieke domein in dit tijdvak nog beperkt is. Maar ook de bijdragen van De Rooy en De 
Liagre Böhl zijn overwegend beschrijvend. O ok hun overzichten zijn gedegen, maar stijgen 
in het licht van de invalshoek van het boek niet uit boven de traditionele geschiedschrijving.
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De Rooy begint inspirerend als hij ingaat op de definitie van begrippen als ‘politiek’ en ‘m en
taliteit’, maar de aandacht daarvoor verslapt gaandeweg het stuk. De Liagre Böhl besteedt het 
minst aandacht aan het thema van het boek, slechts terloops komt de lezer iets tegen over 
politieke stijlen. Hij behandelt met name politiek in de traditionele zin van het woord. Als 
verontschuldiging is misschien aan te voeren dat het politieke domein na de laatste wereld
oorlog wel heel groot is geworden. De staat overigens ook. En: is er wel afstand genoeg?

Al met al is het uitgangspunt van dit boek alleszins uitdagend, maar het merendeel van de 
auteurs bewijst hoe moeilijk het is zich te ontworstelen aan de traditionele politieke 
geschiedbeoefening.

Marieke Hellevoort

Nederlandse defensie tijdens de Koude Oorlog

RB.R. de Geus, Staatsbelang en krijgsmacht. De Nederlandse defensie tijdens de Koude Oorlog 
(Sdu Uitgevers; Den Haag 1998) i s b n  90 12 08642 6, 244 p., prijs: ƒ 39,90.

Boeken die een overzicht bieden van het Nederlands defensiebeleid in de Koude O orlog zijn 
op de vingers van één hand te tellen en alleen al daarom moet de publicatie van De Geus 
worden verwelkomd. De auteur is bovendien in diverse functies vanaf 1946 betrokken 
geweest bij de krijgsmacht. Eerst als officier bij de Koninklijke Marine, later als topambtenaar 
op het ministerie van Defensie en in het kabinet-Van Agt-Wiegel (1977-1981) als minister van 
Defensie. De Geus presenteert zijn boek dan ook als de geschiedschrijving van een insider 
waarin zijn kennis en ervaring met het defensiebeleid zijn verwerkt. Het accent valt op de 
opbouw van de krijgsmacht, de knelpunten die zich daarin voordeden en de verschillen tus
sen de drie krijgsmachtonderdelen.

Na een inleidend hoofdstuk over de situatie vóór 1945, schetst de auteur de uitgangsposi
tie voor de naoorlogse wederopbouw. Voor de marine was de situatie het gunstigst omdat de 
schepen tijdens de Tweede W ereldoorlog bleven opereren. In 1946 werden ook de opleidin
gen hervat. De bescherming van de zeeverbindingen bleef na de oorlog gehandhaafd als 
voornaamste taak en ook dit vergemakkelijkte de planning. Al in 1943 was een vlootplan 
opgesteld waardoor men na de oorlog snel met de tenuitvoerlegging daarvan kon beginnen. 
De marine beschikte tevens over een homogeen en gekwalificeerd officierskorps, aldus De 
Geus. De ambitieuze plannen van de marine gingen het beschikbare budget echter te boven. 
In vergelijking met de marine was het uitgangspunt van de Koninklijke Landmacht veel 
moeilijker. Het leger werd de eerste jaren geheel in beslag genomen door de strijd in Neder- 
lands-Indië. Na de onafhankelijkheid van Indonesië werd de verdediging van het eigen 
grondgebied de enige taak van de krijgsmacht. De voorbereidingen daarvoor en de opbouw 
van dit krijgsmachtonderdeel moesten in 1950 nog beginnen. Organisatorische problemen, 
gebrek aan materieel en een groot tekort aan beroepspersoneel leidden tot grote vertragin
gen in de opbouw. Geld vormde niet het grootste knelpunt; de landmacht bleek zelfs niet in 
staat de jaarlijkse begroting uit te putten. Na de Korea-oorlog was het totale defensiebudget
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fors verhoogd tot ƒ 1500 miljoen per jaar. Dit verschafte de krijgsmacht voldoende financië
le armslag. Van groot belang voor de opbouw van de krijgsmacht was ook de Amerikaanse 
militaire hulp. De Koninklijke Luchtmacht bijvoorbeeld ontving moderne vliegtuigen ten 
behoeve van de dagjagersquadrons en steun bij de opleiding voor vliegers. Eind jaren vijftig 
was de initiële opbouwfase afgerond, maar al snel dienden zich nieuwe kwesties aan. Veel van 
het materieel dat van de Amerikanen onder het militaire hulpprogramma was ontvangen, 
was aan vervanging toe. Tegelijkertijd werd duidelijk dat personeelsproblemen bij de lucht
macht en met name bij de landmacht het formeren van de aanvankelijk voorgestelde eenhe
den belemmerden. Een forse inkrim ping van de plannen was noodzakelijk. Dat gold overi
gens voor vrijwel alle NAvo-landen. De in 1952 in Lissabon geformuleerde doelstellingen ble
ken veel te hoog gegrepen. Het was een van de redenen waarom de n a v o  aan het eind van 
de jaren vijftig tactische kernwapens in Europa introduceerde. O ok in de Nederlandse krijgs
macht deden de kernwapens hun intrede. Dat gebeurde zonder dat er in het parlement veel 
ophef over werd gemaakt.

