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Ten geleide

Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis is een uitgave 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 wetenschappelijke ook opiniërende artikelen op 
te nemen, alsmede boekbesprekingen, een kroniek van het afgelopen parlementaire jaar, ego
documenten en herinneringen aan onlangs overleden prominente politici. Actuele thema’s of 
gebeurtenissen liggen vaak ten grondslag aan de onderwerpskeuze van de historische artike
len. 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 
uitgangspunt van beschouwing; zijn positie en handelen sinds de opkomst van het parle
mentaire stelsel in 1848 staat steeds centraal.

Het thema van het Jaarboek 2002 is ‘Nieuwkomers in de politiek’. Toen de redactie in decem
ber 2001 dit onderwerp koos, was reeds te verwachten dat dit een actueel onderwerp zou 
worden. Leefbaar Nederland, een nieuwe partij, stond onder aanvoering van Pim Fortuyn op 
dat moment in de peilingen reeds op twaalf zetels. Maar dat de Nederlandse politiek in het 
verkiezingsjaar 2002 door nieuwkomers zó op zijn kop zou worden gezet, was toen natuur
lijk nog niet te voorzien.
In het openingsartikel laat Paul Lucardie zien hoe en waarom nieuwe partijen worden opge
richt en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen om succes te boeken. Koen Vossen onder
zoekt hoe nieuwkomers zich in het interbellum gedroegen. Marco Schikhof beschrijft de 
motieven van de oprichters van Ds’70 en de wijze waarop deze partij in ‘politiek Den Haag’ 
werd ontvangen. Het artikel van Jos de Bens behandelt de problemen rond de politieke inte
gratie van allochtonen. d 6 6 -oprichter Hans van Mierlo blikt in een interview terug op de 
spectaculaire intrede van zijn partij in de Nederlandse politiek; tevens geeft hij zijn visie op 
de l p f . Anne Bos en Willem Breedveld besteden aandacht aan de reacties van de gevestigde 
politieke partijen en de media op het ‘verschijnsel’ Pim Fortuyn. Van (een nog jonge) For
tuyn is tevens een egodocument opgenomen.

De overige bijdragen staan los van het thema. Behalve voor nieuwkomers is er ook aandacht 
voor een ‘vertrekker’ : een interview met Rob van Gijzel die eind 2001 de Tweede Kamer ver
liet na een conflict met zijn fractieleider. Jan Ramakers schreef een artikel over de relatie tus
sen het volkshuisvestingsbeleid en gezinspolitiek in het eerste decennium na de Tweede 
Wereldoorlog. Henny van der Burgt onderzoekt ‘de zaak Van der Putten’ en de machtsstrijd 
binnen de v v d  aan het begin van de jaren zestig. Peter Bootsma en Johan van Merriënboer 
gaan in op de ‘valse start’ van het kabinet-Van Agt II in 1981. Ten slotte blikt Martin Schu- 
macher terug op vijftig jaar parlementaire geschiedenis in Duitsland.
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Artikelen



Van profeten en zwepen, regeringspartners en volkstribunen 
Een beschouwing over de opkomst en rol van nieuwe partijen in het 
Nederlandse politieke bestel

Paul Lucardie

Inleiding

Politieke partijen worden wel eens vergeleken met mensen: ze worden geboren, groeien op 
met de nodige kinderziektes (waarbij een aantal het leven Iaat), worden volwassen en sterven 
ten slotte, door interne of externe oorzaken.' De vergelijking maakt duidelijk dat partijen 
voortdurend ontstaan en vergaan. ‘Nieuwe partij’ is dus een relatief begrip. De Tweede 
Kamer die in 2002 gekozen werd, telde elf partijen, waarvan de oudste in 1918 en de jongste 
in 2002 werd opgericht (zie tabel 1).

Tabel 1. Nieuwe en oude partijen in de Tweede Kamer anno 2002 en hun ontstaanswijze

Partij Jaar van oprichting Ontstaanswijze

SGP 1918 initiatief van burgers
P vd A 1946 partijfusie
VVD 1948 transformatie (fusie)
G P V ’ 1948 afsplitsing

d 66 1966 initiatief van burgers
SP 1971/1972 afsplitsing (transformatie)
RPF* 1975 afsplitsing (fusie)
CDA 1980 partijfusie

GroenLinks 1990 partijfusie
Leefbaar Nederland 2001 initiatief van burgers
Lijst Pim Fortuyn 2002 afsplitsing

* g p v  en r p f  werken sinds 2 000 samen in de ChristenUnie en vormen in het parlement een geza

menlijke fractie, al bewaren ze formeel nog hun organisatorische zelfstandigheid.

De vergelijking van partijen met mensen kan vragen verhelderen maar ook verduisteren. 
Partijen reproduceren zich niet op natuurlijke wijze zoals mensen, maar worden door men
sen opgericht met een bepaalde bedoeling. In het eerste deel van dit artikel wordt nagegaan 
hoe en waarom dat gebeurt.

De meeste nieuwe partijen leiden een kortstondig en onopgemerkt bestaan aan de rand van 
het partijstelsel: na één o f meer vergeefse pogingen om in de volksvertegenwoordiging door te 
dringen verdwijnen ze doorgaans na enige jaren geruisloos van het toneel. Tussen 1945 en 2002 
hebben 140 nieuwe partijen getracht een zetel in de Tweede Kamer te veroveren, waarvan
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slechts een twintigtal met enig succes (voor korte of langere tijd). Het tweede deel van dit arti
kel werpt licht op de voorwaarden voor electoraal succes van nieuwe partijen.

Zetels winnen is een belangrijk doel voor de meeste partijen, o f ze nu oud zijn o f nieuw. 
Daarnaast willen ze doorgaans ook andere doeleinden bereiken: invloed uitoefenen op het 
regeringsbeleid, op de openbare mening en op andere partijen. Naar de wijze waarop ze dit 
doel trachten te bereiken, kan men partijen in vier typen indelen: profeten, zweeppartijen, 
volkstribunen o f belangenpartijen, en regeringspartners. Deze typologie wordt in het derde 
en laatste deel van deze beschouwing nader toegelicht.

Ontstaan van nieuwe partijen

Nieuwe partijen kunnen op verschillende manieren ontstaan. In de eerste plaats op initia
tief van burgers, die tot dat moment over het algemeen niet politiek actief waren maar die 
verontrust raakten door bepaalde problemen die de overheid in hun ogen niet goed had 
aangepakt, of sterker nog: die de overheid zelf had veroorzaakt. Zo zagen de oprichters van 
de Boerenpartij de bedrijfsvrijheid in de landbouw bedreigd door het Landbouwschap, een 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie waarvan het lidmaatschap door de overheid afge
dwongen werd.2 De ouderen die in 1993 het Algemeen Ouderenverbond oprichtten maak
ten zich zorgen over bezuinigingen op bejaardenoorden en bevriezing van de a o w .3 De 
initiatiefnemers van d ’ 6 6  waren bezorgd over de democratie en de geringe invloed van 
burgers op politieke beslissingen in Nederland.4 Soortgelijke zorgen dreven waarschijnlijk 
ook de oprichters van Leefbaar Nederland, al was een deel daarvan al politiek actief in 
lokale partijen.

In de tweede plaats kunnen leden van een bestaande partij zich daar niet meer thuis voe
len en besluiten tot oprichting van een nieuwe partij die meer ruimte biedt voor hun poli
tieke overtuiging of hun belangen. Zo voelden de vrijgemaakt-gereformeerden zich na hun 
breuk met de (synodale) Gereformeerde Kerk in de jaren veertig niet meer thuis in de over
wegend synodaal-gereformeerde Anti-Revolutionaire Partij ( a r p )  en richtten zij na enig aar
zelen het Gereformeerd Politiek Verbond ( g p v )  op.5 In de jaren zestig en zeventig maakten 
zich opnieuw enkele groepen los van de a r p ,  nu vooral uit onvrede over de vooruitstreven
de politieke koers van de partij en de naderende fusie met de Christelijk-Historische Unie 
( c h u )  en Katholieke Volkspartij ( k v p ) .  De ontevredenen zouden zich met enige aanhangers 
van andere protestantse partijen in 1975 verenigen in de Reformatorische Politieke Federatie 
( r p f ) . 6 In de jaren zestig verlieten enkele groepen de Communistische Partij van Nederland 
( c p n )  toen die zich in hun ogen bezondigde aan ‘revisionisme’ en afstand nam van de Chi
nese communistenleider Mao Ze Dong en diens revolutionaire strategie. Na verschillende 
fusies en afsplitsingen stichtte een deel van deze maoïsten in 1971 de Kommunistiese Partij 
Nederland/ Marxisties-Leninisties, die zich een jaar later omdoopte tot Socialistische Partij 
( s p ) 7  Met enige moeite zou men ook de Lijst Pim Fortuyn een afsplitsing kunnen noemen: 
Fortuyn voelde zich niet meer thuis in Leefbaar Nederland nadat het partijbestuur had beslo
ten hem het lijsttrekkerschap te ontnemen; aan de andere kant kon men Leefbaar Nederland 
toen eigenlijk nog geen ‘bestaande partij’ noemen.

In de derde plaats kunnen bestaande partijen fuseren o f in een nieuwe organisatie opgaan. 
Soms voelen ze zich daartoe genoopt door teruglopende aantallen kiezers en leden, vaak ook 
aangemoedigd door ideologische toenadering of door een veranderd politiek klimaat.8 Bij
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het ontstaan van de Partij van de Arbeid ( p v d A )  in 1946 gaf waarschijnlijk het veranderde 
politieke klimaat de doorslag: na de bevrijding leefde vooral binnen de politieke elites in 
Nederland een sterke behoefte aan vernieuwing van het verzuilde partijstelsel.9 Bij de 
achterban bleek die behoefte overigens minder sterk: de nieuwe partij kreeg in 1946 minder 
zetels in de Tweede Kamer dan de drie moederpartijen in 1937. De totstandkoming van het 
c d a  en GroenLinks lijkt vooral te verklaren uit de electorale neergang en slinkende 
ledentallen van de fuserende partijen, naast ideologische toenadering, samenwerking in het 
Europees Parlement en op lokaal niveau, alsmede druk vanuit de samenleving (oecumene, 
sociale bewegingen).10

In de vierde plaats kan een bestaande partij zich transformeren tot een nieuwe partij. Vaak 
beperkt de vernieuwing zich in de praktijk tot verandering van naam, soms strekt zij zich ook 
uit tot ideologie en organisatie. Een voorbeeld biedt de Volkspartij voor Vrijheid en Demo
cratie ( w d )  die in 1948 werd opgericht. Formeel was dit een fusie van de Partij van de Vrij
heid (op haar beurt een transformatie van de vooroorlogse Liberale Staatspartij) met het 
‘Comité tot voorbereiding van de oprichting van een Democratische Volkspartij’, opgezet 
door P.J. Oud die zich in 1946 met tegenzin bij de P v d A had aangesloten maar reeds een jaar 
later met enkele honderden aanhangers die partij verliet. Oud overdreef om tactische rede
nen zijn aanhang, maar van een fusie tussen partijen was eigenlijk geen sprake.11 Een tweede 
(overigens ook aanvechtbaar) voorbeeld van transformatie is de s p , die zoals al vermeld in 
1971 werd opgericht als ‘Kommunistiese Partij Nederland/ Marxisties-Leninisties’ maar die 
naam al gauw te sektarisch vond klinken. Beperkte de transformatie zich aanvankelijk tot de 
verandering van naam, geleidelijk nam men ook afstand van het maoïstisch en (nog later) 
van het marxistisch-leninistisch gedachtegoed.12

Deze vier typen verschillen onderling in ‘nieuwheid’ : het nieuwst is het initiatief van bur
gers, het minst nieuw de transformatie van een bestaande partij. Politicologen beschouwen 
doorgaans slechts de eerste twee typen als nieuwe partijen.13 De fusie- en transformatie- 
partijen hoeven zich immers geen nieuwe positie in het partijstelsel te verwerven maar kun
nen voortbouwen op de plaats van hun voorgangers -  ook al vinden ze die ruimte vaak juist 
te klein en te ver van het centrum verwijderd. In het vervolg van dit artikel valt de nadruk 
eveneens op de nieuwe partijen die voortkomen uit initiatieven van burgers en uit afsplit
singen van bestaande partijen.

Waarom weinigen slagen en velen falen

Van de 140 (min of meer) nieuwe partijen die tussen 1946 en 2002 in de Tweede Kamer 
trachtten te komen, bereikten slechts 21 hun doel -  of, indien men fusie- en transformatie- 
partijen buiten beschouwing laat: 15 van de 125.14 Het percentage successen wordt nog veel 
lager indien men ook nieuwe partijen zou meetellen die na hun oprichting moeten afzien 
van deelname aan de verkiezingen, omdat ze de vereiste borgsom en steunverklaringen niet 
bij elkaar weten te brengen of om wat voor redenen dan ook de moed opgeven.15 Wanneer 
men partijen met mensen vergelijkt, is de overlevingskans voor mensen, althans in onze 
samenleving, aanmerkelijk groter. De massale sterfte van ‘pasgeboren’ partijen roept het 
beeld op van een barbaarse samenleving waar niet alleen tal van dodelijke kinderziektes 
heersen maar ook kannibalisme en kinderoffers voorkomen. Nieuwe partijen worden door 
gevestigde partijen zelden liefdevol in het partijsysteem opgenomen maar meestal zo snel

12



VAN PRO FETEN  EN ZW EPEN» R E G E R IN G SP A R T N E R S EN V O LK ST R IB U N EN

mogelijk platgedrukt, leeggezogen dan wel doodgeknuffeld of op zijn best genegeerd.16
Een noodzakelijke voorwaarde voor het succes van een nieuwe partij is dan ook om een 

‘niche’ in het partijstelsel te vinden waar zij zich betrekkelijk ongestoord kan ontwikkelen en 
een eigen electoraat kan opbouwen. Kiezers moeten een duidelijk beeld van de partij hebben, 
dat aansluit bij hun behoeften en verwachtingen en dat de partij onderscheidt van anderen. 
Zoals al opgemerkt is dat niet al te moeilijk voor partijen die uit een fusie o f transformatie 
voortkomen omdat ze gebruik kunnen maken van de ruimte die hun voorgangers innamen. 
Toch is succes ook in dit geval allerminst verzekerd, zoals de geschiedenis leert. Nadat de 
door Henk Sneevliet in de Tweede Kamer vertegenwoordigde Revolutionair-Socialistische 
Partij in 1935 met de Onafhankelijke Socialistische Partij was gefuseerd, verwachtte hij bij de 
daaropvolgende Kamerverkiezingen zijn zetel op zijn minst te zullen behouden, maar werd 
daarin door de kiezers teleurgesteld.17 Ook de moeizame fusie van de in 1998 uit de Kamer 
verdwenen ouderenpartijen bracht de betrokkenen niet terug in de Kamer.18 Transformatie 
biedt evenmin enige garantie voor behoud van zetels, zoals ‘boer’ Hendrik Koekoek in 1981 
moest ervaren toen hij de Boerenpartij had omgedoopt tot Rechtse Volkspartij.19

Voor een afsplitsingspartij is het echter nog moeilijker op haar moederpartij ruimte te 
veroveren. Zo wist het g p v  pas na drie mislukte pogingen in 1963 een zetel in de Tweede 
Kamer te winnen -  zijn moederpartij, de a r p , leverde daarbij één van haar veertien zetels in. 
De r p f  hoefde niet meer direct met de a r p  te concurreren, omdat die reeds in 1977 geen 
eigen lijst meer indiende; maar niettemin slaagde zij er dat jaar niet in om een Kamerzetel te 
verwerven. In 1981 lukte dat overigens wel. Beide partijen, g p v  en r p f , toonden affiniteit met 
bepaalde kerkgenootschappen -  de Vrijgemaakt-Gereformeerde Kerk respectievelijk de 
evangelische stroming in verschillende protestantse kerken -  wat tegelijkertijd een vaste basis 
en een beperking met zich meebracht.20 De sp had (zonder een dergelijke basis) zes verkie
zingen nodig om in de Tweede Kamer te geraken. Pas nadat haar moederpartij, de c p n , was 
opgeheven kon de s p  haar plaats aan de linkerkant van het spectrum innemen, en dan nog 
vooral omdat ze kiezers won van de P vd A die teleurgesteld waren in het sociale (in hun ogen: 
asociale) beleid van die partij.21

Partijen die op initiatief van burgers ontstaan, moeten als het ware uit het niets een politie
ke ruimte in het bestel zien te scheppen. Dat lukt eigenlijk alleen indien ze zich een populair 
strijdpunt (issue) weten toe te eigenen, dat de gevestigde partijen hebben verwaarloosd, verge
ten o f verprutst. Zo mobiliseerde de Boerenpartij bijtijds de onvrede onder boeren en nam het 
a o v  het op voor ouderen die zich rond 1993 zorgen maakten over hun a o w  en hun bejaarden
oord. d ’ 6 6 ,  Leefbaar Nederland en Pim Fortuyn verwoordden kennelijk een wijd verbreid 
onbehagen over ‘regentendom’ en ‘achterkamertjespolitiek’ in Nederland, waarbij Fortuyn 
bovendien het vreemdelingenbeleid als strijdpunt wist te politiseren.

In feite zijn eigenlijk alle nieuwe partijen in meer o f mindere mate afhankelijk van de kan
sen die het systeem van gevestigde partijen hun (meestal ongewild) biedt. O f ze die kansen 
effectief benutten, is een andere zaak. Daartoe dienen de nieuwelingen te beschikken over 
voldoende hulpbronnen (resources), zoals: een politieke boodschap die duidelijk maakt hoe 
de partij (in de ogen van de kiezer) belangrijke strijdpunten wil aanpakken; een politiek lei
der die de boodschap op aantrekkelijke wijze verkondigt en die vertrouwen inboezemt; en 
voorts personeel, geld en publiciteit om de kiezers via mond-tot-mondreclame o f via de 
media kennis te laten maken met leider en boodschap. Onderzoek rond de Tweede-Kamer- 
verkiezingen van 1989,1994 en 1998 duidt er op dat vooral het ledental en het leiderschap van
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een nieuwe partij verband houden met haar electoraal succes, meer dan publiciteit en cam
pagnebudget.22 Zonder een minimum aan geld en publiciteit lukt het echter niet. De inhoud 
van de politieke boodschap lijkt soms minder belangrijk, maar de boodschap moet wel een 
zekere samenhang vertonen en niet al te moeilijk zijn.

De rol van een nieuwe partij

Wanneer een nieuwe partij er eindelijk in is geslaagd, één o f meer zetels in het parlement te 
veroveren, wacht haar nog geen luilekkerland. Ze zal nu pas echt een rol in het politieke leven 
gaan spelen en moet zich gaan bewijzen. Daarbij kunnen nieuwe partijen tot op zekere hoog
te een rol kiezen, al beperken de ontstaanswijze en de ontwikkeling van de partij haar keu
zevrijheid op dat moment.23 De keuze gaat doorgaans tussen de volgende rollen:
1. als een profeet (nieuwe o f vergeten) ideeën aan het volk verkondigen en de publieke 

opinie beïnvloeden, om zo op termijn ‘het systeem’ te veranderen; de partij beschouwt 
zichzelf vaak als een (geestelijke) voorhoede en koestert veelal weinig vertrouwen in het 
parlement;

2. als ‘extern geweten’ of zweep een gevestigde partij in een bepaalde (meestal: radicalere) 
richting proberen te sturen;24

3. als volkstribuun of belangenpartij aandacht vragen voor groepsbelangen die door geves
tigde partijen verwaarloosd of miskend lijken te worden;

4. als partner in een regeringscoalitie op korte termijn tenminste een deel van het eigen pro
gram verwezenlijken en belangen van haar achterban behartigen.

Deze rollen kunnen best gecombineerd worden, maar uiteindelijk zal een bepaalde rol gaan 
overheersen, ook in de perceptie van de partij en haar aanhangers. Enkele voorbeelden kun
nen dit verduidelijken.

Profetische partijen

Een van de eerste profetische partijen in het Nederlandse parlement was ongetwijfeld de 
Sociaal-Democratische Bond ( s d b ), die daar van 1888 tot 1891 werd vertegenwoordigd door 
de gewezen predikant Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Volgens de historica Sonja Vetter- 
Samuels deed hij daar soms ‘profetische uitspraken’ en vérgaande voorstellen, bijvoorbeeld 
om de Zuiderzee en de Waddenzee droog te maken, naast meer praktische suggesties zoals 
het aanbrengen van noodremmen aan de binnenkant van spoorwegwagons.25 Zelfs voor zijn 
bescheiden voorstellen toonden de overige 99 Kamerleden echter vrijwel geen belangstelling, 
laat staan voor de radicale doelstellingen van zijn partij, zoals ‘afschaffing van het stelsel van 
loonarbeid’ en ‘directe wetgeving door het volk’.26 Deze ervaring versterkte Domela’s twijfels 
aan het parlementaire stelsel.27

Even profetisch, zij het geheel anders van aard, lijkt de Staatkundig Gereformeerde Partij 
( s g p ), althans in haar jonge jaren. Zij werd van 1922 tot 1946 in de Tweede Kamer vertegen
woordigd door de predikant G.H. Kersten, die het parlementaire werk als ‘verlengstuk van 
zijn geestelijk ambt’ zag en veel redevoeringen hield met ‘een enigszins profetisch karakter’, 
volgens de historicus W. Fieret.28 Het doel van de s g p  was een ‘bibliacratie’ te vestigen: ‘een 
staat met de Bijbel als grondwet’. Kersten besefte dat slechts een kleine minderheid van het 
Nederlandse volk belangstelling toonde voor zijn boodschap -  al werd die minderheid in zijn
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ogen vaak onderschat -  maar hij bleef zich tot het hele volk richten: ‘Ik besluit dan ook met 
een luiden roep, dat ons volk wederkeere tot de verlaten wegen en dat de Regeering in 
bestuur en wetgeving naar den eisch der tien geboden Gods handele.’29 Behalve in deze 
profetische rol trad Kersten overigens ook wel op als geweten o f ‘zweep’ voor de grotere 
protestantse partijen a r p  en c h u . Eén keer oogstte hij daarbij zelfs een dramatisch succes, 
toen zijn amendement op de begroting van Buitenlandse Zaken om de uitgaven voor het 
gezantschap in Vaticaanstad te schrappen in 1925 steun kreeg van de c h u  en van de voltallige 
oppositie, waardoor het kabinet ten val kwam. De opvolgers van Kersten zouden geleidelijk 
minder nadruk op de profetische en getuigende rol gaan leggen.

Een derde, meer eigentijds voorbeeld van een profetische partij in het parlement leverde 
de Centrumpartij en haar opvolger, de Centrumdemocraten ( c d ). Beide werden in de 
Tweede Kamer vertegenwoordigd door Hans Janmaat (1982-1986 respectievelijk 1989-1998). 
Evenals Domela Nieuwenhuis en Kersten verkondigde hij daar ideeën die buitengewoon wei
nig weerklank vonden bij andere Kamerleden. In vrijwel al zijn redevoeringen, vragen, inter
pellaties en moties waarschuwde hij voor de problemen die etnische minderheden in Neder
land zouden veroorzaken.30 Concrete resultaten behaalde hij zelden o f nooit en in 1998 
moest hij bij gebrek aan kiezerssteun de Kamer verlaten. Zijn waarschuwingen werden ech
ter, in een anders getoonzet vertoog, overgenomen door Pim Fortuyn, met veel meer effect.

Zweeppartijen

Voor de hand liggende voorbeelden van zweeppartijen zijn het eerder vermelde g p v  en de 
r p f . Het g p v , ontstaan als afsplitsing van de a r p ,  bleef lange tijd ‘hopen op terugkeer van 
a r p  en c h u  naar de christelijke politiek’, zoals zijn eerste politiek leider, Pieter Jongeling, het 
uitdrukte.31 Met enige voldoening meende hij dan ook anno 1971 te kunnen vaststellen dat 
verontruste leden van de a r p  zich aangesproken voelden door zijn partij. Een deel van die 
verontruste ARp’ers zou later bij de r p f  terechtkomen. Toen de a r p  opging in het c d a , richt
ten g p v  en r p f  hun zweepslagen uiteraard op de christen-democraten. Minister-president 
Ruud Lubbers, tevens politiek leider van het c d a , noemde RPF-fractievoorzitter Meindert 
Leerling bij diens afscheid dan ook waarderend ‘het geweten van de grotere zusterpartij’.32 Nu 
werd juist Leerling wel eens verweten te veel getuigenispolitiek te bedrijven, wat men eerder 
van een profeet dan van een zweeppartij zou mogen verwachten. Zweeppartijen zullen 
immers juist op concrete punten hun ‘grotere zusterpartij’ confronteren met alternatieven 
die naar hun mening meer in overeenstemming zijn met de gemeenschappelijke waarden en 
beginselen. Leerlings medewerker J. Pot maakt echter duidelijk dat de RPF-voorman zich ook 
intensief verdiepte in allerlei praktische zaken als visserij, verkeer en waterstaat, omroepbe
leid en de Nederlandse Antillen, al deed hij ook dat met een zekere gedrevenheid.33 O f de 
ChristenUnie, waarin g p v  en r p f  sinds 2 0 0 0  bezig zijn op te gaan, ook een zweeppartij zal 
zijn, laat zich nu nog moeilijk vaststellen, al acht ik het wel waarschijnlijk.

Aan de linkerkant van de Tweede Kamer functioneert met name de s p  als zweeppartij. 
Hoewel oorspronkelijk een afsplitsing van de c p n , richtten de Socialisten hun parlementai
re zweepslagen vooral op de P v d A .  Die partij was niet alleen een voor de hand liggend doel
wit omdat zij aan de regering deelnam toen de s p  in 1994 in de Tweede Kamer kwam, maar 
ook omdat beide partijen in naam hetzelfde socialistische ideaal beleden en grotendeels het
zelfde electoraat trachtten te mobiliseren. Jan Marijnissen, fractievoorzitter van de s p  sinds
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1994, werd dan ook niet moe uit te leggen dat de P vd A sinds de jaren tachtig haar idealen en 
kiezers in de steek liet en naar de pijpen van de liberalen danste.34

B elangenpartijen o f volkstribunen

In de Romeinse republiek mochten vrije boeren en handwerkers volkstribunen (tribuni ple- 
bis) kiezen om hun belangen te behartigen die anders door de politieke elite (senaat en con
suls) veronachtzaamd zouden worden.35 Moderne belangenpartijen kennen zichzelf veelal 
deze functie toe. Zo kwam de Boerenpartij op voor de belangen van de boeren, en in het bij
zonder de ‘vrije boeren die zich niet door het Landbouwschap de wet wilden laten voor
schrijven. Koekoek, die de partij achttien jaar in de Tweede Kamer vertegenwoordigde, bleef 
het Landbouwschap bij elke gepaste en minder gepaste gelegenheid aan de kaak stellen.36 
Daarnaast hulde hij zich ook regelmatig in de profetenmantel, bijvoorbeeld wanneer hij 
waarschuwde tegen bureaucratie en ‘dirigisme’, of tegen de toevloed van ‘gastarbeiders’, zoals 
de migranten toen genoemd werden.

Nog duidelijker voorbeelden van belangenpartijen zijn het Algemeen Ouderenverbond 
( a o v ) en de Ouderenunie 55+, die beide in 1994 de Tweede Kamer betraden. ‘Ik sta hier voor 
de ouderen’, verklaarde de vertegenwoordiger van de Ouderenunie, Bertus Leerkes, eenvou
dig.37 Meestal ging het hem om a o w  en pensioenen, leeftijdsdiscriminatie, veiligheid en 
gezondheidszorg voor ouderen. Gevraagd waarop haar partij zich vooral profileerde, ant
woordde de voorzitter van de a o v -fractie (en vervolgens de daarvan afgescheiden Senioren 
2000), Iet Nijpels: de gezondheidszorg voor ouderen, de koopkracht van ouderen, openbaar 
vervoer en vrijwilligerswerk van ouderen.38

Regeringspartne rs

Nieuwe partijen krijgen zelden de kans meteen aan een regering deel te nemen. De Lijst Pim 
Fortuyn overkwam dit al binnen een halfjaar na haar oprichting, Democratisch-Socialisten 
’ y o  (D s ’70) na een jaar. De Politieke Partij Radikalen ( p p r )  en d ’ 6 6  mochten dit genoegen 
na ruim vijf respectievelijk zeven jaar smaken. In de meeste gevallen bleek het een twijfel
achtig genoegen: regeringsdeelname leverde D s’70 en de p p r  electoraal verlies op, terwijl 
d ’ 6 6  in een crisis raakte die de partij bijna fataal werd. Bovendien, en dat was misschien nog 
erger, als relatief onervaren juniorpartner in de regering wisten nieuwelingen vaak weinig 
van hun programma te realiseren. Zelfs de Democraten, die sinds 1966 al vier keer aan de 
regeringstafel mochten plaatsnemen, hebben de ‘radicale democratisering van het politieke 
bestel’ die zij nu 36 jaar najagen nog steeds op de agenda staan -  en dus nog niet kunnen ver
wezenlijken. Daarmee zij overigens niet gezegd dat zij niets van hun programma hebben uit
gevoerd. Op sociaal-economisch gebied hebben de Democraten vooral in de periode 1994- 
1998 meer dan de helft van hun eisen in beleid kunnen omzetten, zoals de politiek socioloog 
Robert Thomson vaststelde.39

Ten slotte

Nieuwe producten verkopen in onze dynamische consumentenmaatschappij doorgaans 
beter dan oude. Nieuwe partijen echter krijgen zelden een warm onthaal. Journalisten maken
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ze veelal belachelijk, wetenschappers waarschuwen voor extremisme en instabiliteit, en de 
kiezers halen hun schouders op. Toch worden voortdurend nieuwe partijen opgericht. De 
bestaande partijen zijn nu eenmaal beperkt in hun aanpassingsvermogen, ze kunnen o f wil
len nieuwe maatschappelijke problemen niet altijd politiek goed vertalen en kunnen oude en 
nieuwe belangen niet altijd verzoenen. Transformaties, fusies en afsplitsingen van bestaande 
partijen blijken niet voldoende om het partijstelsel te vernieuwen, dus komen regelmatig 
burgers bij elkaar om een geheel nieuwe partij van de grond te krijgen. Hoewel het Neder
landse kiesstelsel relatief vriendelijk is voor nieuwkomers -  0,67 procent van de stemmen is 
voldoende voor een Kamerzetel -  lukt het slechts een kleine minderheid (hooguit één op de 
zeven) om daadwerkelijk in de Tweede Kamer te komen. Eenmaal daar aangekomen, hebben 
nieuwkomers de keus tussen een viertal rollen: als een profeet nieuwe ideeën verkondigen, 
als zweeppartij gevestigde partijen in een bepaalde richting sturen, min of meer verwaar
loosde belangen aan de orde stellen of aan de regering deelnemen. Die keuze wordt overigens 
voor een deel bepaald door hun verleden. Zo komen profetische partijen en belangen
partijen veelal voort uit een initiatief van burgers, terwijl zweeppartijen meestal afgesplitst 
zijn van een gevestigde partij. Regeringsdeelname, ten slotte, is eveneens een keuze die maar 
ten dele door de nieuwe partij zelf wordt gemaakt.40 Zoals de politicologen Ch. Hauss en
D. Rayside al lang geleden opmerkten: nieuwe partijen zijn zelden ‘masters o f their own 
destiny’ maar dat hoeft geen reden te zijn om ze te negeren of te bespotten.4'
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Dominees, rouwdouwers en klungels
Nieuwkomers in de Tweede Kamer 1918-19401

Koen Vossen

In de jaren tussen de twee wereldoorlogen zouden in totaal negentien nieuwe fracties in de 
Tweede Kamer plaatsnemen. Tot deze groep nieuwkomers behoren eendagsvliegen als de 
Neutrale Partij en de Economische Bond, revolutionaire partijen als de n s b  en de c p n  maar 
ook een partij als de s g p , die tot op heden in de Tweede Kamer is vertegenwoordigd. Wat 
deze nieuwkomers met elkaar verbindt, is dat geen van hen ooit tot de grote politieke partij
en zou gaan behoren. De beste score kwam op naam van de c p n  en de n s b , die beide in het 
interbellum éénmaal vier zetels hebben behaald. Veertien van de negentien nieuwkomers 
zouden echter nooit meer dan één zetel bezetten. Ook bleven deze nieuwkomers steeds bui
ten de regering: pas in de jaren zeventig zouden voor de eerste maal relatieve nieuwkomers 
als d s ’7 0 ,  p p r  en d ’ 66  in een coalitie worden opgenomen.

In dit artikel zal het parlementaire optreden van deze kleine oppositiefracties in het inter
bellum worden geanalyseerd vanuit het perspectief van de parlementaire cultuur. Dat wil 
zeggen dat de nadruk wordt gelegd op hun stijl van oppositie voeren en op de reacties daar
op van de gevestigde partijen. Hebben de nieuwkomers zich aangepast aan de parlementaire 
mores? En in hoeverre hebben zij de geschreven en ongeschreven regels van het parlemen
taire debat met hun optreden beïnvloed?

Voor spek en bonen

Alle nieuwkomers die in deze periode in de Tweede Kamer kwamen, dankten hun entree aan 
het stelsel van evenredige vertegenwoordiging dat in 1917 was ingevoerd. Diende een partij in 
het voor 1917 vigerende districtenstelsel in minstens één district een meerderheid te behalen 
om een zetel te verwerven, in het nieuwe stelsel gaven de landelijke percentages de doorslag 
en konden dus ook verspreid levende minderheden tot het parlement doordringen. De kies
drempel die daarbij werd gehanteerd was aanvankelijk uitermate laag: al vanaf 0,5 procent 
van de stemmen had men recht op een restzetel. Soepel waren eveneens de voorwaarden die 
voor deelname aan verkiezingen golden; na inlevering van een lijst met 25 (makkelijk te ver
valsen) handtekeningen kon een lijst in één kieskring deelnemen.2

De lage kiesdrempel was vooral door de c h u  en de liberale fracties bepleit als een cor
rectie op de evenredige vertegenwoordiging die, zo vreesden zij, het politieke leven zou 
doen opdrogen en verstijven in een stelsel van gesloten partijen. Intelligente en onafhanke
lijke parlementariërs zouden daardoor definitief verdwijnen ten gunste van middelmatige 
en loyale partijsoldaten die trouw de bevelen van hun partijbesturen opvolgden. De libera
len en de c h u  hoopten dat de lage kiesdrempel ook partijloze ‘eminente personen’ in staat 
zou stellen om ‘los van knellend partijverband’ in de Tweede Kamer te komen. Daarbij 
dacht men aan partijloze staatslieden als de liberale grijze eminentie S. van Houten, de
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toenmalige minister van Financiën M.W.F. Treub en zelfs aan premier P.W.A. Cort van der 
Linden.3

De lage kiesdrempel gecombineerd met de soepele voorwaarden voor deelname leidde 
echter vooral tot een zeer geestdriftige partijvorming. In 1918 namen 32 verschillende lijsten 
deel aan de Tweede-Kamerverkiezingen, in 1922 waren dit er al 48 en in 1933 werd het voor
lopige hoogtepunt van 54 lijsten bereikt. Allerlei figuren grepen de soepele Kieswet aan om 
nijpende kwesties en misstanden onder de aandacht van de overheid en de publieke opinie 
te brengen: van het verbod op zondagse sportbeoefening en de lage pensioenen voor oud- 
mariniers tot persoonlijker tragedies als een onterechte opsluiting in de gevangenis of zelfs 
in een psychiatrische inrichting.11 Niet zonder cynisme grapte de liberale journalist Doe 
Hans: ‘In de maand van mei legt ieder vogeltje een ei en sticht iedere Nederlander een par
tij.’5 Pas in 1937 zou het aantal deelnemende lijsten dalen vanwege een twee jaar eerder inge
voerde waarborgsom, die alleen werd terugbetaald als een partij de kiesdrempel behaalde.

Van de partijen die wel in de Tweede Kamer kwamen, beantwoordde slechts een enkeling
-  bijvoorbeeld de Economische Bond van Treub o f de door Van Houten geleide Liberale Par
tij -  aan het type nieuwkomer dat de c h u  en de liberalen voor ogen hadden gehad: name
lijk het verkiezingscomité voor een eminent persoon. Zoals uit onderstaand overzicht blijkt, 
waren de meeste nieuwkomers belangenpartijen, afsplitsingen van een van de grote partijen 
of extremistische groepen.

Protestants-christelijk:

Christelijk-Sociale Partij 1918-1922 ïz

Christelijk-Democratische Partij 1918-1922 ïz

Staatkundig Gereformeerde Partij 1922-heden 1-3Z 

Hervormd-Gereformeerde

Staatspartij 1925-1937 ïz

Christelijk-Democratische Unie 1933-1940 i-2z

Katholiek:

Roomsch-Katholieke Volkspartij 1925-1929/

1933-1937 iz

Belangenpartijen:

Verbond Democratiseering
Weermacht 1918-1922 ïz

Middenstandspartij 1918-1922 ïz

Neutrale Partij 1918-1922 iz

Plattelandersbond 1918-1937 ïz
Middenpartij voor Stad en Land 1929-1933 ïz

Extreem-links:

Bond van Christen-Socialisten 1918-1922 ïz

Socialistische Partij 1918-1922 ïz
Communistische Partij Holland/Nederland 1918-1989 ï-ioz

Revolutionair-Socialistische Partij 1933-1937 r/-
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Extreem-rechts:

Verbond voor Nationaal Herstel 
Nationaal-Socialistische Beweging

1933-1937 17- 
1 937- 1940 4Z

Liberaal:

Economische Bond 
Liberale Partij

1 9 1 8- 1 922  3Z 

1922- 1 925  ï z

Het oordeel over deze nieuwkomers was over het algemeen uiterst negatief. Tekenend zijn de 
korte karakterschetsen van P.J. Oud, Tweede-Kamerlid namens de links-liberale Vrijzinnig- 
Democratische Bond ( v d b ) en de voornaamste parlementair geschiedschrijver van deze 
periode. Over de afgevaardigden van de protestantse splinterpartijtjes oordeelde hij dat deze 
weliswaar prachtig konden oreren maar dat zij tegelijk van iedere realiteitszin waren 
gespeend. Zo was A.R. van de Laar van de Christelijk-Sociale Partij ( c s p ) volgens hem 
‘iemand die zich dronken praat’ terwijl C.A. Lingbeek van de zeer orthodoxe Hervormd- 
Gereformeerde Staatspartij ( h g s ) de taal van een fanatieke predikant sprak en niet die van 
een goed parlementariër.6 Over P.M. Arts van de Roomsch-Katholielce Volkspartij ( r k v p ) 
was Oud kort: ‘Een man van geen betekenis.’7 Eenzelfde vonnis velde hij over de vertegen
woordigers van de belangenpartijen terwijl zijns inziens ook de fracties van de Liberale Par
tij en de Economische Bond nauwelijks iets toevoegden.8 Het meest negatief was Oud echter 
over de afgevaardigden van de extreem-linkse en extreem-rechtse partijen. Deze traden op 
met een grote mate van ongegeneerdheid: zij schreeuwden en protesteerden in het wilde weg 
en kwamen nooit met een deskundig advies.9 In plaats van eminente personen zag Oud kort
om na 1918 alleen nieuwkomers die van de praktische politiek geen kaas hadden gegeten en 
die soms ook nog hinderlijk aanwezig waren.

Dit negatieve oordeel werd door de meeste Tweede-Kamerleden gedeeld. Veel van de frus
traties over de moeizame parlementaire besluitvorming in deze jaren werden botgevierd op 
de kleine partijtjes. Niet alleen zou de aan hen toegewezen spreektijd tot nodeloze vertraging 
leiden, bovendien waren zij vaak stoorzenders bij het vinden van een working majority. 
Cultuurpessimisten -  en daar waren er veel van in deze jaren -  zagen in de aanwezigheid van 
al die kleine fracties in de Tweede Kamer zelfs een belangrijk symptoom van een zieke natie, 
die ten onder dreigde te gaan aan egoïstisch winstbejag, verdeeldheid en gebrek aan daad
kracht.10

Toch bleven serieuze maatregelen uit. Hoe weinig waardering er voor de verschillende 
kleine fracties ook bestond, het alternatief -  districtenstelsel of een hoge kiesdrempel -  bleek 
nog minder aanlokkelijk. Zo verwierp de Tweede Kamer bijna met unanieme stemmen een 
door de antirevolutionaire minister J.A. de Wilde in 1934 ingediend voorstel om de kies
drempel naar drie procent te verhogen. Machtspolitieke argumenten zullen daarbij zeker een 
rol hebben gespeeld. Zowel de confessionele partijen als de s d a p  vreesden dat een verande
ring van de Kieswet vooral de ander ten goede zou komen terwijl de liberalen in deze jaren 
zo zwak waren dat een verhoging van de kiesdrempel de eigen vertegenwoordiging wel eens 
in gevaar kon brengen. Het belangrijkste argument tegen verhoging van de kiesdrempel lijkt 
echter geboren uit de vrees dat de kleine partijen zouden radicaliseren als ze van deelname 
aan het parlementaire spel werden uitgesloten. O f zoals de AR p ’e r  H. Visscher het verwoord
de: ‘Door een gevoel van onrecht getroffen en bewogen, zullen zij niet ophouden als donke-
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re m achten te w oelen in den boezem  van het vo lk  om  een geest van verzet tot u iting te bren- 
gen.ni In 1934, toen com m unisten , revolutionair-socialisten  en n ationaal-socialisten  zich 

flink  roerden op straat, leek dit b epaald  geen d oem scenario . Z elfs P.J. O ud, die zo kritisch  

over de n ieuw kom ers oordeelde, zag deze ‘ heeren’ liever in zijn  nabijheid  w aar hij ze nog 
enigszins kon controleren . ‘B ovend ien ’, zo hoopte O u d ,‘w anneer de heeren h ier zitten, gaan 

zij zich langzam erh and aanpassen en dan w ord en  zij, als ik  het zoo noem en  m ag, besm et m et 
denzelfden p arlem entairen  geest.’ 12

De nieuwkomers werden kortom eerder gedoogd als een noodzakelijk kwaad dan gewaar
deerd als sparringpartners. In het belang van de openbare orde was het beter ze te laten mee
doen aan het parlementaire spel, al was het dan grotendeels voor spek en bonen. Op welke 
wijze hebben de nieuwkomers dan wel aan dit spel deelgenomen? Raakten zij, zoals Oud 
hoopte, inderdaad ‘besmet met denzelfden parlementairen geest’? Om die vragen te kunnen 
beantwoorden, zal iets nader worden ingegaan op het parlementair optreden van deze 
nieuwkomers. Daarbij is een onderverdeling gemaakt in drie ideaaltypische stijlvormen: die 
van de dominee, van de rouwdouwer en van de klungelaar.

Met de categorie van de dominee wordt gedoeld op die parlementariërs die de Tweede 
Kamer niet primair beschouwden als een plek waar op basis van compromissen praktische 
besluiten werden genomen, maar eerder als een soort kerk, waar zij de toehoorders met lan
ge preken trachtten te overtuigen van hun eigen geloof en hen probeerden te weerhouden 
van dwaalwegen. Ook de ‘rouwdouwers’ zaten niet in de Tweede Kamer om praktische resul
taten te boeken maar veeleer om de legitimiteit van het parlement te ondergraven. Het mid
del dat zij daarvoor gebruikten was dat van de provocatie. Met de ‘klungelaars’ worden de 
nieuwkomers aangeduid die wel wat wilden bereiken, maar die daarbij niet goed wisten op 
welke wijze zij dit moesten doen. Dit waren de nieuwkomers die, eenmaal gekozen, ofwel 
helemaal niets zeiden ofwel op de verkeerde manier of op het verkeerde moment.

Dominees

In het interbellum ontaardden parlementaire debatten meer dan eens in langdradige ideolo
gische en theologische haarkloverijen, die slechts een klein deel van de Tweede-Kamerleden 
konden boeien. Vooral de nieuwkomers die zich hadden afgesplitst van een van de grotere 
partijen gebruikten hun spreektijd dikwijls voor lange, plechtige toespraken waarin zij hun 
moederpartij een lesje in beginselvastheid wilden leren. De communist W.H. van Ravesteyn 
sloeg de s d a p  dikwijls met citaten van Marx en Engels om de oren, de katholieke dissident 
Arts citeerde graag eens uit Schaepman of uit een van de pauselijke encylieken en de progres
sieve protestantse partijen (de c s p , de Christelijk-Democartische Partij en de Christelijk- 
Democratische Unie) ten slotte haalden in hun toespraken steevast wel een keer A. Kuyper, 
G. Groen van Prinsterer of een bijbeltekst aan.

De meest uitgesproken voorbeelden van deze ‘domineesstijl’ vinden we bij twee parle
mentariërs die ook beroepshalve dominee waren, namelijk G.H. Kersten, de fractievoorzitter 
van de s g p , en C.A. Lingbeek van de Hervormd-Gereformeerde Staatspartij. Wat statistieken 
en nota’s voor de meeste Kamerleden waren, dat waren bijbelcitaten en verwijzingen naar de 
vaderlandse geschiedenis (en dan met name de Tachtigjarige Oorlog) voor Kersten en Ling
beek. Hun toespraken waren dan ook ware donderpreken waarin zij waarschuwden voor de 
toorn Gods die Nederland zou treffen als het op dezelfde weg voortging. Zo was de econo-
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mische crisis van de jaren dertig in hun ogen een straf van God, die dan ook niet door werk- 
verschaffingsprogramma’s of devaluatie maar slechts door gehoorzaamheid aan Gods gebo
den kon worden opgelost.

Hoe reageerde de Tweede Kamer hierop? Op dit laatste type preken, die waarin de terug
keer naar God als panacee werd gezien, reageerden de meeste Tweede-Kamerleden eigenlijk 
niet. Wat moest men hierop zeggen? Men liet het na verloop van tijd maar over zich heen 
komen. Het door nieuwkomers gebruikte wapen van het citeren uit de werken van de foun- 
dingfathers leidde aanvankelijk wel tot debatten. Al snel bleek de gevestigde partijen echter 
dat dergelijke debatten toch niet te winnen vielen: ieder bijbelcitaat waarmee de c h u  o f de 
a r p  het eigen gelijk trachtte te halen kon immers wel weer met een ander bijbelcitaat wor
den onderuitgehaald en iedere door de s d a p  gebruikte passage uit Marx kon worden gepa
reerd met een ander citaat uit Das Kapital. Bovendien: wat leverden dit soort theologische en 
ideologische haarkloverijen op? Praktische resultaten werden er niet door geboekt en ook 
electoraal gezien werkten ze eerder averechts op de grote groep minder rechtzinnige kiezers.

Na verloop van tijd werden deze ‘dominees’ dan ook gewoon genegeerd: ze waren er, ze 
hadden hun spreektijd, maar erop reageren hoefde nauwelijks.13 Met andere woorden, van 
enige aanpassing van de gevestigde partijen aan deze nieuwkomers was eigenlijk geen spra
ke. Pasten zij zich andersom wel aan de parlementaire mores aan? Wat de h g s  en ook de 
r k v p  betreft is dit moeilijk te zeggen; daarvoor zaten zij te kort in de Kamer. Bij de s g p  kun
nen we deze vraag echter bevestigend beantwoorden. Zij heeft zich vooral na 1945 steeds ster
ker aangepast aan de parlementaire mores. Haar optreden in de Tweede Kamer werd veel 
zakelijker, iets wat waarschijnlijk ook kwam doordat de partij na de Tweede Wereldoorlog 
niet langer door dominees maar door ingenieurs werd vertegenwoordigd. Ook die andere 
orthodox-protestantse partij die na 1945 in de Kamer plaatsnam, het g p v , was in haar optre
den vanaf het begin zeer zakelijk: enkele van haar voorlieden, met name P. Jongeling en G.J. 
Schutte, figureerden zelfs dikwijls als ‘staatkundig geweten’ van de Tweede Kamer.

Rouwdouwers

De rouwdouwers zijn de Tweede-Kamerleden die met hun optreden de legitimiteit van het 
parlement trachten te ondergraven. Deze rouwdouwers vinden we natuurlijk vooral onder 
de revolutionaire partijen zoals de c p n , de Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij/ 
Revolutionair-Socialistische Partij ( r s a p / r s p ), de n s b  en het Verbond voor Nationaal Her
stel. Maar ook A. Braat van de Plattelandersbond kan als zodanig worden beschouwd. Niet 
alleen beledigde hij in grove, felle bewoordingen en vaak ook in plat Nederlands zijn colle
ga’s, ook met zijn non-verbale gedrag liet ‘boer Braat’ zijn afkeer van het parlement duidelijk 
blijken. Zijn maidenspeech, zo schreef parlementair journalist Doe Hans, hield hij met zijn 
benen. ‘Op een goeden dag ontdekten verschillende leden, dat over een der groene bankjes 
twee benen lagen, languit op de tafel. Den blik langs die beenen zuid-oostelijk werpend, von
den zij romp en hoofd van Boer Braat, die aldus in landelijke onschuld z’n lak-hebben aan 
alle slap en verwijfd decorum demonstreerde.’14

Nog nooit was een Tweede-Kamerlid er zo snel in geslaagd om zo’n verpletterend nega
tieve indruk achter te laten. Braat werd, zoals dat toen heette, ‘den meest ongelikten beer die 
ooit in het parlement is losgelaten’. Braat zelf echter meende dat deze reacties aantoonden dat 
de Tweede Kamer geenszins een democratisch afspiegelingscollege was, maar een geheel van
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Spotprent ‘Boer Braat’, A.W. Ijzerman, Braat. Vader des plattelands? (Amsterdam 1925).

het platteland vervreemd instituut, waarin op basis van ‘stadse’ manieren en ‘stadse’ geleerd
heid politiek werd bedreven. Door hun redevoeringen te doorspekken met citaten en cijfers 
hoopten de politici te verhullen dat zij feitelijk uit waren op de vernietiging van de boeren
stand in Nederland. Deze hetze tegen de boerenbevolking bleek volgens hem onder meer uit 
de invoering van de achturendag en de zomertijd, die hij ieder jaar door middel van een 
motie afgeschaft wilde hebben.

De meest uitgesproken voorbeelden van rouwdouwers vinden we echter bij de revolutio
naire partijen. Bij de c p n  was dit vooral Lou de Visser. De Visser is waarschijnlijk het meest 
afgehamerde Tweede-Kamerlid in de parlementaire geschiedenis. Vooral in de vroege jaren 
dertig, toen de c p n  een zeer felle koers was ingeslagen, maakte deze Haagse glazenwasser het 
de voorzitter vaak te bont met zijn uithalen naar de kapitalistische regering, de paus en de 
‘sociaal-fascisten’ van de s d a p . Het wekte dan ook weinig verbazing dat De Visser in 1930 het 
eerste slachtoffer werd van een kort daarvoor ingevoerde verscherping van het reglement van 
orde, waarbij Tweede-Kamerleden die over de schreef gingen door de voorzitter uit de ver
gadering konden worden verwijderd.15

25



KOEN VO SSEN

Op last van de Komintern, de internationale organisatie van communistische partijen, 
zou De Vissers optreden daarna rustiger worden; vanaf halverwege de jaren dertig verlangde 
de Komintern van de communistische partijen een meer inschikkelijke houding tegenover de 
gevestigde partijen in verband met haar volksfrontpolitiek. Hoe groot de invloed van de 
Komintern op het gedrag van de cPN-parlementariërs was, was overigens al eerder gebleken 
toen D. Wijnkoop, die als Tweede-Kamerlid korte tijd een eigen lijn had gevolgd, op last van 
de Komintern zijn spreektijd in de Kamer aangreep voor een openbare boetedoening.16

Ook na de omslag van de c p n  z o u  de sfeer in de Tweede Kamer nauwelijks verbeteren. In 
1937 had namelijk de n s b  haar intrede in de Tweede Kamer gemaakt. M .V.E.H J.M . de Mar- 
chant et d’Ansembourg, de voorzitter van de vier koppen tellende nsb-fractie, was nog een 
betrekkelijk rustige figuur, maar de tweede man van de fractie, M.M. Rost van Tonningen, 
ontpopte zich als een ware rouwdouwer die zijn redevoeringen doorspekte met antisemiti
sche en antipapistische uitlatingen. Net als De Visser werd hij tweemaal uit de Tweede Kamer 
verwijderd. De laatste keer in 1939 ontaardde zijn verwijdering zelfs in een kleine vechtpartij 
tussen Rost van Tonningen en een katholiek Kamerlid. Het zou de eerste en vooralsnog ook 
laatste maal zijn dat er in de Tweede Kamer werd gevochten.17

Ouds hoop dat de heren besmet zouden raken met de parlementaire geest leek aan het 
eind van het interbellum kortom niet echt vervuld. Alleen de c p h  had zich op last van de 
Komintern enigszins geconformeerd en ook na 1945 zou zij nooit meer zo rauw optreden als 
De Visser korte tijd had gedaan. Noch bij de n s b  noch bij Braat is van enige aanpassing spra
ke geweest. Andersom reageerde de Tweede Kamer wel door strengere regels op te stellen om 
de parlementaire orde te handhaven. Ook zou korte tijd worden overwogen om de revolu
tionaire vertegenwoordigers algeheel uit de Tweede Kamer uit te sluiten. Er werd kortom 
vooral over deze vertegenwoordigers gedebatteerd en niet zozeer met hen. De tirades van de 
rouwdouwers trof op den duur dan ook hetzelfde lot als de preken van de dominees: ze wer
den zo goed en zo kwaad als het kon genegeerd door de overige leden van het parlement. Na 
de Tweede Wereldoorlog zou dit niet wezenlijk veranderen bij rouwdouwers als H. Koekoek 
van de Boerenpartij of H. janmaat van de Centrumdemocraten.

Klungelaars

Niet alle nieuwkomers hadden de wil, de moed o f het talent om lange preken af te steken of 
provocerende tirades te houden. Sommigen streefden er wel degelijk naar in de Tweede 
Kamer praktische resultaten te boeken door nuchtere voorstellen te doen en zij wensten zich 
daarvoor ook aan te passen aan de parlementaire spelregels. Eenmaal in de Tweede Kamer 
bleken deze spelregels echter uiterst ingewikkeld en toonden ook weinig van de nieuwe col
lega’s enige bereidheid om hen in de parlementaire geheimen in te wijden. Dus zeiden deze 
nieuwkomers per ongeluk ‘wetsvoorstel’ als ze ‘amendement’ bedoelden, dienden zij ver
keerde moties in of beschikten zij over de verkeerde cijfers. In plaats van de deskundige 
Tweede-Kamerleden, die zij hoopten te worden, werden deze nieuwkomers het doelwit van 
de spot en het leedvermaak van de parlementaire journalistiek. Velen van hen besloten na 
enige mislukte toespraken en de daaropvolgende komische verslaggeving voortaan maar te 
zwijgen.

Deze klungelaars vinden we het meest bij de belangenpartijen. Door zich expliciet op 
deelbelangen te richten, overtraden deze belangenpartijen eigenlijk al vóór zij in het parle-
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ment waren gekozen een van de belangrijkste ongeschreven spelregels van de politiek, name
lijk dat iedere partij vanuit haar eigen beginselen het algemeen belang diende te behartigen. 
In de Tweede Kamer werden de vertegenwoordigers van belangenpartijen dan ook sterk 
gemeden: zelfs in debatten die specifiek het door hen behartigde belang raakten, werd nau
welijks naar hen geluisterd. Enkele vertegenwoordigers van belangenpartijen, zoals H. ter 
Hall van de Neutrale Partij en A. Staalman van de Middenstandspartij, gaven na verloop van 
tijd blijk van aanpassingsbereidheid door zich aan te sluiten bij de conservatief-liberale Vrij
heidsbond. De overige belangenpartijen zouden na een eenzame termijn zwijgen en klunge
len met stille trom uit de Tweede Kamer verdwijnen.18 Na de Tweede Wereldoorlog zou er op 
dit vlak weinig veranderen zoals de lotgevallen van de Nederlandse Middenstandspartij en 
het Algemeen Ouderenverbond hebben aangetoond.

Besluit

Overzien we het optreden van de nieuwkomers die tussen 1917 en 1940 in de Tweede Kamer 
zijn gekomen, dan valt het oog in eerste instantie op de verschillende niet bepaald positieve 
primeurs waarvoor nieuwkomers verantwoordelijk waren; de eerste verwijdering uit de zaal, 
de eerste vechtpartij, de eerste die met zijn voeten op tafel zat, de eerste openbare boetedoe
ning. Naast deze zeer duidelijke schendingen van de parlementaire spelregels, waren er ech
ter ook de minder opvallende overtredingen: het ellenlange gepreek, het behartigen van 
belangen, het elkaar om de oren slaan met citaten. De straf die op deze overtredingen stond, 
was niet verwijdering uit de Tweede Kamer maar een volledig genegeerd worden door de 
overige partijen. Zo reageerde de Tweede Kamer eigenlijk nauwelijks op deze nieuwkomers, 
maar dwong zij hen, op straffe van een volledig isolement, tot een zekere aanpassing. Slechts 
enkele, zoals de s g p  en ook de c p n , zouden hierin slagen en uitgroeien tot gevestigde kleine 
partijtjes. De overige verdwenen na een o f enkele termijnen betrekkelijk geruisloos uit de 
Tweede Kamer.
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Opkomst, ontvangst en ‘uitburgering’ van een nieuwe partij en 
een nieuwe politicus
Ds’70 en Wim Drees jr.1

Marco Schikhof

Inleiding

Harry Mens, ondernemer en vriend van Pim Fortuyn, zei in de week na de moord (6 mei 
2002) voor de televisiecamera dat Fortuyn, als hij premier was geworden, een nieuwe Drees 
zou zijn geworden voor Nederland. Ongetwijfeld doelde Mens op oud-minister-president 
Willem Drees sr. Toch ligt een vergelijking tussen Fortuyn en Drees’ zoon, Wim Drees jr., die 
in 1971 de rechtse PvdA-afsplitsing Ds’70 de Tweede Kamer binnenleidde, meer voor de hand. 
In het gedachtegoed van beide politici zijn interessante overeenkomsten te ontdekken.2 Ook 
zijn er frappante parallellen tussen de ontwikkeling van de beweging ‘Ds’70-Drees’ en de 
beweging ‘Leefbaar Nederland-Fortuyn’.

Beide bewegingen kenden hun oorsprong in belangrijke mate op lokaal niveau. In beide 
gevallen werd er in eerste instantie niet veel verwacht van de nieuwe landelijke partij, die 
nauwelijks politici van de ‘eerste garnituur’ trok en in de peilingen niet verder kwam dan 
enkele Kamerzetels. En in beide gevallen stortten de media zich vol enthousiasme op de par
tij en begon deze in de polls te groeien nadat zich een lijsttrekker had aangediend die een 
intellectueel imago had, ‘zei wat hij dacht’, en die een -  volgens sommigen verfrissende, vol
gens anderen inconsistente -  combinatie van ‘linkse’ en ‘rechtse’ opvattingen vertolkte. Drees 
noch Fortuyn schroomde om een stevige sanering van de publieke sector te bepleiten, op het 
misbruik van sociale voorzieningen te wijzen, en de ‘ immigratieproblematiek’ aan te kaarten. 
Beiden meenden duidelijk te zien wie de grote vijand was in de wereldpolitiek: Moskou 
(Drees), respectievelijk de moslims (Fortuyn). Hun partijen kregen door deze opvattingen al 
snel een zeer rechtse naam en trokken veel stemmen uit de vvD -hoek and beyond, iets waar 
men binnen de partij bepaald niet blij mee was. De spanning tussen een conservatief imago 
en een progressieve zelfbeleving, gecombineerd met de weigering van de lijsttrekker om zijn 
gedrag aan te passen, leidde in beide gevallen tot een breuk.3

Uiteraard zijn er belangrijke verschillen tussen Leefbaar Nederland en Ds’70, en tussen 
‘professor Wim’ en ‘professor Pim’. In het algemeen kan men zeggen dat alles bij de opkomst 
van Leefbaar Nederland en Fortuyn -  electorale groei, reacties van media en gevestigde poli
tiek, de breuk in de partij -  extremer, heftiger en sneller was dan bij de opkomst van Ds’70 
en Drees. Een tweede belangrijk verschil betreft de persoonlijkheden van Fortuyn en Drees. 
Fortuyn was een echt ‘mediabeest’, sprak in slogans, en maakte het onderscheid tussen privé 
en publiek nauwelijks. Drees daarentegen was wars van simplificatie, droog, en hij ver
krampte voor de televisiecamera. Qua levenshouding was hij een calvinist. Terwijl Fortuyn 
perfect in de schaamteloze mediacultuur van deze tijd paste, was Drees, als het ging om pre
sentatie, dertig jaar geleden al hopeloos ouderwets. Belangrijke ideologische verschillen ten 
slotte betreffen milieubeleid en staatkundige vernieuwing, waar Drees veel meer, respectie
velijk veel minder voor geporteerd was dan Fortuyn.

29



M ARCO  SC H IK H O F

Over het geheel genomen lijkt D s’70 een relevante casus om nader te bekijken naar aan
leiding van de opkomst van Leefbaar Nederland en, in tweede instantie, de Lijst Pim Fortuyn. 
In de volgende paragrafen bespreek ik het ontstaan, de opkomst en de ontvangst van D s’70. 

Wat dreef de mensen die deze partij oprichtten? Hoe reageerden de media en de bestaande 
partijen? Raakte de nieuwkomer snel ingeburgerd in het parlement, of bleef hij een 
Fremdkörper, dat vroeg o f laat weer uitgestoten zou worden? Aan het slot van het artikel keer 
ik terug naar de actualiteit om aan de hand van de geschiedenis van D s’70 iets te zeggen over 
de mogelijke toekomst van de Lijst Pim Fortuyn.

Ontstaan en ontvangst van ds ’ 704

d s’70 werd formeel opgericht op 4 april 1970 op een congres in Den Dolder (feitelijk reeds 
op 14 februari 1970 in Amsterdam). De oprichters waren uitgetreden lokale PvdA-politici, die 
vonden dat de P vd A onder invloed van de groepering Nieuw Links de verkeerde weg was 
ingeslagen.

Nieuw Links, van start gegaan in de zomer van 1966, wilde de ‘ingedutte’ P vd A  democra
tiseren en het socialistische gedachtegoed van de partij nieuw leven inblazen.5 Deze doelen 
konden op brede steun in de partij rekenen, maar er kwam gaandeweg ook veel kritiek. Deze 
kritiek betrof met name een aantal programmatische doelen (Nieuw Links zou zich in de 
buitenlandse politiek te vriendelijk willen opstellen tegenover het communistische blok en 
zou voor de binnenlandse politiek te veel willen teruggrijpen op marxistische dogma’s die de 
sdap al in 1937 afgezworen had) en de manier van optreden van de groepering binnen de 
partij. Nieuw Linksers gebruikten bij hun streven naar meer invloed in de partij namelijk 
methoden die door veel betrokkenen als ondemocratisch werden ervaren, zoals het over
stemmen en uitjouwen van sprekers op partijbijeenkomsten en het ‘overvallen van slecht 
bezochte afdelingsvergaderingen.6

Het optreden en de toenemende invloed van Nieuw Links, onder meer tot uiting komend 
in het afwijzen door de PvdA van een coalitie met de k v p  (pvdA-congres van maart 1969) en 
het streven naar polarisatie, programcolleges en lokale‘Progressieve Akkoorden ( p a k s ) ,  leid
den eind 1969 in een aantal gemeenten (o.m. Amersfoort, Eindhoven, Gorkum, Hilversum, 
Leiden, Rotterdam, Zeist) tot scherpe conflicten. De ‘oude garde’ van PvdA-raadsleden en 
-wethouders zag vaak niets in de p a k s .  Meestal echter konden ze het niet winnen van de ‘jon
ge honden’ en niet zelden werden ze van de kandidatenlijsten geveegd.7 Een aantal van deze 
lokale bestuurders stapte vervolgens uit de PvdA en begon onder leiding van de Eindhovense 
wethouder8 Adrianus van Stuijvenberg de nieuwe partij Democratisch-Socialisten '70. Van 
Stuijvenberg rechtvaardigde het bestaan van D s’70 met de gedachte dat de v v d  sociaal 
gezien te rechts was, en de PvdA te radicaal-links. D s’70 wilde een voortzetting zijn van het 
democratische, postmarxistische, ondogmatische socialisme, wars van ‘vernieuwing om de 
vernieuwing’. In tegenstelling tot de P vd A  was D s’70 bereid om met de k v p  samen te werken. 
Van Stuijvenberg wilde met d s ’ 7 0  ‘proberen de P vd A  uit te hollen door haar te beroven van 
haar normale leden’.9

In mei 1970 hief de landelijke PvdA-groepering Democratisch Appèl ( d a ), die gedurende 
enkele jaren tevergeefs had geprobeerd de opkomst van Nieuw Links te stuiten, zich op. Een 
groot deel kwam over naar D s’70. Onder hen bevonden zich twee Kamerleden, die hun zetel 
vasthielden (de groep-Goedhart). Eind juli bemachtigden de Democratisch-Socialisten ook 
nog een PvdA-opvolgerszetel.
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D s'70  werd door ‘rechts’ duidelijk positiever ontvangen dan door ‘links’. Kvp-leider Nor- 
bert Schmelzer en de prominente en als zeer rechts bekend staande W D ’e r  Harm van Riel 
prezen het ‘realisme’ van D s’70, en zagen in de partij een mogelijke regeringspartner.10 Anne 
Vondeling, partijvoorzitter van de P v d A ,  noemde de afgescheidenen ‘onsportief’ en ‘koppig’.11 
De sociaal-democratische krant Het Vrije Volk schreef over de nieuwe partij: ‘D s ’70 is oud, is 
heimwee, is frustratie, is boosheid over het gepasseerd worden bij kandidaatstellingen, is in 
vele gevallen kleven aan zetels. Het is een beweging van middenkader, niet van kiezers en dan 
nog een beweging, die nauwelijks beweegt.’12 Het als rechts bekendstaande ochtendblad De 
Telegraaf volgde de P v d A -afsplitsing met grote aandacht en kennelijke welwillendheid.13

Electoraal maakte de nieuwe partij bepaald geen vliegende start. D s’70 nam in slechts tien 
gemeenten deel aan de gemeenteraadsverkiezingen van juni 1970, en de resultaten vielen 
bovendien nogal tegen; slechts in enkele strongholds werden wat zetels gehaald.14 Maar de 
kansen keerden toen men op 8 januari 1971 de kandidaat-lijsttrekker15 voor de Tweede- 
Kamerverkiezingen presenteerde: Willem Drees jr., thesaurier-generaal (de hoogste ambtelij
ke functie op het ministerie van Financiën) en zoon van de oud-minister-president. Drees 
kondigde op de persconferentie aan dat hij zijn positie op Financiën zou opgeven voor de 
politiek om te proberen van D s’70 te maken wat de P v d A zijns inziens niet (meer) was: een 
progressieve, constructieve doorbraakpartij. Drees wilde de macht van het confessionele 
midden breken; deze was volgens hem de voornaamste oorzaak van het feit dat Nederland 
altijd vijftig jaar achterliep.16 Vanaf dat moment stortten de media zich op Drees en zijn 
ideeën, en D s’70 steeg in de peilingen. Tot en met december 1970 had de partij slechts tussen 
de o en 1 procent gescoord, maar vanaf medio januari zat al D s’70 tussen de 3 en 4 procent 
( n i p o ).

Het gedachtegoed van ds’ 70 en de reacties daarop

Met de entree van Drees jr. in de politiek begon het gedachtegoed van D s’70 pas echt vorm 
te krijgen. Van Stuijvenberg had zich begin 1970 nog beperkt tot het aangeven van de ver
schillen tussen D s’70 en P v d A .  In een groot aantal, vaak uitvoerige, interviews zette Drees jr. 
nu zijn ideeën uiteen, die voortaan golden als de ideologie van D s’70. De kern was, sterk 
gesimplificeerd, dat de overheidsuitgaven op een aantal gebieden aanzienlijk zouden moeten 
worden verminderd, met twee oogmerken. Enerzijds zouden zo middelen vrijkomen om 
bepaalde beleidsterreinen en projecten voorrang te kunnen geven boven andere. De overheid 
kon immers niet alles doen, dus er moest gekozen worden, aldus Drees. Zij diende zich te 
concentreren op zaken die het milieu en de lagere inkomensgroepen ten goede kwamen. 
Voor collectief gefinancierde individuele goederen die het milieu belastten of die vooral door 
hogere inkomensgroepen werden geconsumeerd zou het profijtbeginsel (gebruikers betalen 
de kosten) moeten worden ingevoerd. Anderzijds zou, wanneer er voldoende was bezuinigd, 
de belasting kunnen worden verlaagd, om te beginnen door verhoging van de belastingvrije 
voet, zodat de lagere inkomens relatief het meest zouden profiteren. Een belastingverlaging 
zou, in de woorden van Drees, de burgers meer ‘consumptievrijheid’ geven. Drees bena
drukte verder, dat een minimale inflatie cruciaal was voor een rechtvaardig inkomensbe
leid.17

Met een lijsttrekker genaamd Drees en een programma waarin bezuinigingen een centra
le rol speelden, werd D s’70 een electorale bedreiging voor zowel P vdA als w d .  Men was daar
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dus not amused. PvdA-voorzitter Vondeling noemde Drees jr. een ‘ dark horse zonder erva
ring, die alleen bekendheid genoot door de naam van zijn vader, en Drees’ lijsttrekkerschap 
vond hij ‘niet erg elegant’. Niettemin meende hij dat Ds’70 een ‘splinterpartij zonder beteke
nis’ zou blijven, die noch qua personen, noch qua ideeën iets nieuws bracht in de politiek.18 
v v d -voorzitster Haya van Someren-Downer was ‘ongerust’ over de opkomst van de nieuwe 
partij, want ‘Ds’70 mikt op de uiterste rechtervleugels’.19 Hans Wiegel, coming man van de 
v v d , wees erop dat de v v d  altijd al voor bezuinigingen en belastingverlaging was geweest en 
dat Ds’70 dus niets nieuws bracht. Hij rekende het tot de verdiensten van Drees dat hij had 
geholpen zulke plannen bespreekbaar te maken, maar suggereerde dat ze bij de socialisten 
van n s ’70 niet in goede handen waren.20

Drees’ stelling dat voldoende bezuinigingen tot belastingverlaging zouden kunnen leiden,

Spotprent Peter van Straaten, Vrij Nederland, 30 januari 1971.
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stuitte op ongeloof en argwaan. Met name onder de linkse en de confessionele partijen leef
de het idee dat groei van de overheidsuitgaven en hogere belastingen niet alleen wenselijk 
waren, maar zelfs onvermijdelijk. Diverse politici en journalisten meenden dat Drees en de 
zijnen ‘sprookjes’ verkondigden, en, bedoeld of onbedoeld, kiezersbedrog pleegden. Anderen 
vonden Drees’ voorstellen ‘asociaal’ en ‘barbaars’, o f zelfs ‘rampzalig’ en ‘levensgevaarlijk’.21 
Volgens Jan Blokker van de Volkskrant leidden de voorstellen van Ds’70 regelrecht terug naar 
het uitbuitingskapitalisme van de negentiende eeuw.22 De Nieuw Linkser en columnist Lau- 
rens ten Cate noemde Drees een ‘vijand van de cultuur’ die de Nederlandse kunst naar de 
vernieling zou helpen.23 Wat verder volgens enkele watchers verdacht was aan de Democra
tisch-Socialisten was dat ‘rechtse’ media als de t r o s , De Telegraaf en Accent veel en positieve 
aandacht aan hen besteedden.24

Fractiesecretaris Sierk Keuning schreef dan ook later in een verslag: ‘Bij de aanvang van de 
verkiezingen bestond er bij vele politieke partijen nogal wat afkeer ten opzichte van Ds’70.’25 
Drees jr. zelf zei later: ‘Bij de verkiezingen in 1971 hadden we een uitstekend resultaat, maai
er waren maar weinig PvdA-stemmen bij. Driekwart kwam van andere partijen. De arbeiders 
werden bang gemaakt. De v a  r a  en Het Vrije Volk voerden een hetze tegen ons en stelden ons 
voor als een extreem-rechtse partij, nog rechtser dan de v v d .  Als arbeider kon je niet op 
Ds’70 stemmen, net zo min als je als arbeider en PvdA-steminer nu de Telegraaf kan lezen.’26 
Vader en zoon Drees ontvingen bedreigingen nadat het duidelijk was geworden dat de oude 
Drees niet langer de P vdA steunde, maar Ds’70.27

Naast alle kritiek en insinuaties was er hier en daar ook waardering voor Drees’ ‘niet link
se, niet rechtse, maar ex-centrische’ ideeën, bijvoorbeeld bij de commentatoren Jan Vis ( wr c . 

Handelsblad) en Jan Joost Lindner (de Volkskrant). De kiezers bovendien beloonden Ds’70 op
28 april 1971 met acht zetels (5,3 procent van de stemmen).

Het ‘ kabinet-Dreesheuvel’

Ds’70 hoefde als nieuwkomer in het parlement niet echt in te burgeren. Na de opkomst van 
de Boerenpartij en d ’ 66  was men in de Tweede Kamer nu wel gewend aan nieuwkomers. De 
Boerenpartij en d ’ 66  waren weliswaar als protestpartij, respectievelijk antisysteempartij het 
parlement binnengekomen, maar hadden zich op den duur aangepast aan de parlementaire 
mores. Hun electorale aantrekkingskracht, en daarmee hun politieke invloed, was beperkt 
gebleven. Bovendien profileerde Ds’70 zich veel minder als een ‘tegenpartij’ dan de genoem
de voorgangers, zodat de gevestigde partijen haar niet als een Paard van Troje hoefden te 
zien. Ten slotte beschikte de partij over mensen met veel Kamerervaring, zoals Jan Berger, en 
ze was niet eens echt nieuw in het parlement, omdat de groep-Goedhart al als Ds’70-fractie 
was opgetreden. Partijleider Drees wist als gevolg van zijn jarenlange werk op Financiën al 
zoveel over de gang van zaken in regering en parlement, dat de overgang voor hem geen 
enkel probleem opleverde.

Voor de confessionelen en liberalen was D s’70 dermate welkom, dat ze de nieuwkomer 
onmiddellijk -  nog vóór het eerste Kamerdebat -  betrokken bij de besprekingen over de for
matie van een kabinet. Beduidend minder hartelijk waren de linkse partijen, met name de 
P v d A ,  waar men de Democratisch-Socialisten hun afscheiding en hun veronderstelde ‘recht
se’ geluid, hun ‘verraad’, kwalijk nam. De snelle omarming door confessionelen en liberalen 
en de mogelijkheid om onmiddellijk regeermacht uit te oefenen, wakkerden de irritatie
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natuurlijk alleen maar aan -  de P vd A had, met een korte onderbreking, sinds 1958 in de 
oppositie gezeten.

Bij de beraadslaging van de nieuwe Tweede Kamer over de kabinetsformatie op 12 mei 1971 
werd duidelijk dat enerzijds geen enkele partij om Ds’70 heen kon gezien de verkiezingsuit
slag en de naar verluidde reeds begonnen formatiebesprekingen, en dat anderzijds met name 
‘links’ weinig ophad met de nieuwkomer. P v d A -fractieleider loop den Uyl trok fel van leer 
tegen Drees en de zijnen: ‘De komst van Ds’70 betekent -  ik zeg dit tot de heer Drees jr. -  
naar mijn opvatting niet een oplossing van de problematiek, maar een vlucht voor die pro
blematiek. Immers, het is het afknijpen van overheidsuitgaven, het scheppen van de illusie 
van belastingverlaging, het in de steek laten van de collectieve voorzieningen. Het is de weg 
van de desolidarisering. Er is echter geen weg terug op dit punt. Ook in moeilijke economi
sche omstandigheden -  niemand ontkent dat die er op dit ogenblik zijn -  moeten wij de 
moed hebben voor de mensen te gaan staan -  zowel voor de vakbeweging als voor de hele 
Nederlandse bevolking -  en zeggen: een stijging van de belastingdruk is onvermijdelijk.’28 De 
c p n  en de p s p  maakten duidelijk dat ze D s’70 als zeer rechts beschouwden. De c p n  ging zo 
ver te suggereren dat D s’70 alleen maar was opgericht als ‘reservewiel’, om te zorgen dat 
‘rechts’ aan de macht bleef in Nederland. Ter rechterzijde zagen de Boerenpartij en de Neder
landse Middenstandspartij ( n m p )  D s ’70 als een bondgenoot in de strijd tegen hoge belas
tingen, bureaucratie en overheidsbemoeienis.

ar i> -leider Barend Biesheuvel formeerde in nog geen drie maanden een kabinet, 
bestaande uit confessionelen, v v d  en D s’70. Dat dit lukte, en binnen betrekkelijk korte tijd, 
was onverwacht, want Drees had in de voorafgaande maanden meer de tegenstelling tussen 
Ds’70 en de confessionelen aangezet dan die tussen Ds’70 en de P v d A .  Verder was het 
opvallend hoe sterk Drees zijn stempel op het regeerakkoord had weten te zetten.29 Dit 
bleek ook uit de regeringsverklaring van 3 augustus, waarin Biesheuvel de toon zette door 
te zeggen: ‘Wij zullen ons er ( ...)  steeds meer rekenschap van moeten geven, dat niet alle 
maatschappelijk heil uitsluitend van de overheid kan en mag worden verwacht. ( ...)  Over 
overheidsuitgaven wordt soms gefluisterd en ook wel hard gefluisterd, alsof het gaat om 
sacrale verworvenheden, 0111 fundamentele waarden, wier vanzelfsprekendheid geen 
betoog, laat staan een nuchtere analyse, behoeft. Tegenover dit stukje irrationaliteit kiest 
het kabinet voor een rationele, zakelijke benadering van de uitgavenproblematiek. Het acht 
de stilzwijgende veronderstelling, dat de overheid nooit genoeg kan doen, geen reële basis 
voor beleid, maar een misverstand.’30 Er werd dan ook wel schertsend gesproken van het 
‘kabinet-Dreesheuvel’.

De invloed van Ds’70 werd door de oppositie erkend, maar niet op prijs gesteld. De kri
tiek van links kwam erop neer dat het beleid ten koste van de solidariteit met de zwakkeren 
zou gaan, die van rechts (Boerenpartij, n m p )  dat Ds’70 had toegestaan dat de belastingen de 
eerste jaren omhoog zouden gaan.

Hans van Mierlo ( d ’ 6 6 )  vond dat D s’70 de kiezers voor het lapje had gehouden, en maak
te duidelijk dat hij zich had geërgerd aan de media-aandacht voor Drees: Na ‘de met slaande 
trom begeleide entree van de heer Drees jr. in de politiek’ had volgens Van Mierlo een ‘een
zijdige vertekening van de oorzaken der inflatie ( ...)  vanaf dat moment het verkiezingsbeeld 
beheerst’. Hij wees erop dat ‘een voorlopig relatief sterk stijgend niveau van de overheidsuit
gaven onontkoombaar is en gewenst’. De kiezers die op de beloften van D s’70 waren afgegaan 
zouden zich wel snel bedrogen voelen, meende Van Mierlo, die verder vond dat de confes-
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sionelen en de v v d  zich hadden uitgeleverd aan ‘Drees, die dat gehele kabinet-De long heeft 
opgekocht als een soort lege n v  met compensabele verliezen’.3'

Den Uyl zei dat hij het ‘knap’ vond dat Drees er in was geslaagd Biesheuvel te overtuigen 
van de waarde van het profijtbeginsel. Maar hij vond dat ‘het optreden en het program van 
dit kabinet ( ...)  zich bovenal (kenmerken) door ongeloofwaardigheid’ en dat ‘de totstand
koming van het kabinet-Biesheuvel ( ...)  een kwade zaak voor de democratie (is)’.32 De P v d A -  

leider had niets op met bezuinigingsdrift en profijtbeginsel. Den Uyl suggereerde dat Drees 
jr. in strijd handelde met de ideeën van zijn vader, toen hij zei: ‘Wij hebben er geen behoefte 
aan, de PvdA van de vijftiger jaren af te vallen ter wille van de bezeten ideeën van Drees jr.’33

De ‘uitburgering’ van ds ’ 70

Het gunstige regeerakkoord kon niet verhinderen dat D s’70 gaandeweg steeds ontevredener 
raakte over het regeringsbeleid. In de ogen van Drees en de zijnen werd de voorthollende 
inflatie niet goed aangepakt en werd er op de verkeerde manier bezuinigd door middel van 
de zogenaamde ‘kaasschaafmethode’; er werd niet gekozen. De spanning in het kabinet liep 
steeds hoger op, tot Biesheuvel in juli 1972 een volgens Drees onaanvaardbaar ultimatum stel
de met betrekking tot de begroting van het volgende jaar, en Drees, aarzelend gevolgd door 
collega-Ds’70-minister Maup de Brauw, uit het kabinet stapte. Zo viel het centrumrechtse 
kabinet dat door Ds’70 mogelijk gemaakt was al na een jaar, schijnbaar door toedoen van 
D s’70.

vvo-leider Wiegel buitte de situatie onmiddellijk in de pers uit met de slogan ‘De 
bezuinigers willen niet bezuinigen!’ In het parlementaire debat over de breuk kreeg Ds’70 de 
zwarte piet toegespeeld. Den Uyl en Van Mierlo, die zo snel mogelijk in een kabinet met de 
confessionelen wilden, verklaarden dat de crisis niet zozeer was veroorzaakt door een 
weigering om te bezuinigen, maar door de ‘dwaze’ ideeën van de v v d  en, met name, d s ’70 

over het loon- en prijsbeleid. Van Mierlo: ‘De kampioen van de inflatiebestrijding (Ds’70, 
MS) is een kampioen op sokken. En als zo’n partij of n’importe welke andere partij zich op 
het standpunt stelt dat zij eigenlijk helemaal geen boodschap heeft aan de vakbeweging wat 
betreft de collectieve voorzieningen, omdat dit alleen maar een zaak is van regering en 
parlement, dan geeft zo’n partij er blijk van geen snars te begrijpen van de samenleving 
waarin zij leeft ( ...) .’34

De s g p  verweet de Democratisch-Socialisten dat ze uit partijpolitieke overwegingen de 
bestuurbaarheid van het land in gevaar hadden gebracht.35 De v v d  hield D s’70 verantwoor
delijk voor de mogelijke komst van een links kabinet. Wiegel: ‘Nu de lijmpoging is mislukt 
en de verkiezingen eind november plaatsvinden, bestaat de kans dat de Partij van de Arbeid, 
nog steeds voortreffelijk samenwerkend met d ’ 6 6 ,  in het kabinet komt. ( ...)  Ik sta daar niet 
over te juichen.’ En zijn partijgenoot Cornelis Berkhouwer: ‘De hemel beware ons.’ Wiegel 
vervolgens: ‘ ( ...)  ik vind dat D s’70 (...)  een geweldig zware verantwoordelijkheid op zich 
heeft geladen.’36 Overigens zei Wiegel ook dat de v v d  het goed had kunnen vinden met 
D s’70 als coalitiepartner en dat hij hoopte op hernieuwde samenwerking in de toekomst.

Achteraf bleek dat de breuk in het kabinet-Biesheuvel niet zozeer was veroorzaakt door 
inhoudelijke meningsverschillen als wel door persoonlijke irritaties bij enkele confessionele 
ministers over als ‘gedram’ en als overtreding van het non-interventiebeginsel ervaren gedrag 
van Drees en De Brauw. De k v p  en de a r p  wilden eigenlijk niet meer met D s’70 samenwer
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ken, en het heeft er zelfs alle schijn  van dat ze bew ust op  de breuk  en het m islukken van  de 
lijm p ogingen  hebben aangestuu rd .37 Een van  de resultaten van het kab inet-B iesheuvel w as 

aldus dat D s’70 niet alleen een koele relatie m et ‘ links’ had, m aar ook  m et de confessionelen.

Eenm aal m et de v v d  in de oppositie  beland, w erden toenaderingspogingen  van  de lib e
ralen d o o r D s’70 h o o gh artig  a fgew im peld , en het ‘o ppositie leid ersch ap ’ van  W iegel d o o r De 

B rau w  afgedaan als ‘ kap sones’.38 D rees m aakte zich m et zijn  stijl van  opereren in het alge

m een, en zijn aanh ou d end e strijd  tegen parkeren op het B in n e n h o f in het b ijzonder, niet 

populair. O p deze w ijze kw am  D s ’70 geïsoleerd te staan. D e partij, D rees vo o ro p , w as als het 
beste jongetje  van de klas, w aar n iem and  m ee w il spelen .39 Een tegen de im m igratie  van  Suri- 
n am ers gericht rap p ort (septem ber 1974)40 en onterechte beschuldig ingen  aan het adres van 

een linkse toneelgroep (decem ber 1974)41 versterkten het uiterst rechtse im ago en het iso le

m ent van  de partij. Toen in m aart 1975 v ie r leden van de D s’70-fractie  uit onvrede over D rees’ 

leiderschap opstapten , verw eten zij D rees onder andere dat hij de contacten m et andere frac

ties niet genoeg cu ltiveerde.42 M en zou dus ku nnen  stellen dat D s’70, na een re latie f gem ak
kelijke in bu rgerin g  in het parlem ent in 1970 en 19 71, vervolgens in de periode 1972-1974 weer 
langzaam  ‘u itgebu rgerd ’ raakte.

Slotwoord

D s’70 had bij zijn ‘met slaande trom begeleide entree’ in het parlement al een moeilijke ver
houding met links. De nieuwkomer werd in een centrumrechts kabinet opgenomen, maar 
maakte zich impopulair bij de confessionelen en werd door hen aan de kant gezet. De Demo- 
cratisch-Socialisten kwijnden vervolgens weg in de oppositie tegen het kabinet-Den Uyl, 
waar ze weigerden om Wiegel en zijn v v d  te overschreeuwen, dan wel zich bij hen aan te 
sluiten. De partij hield in 1977 nog één zetel over, en Drees vertrok. In 1981 verloor ze haar 
laatste zetel. In 1983 volgde de opheffing.

Op het moment van schrijven (zomer 2002) lijkt de Lijst Pim Fortuyn zich in een verge
lijkbare situatie te bevinden als Drees en de zijnen in de zomer van 1971. Zal het de l p f  zo  
vergaan als Ds’70? De eigengereide leider, die na een jaar compromissen sluiten in de rege
ring, waarschijnlijk zou hebben gezegd ‘Ik heb d’r geen zin meer an’, heeft de l p f  niet meer. 
Dat is, wat de overlevingskansen van het kabinet betreft, één risicofactor minder ten opzich
te van Ds’70. Blijven echter de mankementen waar nieuwe partijen vaak aan lijden: een (nog) 
minder trouwe electorale aanhang dan de gevestigde partijen, en onvoldoende politiek 
talent.

Om die twee factoren, electorale aanhang en politiek talent, draait het voor een nieuwe 
politieke partij uiteindelijk, veel meer dan om het te vriend houden van andere partijen of 
om ‘inburgeren’. Omhelsd worden kan contraproductief, zelfs dodelijk zijn. d ’6 6  ondervond 
dat in de eerste helft van de jaren zeventig, toen het te dicht tegen de P v dA  aankroop. Gehaat 
zijn bij de anderen kan een voordeel zijn: zie bijvoorbeeld het Vlaams Blok. Het is geen kwes
tie van ‘aanpassen of vertrekken’, maar van zichtbaar en aantrekkelijk blijven voor de kiezers. 
Of de i .p f  een kabinetsdeelname, mogelijk gevolgd door een periode van oppositie tegen een 
centrumlinkse regering, electoraal overleeft, hangt vooral af van haar politieke talent.
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Verwarring en onvermogen
De pers, de politiek en de opkomst van Pim Fortuyn

Anne Bos en Willem Breedveld

Op 20 augustus 2001 kondigde Pim Fortuyn in het televisieprogramma 2 Vandaag aan dat 
hij de politiek inging. Hij ambieerde het lijsttrekkerschap van Leefbaar Nederland ( l n ),  maar 
als die partij hem zou afwijzen zou hij een eigen lijst beginnen. Zijn aankondiging werd door 
de politiek en de media voor kennisgeving aangenomen. Negen maanden later, op 15 mei 
2002, behaalde de Lijst Pim Fortuyn ( l p f ) bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer 26 
zetels. Dit was nog nooit vertoond: n>66 kwam ooit met zeven zetels de Kamer binnen en 
dsVo met acht. Ook uniek in de parlementaire geschiedenis: de lijsttrekker was vermoord. 
Ruim een week voor de verkiezingen werd hij na een radio-interview vlak bij de studio neer
geschoten.

We schrijven inmiddels september 2002, maar Nederland is nog steeds niet bekomen van 
Fortuyns spectaculaire opmars. Voor het succes zijn al in een vroeg stadium verklaringen 
gegeven: de kiezer zou vervreemd zijn geraakt van de politiek, Paars voerde een succesvol 
economisch beleid maar schonk onvoldoende aandacht aan de problemen in onderwijs, jus
titie en gezondheidszorg, terwijl het immigratieprobleem helemaal bleef liggen. Ook ontbrak 
het politieke debat: het kabinet legde het accent op management en de oppositie was 
onzichtbaar. Ten slotte was daar de stijl van Fortuyn: kleurrijk, welbespraakt en openhartig
-  in alle opzichten was hij het tegendeel van de traditionele politici, kortom, precies wat een 
talkshow of nieuwsrubriek nodig had in een tijd van moordende concurrentie. Al deze ele
menten werden ruim vóór de verkiezingen van 6 mei herkend. Toch blijkt het fenomeen 
moeilijk te bevatten: Fortuyn en zijn lijst zetten Nederland op zijn kop zonder dat politici of 
politieke analisten ook maar het begin van een weerwoord konden vinden.

Dit artikel wil de grote verwarring laten zien die de opmars van Fortuyn teweegbracht in 
de politiek en bij de schrijvende pers. Om een beeld te krijgen van de reacties hebben we de 
kranten en tijdschriften van het afgelopen jaar doorgenomen.' We hebben geen gebruik 
gemaakt van geluids- en beeldmateriaal omdat dit te omvangrijk is en de weerslag van de 
belangrijkste radio- en televisie-optredens van Fortuyn de kranten en tijdschriften toch wel 
bereikte.

Fortuyn gaat in de politiek

Zoals gezegd wordt er tamelijk neutraal gereageerd op het bericht dat Fortuyn in de politiek 
wil. De kranten publiceren achtergrondinformatie om een beeld te schetsen van zijn per
soon. Fortuyn is nieuw: een politicus zonder partij en zonder programma is nog niet eerder 
voorgekomen. De identiteit van l n  zal met zijn komst veranderen, zo menen verschillende 
commentatoren: van links-populistisch naar rechts-populistisch.2 Zij voorspellen dat For
tuyn ruzie zal krijgen met de partijleiding. De ego’s zullen gaan botsen, en de Wet van Pim -
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‘waar Pim komt, komt ruzie’ -  wordt vaak geciteerd. Politiek Den Haag wacht af. Het is nog 
vroeg, de verkiezingscampagne is nog niet echt begonnen. Bovendien is het nog niet zeker of 
Fortuyn lijsttrekker wordt. Na de aanslagen in Amerika van 11 september wordt Fortuyn 
geïnterviewd voor het c d a  Magazine. Hij doet daarin krasse uitspraken over Kok (‘een totaal 
inhoudsloze m an), het c d a  (‘een slap bakje thee’ ) en de koningin (‘moet helemaal buiten 
spel’ ). Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Amerika zegt hij een ‘koude oorlog tegen de 
islam’ onvermijdelijk te achten.3 Journalisten proberen politici over te halen tot een reactie 
op deze uitspraken. Alleen n66 reageert bij monde van de minister voor Grote Steden- en 
Integratiebeleid, Roger van Boxtel. Hij vindt dat Fortuyn onverantwoord bezig is. De andere 
partijen reageren niet. Negeren lijkt de strategie.

Al vlug begint Fortuyn, samen met l n -campagneleider Kay van de Linde de verkiezings
campagne in elkaar te draaien. In de Volkskrant verschijnt een artikel over de campagnemil- 
joenen van Fortuyn. Hij zou maar liefst 8 miljoen gulden aan toezeggingen binnen hebben 
gekregen. Dit staat in schril contrast met de budgetten van de andere politieke partijen. De 
P vd A had met 2 , 2  miljoen gulden in 1 9 9 8  de duurste campagne. Naar aanleiding hiervan ont
staat een discussie over sponsoring van politieke partijen. Intussen onderhandelt l n  met de 
n o s  over deelname aan het lijsttrekkersdebat op 1 4  mei. De n o s  wil alleen een debat met de 
drie grootste partijen en daar hoort i . n  niet bij. De relatie met de publieke omroep loopt van 
het begin af aan stroef. Fortuyn klaagt dat hij te weinig aan het woord komt (hoewel hij in 
die week bijna iedere dag in de media verschijnt).

Op 23 oktober 2001 presenteert l n -partijvoorzitter Jan Nagel Fortuyn als kandidaat-lijst- 
trekker. In de dagbladen wordt hij nog steeds niet serieus genomen. Hij wordt afgedaan als 
een politieke clown die misschien de klacht zal wegnemen dat politiek saai is, maar die nooit 
zal deelhebben aan de werkelijke macht, l n  wordt de ‘vrolijke noot in het parlement’, voor
spelt NRC-redacteur Raymond van den Boogaard. De partij wordt vergeleken met de Boe
renpartij en de ouderenpartijen.4

De partij die vermoedelijk het meest onder de opkomst van l n  met Fortuyn zal gaan 
lijden is de v v d ,  omdat het standpunt van Fortuyn over immigratie en asielzoekers het 
meest lijkt op dat van de v v d .  Toch duurt het een tijd voor de liberalen in het geweer komen. 
Pas eind oktober uit lijsttrekker Hans Dijkstal voor het eerst kritiek. Hij vraagt zich af o f de 
uitspraken van Fortuyn over asielzoekers en de islam nu wel of niet gelden als uitspraken 
namens zijn partij.5 n r c  Handelsblad kopt: ‘Dijkstal zet de aanval in op Fortuyn’. Dat blijkt 
voorbarig want na deze opmerking blijft het lang stil bij de v v d .  De leiders van de andere 
grote partijen vermijden tot dan toe l n  of beoogd lijsttrekker Fortuyn in hun toespraken te 
noemen. Ze verzetten zich wel tegen het aanwakkeren van religieuze tegenstellingen na de 
gebeurtenissen van 11 september. Alleen GroenLinks en d 6 6  zijn van meet af aan zeer 
kritisch. Paul Rosenmöller (GroenLinks) vreest voor een ‘minder leefbaar Nederland’ als 
Fortuyn meer aanhang krijgt. Thom de Graaf (d66) schrijft een opiniestuk over Fortuyns 
islamofobie en de grenscontroles die i . n  wil gaan invoeren om het aantal asielzoekers in te 
perken.6

Het uitblijven van een reactie van de gevestigde politieke partijen, met uitzondering van 
d 6 6  en g l , begint verschillende columnisten op te vallen. Mark Kranenburg en Felix Rot
tenberg bijvoorbeeld wijzen erop dat l n  als politieke partij weliswaar niet veel voorstelt, 
maar dat het signaal van de kiezers serieus moet worden genomen. De kiezer heeft immers 
altijd gelijk.7 Op dat moment staat l n  op tien zetels in de peilingen. De stemmen verzamelt
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zij ten koste van  de v v d  en de s p . D e v v d  en de P v d A  zullen de grootste w orden , allebei rond 
de veertig  zetels.8

Op 25 november vindt het verkiezingscongres van l n  plaats. Fortuyn wordt met overwel
digende meerderheid gekozen tot lijsttrekker. Alle dagbladen besteden er ruimschoots aan
dacht aan. Op bijna alle voorpagina’s prijkt een foto van Fortuyn in de ‘at your service’ -pose. 
Behalve op die van n r c  Handelsblad: de redactie plaatst een foto van het kale achterhoofd 
van Fortuyn bij een kritisch artikel over het congres. Fortuyn staat in die week volop in de 
belangstelling. Er wordt nagegaan wie de mensen zijn die op hem zouden stemmen en zijn 
levenswandel wordt uitvoerig nageplozen. Toch beklagen Fortuyn, l n -partijvoorzitter Jan 
Nagel en campagneleider Kay van de Linde zich nog steeds over de media. Zij menen dat de 
pers een Siamese tweeling met de politiek vormt. Vooral het feit dat i . n  niet mag meedoen 
aan de verkiezingsdebatten op televisie steekt. Ook denkt Nagel dat met de P v d A sympathi
serende journalisten i , n  met opzet aan de rechterzijde van de v v d  plaatsen.9

Lijsttrekker van Leefbaar Nederland

I11 de maanden december en januari stijgt de populariteit van Fortuyn nog steeds, hoewel hij 
weinig in de openbaarheid verschijnt. Voor columnisten blijft hij een dankbaar onderwerp. 
Zij menen enerzijds dat het programma van l n  niet geloofwaardig is en dat Fortuyn een 
clowneske figuur is. Anderzijds wijzen zij erop dat hij een goedgebekte amateur is, die het 
opneemt tegen de kleurloze carrièristen in Den Haag. De opkomst van l n  zou het falen van 
de andere politieke partijen bewijzen.10 De algemene opinie is dat Fortuyn een gevaar voor 
de gevestigde politieke partijen vormt vanwege zijn vermogen onvrede te mobiliseren. De 
kritiek van de media op de gevestigde politieke partijen neemt geleidelijk aan toe. Een com
mentaar in de Volkskrant omschrijft het ‘Fortuyn-effect’ als volgt: ‘ ( ...)  de combinatie van 
populisme, behaagzucht en brutaliteit die Fortuyns optreden kenmerkt, voorziet in een 
latente behoefte van het verveelde electoraat om een lange neus naar de zelfingenomen paar
se polderpraktijk te trekken.’11 Maar een antwoord van de politieke partijen op Fortuyns aan
vallen blijft uit, behalve van GroenLinks. Op het congres van die partij doet lijsttrekker 
Rosenmöller een uitval naar Fortuyn: ‘Stop de Berlusconi van de lage landen’.12 De v v d  
wordt ondertussen zenuwachtig van de peilingen. Uit onderzoek blijkt dat Fortuyn vooral 
vist in de vijver van de vvD-aanhang. Erelid Hans Wiegel brengt het partijkader van de v v d  
in verlegenheid door te pleiten voor een coalitie met l n / v v d / c d a .

Op 16 januari presenteert i .n  de groslijst van kandidaten voor de Tweede Kamer. De com
mentatoren trekken de wenkbrauwen hoog op bij het zien van de namen. Zij omschrijven de 
lijst als een curieuze verzameling van ‘mannen met wrok tegen onwelgevallige autoriteiten’. 
Of er met hen een werkbare Tweede-Kamerfractie valt te formeren, is de vraag.13 De geves
tigde partijen dienen deze luchtballon wel door te prikken. Hoe verarmd en vereenzaamd de 
politiek ook is geraakt, er moet ‘weerwerk’ worden geboden tegen de ‘banalisering van de 
politiek’ die de opkomst van l n  met zich meebrengt, vindt Trouw-columnist Hans Goslin- 
ga.14

Het is nog vier maanden voor de verkiezingen en l n  is hard op weg de vierde partij van 
het land te worden. Maar van weerwerk is nog steeds geen sprake. Wel is duidelijk dat ln  aan 
invloed wint. De voorspelde verkiezingsthema’s als emancipatie en werkgelegenheid komen 
niet aan bod. De discussies gaan over criminaliteit, wachtlijsten en de multiculturele samen-
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leving. De kersverse CDA-leider Jan Peter Balkenende doet een verrassende zet door in een 
interview het streven naar een multiculturele samenleving af te wijzen: nieuwkomers moe
ten ‘inburgeren en leven volgens ons normen- en waardenpatroon’.15 In plaats van in de aan
val te gaan, lijkt hij juist toenadering te zoeken tot Fortuyn. Ook andere ‘rechtse’ thema’s, 
zoals het asielbeleid, krijgen meer aandacht. In de v v d  slaat de nervositeit om in onrust. 
WD-voorzitter Bas Eenhoorn roept partijleider Dijkstal op de strijd met Fortuyn aan te gaan 
met duidelijke ‘Jip-en-Janneke-taal’. Dijkstal vindt dat niet zijn stijl, v v d -minister van 
Financiën Gerrit Zalm heeft er minder moeite mee. Hij spreekt van ‘die cabaretier’ als hij 
Fortuyn bedoelt.16 En Eenhoorn deinst er zelfs niet voor terug Fortuyn te vergelijken met 
Mussolini.17 Ook D66-leider Thom de Graaf komt met fundamentele kritiek. Hij verwijt For
tuyn van de democratie een Theater van de Lach te willen maken. Hij vreest een vergroving 
van het politieke debat.18

De andere politici lijken nog te wachten op een geschikt moment om het sprookje van 
Fortuyn uit te blazen. Die kans komt op zaterdag 9 februari als Fortuyn in een interview met 
de Volkskrant een aantal forse uitspraken doet. ‘De islam is een achterlijke cultuur’, zegt hij, 
en artikel 1 van de Grondwet mag wat hem betreft afgeschaft worden omdat de vrijheid van 
meningsuiting belangrijker is. Ook zegt hij geen asielzoekers meer te willen toelaten.19 Dit is 
het moment waarop de Haagse politici hebben gewacht. Eensgezind honen ze hem weg. 
PvdA-fractieleider Ad Melkert roept Nederland op ‘wakker te worden’. Rosenmöller vindt dat 
Fortuyn zich laat kennen als ‘niet gewoon rechts, maar extreem-rechts’. Dijkstal zegt niet te 
willen regeren met een partij die zulke denkbeelden verkondigt: Fortuyn heeft ‘het hart van 
onze beschaving aangetast’. De Graaf spant de kroon door een passage te citeren uit het dag
boek van Anne Frank, om aan te tonen dat Fortuyn een land wil waar mensen met een ande
re achtergrond gediscrimineerd mogen worden. De plotselinge verontwaardiging doet 
schijnheilig aan want strikt genomen zegt Fortuyn niets nieuws; hij heeft het allemaal al eens 
verkondigd in eerdere publicaties. Toch is het interview voor l n  reden om de lijsttrekker de 
deur te wijzen; Fortuyn had Nagel beloofd niet meer te zeggen dat Nederland ‘vol’ is en heeft 
dat toch gedaan. In de media draait het het hele weekend om Fortuyn en l n . Daar dragen 
partijvoorzitter Jan Nagel en Fortuyn zelf hun steentje aan bij. In het ene nieuwsprogramma 
kondigen zij een onthulling in het andere programma aan. Zo regisseren zij hun eigen 
mediahype.-0

Een eigen partij

De lijsttrekkers van de gevestigde politieke partijen reageren opgelucht op de breuk tussen 
Fortuyn en l n . Al vanaf november hebben zij hierop gespeculeerd. Het gevaar van zetelver
lies lijkt afgewend. Maar Fortuyn gaat door. Hij kondigt aan een eigen lijst te beginnen. Hoe
wel hij het ‘a heil o f a job’ noemt, staat hij ‘voor een taak en een opdracht’.21 Fortuyn gaat in 
ieder geval meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in zijn woonplaats, als lijsttrekker 
van Leefbaar Rotterdam. Zijn verrichtingen worden ook daar door de media nauwlettend 
gevolgd.

Even lijkt het of de gevestigde politiek heeft geleerd van het succes van Fortuyn en dat zij 
de agenda weer gaat bepalen. Er wordt een promotiecampagne opgezet om de kiezers te wij
zen op de pluspunten van acht jaar Paars. De opiniepeilingen geven bovendien een relatief 
hoge tevredenheidsscore voor het zittende kabinet: vijftig procent. Maar de opluchting blijkt

42



VERW A RRIN G  EN O N VERM O G EN

voorbarig. Nog geen twee weken later laten de peilingen een heel ander beeld zien. Het kie
zersvolk dubt hevig. Eén op de drie kiezers weet nog niet wat te gaan stemmen.22 Inmiddels 
is de Lijst Pim Fortuyn (i.pf) opgericht en begint Fortuyn opnieuw in de peilingen te stijgen. 
Tegelijkertijd kantelt het beeld van Paars in zeer korte tijd. Werd in augustus bij de aankon
diging van het vertrek van Kok nog uitvoerig de lo f gezongen van het paarse poldermodel, 
nog geen half jaar later vliegen de virtuele rotte tomaten door de lucht. De balans van Paars 
valt niet positief uit. Het succes van Fortuyn is het gevolg van ontevredenheid met het in 
zichzelf gekeerde partijpolitieke stelsel, kritiek wordt teveel onder de mat geveegd en er zijn 
veel affaires waar niemand de verantwoordelijkheid voor neemt, zo menen de critici.23 Dan 
zet de minister-president de aanval in. Op een verkiezingsbijeenkomst van de P v dA  in Delft 
en in het wekelijkse televisie-interview met de premier verwijt Kok Fortuyn ‘angst, haat en 
onverdraagzaamheid aan te wakkeren’ en ‘tweedracht tussen bevolkingsgroepen te zaaien’.2-1 
Het mag niet baten. In een adembenemend tempo keldert de paarse coalitie. Daar werken de 
partijen, met name de v v d  en de P v d A ,  zelf hard aan mee door in de campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen de pijlen vooral op elkaar te richten.

Op 6 maart haalt Pim Fortuyn met Leefbaar Rotterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen 
een historische overwinning. Ook in de rest van het land hebben de paarse partijen een flin
ke dreun gekregen. De grootste verliezer is de PvdA;  zij verliest meer dan 205 zetels in de 
gemeenteraden. Van grote invloed op de beeldvorming rond Paars en Fortuyn is het televi
siedebat ’s nachts na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen. Het wordt door ruim een 
miljoen mensen bekeken. Voor het eerst debatteren de lijsttrekkers van de gevestigde politie-

Pim Fortuyn en Ad Melkert na afloop van het debat over de gemeenteraadsverkiezingen {Foto: a n p  /
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ke partijen met Fortuyn. Na zijn succes in Rotterdam kan niemand meer om hem heen. Het 
debat wordt een ongekende blamage voor de lijsttrekkers. Zij blijken niet in staat tegenstand 
te bieden aan de onorthodoxe manier van debatteren van Fortuyn. Met zijn provocerende 
oneliners deelt hij flinke tikken uit. Zijn tegenstanders wekken de indruk niet tegen hun ver
lies te kunnen. Melkert is chagrijnig en Dijkstal slaat op de vlucht.25

De schrik van de ‘gevestigde partijen’

De gemeenteraadsverkiezingen betekenen het einde van de onderschatting van Fortuyn, 
zowel bij de media als bij de politiek. Op 13 maart presenteert hij zijn boek De puinhopen van 
acht jaar Paars. Het moet dienen als verkiezingsprogramma voor de Lijst Pim Fortuyn ( l p i : ),  
en is voor 14,95 eur0 te koop in de boekwinkel. Nog voordat het officieel is gepresenteerd, is 
het uitverkocht. De peilingen voorspellen intussen een record aantal zetels voor de l p f , zo’n 
25.26 In de kranten krijgen het boek en de presentatie daarvan veel aandacht. Het commen
taar van de politieke partijen op het programma van Fortuyn doet verkrampt aan: hun voor
naamste kritiek is dat de financiële onderbouwing ontbreekt. Veel verbazing wekt Fortuyns 
standpunt dat er geen extra geld in de zorgsector nodig is om de wachtlijsten te verkleinen. 
Net als in het onderwijs moeten saneringen aan investeringen voorafgaan. Volgens Melkert 
wordt Nederland in de plannen van Fortuyn minder sterk en minder sociaal. d 6 6  en de Pv d A 
zien geen mogelijkheden om op basis van het programma een regeringscoalitie te vormen 
met de l p f . Rosenmöller noemt Fortuyn een ‘rechtse populist’ en het programma ‘uitge
sproken nationalistisch en isolationistisch’. Dijkstal houdt zich nog steeds op de vlakte. Hij 
noemt Fortuyn een ‘relevante man’ en de l p f  een ‘relevante partij’. Balkenende noemt de 
oplossingen van Fortuyn ‘te veel met de botte bijl’.27

Hoewel Fortuyn stevige kritiek op de bestaande politiek ventileert, blijft een tegenaanval 
nog steeds uit. De partijen blijken nog altijd volledig in de verdediging gedrukt. Volgens n r c  

Handelsblad lijkt het alsof de campagneteams van P v dA  en v v d  hun verlies al hebben geac
cepteerd, terwijl de verkiezingen pas twee maanden later zijn.28 Bij de boekpresentatie gooi
en leden van een actiegroep taarten in het gezicht van Fortuyn. Als reactie hierop doet hij een 
‘emotioneel en indringend’ beroep op de regering in het algemeen en minister-president Kok 
in het bijzonder om op te houden met de ‘demonisering’ van zijn persoon en de verkie
zingsstrijd op inhoud te gaan voeren. Hij voelt zich in zijn integriteit aangetast. Later zal deze 
door Fortuyn in het leven geroepen ‘demoniseringtheorie’ nog vaak worden aangehaald.

Na de boekpresentatie neemt de aandacht van de media voor Fortuyn Ziype-achtige vor
men aan. Elke beweging, hoe onbetekenend ook, krijgt aandacht. De coalitieonderhandelin
gen voor de Rotterdamse gemeenteraad worden op de voet gevolgd. Een onderzoek naar de 
politieke berichtgeving in vier landelijke dagbladen in deze weken, laat dit duidelijk zien: 42 
procent van de berichtgeving gaat over Fortuyn; Dijkstal en Melkert moeten genoegen 
nemen met ieder 11 procent, Balkenende met 21 procent.29 Weekbladen wijden themanum
mers aan de LPF-voorman.30 Nu negeren niet meer kan, houden columnisten zich bezig met 
de vraag wat dan te doen met Fortuyn. Kan Paars het waarschijnlijke verlies op 15 mei nog 
beperken of hebben de partijen de band met de kiezer volledig verloren?31 Veel kiezers heb
ben hun keus nog niet gemaakt. Hun stem kan nog worden verdiend. De columnisten moe
digen de gevestigde politieke partijen aan actie te ondernemen. Het succes van Fortuyn lijkt 
alleen te stoppen met een krachtige repliek -  maar die blijft nog steeds uit.
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Op 21 maart krijgen de lijsttrekkers van de gevestigde politieke partijen een herkansing, in 
een debat georganiseerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze hebben zich voorbe
reid op Fortuyns agressieve manier van debatteren. Met name Rosenmöller weet het publiek 
op zijn hand te krijgen door Fortuyn te verwijten theater te maken wanneer hij een debat niet 
inhoudelijk kan winnen. Deze reageert beledigd; hij doet zijn microfoontje af en weigert de 
uitgestoken hand van Rosenmöller. De media durven naar aanleiding van het debat voor
zichtig te veronderstellen dat het ‘Fortuyn-effect’ aan kracht aan het inboeten is.32

Eind maart laat Kok weer nadrukkelijk van zich horen. In een interview met de Volkskrant 
zegt hij dat Fortuyn een karikatuur maakt van acht jaar Paars. Kok ziet het verschijnsel For
tuyn vooral als spektakel dat burgers aanspreekt, maar de mensen ook tegen elkaar opzet. Hij 
acht het al met al een riskant avontuur met hem in zee te gaan, vooral als het gaat om de soci- 
aal-economische toekomst van Nederland. Kok haalt ook uit naar de media. Hij vindt de 
aandacht van de pers voor Fortuyn ‘ongelofelijk, buiten iedere proportie’. De media ‘zijn ge- 
ob-se-deerd door Fortuyn. (...) Hij wordt in staat gesteld zijn eigen mediamomenten te kie
zen, hij kan de publiciteit zoeken via door hemzelf gekozen kanalen. Hij zit niet kwetsbaar in 
een zaaltje, laat zich niet ondervragen bij persconferenties.’33

21 maart 
Presentatie 
Lijst Pim 
Fortuyn (LPF)

9  februari
Fortuyn In Volkskrant: 
discriminatieverbod 
kan geschrapt 
worden u it Grondwet

110 fcbruan 
j LN wil niet verder 
I met Fortuyn : 11 februari

LFortuyn kondigt eigen lijst aan

Pim Fortuyn in de politiek
Verwacht aantal zetels sinds eind augustus 2001 

25 I _  Leefbaar Nederland 
I — — Lijst Pim Fortuyn 

20 i 0 %  Week waann peiling is uitgevoerd,

20 augustus 
' Pim Fortuyn kondigt 
aan dat hij de politiek 
ingaat

23 oktober 
Jan Nagel draagt 
Pim Fortuyn voor 
als lijsttrekker 
van LN

’ 25 november 
Pim Fortuyn wordt op 

j  partijcongres gekozen als 
j lijsttrekker van LN

6 maart: Raadsverkiezingen:
Leefbaar Rotterdam grootste partij.

r — * ------- - '.Fortuyn in landelijk lijsttrekkersdebat' ^
20 januari 1
Fortuyn lijsttrekker l  
Leefbaar Rotterdam \ j|

14 maart. Fortuyn 
presenteert boek en v/ordt 
door linkse activisten ’getaart’ I

Pim Fortuyn

geschoten

In april is Fortuyn wat minder prominent aanwezig in de media. De eerste weken is hij met 
vakantie. Opvallend genoeg gaat de i . p f  in de peilingen dan ook omlaag. Hiervoor wrorden 
verschillende verklaringen aangedragen. Zo zou Fortuyn op een echte politicus beginnen te 
lijken en zou hij zijn standpunten van de scherpe kantjes ontdoen. Onder druk van het c d a  
stelt hij bijvoorbeeld zijn mening over de islam bij: het is geen ‘achterlijke cultuur’ meer, 
maar een ‘achtergestelde cultuur’. Andere opiniemakers menen echter dat hij alsnog in staat 
is het aantal zetels te laten stijgen.34 Intussen laat Balkenende weten een coalitie met de l p f  
niet uit te sluiten. Melkert blijft erbij dat de P v d A niet met de l p f  kan regeren. Hij vergelijkt 
Fortuyn met Le Pen, de extreem-rechtse voorman die in Frankrijk bij de eerste ronde van de 
presidentsverkiezingen onverwachts een groot succes boekt: ‘Het zijn andere mensen met 
andere programma’s, maar ze appelleren aan hetzelfde gevoel.’35

De tijd begint te dringen. Er zijn nog geen drie weken te gaan tot de verkiezingen. Het 
LPF-bestuur heeft moeite ruzie te voorkomen tussen zijn haastig opgetrommelde kandidaat - 
Kamerleden. De media springen hier gretig op in, totdat het nieuws over de val van het kabi
net alle aandacht opeist. Op 28 april organiseert RTL4 in de pauze van de Soundmixshow een 
televisiedebat. Het is een rommelige voorstelling, inhoudelijk stelt het niets voor. De lijst-
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trekkers verbergen met moeite hun ergernis. Zelfs Fortuyn, die toch wel gewend is om in 
amusementsprogramma’s op te treden, heeft het moeilijk. Zijn spiekbriefje blijft niet voor de 
camera verborgen. Het publiek mag de winnaar van het debat aanwijzen: Fortuyn krijgt de 
meeste waardering.36

Begin mei worden alle registers opengetrokken in een laatste poging Fortuyn van winst af 
te houden. Dijkstal verwijt hem ‘megafoonpolitiek’, Balkenende spreekt van ‘jojo-gedrag’ en 
Kok waarschuwt andermaal voor het nationalisme van Fortuyn. Eurocommissaris en oud- 
WD-leider Frits Bolkestein doet een duit in het zakje door te verkondigen dat Nederland in 
Europa een ‘pleefiguur’ zal slaan met Fortuyn als minister-president.37 Deze heeft inmiddels 
ook andere standpunten afgezwakt. Als hij een generaal pardon voor illegalen voorstelt, 
reageert politiek Den Haag verbijsterd. Erica Terpstra (v v d ) noemt hem ‘een draaitol’.38 Het 
plan verdwijnt overigens vrij snel weer in de la. In de opiniepeilingen schommelt het zetel
aantal van de i . p f  rond de twintig. In de media en de politiek denkt men nog altijd dat de 
l p f  dat aantal niet zal halen. Verschillende kranten doen onderzoek naar het profiel van de 
mogelijke LPF-stemmers. Daaruit blijkt dat Fortuyn veel bredere steun krijgt dan alleen in de 
oude wijken in de grote steden. Bovendien gaat het om méér dan slechts het asiel-standpunt. 
In het buitenland doet men verwonderd verslag van de opkomst van Fortuyn in het nuchte
re Nederland.

Na de m oord

Op 6 mei wordt Fortuyn op het Mediapark in Hilversum vermoord. Zijn dood brengt een 
grote schok teweeg. De sfeer op het Binnenhof vlak na de moord is grimmig. Politici, met 
name linkse, krijgen het verwijt medeplichtig te zijn aan de moord. Vooral Melkert heeft het 
zwaar te verduren. Hoewel de motieven van de moordenaar onbekend zijn, menen aanhan
gers van Fortuyn dat politiek en pers een sfeer hebben gecreëerd ‘die dit soort aanslagen 
mogelijk maakte’, aldus Henk Westbroek, één van de oprichters van l n .39 ‘De kogel kwam 
van links’, zegt l p f -voorzitter Peter Langendam.40 De ‘demoniseringshypothese’, door For
tuyn zelf gelanceerd, krijgt hierdoor een sinistere ondertoon. Lang niet iedereen onder
schrijft de theorie. De strijd was een woordenstrijd geweest, zoals dat bij een democratie 
hoort, verdedigen politici zich.

De verkiezingscampagne wordt afgebroken. Even is er sprake van dat de verkiezingen 
worden uitgesteld. Kok maant iedereen tot kalmte. Alle lijsttrekkers pleiten voor de-escalatie. 
Na overleg niet de l p f  gaan de verkiezingen op 15 mei toch door. De l p f  gaat verder zonder 
Fortuyn. Diverse politici en journalisten krijgen dreigbrieven. In Den Haag hangen borden 
met de tekst ‘Melkert Moordenaar’. I11 de kranten ontstaat een pennenstrijd over de vraag of 
er wel o f niet is gedemoniseerd. Vooral de vergelijkingen met rechts-radicale en populistische 
politici als Le Pen en Berlusconi, worden aangehaald als bewijs voor demonisering.41 Ande
ren menen dat journalisten zich daar niet schuldig aan hebben gemaakt, maar verwijten hen 
wel lui te zijn geweest. Zij hebben door hun vooringenomen standpunt te laat onderkend dat 
Fortuyn veel aanhang zou krijgen.42 De discussie krijgt een scherpere toon wanneer de advo
caten Spong en Hammerstein verschillende politici en journalisten, alsmede de gehele redac
tie van n r c  Handelsblad aanklagen wegens aanzetten tot haat.43

De media speculeren intussen over de invloed van de gewelddadige dood van Fortuyn op 
het gedrag van de kiezers. De campagne is stilgezet, maar de l p f  en wijlen haar lijsttrekker
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verschijnen dagelijks in de media. Rond Fortuyn begint een ware mythevorming te ontstaan. 
Sommige commentatoren pogen die te relativeren; hij mocht dan het debat over problemen 
in de samenleving hebben aangezwengeld, de oplossingen die hij aandroeg waren niet toe
reikend.44 Opiniepeilers verwachten een bijzonder hoge opkomst.

De verkiezingen zijn een succes voor de l p f , maar de onverwachte winnaar is het c d a  
met 43 zetels. De l p f  komt met 26 nieuwkomers als tweede partij in het parlement. De gro
te verliezers zijn P v d A ,  v v d  en d 6 6 .  Paars heeft definitief afgedaan.

Conclusie

Wat allereerst opvalt is het onvermogen van de politieke partijen om met het fenomeen For
tuyn om te gaan. Op geen enkel moment leek hun repliek gepast. In de eerste maanden werd 
Fortuyn geridiculiseerd o f genegeerd. Daarna sloeg men door naar de andere kant, vooral na 
het interview in de Volkskrant waarin Fortuyn eigenlijk niets nieuws vertelde. Het onvermo
gen met Fortuyn om te gaan, verzwakte hun positie. Fortuyn verwoordde zijn onvrede tegen 
de paarse politiek met grote stelligheid. De partijen lieten na het tegendeel te bewijzen, waar
door met name v v d  en P vdA steeds verder wegzonken en Fortuyns ster rees. Tot verbijste
ring van zijn opponenten was Fortuyn in staat de agenda te bepalen, zowel in het debat als 
in de media.

De politieke commentatoren bewaarden weliswaar wat meer afstand tot de politiek, maar 
zij kwamen niet veel verder dan het beschrijven van de gebeurtenissen en het waarschuwen 
van politici tegen de nieuwkomer. Ook zij stonden erbij en keken ernaar. De commentatoren 
waren nooit onverdeeld positief over Fortuyn. Desalniettemin kreeg hij voor zijn kritiek op 
Paars wel steeds meer bijval. Bovendien kwam het fenomeen hen wel goed uit: het vullen van 
nieuwsrubrieken en columns kostte weinig hoofdbrekens meer. Over Fortuyn viel altijd wel 
wat te schrijven. Zo vervulden de media een belangrijke rol in het succes van Fortuyn. Steeds 
wist hij zich van aandacht verzekerd en hij maakte daar optimaal gebruik van.
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Volksvertegenwoordigers van ver
Plaats en toekomst van immigranten in de Nederlandse politiek

Jos de Beus

Demografie en democratie

Demografie verhoudt zich tot democratie als de zee tot de dijk.1 Veranderingen in de omvang 
en opbouw van een volk werken door in zijn vertegenwoordiging. Zo zijn de onlusten in 
Noord-Ierland mede het gevolg van de getalsmatige groei van de katholieken ten opzichte 
van de protestanten. Omgekeerd werken democratische ingrepen door in de demografie. De 
gelijkberechtiging en bewustwording van vrouwen hebben overal ter wereld geleid tot een 
afnemend kindertal en een verdwijning van het overbevolkingsgevaar, precies zoals de filo
soof Condorcet voorspelde aan de vooravond van de Franse Revolutie.

Welnu, op dit ogenblik wonen er drie miljoen immigranten in Nederland, waarvan meer 
dan de helft een niet-westerse herkomst heeft. Niet-westerse immigranten, zoals Turken, 
Surinamers, Marokkanen en Antillianen (de grootste ‘etnische minderheden’ in de gangbare 
beleidsclassificatie), vormen thans ongeveer 10% van de bevolking. Hun samentrekking is 
het sterkst in de westelijke provincies en de grote steden. In de vier grootste steden heeft vol
gens de jongste tellingen ongeveer 30% van de burgerij een niet-westerse afkomst (in 
Amsterdam ligt dat percentage hoger, in Utrecht lager).2 Op de scholen daar is iets meer dan 
de helft van de kinderen tot veertien jaar ‘niet-westers’. Flet Centraal Bureau voor de Statis
tiek voorspelt een groei van de permanent alsmede legaal in Nederland verblijvende bevol
king van niet-westerse oorsprong van 9% in 2000 tot 12% in 2010 en 15% in 2020.

Ik ben géén voorstander van een volledige afspiegeling van de bevolkingsopbouw in de 
samenstelling van de wetgevende en uitvoerende macht. Democratie staat o f valt met de 
overtuiging dat je als burger redelijkerwijs vertrouwen kunt hebben in gekozen politici wier 
persoonlijke en groepsgewijze kenmerken helemaal verschillen van jouw eigen kenmerken. 
Sterker nog, een publiekrechtelijke norm van afspiegeling, uitgesplitst naar verschillende 
lichamen en lagen van besluitvorming, een taakstelling in de vorm van kengetallen met een 
decimaalteken, en een methode van quotering zouden het wantrouwen tussen en binnen de 
meerderheid en de minderheden kunstmatig in stand houden en vergroten. Maar toch dic
teert de actuele demografie hier een grootse democratische ambitie. Op afzienbare termijn 
behoort er een uitgebreide en vaardige politieke klasse te komen die afkomstig is uit jongere 
generaties immigranten. Anders gezegd, wat behoort te verkleuren is de verzameling 
gemeenteraadsleden, wethouders, burgemeesters, leden van Provinciale Staten, gedeputeer
den, commissarissen van de Koning(in), Kamerleden, ministers, rechters, hoge ambtenaren, 
toezichthoudende autoriteiten, en leden van hoge adviescolleges. Zoals het nu nog normaal 
is dat een ‘witte’ politicus gezag heeft in een ‘zwarte’ achterban, zo moet het straks gewoon 
zijn dat een ‘zwarte’ politicus geloofwaardig is in de ogen van de massa ‘witte’ kiezers.

In het algemeen is de kweek van een politieke bovenlaag een integraal onderdeel van
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staatsvorming en natievorming, al lopen de praktijken -  alleen al binnen de Europese Unie
-  zeer uiteen. Frankrijk is bijvoorbeeld centralistischer en republikeinser dan Nederland. 
Toch laat de zich voortslepende discussie over een Nederlandse opleiding voor imams zien 
dat het idee van een politieke elite van immigranten veel minder geaccepteerd is dan het idee 
van een maatschappelijke elite (allochtone advocaten, artsen, kunstenaars, ondernemers, 
enzovoort). Is bewust beleid hier wel mogelijk, in de wetenschap dat politiek leiderschap een 
kwestie is van zeldzame talenten die tot bloei komen in vrije, soms chaotische, vaak onbe
heersbare processen van ontvoogding, gevecht om invloed en leergedrag? Is het eigenlijk 
wenselijk, gezien de recente rij voorbeelden van rampzalige vertegenwoordiging door voor
lieden van etnische minderheden (Tara Singh Varma, Philomena Bijlhout)? Is het haalbaar 
als we zien dat in de hele twintigste eeuw -  hoogtij der massapartijen -  slechts één niet-Euro- 
peaan het tot minister bracht, te weten de Surinamer George Ellis in het kabinet-Kuyper 
(1901-1905)?3

Ik vraag in dit korte bestek aandacht voor de politieke integratie van immigranten, waar 
de meeste beschouwingen over het Nederlandse multiculturalisme handelen over sociaal- 
economische, moreel-culturele en rechtelijk-bestuurlijke integratie. Ik richt mij hier op de 
gekozenen, niet op de kiezers.4 Ik kijk achtereenvolgens naar de kwantitatieve en kwalitatieve 
dimensies van het politieke integratietekort (exclusief de stadsdeelraden), de oorzaken ervan, 
en de argumenten voor opheffing, om af te sluiten met een aanbeveling.

Kwantitatieve ondervertegenwoordiging

Sinds 1985 hebben niet-Nederlandse ingezetenen die minstens vijf jaren legaal in Nederland 
vertoeven het kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen. Tabel 1 geeft een indruk van de 
invloed hiervan op de samenstelling van gemeenteraden.

'label 1. Aantal gemeenteraadsleden uit etnische minderheden in Nederland

1986 1994 1998 2002

Surinam ers 19 21 33 36
Turken 14 32 74 113
M arokkanen 4 7 21 26
A ntillianen/A rubanen 1 1 8 5
Molukkers 2 7 7 6
Overig 7 5 6 18

Totaal 47 73 149 204

Bron: Instituut voor Publiek cn Politiek (2002) en M artinez e.a. (2002) p. 130 5

Het huidige aantal van 204 gemeenteraadsleden is meteen het hoogtepunt tot dusver. Dit is 
niettemin slechts 2,4% van het totaal aantal raadsleden (9.080). Afgemeten aan het bevol
kingsaandeel van niet-westerse immigranten (10% in 2002), lijkt hier sprake van zeer zware 
ondervertegenwoordiging. Deze conclusie wordt echter gerelativeerd door per gemeente te
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kijken naar de verhouding tussen de allochtone aandelen in de gemeenteraad en in de 
stadsbevolking. Berger e.a. hebben vastgesteld dat de Surinaamse, Turkse en Marokkaanse 
groepen sinds 1998 zijn oververtegenwoordigd in Amsterdam en Zaanstad, licht zijn 
ondervertegenwoordigd in Rotterdam en zwaar zijn ondervertegenwoordigd in Eindhoven.6 
Voor 2002 vond ik de volgende cijfers over de respectieve aandelen in tien grote gemeenten: 
Amsterdam (22% in de raad, 25% in de burgerij); Rotterdam (18%, 30%); Den Haag (16%, 
24%); Utrecht (14%, 18%); Tilburg (10%, 10%); Eindhoven (8%, 10%); Nijmegen (6%, 9%); 
Deventer (8%, 10%); Enschede (15%, 10%) en Helmond (11%, 9%). Er is kennelijk een 
wisselvallige variatie in de ondervertegenwoording met hier en daar uitgebalanceerde 
vertegenwoordiging (thans Tilburg, Helmond en misschien ook Enschede). Bovendien 
stellen de meeste onderzoekers vast dat de Turkse minderheid minder ondervertegenwoor
digd is dan andere etnische minderheden.

Een niet te relativeren ondervertegenwoordiging betreft de wethouders. In Amsterdam en 
Rotterdam traden in 2002 de eerste allochtone wethouders aan, te weten Rabella de Faria 
(Leefbaar Rotterdam) en Hannah Belliot (Partij van de Arbeid). Maar in de rest van de 
genoemde steden bleef het college van b &w autochtoon. In 1998 stelde het ministerie van 
Binnenlandse Zaken dat het aantal wethouders uit de etnische gemeenschappen ‘op de vin
gers van één hand te tellen’ zou zijn.' Het lijkt erop dat deze toestand tot 2006 gaat voortdu
ren ondanks de toename van het aantal allochtone raadsleden met 39% ten opzichte van 
1998. Ik weet niet hoeveel allochtone burgemeesters er inmiddels zijn benoemd. Als deze 
gezagsdragers al bestaan, dan vormen zij een zeer kleine en stille voorhoede.

Wat de Tweede Kamer betreft, heerst de volgende tendens: een allochtoon lid in 1986, twee 
in 1989, acht in 1994, elf in 1998 en nogmaals elf (ruim 7%) in 2002. Ook hier is sprake van 
ondervertegenwoordiging, afgemeten aan het aandeel van niet-westerse immigranten in de 
bevolking (10%). Als we echter aannemen dat dit aandeel in de kiesgerechtigde bevolking 
lager is, ondanks de recente golf van naturalisaties, dan zou in de landspolitiek wel eens spra
ke kunnen zijn van lichte oververtegenwoordiging.8 Er zijn, zoals hierboven opgemerkt, geen 
allochtone bewindspersonen tot nu toe. Iemand als wijlen Dsingisz Gabor -  staatssecretaris, 
c d a , Hongaarse afkomst -  telt uiteraard niet mee. De recente benoeming van de in Rotter
dam geboren Chinees Khee Liang Phoa tot staatssecretaris van Emancipatie en Gezinszaken 
( l p f ) moet dus worden gezien als het eerste begin.

De deelname van niet-westerse immigranten aan het politieke gezag in Nederland is ook 
op terreinen onderzocht die buiten de representatieve democratie in strikte zin vallen. Ik geef 
het beeld zo bondig mogelijk weer. Van de 465 leden van landelijke adviescolleges in 1999 
waren er 23 allochtoon (5%). In 2000 was 7,5% van de ambtenaren afkomstig uit etnische 
minderheden, met uitschieters naar boven bij defensie (7,4%), onderzoeksinstellingen 
(6,1%) en de politie (5,5%) en uitschieters naar beneden bij de rechterlijke macht (0,8%), de 
waterschappen (1,2%) en het voortgezet onderwijs (2,1%). Van de leden van ondernemings
raden in 1999 is 2% allochtoon (terwijl 7% van alle werknemers allochtoon is).

Kwalitatieve ondervertegenwoordiging

In de strijd om de kandidaatstelling binnen politieke partijen en de discussie in de media 
gaat het minstens even vaak om een vermeend gebrek aan kwaliteit van volksvertegenwoor
digers van niet-westerse afkomst als om het achterblijvende aantal.9 Er zou sprake zijn van
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verdachte vertegenwoordiging, verband houdend met misdadige o f staatsgevaarlijke 
bezigheden dan wel met verstrengeling van private en publieke belangen van kandidaten (in 
beide gevallen verzwegen of verdoezeld). Voorts zijn er gevallen van bedorven vertegen
woordiging, verband houdend met regelrechte omkoopbaarheid en met meer of minder 
openlijk cliëntelisme tijdens de verwerving van steun van leden (‘ronselen’) en daarna in het 
dagelijkse werk als raadslid of Kamerlid. Ten slotte wordt gesproken over onbeduidende 
vertegenwoordiging, verband houdend met handicaps in taalbeheersing, politieke ervaring 
en dossierkennis. De suggestie is ook dat al deze vormen van diskwalificatie veelvuldiger 
voorkomen onder zwarte politici dan onder witte politici.

Het is heel moeilijk een hard en objectief inzicht van wetenschappelijke aard te krijgen in 
deze dimensie. Dit heeft te maken met een reeks belangwekkende factoren. Ik noem de func
tionele geheimhouding van de Binnenlandse Veiligheidsdienst;10 het belang bij geheimhou
ding in combinatie met schaamte van partijfunctionarissen en betrokken personen; de sfeer 
van geruchten en roddels in zowel de meerderheidscultuur als de minderheidsculturen (zoals 
de Surinaamse volksmond alias movokoranti); de politieke correctheid; de ondoordringbaar
heid van netwerken; en vooral wat W.E.B. Du Bois, de klassieke socioloog van het Ameri
kaanse racisme, de ‘sluier’ heeft genoemd: het onvermogen van diverse cultuurgroepen om 
eikaars taal en gewoonte te begrijpen en de daarmee samenhangende opeenstapeling van 
onbegrip en onverschilligheid." Ik heb een hekel aan politieke correctheid, de weigering van 
pragmatische bestuurders en progressieve intellectuelen 0111 de schaduwzijden van multicul
tureel burgerschap openlijk te bespreken uit de angst om radicaal en extreem rechts in de 
kaart te spelen. Maar die correctheid is toch maar een klein deel van het verhaal.

Er is een aparte factor bijgekomen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 
maart 2 0 0 2  naar aanleiding van heftige conflicten binnen de PvdA in Amsterdam Zuidoost 
en binnen GroenLinks in Den Haag rondom het ronselgedrag van allochtone uitdagers 
(Wesley Amzand in de Bijlmer en Ahmet Daskapan in Den Haag). Die factor is het omstre
den karakter van blokvorming door en voor allochtone kandidaten via gerichte ledenwer
ving en beïnvloeding van de ledenvergadering. De eerste willekeurige deelnemer aan het 
terugkerende twistgesprek hierover zegt dat blokvorming moreel verboden is in de Neder
landse cultuur na de verzuiling, terwijl een blok bovendien onverstandig is omdat het in een 
ontzuilde cultuur verwijdering en vijandschap opwekt, allereerst onder partijgenoten zelf. 
De tweede zegt dat deze norm schijnheilig is omdat zwarte nieuwkomers worden gecensu
reerd door gevestigde witte activisten met boter op hun hoofd, dat wil zeggen met een aan
vaarde of meer verhulde en slimmere praktijk van standsprotectionisme in het apparaat van 
overheid en partij. De derde zegt dat de hele controverse een tijdelijk nevengevolg is van col
lectieve toetreding van uitdagers, in dit geval van niet-westerse immigranten. De vierde zegt 
dat alle commotie vermeden kan worden wanneer nieuwe etnische leiders gewoon hun eigen 
partij stichten buiten de bestaande partijen en partij tradities om. En de vijfde zegt dat hier 
sprake is van een botsing tussen Caribische, mediterrane en Noord-Europese beschavingen, 
een botsing die in een open samenleving met assertieve media op haar beloop moet worden 
gelaten.

Ik kan geen overzicht bieden van de feitelijke ontwikkeling van verdachte, bedorven en 
onbeduidende vertegenwoordiging door allochtone politici. Mede op grond van mijn eigen 
ervaring als voorzitter van een commissie voor kandidaatstelling van de P vdA in Amsterdam
-  ten behoeve van de centrale gemeenteraadsverkiezingen in 2 0 0 2  -  signaleer ik slechts het
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volgende. Alle partijen die zich openstellen voor immigranten houden zich steeds nadrukke
lijker en openlijker bezig met de beheersing van het probleem van diskwalificatie, terwijl de 
woordvoerders en zelforganisaties van gemeenschappen van immigranten hetzelfde doen, en 
beide kampen gedreven lijken te worden door een vrees voor delegitimering en diskrediet 
van eigen makelij. Er was een periode waarin de winst van nieuwe kiezers en leden opwoog 
tegen het verlies van programmatische samenhang en eenheid in de fractie. Met de geloofs
brieven van allochtone kandidaten werd betrekkelijk gemakzuchtig omgesprongen. Omge
keerd leek het welslagen van binnendringing in de bestaande partijen door welbespraakte 
nieuwkomers met enig raffinement verzekerd. Die tijd van wederzijdse vrijblijvendheid lijkt 
voorbij. De ongunstige reputatie-effecten voor miskleunende partijen onder voortdurende 
mediaspanning zijn aan de oppervlakte getreden. De multiculturele samenleving zelf is 
inmiddels de belangrijkste sociale en politieke kwestie geworden. Op dit ogenblik telt de 
P vd A  de meeste allochtone raadsleden, gevolgd door het c d a , GroenLinks, lokale partijen 
(waaronder Leefbaarheidspartijen), de v v d , de s p  en ten slotte d 6 6 . In de Tweede Kamer 
leidt het c d a  (vier allochtonen), gevolgd door de l p f  (drie), de P v d A  en GroenLinks (elk 
twee), en de s p  (één).

Oorzaken van het politieke integratietekort

Als we het kwantitatieve én kwalitatieve integratietekort in de Nederlandse politiek ten 
behoeve van het betoog mogen zien als een globaal gegeven, eerder dan als een artefact van 
onderzoekers, welke oorzaken zijn er dan aan te wijzen? Afgezien van de omstandigheid dat 
landverhuizers zich niet meteen in de politiek van het gastland zullen storten, zie ik vier oor
zaken.