De rol van het parlement kom t in het onderzoek van De Geus niet als zodanig aan de 
orde. De debatten in de Tweede Kamer komen wel regelmatig ter sprake, maar worden niet 
diepgaand geanalyseerd. Het parlement ging enkele jaren later ook akkoord met een vaste 
verdeelsleutel voor de verdeling van het defensiebudget tussen de krijgsmachtonderdelen. De 
Koninklijke Landmacht kreeg de helft van het geld toegewezen, marine en luchtmacht m oes
ten de andere helft delen. D oor anderen is wel gesuggereerd dat deze vaste verdeelsleutel de 
krijgsmachtdelen volop ruimte bood hun stempel te drukken op het defensiebeleid. Volgens 
De Geus daarentegen heeft de vaste verdeelsleutel voorkom en dat leger, luchtmacht en mari
ne elkaar openlijk beconcurreerden. Binnen de hun toebedeelde financiële ruimte dienden 
zij de maximale gevechtskracht te leveren. Elders in het boek merkt hij echter op dat de C hef 
Defensiestaf, de hoogste militaire adviseur van de minister, slechts weinig invloed had op de 
totstandkoming van de defensieplannen en hij wijt dat aan de vaste verdeelsleutel. Daardoor 
vond geen afweging van prioriteiten plaats. In tegenstelling tot de militaire top van het 
ministerie kent de auteur aan het advies van de hoogste ambtenaar op het ministerie, de 
secretaris-generaal, wel invloed toe. De Geus baseert zich hierbij op zijn eigen ervaringen als 
minister en dat maakt zijn observaties interessant. In dit boek worden zijn waarnemingen 
echter onvoldoende onderbouwd.

Datzelfde geldt voor de opvatting van de auteur dat de gevechtswaarde van de Neder
landse krijgsmacht bepalend is geweest voor de invloed die Nederland kon uitoefenen bin
nen de n a v o . Nederland leverde vanaf de jaren zestig ongeveer 10% van de strijdkrachten in 
Centraal-Europa en circa 20% in het oostelijk deel van de Atlantische Oceaan. Er is dan ook 
geen reden voor de ‘zelfgekozen onbelangrijkheid’ van Nederland die het beleid na het ver
trek van Luns kenmerkte. Ook in de literatuur over het veiligheidsbeleid van Nederland 
bestaat er onvoldoende aandacht voor de militaire positie die ons land innam en het belang 
dat daaraan moet worden toegekend. Zowel kwantitatief als kwalitatief was de bijdrage van 
de Nederlandse krijgsmacht aan de bondgenootschappelijke verdediging aanzienlijk. Ook 
vanwege zijn geografische ligging was ons land voor de verdediging van het n a v o -grondge
bied van belang. Beide elementen boden in potentie de mogelijkheid om binnen het bond
genootschap invloed uit te oefenen.

De mate van succes die de krijgsmachtonderdelen wisten te boeken, is volgens de auteur 
bepalend geweest voor hun inbreng in het bondgenootschap. Behalve aan de gevechtskracht
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kent De Geus daarbij veel waarde toe aan internationale contacten tussen militairen. Met 
name de Koninklijke Marine nam binnen de geallieerde bevelsstructuur enkele belangrijke 
posten in. In hoeverre de marine erin geslaagd is op deze wijze daadwerkelijk invloed uit te 
oefenen, blijft echter in het ongewisse. Hoewel ik het verhaal met veel belangstelling heb 
gelezen en zijn uitgangspunten aannemelijk acht, is naar mijn mening het gelijk van de 
auteur met dit boek daarom nog onvoldoende aangetoond.

Ine Megens

189





Over de auteurs en de redactie

W. Aantjes (1923) was van 1959 tot 1978 Tweede-Kamerlid en van 1971 tot 1978 fractievoor
zitter voor achtereenvolgens de a r p  en het c d a .

W.D.E. Aerts (1952) is historica en werkzaam als postdoc bij het NW O-project de Natie- 
Staat.

C .C . van Baaien (1958) is directeur van het Centrum  voor Parlementaire Geschiedenis, 
Katholieke Universiteit Nijmegen.

J. Bosmans (1945) is hoogleraar nieuwste geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijm e
gen.

W. Breedveld (1945) is commentator van het dagblad Trouw en docent politieke com m uni
catie bij de Universiteit Leiden.

J.W.L. Brouwer (1956) is historicus, verbonden aan het Centrum  voor Parlementaire Geschie
denis.