Allereerst is er het minderhedenbeleid zelf. Dat beleid stond lange tijd in het teken van 
bevoogding en sociale beheersing. Immigranten werden in de rol van welzijnscliënten 
gedrongen. Het was voor witte partijleiders en beleidsmakers een zaak van eer en eigenbe
lang tegelijk om een zodanige integratie te regelen, dat politiek optreden van immigranten 
zelf, in het bijzonder eigen partijvorming, niet nodig zou zijn.12

Dan is er het patroon van zelforganisatie van Nederlandse immigranten. Op het eerste 
gezicht oogt deze zelforganisatie als een succes, met maar liefst 1125 Turkse verbanden, 881 
Surinaamse verbanden, 720 Marokkaanse verbanden, en 22 federaties. Maar de kenners wij
zen allemaal op kenmerken als organisatorische versplintering, ideologische verdeeldheid, 
concurrentie om geld van de overheid en aandacht van media, de secundaire betekenis van 
politieke en economische doelen ten opzichte van religieuze en culturele doelen, en verschil
len in de organisatiegraad.13 Het effect op de representatieve democratie lijkt dubbelzinnig te 
zijn. Enerzijds voert de sterke zelforganisatie van de Turkse gemeenschap naar haar voor
sprong op andere gemeenschappen in termen van passief kiesrecht (aantal gekozenen uit 
eigen kring) en actief kiesrecht (opkomst bij verkiezingen).14 Dit is dus een versterking van 
de Turkse representatie. Anderzijds is er de quasi-corporatistische opzet van het minderhe
denbeleid. De overheid overlegt met belangengroepen van etnische minderheden. Sinds 1998 
gebeurt dit in het Landelijk Overleg Minderheden met het Inspraakorgaan Turken, het 
Samenwerkingsverband Marokkanen en Tunesiërs, het Inspraakorgaan Surinamers, het 
Overlegorgaan Caribische Nederlanders, het Inspraakorgaan Zuid-Europeanen, het Lande
lijk Overlegorgaan Welzijn Molukkers en Vluchtelingen-Organisaties Nederland. De stimu-
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lans voor immigranten om een eigen, overkoepelende visie op het algemeen belang te behar
tigen via toetreding tot bestaande partijen dan wel vorming van nieuwe partijen wordt hier
door uiteraard kleiner. Dit is alles bij elkaar een verzwakking van de representatie van de 
minderheden.

Een volgende oorzaak is de korte levensduur van allochtone partijen zoals de Partij van de 
Mensenrechten (Amsterdam), Toekomst ’n  (Amsterdam), de Islamitische Partij (Rotter
dam), IS^I (Utrecht) en de Arabische Partij (Amsterdam).'5 Het is kennelijk ondoenlijk om 
zeer diverse groepen immigranten te bundelen op basis van een inspirerende wereldbe
schouwing van religieuze o f seculiere aard. In de Turkse gemeenschap heerst er bijvoorbeeld 
grote verdeeldheid rondom het principe van de seculiere staat, het extreme nationalisme 
(Grijze Wolven) en het vraagstuk van de Turkse Koerden.

Eberhcird van der Laan in discussie met PvdA-partijlid Hesdey Tuinfort tijdens een bijeenkomst in 

Amsterdam Zuid-Oost [Foto: Hollandse Hoogte -  Jean-Pierre fans].

De laatste oorzaak is wetenschappelijk gezien het meest ingewikkeld en maatschappelijk 
gezien het meest gevoelig. Dat is de onwil van immigranten om zich te vereenzelvigen met 
de Nederlandse samenleving en politiek. Een Nederlandse-Turk is primair gericht op Turkije 
en alles wat er in en met dat land gebeurt, waar een Turkse-Nederlander vooral een verhou
ding zoekt tot de Nederlandse samenleving en politiek. Deze uiteenlopende beleving van het 
koppelteken geldt mutatis mutandis ook voor Nederlandse-Marokkanen, Nederlandse- 
Somaliërs, enzovoort. Onderzoek heeft aangetoond dat afzijdigheid kenmerkend is voor het 
zelfbeeld van vele immigranten en hun kinderen. De oorzaken hiervan zijn ingewikkeld: 
inmenging van overheden, partijen en bewegingen uit het land van herkomst (zoals de Turk-
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sc nationalisten dat doen), de eigensoortige leefwereld van ouder wordende gastarbeiders, de 
zoektocht naar wortels van jongeren (ongeacht opleiding en geslacht), de verwarring en ver
deeldheid over het inburgeringsideaal aan de kant van Nederlandse politieke partijen, en de 
strategie van defensieve beslotenheid van vele zelforganisaties en moskeeën. Maar het gevolg 
is nogal duidelijk, namelijk een gering animo om voorop te gaan in belangenbehartiging in 
het hart van de Nederlandse politiek plus een gering animo om een dergelijk politiek onder
nemerschap te volgen.

Argumenten voor opheffing van het politieke integratietekort

De overheersende opvatting over het ontbreken en mislukken van een allochtone politieke 
klasse komt neer op een laissez-faire. Kort samengevat zal het met de niet-westerse 
immigranten straks allemaal wel loslopen wanneer we enerzijds de reeds bestaande 
maatschappelijke nesteling en opwaartse beweeglijkheid van immigranten wat doortrekken 
naar de toekomst (heden de lage cultuur, zoals voetbal en popmuziek; morgen de hoge 
cultuur, waaronder landspolitiek en landsbestuur) en we anderzijds het politieke eigenbelang 
en de politieke rivaliteit wat vrijer laten. Hier valt te denken aan voorzitters van witte partijen 
met een afkalvend ledenbestand die de verkenning van zwart talent ernstig gaan nemen; 
immigranten die via onderling beraad en de voorkeurstem hun mensen naar voren schuiven; 
de Nederlandisering en liberalisering van de islam met mogelijkerwijs een eigen partij die 
voortkomt uit sociale bewegingen (zoals Milli Görüs); en een geleidelijke uitwaaiering van 
de politieke voorkeuren van immigranten over het hele spectrum (dus met inbegrip van 
rechtse partijen als de v v d  en de l p f ) tegen de achtergrond van suburbanisatie van geslaag
de groepen immigranten.16

Ik meen dat dit laissez-faire slechts in beperkte mate wordt gerechtvaardigd door de fei
ten en tendensen tot nu toe. Er is sinds 1975 (de onafhankelijkheid van Suriname) bepaald 
géén sprake van een rechtlijnige en stelselmatige verbetering van de politieke en bestuurlijke 
deelname, nog los van allerlei tegenvallers en terugslagen in de maatschappelijke deelname, 
zoals de taalachterstand.'7 De opheffing van het politieke integratietekort moet dus project
matig ter hand worden genomen. Daarvoor zijn de volgende argumenten aan te voeren.

Ten eerste is een voortgezette afzijdigheid en uitsluiting van een omvangrijk en heterogeen 
volksdeel een bedreiging voor de vrede in Nederland. Het ene denkbare risico is vervreem
ding van de Nederlandse wetgever. Het andere is een groeiende aanhang van transnationale 
extremisten. Een grillige wisselwerking tussen radicalisering van de identiteitspolitiek van 
etnische minderheden en radicalisering van autochtoon nationalisme in delen van de meer
derheidscultuur zou deze risico’s tamelijk onbeheersbaar kunnen maken. Wat dit betreft, 
waren in het verkiezingsjaar 2002 de uitingen van islamisme (sommige imams) en protec
tionisme (Fortuyn), hun onderlinge cultuurstrijd en hun gedeelde weerzin tegen het sociaal- 
liberalisme, een voorproef van wat er allemaal zou kunnen gaan schuiven. Pacificatie is dan 
ook mijn eerste argument voor opheffing van het politieke integratietekort.

Ten tweede is een behoud van de representatieve democratie in een natiestaat met open 
grenzen een waarde op zichzelf. Thans is het minderhedenbeleid vooral een zaak van een 
paternalistische en bestuurlijk redenerende overheid. Zij bewaakt haar eigen draagvlak door 
zich open te stellen voor wat komt bovendrijven in het openbare maatschappelijk debat (op 
de televisie, in kranten) en door zaakwaarnemers van etnische minderheden in te kapselen
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in de uitvoering en in te schakelen in de consultatie. Het zwakke punt van de Nederlandse 
politiek in het vraagstuk van immigratie en integratie is dat partijen onbeduidend zijn in de 
maatschappelijke discussie over het burgerschap. Lezing van beginsel- en verkiezingspro
gramma’s leert dat de oude partijen hebben vermeden om, uitgaande van de Nederlandse 
grondwet en het eigen gedachtegoed, een ideaal en principe te ontwikkelen over de multi
culturele gelijkheid, haar cultuur en haar organisatie.18 Een grotere hinderlijke aanwezigheid 
van immigranten in de wandelgangen van de macht (bestaande of nieuw geformeerde par
tijen, organen van representatie op lokaal of nationaal niveau) zou de politici pressen om 
hun onderscheiden visies op de inrichting van de open samenleving veel meer nauwkeurig 
en verplichtend onder woorden te brengen dan thans het geval is. Witte politici die wel de 
voorgrond zochten (Bolkestein, Fortuyn, ten dele ook Balkenende), zouden bovendien intel
lectueel tegenspel krijgen van zwarte politici.

Ten derde lijkt de inlijving van allochtone voorhoedes in de politiek-bestuurlijke 
bovenlaag van Nederland een noodzakelijke voorwaarde voor de bestrijding van overbe
lasting van waardevolle instituties. Immigratie en integratie stellen vrijwel de gehele publieke 
sector op de proef: het onderwijs, de huisvesting, het strafrecht, de zorg, de bemiddeling op 
de arbeidsmarkt, en ga zo maar door. Of de zittende coalitie op het stadhuis of het Binnenhof 
nu centrumlinks is of centrumrechts, zij wordt deze overbelasting pas de baas wanneer zij 
een brede medeverantwoordelijkheid van immigranten voor de toekomst van Nederland 
weet op te bouwen en te benutten.

Ten slotte is er nog het argument van sociale integratie. Het verband tussen politieke en 
sociale integratie van niet-westerse immigranten in Nederland is zeker geen automatisme. 
Soepele politieke representatie kan leiden tot desintegratie, bijvoorbeeld tot een verwijdering 
tussen allochtone bovenlaag en achterban of tot verlenging en aanscherping van cultuur
strijd. Blokkering van politieke representatie kan leiden tot integratie, zoals alledaagse 
tweezijdige aanpassing, op het werk, in de buurt, enzovoort. In dit laatste geval wordt ingroei 
van immigranten in de samenleving langs een individualistische weg bereikt, dus zonder de 
omweg van collectieve actie van zelforganisaties. Toch zie ik een methode in het ‘staatsman
schap' van nieuwe politieke leiders die het minderheidsverenigingsleven openbreken. 
Namelijk een manier om de explosieve tegenstellingen tussen oude en nieuwe Nederlanders, 
manifest geworden sinds 11 september 2001 en 6 mei 2002, te beheersen en om te zetten in 
een maatschappelijk compromis.19

P le id o o i voor een n ieuw e p o litiek e  k lasse

De obstakels op de weg naar insluiting van niet-westerse groepen politici en kiezers in de 
Nederlandse politiek zijn talrijk. Zo opereren de meeste Nederlandse partijen ronduit ama
teuristisch als het om verkenning (scouting) gaat. Voorafgaand aan de verkiezingen worden 
de meest exotische namenlijstjes in elkaar geflanst en raken de gemoederen verhit. Na de ver
kiezingen voltrekt zich achter de schermen een overlevingsstrijd waarin te veel allochtone 
volksvertegenwoordigers te snel op een zijspoor geraken. Daarna begint weer de nieuwe kan
didaatstelling zonder georganiseerd geheugen. Menig partijbestuur verzuimt ook om poten
tiële leiders uit allochtone kring op te sporen, hen bij het partijwerk te betrekken en hen voor 
te bereiden op een politieke loopbaan.
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Partijleiders in de gemeentepolitiek en de landspolitiek zouden, om te beginnen, de ver
kenning professioneler moeten opzetten. Opvallende immigranten uit alle lagen en sectoren 
van de samenleving moeten worden geobserveerd, geïnteresseerd, geschoold en geselecteerd 
(bijvoorbeeld voor de stadsdeelraad). Leiders van migrantenorganisaties zouden bruggen
bouwers moeten rekruteren, dat wil zeggen politieke talenten die niet alleen de eigen kring 
kunnen mobiliseren maar ook kunnen omgaan met autochtone politici en bestuurders en 
die bovendien een Nederlands publiek kunnen bereiken. In beide gevallen kan men zich 
spiegelen aan de praktijk van verkenning in de voetbalwereld.

Rijk en gemeenten zouden een budget moeten vrijmaken voor ambtelijke topopleidingen 
van allochtone juristen, beleidseconomen, diplomaten, ingenieurs, en ga zo maar door. Dit 
is als het ware het spiegelbeeld van de vroegere opleidingen van bestuursambtenaren voor 
Nederlands-Indië. De neiging om goed opgeleide nieuwkomers allemaal in de sfeer van 
vreemdelingen- en minderhedenbeleid te werk te stellen, moet worden bedwongen.

Universiteiten en instellingen in het hoger beroepsonderwijs zouden het tot hun bestaans
reden en regulerend ideaal moeten rekenen om het verborgen talent in de etnische minder
heden aan te trekken, het te selecteren en het om te vormen tot een Nederlandse elite met 
een perspectief in de vrije beroepen, het bedrijfsleven, de collectieve dienstverlening, de 
journalistiek, de kunsten en wetenschappen, het openbaar bestuur én de politiek.

Ik weet het: dit zijn stuk voor stuk heel algemene aanbevelingen. Hopelijk maken ze toch 
duidelijk dat immigratie niet hoeft te leiden tot een terugkeer van de klassenmaatschappij en 
de standspolitiek van de negentiende eeuw. Met een beetje moed en verbeeldingskracht zou de 
representatieve democratie nieuwe levenskracht kunnen putten uit een afscheid van multi
cultureel gedogen en betutteling en een wedloop om de uitvinding van multicultureel bur
gerschap. De spectaculaire instorting van het sociale liberalisme (Roger van Boxtel, d 6 6 ) en 
zijn vervanging door een conservatiever bewind (Hilbrand Nawijn, l p f ) moeten worden uit
gelegd en beoordeeld als een volgende fase in deze wedloop. Een deel van de allochtone kie
zers heeft zijn traditionele voorkeur voor linkse partijen vervangen door een voorkeur voor 
rechtse partijen. Vooral de keuze voor Fortuyns beweging springt in het oog. Het is bijzon
der dat nieuwe Nederlanders zich aansluiten bij een coalitie die stelt dat Nederland vol is. 
Deze coalitie is thans in de samenleving en in de politiek het grootst. Er is ook een linkse 
coalitie denkbaar die stelt dat Nederland overbelast is. Een dergelijke coalitie zou het vastlo
pen van de multiculturele samenleving voorstellen als een nieuwe sociale kwestie. Men zou 
van wit en zwart steun kunnen vragen voor een planmatige organisatie van de multiculture
le gelijkheid. Deze linkse coalitie ( P v d A ,  s p , GroenLinks, delen van d 6 6  en van de v v d ) is op 
dit moment piepklein in de Nederlandse samenleving en politiek. Zie ik het goed, dan 
moeten immigranten een politieke keuze maken tussen de Nederland-is-vol- en de Neder- 
land-is-overbelast-coalitie. Dit dan is het strijdpunt waaraan een nieuwe politieke klasse zou 
kunnen ontbranden.

Noten

i Ik dank voor de attente toezending en bespreking van feitelijke gegevens en analyses Bert van den 
Braak (Parlementair Documentatiecentrum Den Haag), Ivo Hartman (Instituut voor Publiek en
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‘Den Uyl heeft dat kabinet bedorven’
De valse start van het kabinet-Van Agt II in 1981

Peter Bootsma en Johan van Merriënboer

De Tweede Kamer, maandag 19 oktober 1981. Op de agenda staat dat een nieuw kabinet de 
regeringsverklaring zal afleggen, maar dat gebeurt niet. De voorzitter opent de vergadering 
met de droge mededeling: ‘Ingekomen is een brief van de minister-president over het op 16 
oktober 1981 beschikbaar stellen van hun portefeuilles door de Ministers. ( ...)  Ik geef het 
woord aan de heer Wiegel, die het heeft gevraagd.’ Het tweede kabinet van Dries van Agt, met 
daarin onder meer zijn aartsrivaal Den Uyl ( P v d A)  als superminister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, de P v d A - k r o o n p r i n s e n  Van Dam op Volkshuisvesting, Van Kemenade op 
Onderwijs, Van der Louw7 op c r m  en Van Thijn op Binnenlandse Zaken, de D’ 66-coryfeeën 
Van Mierlo op Defensie en Terlouw op Economische Zaken en de doorgewinterde C DA - p o l i -  

tici De Koning op Landbouw en Van der Stee op Financiën, dat centrumlinkse kabinet blijkt 
amper vijf weken na de beëdiging al uit elkaar te zijn gespat, zonder een regeringsverklaring 
te hebben afgelegd. ‘Een smadelijke afgang’, declameert oppositieleider Wiegel ( v v d ) in het 
debat. Marcus Bakker van de c p n  steekt van wal met: ‘Mijnheer de voorzitter! Dit kabinet 
zou een vechtkabinet zijn, maar wat ons betreft had het niet meteen een kamikaze-kabinet 
behoeven te worden.’ Er volgt een merkwaardig debat. De oppositie probeert verhaal te 
halen, maar de minister-president weigert een oordeel uit te spreken over de oorzaken, de 
aanleiding en de schuldvraag.'

De naakte waarheid genotuleerd?

Over deze valse start werd indertijd flink gespeculeerd. Nu, ruim twintig jaar later, kreeg het 
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis als eerste inzage in de notulen van de ministerraad. 
Geven deze notulen uitsluitsel? De vraag is dan eerst: bestaat er zoiets als de naakte waarheid 
omtrent de vergaderingen van de ministerraad? Een antwoord hierop komt van de vice- 
premier voor d ’ 6 6  in dat kabinet, Jan Terlouw. In een liber amicorum voor Dries van Agt 
schreef hij: ‘De waarheid is niet naakt, noch gekleed in een ijzeren harnas. Ze is gehuld in 
omslagdoeken en voiles, die langzaam en sierlijk kunnen worden afgelegd, nooit tegelijk, 
nooit allemaal.’2 Om zo dicht mogelijk bij de naakte waarheid te komen, is het dus nodig zo 
veel mogelijk sluiers tegelijk af te leggen. De vraag is nu: wordt de waarheid naakter dankzij 
deze notulen van de ministerraad? Het antwoord lijkt teleurstellend. De notulen geven geen 
politieke achtergronden, nauwelijks persoonlijke zaken, geen grappen, kortom: ze vertellen 
geen verhaal en geven geen kleur. Pagina’s lang soms gaat het over cijfertjes, afkortingen en 
departementaal jargon, en is het eenvoudig saai om te lezen.

Gelukkig zijn er meer manieren om sluiers af te nemen, vooral door ook andere bronnen 
te raadplegen. In dit geval beschikken we zelfs over een bron ‘van binnenuit’. Er is één minis
ter geweest die over deze periode een dagboek heeft bijgehouden: Jan Terlouw. De informa-
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tie in zijn dagboek is uiteraard gekleurd, maar kan wel helpen de notulen te duiden. Een 
voorbeeld: wat was de sfeer ter vergadering? De notulen zwijgen, maar Terlouw schrijft over 
de eerste bijeenkomst van het kabinet: ‘Een eigenaardige ervaring om daar met z’n vijftienen 
voor het eerst te zitten. De mensen van protocol hebben me toch maar rechts van loop 
geplaatst. Na deze middag weet ik meteen dat ik in het vervolg veel van Joops volumineuze 
rug zal zien, want hij zit bijna steeds voluit naar Dries gewend. En maar moeilijk doen. En 
maar veel woorden gebruiken. Dat steekt slecht af bij de korte, conciese manier waarop Dries 
de vergadering leidt.'3

Een ander voorbeeld uit diezelfde vergadering. Op de agenda staat een bijlage, opgesteld 
door Van Agt, waarin deze in tien punten uiteenzet wat de opstelling van de regering zal zijn 
omtrent de plaatsing van kernraketten. Wat is het standpunt van het nieuwe kabinet ten 
aanzien van het zogeheten dubbelbesluit uit 1979, dat in mei 1981 nog werd bevestigd door 
het vorige kabinet? De P v d A  was toen tegen plaatsing. Van Agt probeert een beslissing te 
forceren. Tijdens de formatie was immers afgesproken, dat het kabinet niet aan de slag kon 
als herbevestiging bij voorbaat uitgesloten was. Hij stelt dat Nederland zich daaraan niet kan 
onttrekken, omdat het anders een onbetrouwbare bondgenoot wordt. Maar het opzetje 
mislukt. De aangezochte ministers van de P vd A  en van d ’ 6 6  vragen om de bijlage van de 
agenda af te voeren. Terlouw schrijft hierover: ‘Dries heeft een notitie voorbereid met als 
belangrijkste vraagpunt wat we moeten antwoorden als de oppositie vraagt o f het denkbaar 
is dat het kabinet tot een positief besluit tot plaatsing komt. Joop weigert iedere inhoudelijke 
discussie. Terecht, maar de manier waarop... Dries stopt de discussie over het stuk onmid
dellijk. We zullen nog wel horen of, en zo ja hoe, hij erop terugkomt.’4

Dat gebeurt tijdens de constituerende vergadering, twee dagen later, aan de hand van een 
notitie van aspirant-minister Van Thijn. Daarin schrijft hij: ‘Op de beslissende vraag o f het 
denkbaar is, dat ik als lid van het kabinet, gehoord de beraadslaging, tot andere gedachten 
zou kunnen komen, is het antwoord: ja. Materieel kan ik het me nauwelijks indenken, for-

Dries van Agt, joop den Uyl en Jan Terlouw tijdens de kabinetsformatie van 1981 [Foto: Spaarnestad

Fotoarchief].
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meel is het vanzelfsprekend. Even vanzelfsprekend is echter het politieke feit, dat ik op het
zelfde moment (...)  zal moeten ophouden als minister te functioneren.’ De voorzitter vraagt 
vervolgens aan de andere P v d A -ministers of ze deze notitie kunnen onderschrijven. Den Uyl 
antwoordt dat hij wel de notitie kan onderschrijven, maar niet de conclusies van Van Agt.5 
Terlouws vertaling hiervan in zijn dagboek: ‘Dries is in zijn beste bui. Hij heeft een brief van 
Ed van Thijn opgediept waarin die verklaart dat hij in het kabinet de vrijheid zal hebben een 
positief plaatsingsbesluit te nemen, maar dat dit wel zal betekenen dat hij (...) het kabinet 
daarna zal moeten verlaten. Dries vraagt of de andere P v d A -bewindslieden die verklaring 
onderschrijven. Dat doen ze, al moet Joop daar tot driemaal toe een sfeer verslechterende 
opmerking over maken.’6

Polarisatie rondom Den Uyl en Van Agt

Het debacle van oktober 1981 is niet te begrijpen zonder kennis van de voorgeschiedenis. Den 
Uyl en Van Agt waren in de jaren zeventig uitgegroeid tot dé symbolen van de polarisatie. 
Van Agt was gedurende het kabinet-Den Uyl de boeman bij uitstek voor tont links Neder
land: hij werd daar gezien als iemand die alleen maar op de rem trapte bij het zegenrijke werk 
dat dit progressieve kabinet had te vervullen. Bij de verkiezingen van mei 1977 won de P vd A  

tien zetels, maar nadat het duurrecord kabinetsformatie royaal was gebroken kwam in 
december, tot afgrijzen van links, niet Den Uyl maar Van Agt in het Catshuis, met Wiegel als 
vice-premier. Omdat dit CDA-vvD-kabinet een zeer krappe meerderheid in de Kamer had, 
verwachtte de P v d A  dat het snel zou vallen, maar toen dat niet gebeurde volgden jaren van 
tandenknarsend oppositie voeren. Geen wonder dat de P vd A  er in 1981 op gebrand was ein
delijk dat tweede kabinet-Den Uyl van de grond te krijgen. Helaas: het c d a  werd vier zetels 
groter dan de P vd A .  d ’ 6 6  maakte onder lijsttrekker Terlouw een sprong van 8 naar 17 zetels. 
Deze partij had voor de verkiezingen verklaard niet met het c d a  en de v v d  in een kabinet 
te gaan zitten. Van Agt en Den Uyl werden aldus tot elkaar veroordeeld, en als winnaar van 
de verkiezingen mocht d ’ 6 6  aanschuiven.

Tijdens de formatie stelde Den Uyl zich gedwee op. Hij accepteerde zelfs Van Agt als pre
mier. Terlouw meende -  maar dat is achteraf -  nog een stemmetje in zijn hoofd te hebben 
gehoord dat zei: ‘niet doen’, maar hij hapte toch toe: het formatieresultaat was voor d ’ 6 6  te 
positief om nee tegen te zeggen. Uiteindelijk kreeg Van Agt zelfs enig geloof in de onderne
ming, al zat dat volgens Terlouw niet diep. De minister-president wist zich in elk geval 
omringd door een aantal partijgenoten uit het vorige kabinet en de debutant Cees van Dijk 
(Ontwikkelingshulp), een CDA-econoom die volgens Terlouw speciaal was binnengehaald 
‘om de troepen tegen Den Uyl te versterken’.7

De opname van de tegenpolen Den Uyl en Van Agt was niet de enige bom onder het kabi
net. De tweede bestond uit het superministerschap van Den Uyl. Dat zou onherroepelijk tot 
competentiestrijd leiden. Dan bevatte het door CDA-informateur Ruud Lubbers opgestelde 
program nog een paar andere bommen, met name de vage passage over een werkgelegen
heidsplan. Voor dat plan was op de begroting nauwelijks geld uitgetrokken. Last but not least 
was er de bom van de snel verslechterende economie, onder meer tot uiting komend in het 
alsmaar toenemende aantal werklozen.
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Den Uyl lapt afspraken onmiddellijk aan zijn laars

Volgens programschrijver Lubbers moest het kabinet zelf het werkgelegenheidsplan geleide
lijk opbouwen, zeker gezien de beperkte middelen.8 In het preconstituerend beraad van 8 
september spraken de aangezochte bewindslieden met elkaar af dat eerst zou worden beslist 
over de ombuigingen voor 1982. Het werkgelegenheidsbeleid zou vervolgens moeten worden 
ontwikkeld binnen de randvoorwaarden dat de collectieve lastendruk stabiel bleef en het 
financieringstekort daalde met 1 procent in 1982 en opnieuw 1 procent in 1983. Totdat alle met 
elkaar samenhangende wensen en problemen waren besproken, moest elk lid van het kabi
net zich onthouden van uitspraken op zijn eigen beleidsterrein.9

De eerste ‘werkvergadering’ van het nieuwe kabinet was gepland op 23 september. Maar 
Den Uyl had haast. Op 19 september verscheen hij in een uitzending van Brandpunt. In strijd 
met de afspraak in het kabinet kondigde hij daarin niet alleen aan dat er een werkgelegen
heidsplan kwam, maar ook hoeveel geld daarmee gemoeid was en waar hij dat vandaan wilde 
halen. Hij claimde botweg vier miljard. Ongeveer 30 procent daarvan moest worden 
opgehoest door de grote oliemaatschappijen.10 Dat hield in dat collega Terlouw het door de 
vorige minister van Economische Zaken gesloten herenakkoord met deze bedrijven -  zij 
hadden toegezegd een deel van de winst in Nederland te investeren -  moest openbreken. 
Terlouw noteerde op 21 september in zijn dagboek: ‘Den Uyl heeft zaterdagavond voor 
Brandpunt gezegd dat er per jaar 4 miljard extra geïnvesteerd moet worden en dat de 
aardgasbaten met een miljard per jaar moeten stijgen, afgezien van de kleine velden (denk ik 
dat hij bedoelde). Daarmee beweegt hij zich op mijn terrein.’11 Van der Stee herinnerde zich 
later: ‘ Ik zal nooit vergeten dat ik naar de jaarvergadering van het i m f  in Washington was 
geweest, ik kom terug en ik lees tot mijn stomme verbazing dat loop den Uyl een werk
gelegenheidsplan van [vier] miljard heeft gelanceerd. Ik wist van toeten noch blazen, 
werkelijk van toeten noch blazen. Er was geen enkel vooroverleg geweest, niets, niets, niets. 
Dat heeft voor mij de verhoudingen verziekt.’ 12

Waarom brak Den Uyl de afspraak? Mogelijk was hij zich dat niet eens helemaal bewust. 
Den Uyl stond bekend als briljant politicus, maar wat betreft sociale vaardigheden had hij 
zich omgekeerd evenredig ontwikkeld. Haast en overrompeling maakten deel uit van zijn 
politieke stijl. Wilde Den Uyl op korte termijn iets tastbaars presenteren aan de vakbeweging? 
Of had de vroegtijdige claim enkel symbolische waarde?13 Wilde hij zijn kiezers meteen laten 
zien dat het hem ernst was? De manoeuvre van Den Uyl had in elk geval dramatische gevol
gen voor het kabinet. Het kreeg niet eens de kans een begin te maken met het proces van 
teambuilding. Aangezien Den Uyl de politieke leider was van de P v d A voltrok zich de schei
ding der geesten precies langs partijlijnen. In de notulen werden deze aparte politieke groe
pen ook een aantal keren geïdentificeerd, hetgeen niet gebruikelijk is.

Aanvankelijk kreeg Den Uyl weinig weerwerk. Nauwelijks was voorzitter Van Agt klaar met 
zijn welkomstwoord of Den Uyl lanceerde op 23 september het voorstel een ministeriële 
commissie werkgelegenheidsbeleid in te stellen met vergaande bevoegdheden, onder zijn lei
ding. Vervolgens, aangekomen bij het agendapunt ‘Rijksbegroting 1982 Algemeen’, stak de 
superminister van wal met een redevoering die vier dichtbedrukte A4-pagina’s beslaat, wel
licht een record in de notulen. Ook qua inhoud was Den Uyls bijdrage opmerkelijk: het eco
nomische beleid van het vorige kabinet was fout geweest; de begroting deugde niet omdat de 
minister van Financiën een te enge definitie van het begrip financieringstekort hanteerde;
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Sociale Zaken had 4 a 4,5 miljard nodig om de geraamde toename van de werkloosheid met 
de helft terug te dringen; een deel van de extra winsten van de oliemaatschappijen kon recht
streeks naar de schatkist. Al pratend stuitte Den Uyl 7.0 nog op een en ander dat hij eenvou
dig naar de pot van het werkgelegenheidsplan toeschoof. Er volgde een urenlange discussie 
die eindigde in schorsing tot 2 oktober.14

De eerstvolgende notitie in het dagboek van Terlouw begon met de verzuchting: ‘Waar is 
Joop den Uyl mee bezig? Hij maakt heel ambtelijk en politiek Den Haag onrustig.’ En even ver
derop: ‘Joop gedraagt zich alsof hij nog maar een jaar de tijd heeft, alsof hij nog één grote slag 
moet slaan. Ik mag hem nog steeds, maar ik ben niet onder de indruk van zijn economische 
inzichten. En wat kost hij een tijd!’15 Twintig jaar later is het oordeel van Terlouw er niet mil
der op geworden: 'Den Uyl was nog geen vijf minuten minister of hij werkte al aan zijn werk
gelegenheidsplan. Daar moest h ij geld voor hebben. Hij was daar van bezeten. Maar dat hele 
werkgelegenheidsplan was geld verspillen, werkelijk! Hij wilde tijdelijke arbeidsplaatsen 
scheppen voor zoveel geld, dat zomaar zou verdampen, en dat we zó nodig hadden voor struc
turele industriële hervormingen. Economisch deugde het niet, en sociaal deugde het ook niet.’

De vertoning in Brandpunt was volgens Terlouw ronduit onbehoorlijk: ‘ Dat herenakkoord 
had mijn voorganger Van Aardenne gesloten en het was nog geen jaar oud. Het hoort 
natuurlijk prachtig, bijvoorbeeld naar de vakbeweging, als je zegt: “ Die olieboeren moet je 
pakken.” Ik vond echter dat een overheid zo niet moest omgaan met dat akkoord. Shell en 
Esso hielden zich immers volledig aan de afspraken. Nou, dat heeft me maanden van de 
grootst mogelijke politieke ellende opgeleverd. De pers schreef dat ik er niets van wist en dat 
Den Uyl de grote econoom was. Nou ben ik een calvinist, dus het laatste wat ik kan verdra
gen is dat ze schrijven dat ik mijn werk niet goed doe. Vréselijk.’ 16

Discussie tussen gehoorgestoorden

De discussie werd voortgezet op 2 oktober. Ter voorbereiding daarvan vond overleg plaats in 
de zogeheten vijfhoek, bestaande uit Van Agt, Den Uyl, Terlouw, Van der Stee en Van Thijn. 
De vijf kozen voor een enge uitleg van het begrip financieringstekort, een nederlaag voor 
Den Uyl. In ruil voor zijn ‘ toegeven’ claimde deze meteen na de hervatting op 2 oktober een 
groter aandeel in de begroting, vooruitlopend op zijn plan -  er stond nog niets op papier. 
Het financieringstekort mocht wat hem betrof hoger uitvallen dan eerder was afgesproken. 
Daarna volgde een pleidooi als dat van 23 september met enkele nieuwe proefballonnen. De 
meerderheid van het kabinet, onder aanvoering van Van der Stee en Terlouw, stelde daar
tegenover opnieuw dat structurele werkloosheid niet kon worden bestreden met lastenver
zwaring en extra overheidsuitgaven. De voorzitter verwees, na uitvoerige discussie, terug 
naar de vijfhoek.17

Dat hielp weinig. ‘We schieten niets op, het lijkt alsof de formatie gewoon verder gaat’, 
aldus Terlouws dagboek.18 Twintig jaar later herinnert hij zich: ‘Dan had ik op mijn bureau 
stapels liggen met onafgewerkte dingen van Van Aardenne... En dan moest ik weer naar de 
vijfhoek. Wéér hetzelfde verhaal van Den Uyl aanhoren. Na twee minuten luisterde ik niet 
meer, want ik wist precies wat er kwam. En dat urenlang, en er lag nog zoveel werk, en je wor
stelt met slaapgebrek... Ik werd daar totaal wanhopig van.’ ’9

Na de vijfhoek volgde op 7 oktober weer een plenaire ministerraadsvergadering. De vijf 
hadden geen overeenstemming bereikt. De voorzitter deelde een nieuw voorstel uit, welis-
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waar niet het laatste woord, maar met het oog op de begin van de daarop volgende week af 
te leggen regeringsverklaring, gaf Van Agt aan dat het er niet ver vandaan kon liggen. Nadat 
een aantal ministers van de P vd A op onderdelen kritiek had geuit, herhaalde Den Uyl zijn 
standpunt: drie miljard voor het plan, en de collectieve lastendruk en het financieringstekort 
naar boven bijstellen. Opnieuw werd terugverwezen naar de vijfhoek. De fractievoorzitters 
zouden erbij worden betrokken als men er dan niet uitkwam.20

Op 8 oktober rolde er toch een compromis uit de bus. Uit politieke overwegingen deed 
Terlouw vergaande concessies aan Den Uyl: zo ging hij ermee akkoord dat de opbrengst van 
twee miljard kubieke meter aardgas extra naar het werkgelegenheidsplan ging. In het dag
boek zegt hij over het compromis: ‘Er zit natuurlijk een hoop lucht in, want er zijn nu een
maal geen drie miljard gulden, maar in de politiek moet je wel vaker met lucht werken.’ Het 
compromis passeerde diezelfde dag relatief vlotjes de ministerraad, ondanks kritische 
opmerkingen van Den Uyl.21

Op vrijdag 9 oktober ging het echter mis. ’s Ochtends bleek dat de minister-president, uit
geput door de vrijwel dagelijkse vergaderingen van de raad en de vijfhoek, zich -  volgens het 
dagboek van Terlouw -  ‘ fysiek noch mentaal’ in staat voelde om, zoals gepland, de maandag 
daarop, 12 oktober, de regeringsverklaring uit te spreken. Bovendien moest de raad het nog 
eens worden over de financiële vertaling van het compromis van de vorige dag. Van Agt stel
de voor de regeringsverklaring een week uit te stellen. Daarop volgde weer een uitvoerige dis
cussie, waarbij Den Uyl tevergeefs bepleitte om alvast een ‘voorlopige’ regeringsverklaring uit 
te spreken, zonder cijfers maar met de aankondiging van het werkgelegenheidsplan.

’s Avonds kwam tot overmaat van ramp de ‘Brief van Financiën’ ter tafel, maar die was vol
gens Terlouws dagboek ‘onbegrijpelijk voor de meeste leden van de Raad. Op het eerste 
gezicht leek het o f er voor het werkgelegenheidsplan nog maar een tiende over was, 300 mil
joen. De lucht was uit het compromis geknepen, de flauwekul was zichtbaar geworden.’ Deze 
nieuwe brief sloeg in als een bom en er vielen harde woorden, maar dat blijkt nauwelijks uit 
de notulen. Daarin worden eerder meer sluiers gelegd in de vorm van cijfers, ambtelijk jar
gon en verhullende formuleringen als ‘spreker verzoekt het voorstel terug te nemen’, ‘spreker 
heeft behoefte aan verduidelijking van puur rationele elementen’ en ‘spreker heeft bezwaren 
tegen de wijze waarop door enkele ministers wordt gediscussieerd’, in rond Nederlands 
respectievelijk: dat wil ik niet, dat snap ik niet en dat pik ik niet. Den Uyl verdedigde weer 
omstandig de bekende claims. Van der Stee verzocht uiteindelijk eerst om schorsing, daarna 
om politiek overleg met CDA-fractievoorzitter Lubbers.22

Wat was er gebeurd? Van der Stee herinnerde zich later: ‘Ik heb die avond gezegd: heren 
hier is een nieuw stuk. U hebt het nog niet gelezen. Ik stel voor dat u het stuk nu ook niet 
leest en morgen meeneemt naar uw departement en aan uw naaste adviseurs geeft die het wel 
kunnen begrijpen. Nou dat mocht helemaal niet. Het moest gelezen worden en meteen 
behandeld. Met die houding is mijn liefde voor het kabinet Van Agt/Den Uyl meteen voor
bijgegaan. Want toen besloot de hele club dat ik met dubbel krijt schreef en de zaak belazer
de en dat accepteer ik niet. Dat was de inleiding tot de crisis. Toen heb ik schorsing gevraagd 
voor overleg met mijn fractievoorzitter.’23 Deze versie komt weliswaar niet helemaal overeen 
met wat er in de notulen van deze discussie is nagelaten, maar lijkt ook weer niet erg ver 
bezijden de waarheid. Zo schrijft Terlouw, thuisgekomen, ’s nachts: ‘Er is geen sprake van 
onderling vertrouwen. Er is nog niet het begin van een team. (...) Ik vraag me af of het eer
der is voorgekomen dat een kabinet nog vóór de regeringsverklaring al in zo’n politiek con-
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flict was geraakt. (...) Joop heeft nu bonje met Dries, met mij en met Fons. Hij had grote kwa
liteiten, maar heeft zichzelf overleefd. Als Dries ook eens wat zegt zit hij na een halve minuut 
onrustig te schuiven op z’n stoel en na vijfenveertig seconden begint hij te interrumperen. Er 
is in deze constellatie niet met hem samen te werken.’24 Ook Van Mierlo, al sinds de jaren 
zestig bevriend met Den Uyl, is negatief: ‘ Ik had grote waardering voor de manier waarop 
Dries voorzitter was en maar weinig voor de starheid die zich -  vooral ook bij Joop -  in toe
nemende mate aan het ontwikkelen was. Dat was werkelijk een discussie tussen gehoorge
stoorden waar iedereen een beetje gek van werd (...).’25

Het weekend van 11 en 12 oktober was gevuld met koortsachtig overleg. De P v dA-minis
ters, onder leiding van Van Kemenade (!), werkten aan een nieuw compromis. Daarover 
bereikten Den Uyl, Van der Stee en Terlouw' op 13 oktober een akkoord. ‘Drie appels plus vier 
peren plus vijf pruimen zijn samen een kilo fruit. Vooruit dan maar’, schrijft Terlouw.26 
Financiën produceerde een nieuwe brief, dat wil zeggen: precies dezelfde als de laatste, maar 
met aangepaste cijfers. ‘Achteraf misschien niet zo verstandig. We [Van der Stee en zijn top
ambtenaren] dachten toen dat het een goede techniek was 0111 te beproeven op al die nieu
we ministers, want het was hels moeilijk ze allemaal uit te leggen waar het over ging’, aldus 
Van der Stee later.27 De nieuwe methode wekte vooral irritatie. Zo zou minister Van Thijn 
kort na de breuk de besluitvorming vergelijken met een rommelzolder: Financiën kwam elke 
dag weer met nieuwe cijfers.28

Opnieuw bleef er volgens deze brief nauwelijks ruimte over. Op 14 oktober kwam de brief 
in de ministerraad. Na enige schermutselingen werd de vergadering de volgende dag voort
gezet van tien uur ’s ochtends tot tien over halfvier ’s nachts. Tot 14 oktober beslaan de notu
len over het agendapunt ‘Rijksbegroting 1982. Algemeen’ ongeveer negentig pagina’s. Deze 
laatste ronde, die zich uitstrekte van 14 tot 16 oktober, voegde er nog dertig aan toe. Den Uyl 
kreeg alweer niet de ruimte die hij wilde en eiste ten slotte aanpassing van het regeerakkoord. 
Op 15 oktober, om halfzeven ’s avonds, kwam een eindvoorstel van de minister-president op 
tafel. De raad aanvaardde het met de stemmen van de PvdA-ministers tegen. Uiteindelijk 
werd afgesproken dat alle vijftien ministers hun portefeuilles ter beschikking zouden stellen. 
Daarmee werd de mogelijkheid van een rompkabinet afgesneden. Er kon worden gelijmd.29

Daartoe werden de informateurs C. de Galan en V. Halberstadt benoemd: twee economen 
uit de kring van de P v d A  die in opgewekte naïviteit het kabinet wilden lijmen, en dan ook al 
snel in het verkeerde toneelstuk terechtkwamen. Het patroon bleef namelijk hetzelfde als in 
het kabinet: eindeloze discussies over een stortvloed aan cijfers. Op 3 november werd toch 
een formule bereikt waar alle ministers zich in konden vinden, en kreeg Terlouw van Hal
berstadt nog toegevoegd: ‘Man, wat weet ik zeker dat ik nooit meer iets met politiek te maken 
wil hebben.’30 Op 19 november volgde de regeringsverklaring. Maar de verhoudingen bleken 
inmiddels al structureel verziekt: het kabinet werd dan ook maar acht maanden oud. Op 12 
mei 1982 viel het definitief. De aanleiding was dat de PvdA-ministers vonden dat er te veel 
moest worden bezuinigd.

De m en se lijke  m aat

Hoe heeft het zo ver kunnen komen? De kiem van het conflict werd eigenlijk al gelegd toen 
de twee aartsrivalen Van Agt en Den Uyl opnieuw samen in een kabinet werden gepropt. 
Maar wanneer ging het precies mis en waarom? Valt er een hoofdschuldige aan te wijzen? De
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lezer van de notulen, op zoek naar antwoorden, krijgt vanaf het begin het idee dat Den Uyl 
doorslaat. Hij praatte te lang, verviel in herhalingen en had een gebrek aan vertrouwen in 
collega’s en afspraken. Het effect hiervan op de relatie met Van Agt werd later als volgt 
omschreven door Van Thijn: ‘Het was van een sprookjesachtige beleefdheid, we wisten dat ze 
onder tafel de tenen kromden en elkaar het liefst een geweldige schop gaven. Het was afgrij
selijk, een afgrijselijke, oneigenlijke sfeer.’3' Terlouw onderschrijft dat: ‘Ze waren heel beleefd 
tegen elkaar, maar het is natuurlijk helemaal niet gezond dat je, als je constant conflicten 
hebt, nooit eens zegt: “ Man, gedraag je!” ’ Dat roept de vraag op waarom Van Agt dat niet 
gewoon deed. De minister-president gaat tenslotte over de orde van de vergadering, en wordt 
geacht de andere ministers af te hameren als die het te bont maken. Terlouws analyse: ‘Het 
was voor Van Agt natuurlijk niet zo makkelijk om Den Uyl kort te houden. Dat is ook Van 
Agts aard niet. Die dacht: laat hem maar praten. Van Agt is een man van rituelen, die is wars 
van alles wat grof is. Dat zou hij nooit doen. En Den Uyl gaat ook niet schelden. Dus zat 
iedereen daar dan maar zo’n beetje naar te luisteren.’ 32

Een week na de breuk noteerde Terlouw in zijn dagboek: ‘Ik heb nog altijd een zwak voor 
loop, daar hebben onze meningsverschillen niets aan veranderd.’ Toch was de verhouding 
tussen de beide vice-premiers problematisch. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het volgende relaas. 
Terlouw: ‘Om onze verhouding op te klaren zouden Den Uyl en ik gaan lunchen. Dan denk 
je: eens kijken of we wat ontspannen kunnen praten. En wat gebeurt er: we zitten nog niet, 
o f Den Uyl begint met zijn eeuwige verhaal, dat hij in de vijfhoek ook altijd weer afdraaide, 
en praat twintig minuten achter elkaar. Waarop ik zei: Joop... Joop. Joop! Dat weet ik 
natuurlijk allemaal al. Laten we nou eens even kijken of we niet op een andere manier met 
elkaar kunnen omgaan. “ Ja, ja, ja, da’s heel belangrijk.” En daarna komt er wéér twintig minu
ten zo’n verhaal!’33

In de ministerraad gingen partijpolitieke scheidslijnen overheersen. Dat gold vooral de 
PvdA-ministers: zij hadden hun carrière te danken aan Den Uyl en wilden hun partijleider 
niet afvallen. Van der Louw zei indertijd: ‘Naarmate de buitenwereld harder op hem gaat zit
ten hakken, [gaan] wij partijgenoten meer om hem heen staan.’34 De d ’6 6 -ministers, Van 
Mierlo en Zeevalking, toonden zich solidair met Terlouw, al ging dat niet altijd van harte. De 
notulen maken melding van enkele pogingen van Van Mierlo en Zeevalking om een brug te 
slaan tussen Den Uyl en Terlouw. Twintig jaar later, bij het doorbladeren van een samenvat
ting van de notulen, vult Terlouw aan: ‘Je ziet dat Van Dijk, Van der Stee en ik zich verzetten 
tegen de plannen van Den Uyl als het over economie en financiën ging. Dan zaten “mijn” Van 
Mierlo en Zeevalking erbij, zo van: “Wit gebeurt hier nou weer?” Die vonden het tamelijk 
vreselijk wat ik zei. “O god, hij is het weer niet eens met Den Uyl”.’35

Was het bestaan als minister in dat vermaledijde kabinet-Van Agt II dan alleen maar kom
mer en kwel? Nee, dat is overdreven, stelt Terlouw: ‘Er wordt in de politiek onder alle 
omstandigheden heel veel gelachen. Politiek is ook zo menselijk, daardoor ook zo belachelijk 
in zekere zin... In de ministerraad wordt veel gelachen, ook in dat kabinet. Zo kwam Van 
Mierlo in de ministerraadsvergadering een keer met een voordracht voor een admiraal. Hij 
begon heel uitvoerig de verdiensten van die man toe te lichten, eigenlijk was het verhaal veel 
te lang. Eindelijk was hij uitgepraat, en toen vroeg Van Agt o f een van de collega’s nog iets te 
vragen had. Er viel een stilte: alles was gezegd, het was zo ontzettend compleet... En toen 
vroeg Marcel van Dam: “ Heeft-ie een zwemdiploma?” ’
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Terlouw voegt er meteen aan toe dat er in de Trêveszaal weliswaar veel gelachen werd, 
maar dat dit niet betekende dat hij veel plezier in zijn werk had. Elk straaltje arbeidsvreugde 
werd overschaduwd door de voortdurende conflicten met Den Uyl. De wijze waarop Den Uyl 
het debat monopoliseerde, alsof het doel de middelen heiligde, vormde vanaf het moment 
dat hij in Brandpunt verscheen een steen des aanstoots, en niet alleen voor Terlouw, zo valt 
af te leiden uit de notulen. Probleem was daarbij dat Den Uyls opstelling kon rekenen op veel 
sympathie. Ook zijn politieke tegenstanders waren ervan overtuigd dat Den Uyls tomeloze 
inzet voor de zwakken in de samenleving oprecht was. Zelfs Terlouw heeft naar eigen zeggen 
altijd een zwak voor ‘ Joop’ gehouden, maar nu, na twintig jaar, overheerst de kritiek op Den 
Uyls onwil om tot normale collegiale verhoudingen te komen. Terlouw heeft dan ook een 
uitgesproken eindoordeel over de breuk in 1981 en de val in 1982: ‘Zoals Den Uyl werkte, daar 
vermoord je een team mee. Als we daar gewoon een andere P v dA-minister gehad hadden, 
dan had het kabinet royaal overleefd. Dat denk ik echt. Het is mijn vaste overtuiging dat Den 
Uyl dat kabinet bedorven heeft. Den Uyl was een man waarmee je in die fase van zijn leven 
eigenlijk niet normaal kon omgaan.’36
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Voor de opbouw en de ontplooiing van het gezin 
Volkshuisvestingsbeleid als spiegel van de gezinspolitiek 1948-1956

Jan Ramakers

Inleiding

Toen GDA-fractievoorzitter Enneüs Heerma bij de algemene beschouwingen in 1995 zijn par
tij meer profiel probeerde te geven door een minister voor Gezinszaken te bepleiten, werd hij 
getrakteerd op luid hoongelach van het hele eerste paarse kabinet, minister van Sociale 
Zaken Ad Melkert voorop.' Het incident illustreert, behalve de hulpeloosheid van Heerma als 
oppositieleider, een zeker dédain dat in de Nederlandse politiek heerst over het thema 
gezinspolitiek. Dat beeld wordt bevestigd door een rapport van de Nederlandse Gezinsraad 
die de denkbeelden van politieke partijen op gezinsterrein sinds 1968 inventariseert en ana
lyseert.2 Toch lijkt zich een zekere kentering af te tekenen. Het gezin is weer een politiek issue. 
Het feit dat c d a  en ChristenUnie in de verkiezingsprogramma’s van 2 0 0 2  prioriteit verleen
den aan gezinspolitiek, ligt nog voor de hand.3 Maar opvallend is de kritiek van het promi
nente P v d A -Tweede-Kamerlid Iet Bussemaker, die in een analyse van de electorale afstraffing 
van 15 mei 2 0 0 2  in het dagblad Trouw stelde dat de P v d A  het ontwikkelen van een sociaal
democratische visie over gemeenschapsdenken had laten liggen.4 Niet dat zij per se terug wil 
naar het traditionele gezinspatroon, maar zij vindt wel dat ook in de nieuwe multiculturele 
samenleving een bindend element nodig is. Overigens mag het c d a  zich die kritiek intussen 
ook aanrekenen. Hoewel het voortdurend tamboereert op het herstel van normen en waar
den, werd in het laatste verkiezingsprogramma gezinspolitiek eerder in materiële dan in 
morele termen gedefinieerd: voor gezinnen met kinderen meer keuzevrijheid in het combi
neren van werken, zorgen, opvoeden en ontspannen, meer financiële armslag voor gezinnen 
en betere kinderopvang. En op grond van het ‘strategisch akkoord’ dat tussen de fractielei
ders van c d a , v v d  en i . p f  werd gesloten kan men zich zelfs, mét Bussemaker, afvragen of 
Paars niet beter voor het gezin zorgde dan de nieuwe coalitie die de burger dreigt af te sche
pen met een karige ‘levensloopverzekermg’ na afschaffing van een aantal aanmerkelijk gun
stiger regelingen.5

In het eerste decennium na de Tweede Wereldoorlog was de politiek veel meer door
drongen van het besef van het belang van ‘gezonde gezinspolitiek’ als morele opgave. Het 
gezin gold rechts en links als de enige wenselijke samenlevingsvorm, een noodzakelijke voor
waarde voor een gezonde ontwikkeling van de mens. Gezinspolitiek werd bovendien gezien 
als wapen in de strijd tegen de sociale problemen die in de toenmalige terminologie als 
onmaatschappelijkheid werd aangeduid.6 Wellicht zou het door Bussemaker bepleite bin
dend (moreel) element nu eenzelfde functie in de samenleving kunnen vervullen.

Hoe belangrijk gezinspolitiek in de jaren veertig en vijftig werd gevonden, kan goed wor
den geïllustreerd aan de hand van het volkshuisvestingsbeleid. Een goede woning was 
immers cruciaal voor gezonde gezinsvorming. De gigantische woningnood, gevolg van
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onder andere de oorlogsschade, de beperkte middelen om tot een substantiële bouwproduc
tie te komen, de snelle bevolkingsgroei en de massale repatriëring vanuit (voormalig) Neder- 
lands-Indië, gold daarom als volksvijand nummer één. Eind 1949 werd het woningtekort op 
zo’n 300.000 stuks geschat, en dat terwijl elk bewoond gebouw ook daadwerkelijk als een 
bewoonbare woning gold, hoe abominabel de kwaliteit ook was.

Hoewel het economische herstel absolute prioriteit genoot, was de oplossing van de 
woningnood een goede tweede op het prioriteitenlijstje van de politiek. Gezinspolitieke 
overwegingen speelden hierbij een belangrijke rol. Niet alleen vroegen ‘ in morele nood ver
kerende’ jonge trouwlustigen om een woning, zodat zij een gezin konden stichten, bovendien 
kwamen daar de wensen bij van de kleine gezinnen die aan uitbreiding toe waren en van de 
grotere, volgroeide gezinnen, voor welke de beschikbare woonruimte ontoereikend was. In 
hoeverre konden en wilden de achtereenvolgende kabinetten aan deze wensen voldoen? In 
hoeverre werd het beleid van de bewindslieden van Volkshuisvesting ingegeven door een 
principiële visie, zo men wil: een ideologisch standpunt over gezinspolitiek, en in hoeverre 
werd het beleid door externe factoren gedicteerd? En in hoeverre had het parlement invloed 
op het beleid? In het navolgende zal ik proberen die vragen te beantwoorden aan de hand van 
het beleid van I. in ’t Veld en H .BJ. Witte, ministers van Wederopbouw en Volkshuisvesting 
van respectievelijk sociaal-democratische en katholieke huize. In ’t Veld was de eerste naoor
logse bewindsman die erin slaagde een substantieel volkshuisvestingsbeleid van de grond te 
krijgen en wel tijdens de kabinetten-Drees-Van Schaik (1948-1951) en -Drees II (1951-1952). 
Het was aan Witte, minister in het derde en vierde kabinet-Drees (1952-1956; 1956-1958) en in 
het rompkabinetje-Beel II (1958-1959) om te bepalen in hoeverre hij het beleid van zijn voor
ganger wilde voortzetten. Ik zal mij echter beperken tot zijn optreden onder Drees III: daar 
zette hij de toon voor zijn beleid.

De p erio d e-In  ’ t V eld7

O m standigheden

In ’t Veld had het bepaald niet gemakkelijk op het departement van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting. Niet de volkshuisvesting immers, hoe belangrijk ook, maar de econo
mische wederopbouw en de industrialisatie van Nederland hadden onder Drees-Van Schaik 
absolute prioriteit. Wat dat betreft werd In ’t Veld in een ijzeren houdgreep gehouden door 
de trojka W  Drees ( PvdA;  premier), P. Lieftinck ( pvcIa ; Financiën) en J.R.H. van den Brink 
( k v p ; Economische Zaken). Een nijpend gebrek aan financiële middelen, materialen en 
arbeidskrachten dwong tot een prioritering in de bouwnijverheid die gunstig uitviel voor de 
industriële bouw ten koste van de woningbouw. Maar ook In ’t Veld zelf, een verklaard 
plansocialist, vond dat conjunctuurpolitieke argumenten ervoor pleitten de woningbouw te 
temporiseren. Hij vreesde namelijk -  achteraf bezien de plank volledig misslaand -  dat 
massale, blijvende werkloosheid het gevolg zou zijn als het woningtekort snel zou worden 
ingelopen en de markt bijvoorbeeld omstreeks 1960 verzadigd zou zijn. In ’t Veld, zijn 
ambtgenoten en adviesorganen als het Centraal Planbureau beschikten kennelijk over 
voldoende gezag om de beperkte woningbouwplannen zonder al te veel tegenstribbelen door 
het parlement geaccepteerd te krijgen.
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De bestedingsbeperking ten tijde van het tweede kabinet-Drees trof de bouwnijverheid 
zwaar. Het kabinet vond strenge maatregelen op hun plaats in verband met de overspannen 
toestand op de wereldmarkt als gevolg van de Koreacrisis. Bovendien had de regering op het 
hoogtepunt van de Koude Oorlog en onder druk van de Verenigde Staten besloten de defen- 
sie-inspanning tot ongekende hoogte op te voeren. Daar het niet zeker was dat de overheid 
voldoende greep kon krijgen op de particuliere investeringen, werden vooral de publieke inves
teringen zoals die van Wederopbouw en Volkshuisvesting aan banden gelegd. Er moest in 1951 
zelfs een door vrijwel de gehele Tweede Kamer gesteunde motie aan te pas komen om het kabi
net te bewegen het volgende jaar toch nog een woningbouwprogramma van enige omvang te 
realiseren. Al met al dus weinig reden tot juichen voor een minister van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting die heen en weer werd geslingerd tussen zijn loyaliteit aan het kabinet en de 
wensen van de Kamer, waarvan hij als vakminister de redelijkheid wel kon inzien.

Visie

Ondanks de problemen begon het kabinet-Drees-Van Schaik ogenschijnlijk optimistisch aan 
het volkshuisvestingsbeleid. En het was ook van het begin af aan duidelijk dat dit beleid 
mede in dienst zou moeten staan van de gezinspolitiek zoals bleek uit de regeringsverklaring: 
‘Krachtige voortzetting van de wederopbouw, ( ...)  dès (bedoeld is: met dien verstande, JR ), 
dat bijzondere aandacht wordt besteed aan de genoegzame woongelegenheid voor grote 
gezinnen. ( ...)  Bijzondere aandacht voor de belangen van huwenden bij de verdeling van 
woonruimten.’ Het kabinet kwam hiermee, in ieder geval in woord, tegemoet aan de wensen 
die de politieke partijen in hun programma’s hadden neergelegd. Uiteraard pleitten alle par
tijen voor een spoedige oplossing van de w'oningnood. De grootste confessionele partijen, de 
k v p  en de a k i >, vroegen bovendien extra steun voor kinderrijke gezinnen bij woningbouw en 
-distributie.

ln het parlement onderscheidden vooral de confessionele woordvoerders zich door te 
waarschuwen voor het dreigende zedelijke verval door gedwongen samenwoning en uitge
stelde huwelijken van jonge gelieven. Zo sprak ARp-fractievoorzitter J. Schouten in 1948 bij 
de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer als volgt: ‘Ik zou bijna zeggen: Als wij 
gespaard mogen blijven voor een oorlog, is binnen niet al te lange tijd het meest nijpende 
vraagstuk in Nederland voor allen de voorziening in het tekort aan woningen, vooral van 
morele zijde gezien.’ W.J. Andriessen, k v p -partijvoorzitter en prominent Kamerlid, beschreef 
het morele gevaar als volgt: ‘Het gaat niet alleen om gezinnen, die geen eigen woning heb
ben, maar het gaat ook om onze jeugd, onze duizenden jongens en meisjes, die een gezin wil
len stichten; velen van hen verkeren in zedelijke nood (...).’ Kortom: hier kon geen gezond 
gezinsleven bloeien.

De Kvp-fractie roerde zich echter vooral als de belangen van het grote gezin in het geding 
waren, een begrip dat in katholieke kring synoniem was voor het gezonde gezin. Die belan
gen werden allicht geschonden als zou worden gestreefd naar het produceren van zoveel 
mogelijk woningen op zo kort mogelijke termijn. ‘ ( ...)  de betekenis van het gezonde gezin’, 
7.0 stelde fractievoorzitter C.P.M. Romme in 1948, ‘is voor onze volksgemeenschap zo cen
traal, dat in onze politiek het gezin in het algemeen belang een centrale plaats moet innemen. 
( ...)  Wanneer ons daarbij soms een zekere felheid bevangt, dan moet niemand ons dit kwa
lijk nemen. Die felheid ( ...)  is dan de weerslag van ons inzicht in de fundamentele betekenis
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van het gezonde gezin voor een gezond volk.’ Hij was dan ook blij dat het kabinet had aan- 
gekondigd bij de woningbouw rekening te zullen houden met de belangen van de kinder
rijke gezinnen. Nederland vormde immers, voorzover het de gezinspolitiek betrof, ‘een soort 
oase in de wereld om ons heen’.

Een jaar later bleek het met Rommes waardering voor de gezinspolitiek van het kabinet 
voorlopig gedaan. Een ministeriële beschikking die beoogde de woninginhoud van particu
lier gebouwde gesubsidieerde woningen te beperken en de huren van grotere woningen vrij 
te laten, was bij hem volledig in het verkeerde keelgat geschoten. Op 5 september 1949 schreef 
hij in de Volkskrant. ‘Wij vinden het streven om meer gezinnen te helpen uiteraard loffelijk, 
mits daarbij niet uit het oog wordt verloren de in gezinnen verenigde mensen ( ...) . Grote 
gezinnen, uit brede kringen van onze bevolking komen bij deze nieuwe grenst rekking van de 
Minister in het gedrang. ( ...)  Het is niet aan te nemen, dat het laatste woord over deze zaak 
reeds gesproken zal zijn.’ Dat was inderdaad niet het geval.

B eleid

In ’t Veld had zich al eerder bekend tot het principe om binnen de gegeven mogelijkheden zo 
veel mogelijk, noodzakelijkerwijs kleine, woningen te bouwen. Beperkte financiële middelen 
hadden hem medio 1948 al gedwongen per circulaire de gemiddelde woninginhoud van 
woningwetwoningen te beperken. Een serieus conflict over de woningbouw leek hiermee 
geboren. Bij de parlementaire debatten over de maatregel kon de minister nog zo veel argu
menten aandragen, zijn tegenstanders lieten zich op dat moment nog niet overtuigen, k v p , 

a r p  en ook de v v d  eisten uit naam van de geestelijke gezondheid een behoorlijk aantal 
woningen voor kinderrijke gezinnen. Alleen In ’t Velds geestverwanten in de Kamer ver
klaarden dat het bouwen voor grote gezinnen geen prioriteit had.

Een jaar later werden de tegenstellingen als gevolg van de ministeriële beschikking van 10 
augustus 1949 nog eens fors aangescherpt. C J.A .M . ten Hagen, een doorbraakkatholiek in de 
Partij van de Arbeid, beschuldigde de pers, en daarmee waarschijnlijk ook Romme, van 
‘onwelwillende kritiek’ op de minister: ‘Men wil het nog vaak doen voorkomen of alleen 
bepaalde partijen gezinspolitiek willen voeren en dit van een socialistische Minister (...) niet 
te verwachten is.’ In ’t Velds beleid maakte echter wel degelijk deel uit van een constructieve 
gezinspolitiek, hetgeen onder andere moest blijken uit het feit dat de maximale woning
inhoud aanzienlijk groter was dan voor de oorlog. Ten Hagen stelde het dilemma scherp: ‘Het 
probleem is thans niet: een grote of kleine woning, maar een kleine woning of geen woning.’

De a r p  had zich inmiddels laten overtuigen van de noodzaak zo veel mogelijk kleine 
woningen te bouwen. Volkshuisvestingswoordvoerder A. Stapelkamp verdedigde deze om
mezwaai door met klem te wijzen op het ‘morele en geestelijke kwaad, dat voortkomt uit het 
feit, dat jongelui, die de huwbare leeftijd hebben bereikt, jaren moeten wachten voor ze voor 
toewijzing van een woning in aanmerking komen’. Ook Andriessen onderkende dat pro
bleem, maar hij weigerde het beleid van de minister zonder meer te sanctioneren. Daarvoor 
was de nood van de grote gezinnen te alarmerend.

Met wat geven en nemen slaagde In ’t Veld er uiteindelijk toch in zijn eigen weg te gaan. 
Differentiatie van de woninggrootte was het toverwoord dat hij vanaf 1949 hanteerde. 
Gemeentebesturen zouden aan de hand van bevolkingsprognoses veel meer aandacht moe
ten besteden aan een juiste verhouding tussen kleine, middelgrote en grote woningen. Zij
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zouden dan binnen het toegewezen bouwvolume veel meer kunnen bouwen. Hoewel het 
beleid ter zake onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid viel, stelde de minister toch 
voor met de bouw van grotere woningen nog een paar jaar te wachten. Verstandig waren de 
gemeenten volgens hem niet altijd: gemeenteverordeningen die bepaalden dat geen wonin
gen mochten worden gebouwd met minder dan drie slaapkamers, betitelde hij als ‘zottighe
den’. Wel kwam hij de Kamer in zoverre tegemoet dat hij de maximale inhoud van gesubsi
dieerde particuliere woningen bepaalde op 450 m3, mits deze alleen zouden worden gebouwd 
voor gezinnen met meer dan zes inwonende kinderen. Voorlopig nam de Kamer hier, bij 
gebrek aan beter, genoegen mee.

Een ander voornemen van In ’t Veld dat moest bijdragen tot een versneld inhalen van het 
woningtekort liep echter uit op een regelrecht fiasco. In de begroting voor 1950 lanceerde hij 
een grootscheeps plan dat, mits men genoegen nam met keurige armoede in onvervalste 
jaren-vijftig-stijl, ertoe zou kunnen bijdragen dat de woningnood v ijfjaar eerder was opge
lost dan in de oorspronkelijke planningen. Het plan voorzag in de bouw van 195.000 duplex- 
woningen in de periode 1950-1958: woningen die bestemd waren voor één gezin, maar die 
waren ingericht om tijdelijk door twee gezinnen te worden bewoond door de woningen op 
te splitsen in een boven- en een benedenwoning. Hetzelfde jaar nog zag In ’t Veld zich ech
ter gedwongen bij gebrek aan animo het programma aan te passen tot 72.000 duplexwonin- 
gen. De weerstand tegen de duplexwoning is begrijpelijk. Met soms niet meer dan 140 m3 
inhoud waren zij bijzonder klein en in de helft van deze woningen ontbrak een douche- of 
badgelegenheid, terwijl de huren bijzonder hoog lagen als gevolg van de snelle slijtage door 
de intensieve bewoning en omdat reserves moesten worden gevormd om de toekomstige 
‘ontsplitsing’ te financieren. Woningcorporaties en gemeenten stonden dan ook zeer scep
tisch tegenover de plannen. Vooral de onzekerheid over de vraag of, en zo ja wanneer de 
duplexwoningen weer tot één normale woning zouden worden samengevoegd, bepaalde het 
negatieve oordeel.

De Kamer deelde deze zorgen wel, maar gaf de minister toch het voordeel van de twijfel. De 
duplexbouw was acceptabel als noodoplossing, mits er ook voldoende zou worden gebouwd 
voor grote gezinnen. Want waar voldoende doorstroommogelijkheden naar grotere woningen 
ontbraken, aldus de K v p ’er W. Steinmetz,‘wordt het gevaar van kinderbeperking in de hand 
(...)  gewerkt’. Dat zag In ’t Veld ook wel in, maar hij meende dat de doorstroming naar 
grotere woningen zou zijn gewaarborgd als de gemeenten maar gebruik maakten van de 
Woonruimtewet van 1947 op grond waarvan zij desnoods woonruimte mochten vorderen. 
De geringe inhoud en de hoge huren van de woningen zouden de bewoners trouwens vanzelf 
wel prikkelen om zo snel mogelijk naar andere woonruimte om te zien. Verder legde de 
minister, die de gemeentelijke autonomie hoog had,8 het lot van zijn plannen in handen van 
de gemeenten. Het volkshuisvestingsbeleid behoorde immers tot hun klassieke taken, die 
dienden te worden gerespecteerd zolang het algemeen belang zich daar niet tegen verzette. In 
’t Veld wilde de duplexbouw dan ook niet dwingend voorschrijven.

P r a k t ijk

Met zijn ontzag voor de gemeentelijke autonomie tekende In ’t Veld meteen voor het failliet 
van de duplexplannen. De gemeenten weigerden de minister te volgen, bang als zij waren om 
op termijn met een inferieure woningvoorraad te blijven zitten. In 1949 werden dan ook niet
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meer dan 1500 duplexwoningen gebouwd; in totaal zijn er ongeveer 17.000 duplexwoningen 
totstandgekomen, nog geen tien procent van het aantal dat In ’t Veld oorspronkelijk voor 
ogen stond.

Wellicht heeft het fiasco van de duplexwoning In ’t Veld de moed gegeven ten tijde van de 
Koreacrisis toch een poging te wagen een paar gemeentelijke bevoegdheden naar zich toe te 
halen, zij het met het argument dat ‘de ongunst der tijden’ hem dwong ondoelmatig gebruik 
van materialen en arbeidskrachten tegen te gaan. In een wetsontwerp tot wijziging van de 
Wederopbouwwet, dat in juni 1951 aan de Kamer werd aangeboden, probeerde hij greep te 
krijgen op de gemeentelijke bouwverordeningen, die hij graag wilde unificeren en waar hij 
onder andere bepalingen uit wilde verwijderen betreffende een minimale plafondhoogte of 
een minimaal aantal slaapkamers van drie. Het Rijk droeg immers in hoofdzaak de lasten van 
het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid en mocht daarom wel een vinger in de pap hebben. 
Omdat In ’t Veld besefte dat zijn voorstel op bezwaren zou stuiten, wilde hij het onderbren
gen in de tijdelijke Wederopbouwwet die op 1 januari 1953 zou vervallen tenzij de Kamer met 
verlenging instemde. De Kamer herinnerde zich echter de oude parlementaire wijsheid dat 
niets zo lang duurt als het tijdelijke van wetten. Zij amendeerde het wetsontwerp dan ook 
zodanig dat de minister uitsluitend de unificatie van strikt bouwtechnische voorschriften aan 
gemeenten mocht opleggen. Van voorschriften van sociale aard, zoals het aantal slaapkamers, 
moest hij afblijven; gemeenten die dat wilden, konden dus gewoon grote woningen blijven 
bouwen. Toch viel er voor In ’t Veld ook ‘winst’ te noteren, in zoverre dat de bouw van gro
tere woningen gedurende zijn ambtsperiode inderdaad werd getemporiseerd. De gemiddel
de inhoud van woningwetwoningen bijvoorbeeld was inderdaad teruggelopen van 306 m3 in 
1946 tot 282 m3 in 1949. En de oppervlakte van woningwetwoningen liep van 1948 tot 1952 
terug van zo’n 90 naar ongeveer 85 m2.9 Als puntje bij paaltje kwam, kozen kennelijk ook de 
gemeenten ervoor binnen bepaalde grenzen zo veel mogelijk ingezetenen te huisvesten, ook 
al was het in een krappe woning. Overigens was de gemiddelde woninginhoud nog altijd gro
ter dan vóór de oorlog, hetgeen ln ’t Veld als een succesje beschouwde. Als kampioen van de 
grote gezinnen zou hij echter nooit bekend komen te staan.

De periode-Witte

O m standigheden10

De K vp’er Witte kwam ogenschijnlijk onder een aanmerkelijk gunstiger gesternte aan het 
bewind dan zijn voorganger I11 ’t Veld. AI in de tweede helft van 1951 had de bestedingsbe
perking haar vruchten afgeworpen. De betalingsbalans, de deviezenvoorraad en het begro
tingsevenwicht herstelden zich opmerkelijk snel, zo snel zelfs dat in het buitenland werd 
gesproken van ‘ le miracle néerlandais’.

Ook de politieke verhoudingen waren, ondanks het verlies van de k v p  bij de verkiezingen 
van 1952, zodanig dat Witte de hoop kon koesteren de ‘christelijke beginselen’ meer in het 
volkshuisvestingsbeleid tot uitdrukking te kunnen brengen. Met zes Kvp-ministers, v ijf voor 
de P v d A ,  twee voor de ch u  en de a rp  en één partijloze was het confessionele smaldeel in het 
derde kabinet-Drees sterker vertegenwoordigd dan onder Drees II. Desondanks bleef de 
woningnood een haast onoplosbaar probleem, al was het maar omdat de bouwnijverheid de 
snelle groei van de bevolking niet kon bijhouden. Ook werd het beleid in hoge mate gedic-
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teerd door omstandigheden waarop de bewindsman nauwelijks invloed had. De overspan
nen arbeidsmarkt en de materiaalvoorziening bleven problemen opleveren voor de bouw
productie. En de lage huren, onderdeel van de loon- en prijspolitiek, werkten verlammend 
op de particuliere woningbouw en -exploitatie. Pogingen om de huren substantieel te ver
hogen waren voor coalitiepartner P vd A  echter alleen aanvaardbaar als de huuropbrengsten 
deels weer werden afgeroomd ter financiering van nieuwe woningen. Een conflict hierover 
leidde in 1955 zelfs tot een kabinetscrisis, waarna het kabinet overigens redelijk eenvoudig 
weer kon worden gelijmd.11 Ook Witte zou derhalve met de nodige beperkingen moeten 
leren leven. Geen wonder dat het in de troonrede van 1955 nog steeds heette: ‘De woningnood 
blijft een donkere schaduw werpen op het overigens in menig opzicht gunstig beeld, dat ons 
volksleven te zien geeft.’12

Visie

Toch waren de verwachtingen bij het aantreden van de katholiek Witte hooggespannen 
geweest. Van hem mocht een liberaler beleid worden verwacht dan van zijn voorganger, aan 
wiens reputatie toch altijd het odium van bedillerig ‘staatssocialisme’ kleefde. Het Kvp-ver- 
kiezingsprogramma van 1952, waaruit ernstige zorg over de noden van het grote gezin sprak, 
had dat trouwens in duidelijke taal geëist. Het ging daarbij niet alleen om een algemeen, 
nationaal belang, maar vooral om een specifiek belang van het katholieke volksdeel. Het pro
gramma stelde onomwonden ‘dat de nodige armslag ook voor het grotere gezin, uit iedere 
kring, (...) gebiedende eis is voor de voltooiing van de geestelijke emancipatie van het katho
lieke volksdeel, in het bijzonder voor de z.g.n. middengroepen met haar leidinggevende en 
cultuurvormende arbeid’ Een zeker standsbesef speelde hier kennelijk ook een rol. Daar
naast beschouwde de k v p  als vanouds‘de reële mogelijkheid tot opbouw en ontplooiing van 
het gezin naar de natuurlijke zedenwetten, waartoe thans vooral de woningvoorziening de 
aandacht moet hebben’ als onontbeerlijk voor de ‘versterking van het Christelijke gezinsle
ven’. De partij leek zelfs bereid één van de kernpunten van haar ideologie, het subsidiari
teitsbeginsel, aan dit doel ondergeschikt te maken. Hetzelfde verkiezingsprogramma eiste 
immers: ‘Ter waarborging van voldoende woningen voor grotere gezinnen, beroep op hoger 
gezag, van beslissingen van gemeentebesturen.’13

Zo geprononceerd als de k v p  lieten andere partijen zich in hun programma’s niet uit. 
Weliswaar pleitten zij alle voor een zo hoog mogelijke woningproductie, soms met een 
beroep op ‘de hoge waarde van een gezond gezinsleven’,14 maar voorrang voor het grote gezin 
werd nauwelijks bepleit. De tegenstellingen spitsten zich eerder toe op de rol die de overheid 
in het volkshuisvestingsbeleid had te spelen: terwijl de v v d  en de confessionele partijen ver
wachtten dat de vrije markt uiteindelijk aan de maatschappelijke behoefte zou voldoen, ver
wachtten P v d A en c p n  meer van een planmatige aanpak.

Ook in het parlement was het de k v p  die zich voortdurend opwierp als tolk van de gro
te gezinnen. Al die kleine woningen die door In ’t Veld waren gebouwd, zouden op termijn 
alleen maar een gigantische financiële last opleveren, omdat ze niet meer in trek zouden 
zijn, aldus Kvp-woordvoerder E van Vliet bij de begrotingsbehandeling voor 1953. Maar de 
morele bezwaren telden ook nu voor hem zwaarder: ‘Het jonge gezin heeft recht (...)  op 
een woning, waarin het kan uitgroeien zonder dat de behuizing al bij een kindertal van 
drie o f vier te klein wordt.’ Een ‘juiste beleving van de huwelijksmoraal’ werd anders
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Alkmaar 1954 [Foto: Maria Austria Instituut].

onmogelijk. Van Vliet vreesde ook voor verhuisdwang als de woningdifferentiatie naar 
gezinssamenstelling consequent werd doorgevoerd: verfoeilijk overheidsdirigisme dus.15 
Van Vliets fractiegenoot J. Peters ging nog een stap verder. Deze liet zich tijdens hetzelfde 
debat tussen neus en lippen door ontvallen dat hij gezworen vijanden van de katholieke 
idealen ontwaarde, Vijanden, die wellicht bereid zijn om via woningpolitiek bewust bevol
kingspolitiek te bedrijven’ (lees: geboortebeperking af te dwingen, /R).’6 De Kvp-fractie 
had dan ook alle hoop gevestigd op de gemeenten die de moed hadden grote woningen te 
blijven bouwen.

Net als de k v p  bleef ook de P v d A -fractie bij haar oude standpunt: in eerste instantie zo 
veel mogelijk kleine woningen bouwen, een opvatting die ook zij overigens met morele 
motieven omkleedde. Zo stelde Ten Hagen in 1952 in de Kamer: ‘Wij achten meer bezwaren 
en meer morele gevaren verbonden aan het feit, dat jonge mensen hun huwelijk jaren moe
ten uitstellen (...)  dan aan het feit, dat (...)  grote gezinnen ( ...)  zich tijdelijk moeten behel-
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pen.’ Aan Peters’ suggestie dat door middel van woningpolitiek aan bevolkingspolitiek werd 
gedaan, wenste hij weinig woorden vuil te maken: ‘Ik geloof, dat geen serieus mens kan 
menen, dat de gezinsgrootte ( ...)  wordt beïnvloed doordat een woning één of twee kamers 
meer of minder heeft.’17 Bovendien wenste zijn fractie de bouw van grote woningen niet 
tegen te houden, wel de bouw van overbodige grote woningen.

Beleid

Zonder dat Witte radicaal brak met het beleid van zijn voorganger -  daarvoor werd ook hij 
te veel gehinderd door externe belemmeringen -  probeerde hij toch wel degelijk, en met suc
ces, meer te voldoen aan de verlangens van zijn geestverwanten in de Kamer. Ook voor het 
volkshuisvestingsbeleid diende het primaire uitgangspunt te zijn: ‘Hoe handhaven wij in ons 
leven onze morele standaard en hoe zien wij onze verantwoordelijkheid tegenover God en de 
zedenwetten?’18 Toen Witte bij zijn aantreden aankondigde de limiet voor de premieregeling 
voor de particuliere woningbouw weer op 500 m3 te zullen stellen, sloot hij in zijn argumen
tatie naadloos aan bij het Kvp-verkiezingsprogramma: ‘Wij zijn na ampele overweging tot de 
conclusie gekomen, dat vooral voor gezinnen uit de middengroepen met enige kinderen -  
dat behoeven niet eens de gezinnen met een groot aantal kinderen te zijn -  deze 375 m3 geen 
ontplooiingsmogelijkheden geeft, overeenkomstig hetgeen deze mensen aan woningcultuur 
normaal met zich meebrengen.’ Niet alleen gezinspolitiek dus, maar ook ‘standspolitiek’.19

Witte maakte ook van meet af aan duidelijk dat hij de duplexbouw niet zou stimuleren 
omdat deze aan jonge gezinnen de mogelijkheid tot ‘gezonde gezinsvorming’ ontnam en te 
snel tot verhuizing dwong. Het snel dalende kinderaantal vond hij toch een veeg teken. De 
woninggrootte had daarop volgens de minister wel degelijk invloed: ‘Ik meen, dat het oor
deel van sociale werkers en zielzorgers, die met het intieme leven van mensen in aanraking 
komen, ten deze een juistere vingerwijzing is dan de statistische gegevens, waarop men zich 
eventueel zou kunnen baseren.’20

Praktijk

In de loop van Wittes ambtsperiode bleek het met de woninggrootte, zowel qua oppervlakte 
en inhoud als het aantal vertrekken, nogal mee te vallen. Alleen in de grote steden werden 
naar zijn eigen inschatting relatief nog te veel kleine woningen met maar één o f twee slaap
kamers gebouwd, waardoor hij zich genoodzaakt zag te dreigen met ingrijpen in de gemeen
telijke autonomie als de gemeenten in gebreke bleven.21 Ook bleef de bouw voor zeer grote 
gezinnen met meer dan zes kinderen achter. Aan het eind van Wittes eerste ambtsperiode was 
echter ook de inhoud van woningwetwoningen in de grote steden gestegen.22 Dat de situatie 
zich begon te verbeteren, blijkt ook uit het feit dat Witte geen onevenredig hoge subsidies 
voor grotere woningen wenste te verlenen. Zij waren hoog genoeg 0111 zelfs een tweede woon
vertrek te bouwen als speel- of studeervertrek voor kinderen uit het grotere gezin. Van 
smeekbeden uit de Kamer, ook van zijn geestverwanten, om verhoging van de subsidies, trok 
hij zich dan ook niet veel aan.23
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Tot slot

Tegen het einde van Wittes eerste ambtstermijn mocht de Kvp-fractie in de Tweede Kamer, 
tot ergernis van coalitiegenoot P vd A ,  graag pochen op de voortvarende aanpak van het 
volkshuisvestingsbeleid door de geestverwante bewindsman. Wie enkel naar de cijfers kijkt, 
vindt daar veel voor te zeggen. Niet alleen bouwde Witte meer, maar ook grotere woningen 
dan In 't Veld.24 Toch valt op die cijfers wel wat af te dingen, zoals de PvdA niet ten onrechte 
betoogde. In ’t Veld had het economisch tij niet mee gehad. Bovendien had hij zijn jaarlijkse 
prognoses steeds gehaald of overtroffen, hetgeen Witte hem niet kon nazeggen. En het was 
moeilijk vol te houden dat Witte het einde van de woningnood veel dichterbij had gebracht. 
Bij het naderen van de verkiezingen van 1956 dreigde de stemming zo onaangenaam te 
worden dat het PvdA-Tweede-Kamerlid E. Vermeer voorstelde de w7oningnood niet in de 
verkiezingsstrijd te betrekken omdat dat onkies zou zijn tegenover de slachtoffers.25 De 
oppositionele v v d  liet in de Kamer echter meteen weten dat het er niet om ging wie meer 
had gefaald: In ’t Veld of Witte. De hele naoorlogse volkshuisvestingspolitiek was een mis
lukking gebleken.26 En de pers leek door Vermeers oproep eerder op een idee gebracht: van 
verschillende kanten werden de prestaties van beide bewindslieden eens flink geëvalueerd 
waarbij afwisselend In ’t Veld of Witte in gebreke werd gesteld.27

De vergelijking tussen het beleid van de twee bewindslieden maakt achteraf slechts één 
ding ten overvloede duidelijk. Het vervullen van ideologisch gefundeerde wensen op het vlak 
van de volkshuisvesting is sterk afhankelijk van het economische klimaat. En het is nauwe
lijks uit te maken wie ‘meer’ of ‘betere’ gezinspolitiek bedreef: de minister die veel kleine 
woningen wilde bouwen om het tekort zo snel mogelijk in te lopen o f de minister die prio
riteit verleende aan de huisvesting van grotere gezinnen. Zeker is dat beiden gezinspolitiek 
bedreven, bewust of onbewust.
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De wraak van Harm van Riel
‘De zaak-Van der Putten’ en de machtsstrijd binnen de v v d  aan het begin 
van de jaren zestig

Henny van der Burgt

Deze bijdrage behandelt een relatief onbekend deel van de geschiedenis van de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie ( v v d ) waarin macht, ambities, frustraties en intriges een rol 
spelen. Met deze aspecten kreeg namelijk de liberale minister van Defensie S.H. Visser tus
sen 1959 en 1963 te maken bij het optreden tegen een ambtenaar, F.H. van der Putten, die het 
departement van Defensie in diskrediet bracht. Leden van Vissers eigen partij zouden dit 
optreden aangrijpen om onder leiding van Harm van Riel (vvo-fractievoorzitter in de Eer
ste Kamer) een poging te doen om deze minister in mei 1962 tot aftreden te dwingen.

Op zichzelf is het verhaal rond Van der Putten al interessant omdat diens veronderstellin
gen betrekking hadden op corruptie binnen het leger. Het boeiendste van het verhaal zit hem 
echter in de houding van Van Riel ten aanzien van zijn partijgenoot. Hoe kwam het tot die 
verslechterde relatie? Is het enkel het beleid van de minister ten aanzien van Van der Putten 
waardoor dit conflict werd opgeroepen? O f speelden hier andere zaken een rol?

De basis van het gekrakeel ligt bij de kabinetsformatie van 1959, waarna we de gebeurte
nissen rond de portefeuille-invulling van Defensie en de tegenstellingen binnen de v v d  vol
gen, om 7.0 uiteindelijk bij de toestanden rond de zaak-Van der Putten te belanden.

De w ens van  Beel

Bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1 2  maart 1959 kwam de v v d  als de grote overwinnaar 
uit de bus. Zij steeg van 13 naar 19 zetels en werd de derde partij van het land. P.J. Oud was 
de absolute leider van de v v d ; naast het partijvoorzitterschap bekleedde hij tevens de func
tie van fractievoorzitter in de Tweede Kamer. In de Kamerfractie was zijn wil wet, en wezen
lijke politieke beslissingen nam hij alleen.1 Oud bepaalde dan ook de liberale koers tijdens de 
daaropvolgende formatiebesprekingen.

Op 19 maart had informateur L J.M . Beel een onderhoud met Oud. Tijdens dit gesprek 
merkte Beel terloops op dat hij aan het hoofd van het ministerie van Defensie graag een 
zakenman zou zien. Het departement had een woelige periode vol schandalen achter de rug 
en het werd nu tijd om met een schone lei te beginnen.2 Hij sprak de verwachting uit dat die 
zakenman in de kring van de v v d  wel te vinden zou zijn.3 In de daaropvolgende gesprekken 
met Beel vermeed Oud het leggen van onoverkomelijke obstakels. De v v d  mocht niet in de 
positie komen van een partij die wel grote winst bij de verkiezingen had behaald, maar niets 
met de winst had weten te bereiken.4 Het werd overigens al snel duidelijk dat er voor een 
liberaal-confessioneel kabinet ( v v d , k v p , a r p  en c h u ) de meeste animo bestond.
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Stoelendans om de portefeuilles

De gedachte aan de mogelijkheid om aan een regering deel te nemen hield de gemoederen 
binnen de v v d  volop bezig. Op 2  april volgde een gesprek tussen de bureaus van de beide 
Kamerfracties. Tijdens dit onderhoud kwam naar voren dat de Eerste-Kamerfractie unaniem 
van oordeel was dat Van Riel in aanmerking behoorde te komen voor de portefeuille van 
Financiën.5 Inmiddels was J.E. De Quay ( k v p ) tot formateur benoemd. Hij voelde er niets 
voor aan Van Riel een portefeuille aan te bieden. De Quay wist dat C.P.M. Romme ( k v p ) een 
kabinet wenste met bij voorkeur buitenparlementaire, dus politiek niet geprononceerde 
v v d -figuren.6 En Van Riel was een uitgesproken vertegenwoordiger van zijn partij.

Van Riel was in 1949 vice-voorzitter van de liberale partij geworden en vertegenwoordig
de haar sinds 1956 in de senaat, alwaar hij in 1958 fractievoorzitter werd. Met zijn Drentse 
tongval en zijn bolhoed was hij een markante verschijning. Hij was een voorstander van een 
sterk overheidsgezag en stelde prijs op tradities. Door deze opstelling verwierf hij het imago 
van een oerconservatief figuur. Hij hield ervan te provoceren, iets wat hem af en toe verleid
de tot gewaagde uitspraken. Een gevolg was dan ook dat hij nogal eens irritatie opwekte, 
zowel binnen als buiten de v v d . Oud was zich er terdege van bewust dat zijn aanstaande 
coalitiepartners niet op Van Riel als minister zaten te wachten en mede daarom droeg hij 
hem niet voor als kandidaat. Persoonlijk was hij trouwens evenmin gecharmeerd van Van 
Riel.7

De Quay had ondertussen gevraagd of de v v d  interesse had voor de portefeuille van 
Defensie. Van Riel had daar wel oren naar. Maar met de wens van Beel nog in zijn achter
hoofd noemde Oud de naam van Sidney van den Bergh, vice-president van Unilever.

Tijdens de vergadering van het dagelijks bestuur van de v v d  op 11 april 1959 gaf Van Riel 
blijk van grote ontevredenheid over de gang van zaken. Hij was van mening dat de v v d  niet 
moest meedoen als zij geen plaats kreeg in de financieel-economische sector van het kabinet. 
De Eerste-Kamerfractie zou anders in het kabinet geen vertrouwen stellen.8 De mening van 
de senaatsleden verontrustte Oud. Hij achtte het van groot belang dat het doel van de ver
kiezingscampagne, een kabinet zonder socialisten, zou worden bereikt.

Vooralsnog kon Oud de houding van zijn senaatsfractie negeren. Hij ging voorbij aan haar 
wens om de portefeuille van Financiën te claimen. Uiteindelijk zou De Quay er na een twee
de formatieperiode in slagen om een confessioneel-liberaal kabinet te vormen. De liberalen 
leverden met H.A. Korthals op Verkeer en Waterstaat (tevens vice-premier), E.H. Toxopeus 
op Binnenlandse Zaken en Van den Bergh op Defensie, drie ministers. Oud was er in geslaagd 
om de verkiezingswinst om te zetten in tastbare politieke resultaten. Maar binnen de v v d  

bestond er verdeeldheid over het behaalde succes. Met name Van Riel en zijn fractie waren 
ontevreden.

Op 19 mei 1959 werd Van den Bergh benoemd tot minister van Defensie. Maar nauwelijks 
twee maanden later trad hij al weer af. De nieuwbakken bewindsman was bij een echtschei
dingsprocedure betrokken geraakt en dat paste niet in het morele ideaalbeeld van een publie
ke gezagsdrager. Op steun van Oud hoefde hij niet te rekenen: zijn partijleider vond het 
getuigen van onzedelijk gedrag dat Van den Bergh als weduwnaar in het gezelschap verkeer
de van een nog niet gescheiden vrouw.9
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Wie nu?

Nu moest er in liberale kring een opvolger worden gevonden. In de wandelgangen werd Van 
Riel als gegadigde genoemd.10 Oud ging eigenhandig op zoek naar personen uit het bedrijfs
leven. Van Riel was kwaad omdat hij opnieuw dreigde te worden gepasseerd. ‘Het kon Oud 
niet schelen wie het werd als ik het maar niet was’, meldde hij naderhand.11 Kritische com
mentaren in de pers hoonden de partij nu de v v d  blijkbaar niet in staat was een geschikte 
kandidaat te leveren.12 De afwijzingen van aangezochte personen stapelden zich op en zo 
groeide de druk om iemand te vinden met de dag. Eind augustus 1959 vond Oud eindelijk 
een kandidaat: S.H. Visser.

Visser was een dark horse in de landelijke politiek. Hij was op Texel geboren en had na zijn 
studie aan de Landbouwhogeschool te Wageningen werk gevonden bij het Verbond van 
Nederlandse Werkgevers. Vlak voor de oorlog was hij lid geworden van de Liberale Staats
partij waar hij het bracht tot secretaris van de Kamerkieskring Leiden. In 1952 had hij zich 
aangesloten bij de v v d .

Op 5 september 1959 werd Visser beëdigd als minister van Defensie. Oud had bijna geheel 
eigenhandig een vrij onbekend figuur aangesteld. Het was een noodgreep om aan de toege
nomen druk te ontsnappen. Omwille hiervan had Oud er bij Visser sterk op aangedrongen 
de taak te aanvaarden.13 Het optreden van de liberale leider was zelfs zo solistisch dat enkele 
topfiguren van de v v d  de benoeming van Visser pas via de kranten te weten kwamen.14 
Bovendien had Oud Vin Riel opnieuw de pas afgesneden in zijn verlangen naar een minis
terspost. De leider van de Eerste-Kamerfractie was nu bijzonder gepikeerd en zou spoedig 
zijn ontevredenheid uiten. Hij had het gevoel dat Visser op zijn stoel zat.15 De nieuwe minis
ter van Defensie had daarmee al een vijand in zijn eigen gelederen, nog voordat hij daad
werkelijk aan de slag ging.

Van Riel doet van zich spreken

Een week na het aantreden van Visser kwam het dagelijks bestuur van de v v d  bijeen. Gedu
rende deze bijeenkomst ontstond er een discussie tussen Oud en Van Riel over de kabinets
formatie, die uiteindelijk tot een vertrouwensbreuk leidde.16 Van Riel zegde zijn politiek 
vertrouwen in partijleider Oud op. Hoewel de breuk voor de buitenwereld vooralsnog ver
borgen bleef, was de hoofdredactie van De Telegraaf hiervan wel op de hoogte, In een brief 
aan Van Riel schreef hoofdredacteur C.J. Brandt: ‘Naar ik hoorde, zoudt gij over de huidige 
regering allerminst enthousiast zijn en er zelfs voor voelen het tijdstip, waarop de regering 
naar huis zou moeten worden gezonden, niet door de socialisten te laten bepalen.’17 Dit was 
duidelijke taal en tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer van 10 
november 1959 uitte de ontevreden liberaal zijn twijfels een stuk genuanceerder: ‘Wij zullen 
dit kabinet gaarne steunen, dat betekent echter niet dat wij onze steun aan elke minister 
zullen geven.’18

De nieuwkomer Visser had een tweetal bekwame staatssecretarissen om hem bij te staan.19 
Maar in juni 1960 kon M.R.H. Calmeyer wegens ziekte niet bij de behandeling van de Defen
sienota in de Tweede Kamer aanwezig zijn. Het gevolg was dat Visser tal van technische mili
taire zaken betreffende land- en luchtmacht zelf behandelde. Hij moest tijdens de zitting 
vaak zaken opzoeken en was daardoor niet in staat om direct de juiste antwoorden te geven.
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Het dieptepunt kwam toen hij, enigszins verward, in wanhoop zei: ‘Het is doordat er zoveel 
papieren op mijn tafel liggen, dat men bij het wisselen van de papieren het overzicht wel eens 
kwijtraakt.’20 Hoongelach viel hem ten deel. Dit optreden deed het prestige van de minister 
in de Tweede Kamer geen goed, het gebrek aan kennis van zaken en politieke ervaring wreek
te zich.

Het zwakke optreden van Visser was niet onopgemerkt aan Van Riel voorbijgegaan. Hij 
besloot in augustus 1960 een verzoek in te dienen voor een interpellatie over de Defensieno
ta. Dit was geen normale gang van zaken in de Eerste Kamer en bovendien gericht tegen een 
partijgenoot. De liberale senaatsfractie voer sowieso sinds de vertrouwensbreuk van hun 
voorzitter met Oud steeds meer een eigen koers.21

De opstelling van de Eerste-Kamerfractie en het interpellatieverzoek deed een aantal par
tijleden besluiten om de noodklok te luiden. De tegenstellingen binnen de v v d  werden door 
deze zaken openbaar en dat was uiteraard niet goed voor de partij. Er moest overleg komen. 
Via een aantal liberale figuren uit het bedrijfsleven werd Van Riel onder druk gezet om de 
vrede te herstellen.22 Dit leidde ertoe dat het interpellatieverzoek werd ingetrokken en de ver
trouwensbreuk werd gelijmd. Dit wilde niet zeggen dat Van Riel Visser nu volledig accep
teerde als minister van Defensie. Nadat Oud daarover een gesprek had gehad met Van Riel, 
deelde hij het volgende mede aan zijn fractie: ‘De heer Van Riel zal deze minister niet doen 
vallen, doch vraagt zich af, of hij hem altijd zal blijven steunen. De heer Van Riel gaat er ech
ter mede akkoord dat het thans zeker niet het moment is om deze minister te vervangen.’23

Het ‘moment’ was er dus nog niet om Visser te doen vervangen. Van Riel bleef niettemin 
loeren op een kans om zijn gelijk te halen. En al spoedig kreeg hij die. Ditmaal naar aanlei
ding van een ontslagkwestie van een ambtenaar in dienst van Defensie: EH. van der Putten. 
Deze man was overigens bepaald geen onbekende op het departement en had al voor de 
nodige onrust gezorgd.

De voorgesch ied en is van ‘ de zaak-V an der P utten ’

Van der Putten werkte tussen 1931 en 1950 in dienst van het Nederlands Indisch Gouverne
ment, waarvan de laatste jaren in de werkplaats van de Leger Technische Dienst 81 ( l t d ) te 
Bandoeng op West-Java. In 1950 kwam hij naar Nederland en nam hij contact op met de 
minister van Oorlog. Hij wilde worden overgeplaatst naar de Koninklijke Landmacht in 
Nederland omdat naar zijn zeggen zijn leven in Indonesië gevaar liep. Hij zou namelijk op 
de hoogte zijn van corruptie bij zijn afdeling, waar een georganiseerde bende onder leiding 
van een aantal hoge officieren zich op grote schaal schuldig zou maken aan allerlei malver
saties.

In oktober 1950 werd het verzoek van Van der Putten ingewilligd en kon hij in Nederland 
aan de slag. Ondertussen was in september 1950 in De Leidsche Post een reeks artikelen ver
schenen over corruptie bij de l t d  te Bandoeng.24 De vaandrig R.C.L. Aernout zou deze mis
standen al in 1948 op het spoor zijn gekomen en daarom zou hij in februari van dat jaar zijn 
vermoord.25 ln verband met deze publicaties werd er een commissie ingesteld om de bewe
ringen te onderzoeken. Deze concludeerde dat Van der Putten betrokken was bij de publica
ties in De Leidsche Post en dat er voor de beweerde misstanden bij de l t d  geen bewijzen 
waren. De commissie twijfelde bovendien aan het geestelijk evenwicht van Van der Putten en 
gaf de aanbeveling om hem psychiatrisch te laten onderzoeken.26 Zover zou het niet komen
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omdat de minister van Oorlog het beter vond om Van der Putten ‘stevig aan het werk te zet
ten.27

In 1953 kreeg Van der Putten in zijn nieuwe functie problemen met zijn collega’s. Als 
gevolg hiervan werd hij in november 1954 overgeplaatst. Van der Putten stelde dat een aantal 
officieren bezwaren tegen hem koesterden in verband met malversaties in Indonesië. Er volg
den in de Nieuwe Haagsche Courant een aantal artikelen betreffende de overplaatsing.28 
Ondanks deze verwikkelingen besloot men om Van der Putten voor te dragen voor bevorde
ring.29 Doch deze was het niet eens met een aantal beoordelingen in zijn functioneringsrap- 
port. En er vonden opnieuw perspublicaties rond zijn persoon plaats.30 De strekking van de 
berichten was dat een ambtenaar niet werd bevorderd omdat hij misstanden aan de kaak 
stelde. Bepaalde officieren zouden hier achter zitten. Ditmaal kon een nieuwe onderzoeks
commissie niet aantonen dat Van der Putten iets met de gewraakte artikelen te maken had.

In december 1957 raakte Van der Putten betrokken bij de zogenoemde zaak-Oudewater I. 
Hij meldde dat een aanbestedingskwestie niet bij de goedkoopste aanbieder was terechtge
komen.31 Dit bleek een juiste constatering. De zaak kreeg nog een staartje in de ‘bloesjesaf- 
faire’, de zaak-Oudewater II. Toen Van der Putten in januari 1960 voor een controle weer bij 
dezelfde firma in Oudewater terechtkwam, vertelde de vrouw van de eigenaar dat haar was 
geadviseerd om hem mee het kantoortje in te lokken, haar bloesje te scheuren en te beweren 
dat zij door Van der Putten was aangerand. Hierop schakelde Van der Putten de politie in. 
Volgens hem zaten hier personen achter die betrokken waren geweest bij malversaties in 
Indonesië. De politie kon geen bewijzen vinden die deze beweringen ondersteunden. De 
‘adviseur’ bleek een sergeant te zijn die verklaarde dat de vrouw klaagde dat Van der Putten 
vaak op eigen gelegenheid in de papieren van de firma snuffelde. Om dit te voorkomen had 
hij haar aangeraden dan maar een soort aanranding uit te lokken.32

Door al deze gebeurtenissen stond Van der Putten bekend als een lastige, fantasierijke 
figuur met paranoïde trekjes. Niettemin had hij het niet altijd mis met zijn veronderstellin
gen (Oudewater I) en een zaak als ‘de bloesjesaffaire’ leek zijn achterdocht te rechtvaardigen. 
Met name de pers zorgde ervoor dat de zaken enorm werden opgeblazen, waardoor de kwes
tie een zware lading kreeg.

O ntslag v o o r Van der Putten

Van der Putten dreigde in april 1960 in het kader van een reorganisatie te worden overge
plaatst. Hiertegen ging hij in beroep bij het ambtenarengerecht. Hij stelde dat er sprake was 
van een ‘schijnreorganisatie’ en dat hij werd overgeplaatst omdat hij te lastig was. In het voor
jaar van 1961 publiceerde De Telegraaf een reeks artikelen over Van der Putten.33 Ook de poli
tiek ging zich met de zaak bemoeien. Eind augustus 1961 meldde een drietal Kamerleden zich 
bij staatssecretaris Calmeyer met vragen over Oudewater II.34 Door dit bezoek en de publi
caties groeide de druk op de minister van Defensie om wat te ondernemen.

Bij de liberalen begon eveneens beroering over de zaak-Van der Putten te ontstaan. Vin 
Riel ging er zich mee bemoeien. Tijdens de jaarlijkse vvo-d ag op 9 september 1961 sprak hij 
onder meer de volgende woorden over de zaak-Van der Putten: ‘Deze zaak zit niet goed, en 
de helmenaffaire ligt nog vers in het geheugen. Laat men oppassen, dat er geen nieuwe slacht
offers in de gouvernementele sfeer vallen.’35 Ongetwijfeld doelde hij daarmee op Visser die 
nota bene in de zaal zat.
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Drie weken na de v v d -bijeenkomst verscheen in het Algemeen Dagblad een spraakma
kend artikel over de zaak-Van der Putten.36 De krant suggereerde dat Nederlandse officieren 
sabotage hadden gepleegd tijdens de Japanse aanval op Nederlands-Indië. Dezelfde officie
ren zouden inmiddels belangrijke posities in de Koninklijke Landmacht bekleden. Van der 
Putten zou op de hoogte zijn van hun namen en om deze reden zou hij worden gedwars
boomd. De Telegraaf deed er nog eens een schepje bovenop door in oktober een aantal arti
kelen te wijden aan ‘Van der Putten’s martelgang’.37 Dit kon Visser niet meer over zijn kant 
laten gaan. Op 10 november 1961 volgde er een persconferentie waar de minister te kennen 
gaf dat ‘de onderste steen’ in deze zaak boven moest komen.38 Hij sommeerde Van der Put
ten om zo snel mogelijk de namen te noemen van de betreffende officieren. De ambtenaar 
kwam daarop met een 21 bladzijden dik memorandum vol met verhalen en beschuldigingen,

HOE ZAL DE KIEZER REAGEREN?

Oud: „Dank je wel, partijgenoot

Spotprent Samson, Dc Telegraaf, 29 november 1961.
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maar zonder namen.39 De minister had er nu schoon genoeg van en ontsloeg Van der Put
ten.

Een zucht van verlichting ging er door het departement van Defensie. De vreugde was 
echter van korte duur, want nu waren de poppen pas echt aan het dansen. Van Riel reageer
de één dag na het ontslag tijdens de algemene politieke beschouwingen. Hij vond het een 
moedige maar risicovolle beslissing van Visser om Van der Putten te ontslaan, maar hij kon 
zich niet achter het beleid van de minister stellen voordat dc zaak geheel was uitgezocht.40 
Van der Putten zelf was ondertussen in beroep gegaan tegen zijn ontslag.

Oud wilde Visser helpen deze zaak tot op de bodem uit te zoeken. Hij pleitte tijdens de 
begrotingsbehandeling van Defensie voor een volledige opening van zaken aan de Staten- 
Generaal door middel van een nota. Visser twijfelde aan de haalbaarheid hiervan. Maar na 
een felle vermaning van Oud zegde hij alsnog de gevraagde nota toe.41 Nadat deze op 8 febru
ari 1962 was gepresenteerd, besloot de Kamer een commissie (de commissie-Van Doorn) in 
te stellen om de nota en de handelwijze van de minister te beoordelen.42 Natuurlijk bleef De 
Telegraaf de gebeurtenissen op de voet volgen.43

Van Riel attaqueert Visser

Binnen de v v d  liepen de spanningen hoog op. Zonder de instemming van Oud nam zelfs 
een aantal leden van de Tweede-Kamerfractie het heft in eigen handen. Tot deze ‘dissidenten’ 
behoorden onder anderen: H. van Someren-Downer, W.J. Geertsema, J.H. Couzy en J.C. 
Corver. De twee laatstgenoemden gingen 27 februari 1962 op bezoek bij Visser. Zij vertelden 
dat er in de partij de aandrang bestond om hem te laten vallen en dat vooral Van Riel zich 
daarvoor sterk maakte. De voornaamste reden hiervoor was het beleid van de minister inza
ke de zaak-Van der Putten. Zij waren tot de slotsom gekomen dat de minister vrijwillig zou 
moeten aftreden. Visser weigerde dit en verklaarde de kwestie in de Staten-Generaal te wil
len uitvechten.44

Het hoge woord was eruit. Binnen de partij was er zoveel tumult om Visser en de zaak-Van 
der Putten ontstaan dat de bewindsman weg moest voordat hij nog meer schade zou aan
richten. De nervositeit werd wellicht bevorderd doordat er Provinciale Staten- en gemeente
raadsverkiezingen in het verschiet lagen. Ook de liberale achterban begon zich te roeren.45 
Daarnaast bleef de campagne die De Telegraaf over de zaak-Van der Putten voerde de onrust 
voeden. En zelfs begonnen dus leden van de Tweede-Kamerfractie van de v v d  zich achter 
Van Riel te scharen. Deze ontwikkelingen dwongen Oud om positie te kiezen. Hij koos voor 
Visser. Hierdoor verloor hij snel zijn greep op zijn fractie. De Telegraaf reageerde door de 
hoop te uiten dat gezonde krachten’ binnen de v v d  spoedig de overhand zouden krijgen.46

Tijdens de Statenverkiezingen van 20 maart 1962 verloor de v v d  aanzienlijk. Het verlies 
leidde tot paniek en op een spoedvergadering werd besloten om met het oog op de Tweede- 
Kamerverkiezingen van 1963 over te gaan tot een grondige vernieuwing van de kandidaten
lijst. Van Riel wist zich van invloed te verzekeren op de samenstelling van deze lijst. Hij kwam 
met het idee om een commissie in te stellen met als opdracht ‘het vinden van goede kandi
daten en het liquideren van ongeschikte zittende Kamerleden’.47 Van Riel nam onder meer 
met Van den Bergh plaats in deze zogenaamde ‘bloedraad’.48 Oud verloor hiermee een 
belangrijk deel van zijn machtspositie. Langzaam maar zeker begon Van Riel zijn gram te 
halen.
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Op 13 april 1962 werd het ontslag van Van der Putten door de ambtenarenrechter nietig 
verklaard.49 De uitspraak was een zware slag voor Visser en deze ging in hoger beroep.50 Bin
nen de v v d  werd beraadslaagd wat nu te doen. Een deel van de Tweede-Kamerfractie gaf te 
kennen Visser kwijt te willen. Oud besloot hoog spel te spelen. Tijdens de fractievergadering 
van 3 mei 1962 verklaarde hij dat hij niet meer in staat was de fractie te blijven leiden als een 
meerderheid van de fractie zou besluiten Visser de boodschap van heengaan te brengen.51 De 
ietwat geschrokken ‘dissidenten’ in zijn fractie wilden nu liever eerst de aangekondigde aan
val van Van Riel op Visser tijdens de behandeling van de Defensiebegroting in de Eerste 
Kamer afwachten. De positie van Oud wankelde als nooit tevoren.

Op 15 mei 1962 vond in de senaat de behandeling van de Defensiebegroting plaats. Op de 
tribune had een aantal ‘dissidenten’ plaatsgenomen. Van Riel begon 11a een langdurig intro 
over de zaak-Van der Putten. Het kernpunt van zijn betoog was dat Visser meer begrip had 
moeten hebben voor zijn ambtenaar en dat hij zijn beleid daar beter op had moeten afstem
men. Door dit alles was er volgens Van Riel sprake van een ontoelaatbaar personeelsbeleid. 
Hij besloot met de stelling dat hij weliswaar alles wat was gebeurd kon begrijpen, maar dat 
hij toch maar één consequentie zag.52 Van Riel sprak de woorden niet uit, maar het was dui
delijk wat hij bedoelde: de minister diende heen te gaan.

De reactie van Visser was kort. Hij was een minister van de Kroon en geen representant 
van zijn partij. In het betoog van zijn opponent had hij geen enkele aanleiding gezien om af 
te treden.53 Andere senaatsleden gaven blijk van grote verontwaardiging over het optreden 
van Van Riel. Volgens H.A. Algra ( a r p ) getuigde Van Riels optreden van ‘amoreel opportu
nisme’.54 De begroting werd uiteindelijk met de steun van de vvo-fractie aangenomen. Van 
Riel en de zijnen durfden, gezien de situatie rondom de kwestie Nieuw-Guinea, de begroting 
niet af te keuren.55 Teleurgesteld dropen de v v o ’ers op de tribune af. Visser had zich staan
de gehouden.

De afloop

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 30 mei 1962 was duidelijk dat de hele toestand rond 
Van der Putten, Visser, Oud en Van Riel de v v d  geen goed had gedaan. Opnieuw was de uit
slag negatief. De liberale achterban had genoeg van het ongecoördineerde gekonkel binnen 
de partijtop. De ‘bloedraad’ was na samenspraak met de Kamercentrales onder meer tot de 
conclusie gekomen dat het tijd was voor Oud om ‘het wat rustiger aan te doen’.56 In septem
ber 1962 kondigde een teleurgestelde Oud dan ook aan dat hij in mei 1963 wilde opstappen 
als fractievoorzitter. De voorzittershamer droeg hij in november van dat jaar over aan K. van 
der Pols. Als laatste van de politieke leiders van de grootste partijen in de jaren vijftig -  Drees, 
Romme, Schouten en Tilanus -  stapte hij op. Het was het op onaangename wijze afgedwon
gen einde van een grote politieke carrière. Van Riel zou tot 1976 fractieleider blijven in de Eer
ste Kamer.

De aandacht voor de zaak-Van der Putten verslapte na de mislukte aanval van Van Riel. 
Het beroep van de minister werd door de Centrale Raad van Beroep in Ambtenarenzaken 
eveneens nietig verklaard. De minister zag zich genoodzaakt om Van der Putten weer op zijn 
oude post terug te roepen. Kort daarna nam Van der Putten zelf ontslag. Hij had een andere 
werkgever gevonden. De conclusie van het rapport van de commissie-Van Doorn over de 
nota en handelwijze van de minister ten aanzien van Van der Putten viel positief uit voor Vis-
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ser. Hij kon zijn ambtstermijn uitzitten. Daarna trok hij zich terug uit de politiek, ln 1967 
werd hij burgemeester van Den Helder.

Conclusie

De basis van de slechte verhouding tussen Van Riel en Visser lag bij de frustraties van Van 
Riel. Hij voelde zich gepasseerd door Oud, want hij had minister willen worden. Door Visser 
aan te vallen, probeerde Van Riel zijn gram te halen. Hij gebruikte de zaak-Van der Putten als 
stok om Visser mee te slaan. Of Van Riel van begin af aan het doel had om Oud uit het zadel 
te lichten, is niet met zekerheid te zeggen. Maar toen Oud zijn positie koppelde aan die van 
Visser, moet Van Riel hebben ingezien dat hem dat de kans bood om de machtspositie van 
Oud te breken. Het past daarom in de lijn der ontwikkelingen dat, nadat Oud zijn afscheid 
had aangekondigd, de zaak-Van der Putten op de achtergrond raakte en de aanvallen tegen 
Visser ophielden. Waarmee maar weer eens bewezen is dat de politiek inderdaad een irratio
nele kant heeft, vol met emoties, hartstochten, ambities en wraakzucht.
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50 Jahre Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und 
der politischen Parteien in Bonn

Martin Schumacher

Ein Jubilaum

In der Bundesstadt Bonn hat sie nach wie vor ihren Sitz, die Parlamentarismus-Kommissi- 
on. Die kleine Forschungseinrichtung rnit dein langen Namen -  Kommission für Geschich
te des Parlamentarismus und der politischen Parteien -  ist kein parlamentarisches Gremium. 
Am 13. Mai 2002 feierte sie ihr 5ojahriges Bestehen. Von ihrer erfolgreichen Tatigkeit zeugen 
Quellenwerke, Handbücher und biographische Nachschlagewerke, davon nicht weniger als 
135 monographische ‘Beitrage’. Mit dieser Reihe, 1952 mit einer Untersuchung über den 
Bruch der grotèen Koalition 1930 eröffnet, wie mit allen ihren Veröffentlichungen wendet sich 
die Kommission in erster Linie an die Fachwelt, zugleich aber auch an eine breitere, histo- 
risch-politisch interessierte öffentlichkeit.

Renommierte Historiker, Archivare, Politikwissenschaftler, Staatsrechtler und Soziologen
-  von Wolfgang Abendroth bis Gerhard Zwoch -  zahlen zu den Autoren der Kommission. 
Mitglieder, Autoren und Freunde der Forschung, unter ihnen zahlreiche aktive und ehema- 
lige Abgeordnete des Deutschen Bundestages, folgten der Einladung der Kommission nach 
Berlin und nahmen an dem Festakt im Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestages teil. Mit 
einer Fotoausstellung und einem gleichnamigen Bildtextband prasentierten die Bonner Par-

Vignet van de ‘Kommission’ [Ontwerp: Celestino Piattij.
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lamentarismusforscher ira Westfoyer des Paul-Löbe-Hauses ‘Bismarcks Reichstag’ im Jahre 
1889 als virtuellen deutschen Geschichts- und Erinnerungsort.

Der lange Name der Kommission ist ein Zungenbrecher und ein Synonym für historische 
Grundlagenforschung. Er umreifit das weite Tatigkeitsfeld der Forschungseinrichtung, deren 
Erfolgsgeschichte die Frankfurter Allgemeine Zeitung in schoner journalistischer Zuspitzung 
auf den Punkt brachte: ‘Bonner Quellenmeister’. AnlaBlich des Festaktes wtirdigte Bundes- 
tagsprasident Wolfgang Thierse die wissenschaftliche Leistung der Kommission. Gemessen 
allein schon an der Zahl der Publikationen -  alles in allem eine eigene Forschungsbibliothek
-  hat sich ein Wunsch Karl Carstens sichtlich erfüllt: Aus gegebenem AnlaB, 1977 natürlich in 
Bonn gefeiert, wünschte der damalige Bundestagsprasident ‘der Kommission auch für die 
nachsten 25 Jahre eine erfolgreiche, glückliche Arbeit im Dienste der Wissenschaft und 
zugleich im Dienste des deutschen Volkes’.

Das Gesamtverzeichnis der Publikationen, jahrlich aktualisiert, spiegelt die Vielfalt der 
Forschungsthemen, Kontinuitat und Wandel des Forschungsprogramms wie eine dauernde, 
sich immer wieder neu stellende Bildungsaufgabe. Das Heft verzeichnet den Forschungser- 
trag wie auch das verlegerische Potential der Kommission, Publikationsangebote aus der 
Wissenschaft aufzunehmen.

G rü n d u n g und G rü n d er

Die Kommission war keine universitare Gründung. Die Initiative ging jedoch von Wissen- 
schaftlern aus. Hochschullehrer, insbesondere Fritz Fischer (Hamburg), artikulierten Emp- 
fehlungen und Vorschliige für eine solche historische Kommission, deren Finanzierung 
schlieBlich im Zusammenwirken mit der Kulturabteilung des Bundesministeriums des 
Innern sichergestellt werden konnte. In der vorlaufigen Bundeshauptstadt Bonn engagierte 
sich der Bund für die Neugründung, die kein Institut sein durfte.

Für die Parlamentarismus-Kommission -  eine Einrichtung mit einem vergleichbaren 
oder ahnlichen Forschungsauftrag hatte es in der Weimarer Republik nicht gegeben -  über- 
nahm die öffentliche Hand die Finanzierung. So war es möglich, zu Beginn des lahres 1952 
eine Geschaftsstelle einzurichten. Im Gegensatz etwa zum Institut für Zeitgeschichte, einige 
Jahre früher ins Leben gerufen, war und blieb die Kommission ein Forschungsverbund der 
in ihr aktiv mitwirkenden Hochschullehrer: Historiker, Politikwissenschaftler, Staatsrechtler, 
Bibliothekare und Archivare. Zum Gründerkreis kamen dann im Laufe der Zeit weitere 
führende Vertreter ihres Fachs als jeweils kooptierte Mitglieder hinzu.

Das politische Bonn förderte die freie wissenschaftliche Vereinigung bis 1976. Danach 
übernahm das ‘Sitzland’ Nordrhein-Westfalen diese Verpflichtung. Die Kommission durfte 
daher mit Recht in der Bundeshauptstadt Berlin feiern, arbeiten wird sie aber weiterhin in 
der Bundesstadt am Rh ein.

Dem parlamentarischen Bonn verdankt die Kommission nicht wenig: Der spo-Abgeord- 
nete Ludwig Bergstraesser, Nestor der deutschen Parteiengeschichtsforschung, förderte tat- 
kraftig die Neugründung, in die er als Mitglied berufen wurde. Wesentliche Forschungsim- 
pulse verdankte die Kommission weiterhin dem Bundestagsabgeordneten Wilhelm Gülich, 
der als Direktor der Bibliothek für Weltwirtschaft in Kiel auch den Neuaufbau der Parla- 
mentsbibliothek mit gestaltete. Bergstraesser und Gülich wurden aber ausdrücklich nicht als 
Politiker, sondern als Fachvertreter ernannt. In unmittelbarer Nachbarschaft der Politik, aber
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als ein freies interdisziplinar arbeitendes, wissenschaftliches Forum nahm die Kommission 
Anfang 1952 ihrc Tatigkeit in Bonn auf.

Wissenschaft und politische Bildung, Forschung als Voraussetzung der politischen Bil- 
dungsarbeit, diese Koordinaten sollten das künftige Aufgabengebiet der Kommission 
bestimmen. Nach den ‘schweren Erschütterungen der gegenwartigen Zeit’ sahen die Griinder 
die Aufgabe der Kommission darin, ‘Ursachen unseres Zusamrnenbruches’ zu erforschen: 
‘Erneuerung’ setze‘Erkenntnis’ voraus. Der wissenschaftlichen Erforschung der Parteien und 
Parlamente wurde in diesem Zusammenhang grofie Bedeutung zugemessen, insbesondere 
der Quellenerschliefiung. Auf diese VVeise sollte untersucht werden, 'wie auch in Deutschland 
die Massen, und zwar sehr viel weitgehender als bisher bekannt, allmahlich in die politische 
Verantwortung hineingewachsen und vom Objekt zum Subjekt politischer Entscheidungen 
geworden sind.’

Die Forschungsinitiativen der Gründer richteten sich auf die Zeit zwischen 1848 und 1933. 
Wissenschaftlich ein Desiderat, galten systematische Untersuchungen der 'massenpsycholo- 
gischen, soziologischen und sozialpolitischen, publizistischen, organisatorischen und öffent- 
lich-rechtlichen Wirkungsformen der Parteien und Parlamente’ auch staatspolitisch als 
geboten. Dieses Forschungsprogramm -  entsprechend dem wissenschaftlichen Profil der 
Gründer -  schien in besonderer Weise geeignet, ‘den politischen Parteien und der gesamten 
politischen Öffentlichkeit jene demokratische Tradition bewusst zu machen, die in Deutsch
land bisher nicht zu einem lebendigen Wert geworden ist’. Die nur eine Manuskriptseite 
umfassende ‘Erklarung’ vom 25. November 1950 spiegelt bereits das Selbstverstandnis der 
Kommission, den Grundkonsens von Wissenschaft und Politik, der die Neugründung 
ermöglichte.

Publikationen: eine Forschungsbibliothek

Der Bund hatte sich für die Gründung der Forschungseinrichtung engagiert, die er durch 
stets knapp bemessene Zuwendungen in die Lage versetzte, ihren Satzungsauftrag wahrzu- 
nehmen. So veröffentlichte die Kommission in den ersten fünf Jahren neun monographische 
Beitrage, kleinere bibliographische Arbeiten und eine Ludwig Bergstraesser zum 70. 
Geburtstag gewidmete Festschrift: Aller Anfang ist schwer; aber der Auftakt war gelungen. 
1959 konnte die erste Reihe der Quellen mit der Edition Der Interfraktionelle Ausschufi eröff- 
net werden: ‘Von der konstitutionellen Monarchie zur parlamentarischen Republik’ sollte 
sich der Bogen der neuen Reihe spannen, die den Prozefi der Parlamentarisierung‘durch the
matisch und chronologisch aufeinander abgestimmte Editionen’, wie die Herausgeber im 
Vorwort darlegten, ‘gleichsam einzukreisen’ beabsichtigte, ohne ‘die retardierenden Momen- 
te’ zu vernachlassigen. Die Themen sollten sich ‘nach den vordringlichen Bedürfnissen der 
Forschung’ richten; ‘Geschichtsschreibung’ dürfe jedoch nicht durch ‘Quellenabdruck’ 
ersetzt werden.

Als Bearbeiter und Flerausgeber haben Erich Matthias und Rudolf Morsey mit dieser 
Konzeption ‘ein Stück historisches Neuland erschlossen’ und die fruchtbare Zusammenar- 
beit der Kommission mit dem Bundesarchiv begründet. Die Weichenstellung -  die Reihen 
Militcir und Politik, Ratebewegung, Die Weimarer Republik und Deutschland seit 1945 sollten 
folgen -  war eine wesentliche Voraussetzung für die institutionelle Weiterentwicklung und 
Profilierung der Vereinigung: In der Zunft wurden die‘grünen’ Quellenbande- nach der Far-
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be ihres Einbandes benannt -  zum eigentlichen Markenzeichen des Forschungsinstituts 
Kommission.

Zuletzt erschienen in den Quellen der nachgelassene Memoirenband des konservativen 
Politikers Kuno Graf von Westarp, der zweite Band der Serie Der Auswiirtige Ausschufi des 
Deutschen Bundestages 1953-1957 sovvie die Edition Nationalliberalismus in der Weimarer 
Republik, die die Politik und Programmatik der von ihrer Gründung 1918 bis zu ihrem Ende 
1933 von Gustav Stresemann geftihrten rechtsliberalen Deutschen Volkspartei dokumentiert. 
Weiterhin können voraussichtlich bis Ende 2003 die abschliefienden Bande der Protokolle 
der cou/csu-Fraktion im Deutschen Bundestag veröffentlicht werden, so dafi die politisch- 
parlamentarische Entwicklung des westlichen Teilstaates anhand der Überlieferung der bei
den grötèten Fraktionen des Deutschen Bundestages dann bis 1966 unmittelbar aus den 
Quellen nachzuvollziehen ist. Dank einer Startfinanzierung der Volkswagen-Stiftung konn- 
te die entsprechende Edition für die spo-Fraktion bereits 1991 publiziert werden.

Grundlagenforschung benötigt einen langen Atem, bedarf der institutionellen Veranke- 
rung, ist ohne eine finanzielle Basis und personelle Kontinuitiit nicht möglich. Die laufenden 
Editionsvorhaben können so nur dank Unterstützung der Deutschen Forschungsgemein- 
schaft bzw. des Deutschen Bundestages betrieben werden. Weitere Forschungsschwerpunkte 
insbesondere in Verbindung mit dem von Gerhard A. Ritter betreuten Handbucli der 
Geschichte des deutschen Parlamentarismus werden von der Gerda Henkel Stiftung (Düssel- 
dorf) bzw. von der Fritz Thyssen Stiftung (Köln) finanziert. Auch für ihre ‘Jubilaumsgaben’
-  Photodokumentation und Ausstellung ‘Bismarcks Reichstag’ -  war die Kommission auf 
Zuwendungen namhafter Sponsoren angewiesen.

Das Land Nordrhein-Westfalen, Stiftungen und Sponsoren

Mit ihren verschiedenen Reihen verfügt die Kommission tiber das Instrumentarium, For- 
schungsergebnisse des Instituts, aber auch angebotene Arbeiten angemessen zu publizieren. 
An der grundsatzlichen Zielsetzung -  der primiir historischen Grundlagenforschung zu die
nen -  hat sich bis heute nichts geandert. Dieser Gründungsauftrag ist nach wie vor ver- 
pflichtend für die Institutsarbeit, deren finanzielle Grundlast das Land Nordrhein-Westfalen 
tragt.

Die staatlichen Zuwendungen werden mittlerweile -  und das gilt für alle freien Institute 
im Bereich der Landesforschung -  als Projektmittel zur Einwerbung von Drittmitteln 
gewahrt. In Anbetracht der Haushaltsprobleme des Landes ist die mit dem neuen Förder- 
modell verbundene ‘Entkameralisierung’ und Starkung der institutionellen Substanz durch- 
aus von Vorteil, zumal für den Fall einer weiteren Reduzierung des finanziellen Engagements 
der öffentlichen Hand. Der Wettbewerb um gleichfalls knapper werdende Drittmittel -  
Zuwendungen von Stiftungen und Sponsoren -  dürfte dann noch hiirter werden.

Eine ausreichende finanzielle Absicherung durch das Bundesland Nordrhein-Westfalen 
ist und bleibt daher die Voraussetzung einer von Interessen- oder Gremiendruck unabhan- 
gigen Forschungseinrichtung wie der Kommission. Die ‘Lizenz zum Drucken’ kann durch- 
aus auch von der Tüchtigkeit oder Fahigkeit der Institute abhangen, entsprechende Dritt
mittel zu beschaffen. Drittmittel diirfen aber nicht zum Mali aller Dinge werden.

Die Kommission war ein halbes Jahrhundert lang in der glücklichen Lage, ihren For- 
schungs- und Dienstleistungsauftrag zu erfüllen. In einem Pilotverfahren soll nun zunachst
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bei den Protokollbanden des Auswartigen Ausschusses das Medium c d - r o m  das Buch 
erganzen. An der publizierten Forschung-unter Einbeziehung der neuen Möglichkeiten des 
Internets -  wird allein auch künftig die Leistung des Instituts zu messen sein.

Kooperation und Dienstleistung

In 50 Jahren ist die Kommission zum zentralen Forschungs- und Publikationsort für 
Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien in Deutschland geworden. 
Ein Forschungsmonopol für bestimmte Arbeitsbereiche besitzt die Kommission selbstver- 
standlich nicht. Sie ‘konkurriert’ vielmehr bei einzelnen Themen oder Projekten mit überre- 
gionalen und lokalen Institutionen, vor allem den gröBeren Archiven, und nicht zuletzt den 
parteinahen Stiftungen und Forschungseinrichtungen, mit denen die Kommission vielfach 
in Editionsfragen kooperiert. Gerade hier ist vielfach eine Bündelung der Krafte und Res- 
sourcen eine Grundbedingung des Erfolgs.

Für viele Forschungsprojekte -  die Fraktionsprotokolle der s p d  und der c d u / c s u , oder 
die Sitzungsprotokolle des FDP-Bundesvorstandes, um nur drei Beispiele zu nennen -  steil
ten die Schatzhauser der Überlieferung, die Archive, die Materialien bereit, wahrend die 
Kommission die wissenschaftlichen Standards der Edition, aber auch ihre personelle und 
finanzielle Durchführung gewahrleistete. Planung und Realisierung solcher Projekte folgen 
nicht bestimmten politischen Prioritaten. Sie ergeben sich in der Regel aus der Zuganglich- 
keit der Quellen. Initiativen aus dem politischen Raum sind die Ausnahme. Im Fall der Edi
tion des Gesamtbestandes der sPD-Fraktionsprotokolle dtirfte die Anregung des damaligen 
Parlamentarischen Geschaftsfiihrers der Bundestagsfraktion es der Kommission erleichtert 
haben, sich auf das Wagnis des Forschungsvorhabens einzulassen. In fünf Jahren war das 
Projekt abgeschlossen, lag das Ergebnis in fünf Teilbanden vor.

Im Bereich der oft tagespolitisch motivierten Auftragsforschung kann und will die Kom
mission nicht mit den grofien Apparaten der wissenschaftlichen Dienste der Parlamentsver- 
waltungen und der parteinahen Stiftungen konkurrieren. In der ihr gemaSen Weise ist sie 
jedoch im Einzelfall durchaus in der Lage, Leistungen für die Grundlagenforschung und den 
Auftraggeber zu erbringen. So versicherte sich der Deutsche Bundestag 1987 des Forschungs- 
potentials der Kommission für eine historische Untersuchung: die systematische Aufarbei- 
tung der Lebensschicksale der ehemaligen Reichstagsabgeordneten der Weimarer Republik 
in der Zeit des Nationalsozialismus. Das Parlament bestimmte den Forschungsgegenstand. 
Die ‘M.d.R.’ -Dokumentation, das Ergebnis dieser Dienstleistung, hat als Kommissionsveröf- 
fentlichung neben dem 1960 erschienenen Sammelband Das Ende der Parteien 1933 die brei- 
teste öffentliche Resonanz gefunden. Auf der Grundlage des in wissenschaftlicher Unabhan- 
gigkeit erstatteten Berichts und der Publikation der Forschungsergebnisse hat der Deutsche 
Bundestag dann in eigener Verantwortung ‘Gedenkbücher’ erstellt, die an die Verfolgung der 
Reichstagsabgeordneten erinnern und im Bundestag, im ehemaligen Reichstagsgebaude, 
ausliegen.

Den ursprünglichen Forschungsauftrag erweiternd, erinnert die umfassende ‘M.d.R.’- 
Dokumentation in der 1994 erschienenen 3. Auflage zugleich an die Verfolgung auslandischer 
Parlamentarier im nationalsozialistischen Herrschaftsbereich. Namentlich genannt werden 
die Abgeordneten, die wahrend der Besetzung ums Leben kamen, im Fall der Niederlande 14 
Mitglieder der Ersten und Zwei ten Kammer.
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Der Forschungsauftrag des Deutschen Bundestages gab den Anstofi zu erganzenden pro- 
sopographischen Sondierungen, die ihren Niederschlag in Dokumentationen zur Verfolgung 
der Landtags- und Bürgerschaftsabgeordneten bzw. zum parlamentarischen Wiederaufbau 
nach 1945 fanden. Darüber hinaus hat die Kommission als ‘Handbücher’ bzw. ‘Photodoku- 
mente’ weitere parlamentsspezifische, biographische Nachschlagewerke vorgelegt, z.B. für 
die Abgeordneten der Frankfurter Nationalversammlung, für das Preutëische Abgeordneten- 
haus, für die II. Kammer des Königreichs Sachsen oder den inzwischen nach einem Volks- 
entscheid aufgelösten Bayerischen Senat.

Zw ischen  G utenberg und In tern et

Eine Erfolgsbilanz von weit mehr als 200 Buchtiteln dokumentiert die wissenschaftliche und 
gesamtgesellschaftliche Bedeutung der Kommission. In dieser Weise leistet die kleine For- 
schungsvereinigung, die kein Institut sein durfte und heute ihren langen Namen als ein 
Gütezeichen betrachten darf, einen unverzichtbaren, national wie international anerkannten 
Beitrag sowohl für die historische und politikwissenschaftliche Forschung als auch für die 
politische Bildung.

In der Bundesstadt Bonn wird ‘die Kommission’, wie sie sich gerne selbst nennt, auch 
kilnftig das tun, was sie immer ausgezeichnet hat: Grundlagenforschung zur Geschichte des 
Parlamentarismus und der politischen Parteien anregen, fördern, betreiben und veröffentli- 
chen. Dankbar hat sie die Initiative des Centrums voor Parlementaire Geschiedenis in Nij
megen aufgenommen, gemeinsam interessierende Forschungs- und Editionsfragen zum 
Thema von Begegnungen zu mach en. So wird das dritte deutsch-niederlandische For- 
schungsgesprach im Herbst 2002 in Bonn stattfinden.

Mehrere Generationen von Wissenschaftlern haben arn Aufhau der Kommission, einer 
Bonner Institution, mitgewirkt. Die Gründungsmitglieder wahlten Alfred Herrmann (Ber- 
lin) zu ihrem ersten Prasidenten. Ihm folgten in diesem auf jeweils drei lahre befristeten Amt 
VVerner Conze (Heidelberg), Karl Dietrich Bracher (Bonn), Rudolf Morsey (Speyer) und nun 
Klaus Hildebrand (Bonn). Für drei Jahrzehnte -  von 1968 bis 1998 -  stand R. Morsey an der 
Spitze der Kommission, die heute 21 Mitglieder zahlt.

Das Forschungsinstitut bietet unter seiner InternetadresseSvwfw.kgparl.de’ Informationen 
zu Neuerscheinungen sowie eine vollstandige Bibliographie seiner Publikationen an. Das 
jeweils aktuelle Verzeichnis kann zudem beim Droste Verlag (Postfach 10 42 51, 40033 Düs- 
seldorf) oder unmittelbar bei der Kommission (Kommission für Geschichte des Parlamen
tarismus und der politischen Parteien, Colmantstr. 39, 53115 Bonn) angefordert werden.

Mit der Broschüre Autoren, Biicher, Rezensenten veröffentlicht die Kommission, deren 
Veröffentlichungen eine Vignette von Celestino Piatti schmückt, einen für ein Forschungs
institut ungewöhnlichen, aber eigentlich selbstverstandlichen Service: Diese ‘Annotierte 
Bibliographie’ verzeichnet samtliche Besprechungen bis 1998. Eine Fortsetzung ist in Vorbe- 
reitung und soll zum Abschlutë des ‘Jubilaumsjahres’ erscheinen.

96



Egodocument



j f l U s I

/ 2 ^ —

L u l vw, ' m  »

CU S.V XjDi^V W=>̂ 5 0^ JL s^ >  <XjS>l~*av~r-<>----WfeS.Vi • ■*-

c)̂ =>Qw. .

H u  Qy^~ 00,yv^>-v-. 1̂ 0 c i .  vl/. w>.p C^Lxa--^ Va«J<v-Oo/V^Si^. t—.

^  ■o^AAvxi'U-' x^o.tA 1̂  o_>>^ ^ jl.~ ^ -9~ J^a-CJuA- V-C^( ">K*~

U w > j\  C v s io i^ iv ^ w . .

)̂ iA iLo tf- ', XTJ Vva-^Ü-'V**— Co t(. >/V\A u» ^^^3

^ V C < iA , J  V W O \ - » \ v 7 U  V \ ^ _  ö A ^  * > JV - 0  '4/\$^-* V^U  l^ _y^  J2 -*~ *r. ^

V^>vll*_w v3\^a_^Q-  ̂ L̂ « ~A *L*- W v-o iy^ ^ ^  l^C_«L-_

V-S-» -<y\ {jg/\. J'"^ ^  ^  *~- t'S~. Vj (y —U  iX-\_ V’t'VO"̂ ^̂ .̂ *■

WooV>-~. C--U O  jp Ié̂ V "i ̂  1—̂  K .
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Ik wil in de politiek
Een brief van de 19-jarige Pim Fortuyn

Anne Bos en Johan van Merriënboer

Pim Fortuyn heeft zijn tomeloze ambitie om de politiek in te gaan nooit onder stoelen of 
banken gestoken. In talloze publicaties trok hij fel van leer tegen het landsbestuur en 
beschreef hij hoe hij misstanden zou aanpakken. Hoewel hij begin jaren negentig zichzelf al 
als toekomstige minister-president naar voren schoof,' begon zijn carrière als politicus pas in 
2001, toen hij zich beschikbaar stelde als lijsttrekker van Leefbaar Nederland. Hij was op dat 
moment 53 jaar.

In het archief van de Katholieke Volkspartij, ondergebracht in het Katholiek Documenta
tiecentrum te Nijmegen, vonden we bij toeval onderstaande brief van de 19-jarige Pim For
tuyn aan de toenmalige voorzitter van de Kvp-Tweede-Kamer fractie Norbert Schmelzer.2 De 
jonge Fortuyn had een deftig visitekaartje aan zijn brief gehecht. Fortuyn was afkomstig uit 
een katholiek middenstandsmilieu, vandaar dat hij zich tot Schmelzer richtte.

We hebben de brief hieronder getranscribeerd. Boven de brief staat een krabbel van Schmel
zer: ‘heer v/d San den Wilt gij antwoorden? Dank 21/3’. Deze aantekening was bedoeld voor 
fractievoorlichter Piet van der Sanden.

Driehuis, 13-3-1967
Geachte heer,

Aanstaande zomer hoop ik eindexamen h .b .s . - b  te doen.
Na het eindexamen wil ik mij gaan bekwamen in de politieke wetenschappen aan de f  faculteit 
te Amsterdam.
Dit door studeren is natuurlijk nu wel allemaal erg mooi, maar ik zou u nu ah ervaren politi
cus eens willen vragen wat de mogelijkheden in ’t algemeen in de politiek zijn en wat in het 
bijzonder de mogelijkheden in uw partij zijn.
Want het is natuurlijk wel noodzakelijk dat ik na een studie van zes jaar ook nog een fatsoenlijke 
boterham kan verdienen.
Ik begrijp dat u het als politicus, vooral op het ogenblik, erg druk zult hebben.
Als u dan ook mijn brief niet zult kunnen beantwoorden zal ik hier volledig begrip voor kunnen 
opbrengen, en zal ik trachten mij bij andere instanties nader te informeren.

Met vriendelijke groeten,
Pim.
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Schmelzer antwoordde als volgt:

Den Haag> 29 mei 1967
Zeer geachte heer Fortuyn,

Ik heb met belangstelling kennis genomen van Uw brief van 13 maart j.l. De kabinetsformatie 
heeft mij helaas verhinderd mij eerder met Uw verzoek bezig te houden. Ik hoop intussen dat Uw 
eerste activiteiten van de eindexamens succesvol zijn verlopen.