B. de G aay Fortm an (1937) is hoogleraar economie en recht in ontwikkelingslanden aan het 
International Institute o f Social Studies te Den Haag; was van 1971 tot 1977 lid van de Twee
de Kamer voor de p p r  en van 1977 tot 1991 lid van de Eerste Kamer voor de p p r  respectie
velijk GroenLinks.

P.G.T.W. van Griensven (1963) is econoom, verbonden aan het Centrum  voor Parlementai
re Geschiedenis.

P.B. van der H eiden (1965) is politicoloog, verbonden aan het Centrum  voor Parlementaire 
Geschiedenis.

M .C.E. H ellevoort (1964) is historica, verbonden aan het Centrum  voor Parlementaire 
Geschiedenis.

H. Koetje (1953) is voorzitter van het Commissariaat voor de Media. Hij was lid van de Twee
de Kamer voor het c d a  van 1986 tot 1994 en voorzitter van de fractiecommissie Volkshuis
vesting van 1989 tot 1994.

191



OVER DE AUTEURS EN DE REDACTIE

M.H. Leijenaar (1955) is universitair hoofddocent politicologie aan de Katholieke Universi
teit Nijmegen.

C .M . M egens (1953) is universitair docent geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.

J.C.F.J. van M erriënboer (1962) is historicus en jurist, verbonden aan het Centrum  voor Par
lementaire Geschiedenis.

J. Pekelder (1967) is historicus, verbonden aan het Centrum  voor Parlementaire Geschiede
nis.

J.J.M. Ramakers (1954) is historicus, verbonden aan het Centrum  voor Parlementaire 
Geschiedenis.

W.P. Secker (1943) is universitair docent bij de afdeling parlementaire geschiedenis van het 
Departement Publiek Recht van de Universiteit Leiden.

G. Visscher (1951) is universitair docent bij de afdeling parlementaire geschiedenis van het 
Departement Publiek Recht van de Universiteit Leiden.

J.A.M. Walravens (1966) is historicus en werkt als tekstschrijver op een bureau voor com 
municatie.

M .A.M . W öltgens (1943) is burgemeester van Kerkrade en lid van de Eerste Kamer voor de 
P v d A ;  was lid van de Tweede Kamer van 1977 tot 1994, waarvan de laatste v ijfjaa r als fractie
voorzitter.

192





Centrum voor Parlementaire Geschiedenis

In het Jaarboek kom en historici, politicologen, journalisten en (oud -)p olitici aan 

het w oord  over uiteenlopende onderw erpen uit de parlem entaire geschiedenis. Het 

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis bevat interview s, artikelen, boekbesprekingen, 

herinneringen aan onlangs overleden prom inente politici, dagboekfragm enten en 

een kroniek van de belangrijkste parlem entaire gebeurtenissen van het jaar.

Dit jaar ligt de nadruk op het verschijnsel parlem entaire enquête. CDA-Kamerlid 

M eijer spreekt uitvoerig en openhartig over zijn ervaringen als voorzitter van de 

enquêtecom m issie Vliegram p Bijlm erm eer. De journalist Breedveld onderzoekt de 

rol van de m edia bij deze enquête. De p oliticoloog Visscher geeft een historische 

analyse van de veranderende betekenis van parlem entaire enquêtes, beginnend bij 

die naar de Accijns op zout ( 1852) en eindigend bij de Bijlm erenquête ( 1999). Een 

ander thema is de positie van vrouw en in het parlem ent. De politicologe Leijenaar 

belicht de huidige situatie in verschillende Europese landen, de historica Aerts kijkt 

terug naar de periode waarin de deuren van het parlem ent voor vrouw en nog h e r

m etisch w aren gesloten.

Andere bijdragen zijn onder m eer een beschouw ing over ‘de nacht van W iegel’ door 

de historicus Van M erriënboer en de herinneringen van oud-K am erlid  Koetje aan 

zijn politieke vriend Heerma. V oorm alig fractievoorzitter van de PvdA W öltgens 

bespreekt de biografie van een andere oud-fractievoorzitter: Bolkestein. De h istori

ci W alravens en Van Baaien presenteren een selectie uit de fascinerende dagboeken 

van prem ier De Quay.

Het Centrum  voor Parlementaire Geschiedenis, gevestigd te Nijm egen, is een 

sam enwerkingsverband van de Stichting Katholieke U niversiteit te Nijm egen en de 

Stichting Parlementaire Geschiedenis te Den Haag. Het Centrum  publiceert de serie 

Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 en gaf tot en m et 1998 de vo o rlo 

per van dit jaarboek, Politieke Opstellen, uit.

ISBN 90 12 08811 9

Sdu U itgevers