Het is zeer moeilijk te zeggen o f iemand die is afgestudeerd in de politieke wetenschappen, ook 
binnen de politiek een functie zal kunnen krijgen. Het lijkt mij dan ook onmogelijk “voorspel
lingen” te doen over de situatie zoals die over zes jaar met name ten aanzien van de partijfor- 
matie zal zijn. Ik begrijp dat U aan dit antwoord weinig hebt, maar ik zou U willen adviseren 
U nader te laten informeren b.v. door Dr.Mr. Hoogerwerf wetenschappelijk medewerker aan de 
v.u. te Amsterdam.

In de hoop U toch nog een suggestie aan de hand te hebben gedaan, verblijf ik

hoogachtend,

Drs. W.K.N. Schmelzer,
Fractievoorzitter.

O f deze correspondentie nog een vervolg heeft gekregen, weten we niet. In zijn autobiogra
fie herinnerde Fortuyn zich zijn motivatie om sociologie te gaan studeren als volgt:

‘De nachten gaan voorbij met ellenlange gesprekken en beschouwingen over de toekomst. Ik ga 
immers begin september naar Amsterdam om daar aan de Gemeentelijke Universiteit sociologie 
te gaan studeren. Ik doe dat op persoonlijk advies van Norbert Schmelzer, de fractievoorzitter 
van de k v p  in de Tweede Kamer. Ik wil later burgemeester worden of in de politiek gaan, hij 
raadt mij aan om in dat geval te kiezen uit politicologie, sociologie of economie. Ik besluit socio
logie te kiezen, dat is een modern vak en het gaat over mensen en hun onderlinge relaties, dus 
dat lijkt me wel wat, die economie kan altijd later nog. Ik zal ook op kamers gaan en ik heb me 
aangemeld voor de ontgroening door het katholiek studentencorps.'3

Pas in zijn studententijd kwam Fortuyn in aanraking met andere politieke stromingen dan 
de k v p . In de loop der jaren zou hij vrijwel het hele scala doorlopen. In zijn studententijd 
was hij marxist, daarna werd hij eerst lid van de PvdA,  en vervolgens van de v v d . In de jaren 
negentig was hij bij tijd en wijle politiek adviseur voor het c d a . Bij Leefbaar Nederland werd 
hij in november 2001 gekozen tot lijsttrekker. In de lokale politiek vertegenwoordigde hij 
Leefbaar Rotterdam. Na de breuk met Leefbaar Nederland richtte hij op 15 februari 2002 zijn 
eigen lijst op, waarmee hij veel aanhang verwierf. Zijn overwinning in Rotterdam bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart was zijn grote politieke doorbraak. Op 6 mei werd 
hij na een radio-optreden in Hilversum vermoord.
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N oten

1 Pim Fortuyn» Hetzakenkabinet-Fortuyn (Utrecht 1994).

2 k d c , Archief-KVP, inv. nr. 4535, Brieven en doorslagen van brieven ten tijde van het fractievoory.it- 
terschap van drs. W.K.N. Schmelzer, 1967, F.-F.

3 Pim Fortuyn, Autobiografie van een babyboom er: het persoonlijke en openhartige levensverhaal van 

een eigenzinnige outsider die zich, tegen de stroom in, ontwikkelde tot een politicus van groot formaat 

(Uithoorn en Rotterdam 2002) p. 148.
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Nederland kan niet zonder achterkamer
Een vraaggesprek met de nieuwkomer uit de jaren zestig: Hans van Mierlo

Carla van Baaien en Willem Breedveld

Sensationeel in de parlementaire geschiedenis: op 15 mei 2002 verwierf een politieke partij 
die nauwelijks drie maanden daarvoor was opgericht in één klap 26 zetels in de Tweede 
Kamer. Uniek? Niet echt. Bij de verkiezingen van 15 februari 1967 waren de Democraten ’ 66, 

een partij die vier maanden eerder was opgericht, goed voor zeven zetels. Voor de verhou
dingen van die tijd was deze entree minstens zo spectaculair: kiezers zweefden nog niet; de 
partijtrouw was groot. Bovendien, als die verkiezingen een paar weken later zouden zijn 
gehouden, dan was d ’ 6 6  naar verwachting ook met méér dan twintig zetels de Kamer bin
nengekomen. Peilingen van maart 1967 wezen in die richting.

Beide nieuwkomers, d ’ 66 in 1967 en de Lijst Pim Fortuyn in 2002, beoogden een grondi
ge wijziging van de manier waarop in de respectieve tijdvakken politiek werd bedreven in 
Nederland. Beide vonden dat ‘de politiek’ het contact met de burger finaal was kwijtgeraakt. 
d ’ 66 wilde een vergaande democratisering van ‘het bestel’ ; Pim Fortuyn riep dat politici eens 
moesten kijken naar de ware noden in dit land.

Overeenkomsten in kritiek, overeenkomsten in succes, zo lijkt het. Maar volgens Hans van 
Mierlo, medeoprichter van d ’ 6 6  en lijsttrekker ten tijde van de historische overwinning in 
1967, zijn er toch voornamelijk verschillen. Wij spraken met hem over het ontstaan van d ’ 6 6 ,  

de desinteresse van journalisten, de trias politica, het verschijnsel macht en het raadsel l p f . 1

De politiek was blind voor maatschappelijk ongenoegen in 1966

‘Even de sfeer van toen. Kr was een door en door doortimmerd gevestigd bestel; Nederland 
werd keurig en onbekommerd door het zuilenstelsel geregisseerd en daarin stabiliseerde 
Nederland voortdurend. Wel waren er zo wat tekenen dat er wat aan de hand was; er was een 
ver rommelend onweer. Dat had te maken met de oorlog waardoor er veel veranderingen in 
gang waren gezet. Revolutionaire veranderingen. In de Filosofie (het existentialisme), de 
schilderkunst (Cobra), de literatuur (de vijftigers) en de religie (Vaticaans concilie). En dan 
nog twee hele belangrijke ontwikkelingen die permanent onderbelicht blijven: de omslag van 
de eliteconsumptie en de elite-informatie naar de massaconsumptie en de massa-informatie. 
Dat is de werkelijke inhoudelijke democratische omslag. Bovendien ontstond er een tiener- 
economie, voor het eerst hadden kinderen geld. In de jaren zestig kwam dat allemaal samen. 
Toen kwamen de provo’s. Onderhuids was een grote verandering gaande. Feitelijk ontstond 
er langzaam maar zeker een gezagscrisis, maar niemand had het naderende onheil in de 
gaten. De politiek loopt altijd achter de feiten aan, de politiek heeft een blinde vlek voor 
maatschappelijke ontwikkelingen, zij ontkent de vernieuwing gewoon. Dat heeft te maken 
met haar machtspositie die ze niet wil opgeven. Dat was ook in 1966 het geval, d ’ 6 6  was toen 
een beweging die als eerste uitdrukking gaf aan de veranderde omstandigheden in Neder-
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land. De partij werd opgericht om op politieke wijze uitdrukking te geven aan de alom aan
wezige onlustgevoelens.’

E ig e n lijk  w ild en  we de p o litie k  n iet in

‘Een groep mensen, waartoe ik behoorde, vond dat er iets moest gebeuren. De democratie 
liep gevaar. Een tikkeltje overtrokken idee misschien. Want de democratie loopt altijd gevaar. 
Je kunt ook zeggen: nooit. Maar dat is een apart hoofdstuk. We hadden eigenlijk helemaal 
geen zin de politiek in te gaan, maar we waren geïntrigeerd door wat er aan de hand was. We 
waren een beetje een journalistiek avontuur begonnen. We schreven stukken in kranten en 
discussieerden met elkaar. Dit is dus een totaal andere volgorde dan dit jaar bij de l p i ; heeft 
plaatsgevonden. Bij d ’ 6 6  was er in het begin helemaal geen herkenbare persoon. Er was een 
beweging die geleidelijk via een soort distillatieproces neersloeg in een partij. Alles stond in 
functie van de democratische boodschap. Ik was inmiddels voorzitter geworden; niet omdat 
ik dat zo graag wilde, maar omdat ik de slechtste smoes van allemaal had om het niet te doen.

We besloten een appèl te doen uitgaan. Het appèl, gericht aan iedere burger die bezorgd 
was over de devaluatie van de democratie, was voor één gulden in de boekhandel te koop. 
Die prijs kwam voort uit de gedachte: een Nederlander die een gulden investeert, wil die er 
ook uit hebben. Dus bij de besteding van een gulden gaat hij ook stemmen. Over de precieze 
tekst van het appèl was ik in gevecht geweest met Martin Veltman, reclame- en marketing
deskundige; hij streed voor het verkoopbare, ik voor het haalbare en houdbare staatsrech
telijke woord. Het appèl was echt een tweemansproductie, althans wat de hoofdboodschap 
betreft. Dat waren mooie tijden. Het appèl was in militante taal opgesteld. Op de achterkant 
stond, in hele kleine lettertjes, wat onze opvattingen waren. Voor het geval we toch een partij 
zouden moeten worden; we vonden dat de mensen er recht op hadden onze opvattingen 
meteen al te weten. Bij het appèl zat een adhesiekaart die mensen konden invullen. We 
wilden weten waaraan behoefte bestond. Want we wisten niet wat we moesten doen. Een 
partij oprichten? O f iets tussen partijen in of een braintrust in een partij? Afijn, alles was 
denkbaar. Maar niemand had nog de ambitie om in de Kamer te komen.

Het appèl vloog de winkels uit en de respons was overweldigend. De adhesiekaarten 
stroomden binnen, van alle kanten en van alle gezindten. Het was zonneklaar dat er behoef
te was aan verandering van het politieke bestel. De gebeurtenissen in oktober 1966 -  de Nacht 
van Schmelzer waarin het kabinet-Cals ten val kwam -  leverden een nadere aanwijzing dat 
er rot in het Nederlandse parlementaire stelsel begon te komen. Aan het oprichten van een 
partij viel niet meer te ontkomen. Ons streven richtte zich nu op het ontwerpen van een pro
gramma en, daarna, op het opstellen van een lijst kandidaten voor de (vervroegde) Tweede- 
Kamerverkiezingen. Maar, wc zouden pas tot daadwerkelijke oprichting overgaan, als we ook 
in staat zouden zijn om met elkaar een goed programma te maken en een fatsoenlijke lijst.’

d ’ 6 6  kw am  met een d o o rtim m erd  p ro g ram m a

‘Wij zagen wat er mis was met het Nederlandse politieke bestel en hadden duidelijke ideeën 
over een béter bestel. We hadden een visie. We vonden dat zowel links als rechts faalde in het 
presenteren van een bruikbaar concept om de samenleving te besturen. We meenden trou
wens dat die hele links-rechts-tegenstelling achterhaald was. Wij waren de eersten die ele-
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menten uit het liberalisme en uit de sociaal-democratie met elkaar verzoenden. Ja, Paars dus 
eigenlijk. De paarse politiek uit de jaren negentig is feitelijk een macro-uitvoering van de 
geboortepapieren van d ’ 6 6 .  We constateerden ook dat de invloed van de burger veel te 
gering was. Op basis van één stem, eens in de vier jaar uitgebracht, werd veel te veel beslist. 
Bovendien werden coalities pas gesloten na de verkiezingen, met alle bijbehorende conces
sies waarop de burger geen enkele invloed kon uitoefenen. Wij vonden dat je concessies vóór 
de verkiezingen moest doen en dat je die aan de kiezer moest voorleggen.

d ’ 6 6  wilde het Nederlandse politieke bestel wijzigen door het te democratiseren. We von
den dat er rechtstreekse verbanden moesten worden gemaakt tussen de stem van de burger 
en de macht. De gekozen minister-president en het districtenstelsel werden sleutelbegrippen. 
Een gekozen minister-president was niet alleen ‘democratischer’, het maakte de uitvoerende 
macht ook sterker -  en ook de controlerende, d ’ 6 6  vond dat die twee machten veel te veel 
met elkaar verweven waren geraakt waardoor beide waren verzwakt. In een districtenstelsel 
zou er weer een band tussen kiezer en gekozene kunnen ontstaan.

Het programma van d ’ 6 6  zat goed doortimmerd in elkaar; dat is ook een verschil met de 
l p f . Er lag een visie aan ten grondslag en het was gebaseerd op een analyse. En het program
ma was écht nieuw; een programma dat democratisering voorop stelde in plaats van de 
aloude lonen en prijzen! En dat abortus durfde aan te kaarten! Alleen dat was al schandelijk, 
dat we daarover een discussie durfden te beginnen. Alleen maar een discussie, want we durf
den toen absoluut niet te schrijven: abortus moet legaal worden. Dat laat zien hoever de maat
schappij van toen weg ligt van die van nu. d ’ 6 6  leek werkelijk in niks op de andere partijen. 
Biesheuvel noemde d ’ 6 6  een on-Nederlandse partij. Ik werd daar kwaad over omdat dat 
indertijd ook van de n s b  werd gezegd. Maar dat bedoelde Biesheuvel helemaal niet; en eigen
lijk had hij wel gelijk met zijn opmerking, d ’ 6 6  was zó anders van snit. Primair wilde de par
tij een schok in het democratische denken teweegbrengen en een verandering van ons stelsel.

Er is altijd een grote misvatting geweest over dat ‘pragmatisme’. We bedoelden ermee: een 
minder blind geloof in geformuleerde beginselen van waaruit je politiek bedreef en meer 
gewoon opschrijven wat je nou eigenlijk wilde. Praktischer dus. Ik zelf heb dat woord ‘prag
matisch’ nooit gebruikt. Hans Gruijters deed dat wel -  maar vooral zijn tegenstanders deden 
dat. Wat wilde d ’ 6 6 ,  kortom, op hoofdpunten? Een minder ideologische en een meer prak
tische politiek, een voorlopige relativering van het links-rechts-denken en een democratise
ring van de samenleving.’

‘ Een le lijk  stu k je  van  de sam en lev in g ’

‘De partijen van toen wisten niet goed raad met ons. Ze waren allemaal geschrokken van de 
verkiezingsuitslag. In de Kamer werden we bedremmeld ontvangen. Niet vijandig, maar men 
vroeg zich af: welke kant gaat d ’ 6 6  op? Daar waren grote misverstanden over. d ’ 6 6  was aan 
de ene kant revolutionair, we wilden vernieuwing en openbaarheid, maar aan de andere kant 
hadden we goede manieren. De Kamer was toen één grote partij grauw: grauwe pakken, 
grauwe mensen, grauwe gezichten en vaak boertige gedragingen. Het was gewoon een lelijk 
stukje van de samenleving dat daar in die Kamer zat. d ’ 6 6  bracht een beetje elegance bin
nen, en een zekere welsprekendheid en hoffelijkheid.

Ik herinner mij mijn bezoek bij informateur Jelle Zijlstra. Ik kwam expres met een paar 
eisen waaraan absoluut niet kon worden voldaan. Die legde ik op tafel en Jelle zat naar me te
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Hans van Mierlo [Foto: Fotobureau Thuring nv -  John Thuring].

kijken als een kip naar het omveer. Maar het werd een heel leuk gesprek, joop den Uyl was 
zich kapot geschrokken van de uitslag. In de maanden na de verkiezingen zijn de ogen van 
Joop open gegaan; ik heb hem duidelijk gemaakt waar provo nu echt voor stond en wat er, 
naar mijn gevoel, met de maatschappij aan de hand was. Toen wilde hij d ’ 6 6  inkapselen. 
Maar daar was geen sprake van! Op ons eerste grote congres heb ik de progressieve concen
tratie afgewezen; wél heb ik toen duidelijkheid beloofd bij de volgende verkiezingen. Duide
lijkheid over wat we daarna zouden gaan doen.’

De staatsco in m issie -D o n n er en andere effecten  van  d ’ 6 6

'Voor de denkbeelden van d ’ 6 6  werd een commissie ingesteld; de staatscommissie-Donner. 
Cals zat er ook in. De commissie ging onderzoeken of ons bestel moest worden veranderd.
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In het eindrapport staan heel interessante observaties, over de gekozen minister-president en 
over het districtenstelsel. Ja, toen al.

Maar ook allerlei parafernalia van d ’ 6 6  werden overgenomen. Alles moest flitsend wor
den -  vonden dc anderen. Ik vond zelf dat we helemaal niet zo flitsend waren, maar dat von
den de anderen wel. Na een paar maanden komt Joseph van Thiel, de voorzitter van de 
Kamer, bij mij en zegt: “Hans, het presidium heeft een hele belangrijke beslissing genomen, 
waar jij vreselijk blij mee zult zijn. Het jacquet gaat eruit!” Ik zeg: “Wat bezielt je? Ik vond het 
jacquet prachtig! Weet je wat ik graag wil? Dat je in je jacquet je stukken openbaar maakt!” 
Dit soort misverstanden. De uiterlijke kant: laten zien dat je ook met je tijd meegaat en zo. 
Afijn, nog meer grijze pakken erbij.

Nederland was in die jaren zó stijf. Dat kun je je nu eigenlijk niet meer voorstellen. Op een 
dag kwam Anneke Goudsmit bij me en zei: “ Hans, ik heb een leuk broekpak gekocht. Eigen
lijk zou ik dat gewoon in de Kamer willen dragen. Vind je dat dat kan?” Ja, ik vond dat dat 
wel kon, maar misschien dachten de anderen daar anders over. Toen hebben we een fractie
vergadering georganiseerd! Over de vraag o f Anneke een broekpak aan kon! Iedereen vond 
van wel. De hilariteit die ontstond toen zij voor het eerst in dat pak in de Kamer verscheen! 
Foto’s op de voorpagina’s van kranten. Maar nog geen drie weken later liepen er al zes vrou
wen in broekpak rond.

De openbaarheid, dat was echt kenmerkend voor d ’ 6 6 .  We oogstten er succes mee, maar 
we ondervonden er ook hinder van. d ’ 6 6  deed alles in het openbaar. Journalisten hielden 
daar niet van. Zo raakten zij immers hun primeurs kwijt. Journalisten zijn op dit punt 
behoorlijk hypocriet: krijgen zij het nieuws aangereikt, vinden zij er geen lol aan. Vergeet 
niet, journalisten zijn, uitzonderingen daar gelaten, maar matig geïnteresseerd in de inhoud 
van de politiek. Ze willen schandalen horen, en de morele kanten van een zaak, maar de zaak 
zelf, zonder die kanten, veel minder. Hoe die openbaarheid in ons nadeel kon werken, 
ondervonden wij in Zwolle. Daar vergaderden we drie, vier zaterdagen achter elkaar over het 
d ’ 6 6 -programma voor de gemeenteraadsverkiezingen, die daar wegens een grenswijziging 
vervroegd werden gehouden, drie maanden na de eerste parlementsverkiezing, een graad
meter dus. (Wc haalden meer dan tien procent.) Alle vergaderingen waren openbaar. Toen 
d ’ 6 6  eindelijk -  als laatste -  haar programma inleverde, bleek dat al onze standpunten al in 
de programma’s van de andere partijen stonden. Die hadden ze gewoon gepikt! En ze zeiden 
doodleuk: “Waar hebben we d ’ 6 6  nou nog voor nodig?” Toch heeft het partijbestuur van 
d ’ 6 6  besloten -  en ik heb me daar persoonlijk sterk voor gemaakt -  niet van strategie te 
veranderen. De openheid bleef. Een direct gevolg hiervan is trouwens wel geweest dat ook 
alle andere partijen over meer openheid begonnen te praten.’

De ‘ph ony w a r ’ tegen Paars

‘O f er iets goeds is aan de Lijst Pim Fortuyn? Ach, er zitten natuurlijk ook aardige mensen in. 
Maar het is een verschijnsel. Is er iets goeds aan onweer? Dat is ook een goede vraag. Ia, mis
schien is onweer goed omdat mensen zich er dan weer bewust van worden dat de natuur er 
ook nog is. Zo is het nu ook met de l p f . De partij is een verschijnsel, een reactie; het is niet 
iets in zichzelf. Het laat iets zien van anderen, het laat zien waar de kale plekken vallen in ons 
eigen systeem. Ik weet niet wat de l p f  wil. Dat is mij volkomen onduidelijk. Er was een man. 
Die is dood. Die is gecanoniseerd. Hij kan geen concessies meer doen aan zijn eigen denk-
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beelden. Hij heeft volgelingen die zich voortdurend moeten afvragen: wat zou hij bedoeld 
hebben, wat zou hij gedaan hebben als hij niet was doodgeschoten. De partij wordt bestuurd 
door een geest. Er zit geen enkel bindweefsel tussen de programmapunten van de l p f .

Maar ook toen Pim Fortuyn er nog wel was, was er geen doordacht programma met een 
visie. Ze zijn nooit tot een analyse van het parlementaire stelsel gekomen; hebben nooit 
doordacht wat het bijvoorbeeld betekent als controle en macht met elkaar verweven raken. 
Pim Fortuyn heeft ook nooit gedacht aan het feit dat hij voor veel van zijn voorstellen een 
tweederde meerderheid in de Kamer nodig had. Ja inderdaad, de l p f  heeft op het gebied van 
het staatsrecht alle punten van d ’ 6 6  overgenomen. Maar dan vooral vanwege de populisti
sche trekken die onze voorstellen hebben. De schaduwzijde van ons voorstel om de minister
president rechtstreeks te laten kiezen, is bijvoorbeeld dat er, als je niet oppast, iets in zit van 
“ de sterke man'. En juist voor die schaduwzijde is d ’ 6 6  altijd heel beducht geweest.

Dat hele gevecht van Pim Fortuyn tegen Paars was zo volstrekt phoiiyen  totale onzin. Dat 
staat als een paal boven water. Want Fortuyn was zelf paars. Zijn hele programmatische opzet 
is een soort superpaarsachtig iets. En superpragmatisch, hij gaat zelfs verder dan Paars. De 
snaar die hij aansloeg, lag niet in een breed verzet tegen de ‘puinhopen van Paars’, maar in 
een diepe wrok tegen politiek, tegen de overheid, tegen alles wat boven ons staat en er maar 
niet voor zorgt dat het paradijs op aarde komt.

ln Nederland is onder Paars juist ontzettend veel totstandgebracht. Natuurlijk, er zijn ook 
gebreken, geen enkele samenleving in West-Europa wordt zonder fouten bestuurd. Maar er 
is geen enkele reden om te denken dat Nederland slechter werd bestuurd. Wat merkwaardig 
is: de mensen van Paars zijn zélf gaan meedoen aan een soort zelfverachting. Dat is soms nog 
een staaltje van intern verraad geworden.’

Een biotoop voor regenten

‘Geen enkele macht is uit eigen beweging bereid macht af te staan. Macht is dus ook niet 
bereid zichzelf op te offeren voor het betere. Politieke partijen bekijken elk vraagstuk vanuit 
dezelfde gezichtshoek: hoe blijven wij overeind. Dus als ze geneesmiddelen zouden vinden 
voor een maatschappelijke kwaal waaraan ze zelf zouden overlijden, dan zouden ze die niet 
toepassen.

Macht behoort voort te komen, vind ik, vanuit “onderop”. Die mag dan best een macht 
creëren die weer van bovenaf op de mensen neerdaalt. Maar zijn roots liggen onderop. Nu is 
het zo dat alle macht tendeert tot misbruik. Om dat te voorkomen is er maar één manier: er 
een andere macht tegenover zetten. Geniaal is daarom het door Montesquieu bedachte sys
teem van de scheiding der machten. De macht is opgesplitst in drie delen en die houden 
elkaar in de gaten. Dit systeem is in de Verenigde Staten het zuiverst toegepast.

In Nederland zijn twee van de machten, de uitvoerende en de controlerende, met elkaar 
verweven geraakt en elkaar gaan doodknellen. Controle en macht zijn als het ware in elkaar 
gaan zitten en hebben elkaar danig verzwakt. Aldoende is er een biotoop voor regenten ont
staan. Maar de machthebbers zullen het eigen politieke systeem, ook al werkt het nog zo 
slecht, nooit veranderen. Alleen een oorlog o f een dreiging van grote ontreddering, kunnen 
de grondvesten van de macht tot schudden brengen.

Dat is de fout geweest van d ’ 6 6 ,  of beter gezegd: de naïviteit, dat wij dachten dat wij dit 
verhaal alleen maar een keer heel goed aan de mensen hoefden uit te leggen -  wat er mis was
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aan ons politieke bestel -  en dat iedereen dan vanzelfsprekend overtuigd zou raken van de 
noodzaak het te veranderen.’

De o vertu ig in g  en de m itra ille u r

‘Als ik aan de mensen moest uitleggen waarom ik de politiek inging, dan zei ik altijd het 
volgende. (Het is in het licht van wat er dit jaar is gebeurd wel een beetje een gruwelijke 
herinnering.) Als je de maatschappij wilt veranderen, dan heb je de keuze uit slechts twee 
mogelijkheden. De één is de overtuiging, de andere is de mitrailleur. En als je dan kiest voor 
de overtuiging -  wat d ’ 6 6  deed -  dan betekent dat dat je je doelen moet zien te bereiken met 
gebruikmaking van de middelen die je juist wilt veranderen! Wil je een districtenstelsel? Je 
zult eerst door de evenredige vertegenwoordiging moeten worden gekozen. Wil je andere 
zaken veranderen? Maak maar gebruik van het sleetse instrumentarium van de moties, van 
het stellen van vragen enzovoorts. Dus: wie de poort van het Binnenhof binnengaat, die heeft 
al voordat hij door die poort is een pak boter op zijn hoofd.

Maar goed, wij waren dus zo naïef te denken dat wij het bestel in een paar jaar tijds wel 
zouden kunnen veranderen. Daarna konden wij de politiek weer vaarwel zeggen en gewoon 
weer leuke dingen gaan doen. Dat is een les die ik heb geleerd. Dat het langer duurt voordat 
je gelijk krijgt. We krijgen wel gelijk, eens, dat weet ik zeker. Alle aanwijzingen gaan steeds 
meer in de richting van een meer directe democratie.

Ondertussen wordt er volop gemopperd over het bestaande politieke systeem. Over de 
achterkamertjespolitiek en zo. Nou, laat ik dit zeggen: Nederland kan niet geregeerd worden 
zonder achterkamertjespolitiek zolang we met dit bestel zitten. Punt! Je kunt de regeerakkoor
den wel korter maken, maar dan wordt de achterkamertjespolitiek groter. (Wat een verschrik
kelijk woord, achterkamertjespolitiek, ik kan het nauwelijks uit mijn mond krijgen.) Dat 
geleuter! Tegelijkertijd het bestel handhaven en dan over de onvermijdbare kwade kanten 
daarvan gaan mopperen. Dat irriteert mij ontzettend. Vroeger werd mij wel gevraagd: “Maar 
meneer Van Mierlo, als u een districtenstelsel krijgt dan bent u toch zelf niks meer?” Dan ant
woordde ik: “ Dat is waar. Maar dat is dan ook goed, want dan zijn we niet meer nodig. Als 
Nederland ontploft, dan ontploffen we graag mee.” Dat is altijd verkeerd geciteerd. Over die 
ontploffing is altijd smalend en honend gedaan, maar het had wel degelijk een diepere bete
kenis. d ’ 6 6  was echt bereid op te gaan in het betere; dat wil zeggen niet meer als d ’ 6 6 . ’

De d esin teresse van  de jo u rn a liste n

‘Met de politici van gevestigde partijen zijn het ook de journalisten die geen belang hebben 
bij een echte verandering van de vertrouwde orde. De fractievergaderingen van d ’ 66 waren 
openbaar -  en daar werd echt alles besproken, behalve persoonlijke kwesties. Als journalis
ten die bij woonden vielen ze in slaap. Maar ze kwamen eigenlijk niet, met als reden dat de 
echte dingen tóch niet besproken werden. Maar in feite hadden ze geen belangstelling als er 
geen sensatie was. Als je daar voor zorgt, dan kun je op belangstelling rekenen. Dat kon d ’ 6 6  

dus, eind jaren zestig, en dat kan de l p f  nu. De ellende voor elke politicus is: hij is geheel 
afhankelijk van de media; alleen via hen kan hij de kiezer bereiken. De neiging bij politici is 
dus groot om voor sensatie te gaan zorgen.
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d ’ 6 6  is als partij eigenlijk nooit helemaal geaccepteerd. Er is een raar soort vijandigheid 
tegenover d ’ 6 6 .  Ook bij de pers. Dat is niet alleen omdat de pers de grootste hoedster van 
ons bestel is en d ’ 66 de grootste indringer. Het is ook omdat in het klassieke patroon de ver
zoening saaier is dan de tegenstelling.’

De h yp o cris ie  van de elite

‘ Ik vond het een wel begrijpelijk maar geen goed besluit de verkiezingen van 15 mei te laten 
doorgaan. Wim Kok zei: “Wc laten ons niet door terroristen de wret voorschrijven.”  Geen zui
ver argument! Er stond zo veel op het spel. Dan moet je de moed kunnen opbrengen te zeg
gen: “We zullen eerst eens rustig moeten nadenken. En misschien stellen we de verkiezingen 
wel uit.” En het was ook geen goed idee om die beslissing in handen te leggen van de l p f . In 
een rechtsstaat vraagje ook niet aan nabestaanden hoeveel straf de misdadiger moet krijgen.

Evenzeer vind ik het een gemiste kans dat men gewoon aan de formatie is begonnen, met 
als doel meteen een kabinet in elkaar te zetten. Waarom is er geen moment van bezinning 
ingelast? Waarom heeft men niet durven stilstaan bij de vraag wat er nu toch eigenlijk aan de 
hand is in Nederland? Waarom is dit land ineens van alle Europese landen het meest in 
beroering? Er is een storm over dit land gegaan. Natuurlijk, die storm waait wel weer over. 
Maar er is wel een bos kapot; en daar komt voorlopig niets voor in de plaats. Daarover maak 
ik me dus bezorgd. Want als alles weer bij het oude blijft, dan zijn de kiemen voor de vol
gende storm al gezaaid. Dan blijft het geknoei.

De partijen zeggen: “ Gelukkig zijn wij er om de zaak weer op orde te krijgen.” Maar dat is 
een gevaarlijke redenering die in de richting gaat van zelfbevestiging. Die gaat voorbij aan de 
analyse dat het bestel en de partijen die dat overeind houden juist de oorzaak zijn van wat er 
is gebeurd. Dat is de hypocrisie ten top. De partijen zouden tot het inzicht moeten komen 
dat het hoog tijd is iets van hun macht af te staan aan de burger; iets meer democratisering, 
iets meer directe democratie. Maar de elite vertrouwt de democratie nu eenmaal niet toe aan 
het volk.’

N oot

1 Het interview vond plaats op 5 september 2002 en werd geautoriseerd op 30 september 2002.
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Als macht belangrijker wordt dan inhoud
Rob van Gijzel over zijn afscheid van de Tweede Kamer

Peter van Griensven en Jan Ramakers

Dinsdag 27 november 2001 legde Rob van Gijzel zijn Kamerlidmaatschap neer. Hij vond dat 
hij onvoldoende vertrouwen kreeg van fractievoorzitter Ad Melkert die enkele dagen daar
voor zijn woordvoerderschap over de Schipholtunnelfraude (tijdelijk) had afgenomen. Van 
Gijzel wilde geen parlementariër zijn met een slot op de mond en koos ervoor, hoe moeilijk 
die beslissing hem ook viel, dan maar geen Kamerlid meer te zijn.

Bijna negen maanden later zochten wij hem thuis in Eindhoven op om terug te blikken 
op zijn ingrijpende besluit.'

Paars II een overlev in gsk ab in et

‘De beslissing in november 2001 om het Kamerlidmaatschap neer te leggen heeft een lange 
aanloop en moet worden gezien in een bredere context. Paars I was een fantastisch vernieu
wend kabinet. Dat was ook wel nodig na drie kabinetten-Lubbers. Het c d a  was eigenlijk 
alleen nog maar een machtspolitieke en geen inhoudelijk politieke partij meer. Vlet Paars I 
zaten voor het eerst de twee tegenpolen, P vd A en w d , in één kabinet. Dat botste, maar dat 
was ook geweldig. Met Melkert, Wijers en Zalm in dat kabinet ontstond een nieuwe 
dynamiek. In de Kamerbankjes zat Bolkestein als een soort buitenboordmotor om dat nog 
eens verder te versterken. En Kok is dan wel geen premier met een grote visie op de toekomst, 
maar hij is wel een bruggenbouwer die er in slaagt aanvaardbare compromissen te bereiken 
waar anderen ze niet kunnen vinden. Bovendien gaf de economie meer ruimte, de werk
loosheid werd teruggedrongen. Er gebeurden dingen in de immateriële sfeer, zoals de 
wetgeving rond het homohuwelijk en de kinderopvang. Er was kortom schwung en dat werd 
gehonoreerd bij de verkiezingen van 1998.

Toen kwam Paars II tot stand, hoewel er intern in de P vdA wel een discussie is geweest over 
de vraag welk risico we liepen met een tweede kabinet van dezelfde coalitie. Naar de samen
stelling was Paars II buitengewoon voorzichtig. Het was ook geen kabinet van nieuwe ideeën. 
De magie was na vier jaar uitgewerkt. Zoveel overeenkomsten hadden we nou ook weer niet 
dat je die acht jaar op de agenda kon houden. En die combinatie van personen en gebrek aan 
inhoud maakte dat het een soort overlevingskabinet is geworden.

Paars II werd steeds meer gekenmerkt door het feit dat zowel Dijkstal als Melkert uit Paars 
I kwam en naar ‘Paars III’ wilde, ongeacht de samenstelling. En beiden dachten premier te 
kunnen worden. Voor hen was het leiderschap van de fractie niet de hoogste functie. Het is 
overigens nog nooit voorgekomen dat een fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid par
tijleider werd met een zittend P v d A -premier. Dat is de moeilijkste positie die er is: aan de ene 
kant moet je de partij profileren, aan de andere kant moet je loyaal zijn aan de premier. Bij 
de PvdA heeft men wel een oplossing bedacht voor de spanning tussen dynamiek en regeer-
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baarheid, namelijk door de mondigheid van de partij in te perken. Dat zou ons later ook 
opbreken. Felix Rottenberg is hiervan, in mijn ogen, de grote animator geweest, terwijl hij 
naar buiten toe het tegendeel beweerde. Hij vond partijen eigenlijk overleefde instituties; 
daar moesten nieuwe vormen voor komen. Jacques Wallage heeft daarover wel eens de 
opmerking gemaakt: “ Jij weet w'el hoe je het los moet krijgen maar niet meer hoe je de eind
jes weer aan elkaar moet knopen.”

Paars II was kwetsbaarder dan haar voorganger. Bij Paars I kon geen van de partijen bre
ken. d 6 6  niet omdat het de oerdrift van d 6 6  was geweest dat kabinet bij elkaar te krijgen, de 
Partij van de Arbeid niet omdat ze dc premier leverde en de v v d  ook niet omdat ze zich 
moest bewijzen en haar nieuwe regeringsverantwoordelijkheid niet meteen aan de kant wil
de schuiven. Dat gold bij Paars II niet meer. Hoe kwetsbaar Paars II eigenlijk al bij de aan
vang was, bleek toen het kabinet opeens op het referendumvoorstel sneuvelde. Het gebeurde 
weliswaar in de Eerste Kamer en er viel nog wel te lijmen, maar de scheurtjes zaten er al in.’

Het B ijlm erd eb at. cIk kon gew oon n iet op hem  varen .’

‘Mede door die scheurtjes kon er bij de debatten over de Bijlmerramp een week later niks 
meer. Er kon geen zakelijke beoordeling plaatsvinden van wat ministers of ambtenaren 
gedaan dan wel nagelaten hadden.

Al in het najaar van 1998 stelde ik in een gesprek over de Bijlmer: “Ad, dit gaat niet alleen 
over Jorritsma of over Borst, want als het over Jorritsma en Borst gaat, dan gaat het over het 
kabinet.” Ad zou dit met Kok wel regelen. Jan te Veldhuis van de v v d  merkte daar later over 
op: “Als er één valt, vallen er twee en als er twee vallen, vallen er meer.” Maar Ad zei: “ Dat 
maken wij zelf nog wel uit. De beoordeling vindt plaats op basis van de feiten.” Dus ik dacht, 
dat wordt een zakelijke beoordeling met eventuele consequenties voor de positie van minis
ters. Dat het om de inhoud zou gaan, niet zozeer om de coalitie, om partijpolitieke spelletjes.

Zondag besprak ik met Melkert mijn inbreng in het debat van woensdag. Op maandag
avond maakt hij alleen nog maar terugtrekkende bewegingen: Borst kon er ook niet altijd 
alles aan doen etcetera. En verdorie, op dinsdagochtend in de fractie zegt Melkert: “ Op basis 
van de tekst zoals die er nu ligt hoeft er geen minister af te treden, tenzij er uit het debat nieu
we feiten naar voren komen.” Terwijl we eerder, op basis van diezelfde conclusies van de 
enquêtecommissie, hadden afgesproken dat in ieder geval Borst niet zou kunnen worden 
gehandhaafd -  tenzij zij in het debat het tegendeel zou bewijzen -  en dat de positie van 
Jorritsma zeer twijfelachtig was!

Waarschijnlijk heeft hij Kok niet om gekregen. Heeft Kok tegen hem gezegd: “ Besef dat het 
een buitengewoon ernstige kwestie is en dat het hele kabinet zal aftreden.” Ad blies toen de 
aftocht. Dat zie je vaker bij Melkert. Hij stuurt je het veld in en dan hou jij een mooi verhaal, 
maar als dat niet haalbaar blijkt mag jij bakzeil halen. Maar dan heeft hij aan mij toch een 
slechte. Ik hield hem voor: “ Kijk nou eens wat we vorige week hebben afgesproken, het staat 
toch zwart op wit! Als het kabinet en de minister het niet kunnen weerleggen, hebben ze een 
probleem. Dat gaan we nu niet omdraaien.” Ad ziet dan wel dat hij de steun van de fractie 
nog niet heeft, want die zit op dinsdagochtend nog op de lijn die we eerder hebben afge
sproken. Aan het eind van de eerste termijn van het debat vraagt hij w'at ik van een door hem 
geschreven motie vind. Hij had al overleg gehad met Adri Duivesteijn en Rob Oudkerk, zij 
zijn akkoord. De conceptmotie gaat ook naar Thom de Graaf en Hans Dijkstal. Ad komt na
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overleg met hen het fractieberaad binnen en vraagt: “ Waar is die motie?”, graait hem weg en 
zegt: “ Zo gaan wre het niet doen.” Ik protesteerde, maar Ad had met Dijkstal al een nieuwe 
tekst afgesproken. Ik heb toen gezegd: “ Ik wil deze nieuwe motie wel steunen, maar mis
schien steun ik die van de oppositie ook wel omdat ik geen zekerheid heb dat Borst aan deze 
motie consequenties zal verbinden.” Maar dat mocht niet, want ik was de woordvoerder. Als 
compromis zijn we toen overeengekomen dat ik voor me zou houden of ik de motie van de 
oppositie zou steunen, onder voorwaarde dat ik die alsnog kon steunen als Borst geen con
sequenties aan de nieuwe motie verbond.

Terwijl ik in de Kamer nog wat zit op te schrijven komt Ad naar mij toe. “We dienen ook 
deze motie niet in. Hou hem nog maar even voor je. Stel maar allemaal vragen.” Hem was 
gebleken dat ook de afgezwakte motie door Borst niet zou worden geaccepteerd. Dus ik geef 
mijn fractiegenoten door dat Ad een streep door de motie heeft gezet. Want anders denken 
zij: waar is Van Gijzel mee bezig?

Dus moesten we de motie voor de tweede keer aanpassen. Tijdens het volgend fractiebe
raad vallen een stuk of negen fractieleden die aanvankelijk met de motie van de oppositie 
wilden meestemmen, successievelijk om. Alleen Oudkerk en ik stemmen uiteindelijk voor de 
motie van de oppositie. Het Bijlmerdebat heeft de toon tussen Ad en mij in het verdere pro
ces gezet. Ik kon gewoon niet meer op hem varen.’

M ach tsspel b innen de frac tie

‘Ongeveer tweeënhalf jaar geleden heb ik tegen Ad gezegd: “ Zoals het nu gaat met het kabinet 
loopt het niet goed, wij komen hier electoraal gezien aan het eind van de rit buitengewoon 
slecht uit. Want er gebeuren vooral mooie macro-economische dingen, maar herkenbare 
zaken voor PvdA-stemmers zijn er niet.” Ad was blij dat ik naar hem toe kwam. Hij zat er zelf 
ook al mee en wilde meer aandacht gaan besteden aan zorg, onderwijs en veiligheid. Uit
eindelijk is dit in Paars II weinig concreet geworden.

Het was ook zorgwekkend dat machtsbehoud de meest dominante factor van dit kabinet 
begon te worden. Dat was ook al uit de uitkomst van de Bijlmerenquête gebleken. De P vdA 

dreigde haar geloofwaardigheid te verliezen door gedrag zoals het c d a  dat lange tijd heeft 
vertoond. Bewindslieden durfden niet met dc fractie te praten, want die zou wel eens iets 
raars kunnen gaan doen. En de partijtop durfde niet met de eigen leden te praten. Er was ook 
geen partijraad meer. Maar als de partijleiding niet meer in staat is met de eigen partij te 
communiceren, die te overtuigen, is dat een veeg teken. De dynamiek, de scherpte en de over
tuigingskracht gaan ervan af. En als je al bang bent voor je eigen leden, hoe moet dat dan met 
de kiezers?

Twee zaken waren hierbij van belang. In de eerste plaats kwam er een landelijke lijst voor 
Kamerleden. Vroeger moest ik mij als Amsterdams Kamerlid in dat gewest verantwoorden en 
dat hield mij scherp. Met de komst van de landelijke lijst was er geen vanzelfsprekend indivi
dueel contact meer met de achterban en door het verdwijnen van de partijraad gebeurde dit 
ook niet op nationaal niveau. En werd er al eens wat georganiseerd, dan waren dat exclusieve 
bijeenkomsten van deskundigen. Zo ging dat bijvoorbeeld ook met de nota’s over Schiphol 
waaraan ik heb meegeschreven. Dan werden er in Hoofddorp een paar hotemetoten bij elkaar 
geroepen, dan hielden Friso de Zeeuw, Melkert en ik een inleiding, was er een discussie, Ad 
concludeerde dat er brede overeenstemming was over de lijn van de nota: partijstandpunt! Met
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verbazing heb ik er naar zitten kijken. Ik heb me daar maar ten dele tegen verzet. De verhou
ding was toch al niet zo bijster goed en je kon ook niet op alles snoeihard ingaan.

Tegelijkertijd veranderde er iets in de fractie. Vroeger was het fractiebestuur organisato
risch en vond de politieke afhandeling van kwesties in de fractie zelf plaats, maar gaandeweg 
kwamen er steeds meer politiek inhoudelijke thema’s in het fractiebestuur. Het fractie
bestuur ging ook steeds frequenter vergaderen. Je mocht op een gegeven moment geen 
politieke actualiteit meer inbrengen in de fractie als je het onderwerp niet van tevoren bij het 
fractiebestuur had aangekaart. Het fractiebestuur wilde niet voor verrassingen komen te 
staan. Toen het fractiebestuur werd uitgebreid heb ik me daar echt fel tegen verzet. Ik heb 
stemming gevraagd, dat had ik nog nooit gedaan. We waren met z’n vieren tegen de rest van 
de fractie: Peter van Heemst, Marjet van Zuylen, Dick de Cloe en ik. Daar kwam bij dat het 
fractiebestuur op basis van een meerderheidsbesluit zich unaniem opstelde. Als je dus al met 
z’n veertienen bent en je gaat voor een besluit de fractie in van vijfenveertig, dan hoef je nog 
maar negen fractiegenoten te overtuigen en je bent er. Dan waren er ook nog de subgroepjes. 
Als Ad dacht: ik red het niet in de fractie, dan ging hij naar het fractiebestuur; als hij zag: ik 
red het niet in het fractiebestuur, dan maakte hij subgroepjes. Het was alleen maar om zijn 
eigen politiekinhoudelijke positie en zijn eigen strategische positie veilig te stellen. Machts
spel vindt in alle fracties plaats, maar het werd bij ons wel héél knellend.’

De p riv a tise r in g  van  Sch ip h o l: ‘ M elkert o n tp lo fte ’

‘Een voorbeeld is de discussie over de privatisering van Schiphol. Het stuk van het kabinet 
waarin het voornemen daartoe werd aangekondigd zat vreselijk krakkemikkig in elkaar. Ik 
heb daar een aantal vragen over gesteld die tot fundamentele bijstelling door het kabinet 
leidden. Ze hadden er niet voldoende over nagedacht.

In de loop van 2000 bespreken we in onze fractiegroep een notitie waarin ik mijn ernstige 
bezwaren uiteenzet. De fractiegroep deelt die in meerderheid. Ad denkt vervolgens: verdorie, 
mijn eigen minister en hij zegt: “ Ik snap jouw reële bezwaren, maar we gaan natuurlijk niet 
op voorhand de positie van de minister ondergraven.” Daar was ik ook niet op uit, maar mijn 
argumentatie moest wel op een ordentelijke manier worden besproken zodat wre dan een 
zakelijke afweging konden maken. Dat belooft Ad, dus moet ik de zaak eerst in het fractie
bestuur uitleggen. Nou, ook daar bestaan twijfels en ik krijg redelijke steun.

Ad denkt vervolgens: hoe krijg ik dit nou gemanaged en dus confronteert hij mij met 
enkele fractiebestuurders die vóór privatisering zijn: Jaap Jelle Veenstra, Ferd Crone, Sharon 
Dijksma -  die liep altijd met Ad mee, ongeacht de inhoud - ,  Jeroen Dijsselbloem en Adri 
Duivesteijn. Als zij de argumenten inhoudelijk niet van tafel krijgen, stelt Ad: “We hebben 
meer deskundigheid nodig; we halen de directeur-generaal van de rijksluchtvaartdienst 
erbij.” Echt geweldig, hoe organiseer je de tegenstand! Maar ook de d g  kon mijn argumen
ten niet weerleggen. Toen zei Ad: “Ga het maar voorbereiden in de fractiegroep.” Hij hoopte 
nog dat de groep, die aan het begin nog niet helemaal overtuigd was, misschien wel om zou 
gaan. Maar door al die discussies waren mijn argumenten verder aangescherpt en de groep 
stond unaniem achter mijn herschreven notitie! Zij beloofde ook in de fractie achter mij te 
blijven staan. Jaap Jelle, die altijd zat te twijfelen, had de doorslag gegeven. Hij zei: “We moe
ten gewoon niet privatiseren ” Maar ik kreeg geen gelegenheid om die notitie in de fractie te 
brengen. Dat duurde maar en dat duurde maar. Ad was intussen wel op de hoogte en was not
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amused'. een unaniem fractiegroepadvies en een minister die gaandeweg haar standpunt ver
der verhard had.

Toen gaf Jaap Jelle een interview aan het Algemeen Dagblad waarin hij verklaarde dat wij 
unaniem tegen privatisering waren. Ik baalde wel een beetje dat hij dat nu zo naar buiten had 
gebracht, want ik was woordvoerder Schiphol. Wij spraken af dat ik als woordvoerder de rest 
van de pers voor mijn rekening zou nemen. Dus toen de n r c  belde heb ik verteld over het 
unanieme advies.

Wij moesten bij Ad komen, binnen het uur. Hij was enorm boos. Hij probeerde nog te 
redden wat er te redden was en zei: “ Oké, dan spreken we nu af dat hier verder niet meer naar 
buiten toe over gesproken wordt.” Dat wilde ik best doen, maar ik had naar aanleiding van 
het ad-artikel al wel de n r c  te woord gestaan. Hij ontplofte! “ Zie je wel, het was een opzet
je en het is altijd hetzelfde met jou.” ’s Middags in het fractiebestuur heeft hij geroepen: “ Ik 
krijg die Van Gijzel wel!” Adri Duivesteijn en Peter van Heemst voorspelden mij een paar 
moeilijke maanden.’

De toekom st van Sch ip h o l: ‘ K ijk  je  m ag dit in d ien en ’

Tegelijkertijd ontstond de discussie over de toekomstige functie van Schiphol. In 1995 had
den we beloofd dat Schiphol mocht uitgroeien tot een grotere luchthaven, mits de leefomge
ving er niet door verslechterde qua veiligheid, geluidsoverlast, luchtkwaliteit en stank. Het 
normeren van stank en luchtkwaliteit bleek te moeilijk, maar een norm voor veiligheid kon 
wel. Tineke Netelenbos wilde die veiligheidsnorm niet omdat het de groei van Schiphol zou 
belemmeren. Mijn standpunt was dat we beloofd hadden dat de veiligheid rond de luchtha
ven niet zou verslechteren en dat we dus verplicht waren die belofte na te komen. Er was al 
een berekeningsmethodiek voor die veiligheid, maar daarmee zag het er slecht uit voor de 
groeimogelijkheden van Schiphol. Op zo’n fundamenteel punt doe je geen water bij de wijn, 
zeker niet na de Bijlmerramp. Tineke moest zelf maar aan de mensen vertellen dat ze bereid 
was voor economische belangen de veiligheid van die mensen te offeren. Ik had geen zin in 
een parlementaire enquête. Die zaak liep heel hoog op.

Uiteindelijk heb ik voor de fractie een sessie georganiseerd met deskundigen van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart
laboratorium. Die wisten de fractie te overtuigen. Er was bovendien een congres geweest dat 
ook had uitgesproken dat de veiligheidsnorm gehandhaafd moest worden op het niveau van 
1990. Ik had dus zowel het congres als de fractie achter me.

Tineke protesteerde bij Ad, het kon absoluut niet zo en de groei van Schiphol mocht niet 
worden belemmerd. Dus ik moest bij Ad komen. Wie zit daar? Tineke, woest. Ad zegt: “ Dat gaat 
zo niet.” Ik: “Wat gaat zo niet? We hebben dat afgesproken in de fractie.” Ad: “Nee hoor, Tine
ke heeft een voorstel voor jou gemaakt ” Tineke pakt een velletje: “ Kijk, je mag dit indienen.” 
Ik zeg: “Wat gaan we nou krijgen! Ik wil best overleggen, maar je gaat mij niet voorschrijven 
wat ik moet gaan zeggen. Zeker niet gelet op het fractiestandpunt en de congresuitspraken.”

Ad stelde voor dat we er samen nog over door zouden praten. Toen stuurde ze twee amb
tenaren naar me toe. Na dat gesprek -  wij kwamen daar nog redelijk uit -  sturen die jongens 
mij een amendement op dat bijna hetzelfde is als wat Tineke me voorhield. Wat ik met de 
twee ambtenaren had doorgesproken mocht niet van de minister.
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Rob van Gijzel [Foto: Roel Rozenburg],

Ik wil mijn amendement toch indienen. Tineke weer naar Ad. Op de partijraad in Den Bosch 
vraagt Ad me of ik het er met Tineke nog over gehad heb. Ik vertel hem dat we er niet uit
komen. Waarop Ad zegt: “Dan dien jij dat amendement niet in.” Ik zei: “Ad, ik heb de steun 
van de fractie!” Ad: “ Ik heb met de fractie niks te maken.” Ik: “Maar het congres dan ” Ad: “ Ik 
heb met het congres ook niks te maken, jij komt hier met Tineke uit, en anders heb je een 
groot probleem.” Ik nog: “Volgens mij heb jij een groot probleem” Toen zei hij: “ Dan zul je 
het de komende maanden wel merken ” Zo ging dat.

Peter van Heemst, mijn groepsvoorzitter, vond dat de fractievoorzitter op nieuwe infor
matie tot nieuwe inzichten kon komen. Maar Ad had geen nieuwe informatie. Peter wilde mij 
niet dekken, dat viel me ontzettend tegen. Adri Duivesteijn deed dat wel. Hij zei: “Als Ad niet 
wil zoals de fractie heeft afgesproken, dan is de énige weg, terug naar de fractie” Maar dat 
deed Ad niet. Ik heb dat amendement toen ingediend. Tineke voor de derde keer écht kwaad. 
Ze heeft het amendement noodgedwongen tijdens het Kamerdebat toch overgenomen, want
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er was een ruime meerderheid voor in de Kamer. Maar het was niet goed voor de verhou
dingen, noch met Ad, noch met Tineke.

Voor Ad gold iedere keer opnieuw: we brengen een minister niet in politieke problemen, 
ook al heb je harde argumenten. Anderhalf jaar voor de verkiezingen heeft hij in de fractie 
gesteld: wij gaan geen punten meer inbrengen waardoor onze bewindspersonen in proble
men kunnen raken. Consolidatie is nu het beste spel. Ik voelde daar weinig voor gelet op de 
dynamiek die van ons moest komen en ook vanwege de verschillende onderwerpen die we 
nog voor de kiezen hadden, je gooit anders je geloofwaardigheid te grabbel.’

Bouwfraude

'Toen kwam de bouwfraude. Die had ik Ad al jaren daarvoor gemeld, toen Ad Bos bij mij 
kwam met zijn boekhouding. Ik heb hem ook steeds op de hoogte gehouden van wat er 
speelde, net als Geert Jan van Oven, Ella Kalsbeek, de ministers. Tineke had er niks aan 
gedaan. Na de Zembla-uitzending waarin de bouwfraude uit de doeken werd gedaan, belt Ad 
en vraagt: “Wat doen we?” Ik meende dat Justitie ontzettend had zitten traineren en dat Jus
titie zelf naar aanleiding van deze uitzending een onderzoek moest instellen. Ik vond een 
parlementaire enquête wat prematuur en gaf prioriteit aan het strafrechtelijk traject. Die 
zondag erna zegt Ad in Buitenhof. “ Ik sluit een parlementaire enquête niet uit.” Het ging har
der dan op dat moment wenselijk en noodzakelijk was, maar ik vond het ook niet heel erg 
dat die ruimte al vast gecreëerd was.

Op dinsdagochtend vraag ik samen met Gert Leers van het c d a  een interpellatiedebat 
aan. ’s Avonds zie ik op tv dat er een schikking is getroffen inzake de oplichting -  van 80 mil
joen gulden volgens de minister -  rond de Schipholtunnel! Met drie miljoen gulden zijn de 
betrokken bedrijven ervan af. Ik wist dat ze met een schikking bezig waren. De directeur van 
Strukton was bij me geweest met het verzoek om te schikken. In september vertelde Benk 
Korthals me al dat ze probeerden eruit te komen. Ik vond dat echt belachelijk! Benk wist dus 
wel degelijk van de schikking. Later riep hij dat hij er niets van wist. Op de zaterdagochtend 
na de Zembla-uitzending, heeft Tineke, volgens de directeur van Strukton, persoonlijk aan 
een ambtenaar opdracht gegeven om dat weekend de schikking rond te krijgen. Dat zal er bij 
de enquête ook wel uitkomen.

Schikken was fout, te meer ook vanwege de kanalen met Justitie, met de ambtenarij en de 
relatie met de regering. We hadden een zaak. Ze hadden hier voor het eerst in de historie: de 
afspraak, de effectuering en hoe het “wit” opgeschreven was. Dus toen ik op die dinsdag 
hoorde dat die schikking nog net even getroffen was voordat wij woensdag in debat gingen 
was ik geschokt! Ik was zo boos dat ik om half twaalf ’s avonds nog oppas heb geregeld en als 
een gek naar die studio van het Nos-journaal ben gegaan en daar heb verwoord dat het onac
ceptabel was.

De volgende ochtend hebben Gerrit Jan van Oven, onze Justitiewoordvoerder, die het vol
strekt met me eens was, en ik het persbericht proberen op te vragen bij het parket Haarlem. 
Kregen we niet. Het was alleen maar voor de pers, niet voor de Kamer. Gerrit Jan stelde voor 
een motie van treurnis in te dienen over het besluit van het Openbaar Ministerie om te schik
ken. Het leek mij verstandiger eerst het kabinet de kans te geven iets recht te zetten. Misschien 
kon de schikking worden teruggedraaid. Zo niet, dan moest het kabinet er in elk geval inhou
delijk afstand van nemen. Wij hebben dus een motie ingediend met het verzoek de schikking
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terug te draaien. Net voor het debat die donderdag, belt Ad Gerrit Jan en mij om bij hem te 
komen. Hij vraagt ons: “ Hoe denken de heren hier uit te komen?” Ik zeg: “ Nou, het lijkt me 
tamelijk overzichtelijk. Het kabinet voert de motie uit.” Ad antwoordt: “ Dat denk jij toch zeker 
niet?” Ik zeg: “Nou, ik denk het wel en zo niet, gaan wc daar een debat over voeren.” Waarop 
Ad zegt: “ Een debat daarover? Jij denkt toch zeker niet dat wij een minister op dit dossier in 
problemen gaan brengen?” Ik houd hem voor dat ik daar ook helemaal niet op uit ben.

Wij kwamen er niet uit. De fractielijn was om een motie in te dienen, en de motie werd 
aangenomen. Ad zegt er de daaropvolgende dinsdagochtend in de fractie verder niks over. Ik 
word niet bij het fractiebestuur uitgenodigd. Er gebeurt gewoon helemaal niets. Dus ik ga 
ervan uit dat ik mijn gang verder kan gaan. Op woensdagavond ga ik naar Barend & Van 
Dorp. Op de vraag of ik de steun van de fractie heb zeg ik: “ Ik ga ervan uit dat ik de steun 
van de fractievoorzitter krijg.” Jan Mulder beweert vervolgens: “ Je hebt hier een grote bek, 
maar jij houdt het toch niet overeind.” Ik zeg: “ Ik zal het debat met de minister aangaan, ik 
vind deze schikking op deze manier niet aanvaardbaar.” Ik was daar bij Barend & Van Dorp 
heel stellig vanwege de hele context van de Schipholtunnelkwestie. Ik had Ad dat ook alle
maal verteld. Ook dat Tineke mij probeerde af te houden van die uitzending van Zembla 
omdat die Bos allemaal fake zou zijn, een canard. Ik heb dat gechecked en ben naar haar 
teruggegaan. Maar zij zei: “Vraag het maar aan Harry Prins.” Dat was de hoogste man van 
Rijkswaterstaat en die zei: “ Het is allemaal flauwekul, die jongen is rancuneus ten opzichte 
van zijn oude werkgever Koop.” Dat hadden ze bij Koop nagevraagd! Toen dacht ik: of je pro
beert het imago van Verkeer en Waterstaat ten koste van alles overeind te houden, of je bent 
buitengewoon naïef, o f je zit er zelf met je vingers tussen. Ik had Ad ook verteld over een 
plaatsvervangend rechter die een contract aan Zinhagel -  de klokkenluider van Schiphol -  
had voorgelegd om zich niks van gerechtelijke uitspraken aan te trekken, om bewijslast ach
terover te drukken tegen een vergoeding. Ad wist dat dat allemaal bij de Schipholtunnel 
speelde. Daarom kon ik het ook niet zomaar laten varen. Dus hier komt o f een parlementai
re enquête uit voort, of een motie van afkeuring, maar dit loopt mij niet uit de handen.

De ochtend na de uitzending kom ik in de Kamer. Daar zag ik wat mensen, Sharon Dijks- 
ma, Peter Rehwinkel, met een grote boog om mij heen lopen. Toen wist ik dat ze over mij 
hadden zitten praten. Om half vijf gaat de telefoon, ik moest om vijf uur bij Ad zijn. Zegt Ad: 
“ Het fractiebestuur vond jou te hard en te scherp in de uitzending gisteren. We gaan hele
maal geen debat doen.” Ik vroeg: “ Hoezo niet, we moeten toch de reactie van het kabinet nog 
krijgen?” Toen zei hij: “Ongeacht de inhoud van de brief van het kabinet zullen wij geen debat 
hierover houden. Het fractiebestuur heeft besloten dat we alles zullen doen vanavond in het 
BPO (bewindspersonenoverleg, red.) om onze mensen zover te krijgen dat ze bereid zullen 
zijn om bij het kabinet te bepleiten dat de motie uitgevoerd zal worden, dan wel dat de per
soonlijke rechtspersonen die erbij betrokken waren aangepakt zullen worden. Maar als dat 
allemaal niet lukt morgen in het kabinet dan doen we er verder niets mee.” Ik stelde het er 
absoluut niet mee eens te zijn. “ Ik wil sowieso over die brief kunnen discussiëren in de frac
tie en als er aanleiding toe is er ook een debat over houden.”  “Tja”, zei Ad, “dat hebben we als 
fractiebestuur niet besloten.” Ik zei: “ Dan wil ik het daar dinsdag met de fractie over hebben.” 
“ Die mogelijkheid krijg je niet”, zei Ad toen, “ want dan weet ik hoe dat met jou gaat. Dan ga 
je dit weekend de pers in en dan zet je de fractie voor een voldongen feit.” Op mijn belofte 
tot dinsdag in de pers daarover niets te zeggen, zei hij: “ Maar daar vertrouw ik je niet in, dus 
je doet nu ook het woordvoerderschap niet meer.” Toen ik zei dat hij zoiets in de fractie
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moest doen, zei Ad: “ Zo zitten de verhoudingen niet in elkaar, heb je dat begrepen?” Dat had 
ik begrepen en ik ben weggelopen. Overigens was er bijna niemand bij dat overleg van het 
fractiebestuur: Duivesteijn, Oudkerk, Van Oven, de woordvoerder waren er niet. Volgens Ad 
werd een woordvoerder nooit uitgenodigd door het fractiebestuur.

Op vrijdag belt het Nos-journaal om te praten over de brief van het kabinet die die middag 
zou komen. Ik zei dat Ad de woordvoering deed en dat ik er verder niets over te zeggen had. 
Marcel Piek belt vervolgens de voorlichting van de fractie en vraagt of Van Gijzel van het 
woordvoerderschap af is gehaald. Nog geen tien minuten later belt Ad: “ Ben je helemaal gek 
geworden? Waar ben jij in godsnaam mee bezig!” Ik zei: “ Luister, jij hebt gisteren tegen mij 
gezegd dat ik geen woordvoering meer doe en dat jij de woordvoering overneemt en dat is wat 
ik tegen de pers zeg.” Ad zegt: “ Dan weet ik genoeg”, en gooit -  paf -  de hoorn op de haak.

Adri Duivesteijn wil de volgende ochtend bij elkaar komen om het uit te praten. Dat kon 
ook omdat het kabinet zijn voor vrijdag beloofde brief had uitgesteld tot maandag. Irene, 
mijn vrouw, stelt voor om ook partijvoorzitter Ruud Koole er bij te betrekken. Maar Ad wil
de hem er absoluut niet bij hebben; het was een fractiekwestie. Ik kwam die volgende dag wat 
later, zij zaten daar in ieder geval met mekaar, allemaal leden van het fractiebestuur en onze 
voorlichtster. Ik had met Adri afgesproken om het eerst over de vertrouwenskwestie te heb
ben en daarna over de inhoud. Maar alsof ze het zo met elkaar hadden afgesproken, wilden 
ze het eerst over de inhoud hebben, wellicht in de hoop dat de vertrouwenskwestie vanzelf 
wel zou weggaan. Ad gaf als eerste zijn visie. Het kwam erop neer dat die Bos-boekhouding 
buitengewoon ernstig was, maar dat we naar de structuurkant moesten kijken. Ik had het 
zicht op de werkelijkheid verloren, want die Schipholtunnel stelde toch eigenlijk niks voor en 
ik verloor me altijd in details. Hij vond dat er best een parlementair onderzoek mocht plaats
vinden, maar alleen naar de structuur en niet naar de afzonderlijke gevallen. En dan zou er 
een debat komen -  tóen wel -  maar omdat het over een brief van de minister van justitie zou 
gaan moest Gerrit Jan dat doen. Het verdere traject zou Ad voor zijn rekening nemen omdat 
het op een hoger niveau zat. Daarna kon ik gewoon het woordvoerderschap weer hervatten. 
Ik vroeg: “ Dus ik word hier gewoon tijdelijk van mijn woordvoerderschap afgehaald?” Toen 
wilde ik het echt over de vertrouwenskwestie hebben; Ad vond het “ tamelijk overzichtelijk” : 
“ Ik heb vertrouwen in jou, voor zover dat beweegt binnen de afspraken die we eerder 
gemaakt hebben en de taakverdeling zoals we die overeengekomen zijn.” Ik zeg: “ Ik ben hele
maal niks overeengekomen, dat stel jij voor!” “Nou”, zei hij, “dan zoals ik het voorgesteld 
heb.” Daar kon ik helemaal niks mee. “ Ik word gewoon aan een touwtje gehouden! Ik heb 
geen enkel mandaat, geen enkele positie meer, ik word gewoon jouw spreekbuis. Dus dat 
doen we niet! Ik wil dat jij vertrouwen in mij hebt, in mijn mandaat als woordvoerder. Ik heb 
ruimte nodig om te kunnen functioneren.” Toen zei hij: “ Die kan ik je niet geven.”

Adri zei dat we er in het weekend maar over moesten doorpraten. Verder werd afgespro
ken om maandagmiddag, als de uitgestelde brief van het kabinet zou komen, weer bij elkaar 
te komen.

Ik heb er verder niets meer over gehoord, tót maandagmiddag. Toen kwam Adri Duive
steijn vragen waar ik bleef. Ik zei: “ Ik heb niks meer van Melkert gehoord over die vertrou
wenskwestie, dus ik kom niet en ik kap ermee. Ik wens zo niet behandeld te worden.” Adri 
belegde vervolgens opnieuw een bijeenkomst, ’s avonds bij hem thuis, en daar heb ik gezegd: 
“ Ik ga er niet omheen draaien, zoals het er nu voorstaat ben ik morgen weg. Je hebt genoeg 
kansen gehad, Ad, je bent niet naar mij toegekomen, je hebt niks proberen te herstellen. Ik
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kan op deze manier niet verder.”  Het was niet alleen een vertrouwenskwestie, maar hij had 
mij verboden om in de fractie mijn positie als Kamerlid te effectueren. Als hij nou gewoon 
gezegd had, Rob, ik vertrouw jou niet, dan was het heel beroerd geweest. Maar hij gebruikte 
zijn hiërarchische positie om mijn woordvoerderschap af te nemen, want hij wilde, als de 
brief van het kabinet vrijdags uitkwam, in de pers verklaren dat we verder niks zouden doen 
en dat we er tevreden over waren. Daarna zou ik dan wel weer mogen terugkomen. Het is die 
samenhang -  het woordvoerderschap kwijt zijn, niet naar de fractie mogen, even tussendoor 
interveniëren en het opzeggen van het vertrouwen -  die het tot een probleem maakte. Het 
gegeven dat de brief van het kabinet die vrijdag niet kwam, doet niets af aan het feit dat hij 
zo had willen opereren: hij wilde me gewoon als een schaakstuk even van het bord halen.

Die maandagavond bij Adri was een tamelijk emotionele bijeenkomst waar ik mijn ogen 
niet droog kon houden. Ik had beloofd dat ik er nog over na zou denken, maar dat er geen 
nieuwe openingen waren gemaakt. De volgende ochtend heb ik Ad meteen gebeld en gezegd 
dat ik die dag zou aftreden, waarop hij zegt: “ Dat kan niet en dat mag niet! En je komt 
onmiddellijk naar mijn kamer.” Echt zo’n directief. Maar ik had niet de behoefte om meteen 
naar Ad toe te gaan. Ik heb eerst mijn medewerkers ingelicht. Uiteindelijk werd Adri gestuurd 
om mij te halen. Dick de Cloe is op mijn verzoek meegegaan naar Ad. Toen heb ik het nog 
een keer uitgelegd. Daar schoot ik weer vol. Hij zei: “ Je bent te emotioneel.” Ik zei: “ Ik ben 
niet emotioneel om het besluit, maar om mijn vader, mijn opa, die mee deze partij hebben 
proberen op te bouwen en om datgene wat ik in de partij aanricht met mijn vertrek, dat doet 
mij pijn!” Toen zei Ad: “ Ie moet er over nadenken, je moet het een week uitstellen.” Ik zei: “Al 
ga ik een maand op de hei zitten, het enige wat hier helpt is jouw woord en niet mijn con
templatie op de Veluwe ” Daar reageerde hij niet op, maar zei: “We gaan naar Wim Kok.” Het 
werd een telefoongesprek want Wim was toen ziek. Dus ik zit achter het bureau van Ad, wel 
een curieuze plek om dat gesprek te hebben. Dick luistert mee via de speaker. Adri en Ad pro
beren ondertussen in een andere kamer Irene te bewerken. Wim begreep me wel: “ Oké Rob 
ik snap het, er is niks zo waardevol als je eigen integriteit. Dat is klein en tegelijkertijd het 
grootste wat er is. En de enige die dat kan bewaken ben je zelf.” Hij zei ook: “ Ik zou je toch 
willen verzoeken om er de komende dagen nog over na te denken, maar als je geen andere 
mogelijkheden ziet, dan respecteer ik dat. Maar ik zou je één ding willen vragen: doe je pers
verklaring kort en berokken de partij niet meer schade dan strikt noodzakelijk” Mijn ver
klaring heb ik daarom ook ingekort. Ik voelde me door de woorden van Kok toch wel 
gesterkt. Toen Wim later zei dat mijn reactie buitenproportioneel was, snapte ik dat helemaal 
niet, en Dick evenmin.

Na het gesprek met Kok vroeg ook Ruud Koole me om nog eens na te denken, maar 
daarvoor was het te laat. Ik heb toen in de fractie mijn verklaring voorgelezen, een veel 
uitvoeriger verklaring dan voor de pers, en verteld dat ik met mijn Kamerlidmaatschap 
stopte. Daarna heb ik de persconferentie gegeven. De volgende avond ben ik bij Barend &  
Van Dorp geweest om “verantwoording” af te leggen, zoals Jan Mulder had gevraagd. Het was 
een iets andere verantwoording dan ik me had voorgesteld.’

De a m b itie  van M elkert

‘Er zijn mensen die zeggen dat de neergang van de partij misschien wel met deze kwestie is 
begonnen, maar die begon al veel eerder. Zij was alleen niet zichtbaar. De neergang van de
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P v d A begon op het moment waarop macht belangrijker werd dan inhoud. Met de Schiphol- 
tunnelkwestie werd zichtbaar wat Ad belangrijk vond, hoe hij opereerde. Daarvoor was hij 
gewoon een gesloten boek. En het is dus niet mijn schuld. Ik neem ook geen enkele verant
woordelijkheid in dat opzicht. De oorzaak ligt bij de politieke constellatie binnen de P v d A -  

fractie, waarin alleen nog maar de angst regeerde -  we mogen het kabinet niet aanvallen, we 
mogen ministers niet aanvallen, we mogen andere fracties niet aanvallen. Die politiek van 
machtsconsolidatie heeft het zicht ontnomen op datgene waarvoor wij regeringsverant
woordelijkheid dragen. De macht moet je elke dag verantwoorden, naar de inhoud.

Melkert had, meer dan wie ook binnen de fractie, een buitengewoon grote persoonlijke 
ambitie. Hij wilde minister-president worden, hetgeen hem ook bijna gelukt is. Maar om 
minister-president te worden, moet je leider van een groep zijn. Ad keek eerst naar zijn per
soonlijke ambities, een leider kijkt eerst naar de groep. Ad dacht: als wij het rustig houden, 
dan glij ik gewoon het Catshuis in. Dat was uiteindelijk, ook zonder mij, niet gebeurd. Als Ad 
beloofde in het volgende kabinet nog meer aandacht te besteden aan zorg en onderwijs, hoef
de Pim Fortuyn alleen maar te roepen: “ De P v d A zit al twaalf jaar in het kabinet; waarom 
heeft u er tot nu toe niks aan gedaan?!” Ad had daar geen verweer op. Marmer en goud in 
kantoren, maar in de scholen worden de wc s niet schoongehouden. Dat soort dingen leefde 
bij de mensen, maar het zicht daarop was weg.

Bij Ad is het waarschijnlijk nooit opgekomen dat ik er mee zou kappen. Want macht geef 
je niet uit handen, je stopt niet gewoon vanwege een integriteitsprobleem. Maar als ik me dat 
had laten gebeuren, was ik ook bij de eerstvolgende tegenslag misschien weer omgegaan. 
Klaarblijkelijk is het overeind houden van ministers tegen elke prijs gewoon; maar dat doe ik 
dus niet. Daarvoor is het lidmaatschap van de Tweede Kamer mij een te grote eer.

De fractie is het hoogste orgaan, Melkert moet niet het vertrouwen in mij opzeggen of mij 
het woordvoerderschap afnemen, maar de fractie. De rest van de fractie is er helemaal niet 
meer bij betrokken geweest. Ze had ook geen zicht op het proces. Sommigen hebben in eer
ste instantie niet eens gezien dat ik van het woordvoerderschap ben afgehaald. Het was geen 
conflict tussen de fractie en mij, het was een conflict tussen Melkert en mij over de manier 
waarop je naar het parlement kijkt. Overigens zou een confrontatie Ad -  Rob in de fractie, 
gelet op de politieke constellatie, nog veel desastreuzer voor de partij zijn geweest. Dan had 
je bijna een schisma gekregen. Want wij konden allebei niet meer terug.

Frans Timmermans heeft mij later nog gebeld over die joint strike fighter. Hij was tegen 
hetzelfde probleem aangelopen. Hij werd iedere keer door Ad gebruuskeerd, terwijl hij de 
meerderheid van de fractie achter zich had. Ad kon het zich allemaal permitteren. Het was 
de komende keizer. En dan is het toch het verhaal van de kleren van de keizer.

Ik ben in de partij gebleven. Ik wil geen schisma in de partij. Ik zit geen vriendjes te spe
len om draagvlak te krijgen. Maar ik zit ook geen ruzie te zoeken om mensen uit te spelen. 
Kijk, je staat natuurlijk met een bepaald engagement in de samenleving. Dat drijft je. Ik blijf 
gewoon lid van de Partij van de Arbeid. Mijn opvatting over de samenleving is niet veran
derd omdat ik ruzie met Melkert heb.’

N oot

i Het interview vond plaats op 24 augustus 2002 en werd geautoriseerd op 20 september 2002.
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In memoriam J.F. Glastra van Loon (1920-2001)

Kees Schuyt

Op 81-jarige leeftijd overleed op 22 oktober 2001 te Den Haag prof. mr. J.F. Glastra van Loon, 
oud-hoogleraar in de rechtsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam en Leiden en voor
malig staatssecretaris van Justitie in het kabinet-Den Uyl. Het bijzondere leven van Jan van 
Loon is geëindigd zonder een nieuw langdurig verblijf in een ziekenhuis en zonder grote 
afhankelijkheid van anderen, waartegen hij opzag. Hij kon terugzien op een bewogen leven 
en op een veelzijdige, afwisselende carrière.

Geboren in Jakarta doorliep hij verschillende lagere en middelbare scholen en ging hij 
medicijnen studeren in Londen (1938) en filosofie en medicijnen in Groningen (1939-1943), 
alwaar hij zijn kandidaatsexamen haalde, ln de oorlog maakte hij als lid van de Raad van 
Negen deel uit van het studentenverzet, hetgeen zijn beroepsplannen definitief doorkruiste. 
Vragen van recht en onrecht kregen voorrang. Na de oorlog studeerde hij rechten aan de r u  

Leiden (1945-1949). Hij werd assistent inleiding bij G.E. Langemeyer, bij wie hij in 1956 cum 
laude promoveerde. Zijn proefschrift Norm en handeling werd opgedragen aan Denis Mes- 
ritz, een in het verzet omgekomen medestudent.

Hij werd in Leiden benoemd tot hoogleraar Inleiding tot de rechtswetenschappen (1957- 
1966) en hij volgde Langemeyer op als hoogleraar in de rechtsfilosofie (1957-1973). In zijn 
oratie Recht en menselijke natuur (1959) ontwikkelde hij de gedachte dat we nimmer kunnen 
weten wat een rechtvaardige samenleving precies inhoudt, maar wel wat een onrechtvaardi
ge samenleving is. Zeer veel juristen hebben hun eerste kennismaking met de rechtsweten
schap gekregen tijdens zijn colleges o f via het piepkleine boekje Elementair begrip van het 
recht (1964). Toch lag zijn voornaamste verdienste niet in de bestudering van het positieve 
recht, maar in de rechtsfilosofie en in de vele activiteiten die hij in die jaren als hoogleraar 
verrichtte voor het universitaire leven en voor de Civitas Academica. Zijn brede intellectuele 
belangstelling stimuleerde veel studenten.

In die tijd publiceerde hij in het Nederlands Juristenblad het bekende artikel ‘Kiezen of 
delen' ( n j b  1964, nrs. 43 en 44/45), waarin hij een pleidooi hield voor een herziening van het 
kiesstelsel en voor een gekozen minister-president. Ongemerkt legde hij hiermee de basis 
voor zijn latere politieke loopbaan bij d66. Nadat hij van 1966 tot 1973 rector was geweest van 
het Institute of Social Studies kwam zijn benoeming tot staatssecretaris van Justitie (1973- 
1975). Die politieke functie kreeg een vroegtijdig einde door een, wat hij later zelf noemde, 
naïef openhartig interview over de leiding van het departement. Zelf sprak hij weinig over 
dit incident. Hij had het met minister van Justitie Van Agt uitgepraat en daarmee was de zaak 
uit de wereld. Het was een politieke vertrouwensbreuk, geen persoonlijke.

Zijn politieke activiteiten kwamen meer tot ontplooiing na zijn staatssecretariaat dan tij
dens die functie. Hij werd voorzitter van d 66 in een periode waarin deze partij een groot ver
lies had geleden en zeer laag stond in de peilingen. Als voorzitter ging hij persoonlijk langs
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ƒ. Glastra van Loon [Foto: Fotopersbureau Dijkstra b v ].

vele plaatselijke afdelingen, deelde hij op dorpsmarkten folders uit en slaagde hij erin de par
tij weer tot nieuw leven te wekken.

Tevens keerde hij terug naar het wetenschappelijk onderwijs als hoogleraar in de rechts
filosofie aan de Universiteit van Amsterdam (1977-1987). Hij combineerde de wetenschap 
voortaan met politieke en maatschappelijke functies: voorzitter van het Humanistisch Ver
bond, en van het bestuur van de Stichting De Ombudsman, en hij was negentien jaar lid van 
de Eerste Kamer (1980-1999). Als woordvoerder voor Justitie pleitte hij daar herhaaldelijk 
voor een ander drugsbeleid en stelde hij prikkelende vragen over het gevangeniswezen. Daar
naast hield hij zich bezig met het wetenschappelijk onderwijs.

De Eerste-Kamerfractie van d 6 6  was aanvankelijk heel klein. Hij vond dat fijn en floreer
de erbij. Daarna groeide de fractie uit en er kwamen andere juristen bij, met wie hij het 
woordvoerderschap moest delen. Ten slotte kromp de fractie weer in, net zoals d 6 6  zelf. Hij
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voelde zich als senator heel goed thuis in de Eerste Kamer. De functie van chambre de réflec- 
tion nam hij serieus. Hij debatteerde graag op filosofische manier met bewindslieden zoals 
Hirsch Ballin, met wie hij bij de bespreking van de justitiebegroting op hoog abstractie
niveau stevig van gedachten wisselde. Zo droeg hij bij aan het politieke leven en hij heeft dat 
volgehouden tot op hoge leeftijd.

Zelf heb ik Jan Glastra van Loon in verschillende hoedanigheden leren kennen. Als stu
dent, als promovendus, als politiek mee- en tegendenker, als collega-hoogleraar en, vooral in 
de latere jaren, als een persoonlijke vriend. Hij was een begenadigd docent, die voor de col
legezaal en vooral in een kleine werkgroep hardop stond te filosoferen, ons uitnodigend om 
mee te denken en vooral zelf te denken. Hij gaf veel leergierige studenten intellectuele inspi
ratie. Vanuit een moderne analytisch gerichte rechtsfilosofie werd hij de wegbereider voor de 
Nederlandse en Europese rechtssociologie. Enkele van zijn internationaal spraakmakende 
artikelen werden gebundeld in De eenheid van het handelen (1980). Hij was met zijn diplo
matieke gaven en prachtige talenkennis een graag geziene spreker op congressen. Enkele 
jaren geleden nog werd hij als eregast uitgenodigd in Tokyo voor het congres van de sectie 
rechtssociologie van de International Sociological Association.

Als promotor werd hij mijn leermeester, zoals hij zelf Plessner zijn leermeester noemde. 
Maar ik heb nooit de slippen van de meester hoeven te dragen. Onder anderen A.M. Bos, 
H.R. van Gunsteren en H. Kaptein zijn eveneens bij hem gepromoveerd. Hij was vooral een 
geestrijk en scherp debater. Hij was beminnelijk en afstandelijk tegelijkertijd. Na zijn emeri
taat in 1987 heb ik hem beter leren kennen als een persoonlijke vriend. Het werd een goed 
voorbeeld hoe een promotor-promovendus-relatie later kan uitgroeien tot een horizontale 
vriendschap. Ik heb daardoor een andere Jan Glastra van Loon leren kennen dan de man die 
hij was voor de buitenwereld. Een zekere blijheid en zorgeloosheid zijn de laatste jaren, na 
vele ups en downs, genadig over hem uitgestrooid. Hij speelde nog graag de rol van publie
ke debater, hij trad op voor radio en televisie, maar het liefst filosofeerde hij in zijn eigen rui
me huis- en werkkamer. Hij nam de pen weer op en publiceerde her en der artikelen over 
Descartes, Peirce en Plessner, over actuele kwesties zoals tolerantie en godsdienstigheid en 
vooral over politiek en ethiek (in 2001 nog gebundeld in De Platoonse cirkel).

Hij was volop bezig met een studie over de wijsgerige problemen van de relatie tussen 
lichaam en geest, toen hij, toch vrij plotseling en onverwacht, werd geconfronteerd met het 
naderende levenseinde. Zijn geest wilde nog veel, maar het lichaam was op. We verliezen in 
hem een inspirerende, maatschappelijk betrokken intellectueel. In de herdenkingsartikelen 
die over hem zijn verschenen ontbraken opvallend genoeg verwijzingen naar zijn rol in het 
studentenverzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat is jammer. Wanneer de herinneringen 
aan die oorlog langzaam uit het zicht van een samenleving gaan verdwijnen, verschijnen al 
weer de beelden van een nieuwe oorlog. Jan van Loon is een mooi voorbeeld geweest van een 
humaan jurist.
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Hij had nog groter kunnen zijn 
Jelle Zijlstra (1918-2001)1

Jan Prïllevitz

De net voor kerst overleden oud-premier Jelle Zijlstra wenste nadrukkelijk geen hemelbe
stormer te zijn en vond ideologische bevlogenheid maar verdacht. ‘Niet dat ik geen idealen 
had met betrekking tot het functioneren van staat en maatschappij, maar die waren eerder 
ambachtelijk dan visionair’, zei hij ooit. Die relatieve bescheidenheid verklaart misschien het 
snelle wegebben van zijn faam. Hij had groter kunnen worden dan hij wilde zijn.

Hij was het superbrein van de Nederlandse politiek in de jaren vijftig en zestig van de 
vorige eeuw. Maar eigenlijk hield hij niet van de politiek en dat liet hij soms te nadrukkelijk 
merken. ‘Mijn hart was er niet bij’, schrijft hij in zijn autobiografie Per slot van rekening 
(1992). ‘ Ik heb daar in tenten gewoond; het huis van mijn leven heb ik elders willen bouwen.’ 
Merkwaardige uitspraak voor iemand die tot twee keer toe lijsttrekker was van de Anti
revolutionaire Partij (in 1980 opgegaan in het c d a ).  Zijn weigering volop deel te nemen aan 
het politieke spel, de lichte minachting waarmee hij het politieke wereldje bekeek, het 
irriteerde op de lange duur voor- en tegenstanders. Uiteindelijk hield de politiek ook niet 
meer zo van Jelle Zijlstra.

Geliefder was hij in academische kring, bij het bedrijfsleven en -  dankzij Wim Kan -  kor
te tijd bij het grote publiek, dat gewoonlijk niet dol is op zuinige penningmeesters, maar 
soms last krijgt van een slecht geweten en dan de hand kust die het kastijdt.

Zijn levensvervulling vond hij in het presidentschap van De Nederlandsche Bank, dat hem 
ook de gelegenheid gaf een internationale reputatie op te bouwen. Hoog verheven boven 
ruziënde partijen en ellebogende politici bereikte hij daar aan het Amsterdamse Frederiks- 
plein de status van bijna-staatshoofd. Geen wonder dat hij peetvader werd van onze toe
komstige koning Willem-Alexander.

Toch is er met zijn bekendheid iets vreemds aan de hand. Ze was groot, maar ze is won
derlijk snel vervlogen. Voor ouderen nog een begrip en voor de nieuwe c d a -leider Jan Peter 
Balkenende het hogelijk bewonderde Grote Voorbeeld, zegt zijn naam de jongere generatie 
weinig meer. Sic transit gloria m undi... (zo gaat de heerlijkheid der wereld voorbij). De ver
klaring ligt misschien hierin, dat hijzelf niet zo hechtte aan de ‘gloria mundi'. Van macht was 
hij niet afkerig, hooghartigheid en zelfingenomenheid waren hem niet vreemd, maar eer, 
roem en populariteit konden hem weinig schelen.

Alles was Fries aan Jelle Zijlstra. Hij vertoonde die merkwaardige mengeling van nuchter
heid en emotionaliteit die de Friese volksaard kenmerkt. Misschien was Jelle Zijlstra te veel 
Fries om zich echt Nederlander te voelen. Te veel Nederlander om Europeaan en wereldbur
ger te zijn. Hij had kunnen gloriëren in de presidentiële burelen en de salons van Washing
ton en Brussel, hij verkoos het Frederiksplein, Wassenaar en het Friese gehucht De Tike.

Hij werd op 27 augustus 1918 in Oostbierum geboren als zoon van gereformeerde ouders. 
Vader was eerst boer, later handelaar in landbouwproducten. De jonge Jelle doorliep de

127



JAN P R IL L E V IT Z

muIo-B en de hbs-A en ging in 1937, diep onder de indruk van de economische malaise van 
die jaren, studeren aan de Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam. In 1943 wei
gerde Zijlstra de door de Duitsers vereiste loyaliteitsverklaring te tekenen, wat leidde tot 
afbreken van de studie en onderduiken. Pas in de herfst van 1945 kon het doctoraalexamen 
worden afgelegd. Daarna ging het snel: wetenschappelijk medewerker aan de n e h , docent bij 
de opleiding tot de middelbare akten economie, in 1948 promotie tot doctor in de economie 
op een proefschrift over de omloopsnelheid van het geld en in datzelfde jaar nog benoeming 
tot hoogleraar aan de pas opgerichte economische faculteit van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam.

‘Als ik aan die tijd terugdenk, is het in mijn herinnering nog altijd Paradise Lost’, schreef 
Zijlstra 42 jaar later. De verdrijving uit dat paradijs bereidde hij zelf actief voor door zich niet 
alleen wetenschappelijk, maar ook maatschappelijk en politiek te profileren. Zo werd hij in 
1951 kroonlid van de Sociaal-Economische Raad, nam hij in een omstreden strijdschrift 
samen met andere hoogleraren economie fel stelling tegen de wet op de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie (de hartelap van de k v p ) en trok hij de aandacht met drie lange artikelen 
in Economisch Statistische Berichten over de studie De weg naar de vrijheid van de Partij van 
de Arbeid, een soort sociaal-democratische blauwdruk voor het financieel-economische 
beleid in de tweede helft van de twintigste eeuw.

De genuanceerde toon van de e s b -artikelen bezorgde Zijlstra in eigen antirevolutionaire 
kring de reputatie enigszins 'rood’ te zijn. Toen hij bij de kabinetsformatie van 1952 genoemd 
werd als mogelijke kandidaat voor Economische Zaken, was a r p -leider jan Schouten dan 
ook tegen. Contre coeur accepteerde hij Zijlstra uiteindelijk. Zo trad de net 34-jarige Fries als 
een van de jongste ministers in de geschiedenis toe tot het derde kabinet-Drees.

Zijn eerste grote optreden in de Kamer maakte diepe indruk. In zijn maidenspeech toon
de Zijlstra zich een gematigd keynesiaan die de overheidstaak wilde beperken tot globaal 
ingrijpen op strategische punten. En die verder uitging van het primaat van de marktecono
mie, de ondernemingsgewijze productie en de consumptievrijheid. Hij nam de verdenking 
‘rood’ te zijn weg, zonder de socialisten voor het hoofd te stoten.

Flet antirevolutionaire en gereformeerde volksdeel heeft tot diep in de twintigste eeuw een 
aan eerbied grenzend ontzag gehad voor zijn politieke leidslieden én voor professoren aan de 
Vrije Universiteit, in die volgorde. Jelle Zijlstra verenigde beide hoedanigheden. Toen Schou
ten in 1956 besloot zich niet meer herkiesbaar te stellen voor de Tweede Kamer, werd Zijlstra 
met brede steun vanuit de partij lijsttrekker. Zijn jeugd en politieke stijl beloofden vernieu
wing van de enigszins vermolmde a r p .  Hij werd gelanceerd met een ambitieuze, maar 
onhandige campagne ('Zijlstra: modern christelijk staatsmanschap’ ). Het resultaat: twee 
zetels verlies. De nieuwe lijsttrekker had geen jonge, verse kiezers weten te trekken en door 
zijn al te grote zakelijkheid oude getrouwen van de partij vervreemd. Aan de vooravond van 
de verkiezingsdag legde hij via de radio uit hoe goed hij als minister de prijzen in de hand 
had gehouden. Geen woord van bemoediging, geen woord over beginselen. Een cultuur
schok voor ARp’ers die met de galmende mokerstem van Schouten plus Psalm 89 vers 7 oude 
berijming waren opgegroeid. 'Vrome riedels krijg ik nou eenmaal niet uit mijn keel’, aldus 
Zijlstra tot een geestverwante journalist.

Het zetelverlies versterkte zijn  p ositie  als nieuw e A R P-leider niet. H et w as koren op de 
m olen van  partijgenoten  die hem  als obstakel vo o r de eigen carrière w aren  gaan zien, zoals 

J. B ru in s Slot, al jaren  K am erlid , k ro on p rin s naast Jan Schouten  en h oofd red acteu r van
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/. Zijlstra [Foto: Spaarnestad Fotoarchief],

Tromv. Zijlstra’s verkiezing tot fractieleider en dus onderhandelaar bij de kabinetsformatie 
verliep dan ook moeizaam. Ze was de opmaat van een reeks wrijvingen en conflicten tussen 
hem en de Kamerfractie in latere jaren.

Daaraan hadden beiden schuld. Oud-verzetslieden als Bruins Slot en Jan Smallenbroek 
koesterden een zekere wrok tegen het zo succesrijke, briljante zondagskind uit Oostbierum, 
dat zich in de donkerste oorlogsjaren rustig had zitten voorbereiden op het doctoraal exa
men, terwijl zij van schuilplaats naar schuilplaats hadden moeten vluchten, niet of nauwe
lijks ontkomend aan arrestatie. Zijlstra op zijn beurt was geen goede psycholoog, zeker niet 
in de omgang met het ARp-partijkader. Hij kon in zijn jongere jaren moeilijk onderscheid 
maken tussen personen en zaken.

Zijlstra werd in de herfst van 1956 na een langdurige, moeizame kabinetsformatie gewoon 
weer minister van Economische Zaken, in het vierde kabinet-Drees. Maar de betrekkelijk 
zonnige financieel-economische tijden van de eerste helft van de jaren vijftig waren defini
tief voorbij. Bestedingsbeperking was onvermijdelijk. Die heeft een politieke polarisatie tot 
gevolg gehad die uiteindelijk leidde tot de val van het laatste kabinet-Drees en het voorlopi
ge einde van de samenwerking van de confessionele partijen met de Partij van de Arbeid.

Ergernis over de bijna oppositionele rol van de geestverwante fractie, plus heimwee naar 
de wetenschap, deden Zijlstra begin 1959 besluiten zich niet meer beschikbaar te stellen voor 
de a r p -kandidatenlijst voor de (vervroegde) Kamerverkiezingen van dat jaar. Ontzetting in 
de partij, waar de Zijlstra-aanhang nog groot was. Na enige aandrang liet hij zich toch ver
murwen en werd hij weer lijsttrekker. Geen voorzitter van de nieuwe a r p -fractie. Dat werd 
Bruins Slot.
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Na de val van Drees werd Zijlstra in december 1958 minister van Financiën ad interim in 
het overgangskabinet-Beel en in mei 1959 minister van Financiën in het kabinet-De Quay, 
dat uit bewindslieden van de drie confessionele partijen plus de v v d  was gevormd. Aan het 
einde van de kabinetsperiode kon hij met trots de balans opmaken: gezonde overheidsfinan
ciering, een relatief klein financieringstekort, een stevige betalingsbalans, een sterke gulden, 
geringe inflatie, volledige werkgelegenheid en een dalende staatsschuldquote.

Er waren niettemin politieke problemen voor het kabinet-De Quay en zeker voor de a r p - 

vertegenwoordigers daarin, Zijlstra en volkshuisvestingsminister Van Aartsen. Eind 1960 
kwam de chronische spanning tussen a r p -fractie en -ministers tot uitbarsting in de 
zogenaamde ‘ Jenever en dakpannen-crisis. De fractie eiste 5000 woningwetwoningen extra 
en stuurde vóór het Kamerdebat Smallenbroek naar Zijlstra om dat te bepleiten. Vergeefs. 
Toen Smallenbroek aan het einde van het gesprek vroeg: ‘Kan er dan helemaal niets?’ 
typeerde het antwoord Zijlstra’s aangeboren gebrek aan inschikkelijkheid: ‘Geen dakpan’. De 
fractie zette niettemin door, kwam met een motie-Van Eibergen, die door Van Aartsen 
‘onaanvaardbaar’ werd verklaard, en toen ze daar in halfbeschonken toestand (men had eerst 
flink zitten hijsen in het Haagse restaurant Formosa en was toen nog aan de jenever gegaan), 
toch voorstemde was de motie aangenomen en het kabinet gevallen. Weliswaar werd het 
gelijmd en kon het verder, maar de fractie voelde zich diep vernederd, met name door 
Zijlstra.

Die keerde na de verkiezingen van 1963 niet terug in de regering. Hij werd Eerste-Kamer- 
lid en buitengewoon hoogleraar openbare financiën aan de v u . In de Senaat waarschuwde 
hij het kabinet-Cals (met de ‘expansionistische’ Den Uyl en ‘financiële ruimtevaarders’ als de 
ministers Veldkamp en Bogaers) voor de gevolgen van onvoldoende dekking van de oplo
pende overheidsuitgaven.

I11 1966 had Zijlstra de benoeming tot president van De Nederlandsche Bank al op zak, 
toen in oktober van dat jaar de ‘Nacht van Schmelzer’ een voortijdig einde maakte aan het 
kabinet-Cals. Al snel richtten veler ogen zich op ‘Nederlands financiële De Gaulle’, zoals hij 
werd genoemd. Na veel geharrewar kon Zijlstra een overgangskabinet formeren, voorname
lijk bestaande uit oudgedienden. Het moest vervroegde verkiezingen voorbereiden. Zijlstra 
deed naast het premierschap ook Financiën. Hij nam op zich de financiële eindjes die door 
vorige kabinetten waren losgeraakt weer aan elkaar te knopen.

Razend populair werd de kortstondige premier door de oudejaarsconference van Wim 
Kan die op de melodie van het Beatles-nummer Yellow Submarine het liedje Waar wij heen
gaan, Jelle zal wel zien lanceerde. Typerend voor Zijlstra was dat hij op het moment van de 
conference sliep. De door Wim Kan veroorzaakte populariteit leverde de partij van de pre
mier na jaren verlies weer eens winst op: bij de verkiezingen van februari 1967 won ze warem
pel twee zetels. Zijlstra werd informateur, wist de P vdA buitenspel te zetten en tegelijk weer
stand te bieden aan de aandrang van sommige kanten zich weer voor het premierschap van 
een confessioneel-liberaal kabinet beschikbaar te stellen. De demissionaire minister van 
Defensie De Jong slaagde in de vorming van een kabinet-zonder-socialisten, dat vrijwel 
onmiddellijk Zijlstra herbenoemde tot bankpresident.

‘Het presidentschap van De Nederlandsche Bank is de droom van elke econoom’, had hij 
geschreven. Veel plezier moet hij ook hebben beleefd aan zijn belangrijkste nevenfunctie, die 
van president van de Bank voor Internationale Betalingen te Bazel. Die verschafte hem een 
internationale reputatie en uiteindelijk in 1973 het aanbod hoogste baas van het i m f  te wor
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den, waarvoor hij echter om privé-redenen bedankte, evenals in 1982 voor het verzoek voor
zitter te worden van de Europese Commissie.

‘Zijlstra: modern christelijk staatsmanschap.’ Met die a r p -verkiezingsleus van 1956 dreef 
vvD-leider Oud bij het aantreden van het vierde kabinet-Drees in de herfst van dat jaar de 
spot.‘Of iemand een staatsman is, kun je pas na z’n dood zeggen’, vond hij. Het woord staats
man heeft een wat verouderde connotatie gekregen. Het past gevoelsmatig niet bij Zijlstra, 
die geen hemelbestormer wenste te zijn, ideologische bevlogenheid maar verdacht vond en 
van zichzelf zei: ‘Niet dat ik geen idealen had met betrekking tot het functioneren van staat 
en maatschappij, maar die waren eerder ambachtelijk dan visionair.’ De relatieve bescheiden
heid die uit die woorden spreekt, verklaart misschien het snelle wegebben van zijn faam. Hij 
had groter kunnen worden dan hij wilde zijn.

Noot

1 Dit stuk is eerder onder dezelfde titel gepubliceerd in Trouw, 27 dec. 2001.



In memoriam Gerrit Ph. Brokx (1933-2002)

Gerrit Braks

Op n januari 2002 overleed Gerrit Brokx (68) als gevolg van ernstige complicaties na een 
kleine medische ingreep. Bijna niet te bevatten, want zijn hele leven werd gekenmerkt door 
overleven, persoonlijk en bij zijn publieke functioneren. ‘De boom is dan toch geveld’, schreef 
zijn familie heel beeldend boven het overlijdensbericht. Hij verwees graag naar zijn sobere 
afkomst als zoon van een kolenboer uit Oosterhout, maar bevestigde zichzelf door, naast zijn 
aanvankelijke keuze voor een militaire loopbaan, in zijn vrije tijd een rechtenstudie te vol
tooien. Dit bleek een goede investering voor een indrukwekkende politieke en bestuurlijke 
carrière, die hij -  ook al was er veel tegenwind -  uitdagend invulde met een grote persoon
lijke inzet en betrokkenheid.

Wij leerden elkaar pas laat kennen: in 1977 toen ik vanuit Brussel kandideerde als c d a - 

Kamerlid, Er was een voorlichtingsbijeenkomst met het CDA-Brabant in de Pettelaarse Hoe
ve in Den Bosch. Voor het eerst dreigde er verwarring vanwege de associatie van onze namen, 
terwijl er ook wel onderdrukte elementen van rivaliteit voelbaar waren. Het was duidelijk dat 
zijn ambities op dat moment meer uitgingen naar een bestuurlijke dan naar een parlemen
taire toekomst in Den Haag. De aanwezigen werd gevraagd de namen goed te accentueren. 
Hij werd staatssecretaris in het kabinet-Van Agt-Wiegel en ik nam plaats in de eerste c d a - 

fractie in de Tweede Kamer. Later maakten we als bewindslieden samen deel uit van drie 
kabinetten.

Het is eigenlijk vreemd dat we elkaar niet eerder hebben ontmoet, terwijl onze afkomst en 
achtergronden zoveel gemeenschappelijke elementen bevatten. We werden allebei in 1933 
geboren, midden in de crisisjaren, in grote katholieke gezinnen, respectievelijk in Uden op 23 
mei en in Oosterhout op 22 juni. Natuurlijk zijn er grote verschillen tussen Oost- en West- 
Brabant, maar de belangrijkste reden van onze late kennismaking is toch gelegen in het feit 
dat we beiden pas laat zijn gaan studeren en ik daarna bijna tien jaar in Brussel werkte en me 
als diplomaat niet met het binnenlands bestuur of partijpolitiek had beziggehouden. Gerrit 
Brokx des te meer. Hij was van 1971 tot 1977 penningmeester en lid van het Dagelijks Bestuur 
van de k v p . Hij roerde zich uitdrukkelijk in de discussie over de richting van de partij en was 
actief bij de totstandbrenging van het c d a , waarbij hij zijn katholieke Brabantse achtergrond 
nooit verloochende. We waren beleidsmatig actief op geheel verschillende terreinen, zodat 
we elkaar niet voor de voeten liepen. Wel zochten wij elkaar op als het om politieke afwegin
gen ging. Ik heb altijd groot respect en bewondering gehad voor zijn gedreven inzet en vast
houdende aanpak.

Al vroeg in zijn loopbaan herstelde hij van een ingrijpende schedeloperatie. Hij vocht 
terug en werd achtereenvolgens wethouder in zijn geboorteplaats, gedeputeerde in Noord- 
Brabant en staatssecretaris van Volkshuisvesting in drie kabinetten. Hij was later toch lid van 
de Tweede Kamer en sloot zijn loopbaan af met een indrukwekkend burgemeesterschap van

1 3 2



IN M HM O KI AM G E R R IT  PH. BRO K X (1933-2002)

Tilburg, de oude industriestad, die hij modern op dc kaart zette. Een rasbestuurder, die in 
eerste instantie meer voor de bestuurlijke dan voor de inhoudelijke invalshoek koos. Zijn 
vergaderstijl was wat afstandelijk en formeel, dat was zijns inziens nodig voor daadkrachtige 
besluitvorming. En daar stond hij voor.

Hij heeft grote verdiensten voor de volkshuisvesting. Ook zijn invloed op de infrastruc
tuur -  droog zowel als nat -  mag niet worden onderschat. Hij was kind aan huis op Verkeer 
en Waterstaat en heeft als voorzitter veel bestuurlijke processen vormgegeven. Tijdens zijn 
ziekte in 1999 -  hij herstelde toen wonderbaarlijk van een ernstige darm- en leveroperatie -  
vroeg hij mij hem tijdelijk te vervangen als voorzitter van de Bve Raad, de geheel vernieuw
de koepelorganisatie voor het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Het was één van 
de vele functies die hij tot zijn overlijden bleef vervullen. Ook daar heeft hij baanbrekend 
werk gedaan.

Hij ging de confrontatie niet uit de weg. Kenmerkend was het jaarlijkse debat over de 
volkshuisvesting, meer in het bijzonder de huursubsidie met Marcel van Dam, Jan Schaefer 
en anderen, gerenommeerde straatvechters onder elkaar. De Kamerbankjes waren nooit 
beter bezet. Het eerste debat liep voor hem overigens volstrekt verkeerd af. Hij had zich niet 
voldoende kunnen voorbereiden omdat hij pas vlak voor het debat terugkeerde uit China, 
zijn laatste activiteit als bondsbestuurder van de k n v b . In het debat moest hij zich te veel 
verlaten op ambtelijk aangedragen teksten. Hij citeerde de afkorting t k  zonder te beseffen

G. Brokx ƒFoto: Spaarnestcui Fotoarchief j.
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dat dat de Tweede Kamer zelf was. Grote hilariteit. Er werd gehakt van hem gemaakt, ook in 
de pers. Wat moet zo’n provinciaal bestuurder in Den Haag schreef de Volkskrant. Dat liet hij 
natuurlijk niet op zich zitten en hij vocht in ieder debat terug. En met succes. Er werd naar 
hem geluisterd. Later onderstreepte hij in een debat zijn superioriteit, door er op te wijzen 
dat er bij zijn schedeloperatie hersens waren waargenomen, hetgeen van zijn tegenstanders 
niet gezegd kon worden.

In politiek opzicht heeft hij de wind niet altijd mee gehad. Terwijl hij een vrijwel zekere 
benoeming als burgemeester van Den Haag in 1985 van zijn partij moest laten schieten, werd 
hij in 1986 door ODA-fractieleider Bert de Vries in de Tweede Kamer gedwongen als 
staatssecretaris terug te treden voordat de enquête naar bouwsubsidies een aanvang nam. Hij 
was verbolgen en kreeg de volledige steun van minister-president Ruud Lubbers. Ik herinner 
me nog de lange en indringende gesprekken in de tuin van het Catshuis. De ODA-fractie sloot 
zich echter morrend bij haar leider aan. Achteraf bleek Brokx’ terugtreden geenszins terecht. 
Bijna anderhalf jaar was hij ambteloos burger. Hij had een goed gevoel voor publiciteit met 
goede journalistieke contacten. Er werd veel over hem gepraat en geschreven en hij werd voor 
veel functies genoemd, maar kwam niet aan de slag. Het was een publiek geheim dat hij, 
terwijl hij nog gehuwd was, samenleefde met een andere vrouw, die hem overigens zeer 
inspireerde. Dat lag in bepaalde cda-kringen natuurlijk niet goed. De journalist Cees 
Gravendaal doorbrak de stilte en vroeg hem in Den Haag Vandaag o f  dit een rol had gespeeld 
bij de beslissing van de fractievoorzitter van het c d a .  Hij beet van zich af, en hij werd 
uiteindelijk door het kabinet, zonder dat hij op de voordracht stond, benoemd als 
burgemeester van Tilburg. Uiteraard werd hij daar met scepsis ontvangen, maar hij was 
spoedig terug als een gezaghebbend en uitdagend bestuurder, die met de tijd meeging, zijn 
mening niet onder stoelen o f banken stak en altijd kleur bekende. Bij zijn vertrek in 1997 
werd hij met grote waardering ereburger van Tilburg. Eerder was hij al ereburger van 
Brabant geworden. Zijn verbondenheid met de christen-democratie was zo groot, dat hij -  
ondanks de teleurstellende ervaring -  het c d a  trouw bleef. Na zijn benoeming in Tilburg 
beschreef hij de ware toedracht van de gebeurtenissen en wat er aan voorafging in zijn boek 
Naschrift van een getuige, een binnen de Nederlandse politieke verhoudingen uitzonderlijk 
en openhartig document.

Gerrit Brokx had een goede bestuurdersmentaliteit. ‘We zijn er niet om alleen ja en amen 
te knikken’, zei hij dan. Hij werkte hard en vroeg dat ook van zijn medewerkers en medebe
stuurders. Zij konden dan onverkort op zijn steun rekenen. Desgewenst nam hij zelf indrin
gend het voortouw, zoals bij het succesvol werven van buitenlandse bedrijfsvestigingen en bij 
de financiering van zijn stokpaardje, de prestigieuze Tilburgse concertzaal. Tijdens zijn bur
gemeesterschap kende het college geen wethouderscrisis en daar was hij trots op. Hij ging de 
confrontatie overigens niet uit de weg en zette daarbij ook persoonlijke verhoudingen met 
collega-burgemeesters en met de Commissaris van de Koningin, die hij de toegang tot Til
burg ontzegde, op het spel. Hij wist echter waar de grenzen lagen en investeerde uitdrukke
lijk in het herstel van goede verhoudingen als hij eens een keer te ver was gegaan. Op de 
departementen, bij de provincie en in de gemeente wordt door eenieder die met hem te 
maken heeft gehad met grote waardering over hem gesproken. Het motto ‘duidelijkheid en 
daadkracht’ past goed bij Gerrit Brokx. Hij zou voor het c d a  een uitstekend minister in het 
kabinet-Balkenende zijn geweest.
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Wie is er hier nou dominee, jij of ik? 
Ab Harrewijn (1954-2002)

Christian Jongeneel

Twee dagen voor hij net niet herkozen zou zijn in de Tweede Kamer, op 13 mei 2002, overleed 
Ab Harrewijn op 47-jarige leeftijd aan de gevolgen van een herseninfarct. GroenLinks ver
loor in hem een gedreven volksvertegenwoordiger, vasthoudend maar nooit drammerig strij
dend voor de onderkant van de samenleving.

In het voorjaar van 1998, toen hij nog partijvoorzitter van GroenLinks was, kwam Ab Har
rewijn in de marge van een partijcongres bij me. O f ik wilde toetreden tot de redactie van De 
Linker Wang, het tijdschrift voor geloof en politiek waar hij de drijvende kracht achter was. 
Pas een jaar later durfde ik te vragen hoe hij geraden had dat ik tot het christelijke smaldeel 
in de partij hoorde. ‘Oh, dat wist ik niet’, was het antwoord. ‘Het leek me gewoon wel handig 
om er een journalist bij te hebben.’

Ab kon bij tijd en wijle een ongelooflijke opportunist zijn, wat hij dan compenseerde met 
een kwajongensachtige glimlach. Die innemendheid, zijn gevoel voor humor en volstrekte 
integriteit maakten dat hij als defensiewoordvoerder van GroenLinks zelfs populariteit wist 
te verwerven in militaire kringen. Hij had natuurlijk ook wel een beetje het postuur van een 
generaal. Minister Frank de Grave kreeg hij zelfs zo ver dat deze liet uitrekenen of het moge
lijk was tanks op zonne-energie te laten rijden. Het antwoord luidde overigens dat daarvoor 
zonnepanelen van twee voetbalvelden groot nodig zijn, hetgeen uit militair-strategisch oog
punt onwenselijk is.

Zijn gebrek aan weerzin jegens het militaire apparaat an sich stuitte sommige, meer actie- 
gerichte partijgenoten tegen de borst. Dat kon leiden tot onenigheid, bijvoorbeeld toen hij 
na een demonstratie weigerde mee te doen aan een ‘burgerinspectie’ van de luchtmachtbasis 
Volkel. Ab antwoordde dat hij geen tijd had om gearresteerd te worden en dat hij, mocht hij 
behoefte hebben aan een inspectie van Volkel, gewoon de commandant kon bellen, want 
daar was hij goede maatjes mee. Dat was bovendien effectiever dan een gat in het hek knip
pen en na een paar stappen al afgevoerd worden. Een paar dagen later was het incident al ver
worden tot een anekdote, maar hij gebruikte het vertellen daarvan evengoed als een manier 
om zijn hart te luchten.

Domineeshart

Op het woordvoerderschap voor defensie had Ab bewust aangestuurd, hoewel zijn domi
neeshart eigenlijk bij sociale zaken lag, bij de minstbedeelden in de Nederlandse samenle
ving. Maar als partijvoorzitter had hij het bestaan van de n a v o  acceptabel gemaakt binnen 
GroenLinks en hij wilde dat dc partij de pragmatische lijn als het om vrede en veiligheid 
ging, in de Tweede Kamer voortzette. Die taak vertrouwde hij zichzelf wel toe.
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Dat heeft hij geweten. Tijdens zijn zittingsperiode zorgden achtereenvolgens de oorlog in 
Kosovo en die in Afghanistan voor grote commotie binnen de partij. Ab stond volledig ach
ter het fractiestandpunt om die oorlogen te steunen. Het leidde soms tot verhitte discussies, 
niet het minst tijdens redactievergaderingen van De Linker Wang. Wie hem echt wilde kwet
sen, moest hem verwijten dat hij ‘gretig’ was met het gooien van bommen. Dan kon hij echt 
boos worden. Alsof hij het leuk vond dit standpunt te moeten innemen.

Zowel als partijvoorzitter als in zijn rol van Kamerlid heeft Ab Harrewijn een belangrijk 
stempel gedrukt op de omslag in het denken over vrede en veiligheid die GroenLinks vanaf 
1995 heeft doorgemaakt. Partijpolitiek gesproken is dat misschien wel zijn belangrijkste ver
dienste. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat zijn hart elders lag. Hij mag er dan wellicht 
meer hebben uitgezien als een generaal of als een bouwvakker, maar Ab Harrewijn was een 
dominee in hart en nieren, in alles wat hij deed. Afkomstig uit een A R P - n e s t  was het gevoel 
voor rechtvaardigheid en naastenliefde hem met de paplepel ingegoten. Tijdens zijn studie 
theologie in Utrecht koos hij voor de c p n .  Na een periode als wijkpredikant in Utrecht werd 
hij industriepastor te Amsterdam. Daar begeleidde hij werkloos geworden havenarbeiders na 
de massale sluiting van scheepswerven aan het begin van de jaren tachtig. De opkomst van 
extreem rechts was voor hem het signaal om de actieve politiek in te gaan, eerst als partij
voorzitter, later als Kamerlid.

Roofbouw

Het Kamerlid Harrewijn pleitte onvermoeibaar voor de zwaksten in de samenleving, om wie 
hij zich in zijn domineesleven ook altijd al bekommerd had. Het was vaak vechten tegen de 
bierkaai en bepaald niet altijd bevredigend werk, gaf hij op onbewaakte momenten toe, maar 
hij bleef volhouden, ontwikkelde voorstellen voor onder meer de w a o ,  stelde vragen en dien
de moties in.

Op gezette tijden kon hij ook intens genieten van het politieke spel, bijvoorbeeld als hij 
zijn collega’s van het c d a  tijdens het debat over het homohuwelijk weer eens op de kast had 
gejaagd door hun te vragen wie er hier nou eigenlijk de dominee was, zij of hij. Dat was reto
rische handigheid, maar er lag wel degelijk ook woede aan ten grondslag dat het geloof 
gemonopoliseerd werd om een politiek standpunt te rechtvaardigen.1

Maar uiteindelijk was het hem onmogelijk zich in het Haagse wereldje te begraven. Er 
waren al genoeg Kamerleden die dat deden. Essentieel voor Abs Kamerlidmaatschap was dat 
hij al die andere zaken die op hem rustten, niet losliet, ook al pleegde hij daardoor roofbouw 
op zijn lichaam. Er waren mensen die op hem rekenden, die kon hij niet teleurstellen. Een 
herder laat zijn schapen niet alleen.

Dus bleef hij trouw de redactievergaderingen van De Linker Wang bezoeken, vaak boor
devol ideeën. In de eerste jaren van zijn Kamerlidmaatschap trokken Ab en zijn vrouw Siska 
ook nog rustig een nacht uit om de adresstickers op de jongste editie van het tijdschrift te 
plakken. Voor het blad gingen we regelmatig samen op pad. Terugkomend van een gesprek 
met bisschop Muskens, om maar een voorbeeld te geven, zag hij dan kans met mij na te pra
ten, mobiel journalisten te woord te staan, de financiën van zijn christelijke dansgezelschap 
bij te werken (ja, hij danste zelf mee) en te flirten met de twee Turkse meiden aan de andere 
kant van het gangpad.
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A. Harrewijn [Foto: Voorlichting GroenLinks -  Bob Bronshoffj.

Tegelijkertijd bleef hij de stuwende kracht achter ’t Groene Sticht, een woonwerkgemeen- 
schap voor ex-daklozen in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn, waarvoor hij de eerstesteenleg
ging net niet meer mocht meemaken. Het had ook weinig gescheeld of hij was internetpro- 
vider geworden in Bosnië, uitvloeisel van een ontmoeting tijdens een van zijn Balkanmissies. 
Dat bleek uiteindelijk toch wat lastig te combineren met het Kamerlidmaatschap, maar een 
mooi idee om iets voor een paar mensen ter plekke te doen was het wel.

Tegengeluid

In het voorjaar van 2002 zaten we ’s nachts in een Utrechtse kroeg. De conceptkandidaten- 
lijsten waren net uitgelekt en Ab stond op de elfde plaats. Daar was hij teleurgesteld over, 
maar verontwaardigd was hij niet, want hij begreep best dat de kandidatencommissie onmo-
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gelijk alle zittende Kamerleden boven aan de lijst kon zetten. Als het mis ging, kon hij altijd 
weer ‘Adviesbureau Harrewijn’ oppikken, dat in de jaren voor zijn Kamerlidmaatschap was 
opgericht en zelfs nog een poosje iemand in dienst had gehad (die dan weer werd ingezet om 
de adresstickers voor De Linker Wang te plakken).

Bovendien waren er ook lichtpuntjes. Zijn opportunisme gaf Ab in dat hij zijn lage note
ring kon gebruiken om zijn initiatiefwet, die beoogde ondernemingsraden inzicht te geven 
in de salarissen van topmanagement en commissarissen, nog voor de verkiezingen door het 
parlement te loodsen. De traditie stelt namelijk dat initiatiefwetten van vertrekkende parle
mentariërs met voorrang behandeld worden, en na de verwachte electorale ruk naar rechts 
zou het voorstel in elk geval kansloos zijn. De manoeuvre strandde op de actualiteit, onder 
andere die van de vermaledijde Joint Strike Fighter. Ab vertrouwde de Amerikanen niet en 
had hun dat, met glimlach, ook recht in het gezicht verteld.

Die nacht in de kroeg leverde ook het idee op om snel nog een boekje te schrijven over de 
relatie tussen geloof en samenleving, deels omdat Ab dat altijd al had willen doen, deels 
omdat de opkomst van Pim Fortuyn schreeuwde om een tegengeluid, waarin de hele kwes
tie van multiculturele samenleving en van de islam op een positieve manier werd benaderd. 
In de daaropvolgende maand trokken we samen op om het project nog voor de verkiezingen 
te kunnen afronden.2 Het waren electoraal gevoelige tijden, maar Ab wist zich zonder veel 
moeite te verzekeren van medewerking van onder anderen Doekle Terpstra ( c n v ) en Johan 
Stekelenburg ( P v d A ) .  Toen we de laatste spraken in een klein achterafkamertje van het Eer- 
ste-Kamergebouw, vroeg hij of dit soms een politiek testament werd. Daar moest Ab erg om 
lachen.

Colbertje

Na zijn overlijden, in politiek stormachtige tijden, leek het soms alsof niemand wist hoeveel 
Ab Harrewijn bij leven allemaal had gedaan. Iedereen herinnerde zich vooral de persoon. In 
de woorden van Marjan Lucas, zijn voorgangster als partijvoorzitter: ‘Als ik aan Ab denk, zie ik 
een onbaatzuchtige, warme man die altijd bereid was iets voor je te doen, hoe druk hij het ook 
had. Tegelijkertijd werd hij getypeerd door een soms kinderlijke verwondering en optimisme.’3

Ab Harrewijn was de man die in een te groot colbertje met een plastic o f linnen tasje in 
de hand door de gangen van het parlement kon lopen -  en iedereen vond dat vanzelfspre
kend zonder dat het ook maar een millimeter afdeed aan zijn reputatie van gedegen en 
betrokken Kamerlid. Ab was genoeg persoon om al dat soort uiterlijkheden irrelevant te 
maken. Maar het was natuurlijk juist die persoon die dankzij zijn betrokkenheid en de war
me uitstraling zoveel gedaan kreeg. Daarvoor moest je hem dan wel persoonlijk meegemaakt 
hebben, want op televisie kwam hij vaak wat schrikachtig over. De camera was funest voor 
zijn pretogen.

Dat bleek bijvoorbeeld tijdens een uitzending van Barend en Van Dorp in het voorjaar, 
toen de kijkers thuis een vriendelijk Kamerlid zagen, maar de mensen aan tafel in de studio 
diep onder de indruk achterbleven. Ab had tegen de uitzending opgezien, omdat hij wist dat 
de heren presentatoren ook behoorlijk lastig kunnen zijn. Het was alsof hij niet ten volste 
besefte welke uitwerking zijn persoon op mensen kon hebben. Barend & Van Dorp, net als 
sommige kranten, besteedden aan zijn dood aandacht op een manier waarin de journalistie
ke distantie ver te zoeken was.
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Niet alleen binnen GroenLinks maar ook binnen enkele andere partijen werd zijn naam 
met diep respect uitgesproken. Hoop dat dat geen tijdelijke opwelling was, mag worden 
geput uit een uitspraak van de nieuw aangetreden minister van Sociale Zaken, Aart Jan de 
Geus ( c d a ):  ‘Er zijn in dit kabinet een paar mensen die opkomen voor de erfenis van Pim 
Fortuyn. Nou, laat mij dan maar de erfenis doen van Ab Harrewijn, het besef dus dat de over
heid voor sommige mensen een schild moet zijn. Dat gevoel zit diep in mij.’4

Noten

1 A. Harrewijn, ‘Wie bezit de waarden?’ Dc Linker Wang. Platform voor geloof en politiek 13 (2002) nr. 

3, mei 2002, p. 24.

2 A. Harrewijn, Bijbel, koran, grondwet. Gesprekken over godsdienst en politiek (Amsterdam 2002).

3 C. Jongeneel, ‘De man die niet op een dominee leek’, GroenLinks Magazine 12 (2002) nr. 5, mei 2002, 

p. 7.
4 de Volkskrant, 26 juli 2002.
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Boegbeeld van een sektarische partij 
Hans Janmaat (1934-2002)1

Carla Hoetink

Hans Janmaat is een begrip in Nederland. Hij was de leider van de Centrumpartij ( c p ) en 
later van de Centrumdemocraten (c d ), twee partijen waarvoor hij tussen 1982 en 1998 in 
totaal ruim dertien jaar in de Tweede Kamer zat. Janmaat kon zich wat naamsbekendheid 
betreft meten met de groten in de Nederlandse politiek; op dat punt wist hij bij de verkie
zingen van 1994 zelfs de v v n ’er Frits Bolkestein achter zich te houden. Op de televisie werd 
zijn persoonlijkheid lustig geparodieerd, terwijl nazi-sympathisanten en gewelddadige Figu
ren Janmaat op handen droegen. Hij stond in de Nederlandse politiek voor meer dan alleen 
zichzelf: wie Hans Janmaat zei, zei extreem-rechts. Op 9 juni 2002 overleed de veelbesproken 
politicus op 67-jarige leeftijd.

‘Nederland is vol, tjokvol.1* Je mag het tegenwoordig weer zeggen, maar voor een dergelij
ke uitspraak kreeg Janmaat tijdens zijn politieke carrière regelmatig een geldboete of 
voorwaardelijke gevangenisstraf. In het nieuwe politieke klimaat na de aanslagen op de 
Verenigde Staten en de opkomst van Pim Fortuyn is de immigratieproblematiek echter van 
moeizaam bespreekbaar onderwerp tot vast agendapunt geworden. Plotseling zetten voor
malige opponenten van Janmaat zelf vraagtekens bij de werking van de multiculturele 
samenleving. Fortuyn liep hierin voorop: net als Janmaat destijds wierp hij zich op als 
pleitbezorger voor het afschaffen van het eerste Grondwetsartikel. Vergelijkingen in de media 
tussen de l p i : - en co-leider bleven dan ook niet uit. Fortuyn was allerminst blij met de 
vermeende analogie, waarmee pers en politiek hem naar eigen zeggen alleen maar in een 
kwaad daglicht wilden stellen.3 Janmaat daarentegen ging op zoek naar rehabilitatie. Straf
bare uitlatingen in de jaren tachtig en negentig waren anno 2002 immers geen taboe meer. 
Enkele weken voor zijn overlijden stapte hij nog naar het Europese Hof in Straatsburg om in 
hoger beroep te gaan tegen een veroordeling uit 1997 wegens discriminatie.4 Maar een 
comeback in de politiek zag Janmaat, gelovend in complottheorieën, niet meer zitten: ‘We 
worden toch alleen maar tegengewerkt.’5

Janmaat raakte pas op latere leeftijd geïnteresseerd in de politiek. Na een mislukte studie 
vliegtuigbouw en een periode van werken begon hij in 1966 in Amsterdam aan de studie 
politicologie. Eenmaal afgestudeerd werkte hij als parttime leraar maatschappijleer, maar 
zijn arbeidsrelatie kwam vanwege zijn politieke activiteiten onder grote druk te staan. De 
politieke carrière van Janmaat kwam na enige omzwervingen bij de k v p  en D s’ 70  van de 
grond bij de Centrumpartij. In september 1980 werd hij secretaris van deze nieuwe partij, een 
afsplitsing van de radicalere Nederlandse Volksunie ( n v u ) .  De c p  beoogde zich via de 
parlementaire weg in te zetten voor de autochtone bevolking en het behoud van de eigen 
cultuur. Janmaat, die het al gauw schopte tot partijvoorzitter (1981) en lijsttrekker (1982), 
werd het boegbeeld van de partij. Bij de verkiezingen van 1982 wist hij het etnocentrisch 
nationalisme van de c p  een gezicht te geven: hij won een zetel en mocht de Kamer in.6
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H. Janmaat [Foto: Spaarnestad Fotoarchief],

Binnen en buiten de Tweede Kamer werd met afschuw gesproken over de komst van het eer
ste rechts-extremistische Kamerlid sinds dc Tweede Wereldoorlog, c d a -voorzitter Piet Buk
man en cpn-voorzitter Ina Brouwer verwoordden de gevoelens van velen, toen zij Janmaats 
verkiezing in 1982 ‘een zwarte dag voor de democratie’ noemden.7 Direct na de verkiezingen 
deden de zittende politieke partijen een gezamenlijke oproep tot waakzaamheid ‘tegen de 
ontwikkeling van racisme en discriminatie in de samenleving’.8 De partijen lieten geen twij
fel bestaan over de aan te nemen houding: de c p  moest worden genegeerd. Ook overmatige 
kritiek dienden de politici te vermijden, want dat kon alleen maar sympathie kweken voor 
de underdogpositie van Janmaat.9

Tijdens de beëdiging van de cp-leider op 16 september 1982 heerste er een nerveuze stem
ming in de Kamer, volgens Trouw grotendeels bepaald door de afwijzende opstelling van de 
149 andere parlementariërs. Enkele leden van de P v d A ,  c p n  en p p r  hadden uit stilzwijgend 
protest antifascistische en antidiscriminatiebadges opgespeld.10 Janmaat liet zich echter niet 
intimideren. Het parlement zou zijn bühne worden en hoe theatraler de figuranten zich 
gedroegen, hoe beter. Nog voor aanvang van de eerste vergadering had Janmaat zich al tever
geefs bij voorzitter Dick Dolman beklaagd over de zitplaats die hem was toegewezen. De 
c p ’er kreeg het éénpersoonsbankje dat jaren geleden speciaal voor ‘boer’ Hendrik Koekoek 
in elkaar was getimmerd. Ironisch genoeg zat Janmaat zodoende in het linkse blok, zij het wel 
uiterst rechts.11
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Het relatieve succes van de c p  keerde zich in 1984 tegen de partij. Janmaat kreeg intern 
tegenstand te verduren en werd na een machtsstrijd geroyeerd. Hij zette zijn parlementaire 
werkzaamheden op persoonlijke titel voort en richtte zijn eigen partij Centrumdemocraten 
op, maar een afstraffing bij de verkiezingen van 1986 kon Janmaat niet voorkomen. Op het 
Binnenhof slaakte men een zucht van verlichting toen duidelijk werd dat het extreem-rechtse 
Kamerlid niet meer terugkwam. Politiek Den Haag achtte de kans reëel voorgoed van Jan
maat en de zijnen te zijn verlost.12 De verkiezingsuitslag drie jaar later wees echter anders uit. 
In 1989 veroverde Janmaats partij opnieuw een zetel, om bij de verkiezingen van 1994 haar 
grootste succes te boeken: maar liefst drie afgevaardigden mochten de Kamer in.

O p enig m ededogen van  de andere fracties h oefde de c d  nog steeds niet te rekenen. 

G ed urend e zijn hele p arlem entaire loop b aan  w erden d o o r Janm aat gestelde vragen  en 

in terpellaties m et grote terughouden dheid  b ean tw o ord . Z o n d er in te gaan op zijn  regelm atig 
terugkerende insinuaties reageerden de verantw oord elijke  b ew indslieden  in het algem een 

strikt in h oud elijk , bij vo o rkeu r verw ijzend  naar eerder gem aakte op m erkin gen  o f  naar 

w ettelijke bepalingen . O ok de collega’s in het parlem ent bestreden hem  nauw elijks op zijn 
politieke beginselen . Ingediende m oties en am endem enten  w erden slechts bij u itzondering 

ondersteund. A ls Janm aat het w oord  had, verlieten K am erleden  de zaal o f  b leven ze hard op  

praten , w aard o o r zijn  red evoering  nauw elijks verstaan baar w as.13 M et de groei van  de c d  in 

1994 kw am  deze negatieve strategie van negeren onder vu u r te liggen en nam  de d ruk toe 

m eer aandacht aan het extreem -rechtse gedachtegoed van  de partij te besteden. D e overige 

fracties lieten w eten assertiever te reageren op de uitlatingen van  de CD-leden, m aar in de 

p raktijk  kw am  het niet tot een echte bijstelling van  de oude strategie.14

Janmaat hoopte als geen ander dat het negeren contraproductief zou werken.‘Zwijgen, dat 
stemt toe,’ zo meende hij.15 Het Kamerlid was zich er zeer van bewust dat zijn succes lag in het 
ontregelen van de beraadslaging. Uit het geringe aantal constructieve interrupties blijkt dat 
Janmaat meer om deze reden bij de microfoons stond dan om een inhoudelijke opmerking 
aan het debat toe te voegen, zeker wanneer zijn kernthema ‘buitenlanders’ niet aan de orde 
kwam. Hij diende destructieve amendementen in, stelde tijdens het vragenuurtje futiele zaken 
aan de orde en lokte herhaaldelijk hoofdelijke stemmingen uit. Tijdens zijn optredens in het 
plenum was Janmaat hierdoor vooral in strijd met de voorzitter: in de parlementaire geschie
denis heeft niemand zoveel vermaningen en spreekontzeggingen op zijn conto staan als Jan
maat. Om onparlementaire en onnavolgbare redeneringen uit het publieke debat te weren, 
maakten de Kamervoorzitters tot het uiterste gebruik van hun bevoegdheden -  soms zelfs 
meer dan een gelijke behandeling ten opzichte van andere parlementariërs toestond. Als ze de 
keus hadden, was Janmaat niet vaker aan het woord dan strikt noodzakelijk.

Janm aats stelselvreem de optreden had hem  een sektarische positie  in  het parlem ent 

bezorgd. Politiek D en H aag wist hem  m et ogen sch ijn lijk  gem ak te isoleren, totdat het b o eg 
beeld  van  extreem  rechts bij de verkiezingen  van 1998 d e fin itie f w erd verslagen. D e K am er 

herdacht Janm aats overlijden  tijdens een korte p lechtigheid  in slechts zeven zin n en .16

Noten

1 Deze necrologie is gebaseerd op mi j n  onderzoek voor een cursus van het c p g : Carla Hoetink,
‘“Zwijgen, dat stemt toe?” De omgang met Kamerlid Hans Janmaat c.s.’ (Nijmegen 2002).
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2 Naar een veilig en leefbaar Nederland, cp-program m a Tweede- Kamer verki ezingen 1986.

3 de Volkskrant, 9 febr. 2002.
4 Algemeen Dagblad, 10 juni 2002.

5 Ibidem.

6 Paul Lucardie,‘Een geschiedenis van vijftien jaar Centrunistroming’ in: Joop van Holsteyn en Cas 
Mudde (red.), Extreem-rechts in Nederland (Den Haag 1998) p. 17-30, aldaar p. 19-20.

7 n r c  Handelsblad, 9 sept. 1982.
8 de Volkskrant, 10 sept. 1982.

9 Marco Schikhof, ‘Strategieën tegen extreem-rechts en hun gevolgen’, in: Van Holsteyn en Mudde 
(red.), Extreem-rechts in Nederland, p. 143-156, aldaar p. 144.

10 Trouw, 17 sept. 1982.
11 Ibidem, 10 sept. 1982.

12 Keesings historisch archief. Geïllustreerd dagboek van liet hedendaagse wereldgebeuren (Amsterdam 
1986) p. 364; h t k  1986-1987, p. 5031-5032.

13 h t k  1982-1983, p. 4863-4845; h t k  1992-1993, p. 1872-1873 en h t k  1997-1998, p. 70.

14 Vgl. n r c  Handelsblad, 5 okt. 1996.

15 h t k  1982-1983, p. 4978.

16 h  t k  2001-2002, p. 4953.
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Het parlementaire jaar 2001-2002*

Peter van Griensven

September 2001

Terroristische aanslagen vs

De terroristische aanslagen in de vs schokken ook de Nederlandse politiek. Premier Kok zegt 
dat bij mogelijke Nederlandse deelname aan een door de v s  geleide coalitie tegen het 
terrorisme, er omstandigheden kunnen zijn waardoor het parlement pas achteraf wordt 
ingelicht. Het kabinet krijgt van de overgrote meerderheid van de Tweede Kamer onvoor
waardelijke steun voor eventuele acties, sp  en GroenLinks hebben reserves.

Prinsjesdag

Prinsjesdag heeft vanwege de aanslagen een sober karakter. Ook de opzet van de algemene 
beschouwingen is aangepast: in eerste termijn kunnen verklaringen worden afgelegd zonder 
interrupties.
De coalitiefracties zijn tevreden over de rijksbegroting. Het c d a  ziet weinig ambitie. Groen
Links signaleert groeiende ontevredenheid over de verdeling van de welvaart. ChristenUnie 
en s g p  zien alleen economische normen in het beleid.
Hoewel de coalitiefracties vooraf hebben afgesproken geen moties in te dienen die ten koste 
gaan van de uitgavenreserve die het kabinet jaarlijks aanhoudt, dient de P vdA samen met het 
c d a  een aantal moties in die op termijn geld kosten. Dijkstal ( v v d ) zal naar aanleiding hier
van later opmerken te twijfelen aan de financiële degelijkheid van beoogd P v d A -lijsttrekker 
Melkert. De standpunten van P vd A en v v d  in kwesties als w a o , asielbeleid en de financie
ring van de gezondheidszorg lopen bij de algemene beschouwingen ver uiteen.

Crisis c d a

c d a -partijvoorzitter Van Rij stapt op vanwege een meningsverschil met Tweede-Kamerfrac- 
tievoorzitter De Hoop Scheffer over de verkiezingscampagne. De fractie steunt De Hoop 
Scheffer, maar verschillende cDA-afdelingen en het partijbestuur hebben onvoldoende ver
trouwen in hem, zodat hij zich terugtrekt. Op 1 oktober neemt Balkenende het fractievoor-

* Dit overzicht is gebaseerd op berichtgeving in n r c  Handelsblad en de Volkskrant, Met dank aan 
Marii Leenders voor het verrichten van een deel van het onderzoek. Het overzicht van de partijpo
litieke gebeurtenissen wordt jaarlijks gepubliceerd in het Jaarboek Documentatiecentrum Nederland
se Politieke Partijen.
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Jan Peter Balkenende en Jaap de Hoop Scheffer op de avond dat De Hoop Scheffer terugtrad als fractie

voorzitter van het c d a  [Foto: Hollandse Hoogte -  Martijn Beekman].

zitterschap over en wijst het partijbestuur hem aan als kandidaat-lijsttrekker voor de verkie
zingen.

En verder ...

♦ besluit de Tweede Kamer nadere schriftelijke vragen te stellen over het mogelijk misbruik 
van subsidies uit het Europees Sociaal Fonds ( e s f ) ;

• stemt de Tweede Kamer in met een nieuw duaal bestel voor gemeenten;
* legt minister van Justitie Korthals een PvdA-W D-am endem ent tot dwangopnam e van 

psychiatrisch zieken ter advies voor aan de Raad van State en schorst hij de behandeling 
van het wetsvoorstel;

• blijft het kabinet, tegen de wil van de Tweede Kamer in, bij veiling van dc radiofrequenties.

Oktober 2001

Oorlog in Afghanistan

Behalve de s p  steunen alle politieke partijen de acties van de v s  in Afghanistan. Naarmate de 
oorlog voortduurt neemt de twijfel bij GroenLinks toe. GroenLinks vangt bot bij premier 
Kok met een pleidooi voor een pauze in de bombardementen.
Het Binnenhof wordt enige tijd ontruimd na melding van een zogenaamde ‘poederbrief.
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D e Tweede K am er h oud t een h oorzittin g over onregelm atigh eden  m et gelden uit het E u ro 

pees Sociaal Fonds. PvdA -fractievoorzitter en o u d -m in ister van Sociale Zaken M elkert w erd 
genoem d als in itiator van  een afspraak m et de sociale  p artn ers over gebruik  van ESF-geld  om  

bezu in igingen  op A rbeid svo orz ien in g  op te vangen. O ud-voorzitters van w erkgevers- en 
w erkn em erso rgan isaties verklaren tijdens de h oorzittin g  echter dat de ESF-gelden h iervo or 

niet zijn gebruikt.

En verder ...

• wordt Braks ( c d a ) de nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer;
• stemmen P v d A ,  v v d , d 6 6  en s p  in de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel over het 

gebruik van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek;
• w illen  de fracties van v v d ,  P vd A en c : d a  bij de financiële besch ou w ingen  fiscale tege

m oetkom ingen  vo o r gezinnen m et k inderen , ouderen en autom obilisten ;

• bespreekt de Kamer de nasleep van de Volendam-brand. Alle fracties willen strenge 
brandveiligheidsmaatregelen;

• gaat de Kamer akkoord met de groei van Schiphol, ondanks meer vervuiling;
• wil de Kamer dat Netelenbos de ns harder aanpakt als de prestaties niet verbeteren.

November 2001

Oorlog in Afghanistan

De GroenLinks-Tweede-Kamerfractie schort de steun voor de bombardementen in Afgha
nistan op zolang politieke en diplomatieke actie van de internationale gemeenschap uit
blijft.
Nederland stelt troepen ter beschikking voor de strijd tegen het terrorisme nadat de vs 
hier formeel om hadden gevraagd. Het kabinet belooft de Kamer zoveel mogelijk te infor
meren. De Kamer steunt in grote meerderheid de inzet van Nederlandse militairen, s p  en 
GroenLinks zijn tegen maar wijzen inzet ten behoeve van humanitaire hulpverlening niet 
af.
Minister Pronks opmerking dat hij vanaf het begin tegenstander is geweest van de bombar
dementen leidt tot verwondering en ergernis. Later verklaart hij ondubbelzinnig achter het 
regeringsbeleid inzake Afghanistan te staan. De s p  biedt Pronk ‘politiek asiel’ aan voor het 
geval zijn geweten alsnog de overhand krijgt.

B ouw fraude

Van Gijzel ( P v d A )  en Leers ( c d a ) roepen ministers Korthals en Netelenbos naar de Tweede 
Kamer na onthullingen in een tv-uitzending over grootschalige fraude in de bouw. Fractie
voorzitter Melkert sluit een parlementaire enquête niet uit als justitieel onderzoek niets 
oplevert. Als vervolgens blijkt dat drie bouwbedrijven wegens fraude bij de bouw van de
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Schiphol tunnel met het o m  een schikking hebben getroffen, dienen Van Gijzel en Leers een 
motie in die Korthals opdraagt de schikking ongedaan te maken. Het kabinet besluit de 
motie niet uit te voeren. De mogelijke politieke consequenties zorgen voor spanning in de 
P v d A -fractie. Melkert ontneemt Van Gijzel tijdelijk het woordvoerderschap, waarop Van 
Gijzel besluit de Kamer te verlaten. De P v d A -fractie en ook de andere grote fracties leggen 
zich neer bij de uitleg van minister Korthals dat het niet mogelijk is de schikking ongedaan 
te maken. Een P v d A - C D A - m o t i e  om een parlementaire enquête naar de bouwfraude voor te 
bereiden wordt gesteund door alle fracties, uitgezonderd de v v d -fractie. De Tweede Kamer 
wil dat het o m  bij gevoelige transacties eerst de minister raadpleegt alvorens te schikken.

A s ie lb e le id

Dc W D-fractie neemt het asielbeleid van staatssecretaris Kalsbeek onder vuur. Kamp verwijt 
haar gebrek aan visie, enthousiasme en overtuigingskracht en wil 180 miljoen gulden uit het 
asielbudget overhevelen naar criminaliteitsbestrijding. Kalsbeek zegt geen waarde te hechten 
aan de kritiek zolang die niet tot uitdrukking wordt gebracht in een motie. Kamps partijge
noot minister Korthals zegt volledig vertrouwen te hebben in het asielbeleid van de staatsse
cretaris.

En verder ...

* stemt de Eerste Kamer, inclusief de cDA-fractie, in met het gebruik van foetaal weefsel 
voor onder meer transplantaties. ChristenUnie en s g p  stemmen tegen;

* wil een meerderheid in de Eerste Kamer dat de rol van externe adviseurs bij de overheid 
aan strengere regels wordt gebonden;

* gaat de Tweede Kamer akkoord met het Verdrag van Nice, ondanks reserves over de toe
komstige besluitvorming binnen de uitgebreide e u ;

* wordt Fortuyn gekozen tot lijsttrekker van Leefbaar Nederland (i.n );
* hebben P vd A  en v v d  volgens d 6 6  in een procedurevergadering doorgedrukt nog voor 

Kerstmis een kort laatste debat over het e s f  te houden. d 6 6  en c d a  vinden dat dat riekt 
naar een politieke deal tussen v v d  en P v d A .

December 2001

E S F

In het debat over de mogelijk onjuiste besteding van Esr-gelden wordt een W D-motie aan
genomen met de conclusie dat onder verantwoordelijkheid van de toenmalige ministers van 
Sociale Zaken Melkert en De Vries tussen 1994 en 1999 ‘nagelaten is adequaat op te treden’ bij 
de besteding van de subsidies. De gevolgen daarvan worden ‘ernstig’ genoemd. P vd A  en v v d  

verhinderen een door d 6 6  en de oppositie gewenst nader parlementair onderzoek.
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A fg h a n is ta n

De Tweede Kamer, met uitzondering van de sp-fractie, steunt Nederlandse deelname aan een 
internationale vredesmacht in Afghanistan. De meeste partijen gaan ook akkoord met de 
inzet van f - i 6 ’s bij luchtsteun aan Amerikaanse grondtroepen en aan militairen van de vre
desmacht. Behalve de s p  maakt ook GroenLinks bezwaar tegen steun aan de Amerikaanse 
troepen. Het feit dat GroenLinks onderscheid maakt in de steun aan de Amerikaanse troe
pen en de vredesmacht komt haar te staan op heftige kritiek van de overige fracties.

En verder ...

• legt de Tweede Kamer zich neer bij het schrappen van het plan voor de aanleg van een 
hoge snelheidslijn naar Duitsland;

• verwerpt de Kamer een sp-motie waarin minister Borst wordt verweten dat door haar 
beleid mensen onnodig zouden zijn gestorven. Aanvankelijk weigerden de Kamerleden 
van de overige fracties -  tegen de gewoonte in -  het indienen van de motie te steunen;

• neemt de Tweede Kamer een D66-W D-m otie aan tegen verdere schaalvergroting van 
scholen;

• vindt de P v d A -fractie dat het w a o -beleid van staatssecretaris Hoogervorst heeft gefaald. 
v v d  en d 6 6  reageren hier verontwaardigd op;

• wil de Senaat niet met de Tweede Kamer overleggen over haar positie in het staatsbestel.

Januari 2002

Vrijwel de gehele Tweede Kamer stemt in met het besluit van minister Netelenbos het ver
trouwen in de Raad van Bestuur van de n s  op te zeggen. Aanleiding voor ingrijpen bij de 
Spoorwegen was het feit dat de punctualiteit over 2 0 0 1  onder de maat was gebleven, v v d , 

c d a , d 6 6  en GroenLinks hebben wel kritiek op de benoeming van vier ambtenaren in de 
raad van commissarissen.
De Kamer botst met de minister over de nieuwe Spoorwegwet, met name over haar plan om 
de infrastructuur van het spoor in handen te geven van een particulier bedrijf.

Bolletj ess 1 i kk e rs

De Tweede Kamer reageert verontwaardigd als blijkt dat Justitie cocaïnesmokkelaars op 
Schiphol vrij laat wegens cellentekort. Minister Korthals zou de Kamer bovendien eind 2001 
mogelijk verkeerd hebben geïnformeerd over het aantal verdachten dat als gevolg van een 
tekort aan cellen met een dagvaarding naar huis werd gestuurd. Een motie van afkeuring van 
de oppositie haalt het niet, hoewel ook regeringspartijen P vdA en d 6 6  forse kritiek hebben. 
De minister zegt een noodwet toe om detentie van de zogenaamde ‘bolletjesslikkers’ op 
Schiphol in speciale gevangenissen mogelijk te maken.

15 0



HET P A R L E M E N T A IR E  JAAR 2001-2002

Fraude bouw e n  h b o

Volgens de tijdelijke commissie onderzoek bouwfraude zal de parlementaire enquête zich 
dienen uit te strekken tot incidentele dan wel structurele onregelmatigheden in de bouw en 
de rol van de overheid als toezichthouder en wetgever.
PvdA en r>66 voelen minister Hermans aan de tand over mogelijke miljoenenfraude met 
inschrijvingen aan het h b o . De Kamer vindt dat Hermans te laat met een onderzoek is 
begonnen en sneller met resultaten naar buiten moet komen.

En verder ...

• stem t de W D -S en aatsfractie  na lange aarzeling toch in m et een w etsvoorstel om  uitstoot 

van  am m o n iak  te beperken;
• stemt de Tweede Kamer in met een subsidieverhoging aan politieke partijen;
• trekt minister Hermans zijn plan voor extra collegegeld voor topopleidingen in na kritiek 

van de Tweede Kamer;
• nemen c d a , v v d , s g p  en ChristenUnie een motie aan tegen het testen van x t c  op dans

feesten.

Februari 2002

WAO

v v d  en Pvd A staan in een spoeddebat over de w a o  lijnrecht tegenover elkaar. D e PvdA vindt 
dat de v v d  geen sociale zekerheid biedt. D e v v d  verw ijt de P vdA een op lossing  in de w eg te 

staan. d66 en de oppositie  vinden dat de kab in etten-K ok te w ein ig  hebben gedaan aan de 

WAO-kwestie.

E11 verder ...

• wordt Fortuyn na een omstreden interview gedwongen terug te treden als lijsttrekker van 
l n ; hij richt een eigen lijst op;

• kiest het kabinet voor de Joint Strike Fighter ( j s f ) als opvolger van de E-16-straaljager;
• wil zowel de v v d  als GroenLinks de voorzitter leveren van de enquêtecommissie Bouw

fraude. Het wordt Vos (GroenLinks);
• keurt de Tweede Kamer de noodwetten voor detentie van drugskoeriers goed.

Maart 2002

h b o -f r a u d e

De Tweede Kamer wil een onafhankelijk onderzoek naar mogelijke fraude in het hoger 
beroepsonderwijs en de afwikkeling van de affaire door het ministerie. Er is weinig ver-
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trouwen in het ‘zelfreinigend’ onderzoek dat minister Hermans de sector zelf laat uitvoe- 

Fortuyn

Fortuyn boekt bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam een eclatante overwinning. 
De landelijke lijsttrekkers weten bij het tv-debat op de avond van de gemeenteraadsverkie
zingen geen raad met Fortuyn. In de v v d  en de P v d A  is er kritiek op de wijze waarop hun 
lijsttrekkers de campagne voeren.

M otie Waddenzee

Minister Jorritsma vindt het onaanvaardbaar als gasboringen in de Waddenzee voortaan ver
boden zijn. De Tweede Kamer neemt een PvdA-motie aan waarin nieuwe mijnbouwactivi- 
teiten, zoals het proefboren naar gas worden verboden, c d a  en v v d  stemmen tegen.

En verder ...

• houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over eventuele Nederlandse deelname aan de 
ontwikkeling van de j s f . De P v d A -fractie twijfelt;

• heeft de Tweede Kamer kritiek op de vijfde Nota Ruimtelijke Ordening van minister 
Pronk;

• stemt Netelenbos in met de wens van de Kamer om het Rijk invloed te laten houden op 
het spoorwegnet. Zij houdt vast aan haar voornemen het beheer van het spoorwegnet 
over te doen aan een zelfstandig bedrijf;

• wil GroenLinks uitleg over de uitlating van minister Pronk dat Nederland faalde in 
Srebrenica. Kok noemt de uitspraak ‘onjuist’ en ‘onverstandig’.

April 2002

Ontslag kabinet

Zes dagen na het verschijnen van het NroD-rapport over Srebrenica biedt premier Kok op 16 
april het ontslag van het kabinet aan. Kok verklaart nadrukkelijk zelf het initiatief te hebben 
genomen. Hij wil de ‘politieke verantwoordelijkheid van Nederland zichtbaar maken’ voor de 
genocide in Srebrenica. De Tweede Kamer reageert instemmend op het besluit van Kok om 
af te treden en de wijze waarop hij daarin het voortouw heeft genomen. De Kamer reageert 
ook positief op het vertrek van de bevelhebber van de Landmacht. De landmachttop zou de 
politieke leiding onvoldoende hebben geïnformeerd.
Het debat over de val van het kabinet staat voor een deel in het teken van de vraag wat er 
moet gebeuren met het parlementaire debat over het NioD-rapport nu het kabinet zijn con
clusies al heeft getrokken. Onder druk van de oppositie en d 6 6  zal er toch een debat over het 
rapport worden gehouden.
De Kamer (met uitzondering van de v v d ) besluit tot een parlementaire enquête over Sre-
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brenica. Mede door de verwijzing van Kok naar die enquête komt het debat over het n io d - 
rapport amper van de grond.

De PvdA-fractie blijft dubben over deelname aan het j s f -project. Zij doet een (mislukte) 
poging het onderwerp van de agenda a f te voeren omdat het kabinet dem issionair is 
geworden. Een D66-motie om a f te zien van deelname aan de ontwikkeling van de j s f  

wordt verworpen nadat de stemmen tweemaal staken. d 66 en PvdA dienen vervolgens 
amendementen in op de begroting om het benodigde geld voor het jsF-project te blokke
ren. Binnen het kabinet ondernemen ministers van PvdA en d 66 pogingen om  het j s f -  

besluit weer in te trekken. Het resultaat is dat het kabinet pas na de verkiezingen definitief 
zal beslissen.

Vervoersplan

Minister Netelenbos is woedend op de w d , die samen met c d a , GroenLinks en Christen- 
Unie het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan wegstemt. De PvdA-fractie spreekt van ‘poli
tieke moord’.

En verder ...

* wil een Tweede-Kamermeerderheid, in reactie op de rechtszaak over de vuurwerkramp in 
Enschede, af van strafrechtelijke immuniteit van overheden;

• mag minister Jorritsma energiebedrijven niet verder privatiseren. Alleen de w d  stemt 
tegen een P v d A -motie van die strekking;

• stemt de Eerste Kamer voor de nieuwe Tabakswet, met elf stemmen van de v v d  tegen;
♦ gaat de Tweede Kamer akkoord met deelname aan de n a v o -missie in Macedonië;
* vraagt de lijsttrekker van l n  Teeven de Raad van State om de P v d A -verkiezingslijst ongel

dig te verklaren omdat kandidaat Netelenbos heeft gesolliciteerd naar de functie van 
Commissaris van de Koningin in Noord-Holland.

Mei 2002

M oord op Fortuyn

Op 6 mei wordt Fortuyn in Hilversum vermoord. Premier Kok spreekt zijn afschuw uit (‘ Ik 
ben echt kapot over wat hier vandaag, in dit land, is gebeurd’ ) en komt met het kabinet in 
spoedzitting bijeen. Ook de lijsttrekkers van de partijen in de Kamer en de lijsttrekker van 
l n , Teeven, bespreken de ontstane situatie. Op het Binnenhof ontstaat een grimmige sfeer en 
worden leuzen geroepen als: ‘Kok, heb je nou je zin’ en ‘Melkert moordenaar’.
Na overleg met prominenten van de l p f  besluit het kabinet de verkiezingen als gepland te 
laten doorgaan. Alle partijen stemmen daarmee in. De verkiezingscampagnes worden 
gestaakt. In de Eerste Kamer is een korte herdenkingsplechtigheid voor Fortuyn. Een onaf-
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hankelijke commissie onder leiding van oud-rechter Van den Haak gaat onderzoek doen 
naar de beveiliging van Fortuyn. Een aantal bewindslieden en alle lijsttrekkers worden bevei
ligd na aanwijzingen dat zij doelwit kunnen zijn van aanslagen. Melkert krijgt een doorgela
den pistool opgestuurd. Advocaten Spong en Hammerstein doen aangifte tegen politici als 
Oudkerk ( P v d A ) ,  De Graaf ( d 6 6 )  en Eenhoorn ( w d ) en tegen diverse journalisten wegens 
‘haat zaaien’ jegens Fortuyn.

In de l p f  ontstaat ruzie over het leiderschap. Uiteindelijk wordt Herben partijleider en Lan- 
gendam partijvoorzitter. De laatste wekt de woede van minister-president Kok met de 
beschuldiging: ‘de kogel kwam van links’. Ook van onder meer Balkenende, De Graaf, Dijk
stal en Rosenmöller zijn er afwijzende reacties. Het LPr-bestuur distantieert zich van de uit
spraak.

Verkiezingen

Bij de verkiezingen van 15 mei wordt de i. p f  in één klap de tweede partij van Nederland met 
26 zetels. Het c d a  wordt met 43 zetels de grootste fractie. Ook is er winst voor s p  en (min
der dan verwacht) i .n . GroenLinks en ChristenUnie boeken een teleurstellend resultaat. 
P vd A ,  w d  en d 6 6  krijgen de zwaarste slagen toegebracht. PvdA-lijsttrekker Melkert trekt de 
conclusie uit het grote verlies en is niet langer beschikbaar als fractievoorzitter; W D-lijst- 
trekker Dijkstal laat het over aan de fractie. Van Nieuwenhoven en Zalm worden vervolgens 
de nieuwe fractievoorzitters voor P vd A respectievelijk v v d . Herben wordt ‘tegen wil en dank’ 
fractievoorzitter van de l p f .

Op basis van de verkiezingsuitslag wordt gedacht aan een coalitie c d a - i . p f - w d . CDA-lijst- 
trekker Balkenende zegt beschikbaar te zijn voor het premierschap. GroenLinks-fractievoor- 
zitter Rosenmöller roept P v d A ,  s p  en d 6 6 op om samen te werken en wil praten over een 
oppositieakkoord.
De PvdA’ers Pronk en Vliegenthart besluiten hun plek in de Kamerbankjes niet in te nemen, 
jongeren moeten hun plaats innemen. Bij de w d  groeit onvrede over de samenstelling van 
de nieuwe fractie. Een deel van de achterban van de ChristenUnie vraagt het vertrek van frac
tievoorzitter Veling. Op basis van voorkeurstemmen komen in de Kamer Huizinga (Chris
tenUnie) en Jcnse ( i .n ) .  Bij de l p f  blijken om uiteenlopende redenen de kandidaten Peper- 
koorn en Geurts toch geen prijs te stellen op hun zetel in de Kamer.

Inform atie

De koningin benoemt Donner ( c d a ) tot informateur. Hij koerst aan op een coalitie c d a , 

l p f  en v v d . v v d -fractieleider Zalm voelt aanvankelijk weinig voor deelname aan zo’n com
binatie, maar gaat toch in onderhandeling met Balkenende en Herben. De drie besluiten een 
akkoord op hoofdlijnen op te stellen (strategisch beleidsdocument) waarover de Kamer, nog 
vóórdat de formatiefase begint, een debat kan houden, een novum in de parlementaire 
geschiedenis.
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De l p i : zaait verwarring door verschillende opvattingen over een (algemeen) pardon voor 
illegalen. Het komt Herben op een dreigbrief met kogel te staan.

Kam ervoorzitter

De functie van Kamervoorzitter is vacant omdat Van Nieuwenhoven voorzitter is geworden 
van de PvdA-Tweede-Kamerfractie. De l p i - schuift Janssen van Raay als kandidaat naar 
voren. De v v d  heeft twee kandidaten: Jorritsma, de officiële kandidaat van de fractie, en 
Weisglas op persoonlijke titel. Weisglas wordt de eerste Kamervoorzitter in de parlementaire 
geschiedenis die gekozen is in een open sollicitatieprocedure.

En verder ...

• wordt voorafgaand aan de beëdiging van de nieuwe Kamerleden Fortuyn herdacht;
• laat i.PF-fractieleider Herben zich in het openbaar uit over zijn gesprek met de koningin; 

Beatrix zou zich onder meer zorgen maken over de aangifte van Spong en Hammerstein.

Jun i 2002

De i.pf-fractie wil dat minister Van Aartsen eurocommissaris Bolkestein maant zich te ont
houden van inmenging in de Nederlandse politiek (aanleiding was diens opmerking dat 
Nederland met Fortuyn internationaal een ‘pleefiguur’ zou slaan). Verder eisen de nieuw
bakken Kamerleden met de nodige ophef meer werkruimte in de Tweede Kamer. Fractie
voorzitter Herben verklaart in de pers, tot onvrede van sommige partijgenoten, dat de l p f  

misschien op termijn moet worden opgeheven of fuseren met een andere partij. Herben ont
kent beschuldigingen van leden van de sollicitatiecommissie van l n , dat hij de commissie 
onder druk probeerde te zetten om een plaats op de lijst te bemachtigen door Fortuyn te 
beschuldigen van drugsgebruik. Ten slotte dreigt de l p f -fractie de partij te verlaten als de 
bestuurders Langendam en Dost zich niet terugtrekken ten faveure van de bestuurders die 
eerder deze maand waren aangesteld.

Debat over moord op Fortuyn

D e K am er neem t een m otie van c d a  en v v d  aan w aarin  w ord t b etw ijfe ld  o f  m in ister D e 
V ries de ju iste  inschattingen heeft gem aakt over de beveilig in g  van  Fortuyn. D e m otie dw ingt 
de m in ister vo o r 1 ju li m et een ‘vo ortgan gsb erich t’ over het on derzoek van de com m issie-V an 

den H aak te kom en. Z es Lp r-K am erled en  stem m en tegen, om dat zij de m otie  een w assen 

neus vinden . Een i.PF-m otie , die het beleid van D e V ries afkeurt, krijgt slechts de steun van 

de LPE-K am erleden.
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Form atie

De drie onderhandelaars bereiken overeenstemming over alle dossiers. Informateur Donner
werkt een en ander uit in een concepttekst.

En verder ...

• wil Vermeend ( P v d A ) zijn Tweede-Kamerzetel afstaan aan een vernieuwend politicus; ver
laat Hermans ( v v d ) de politiek en kondigt Jorritsma ( v v d ) aan de politiek te verlaten 
(‘als ik iets leuks zie’ ), later volgt ook Voute ( v v d ) nog;

• blijkt op de zogenoemde Dag van de Verantwoording (derde woensdag in mei) dat ver
schillende ministeries onvoldoende kunnen uitleggen tot welke resultaten extra uitgaven 
aan zorg en onderwijs hebben geleid, c d a , P v d A ,  d 6 6 ,  GroenLinks en s p  willen dat het 
nieuwe kabinet beter aangeeft tot welke resultaten de uitgaven moeten leiden;

• stemt de nieuwe Tweede Kamer in met het j s f -project;
• hekelt de Tweede Kamer een Amerikaanse wet die het mogelijk maakt Amerikaanse 

staatsburgers te bevrijden die zich voor het Internationale Strafhof in Nederland moeten 
verantwoorden.

Juli 2002

D e l p f - fractie m aakt bezw aar tegen de vo orgenom en b en o em in g  van M elkert in  een fu n c 

tie bij de W ereldbank. LPF-leden laken het ‘achterkam ertjesgedoe’. H erben w ordt w ederom  

bedreigd om dat hij tijdens de form atie m et de b en oem in g zou hebben ingestem d.

Strategisch akkoord , form atie

De Tweede Kamer bespreekt het strategisch beleidsdocument waarmee de c d a , l p f  en v v d - 

fracties hebben ingestemd. De oppositiepartijen menen dat het kabinet-in-wording de 
verkiezingsbeloften van politieke vernieuwing en het aanpakken van problemen in zorg en 
veiligheid niet inlost.
De koningin benoemt Balkenende op 4 juli tot formateur. LPF-onderhandelaar Herben 
wordt enkele keren door fractiegenoten teruggestuurd naar de onderhandelingstafel. Na 68 
dagen formatie wordt het kabinet-Balkenende beëdigd. Staatssecretaris voor Sociale Zaken 
Bijlhout ( l p f ),  treedt vrijwel direct weer af onder druk van de premier, omdat ze onjuiste 
informatie heeft verschaft over haar verleden bij de Surinaamse Volksmilitie.

Ontslag am btenaar

Nog vóór zijn beëdiging tot minister eist Bomhoff ( l p f ) het vertrek van een directeur-gene- 
raal van het ministerie van Volksgezondheid, l p  F -fractievoorzitter Herben steunt Bomhoff. 
Minister Remkes ( v v d , Binnenlandse Zaken) weigert de ambtenaar voor ontslag voor te dra-
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gen. De directeur-generaal wordt niettemin vanwege de vertrouwensbreuk overgeplaatst. 
v v d -fractievoorzitter Zalm zegt niet nog eens te zullen accepteren dat ministers ambtenaren 
zonder goede opgaaf van redenen overplaatsen.

R egc r i ngs ve r kin r i ng

Het kabinet kiest als motto ‘duidelijkheid en daadkracht’ en wil zich dualistisch opstellen ten 
opzichte van de Kamer. Het kabinet hoopt dat de Kamer het debat aangaat op hoofdlijnen. 
Balkenende wordt kort nadat hij is begonnen met het uitspreken van de regeringsverklaring 
onderbroken door mensen op dc publieke tribune die vinden dat de nieuwe regering te wei
nig oog heeft voor ontwikkelingssamenwerking. GroenLinks-Kamerleden vallen de demon
stranten bij met applaus.
Fractievoorzitter Zalm ( v v d ) zegt over de regeringsverklaring: ‘De hoeveelheid open deuren 
en tegeltjeswijsheden had wel minder gemogen.’ Hij stelt verder dat aftreden geboden is als 
zaken veelvuldig misgaan o f als er groots wordt geblunderd. PvdA-fractievoorzitter Van 
Nieuwenhoven merkt naar aanleiding van de bijdrage van Zalm op: ‘Met zulke vrienden heb 
je geen vijanden nodig.’ Een motie die ontslag van ambtenaren om politieke redenen afkeurt 
wordt niet aangenomen. De meeste fracties hekelen de wachtgeldregeling die oud-staatsse- 
cretaris Bijlhout ontvangt. De Kamer aanvaardt een GroenLinks-motie tegen bedreigingen 
van politici en burgers.

En verder ...

• verwerpt de Eerste Kamer het voorstel om psychiatrisch zieken drie weken gedwongen ter 
observatie op te nemen. De Tweede Kamer stemde eerder, tot leedwezen van ministers 
Borst en Korthals, in met een voorstel hiertoe van P vd A en v v d ;

• stemt de l p f -fractie met de progressieve partijen vóór een (verworpen) motie tot voort
zetting en uitbreiding van experimenten met verstrekking van heroïne op medisch voor
schrift;

• wordt een s p -motie voor een sollicitatieplicht voor scheidende Kamerleden verworpen;
• botst minister Jorritsma met de Tweede Kamer over de privatisering van de nutsbedrij

ven;
• reageert de Tweede Kamer teleurgesteld op het feit dat minister De Grave er niet in slaagt 

te achterhalen welke hoge militairen destijds informatie achterhielden over Srebrenica.

Augustus 2002

L P F

De l p f  zorgt nog steeds voor een niet aflatende stroom nieuws. Zo zegt de fractie te twijfelen 
aan de onpartijdigheid van een van dc rechters in de zaak tegen de verdachte van de moord 
op Fortuyn en wil zij het recht van een verdachte om te zwijgen afschaffen. Ook wordt een 
medewerker van een LPF-Kamerlid geschorst vanwege zijn rechts-extremistisch verleden, 
wordt partij voorlichter Scheffers geschorst omdat zij bij minister Bomhoff pleitte voor maat
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regelen tegen de arts van  haar b roer en w ordt LP F-K am erlid  E berh ard  tijd elijk  op n o n -a ctie f 
gesteld nadat hij in op sp raak  is geraakt over een m o gelijk  strafblad.
l p f-bewindslieden Heinsbroek, Nawijn en Van Eijck laten in de pers proefballonnetjes op 
over tal van voornemens. Coalitiefracties c d a  en v v d  kunnen dit niet waarderen. Ook de 
tweede LPF-kandidate voor de post van staatssecretaris voor Emancipatie en Gezinszaken, 
De Vilder, trekt zich bij nader inzien terug.
Verder is er kritiek vanuit de fractie op het functioneren van Herben. Herben laat vanaf zijn 
vakantieadres weten zijn fractievoorzitterschap te zullen neerleggen. De fractie kiest Wijn
schenk tot zijn opvolger en voert tevens een nieuwe structuur in die voor een meer gecoör
dineerde aanpak moet zorgen. Wijnschenk biedt het Nederlandse volk excuses aan voor de 
manier waarop de l p f  tot dan heeft gefunctioneerd.

Enquête bonwfraude

Op 22 augustus beginnen de openbare verhoren door de enquêtecommissie Bouwfraude. Er 
rijst een beeld dat niet de overheid maar de bouwondernemingen bepalen wat de spelregels 
zijn bij grote projecten. De enquêtecommissie wint een rechtszaak om inzage te krijgen in de 
onderliggende gegevens van een onderzoek van een accountantskantoor.

De parlementaire enquêtecommissie Bouwfraude. Vanaf links; f.M .A.M . dc Wit, H.J.C. Smulders, M. Pe, 
M. Vos, /. ten Hoopen, G.M. dc Vries, A. Duivesteijn en C.G. van der Staaij [Foto: Hollandse Hoogte -

Martijn Beekman].
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En verder ...

• willen v v d  en c d a  forser bezuinigen door tegenvallende economie; de l p e  is verdeeld;
• zullen Herben, Janssen van Raay (beide l p e ) en Teeven ( l n ) moeten getuigen in de straf

zaak tegen de verdachte van de moord op Fortuyn vanwege eerdere uitlatingen in deze 
zaak;

• draagt minister Hoogervorst Melkert voor als bewindvoerder bij de Wereldbank;
• willen v v d , P v dA ,  GroenLinks, d 6 6  en s p  weten of minister Heinsbroek aan de formateur 

heeft gemeld dat zijn voormalige bedrijf is veroordeeld;
• krijgt Heinsbroek alleen steun van de v v d  voor zijn plan om de etherfrequenties toch te 

veilen. Ook het kabinet ziet af van veiling;
• verlaat Benschop ( P v d A )  de Kamer en stelt Bos zich kandidaat voor het voorzitterschap 

van de PvdA-Tweede-Kamerfractie.

159





Boekbesprekingen
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De puinhopen van Paars in een politiek perspectief

Frans Becker e.a. (red.), Zeven jaar paars. Tweeëntwintigste jaarboek voor het democratisch 
socialisme (Wiardi Beckmanstichting/De Arbeiderspers; Amsterdam 2001) i s b n  90 295 00301, 
328 p., prijs: € 17,02.
J.P. Balkenende, Anders en beter. Pleidooi voor een andere aanpak in de politiek vanuit een 
christen-democratische visie op samenleving, overheid en politiek (Aspekt; Soesterberg 2002) 
i s b n  90 5911072 2,160 p., prijs: € 14,98.
Pim Fortuyn, De pidnhopen van acht jaar Paars. De wachtlijsten in de gezondheidszorg; de 
zorgwekkende staat van het onderwijs; de problemen met betrekking tot de veiligheid; de onge
loofwaardigheid van het Openbaar Bestuur. Een genadeloze analyse van de collectieve sector en 
aanbevelingen voor een krachtig herstelprogramma (Karakter Uitgevers b v ; Uithoorn 2002) 
i s b n  90 611 2911 7,186 p., prijs: € 14,95.
J. de Vries, Paars en de managementstaat (Maklu Uitgevers b v ; Apeldoorn 2002) i s b n  

90 4411121 x, 192 p., prijs: € 19,-.
Max van Weezel en Michiel Zonneveld, De onttovering van Paars. Een geschiedenis van de 
kabinetten-Kok (Van Gennep; Amsterdam 2002) i s b n  90 551 5327 3,128 p., prijs: € 11,50.
Jan Marijnissen, Schrale rijkdom. De erfenis van acht jaar Paars (Ketch-up Press; Rotterdam 
2002) i s b n  90 771 3301 1,176 p., prijs: € 9,90.

Het zal voor latere generaties een raadsel blijven hoe een regeringsperiode waarin zoveel 
voorspoed heerste, private en publieke bestedingen recordhoogten bereikten, de overheids
financiën op orde waren gebracht en de arbeidsmarkt voor het eerst in dertig jaar weer bruis
te, kon uitmonden in een verkiezingsstrijd waarin de regerende coalitie roemloos ten onder 
ging. Nadat de regeringspartijen zich in de aanloop naar de verkiezingen door de oppositie 
al in een hoek hadden laten dringen, stelden ze zich tijdens de campagne weerloos op tegen 
het verwijt er een puinhoop van te hebben gemaakt en werden ze vervolgens door het elec
toraat op een ongekende wijze afgedroogd. Van een afstand gezien, zonder er getuige van te 
zijn geweest, zal het niet makkelijk invoelbaar zijn hoe zoiets heeft kunnen gebeuren, alle ver
klaringen achteraf ten spijt. Maar niet alleen latere generaties zullen zich die vraag stellen, 
voor de huidige generatie die het zelf heeft meegemaakt, is die vraag des te klemmender. 
Immers wat staat ons op politiek en electoraal gebied nog allemaal te wachten?

Hoe belangrijk de sociaal-psychologische component in de zoektocht naar een verklaring 
van het raadsel ook mag zijn, de vraag of, en zo ja waar, het met Paars politiek fout is gelo
pen blijft minstens zo uitdagend. Het opvallende is dat politieke analyses van Paars dun zijn 
gezaaid, ook in de boeken die hier ter bespreking staan. In de meest analytische van deze 
publicaties, Zeven jaar paars, wordt Paars vanuit alle mogelijke invalshoeken onder de loep 
genomen; slechts in twee van de elf hierin opgenomen opstellen wordt een politieke beoor
deling van Paars gegeven, door U. Rosenthal vanuit het WD-standpunt en door P. Kalma 
vanuit links perspectief bezien. Maar de hoofdlijnen van de politiek die door Paars in feite is 
gevoerd, worden alleen in de inleiding van deze publicatie aangestipt. Een politiek oordeel 
blijft zonder die voorafgaande beschrijving evenwel in de lucht hangen. Binnen het kader van 
deze bespreking kunnen er slechts een paar kernpunten uitgehaald worden.
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Wat zich als gemeenschappelijke oriëntatie van Paars aftekende, zo wordt terecht in de 
inleiding op Zeven jaar paars gesteld, is vooral het productivisme of economisme: het stre
ven naar het herstel van economisch elan en economische groei ('werk, werk, werk’ ) en een 
krachtig programma van infrastructurele werken, een programma dat in de bezuinigings- 
jaren tachtig achterop was geraakt. Om die reden is Paars wel als moderniseringsproject 
gekenschetst, maar is er, zoals in veel van de onderhavige publicaties gebeurt, onmiddellijk 
vanuit twee richtingen kritiek op uit geoefend. Heeft Paars de economische groei in feite niet 
te danken gehad aan de ongekende opleving van de internationale conjunctuur van de afge
lopen acht jaar, respectievelijk hoe modern was het beleid van lage lonen eigenlijk dat wel 
groei in de breedte maar geen groei in de diepte heeft gebracht?

Op die kritiek achteraf valt het nodige af te dingen. Het is evident dat Paars economisch 
gezien de wind in de rug heeft gehad. Toch is Paars iets gelukt, en al in een vroeg stadium van 
Paars I, waaraan door drie kabinetten-Lubbers tevergeefs gewerkt is, terwijl het tweede kabi- 
net-Lubbers de conjunctuur ook mee had en niettegenstaande het feit dat het beleid hierop 
ten volle gericht was. De arbeidsmarkt kwam niet in beweging, de werkgelegenheid nam wel 
toe in aantal werkzame personen maar niet in manjaren. Onder Lubbers was Nederland de 
kampioen loonmatiging en bezuiniging. Voor het exporterende bedrijfsleven creëerde dat 
beleid een waar ondernemersparadijs, voor de op de binnenlandse markt georiënteerde sec
toren was het een straf. Het gevolg was dat de economische groei achterbleef en te weinig 
boven de productiviteitsontwikkeling uitkwam om qua werkgelegenheid zoden aan de dijk 
te zetten. Werknemers volhardden door een gebrek aan perspectief in hun defensieve opstel
ling. Binnen- en buitenlandse investeerders bleven Nederland mijden door zijn gebrek aan 
economische dynamiek.1

Die uitzichtloze beleidslijn is tijdens Paars I met succes doorbroken. Achteraf mag het lij
ken alsof het tijdens Paars conjunctureel alleen maar zonneschijn was, maar in de begin
periode van Paars had West-Europa te kampen met de naweeën van de Duitse hereniging die 
de Duitse economie in het slop had gebracht en waarvan het effect op met name de Neder
landse economie niet is uitgebleven. De beleidsruimte, ook in financieel opzicht, waarbinnen 
Paars de bakens heeft moeten verzetten was derhalve zeer beperkt en het is aan de succesvolle 
normering van de overheidsuitgaven te danken dat Paars I de bestuurlijke rust en stabiliteit 
heeft weten te creëren die voor een consistent beleid nodig zijn.

Het gevoerde beleid bestond in eerste aanleg uit drie componenten: continuering van de 
politiek van lage lonen, maar nu in combinatie met lastenverlichting voor burgers en bedrij
ven, een herschikking van de overheidsuitgaven ten gunste van overheidsinvesteringen met het 
oog op hun positieve uitstraling op de economie, terwijl dit geheel gecompleteerd werd door 
vergroting van het inkomensverschil aan de onderkant tussen werk en uitkering en creatie van 
Melkertbanen voor degenen die op de arbeidsmarkt geen kans op een baan maakten.

De economie reageerde positief op de bestedingsimpuls en vanaf het moment waarop de 
economische stagnatie was doorbroken, kon Nederland direct en volop profiteren van de 
opleving in de internationale conjunctuur. In kosteneffectiviteit torende het Nederlandse 
bedrijfsleven boven zijn internationale concurrenten uit. Dat de economie reageerde door in 
de breedte te groeien was, gegeven de grote werkloosheid, niet alleen gewenst maar spoorde 
ook met de economische logica. Scherpe productiviteitsgroei zou het werkloosheidsvraag
stuk nog verergerd hebben. Het lage loonpeil gaf er juist alle aanleiding toe nu in de breedte 
te groeien. Substantiële loonstijging, de motor bij uitstek voor groei in de diepte, viel pas te
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verwachten nadat de nog steeds omvangrijke werkloosheid was weggewerkt. Een perspectief 
dat medio Paars I (1996) nog allerminst duidelijk was.

In objectieve zin kan het oordeel over het beleid dat onder Paars I is ingezet dan ook 
slechts positief uitvallen. De oplossing van het grote sociale vraagstuk waarop Paars I al zijn 
inspanningen had gericht, was voor het eerst in twintig jaar binnen bereik. Wie dit achteraf 
vanzelfsprekend acht, moet de commentaren op de regeringsverklaring er nog maar eens op 
naslaan om tot het inzicht te komen dat dit vooraf allerminst zo was, de doelstelling van vol
ledige werkgelegenheid ontmoette destijds allerwegen grote scepsis wat het realiteitsgehalte 
ervan betrof. Het politieke oordeel blijft positief uitvallen als daarin betrokken wordt dat als 
gevolg van het gevoerde beleid de private bestedingen onmiskenbaar voorrang hadden 
gekregen boven de publieke uitgaven, het grote verwijt dat Paars gemaakt zou gaan worden. 
Op grond van haar politieke profilering had met name de P v d A zich hierover zorgen moeten 
maken. In het begin is dit ook wel gebeurd, maar in die fase ging werkgelegenheid voor en 
werd het acceptabel geacht daarvoor een prijs te betalen. Het is een standpunt dat te billijken 
valt, aangezien moeilijk is in te zien hoe de oplossing van het werkloosheidsvraagstuk had 
kunnen worden bereikt zonder er die prijs voor te betalen. Maar wat in die fase te billijken 
viel boette aan rechtvaardiging in naar de mate waarin de primaire doelstelling binnen bereik 
kwam en de prioriteiten navenant konden worden bijgesteld.

Meedrijvend op de tijdgeest waarin burgers in hun kortzichtigheid geloofden hun eigen 
boontjes te kunnen doppen en daarbij de overheid te kunnen missen, verloor de PvdA een 
kernzaak uit het oog waarop Pim Fortuyn in de inleiding van zijn laatste publicatie, Dc puin
hopen van acht jaar Paars, scherp de vinger heeft gelegd: ‘Natuurlijk, een overheid kan voor
waarden scheppen voor een voorspoedige ontwikkeling van de economie, dat kan door de 
verzorgingsstaat zo in te richten dat deze niet functioneert als een loden last, die particulier 
initiatief ontmoedigt. Door de lasten voor bedrijven en consumenten ( ...)  binnen redelijke 
proporties te houden. Door goed te zorgen voor de infrastructuur en de nutsbedrijven en 
meer in het algemeen door de overheidsfinanciën op orde te hebben. Maar daarmee gaat de 
politiek nog niet over de economie. ( ...)  Als de politiek ergens op aangesproken en afgere
kend mag worden, dan is het op de inrichting en het functioneren van het publieke domein 
en de collectieve sector. Daar is geen marktmechanisme dat corrigerend optreedt. Daar gaat 
het om politieke wils- en machtsvorming. Die bepalen hoe het publieke domein en de col
lectieve sector eruit zien en hoe beide functioneren.’ (p. 7-8)

Het eerste was op een paar lastige en hardnekkige vraagstukken 11a volbracht, het ontbrak 
de P v d A aan politieke wilsvorming om op het moment dat het erop aan kwam voor de col
lectieve sector in de bres te springen, laat staan dat ze hierop de machtsvorming richtte. Zoals 
Max van Weezel en Michiel Zonneveld in hun zeer leesbare bundeling van eerder gepubli
ceerde artikelen in De onttovering van Paars scherp analyseren, speelde hierin een belangrijke 
rol dat voor de P vdA regeren boven alles ging. De coalitiepartijen gaven er bij de verkiezingen 
in 1998 de voorkeur aan elkaar vooral niet te bestrijden. Profilering ten gunste van de 
collectieve sector zou de voortzetting van Paars in gevaar brengen. Wat in 1994 nog een 
gelegenheidscombinatie kon worden genoemd met een beperkte maar scherp omschreven 
doelstelling, werd zo in 1998 een verlegenheidscombinatie op zoek naar een missie.

Voortzetting van het sprookje was de wens, maar het was in 1998 voorspelbaar dat de 
coalitie een paar beren op haar weg zou tegenkomen. De belangrijkste daarvan is wel het 
paradoxale verschijnsel dat de lonen, door de werkloosheid tot dan toe in bedwang gehou-
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den, een inhaalslag gaan maken zodra de conjunctuur over haar hoogtepunt heen is. Krapte 
op de arbeidsmarkt is hiervan de oorzaak die zich weliswaar als eerste in de sterk geëxpan
deerde bedrijvensector manifesteert, maar waarvan de gevolgen in de publieke sector ook 
direct voelbaar zijn. De baanzekerheid die de publieke sector in tijden van werkloosheid aan
trekkelijk maakt, ook bij een lager loonpeil, verliest in tijden van een krappe markt zijn glans, 
de zuigkracht van de private sector wordt moeilijker te weerstaan. Vacatures in de collectie
ve sector lopen op evenals het ziekteverzuim, terwijl de arbeidsinzet afneemt. Veel, zo niet het 
gros van de perikelen in de collectieve sector waar Paars de nek op heeft gebroken, zijn hier
op terug te voeren. Het zijn voorspelbare verschijnselen, ook al waren we die in Nederland 
door de aanhoudende hoge werkloosheid inmiddels ontwend. Paars II heeft zich er volledig 
door laten verrassen en er in feite geen antwoord op weten te vinden. Daarvoor had de poli
tieke en financiële grondslag van het kabinet grondig moeten worden gewijzigd, maar met 
het dichtgetimmerde regeerakkoord had de coalitie die uitweg de facto afgesloten.

Het demasqué van Paars II is in feite hierin gelegen. Want ook al werden de schaarstepro
blemen in de collectieve sector gepareerd door substantiële verhoging van de uitgaven, door 
tevens door te gaan op de weg van de lastenverlichting, werden de consumptieve bestedin
gen die onder Paars I de crux van de economische doorbraak hadden gevormd onder Paars 
II de oorzaak van de ondergang. Door oververhitting van de economie werden de negatieve 
bijverschijnselen in de collectieve sector alleen maar verergerd.

In geen van de hier ter bespreking staande publicaties wordt deze diagnose van wat 
moeilijk anders dan het politieke falen van Paars II kan worden genoemd, scherp gesteld. Een 
uitzondering moet in zekere zin worden gemaakt voor de bijdrage van Casper van Ewijk aan 
Zeven jaar paars waarin hij het economisch beleid van Paars helder analyseert. De opwaartse 
druk die op de lonen moet uitgaan van een extra bestedingsimpuls in een toch al oververhitte 
economie, respectievelijk de balans tussen publiek en privaat zijn bij hem belangrijke 
thema’s. Maar hij wist ze in zijn bijdrage die medio juni 2001 werd afgesloten toch niet te 
doorgronden in de consequenties die ze voor Paars II zouden hebben. Zijn conclusies richten 
zich op een ander thema, namelijk de omslag die in het economisch beleid van de overheid 
zou moeten plaatsvinden om van groei in dc breedte naar groei in de diepte te komen. In een 
betoog als dat van Van Ewijk, waarin de werking van de markt zozeer wordt vooropgesteld, 
getuigt het overigens van weinig consistentie om in de kwestie van breedte- versus 
dieptegroei primair de rol van de overheid op de korrel te nemen. In plaats van te vertrouwen 
op marktimpulsen waarin het bij uitstek hoge lonen zijn die ondernemers ertoe aanzetten 
om via productiviteitsverbetering tot beheersing van de loonkosten per eenheid te komen, is 
het bij hem toch weer de overheid die de zwarte piet toegespeeld krijgt.

De problematiek van Paars II wel te hebben gesignaleerd maar in zijn draagwijdte en 
consequenties niet doorzien, daarin staat Van Ewijk zeker niet alleen. De opstapeling van 
wensen door de criticasters van Paars is niet gering. Zij willen niet alleen een florerende 
economie en de daarbij horende volledige werkgelegenheid, maar zij willen ook dat door 
dieptegroei en aflossing van de staatsschuld de grondslag voor een blijvend hoog niveau van 
welvaart wordt gelegd; zij willen bestedingsvrijheid voor de consument, een overheid die zo 
weinig mogelijk intervenieert in het economisch leven en zoveel mogelijk op marktwerking 
of op de maatschappij vertrouwt; zij willen dat burgers met hun diversiteit aan wensen ook 
hun eigen keuzes kunnen maken bij het uitoefenen van hun recht op zorg of onderwijs. Maar 
voor de lastige paradox van de welvaart is in de hier besproken aanklachten tegen Paars geen
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plaats, namelijk dat de eisen die burgers aan de collectieve sector stellen meestijgen met de 
welvaart, terwijl het vermogen hieraan te voldoen als gevolg van diezelfde welvaart afneemt. 
Wat Jan Marijnissen in zijn Schrale rijkdom als de erfenis van acht jaar Paars hekelt, is in feite 
deze welvaartsparadox. De rijken hebben daar al veel eerder mee kennisgemaakt toen als 
gevolg van de welvaart het houden van dienstpersoneel niet langer haalbaar was geworden. 
Het dienstpersoneel van toen maakt daar in de zorg nu kennis mee.

De eerder geciteerde beginselverklaring van Fortuyn met betrekking tot de collectieve sec
tor (‘Daar is geen marktmechanisme dat corrigerend optreedt. Daar gaat het om politieke 
wils- en machtsvorming’ ) gaat dan ook maar gedeeltelijk op. Wat het beroep van de burger 
op de collectieve sector betreft, is zijn bewering geheel juist, maar wat de inzet van arbeid 
betreft helemaal niet. Daar ligt de kern van de problematiek van de collectieve sector: inge
klemd te zijn tussen onbegrensde vraag van de burger en begrensde middelen en sturings
mogelijkheden om hieraan te voldoen. Als het economisch slecht gaat en de werkloosheid 
hoog is, is die spanning nog wel beheersbaar te houden, maar zodra het economisch goed 
gaat en de arbeidsmarkt krapte vertoont, wordt die beheersing steeds moeilijken2

Niet deze problematiek valt Paars aan te rekenen, maar wel het halsstarrige vasthouden aan 
lastenverlichting toen de problematiek al lang zichtbaar geworden wras. Het is de achilleshiel 
van Paars geworden die voor de politieke tegenstanders een open invitatie was om de aanval te 
openen. Het gebrek aan weerstand dat ze daarbij ondervonden was een reden om vervolgens 
alle registers open te trekken. Maar wat Fortuyn in De puinhopen van acht jaar Paars, Marij
nissen in Schrale rijkdom en Balkenende in Anders en beter leveren, is veeleer maatschappij
kritiek die door hen geprojecteerd wordt op Paars dat model moet staan voor alles wat er in 
de wereld verkeerd gelopen is. Van wachtlijsten in de zorg, de schaalvergroting in het 
onderwijs, de toegenomen onveiligheid (Fortuyn), de wrange vruchten van de globalisering, 
het democratisch tekort van Europa, de genetische manipulatie, de uittocht van leraren uit 
het onderwijs (Marijnissen) tot het gebrek aan oog voor problemen waar mensen tegenaan 
lopen, regelzucht en bureaucratie, de teloorgang van normen en waarden (Balkenende). ‘Flet 
wordt bijna een obligate opsomming van maatschappelijke problemen, waar Paars beleid 
tekort geschoten is’, verzucht Balkenende in de inleiding op Anders en beter die hij veel
zeggend De wederopbouw na paars als ondertitel heeft meegegeven. Op het moment dat hij 
dat neerschreef moet er toch een moment van twijfel zijn geweest o f dat obligate karakter 
niet ook terugsloeg op de auteur zelf. Maar Balkenende had op dat moment aangehaakt aan 
de trein die door Fortuyn in beweging was gezet. Daarin paste geen twijfel of nuance meer.

Het valt moeilijk vol te houden dat Paars direct verantwoordelijk kan worden gesteld voor 
al deze maatschappelijke kwalen. Het is niet paars beleid dat daarin is tekortgeschoten, het is 
de omslag in het maatschappelijk denken waar Paars de antenne voor miste. Het eerder 
gesignaleerde, vergaande productivisme o f economisme van Paars heeft haar verhinderd om 
de tekenen op te vangen die erop duidden dat de ontsporingen en contradicties die inherent 
zijn aan acht jaar ononderbroken hoogconjunctuur de gevoeligheid voor maatschappijkri
tiek weer hadden doen toenemen. Er hing weer polarisatie in de lucht op het moment dat de 
twee partijen die in het naoorlogse Nederland het meest tegenover elkaar hadden gestaan, in 
een coalitie verbonden waren zonder ideologische grondslagen die geen enkele ruimte bood 
voor reflectie op principiële zaken. En dus zocht de maatschappijkritiek een bedding buiten
om, in partijen die zich ter linker- en rechterzijde van de coalitiegenoten positioneerden. 
Paars had overigens niet het alleenvertoningsrecht van het economisme.
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Vanaf de jaren tachtig leidden nieuwe ideeën tot een overheid die zich qua organisatie en 
ideologie anders opstelde dan de verzorgingsstaat die eraan vooraf ging. De overheid werd 
gaandeweg meer geleid vanuit een managementideologie. Paars vormde in dat opzicht een 
bekroning van een ontwikkeling die onder Lubbers is ingezet. Het was, zoals Jouke de Vries 
het in Paars en de managcmentstaat formuleert ‘een strijd tussen de “oude” en de “ nieuwe” 
politiek: een gevecht tussen hiërarchie en markt’. Het geloof in het managementdenken dat 
er de grondslag van vormt, is verbonden met de positieve beeldvorming van het bedrijfsle
ven in de afgelopen twintig jaar hetgeen ertoe leidde dat het managementethos op alle maat
schappelijke organisaties van toepassing verklaard werd. Het is geen toeval dat de ondergang 
van Paars samenvalt met de ontluistering van de manager.

De weg ligt open voor herleving van de ideologie als grondslag van het maatschappelijk 
denken en de politieke wils- en machtsvorming. Pim Fortuyn is de voornaamste gangmaker 
van deze herleving geweest; zijn geloof in de manager is evenwel door de feiten ingehaald. In 
dat opzicht behoorde hij tot het ‘nieuwe’ politieke denken dat na twintig jaar zelf al weer oud 
geworden is. In politiek opzicht is Paars II ongetwijfeld tekortgeschoten. Maar wat de poli
tiek van Paars vooral ontbeerde was ‘drama, smaak en conflict’, om een frase van Carl 
Schmitt te citeren. In dat opzicht was Fortuyn interessanter, wat van zijn epigonen niet kan 
worden gezegd. Het valt geenszins uit te sluiten dat het kabinet-Balkenende als het zich aan 
‘de wederopbouw van de puinhopen van Paars’ heeft gezet, Paars ongewild eerherstel zal 
bezorgen, en er met weemoed aan de saaiheid van Paars zal worden teruggedacht.

Arie van der Zwati

Noten

1 A. van der Zwan, ‘Nederland als achterblijver’, Economisch Statistische Berichten 3690 (1989) p. 56- 

5 9 -
2 De oplopende werkloosheid blijkt zomer 2002 al weer een positieve invloed te hebben op de perso

nele bezetting in de collectieve sector.

Van Bilderdijk tot Balkenende

George Harinck, Roel Kuiper en Peter Bak (red.), De Antirevolutionaire Partij 1S29-19S0 (Ver
loren; Hilversum 2001) i s b n  90 6550 664 0,384 p., prijs: € 27,-.
D.Th. Kuiper en G J. Schutte (red.), Het kabinet-Kuyper 1901-1905 ( -  Jaarboek voor de geschie
denis van het Nederlands Protestantisme na 1800, jaargang 9) (Meinema; Zoetermeer 2001) 
i s b n  90 211 3837 9,323 p., prijs: € 20,-.
J. de Bruijn, ‘Kuyper ist ein Luegner.' De kabinetsformatie van 1901 (Historisch Documentatie
centrum voor het Nederlands Protestantisme; Amsterdam 2001) i s b n  90 72319 16 8, 121 p., 
prijs: € 11,-.
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J.P. Stoop, ‘Om het volvoeren van een christelijke staatkunde. De Anti-Revolutionaire Partij in 
het Interbellum (Verloren; Hilversum 2001) i s b n  90 6550 666 7,362 p., prijs: € 29,95.

De Antirevolutionaire Partij blijft onze vaderlandse historici boeien. Na de s d a p / pvcIa  is de 
a r p  vermoedelijk de meest onderzochte en beschreven politieke partij van Nederland. Raar 
is dat niet. De a r p , opgericht in 1879, is nu eenmaal de oudste Nederlandse partij en heeft, 
zeker gemeten naar haar geringe omvang, grote invloed gehad op onze politieke geschiede
nis. Tot de minister-presidenten uit deze richting behoren achtereenvolgens Mackay (1888- 
1891), Kuyper (1901-1905), Heemskerk (1908-1913), Colijn (1925,1933-1939), Gerbrandy (1940- 
1945), Zijlstra (1966-1967) en Biesheuvel (1971-1972). Met een beetje fantasie kan ook onze 
huidige premier, J.P. Balkenende, in deze rij worden genoemd. Deze laatste persoon is 
natuurlijk geen a r p -premier, want deze partij bestaat niet meer sinds 1980. Maar Balkenen
de staat wel nadrukkelijk in de antirevolutionaire traditie, waarin politiek primair geldt als 
een zaak van (christelijke) beginselen. Het ligt dan ook vooral aan de invloed van het antire
volutionaire smaldeel in het c d a  dat deze partij tot op de dag van vandaag zo’n duidelijk ide- 
ologisch-christelijk profiel heeft. Dit profiel lijkt in de handen van Balkenende voorlopig ook 
wel veilig. Voor wie heimwee heeft naar de tijden van de a r p , is dat wellicht een troost.

Beginsel en praktijk

Het jaar 2001 heeft diverse interessante studies over de geschiedenis van de a r p  opgeleverd. 
Het fraai uitgegeven overzichtswerk De Antirevolutionaire Partij 1829-1980 biedt in dertien 
artikelen een totaalbeeld van de partijgeschiedenis. Het boek komt uit de stal van de Vereni
ging voor Christen-Historici ( v c h ) .  Deze vereniging is in 1989 opgericht door historici die, 
zoals in de inleiding van het boek te lezen is, van mening waren dat aan de Nederlandse uni- 
versiteiten te weinig aandacht werd besteed aan ‘het protestantse element in de Nederlandse 
geschiedenis’. Ook meenden de oprichters dat de ruimte ontbrak vo o r‘een eigen, christelijke 
visie op de geschiedenis’. Met deze opvatting plaatst de v c h  zich nadrukkelijk in de traditie 
van de negentiende-eeuwse historicus G. Groen van Prinsterer, toevallig ook de grondlegger 
van de antirevolutionaire richting. Groen was van mening dat God rechtstreeks ingreep in de 
loop van de geschiedenis. Hij zag het als de taak van de historicus om de geschiedenis te 
beschrijven zoals die zich onder de leiding van God voltrok. De hand van God is dus, volgens 
Groen, zichtbaar in de geschiedenis en door de historicus aan te wijzen.

Het vraagt moed om in de eenentwintigste eeuw een historisch werk uit te brengen dat op 
deze negentiende-eeuwse uitgangspunten is gebaseerd. Tot op heden is de v c h , die bij het 
brede publiek enige bekendheid geniet door haar periodiek Transparant, door historisch 
Nederland met lichte bevreemding bekeken. Maar zoals met alles geldt ook hier: the proof of 
the pudding is in the eating. Wat dat betreft hoeft de v c h  zich niet te schamen voor haar 
eerste grote project. Het gepubliceerde overzichtswerk bevat veel interessants en is over het 
algemeen goed leesbaar. Een andere vraag is of de v c h  nu met dit boek haar bestaansrecht 
heeft aangetoond. Met andere woorden: zou dit boek de goedkeuring van de historicus 
Groen van Prinsterer zelf hebben kunnen wegdragen? Dat valt te betwijfelen. Daarvoor 
ontbreekt het in de dertien artikelen aan eenheid van visie. D e ‘eigen kijk op de geschiedenis’ 
wordt te weinig duidelijk.
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Het openingsartikel van Arie van Deursen, over de voorgeschiedenis van de a r p  (de 
periode 1829-1871), is erudiet en in zijn beknoptheid verhelderend. Van Deursen laat de voor
geschiedenis van de a r p  beginnen bij de dichter en historicus Willem Bilderdijk (1756-1831). 
Bilderdijk was in de vroege negentiende eeuw de eerste die expliciet vanuit zijn christelijke 
levensbeschouwing bezwaren maakte tegen de politieke ontwikkelingen in Nederland. De 
conservatieve Bilderdijk moest niets hebben van moderniteiten als grondwet en volksverte
genwoordiging. De enige juiste staatsvorm was naar zijn mening de monarchie, waarbij de 
koning door zijn geweten was gebonden aan Gods wet. Bilderdijk was, zoals Van Deursen 
stelt, ‘afkerig van alles wat zweemde naar volkssoevereiniteit’

De jonge Groen van Prinsterer onderging als student in Leiden Bilderdijks invloed. Dat 
leidde bij Groen tot het inzicht dat de ware christen geloof en politiek niet los van elkaar kan 
zien. Groen weigerde volgens Van Deursen om, zoals zovelen van zijn tijdgenoten deden, het 
leven in te delen in afzonderlijke sectoren. Ook in de politiek wilde Groen van Prinsterer in 
de eerste plaats christen zijn. Dit inzicht drong volgens Van Deursen rond 1829 bij Groen 
door. In het in dat jaar gestichte tijdschrift Nederlandsche Gedachten bracht hij steeds een 
nadrukkelijk verband tussen christelijke beginselen en de politiek. Vandaar dat het boek de 
geschiedenis van de a r p  laat beginnen in 1829.

In de loop der jaren kwam Groen ook tot het inzicht dat een eigen, christelijke politieke 
partij de enige weg was die een christen kon gaan. We schrijven dan inmiddels 1847, het jaar 
waarin Groen zijn Ongeloof en revolutie publiceerde. De bestaansreden voor de a r p  was 
vanaf dat moment duidelijk. Toch duurde het nog tientallen jaren voordat de partij formeel 
zou worden opgericht. Dat lag in ieder geval mede aan het gebrek aan praktisch organisatie
vermogen van Groen. Hij dacht veel en graag in beginselen, maar wat er op grond van die 
principes in de politiek concreet zou moeten gebeuren, was een vraag die hij slechts in vage 
termen beantwoordde.

Toen Groen in 1866 de Kamer verliet, leek de antirevolutionaire richting met hem uit de 
Nederlandse politiek te verdwijnen. Er was geen partij organisatie en er waren geen leiders. 
Maar, schrijft Van Deursen: ‘Toch is het alsof de geschiedenis hier de spot met ons drijft. Ze 
leidt ons naar de onvermijdelijke conclusie dat met Groens afscheid uit de politiek de anti
revolutionaire partij in kwijnende staat zal achterblijven, indien ze al niet definitief ten dode 
opgeschreven is. En dan duikt er schijnbaar uit het niet plotseling een nieuwe leider op, met 
even sterke gehechtheid aan beginselen, met nog grotere gedrevenheid en bovenal met het 
talent dat Groen ontzegd was gebleven: de gave om de massa te bezielen en van zijn eigen 
idealen te vervullen. Kan het werkelijk zo gaan in de geschiedenis, dat de keten van oorzaak 
en gevolg ineens wordt doorbroken en een totaal onvoorspelbare gebeurtenis beslissende 
invloed neemt op de toekomst?’

Uiteraard doelt Van Deursen hier op Abraham Kuyper, de latere oprichter van de a r i >. Het 
is in deze passage dat de lezer iets merkt van ‘eigen christelijke visie’ op de geschiedenis. De 
ervaren historicus Van Deursen, die als geen ander analytische verbanden weet te leggen, 
buigt hier voor het onvoorspelbare in de geschiedenis. De rationele historicus die zoekt naar 
oorzaak en gevolg staat hier even buitenspel. Om een totaal onvoorspelbare gebeurtenis te 
verklaren, moet hij zijn toevlucht zoeken tot bovenmenselijke factoren.

Men kan lacherig doen over een dergelijke passage, maar het is toch een hoogtepunt in de 
bundel. Het is ook het enige moment waarop de v c h -invloed merkbaar is. Dit doet aan de 
waarde van Van Deursens analyse niets af. Het artikel is ook verhelderend voor wie geen
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christen-historicus is. Van Deursen laat in zijn artikel zien dat geschiedschrijving volgens de 
principes van Groen ook nu nog kan werken.

Rode draden

Het is jammer dat in de bundel niet meer van dit soort passages zijn terug te vinden waarin 
de eigen kijk op geschiedenis blijkt. Ook zijn de redacteuren er niet in geslaagd eenheid aan 
te brengen in de diverse artikelen. Dat is jammer en soms een beetje storend. Rode draden in 
de geschiedenis van dc a r p  moet de lezer zelf zoeken. En dat terwijl tal van thema’s door de 
150-jarige geschiedenis telkens terugkeren. Denk aan de spanning tussen beginsel en praktijk, 
waarmee opeenvolgende generaties antirevolutionairen worstelden. Dat geldt voor Groen 
van Prinsterer, maar ook voor de ARP-onderhandelaars die in de jaren zeventig de a r p  lie
ten opgaan in het c d a . Een andere interessante rode draad had kunnen zijn de voortduren
de vraag naar het bestaansrecht van de partij. Streefde de a r p  nu naar emancipatie van het 
gereformeerde volksdeel, naar een behoud van een christelijk Nederland of naar herkerste
ning van de Nederlandse natie? Had de a r p  een offensief, defensief of emancipatoir streven? 
Deze vragen, die in de literatuur over de a r p  vaak aan de orde komen, hadden een grondi
ger behandeling verdiend.

Het ontbreken van ‘rode draden’ in het overzichtswerk, zorgt ervoor dat het boek toch niet 
veel meer is dan een bundel losse opstellen over de a r p . Storend is het gebrek aan eenheid, 
als gebeurtenissen in de a r p  door verschillende auteurs verschillend worden behandeld. Een 
schrijnend voorbeeld hiervan is de breuk tussen Kuyper en A.F. de Savornin Lohman in 1894. 
Deze breuk is een cruciaal moment in de geschiedenis van de a rp . Tegelijkertijd bestaat er al 
sinds 1894 onenigheid over de oorzaken ervan. Deze onenigheid blijft ook na deze publicatie 
bestaan. In drie artikelen (Rienk Janssens, Roel Kuiper en Hans van Spanning) worden ver
schillende verklaringen voor de breuk genoemd. De lezer weet hierdoor niet o f het inderdaad 
ging om een persoonlijk conflict tussen Kuyper en Lohman, een conflict tussen een conser
vatieve en een progressieve vleugel in de a r p , een conflict over politieke stijl tussen aristo
craten en democraten of een conflict dat alles te maken had met de kerkelijk breuk van 1886. 
Wie zegt dat al deze aspecten een rol speelden, loopt om de hete brei heen.

Op kleine punten valt het gebrek aan onderlinge afstemming tussen de auteurs op. Zo 
heet het in het ene artikel dat de a r p  in 1887-1888 van 95 naar 154 kiesverenigingen ging 
(p. 88) en in het andere artikel van 85 tot meer dan 150 (p. 104). In de afsluitende bijdrage van 
Peter Bak, George Harinck en Roel Kuiper over de a r p  in de jaren 1973-1980, staat ten slotte 
een onverkwikkelijke slordigheid over de beruchte val van toenmalig coA-fractievoorzitter 
W. Aantjes. De auteurs schrijven dat Loe de Jong op 6 november 1978 in een persconferentie 
meldde dat Aantjes zich in 1944 had aangesloten bij de Germaanse ss. Cruciaal in deze 
‘affaire’ is nu juist dat De Jong op deze persconferentie buiten zijn boekje ging en tal van 
onwaarheden over Aantjes’ oorlogsverleden vermeldde. Zo sprak De Jong onterecht over 
aanmelding bij de Waffen ss, terwijl het volgens Aantjes feitelijk om een ‘vooraanmelding’ 
bij de Germaanse ss ging. Zo wordt het optreden van De Jong nog goedgepraat door de 
v c h -historici, hetgeen toch zeker niet hun bedoeling kan zijn.
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Het kabinet-Kuyper

Een bundel met meer samenhang is het negende jaarboek voor de geschiedenis van het 
Nederlandse protestantisme, dat volledig handelt over de geschiedenis van het kabinet-Kuy- 
per (1901-1905). In deze bundel keren deels dezelfde auteurs terug, maar de bundel ademt 
meer eenheid en bevat ook meer nieuwe inzichten. Het openingsartikel, van de hand van 
Gerrit Schutte en Dick Kuiper, grijpt ook hier terug naar de tijd van Groen van Prinsterer. 
Waar het in de v c h -uitgave zoeken is naar een begrip als ‘herkerstening’, introduceren Schut
te en Kuiper dit begrip pontificaal in hun inleiding: het ging Kuyper om ‘reformatie van de 
Hervormde kerk, een christelijke volksschool, de (her)kerstening van de natie’ (p. 12). Hier is 
ook een scherpe analyse te vinden van de doelen van de antirevolutionaire beweging. Bij de 
politicus Kuyper gingen aanval (herkerstening) en verdediging (isolement) hand in hand. 
Omdat het eigenlijke doel, herkerstening, niet werd bereikt, werd Kuyper, aldus de auteurs, 
feitelijk de emancipator van het gereformeerde volksdeel.

Het jaarboek behandelt in dertien artikelen vrijwel alle relevante aspecten van het kabi- 
net-Kuyper. Aan de orde komen thema’s als de verkiezingen van 1901, de kabinetsformatie 
van 1901, Kuyper als premier en de katholieke ministers in het kabinet (een mooi voorbeeld 
van petite histoire). Ook worden in vijf thematische artikelen onderdelen van het kabinets
beleid in detail beschreven. Een interessante bijdrage is die van Loes van der Valk over het 
sociaal beleid van het kabinet. In retrospectief is Kuyper namelijk door velen een ‘sociaal- 
links’ stempel opgedrukt, met name door latere ARp’ers die vonden dat de a r p  een progres
sief karakter moest hebben. Dergelijke linkse ARp’ers verwezen dan altijd graag naar ‘de 
sociale wetten van Kuyper en Talma’, daarbij voor het gemak vergetend dat het Bismarck was 
die rond 1880 de eerste sociale-verzekeringswetten van de wereld invoerde.

Ook Kuyper blijkt inderdaad de nodige ambities te hebben gehad op sociaal terrein. Vol
gens Kuyper had de liberale staat de arbeiders overgeleverd aan de wanorde van de anonie
me markt. Het ideaal dat Kuyper voor ogen stond was de organische samenleving, waarin 
klassen niet tegenover elkaar stonden, maar waar werkgevers en werknemers gezamenlijk 
streefden naar een menswaardig bestaan voor allen. Volgens Van der Valk streefde Kuyper 
niet primair naar het lenigen van de nood van arbeiders, maar naar het vergroten van hun 
weerbaarheid. Want, aldus Kuyper,‘gegeven geld en staatszorg ontmannen den man en hou
den de vrijen geest in hem tenonder’ (p. 215). Sociale misstanden moesten volgens Kuyper 
vooral door onderling overleg en een christelijke levenswijze verdwijnen. Uit dit artikel blijkt 
dat een nadere analyse van ‘de sociale Kuyper’ zeer gewenst is.

Politieke cultuur

In zijn artikel over de verkiezingsnederlaag die de a r p  in 1905 leed, voert George Harinck 
Kuyper op als de man die ‘een andere politieke cultuur’ bewerkstelligde. Deze politieke cul
tuur was bijvoorbeeld gericht op massamobilisatie en propagandabijeenkomsten. Volgens 
Harinck ergerden de liberalen zich in 1905 niet alleen over het feit dat ‘rechts’ regeerde maar 
ook over het verdwijnen van de negentiende-eeuwse liberale politieke cultuur: ‘Niet langer 
gold dat de volksvertegenwoordigers als de besten van het volk beslisten wat goed was voor 
de samenleving. Nu werd van belang geacht dat alle schakeringen in de samenleving een 
stem in het parlement zouden hebben. De liberale scheiding tussen staat en samenleving
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werd ongedaan gemaakt.’ (p. 276) Harinck verwijst bij deze passage naar een artikel van Henk 
te Velde in de bundel Land van kleine gebaren. Bij naslag blijkt de bewuste passage echter te 
handelen over de culturele vernieuwing van de Tachtigers. Hier lijkt de v c h -auteur iets te 
gretig aansluiting te willen zoeken bij historici die vanuit een postmoderne achtergrond aan
dacht vragen voor begrippen als politieke cultuur en Vormen’ van politiek.

De persoon Kuyper

Opvallend in de bundel over het kabinet-Kuyper is de enorme weerzin die de oprichter van 
de a r p  buiten, maar ook binnen zijn partij opriep. Kuyper hanteerde volgens Schutte en Kui
per graag het conflictmodel; hij wilde geen medewerkers, maar volgelingen, ln het boekje 
‘Kuyper ist ein Luegner’ van Jan de Bruijn over de kabinetsformatie van 1905 -  een uitwerking 
van een van de artikelen uit het zojuist behandelde jaarboek -  blijkt dit nog veel duidelijker. 
Zo lezen wij in dit vermakelijke werkje dat Lohman Kuyper niet te vertrouwen (p. 62) en een 
‘moneymaker’ vond (p. 19). Door zijn omstredenheid kostte het Kuyper ook moeite om goe
de bewindslieden te vinden. De titel van het boekje, ‘Kuyper ist ein Luegner\ is een citaat van 
de echtgenote van Th. Heemskerk. De latere premier weigerde in 1901 het hem aangeboden 
ministerschap van Binnenlandse Zaken, onder andere omdat zijn Pools-Russische vrouw een 
telegram stuurde met de tekst: ‘Kuyper ist ein Luegner, die besten Manner lassen ihm im 
Stich und du willst dich dazu hergeben. Es ware ein Wahnsinn, ich gehe unter diesen 
Umstanden nicht in Den Haag.’

Het interbellum

De dissertatie van J. Stoop, Om het volvoeren van een christelijke staatkunde, besteedt aan
dacht aan de a r p  in het interbellum -  de tijd van partijleider Colijn. Stoop, die ook in de 
v c h -bundel het interbellum voor zijn rekening neemt, verzet zich in zijn proefschrift tegen 
het gangbare beeld dat de a r p  zich na 1918 (schoolstrijd en de kiesrechtkwestie waren opge
lost) voornamelijk richtte op consolidatie van het bereikte. Dit beeld bestaat met name sinds 
de dissertatie van Hendriks uit 1967 De emancipatie der gereformeerden, die de periode 1920- 
1950 aanduidt als een tijdvak van het instandhouden van de eigen groep. De conclusie die 
Stoop na gedegen thematische hoofdstukken trekt is dat de a r p  niet zozeer werd beheerst 
door behoudzucht en consolidatie, als wel door pogingen om gestalte te geven aan ‘christe
lijke politiek’.

Desondanks signaleert Stoop in het begin van de jaren twintig toch een zekere matheid in 
de partij. Dit heeft volgens Stoop echter niet te maken met behoudzucht an sich, maar met 
dc invoering van de evenredige vertegenwoordiging. Hierdoor kon de a r p  immers nooit 
meer een grote partij worden, waardoor een streven als ‘herkerstening van de samenleving’ 
irreëel was geworden. In de a r p  drong het besef door dat in de politiek compromissen 
moeten worden gesloten, hetgeen soms tot spanningen leidde met het ideaal van ‘beginsel
vaste politiek’. In plaats van op het offensieve herkerstenen, ging de nadruk liggen op 
‘bescherming en handhaving van de christelijke grondslagen’ van de Nederlandse maat
schappij.

Bij het ‘gestalte geven aan christelijke politiek’ o f ‘het volvoeren van christelijke staatkun
de’ bleef de a r p  volgens Stoop nadrukkelijk trouw aan de erfenis van Kuyper. Op tal van
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inhoudelijke onderwerpen streefde de partij ernaar om op basis van de beginselen tot stand
puntbepalingen te komen. Volgens Stoop hadden antirevolutionaire denkers als Anema, Ger- 
brandy, Smeenk en Amelink meer invloed op de koers van de partij dan de pragmaticus 
Colijn. Het strenge beleid dat Colijn in de jaren 1933-1939 voerde, moet volgens Stoop dan 
ook niet als een typisch voorbeeld van antirevolutionaire politiek in deze periode worden 
beschouwd. Om dit standpunt kracht bij te zetten wijst Stoop op de ontstemming bij een 
deel van de kiesverenigingen over harde crisismaatregelen van Colijn. Bovendien werkte de 
a r p  volgens Stoop in het gehele interbellum krachtig mee aan de totstandkoming van een 
aantal ‘wetten met een sociaal karakter’ (p. 273). Vooral Smeenk en Amelink bouwden voort 
op ‘de sociale denkbeelden van Abraham Kuyper’. Zij behoedden de a r p  ervoor op sociaal 
gebied te verzinken in conservatisme (p. 274).

Het is duidelijk dat Colijn op weinig sympathie van Stoop kan rekenen. In zijn visie was 
de a r p  ook in het interbellum een beginselvaste partij, met een duidelijk sociaal profiel. Echt 
overtuigen doet zijn analyse niet. Hoe is het anders te verklaren dat de a r p  tot 1960 overwe
gend als conservatieve partij te boek stond?

Al met al blijven er ook na deze vier publicaties genoeg vragen over de a r p  te beantwoor
den. Het is te hopen dat de stroom publicaties over deze unieke partij de komende jaren niet 
opdroogt!

Rutger Zwart

De affaire-Aantjes: dossier gesloten?

Roelof Bouwman, De val van een bergredenaar. Het politieke leven van Willem Aantjes (Boom; 
z.p. [Amsterdam] 2002) i s b n  90 5352 717 6, 439 p., prijs: € 25,-.

Niet veel politici worden nog tijdens hun leven tot onderwerp van een serieuze biografie ver
heven. In de politieke levensloop van de antirevolutionair Willem Aantjes (1923), Tweede- 
Kamerlid in 1959, fractievoorzitter van 1971 tot 1978, laatstelijk voor het c d a , vond historicus 
Bouwman aanleiding om van deze gewoonte af te wijken. Niet alleen immers veranderde de 
‘rechts’ begonnen antirevolutionaire politicus tijdens zijn Haagse loopbaan in een voorstan
der van links georiënteerde politiek, opmerkelijker nog was de manier waarop deze loopbaan 
abrupt eindigde. Na onthullingen van de directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocu
mentatie Loe de long over zijn oorlogsverleden, trad Aantjes eind 1978 af.

Bouwman beschrijft dit proces uitvoerig. Hij toont zich daarbij bewust te zijn van de 
gevaren die verbonden zijn aan geschiedschrijving over levende personen. Tegenover het 
voordeel dat niet alleen de hoofdpersoon in kwestie zelf, volgens de auteur bereid tot vele 
openhartige gesprekken, maar ook tijdgenoten konden worden geraadpleegd, staat immers 
het levensgrote risico dat door betrokkenen geen volledige openheid van zaken werd gege
ven. Bouwman is zorgvuldig te werk gegaan om de hem verstrekte informatie op haar waar-
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heidsgehalte te toetsen. Het heeft een uiterst leesbaar en informatief boek opgeleverd, al 
vroeg ik me wel af of daar ruim vierhonderd bladzijden voor nodig waren.

Centraal -  zie de titel -  stelt de schrijver het onvoorziene abrupte einde van Aantjes’ tot 
dan toe succesvolle politieke loopbaan. Hoe kon het gebeuren dat eerdere geruchten over een 
‘fout’ oorlogsverleden steeds van tafel waren geveegd, maar hem op het toppunt van zijn 
loopbaan -  Aantjes werd meermalen als minister genoemd -  alsnog ten val brachten? In 
Bouwmans schets van het leven van de jonge Aantjes vallen, gezien het hoofdthema, twee 
episodes extra op. Als gymnasiast bleek hij niet onsympathiek te staan tegenover de ideolo
gie van de n s b . Belangrijker was zijn vrijwillig dienstnemen in oorlogstijd als postbode in 
Duitsland en vooral de wijze van terugkeer naar Nederland, via aanmelding voor de Ger
maanse ss. In de zuiveringsacties na de bevrijding moest Aantjes enkele keren een onderzoek 
naar zijn gedragingen in de oorlog ondergaan, maar de verhoren leverden geen bezwaar op 
voor zijn terugkeer bij zijn oude werkgever, de p t t , noch voor een toelating tot de universi
teit te Utrecht.

Als jurist beland in de bouwwereld, bij de Nederlandse Christelijke Aannemers- en Bouw- 
vakpatroonsbond, maakte hij politiek naam door een artikel in ar-Staat kimde. In 1956 stond 
zijn naam voor het eerst op de antirevolutionaire kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. 
Mogelijk, stelt Bouwman op grond van interviews, wist de partijtop toen al iets meer over 
Aantjes’ verleden, maar een bezwaar werd er kennelijk niet in gezien. Maar iedere stap van 
Aantjes op de politieke ladder werd gevolgd door tips aan de partijtop over zijn ‘fout’ verle
den. Deze werden keer op keer, soms na gesprekken met Aantjes zelf, terzijde geschoven en 
bleken zijn opmars binnen de a r p  niet in de weg te staan. Toen de geruchten ook de publi
citeit bereikten, heeft Aantjes diverse keren in interviews over die episode in zijn leven ope- 
ning van zaken gegeven en spijt betuigd over zijn ondoordachte optreden. Maar enkele 
beschuldigingen wees hij resoluut van de hand. Van de n s b  was hij nooit lid geweest en in 
het strafkamp bij Assen waar hij in 1944 terecht was gekomen was hij geen kampbewaker, 
maar zelf dwangarbeider geweest.

Wat Aantjes uiteindelijk ten val bracht was het onderzoek dat De Jong zonder formele 
regeringsopdracht naar diens verleden instelde, nadat hij, evenals eerder politici, door 
verontruste partijgenoten was gewezen op vragen rondom Aantjes’ oorlogsverleden. Of 
liever, de wijze waarop enkele onderzoeksresultaten voortijdig naar buiten werden gebracht. 
Toen het Nieuwsblad van het Noorden toevallig van het onderzoek hoorde en met enkele 
gegevens naar buiten dreigde te komen, belegde De Jong onmiddellijk een persconferentie, 
waarin hij Aantjes openlijk ervan beschuldigde lid te zijn geweest van de ss. Het effect was 
verpletterend. Aantjes stond geen andere weg open dan af te treden. Nieuw onderzoek van 
een door de regering ingestelde commissie nuanceerde De Jongs bevindingen aanzienlijk, 
maar voor Willem Aantjes bleek het doek definitief gevallen. Hij heeft daar grote moeite mee 
gehad en bleef strijden voor eerherstel. Dat is hem tijdens zijn actieve leven nauwelijks 
gelukt. Politieke redenen hebben in dit proces mogelijk mede een rol gespeeld, maar cruciaal 
bleek toch vooral Aantjes’ gedraai met de feiten, zijn verzwijgen van zijn aanmelding voor het 
lidmaatschap van de Germaanse ss. Deze twee beladen letters komen in geen enkel hem 
afgenomen verhoor voor, noch in de later door hem zelf naar buiten gebrachte gegevens. Al 
op bladzijde 67 van zijn boek concludeert Bouwman dat er een gerede kans was geweest dat 
Aantjes zijn oorlogsverleden sanctieloos had kunnen afsluiten als hij direct na de oorlog 
volledige openheid van zaken had gegeven o f wanneer de naar hem ingestelde zuiverings-
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onderzoeken grondiger zouden zijn geweest. Dat hij hier nooit melding van heeft gemaakt 
bewijst dat de jonge Aantjes zich al in 1945 bewust moet zijn geweest van de emotionele 
lading van deze afkorting.

De historicus heeft op een voorbeeldige wijze gepoogd de affaire-Aantjes te ontrafelen. 
Wat kon worden nagetrokken is gedaan. Maar uit de weergegeven gesprekken met Aantjes is 
mij nog steeds niet duidelijk hoe de ware Aantjes in elkaar steekt. Een gewaardeerd politicus 
is gestruikeld over wat hij als een jeugdzonde beschouwt, waarover hij spijt heeft betuigd. 
Zijn val lijkt hij toch vooral aan anderen toe te schrijven. Gezien zijn grote staat van dienst 
acht hij zich onevenredig zwaar gestraft. Enige genoegdoening mocht hij smaken toen in het 
tv-programma Het zwarte schaap enkele betrokkenen zich achteraf heel wat milder uitlieten 
over de affaire dan in 1978.

Het dossier kan met Bouwmans onderzoek definitief worden gesloten. O f dat voor de 
hoofdpersoon zelf ook geldt is de vraag. Bij de recente affaire rond LPF-staatssecretaris Bijl
hout, die moest aftreden vanwege het verzwijgen van feiten uit haar verleden, zal Aantjes 
ongetwijfeld weer pijnlijk zijn herinnerd aan deze episode uit zijn leven. Alsof het dossier 
nooit echt wordt gesloten.

Ineke Secker

Kabinet-Den Uyl: kom er nog maar eens om

Ilja van den Broek, Heimwee naar de politiek. De herinnering aan het kabinet-Den Uyl 
(Wereldbibliotheek; Amsterdam 2002) i s b n  90 284 1957 8, 268 p„ prijs: € 29,90.

‘Het Kabinet dat vandaag voor de Kamer treedt is, zegt men, uit nood geboren. Het is er 
alleen omdat een alternatief ontbreekt.' Nee, dit is geen citaat uit de regeringsverklaring-Bal- 
kenende; het is de eerste zin die premier Den Uyl uitsprak op 28 mei 1973 toen ‘zijn’ kabinet 
aantrad. De inleidende woorden van Den Uyl zouden het begin vormen van een periode 
waarin het land op tamelijk luidruchtige wijze werd geregeerd, op een niet eerder vertoonde 
wijze, zodanig dat velen er nu nog steeds met meer emoties en uitgesproken herinnering aan 
terugdenken dan aan enig ander kabinet. Waarom dat zo is, is de vraag die Ilja van den Broek 
zich stelde. Ze wijdde er een grondige studie aan en noemde die Heimwee naar de politiek. De 
herinnering aan het kabinet-Den Uyl.

Van den Broek deelt haar bevindingen in drie hoofdstukken in: het idealisme van de 
maakbare samenleving, Den Uyl als democratisch staatsman en de verbeelding van de 
progressieve politiek. Met die indeling is op zichzelf niets mis. Spijtig is wel dat die indeling 
beter ingebed had kunnen worden: de formatie die aan het kabinet-Den Uyl vooraf ging, 
wordt helaas maar mondjesmaat behandeld. Vaststaat, lijkt me, dat de wijze waarop infor
mateur Ruppert en vooral formateur Burger de politiek tot dit kabinet dwongen, bepalend is 
geweest -  ook in negatieve zin -  voor de wijze waarop binnen en buiten het kabinet politiek 
werd bedreven.
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Het hoofdstuk over de maakbare samenleving releveert nog eens de politieke doelstelling 
van spreiding van kennis, macht en inkomen. Dit, gekoppeld aan Den Uyls credo dat ‘waar 
visie ontbreekt, het volk omkomt’, geeft een goed beeld van de sterk ideële inzet, althans van 
de ‘progressieve’ zijde. Was iemand als de antirevolutionaire fractieleider Aantjes daar nog 
gevoelig voor, figuren als k v p - fractievoorzitter Andriessen voelden niets voor dit retorisch 
geweld, evenmin als zijn partijgenoten in het kabinet, zoals Van der Stee en Westerterp. Zeker 
is dat ondertussen elke beleidsmaatregel werd geplaatst in ideëel perspectief, want zo was de 
tijdgeest.

De maakbaarheid van de samenleving werd -  voorzover het om het kabinetsbeleid ging -  
ernstig ondermijnd door gebeurtenissen waarin verkiezings- en regeerprogram niet hadden 
voorzien. Het waren gebeurtenissen die overigens in niet geringe mate zouden bijdragen aan 
de herinneringen aan het kabinet-Den Uyl: de oliecrisis, de Lockheed-affaire, de gijzelingen 
en kapingen. Ilja van den Broek plaatst deze gebeurtenissen terecht onder het hoofdstuk over 
de democratische staatsman Den Uyl.

Ook de politieke onenigheid tussen Van Agt en Den Uyl krijgt in het boek een prominen
te plaats, samen met hun persoonlijke verschillen van inzicht over de rol van politiek en par
lement in de samenleving. Terecht, want de daaruit voortvloeiende strubbelingen hielden 
destijds velen in de ban en de herinnering eraan is stellig nog niet voorbij.

Den Uyl was als partijman democratisch (sommigen vinden ‘te’ en zij wijzen dan steevast 
naar het niet uitspreken van het machtswoord na de motie-Reckman tijdens het formatie
proces dat in 1977 tot een tweede kabinet-Den Uyl had moeten leiden); hij w7as ook als minis- 
ter-president een democratisch staatsman. Zijn parlementaire besef was daarin stellig het 
belangrijkste element. Dat had hij in zijn artikel ‘De smalle marges van democratische poli
tiek’ in 1970 al duidelijk gemaakt. Tot verdriet van sommige actiegroepen ter linkerzijde, tot 
tevredenheid van degenen die hem met argusogen volgden en zich afvroegen of Den Uyl of 
Nieuw Links de baas was. Kortweg: Den Uyl had ontzag voor de democratische beginselen 
en het parlement was hem daarbij ‘heilig’.

Ilja van den Broek geeft in haar derde inhoudelijke hoofdstuk (‘Verbeelding van de 
progressieve politiek’ ) een heel bruikbare uiteenzetting over de Provobeweging, de ontwik
kelingen in de kunsten en ‘het engagement’ in het algemeen. Ze gaat hier ook uitvoerig in op 
de wijze waarop de journalistiek zich mengde in de politiek. Veel journalisten en commen
tatoren gaven zich weinig of geen moeite om te verhullen dat ze meeregeerden; anderen 
kozen even helder positie tegen het kabinet. De ‘overlevenden’ hoor je tegenwoordig in Pers
centrum Nieuwspoort nog regelmatig verzuchten: ‘Dat waren nog eens tijden.’

O m gekeerd w isten b ew indslieden  op hun beurt de m ed ia  o ok  te gebruiken . A an lekken 
geen gebrek. H et V A R A -rad ioprogram m a In  de Rooie H aan  g a f niet zelden vrijd agavon d  al 

een persbericht u it m et een p rim eu r die overigens pas de zaterdagm iddag zou w orden v r ij
gegeven d o o r deze o f  gene b ew ind spersoon .

De verbeelding van de progressieve politiek was achteraf voor een deel natuurlijk inbeel
ding. In het begin was ‘progressief’ Nederland een beetje trots dat er nu zo’n kabinet was. 
Dat het door interne, maar zeker ook door externe oorzaken allemaal minder snel en radi
caal ging dan was gehoopt, deed vooral de interne kritiek toenemen. Bovendien werd steeds 
duidelijker dat de confessionele partijen hun onderlinge eenheid moesten smeden om niet 
kopje onder te gaan. Burger en Ruppert hadden destijds ‘ingebroken’ bij de a r p  en zij had
den het confessionele blok gespleten door de c h u  aan de kant te zetten. Herstel van de een-
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heid was levensnoodzaak. Uiteindelijk viel het kabinet over de grondpolitiek.
Ilja van den Broek constateert in haar ‘Conclusies’ dat de P vd A  en het c d a  eikaars tegen

standers werden onder het kabinet-Van Agt-Wiegel, en dat dit pas echt kleur gaf aan het 
kabinet-Den Uyl. Dat is niet helemaal onwaar. Toch ben ik meer geneigd te denken dat de 
kleur van het kabinet-Den Uyl er al was, maar dat het nog meer reliëf kreeg door de bleek- 
neuzigheid van het daaropvolgende kabinet-Van Agt-Wiegel.

De wortels van de tegenstelling tussen de ‘progressieven’, de PvdA voorop, en het c d a  

lagen al bij de formatie. Echt vertrouwd hebben de partijen elkaar nooit, maar dat is eigen 
aan de politiek.

Voor- en tegenstanders waren gefascineerd door het kabinet-Den Uyl. Het tekende voor 
een stormachtige, emotionele periode die al was voorafgegaan door veel maatschappelijke 
onrust en verandering. Veel daarvan is door het kabinet-Den Uyl vertaald en gekanaliseerd. 
Stijl en vorm van politiek bedrijven creëerden beelden en verhalen die op het politieke toneel 
ongekend waren; niet het minst was Joop den Uyl zelf daar de verpersoonlijking van. ‘De ver
beelding aan de macht’ werd wel gezegd. In hoeverre dat nu ‘verbeelding’ o f ‘inbeelding’ was, 
doet er -  gek genoeg -  niet eens zoveel meer toe. En dat maakt Ilja van den Broek op aange
naam leesbare manier duidelijk in haar boek vol heimwee en herinnering.

Henk Beereboom

Piet de Jong: van de politieke schroothoop gehaald

Jan Willem Brouwer en Johan van Merriënboer, Van buitengaats naar Binnenhof (Sdu Uitge
vers; Den Haag 2001) i s b n  90 120 8774 o, 289 p., prijs: € 24,90.

In het parlementaire jaar waarin net niet minister-president Kok, maar wel zijn Partij van de 
Arbeid op de politieke schroothoop terechtkwam, verscheen de biografie van ambtsvoor
ganger Piet de Jong: Van buitengaats naar Binnenhof Het boek is de definitieve rehabilitatie 
van de onderzeebootcommandant, die premier van Nederland werd. Piet de Jongs politieke 
carrière begon in 1959 als staatssecretaris van Defensie, nadat hij tot zijn eigen verrassing per 
helikopter van dek was gehaald om zich in Den Haag te melden. (De ouwe heeft zich giste
ren zeker misdragen, vermoedde de bemanning.) Twaalf jaar later kwam even abrupt een 
eind aan het premierschap, dat De Jong inmiddels bekleedde. Opvallend is de parallel met 
Wim Koks lot: ook het kabinet van Piet de Jong was op het laatst van de rit niemands kabi
net meer.

Verschil met Wim Kok is dat niet rechts, maar links in de lift zat. Het partijkader van de 
confessionele partijen k v p , a r p  en c h u  helde naar vernieuwing en onderlinge samenwer
king. Piet de Jong weigerde kleur te bekennen. Hij paste op de winkel van het landsbeleid, 
maar Nederland stond zich bepaald niet voor de etalage te verdringen. Het land vocht op 
straat, in collegezaal en waar niet voor vernieuwing van het staatkundig en maatschappelijk 
bestel. Aldus De Jong: ‘Ik vond het eigenlijk allemaal een beetje dorpspolitiek, een beetje
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kneuterig. Opwinding over iets waarover ik me niet kwaad kon maken.’ Wanneer hij iets over 
de partij wilde weten, verhalen de biografieschrijvers Brouwer en Van Merriënboer, ging Piet 
de Jong te rade bij ‘partijrot’ Marga Klompé.

Zo kon het gebeuren dat de premier rustig en bekwaam doorregeerde, maar net als Wim 
Kok zijn partij in hoogwoelende baren vanuit dc samenleving ten onder zag gaan. Al in het 
begin van de kabinetsperiode-De Jong was een groep radicalen uit de k v p  gestapt. Aan het 
eind moest campagne voor achtereenvolgende verkiezingen worden gevoerd, waarbij het zit
tende kabinet symbool voor een ancien régime bleek te zijn geworden. Dan gaat gedrag ont
staan waar ook het verkiezingsjaar 2002 door werd gekenmerkt. Het kabinet-De Jong maak
te net als Paars II zijn beleid niet tot inzet van de verkiezingen. Veelvuldige verwijzing naar 
de gewone man in de Kvp-fractie doet denken aan de Jip-en-Janneke-taal, die vanuit een 
noodlijdende v v d  dit jaar werd bepleit.

En er ontstaat onrust over het politieke leiderschap. Wim Kok wist met zijn politieke Fin- 
gerspitzengefilhl dat de tijd gekomen was en kwam zelfs in de eerste dagen na de dood van 
Pim Fortuyn niet terug op z’n beslissing om het minister-presidentschap op te geven. Juist in 
die dagen beschikte hij daardoor over het gezag om geen onderdeel te worden van een par
tijpolitieke strijd, die volgend op de moord op Fortuyn ons staatsbestel op zijn grondvesten 
had kunnen laten schudden. Piet de Jong, tenslotte nog maar halverwege de vijftig, had in 
1971 wél opnieuw premier willen worden.

Daarvoor kwam hij echter niet in aanmerking. In een tijd waarin premierbonussen nog 
moesten worden ontdekt, maakte de k v p  niet de keuze voor de zittend minister-president 
als lijsttrekker, maar voor de minister van Onderwijs en Wetenschappen. Veringa moest de 
verkiezingen in als exponent van de partij met nieuw elan’. Boeiend in de biografie zijn voor
al de passages waarin wordt beschreven hoe de k v p  Piet de Jong op de politieke schroothoop 
liet terechtkomen. Brouwer en Van Merriënboer ontlenen aan de notulen van het dagelijks 
bestuur van de k v p  de conclusie: Aan het Partijbestuur zal worden bericht dat het voorstel 
m.b.t. de lijsttrekker tot stand is gekomen na overleg en met volledige instemming van de 
minister-president en de fractievoorzitter.’ Zij reconstrueren aan de hand van gesprekken 
met De Jong, Schmelzer en Veringa waar dit overleg uit heeft bestaan.

Halverwege 1970 kwam k v p -partijvoorzitter Van der Stee langs bij De Jong. In het gesprek 
werd de minister-president de tweede plaats op de noordoostelijke kieslijst van de k v p  aan
geboden. De Jong weigerde het aanbod en zette Van der Stee om zijn tactloze en onbeschof
te optreden 11a anderhalve minuut de deur uit. Achteraf hoorde de minister-president van 
Van der Stees bewering aan het partijbestuur dat De Jong het lijsttrekkerschap niet wilde: 
‘Maar dat had de jokkebrok helemaal niet gevraagd!’ Volgens Schmelzer gaf het partijbestuur 
de doorslag: ‘De Jong als lijsttrekker was onhaalbaar. Hij was waardevol en goed, maar voor 
hen niet de man van de toekomst. Daar was een vernieuwer voor nodig.’ Al voor de verkie
zingen oordeelde onderzoeker Jan van Putten: ‘Als de k v p  eerst een onderzoek had gehou
den naar de populariteit van Veringa dan hadden ze hem nooit lijsttrekker gemaakt. ( ...)  
Iedereen -  vriend o f vijand -  vindt De Jong aardig. Hij spreekt de mensen aan ook al denkt 
hij niet in concrete beleidspunten. Datzelfde zag je bij de vaderlijke Drees.’

Piet de Jong werd gerehabiliteerd en met de verschijning van zijn biografie lijkt de 
voltooiing hiervan te hebben plaatsgevonden. ‘Als voorzitter van de ministerraad was De 
Jong misschien wel de beste die Nederland ooit heeft gehad’, valt op de flaptekst te lezen. 
Gelukkig vragen Brouwer en Van Merriënboer zichzelf af of het mogelijk is een verant-
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woorde biografie te schrijven als de hoofdpersoon over de schouders van de auteurs 
meekijkt. De flaptekst had iets minder ronkend gekund, daarvoor immers was Piet de Jong 
de beleidsdossiers te weinig meester, maar verder is een getrouw beeld geschetst van de 
oudste nog in levende zijnde ex-premier.

Peter Rehwinkel

Nederland, Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba

Gert Oostindie en Inge Klinkers, Knellende Koninkrijksbanden. Het Nederlandse dekolonisa- 
tiebeleid in de Caraïben, 1940-2000 (Amsterdam University Press; Amsterdam 2001) i s b n  

90 5356 467 5, 3 delen, 352+576+668 p., prijs: € 79,41.

Knellende Koninkrijksbanden is een in opdracht van de rijksoverheid geschreven studie over 
het Nederlandse dekolonisatiebeleid ten aanzien van Suriname, de Nederlandse Antillen en 
Aruba. De studie bestaat uit drie delen met een aantrekkelijke rode omslag met daarop aan
dachttrekkende foto’s van een aantal hoofdrolspelers uit de staatkundige geschiedenis van 
het Koninkrijk. Zij omvat, inclusief het uitvoerige notenapparaat, ruim vijftienhonderd 
dichtbedrukte pagina’s. Vanwege de omvang is een zeker doorzettingsvermogen vereist om 
de studie van voor tot achter door te lezen. Voor de geïnteresseerde leek is als handreiking 
een sterk bekorte publiekseditie verschenen.

De drie delen omvatten elk overigens afgebakende perioden en zijn derhalve afzonderlijk 
leesbaar. Het eerste deel betreft de jaren van 1940 tot 1954 en beschrijft de start van de deko
lonisatie met als slotstuk de totstandkoming van het Statuut van het Koninkrijk in 1954. Deel 
twee gaat in op de werking van het Statuut in de eerste periode en beschrijft de totstandko
ming van de onafhankelijkheid van Suriname in 1975. Het derde deel pakt de draad weer op 
in 1975 en brengt de zich ontwikkelende relatie in kaart tussen Nederland en de Nederland
se Antillen. Nadat Aruba in 1986 de fel bevochten status van land had kunnen realiseren, en 
daarmee ten opzichte van de Nederlandse Antillen een aparte status had verkregen, omvatte 
het statutaire verband wederom drie landen. De auteurs gaan diepgaand in op de actuele sta
tutaire relaties en hebben ontwikkelingen tot september 2000 kunnen verwerken.

Oostindie en Klinkers noemen twee beperkende perspectieven die zij hebben gehanteerd 
bij het schrijven van de onderhavige boeken. Volgens de intentie van de opdrachtgever zijn zij 
slechts bedoeld als een soort departementale geschiedschrijving, zij het dat d e ‘studie uitein- 
delijk veel breder is geworden dan een analyse van de werkzaamheden van het ministerie van 
Koloniën en zijn rechtsopvolgers’ (deel 1, p. 9). Een tweede beperking die de auteurs zichzelf 
kennelijk hebben opgelegd is dat ‘het Nederlandse politieke denken en handelen centraal staat’ 
(deel 1, p. 10). De Arubaanse, Antilliaanse en Surinaamse inzichten zijn dus niet systematisch 
verwerkt. Hoewel het natuurlijk is te betreuren dat geen algemener probleemstelling is gehan
teerd, valt begrip op te brengen voor deze beperkingen, gelet op het primaire doel van de stu
die: een departementale behoefte om de eigen rol in het dekolonisatieproces te belichten.
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De eerste twee delen hebben een overwegend beschrijvend karakter. Het is algemeen bekend 
dat in aanvang het dekolonisatiebeleid sterk is bepaald door de worsteling van Nederland met 
de onafhankelijkheid van Indonesië. Maar deze periode -  vanaf de Tweede Wereldoorlog tot 
de totstandkoming van het Statuut -  was al vrij goed beschreven in tal van studies. Ik heb in 
dit eerste deel van Knellende Koninkrijksbanden dan ook geen nieuwe feiten o f inzichten aan
getroffen. Het hoofdstuk is ook vrij beperkt van omvang. Er zijn studies beschikbaar waarin 
deze periode met meer diepgang wordt beschreven en geanalyseerd. Uit de literatuurlijst blijkt 
ook wel dat de auteurs hiermee bekend zijn, maar kennelijk voelden zij zich gebonden aan de 
opdracht de rol van het departement centraal te stellen. Theoretisch had deze invalshoek een 
nieuw gezichtspunt kunnen opleveren, bijvoorbeeld omdat gebruik had kunnen worden 
gemaakt van tot dusver niet bekende bronnen. Dat is niet het geval gebleken.

In het tweede deel wordt de werking van het Statuut in de eerste jaren beschreven en staat 
verder de onafhankelijkheid van Suriname centraal. Met meer dan gemiddelde belangstelling 
heb ik dit deel gelezen omdat dit het onderwerp betreft van mijn Leidse dissertatie.1 Ik noem 
het omdat mogelijk mijn commentaar enigszins gekleurd is. De centrale boodschap van 
Oostindie en Klinkers in dit deel is dat het Statuut tot eind jaren zestig betrekkelijk 
bevredigend functioneerde totdat met name de revolte in mei 1969 op Cura^ao Nederland 
noodzaakte militaire bijstand te verlenen om de onlusten te beteugelen. De presentie van 
mariniers in de straten op Cura^ao veroorzaakte een enorme politieke schok. De Neder
landse politiek ging, zeggen de auteurs, als gevolg hiervan om. Suriname en de Nederlandse 
Antillen moesten maar onafhankelijk worden. Nederland wilde zich internationaal niet 
langer als een koloniale mogendheid profileren. De auteurs sluiten met deze conclusie nauw 
aan bij algemeen bestaande beelden uit eerdere onderzoeken.-

Van de drie delen is het derde deel verreweg het interessantst. De staatkundige verhou
dingen binnen het Koninkrijk zijn voorzover mij bekend niet eerder op een dergelijk syste
matische wijze beschreven. Dit deel biedt ook door zijn diepgang en de compleetheid van de 
onderwerpen die worden besproken een vernieuwend inzicht in de bestaande relaties. De 
meerwaarde van het departementale bronnenmateriaal waarvan dc auteurs hebben kunnen 
kennisnemen, komt hier goed tot haar recht. Vrij scherp wordt de machteloosheid van 
Nederland neergezet in zijn streven de regie te voeren over Koninkrijksrelaties. Nederland 
heeft zijn langdurige pogingen het dekolonisatieproces te beëindigen in het begin van de 
jaren negentig van de vorige eeuw moeten opgeven. De Antilliaanse en Arubaanse politici 
waren zich ervan bewust dat Nederland vanwege de bepalingen van het Statuut niet eenzij
dig de onafhankelijkheid kon opleggen. Zij toonden weliswaar een betrekkelijke verbale loy
aliteit met het Nederlandse streven, maar hebben zich nooit laten verleiden tot het noemen 
van een datum voor de onafhankelijkheid.3 Het opgeven van het onafhankelijkheidsstreven 
werd ingeruild voor een accent op de noodzaak tot naleving en verbetering van de deugde
lijkheid van bestuur. Oostindie en Klinkers geven een welhaast volledig overzicht van de in 
Den Haag breed gevoelde noodzaak orde op zaken te stellen. Architect van deze moralisti
sche variant van de Nederlandse politiek was met name voormalig minister E. Hirsch Ballin. 
Hij werd hierin overigens volledig gesteund door de Tweede Kamer, waar de liberaal F. Bol- 
kestein Aruba beeldend had getypeerd als een rovershol, ln algemene zin is er in de Tweede 
Kamer steeds steun geweest voor het regeringsbeleid. De West is in de Kamer steeds overge
laten aan een handvol specialisten. Het dekolonisatiebeleid behoorde niet tot de grote poli
tieke dossiers.
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Om meer vat te krijgen op de gang van zaken overzee was de inzet van de Nederlandse 
regering te komen tot ‘modernisering’ van het Statuut. De Antilliaanse en Arubaanse politi
ci vermoedden in dit streven evenwel een aanslag op hun autonomie en hebben wijzigingen 
in de structuur van het Statuut kunnen verijdelen. Autonomie heeft hier louter een staat
kundige betekenis, de economische afhankelijkheid van deze landen van Nederland is alleen 
maar toegenomen. De ‘hulpverslaving’ wordt overigens ook door Antilliaanse politici onder
kend. Hiermee is tevens gegeven dat het huidige statutair verband van de drie landen waar
schijnlijk nog een onbekend aantal decennia zal voortduren.

Dit is dan ook de conclusie van de auteurs. Zij hebben met hun vlot geschreven studie een 
handboek -  het enige -  over de Caribische dekolonisatie geschreven. Hiermee is een belang
wekkende en te waarderen bijdrage geleverd aan de staatkundige geschiedschrijving. Het feit 
dat zij met de titel van hun studie meer dan nodig het beperkende Nederlandse perspectief 
hebben geïnternaliseerd doet hieraan niet af. Zij zijn er zich van bewust dat voor de Antillia- 
nen en de Arubanen de Koninkrijksbanden niet knellend zijn. Integendeel, het is een behaag
lijke deken, met duurzame Nederlandse kwaliteitsgarantie. Nederland zal zich niet onafhan
kelijk kunnen verklaren van de Nederlandse Antillen en Aruba. Dat is de prijs van het door 
Nederland ontworpen Statuut dat destijds moest voorkomen dat Suriname of de Antillen 
zich zonder Nederlandse toestemming zouden losmaken van het Koninkrijk.

Hugo Fernandes Mcndes

Noten

1 H.K. Fernandes Mendes, Onafhankelijkheid en parlementair stelsel in Suriname. Hoafdlijnen van een 

nieuw en democratisch staatsbestel (Zwolle 1989).

2 Dat betekent niet dat er geen andere conclusies mogelijk zijn. Ik heb eerder verdedigd dat aan de 
gebeurtenissen van mei 1969 te grote zelfstandige betekenis wordt toegekend. Dc P v dA drong al in

1968 aan op wijziging van het Statuut, en d ’ 6 6  eiste in februari 1969 dat de regering het initiatief zou 

nemen tot opzegging van het Statuut. Anderzijds eiste dc p v J a  als gevolg van de meirevolte in juni

1969 inderdaad wijziging van het Statuut, maar dc confessionele partijen en dc v v d  verwierpen deze 
opvatting omdat die was ingegeven door een louter Nederlands belang en een dictaat inhicld ten 

opzichte van Suriname en de Nederlandse Antillen (zie: Fernandes Mendes, Onafhankelijkheid en 

parlementair stelsel in Suriname, p. 29 e.v.). Ook de opvatting van de auteurs dat het Statuut tot 1969 
bevredigend heeft gefunctioneerd is voor kritiek vatbaar. Het miskent dat in Suriname al vanaf 1958 
bij voortduring is geageerd tegen het Statuut. Het nadrukkelijk door de auteurs gehanteerde Neder
landse perspectief maakt hun zienswijze evenwel verdedigbaar.

3 Enige naïviteit kon Nederland niet worden ontzegd. Aruba heeft zich een aparte status binnen het 

Koninkrijk kunnen verwerven door toe te zeggen binnen een periode van tien jaar na de verkrijging 

van deze status in 1986 onafhankelijk te zullen worden. Reeds op het moment dat deze belofte in 

1983 werd gedaan was duidelijk dat de Arubanen zich niet gebonden achtten aan deze afspraak. Toch 
ging de Nederlandse politiek onder dc uitdrukkelijke voorwaarde van onafhankelijkheid akkoord 

met de status aparte van Aruba.
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Buitenlandse politiek als middel, niet als doel

Frank Zuijdam, Tussen wens en werkelijkheid. Het debat over vrede en veiligheid binnen de 
PvdA in de periode 1958-1977 (Aksant; Amsterdam 2002) i s b n  90 5260 049 x, 455 p., prijs: 
€ 31,30.

Begin jaren tachtig verzuchtte Den Uyl in een interview met Vrij Nederland: ‘ Ik ben op bin
nenlands gebied er beter in geslaagd duidelijk te maken dat er smalle marges zijn dan in de 
internationale politiek. Wij hebben in de jaren zeventig onze mogelijkheden overschat.’ Het 
hoe en waarom van deze overschatting staat centraal in de lijvige dissertatie die Frank Zuij
dam begin dit jaar aan de Universiteit van Amsterdam verdedigde. De buitenlands-politieke 
koers van de Pv d A onderging vanaf de jaren 1966/1967 een metamorfose: van trouwe steun 
aan het Atlantisch bondgenootschap en de nucleaire defensie tot voorstander van eenzijdige 
ontwapening en een voorwaardelijk lidmaatschap van de n a v o . De auteur spreekt van ‘een 
vlucht uit de werkelijkheid’. Een voor een moesten de ‘realisten’ in de partij plaatsmaken voor 
de ‘idealisten’ (Zuijdam spreekt van ‘radikalinski’s’ -  zonder aanhalingstekens). Alleen Van 
der Stoel wist alle stormen te doorstaan, ondanks de soms harde kritiek die hem ten deel viel. 
Een hoogtepunt in de radicalisering werd in 1975 bereikt toen het partijcongres een aantal 
voorwaarden stelde voor het n a v o -lidmaatschap: als daar in 1978 niet aan was voldaan, 
moest Nederland het bondgenootschap verlaten. Dat de partij nooit de consequentie trok uit 
dit standpunt was een zwaktebod. Twee jaar later, toen al zonneklaar was dat de n a v o  niet 
zou voldoen aan de gestelde maatstaven, stelde het congres doodleuk een nieuwe lijst voor
waarden op. Tekenend voor de vrijblijvendheid was volgens Zuijdam ook dat er in de partij 
nooit is nagedacht over reële alternatieven voor de n a v o  (zoals een Europese oplossing).

Als begin van zijn studie koos Zuijdam het jaar 1958, toen een einde kwam aan de rooms- 
rode coalitie, en als eind 1977, omdat de val van het kabinet-Den Uyl kan worden gezien als 
het sluitpunt van de jaren zestig toen duidelijk werd dat de polarisatie ‘z’n grenzen had’. Op 
deze keuze valt nogal wat af te dingen. In de eerste plaats omdat de auteur de discussie bin
nen de partij centraal stelt en deze expliciet loskoppelt van ‘de ontwikkelingen op het uit
voerende niveau.’ Ten tweede toont het boek dat de cesuren in de partijdiscussie over vrede 
en veiligheid niet in 1958, noch in 1977 lagen. Het begon allemaal rond 1966/1967 toen het 
debat onder invloed van Nieuw Links radicaliseerde. Juist omdat in Zuijdams probleemstel
ling die radicalisering centraal staat, zijn de hoofdstukken over de jaren 1958-1966 (maar liefst 
honderd bladzijden) in feite niet meer dan een zéér lange inleiding. De ommekeer kwam pas 
laat in de jaren tachtig toen, door succesvolle onderhandelingen tussen Washington en Mos
kou, de gewraakte plaatsing van de kruisraketten van de baan was en binnen de P vdA het 
n a v o -lidmaatschap niet meer ter discussie stond. Een derde punt is dat het erop lijkt alsof 
de radicale standpunten tot en met 1977 nauwelijks effect hebben gehad op het beleid dat de 
P v d A  in oppositie of regering voorstond. Zuijdam constateert althans dat Van der Stoel en 
Den Uyl zich niet van de wijs lieten brengen: ‘Zij waren bereid de progressieve grondhouding 
van hun partijgenoten te vertalen in een realistische politiek waarbij met kleine stapjes realis
tische doelstellingen dichterbij gebracht konden worden. Op die manier werd er door de 
P vd A links gepraat en “ rechts” gedaan.’ (p. 351) Dat was in latere jaren toch anders: het kruis- 
rakettenstandpunt van de partij vormde toen wel degelijk een obstakel voor regeringsdeel-
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name. Was het niet interessant geweest te zien wat dit politieke feit voor gevolgen had voor 
het debat?

Ook al had een andere periodisering misschien voor de hand gelegen, Zuijdam heeft voor 
de jaren 1958-1977 het debat in de P vd A  nauwgezet in kaart gebracht. Gedetailleerd doet hij 
verslag van alle discussies in besturen, op congressen, in diverse partijbladen en in talloze 
commissies. De auteur verklaart de radicalisering deels uit de veranderende internationale 
omstandigheden: de relatieve ontspanning in de Koude Oorlog, de crisis in de n a v o  en de 
oorlog in Vietnam schiepen in de jaren zestig ruimte voor een kritische bezinning. Belang- 
rijker was echter het binnenlands-politieke aspect. De auteur laat fraai zien hoe buitenlands
politieke thema’s werden gebruikt om andere doelstellingen te bereiken. Zo was het ter 
discussie stellen van de n a v o  een probaat middel voor Nieuw Links in de strijd tegen de 
gevestigde partijbestuurders (met hun ‘koude-oorlogsmentaliteit’ ). Ook kon de partij met 
radicale standpunten op het terrein van vrede en veiligheid gemakkelijk haar progressieve 
‘grondhouding’ demonstreren en dat kwam dan weer van pas in de polarisatiestrategie. 
Zuijdam voert niet alles terug op symboolpolitiek: daarvoor had bij teveel partijleden de 
gedachte postgevat dat de n a v o  overbodig werd in de voortgaande ontspanning. Toch con
cludeert de auteur dat de polarisatiestrategie de belangrijkste verklaring was voor de snelle 
radicalisering van het partijstandpunt op het gebied van de buitenlandse politiek: op bin
nenlands, sociaal-economisch terrein was het niet gemakkelijk vrijblijvende idealen te 
koesteren. Ten aanzien van vrede en veiligheid konden daarentegen wél allerlei lovenswaar
dige doelen worden nagestreefd zonder dat men er daadwerkelijk op zou worden afgerekend.

De auteur maakt zijn centrale stelling alleszins aannemelijk. Maar hij laat de lezer achter 
met de vraag waarom de PvdA in de jaren vanaf 1977 niet weer met beide benen op de grond 
kwam te staan, als het inderdaad zo was dat men toen had ontdekt dat de polarisatie ‘z’n 
grenzen had’. Ook hierom was een kijkje in de jaren tachtig wenselijk geweest.

De kracht van dit boek ligt in de gedetailleerde beschrijving van het debat in de Pv d A .  Het 
is daarom onvergeeflijk dat een (personen-)index ontbreekt.

Jan Willem Brouwer

Niet alleen de titel roept vraagtekens op

A.J. Verbrugh, Jong zijn en oud worden. Scheppende leiding in een periode vanaf ca. 1920 (Buij- 
ten en Schipperheijn; Amsterdam 2002) i s b n  90 5881 084 4,328 p., prijs: € 27,50.

Tijdens hoor- en werkcolleges word je er als geschiedenisstudent regelmatig op gewezen: 
wees extra kritisch ten aanzien van autobiografische werken. Waarom neemt immers iemand 
de moeite zijn of haar zielenroerselen aan het papier toe te vertrouwen? De redenen hiervoor 
kunnen zeer divers zijn. Is het ijdelheid? Of is de tijd gekomen dat beslissingen uit het verle
den moeten worden gerechtvaardigd? Of, de mens wordt helaas niet altijd geleid door edele 
motieven, moet er in de levensavond nog woorden afgerekend met oude vijanden?
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Ook het voormalig cpv-Tweede-Kamerlid A.J. Verbrugh (geboren in 1916) heeft bij het 
schrijven van zijn memoires over deze centrale vraag nagedacht. In het voorwoord van zijn 
boek stelt hij zonneklaar dat niet hij, de auteur, maar God de hoofdpersoon is ‘wiens schep
pende leiding in de voortgang van de geschiedenis van zowel mens als samenleving glans aan 
de herinnering moet geven’ (p. 9). We hebben hier dus te maken met iemand die openlijk 
belijdt inspiratie te vinden in het Evangelie van Jezus Christus.

De student scheikunde Bart Verbrugh koos er begin 1936 voor om ‘gereformeerd’ te wor
den. Geen voor de handliggende keuze omdat hij, enig kind uit een welvarend Haags liberaal 
nest, allesbehalve een orthodoxe opvoeding had genoten. Na de Tweede Wereldoorlog werd 
Verbrugh -  zijn vrouw, hun zoontje en hij hadden het jappenkamp overleefd — actief voor 
het Gereformeerd Politiek Verbond ( g p v ).  Deze partij -  die onlangs met de Reformatorische 
Politieke Federatie ( r p f ) fuseerde in de ChristenUnie -  vertolkte meer dan een halve eeuw 
de politieke stem van het vrijgemaakt-gereformeerde volksdeel. ‘Vrijgemaakten’ zijn die gere
formeerden die in navolging van de Kamper hoogleraar Klaas Schilder in 1944 uit het ver
band van de Gereformeerde Kerken in Nederland waren getreden. Ook het gezin Verbrugh 
zette die stap.

In het boek wisselt Verbrugh zijn herinneringen op het persoonlijke en het politieke vlak 
in rap tempo af, waarbij de persoonlijke lotgevallen overheersen. De inhoud van een para
graaf met als titel ‘Voor menig weduwnaar geen vrienden, wel vriendinnen’ (p. 257-260) mag 
voor een lezerspubliek dat graag de leesmap bij de kapper inziet misschien een welkome 
afwisseling betekenen, voor politiek-geïnteresseerden drukken dergelijke sterk persoonlijke 
ontboezemingen een te groot stempel op het geheel om van een politieke biografie te kun
nen spreken. Van de ruim 300 pagina’s tekst verhaalt Verbrugh slechts in een klein gedeelte 
daadwerkelijk over zijn inspanningen en bemoeienissen binnen de kringen van het vrijge
maakt-gereformeerde g p v . En ook bij die passages zijn kanttekeningen te plaatsen.

Het lijkt namelijk wel alsof Verbrugh voortdurend niet echt onderdeel uitmaakt van de 
vrijgemaakt-gereformeerde geloofsgemeenschap. Alsof hij een beetje boven de ontwikkelin
gen van het gewone kerk- c.q. partijvolk zweeft. Dat is natuurlijk niet zo -  op den duur wordt 
hij namelijk de partij-ideoloog van het g p v , of zou hij het juist daarom zijn geworden? 
toch is hij van begin af aan een beetje vreemde eend in de bijt. Want, wie aan den lijve heeft 
ondervonden wat voor een tragedies de Vrijmaking van 1944 heeft veroorzaakt; wie per
soonlijk heeft meegemaakt dat familieleden, ouders en kinderen, broeders en zusters, lijn
recht tegenover elkaar kwamen te staan -  van wie sommigen tot op de dag van vandaag geen 
woord meer met elkaar wisselen! die neemt binnen de (vrijgemaakt-)gereformeerde 
wereld een andere positie in. Verbrugh is de eerste die dat toegeeft. Herhaaldelijk wijst hij op 
het feit dat hij en zijn vrouw Netty (beiden waren zij van liberale huize, beiden hadden geen 
familiaire banden met de gereformeerde wereld en beiden hoefden dus geen verantwoording 
voor hun kerkelijke keuzes af te leggen) ‘één merkwaardige vrijheid’ bezaten (p. 103). Het mes 
sneed op dat punt overigens aan twee kanten. Toen Verbrugh in 1948 werd gepasseerd voor 
een functie in een werkcomité, drukte een oudere collega uit Indië het helder uit: hij en zijn 
vrouw zouden ‘geen gereformeerde lucht’ dragen (p. 124).

Ook jaren later, in 1967, als een kwart van de vrijgemaakt-gereformeerden ‘buiten het ver
band’ van de hoofdstroom treedt en uiteindelijk verdergaat onder de naam Nederlands Gere
formeerde Kerken, staat Verbrugh min o f meer langs de zijlijn toe te kijken. Toen hij tijdens 
een bezoek bij een bevriend echtpaar probeerde de controversen weer binnen normale pro-

18 4



B O E K B E S P R E K IN G E N

p orties te brengen, m erkten zij op dat hij er niet zoals zij ‘ tot over zijn oren ’ inzat. Verbrugh 

w as n am elijk  niet zoals veel van zijn  broeders (zusters spelen in deze een iets m in d er belang

rijke rol) betrokken bij het vrijgem aakt-gereform eerd e ond erw ijs, nam  geen zitting in  een 

kerkenraad o f  in een overkoepelende classis en hoefde zich n og altijd  niet te verantw oord en  

tegenover de fam ilie  (p. 205). Verbrugh is in het vrijgem aakte  w ereld je b lijkb aar altijd m eer 

een ‘politieke’ dan een ‘kerkelijke’ G P v ’er geweest en heeft, getuige de in h oud van dit boek, 

vo ortd u ren d  gepoogd die twee zaken zo goed en zo kw aad  als het ging gescheiden te houden. 

Een o n m o gelijk  streven om d at bij geen andere partij dan het g p v  kerk en partij zo m et 

e lkaar verbon d en  w aren. N agenoeg alle vrijgem aakte  lidm aten  stem den nam elijk  g p v .

Over het reilen en zeilen in de Tweede-Kamerfractie van het g p v  in de jaren 1971-1981, de 
meest interessante periode omdat de autobiograaf toen volksvertegenwoordiger was, komen 
we weinig tot niets te weten. Verbrugh laat over zijn intentie geen onduidelijkheid bestaan: 
‘Het is niet mijn bedoeling om een beschrijving te presenteren van de historie van de parle
mentaire periode van het g p v .’ (p. 228) Waarom een foto van de oude Tweede Kamer dan zo 
prominent de voorzijde van het boek siert, is mij een raadsel. Verbrugh laat het bij wat hij 
noemt ‘enkele achtergronden en impressies’. Dat het kabinet van ‘de gedreven ex-gerefor- 
meerde socialist J.M. den Uyl’ het vaderland weinig goeds heeft gebracht, is een goede illus
tratie van de gevolgde methode om die impressies weer te geven. Met de komst van Den Uyl 
(die overigens consequent zonder drs.-titel wordt vermeld, terwijl veel minder bekende ster
velingen wel met alle mogelijke academische toeters en bellen woorden omkleed), kreeg de 
betekenis van christelijke tradities volgens Verbrugh ‘een flinke trap’. De auteur komt met een 
opsomming van allerhande zaken die tekenend zouden zijn voor de nieuwe tijd, tot aan de 
‘regelmatige bekendmaking van de marktprijzen voor hasjiesj via de Vara-radio’ toe (p. 229).

In het betreffende hoofdstuk, ‘Anderhalf decennium: 1971-1986’, had ik daarentegen meer 
waarde gehecht aan een nadere uiteenzetting van de politieke doelstellingen van het ‘natio
naal-gereformeerde’ gedachtegoed van het g p v . Waar stond die partij toentertijd binnen het 
gereformeerde spectrum? Hier had ik willen lezen over het door Gods Woord geïnspireerde 
werk van Verbrugh in de politieke praktijk van alledag, en wel in het bijzonder in die van de 
polariserende jaren zeventig. Met andere woorden: hier had ik nu juist de beloofde ‘schep
pende leiding Gods’ willen zien. Ronduit een gemiste kans!

Naar mijn mening is het meer dan geoorloofd hier hardop de vraag te stellen: waarom 
heeft Verbrugh zijn memoires aan het papier en daarmee aan het nageslacht toevertrouwd? 
Een beetje ijdel zijn wij bij tijd en wijle allemaal wel eens, maar wat zijn hier de dieperlig
gende motieven? Op het eind van wat Verbrugh ‘dit verslag’ noemt, stelt hij zichzelf in de 
paragraaf‘Scheppende leiding’ (p. 306-307) nog een drietal vragen. De eerste vraag‘Zag je in 
al die jaren nu Gods scheppende leiding in het leven van jezelf en je omgeving’ wordt met ‘Ja’ 
beantwoord. De tweede vraag luidt: ‘Heeft dit leven en werken, in gemakkelijke en moeilijke 
situaties -  al was het maar een heel klein beetje -  geleid tot iets dat op zichzelf van blijvende 
betekenis is voor je omgeving en voor de wereld?’ Daarop is het antwoord ‘Nee’. Een weinig 
samenhangende nadere uitleg volgt, onder meer over de onwenselijkheid van een ‘gemengde 
puree van één wereldvolk en -cultuur’. Ik haak af en kan dus helaas niet het antwoord geven 
op de vraag waarom Verbrugh dit boek heeft laten verschijnen. Het is voor de direct betrok
kenen te hopen dat hun omgeving dat wel kan.

Jorw van Zathern

185



B O E K B E S P R E K IN G E N

Held in kleine drama’s

Boris O. Dittrich, Een blauwe stoel in Paars. Verhalen uit de Tweede Kamer (Uitgeverij Van 
Gennep; Amsterdam 2001) i s b n  90 5515 307 9,342 p., prijs; €  18,- (paperback), € 24,90 (hard
cover).

Boris Dittrich is een charmante politicus, en hij heeft een charmant boek geschreven. De 
meeste boeken van Nederlandse politici zijn dun, dit boek telt maar liefst 340 pagina’s. Maar 
ben je nou na 340 bladzijden beter ingevoerd in het Kamerwerk in een postmoderne tijd? 
Absoluut niet. Want daar gaat dit boek niet over. De kern van het boek is een aantal verha
len. Niet over de Tweede Kamer, maar over de lotgevallen en het lot van mensen. En over de 
rol die Dittrich speelde in de levens van die mensen.

Dittrich is geen politicus die alleen maar in bureaucratisch beleidsjargon kan praten. Geen 
Melkert dus. Dittrich is ook geen politicus die voortdurend met macht bezig is. Dittrich is 
gericht op mensen. Maar is hij daarmee een politicus die de straat binnenhaalt in de Tweede 
Kamer? Allerminst. Want Boris heeft vooral oog voor mensen met tamelijk uitzonderlijke 
problemen. En voor lotgevallen waarbij zijn grote kennis van de juristerij praktisch bruik
baar is.

Dat leidt tot een bonte stoet verhalen. Er is een uitgebreid hoofdstuk over een Nederlandse 
zigeuner die vastzit in een afschuwelijke Marokkaanse gevangenis. Een verhaal over een 
Marokkaans meisje dat, terwijl ze zich thuis voelt in Nederland, door haar vader naar Marok
ko wordt ontvoerd. De onvermijdelijke Gümüsaffaire wordt geschetst. Er komen liefst drie 
moordzaken aan de orde. En Dittrich behandelt de slag om het homohuwelijk en zijn wet op 
het tegengaan van stalking (hinderlijk, ongewenst volgen). Allemaal geen thema’s die dage
lijks in de Kamer de agenda bepalen.

Dittrich beschrijft in zijn boek zijn interventies in al die zaken. Wat hij in de kern doet is 
telkens goed luisteren, goed kijken waar hij, met zijn blauwe stoel in de Kamer en met zijn 
juridisch vernuft, zou kunnen helpen, en dan een strategie uitzetten om via de werelden van 
bureaucratie en rechterlijke macht een overwinning te kunnen boeken voor de mensen die 
met hun verhaal bij hem kwamen. Hij wordt de politieke held in hun kleine drama’s.

Probeer je nou het werk van Dittrich te plaatsen in de parlementaire geschiedenis, dan is 
hij in twee opzichten een voorbeeld van een zeer modern politicus, en in één opzicht juist 
niet. Modern is dat hij sterk let op zaken waarmee je in de belangstelling kunt komen. Hij 
kent de rangorde van belangstelling en weet welke zaken aandacht zullen gaan krijgen. Hij 
weet ook de goede portefeuilles te krijgen. Doe je in de Kamer het midden- en kleinbedrijf 
o f ruimtelijke ordening, dan is de kans dat je bekend zult worden dichtbij nul. Doe je echter 
asielbeleid of criminaliteit en veiligheid dan weet je dat je in de aandacht komt, zeker als je 
beide onderwerpen in je portefeuille hebt. Zo werkt dat in onze tijd. Het zou aardig zijn eens 
echt goed te onderzoeken welke thema’s in welke parlementaire periode de meeste aandacht 
kregen en vervolgens na te gaan waardoor dat komt.

Modern is Dittrich ook omdat hij maximaal investeert in de media. Hij heeft door dat hij 
de media nodig heeft en dat de media hem nodig hebben. De kolommen moeten vol en Dit
trich heeft de journalisten veel te bieden. De persoon Dittrich is voor de media een heel 
romantisch gegeven; hij beschrijft heel mooi hoezeer de media hem koesteren omdat hij én
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rechter én homo is. Curieus maar waar. Bovendien draagt hij kleine dramatiek aan, goed 
voor mooie verhalen. De media kunnen Dittrich weer helpen om extra druk uit te oefenen 
op al te cynische en conservatieve rijksambtenaren, die alleen geïnteresseerd zijn in redene
ringen en niet meer in mensen. Daarvan komen er in zijn bock velen voor.

Het boek laat zich aardig lezen als een beschrijving van een mediaspecialist-Kamerlid. Dat is 
een recente en aparte categorie onder de Kamerleden. Meer aandacht voor hen lijkt me nut
tig. Het gaat om ongeveer twintig Kamerleden per lichting die primair in symbiose met de 
media de weg naar politiek geluk trachten te vinden. Ze worden donor voor de media en 
worden beloond met permanente publiciteit. Toen ik in de Kamer kwam wist ik niet dat zo’n 
route ook bestond. Van onze fractie van 24 zat de overgrote meerderheid zich via dossiers in 
te werken. Een kleine minderheid was welhaast voortdurend in de kamer van de persvoor
lichter te vinden, sprak met journalisten, volgde teletekst op de voet en ging dan pijlsnel aan 
de slag met een reactie. In de huidige politieke tijd loont dat gymschoenenwerk enorm!

In één opzicht is Dittrich niet zo modern, en dat is tegelijkertijd zijn meest charmante 
aspect. Hij is geen bureaucraat. Hij is ook niet zo bezig met grote structurele thema’s. Van 
hem geen verhalen over vervreemding, politieke vernieuwing of duurzame ontwikkeling. Hij 
is een voorbeeld van een bijna uitgestorven soort volksvertegenwoordiger, de ombudsman. 
Mensen in nood kunnen echt bij hem aankloppen en hij probeert ze verder te helpen. Er zijn 
wel meer Kamerleden die zo werken, maar de mees ten blijven backbencher. Het is de combi
natie van mateloos goed ingevoerd zijn in de media en de bereidheid echt mensen te helpen 
die Dittrich tot een fenomeen maakt. Dat daarbij zijn boek meer over hem gaat, over zijn 
klanten, over de werking van de media en over juridische formules en spitsvondigheden dan 
over de Kamer, het zij hem vergeven.

Hans Jeekel

De Haagse lobby

Frans Kok en Tom van der Maas (red.), De wandelgang. Lobbyen in de politiek (Bert Bakker; 
Amsterdam 2001) i s b n  90 351 2314 x,  143 p., prijs: € 14,50.

Hoewel in het boek De wandelgang. Lobbyen in de politiek regelmatig de vraag‘wat is lobby
en’ wordt gesteld, heeft het niet de pretentie daarop een eenduidig antwoord te geven. Er 
staan dan ook geen analyses of wetenschappelijke doelstellingen centraal; de nadruk ligt 
daarentegen op de praktijkervaring van een aantal Nederlandse politici. Er is grotendeels 
gekozen -  al dan niet bewust -  voor mensen die zich momenteel buiten het centrum van de 
Nederlandse politiek bevinden, maar wel in het politieke metier hun sporen hebben ver
diend. Daarbij kan worden gedacht aan F. Bolkestein, H. Wiegel, E. Brinkman en J. Terlouw. 
Terecht wordt in de inleiding door M.P.C.M. van Schendelen dan ook gesproken over een 
doorkijkje in het verleden van de lobby in ons land.
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Diverse auteurs merken op dat lobbyen zo oud is als de mensheid en dat het bovendien in 
de aard van de mens zit om te lobbyen. Of, zoals Terlouw het noemt, om ten behoeve van het 
eigenbelang een gesprekspartner gunstig te stemmen. Ook I. van Nieuwenhoven verwijst 
naar het dagelijks leven in haar fictieve voorbeeld om schorseneren in het assortiment van 
de groenteman te krijgen. Dankzij slim samenspel met een buurman weet ze de verkoper 
ervan te overtuigen dat de vraag naar deze groente is toegenomen. Andere auteurs hechten 
een politieke betekenis aan het woord lobbyen en hanteren de definitie die aan het begin van 
het boek wordt genoemd, namelijk dat een lobbyist lobbyt wanneer hij/zij zich bezighoudt 
met het benaderen van gezagsdragers in een informele ambiance om politieke beslissingen te 
beïnvloeden. Deze verschillende interpretaties van het begrip lobbyen leiden ertoe dat in de 
verschillende bijdragen een rode draad ontbreekt. De een vertelt een aantal interessante 
anekdotes (Wiegel, G. Brokx, J. Kohnstamm), terwijl anderen meer algemene wijsheden over 
lobbyen aan de man willen brengen (Brinkman, W. Deetman, W. Dik).

Diverse politici merken op dat lobbyen in Nederland een negatieve bijklank heeft. In de 
Nederlandse politiek is het niet geoorloofd een geschenk van een bedrijf of belangen
organisatie te aanvaarden. Ook wordt overleg of informatieverstrekking regelmatig in een 
verkeerd daglicht geplaatst en vaak uitgelegd als belangenverstrengeling. Een voorbeeld 
daarvan is het beruchte ‘Beste Els-briefje’ van Bolkestein aan E. Borst, toen zij minister van 
Volksgezondheid was. In de publieke opinie werd dit afgeschilderd als een poging van 
Bolkestein om het farmaciebedrijf, waar hij commissaris was, te bevoordelen. De lezing van 
Bolkestein was, dat hij een onnodig besluit, dat bovendien ongunstig was voor de werk
gelegenheid, wilde voorkomen. Deze versie is later door een Kamercommissie bevestigd. De 
publieke opinie bepaalt kennelijk in belangrijke mate wanneer een lobby wel of niet is 
geoorloofd. Bolkestein verklaart dan ook dat hij het achteraf gezien beter anders had kunnen 
doen. Ondanks de negatieve lading van het woord lobbyen ervaren de auteurs het als een 
nuttig aspect van besluitvorming omdat lobbyisten veel adequate informatie verschaffen. De 
afweging bij het nemen van een beslissing wordt daardoor evenwichtiger.

Verschillende auteurs vergelijken Den Haag en Brussel. Zij constateren enerzijds dat de 
Nederlandse lobbyisten vanuit Den Haag naar Brussel zijn vertrokken en anderzijds dat de 
lobby op het niveau van de Europese Unie professioneler is. Ook in Nederland is deze pro
fessionalisering waargenomen, maar niet in de omvang en intensiteit die in Brussel reeds 
gemeengoed is. Gespecialiseerde lobbybureaus worden steeds vaker ingezet om de belangen 
van een bepaalde sector of groep te behartigen. Volgens Dik heeft de inzet van deze lobbyis
ten als voordeel dat zij veelal de juiste ingangen kennen en weten hoe de politieke verhou
dingen liggen.

De kracht van De wandelgang is volgens de redacteuren gelegen in praktijkvoorbeelden 
die een aanvulling zouden zijn op de bestaande wetenschappelijke inzichten over lobbyen. 
De redacteuren zijn om dit te bereiken goed van start gegaan. Zij hebben een uitgebreid sca
la aan politici benaderd, mensen met uiteenlopende functies en van verschillende politieke 
partijen. De inleiding en de historische achtergrond zijn van een aardige kwaliteit en com
pleteren het geheel. Positief is bovendien dat de auteurs zijn gebonden aan een beperkt aan
tal pagina’s en dat hun stijl behouden is gebleven. Het boek is daardoor toegankelijk voor een 
groot publiek, dat op deze wijze eenvoudig een beeld krijgt van de Haagse lobby.

Voor de parlementaire geschiedschrijving is De wandelgang echter geen aanwinst. Daar
voor zijn de bijdragen te oppervlakkig en was de opdracht aan de auteurs ogenschijnlijk te
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algemeen geformuleerd. Misschien dat bijvoorbeeld de biograaf van Terlouw of Brinkman 
over een aantal decennia het boekje ter hand zal nemen, maar dan niet vanwege de relevan
te informatie die erin te vinden zou zijn. Nee, slechts om het beeld van een persoon beves
tigd te zien. Zelfs voor degenen die willen leren hoe zij het best hun belangen kunnen behar
tigen in politiek Nederland is het boek ongeschikt. Het is daarvoor te gedateerd en de advie
zen in de bijdragen zijn te uiteenlopend. Zo zeggen sommigen (R. de Korte, Deetman) dat 
de lobby aan de onderkant van een organisatie moet worden gestart, terwijl Wiegel enkele 
voorbeelden geeft waarin hij via een aantal bevriende beleidsmakers op hoog niveau zijn 
plannen realiseert. Verder is het jammer dat slechts één vrouw, te weten J. van Nieuwenho- 
ven -  met nota bene een verouderde bijdrage uit 1999 -  aan het woord wordt gelaten. Ook 
andere vrouwen waren interessant geweest; ik denk aan H. Maij-Weggen, H. d’Ancona of A. 
Jorritsma. De wandelgang is vermakelijk genoeg om een treinreis Nijmegen -  Den Haag mee 
uit te zitten, het is echter geen voorbereiding op een succesvolle lobby of een verbreding van 
het inzicht in de werking van de Nederlandse parlementaire democratie.

Liesbeth Timmermans

De spagaat van de asielproblematiek

Jeroen Corduwener, Een vreemdeling op Justitie. Het asielbeleid van Job Cohen (L.J. Veen; 
Amsterdam en Antwerpen 2001) i s b n  90 204 2086 0,174 p., prijs: € 13,57.

De journalist Corduwener heeft tussen 1999 en 2000, de toenmalige staatssecretaris van 
Vreemdelingenbeleid Job Cohen op de voet gevolgd. Hij wilde weten hoe het politiek en 
maatschappelijk gevoelige asielbeleid de persoon Cohen beïnvloedde en in hoeverre dit zijn 
weerslag had op het beleid. Een opmerkelijke en interessante exercitie. De auteur heeft zich 
hierbij enerzijds geconcentreerd op de dilemma’s van politici bij het vaststellen van het 
vreemdelingenbeleid en anderzijds op de praktijk waar de individuele asielzoeker mee werd 
geconfronteerd. Voor dit laatste heeft hij een wel heel uitzonderlijke groep geïnterviewd, 
namelijk alleenstaande minderjarige asielzoekers. De gesprekken met Cohen worden afge
wisseld met portretten van deze asielzoekers. Op de achterflap van het boek wwdt gespro
ken over een onthullend inzicht’ in de Haagse besluitvorming en vooral in de persoonlijke 
keuzen en beslissingen van Job Cohen. Maar is het boek wel ‘onthullend’ op dit punt, is Cor
duwener in staat na ‘ tientallen lange en indringende gesprekken’ met Cohen om voldoende 
afstand van hem te nemen en is er echt sprake van een confrontatie tussen beleid en prak
tijk?

Overzien we de twee jaar waarin Cohen staatssecretaris is geweest, dan staat in deze perio
de de totstandkoming van de nieuwe Vreemdelingenwet centraal. Helaas wordt hier slechts 
summier aandacht aan besteed. Een ‘onthullend inzicht in de besluitvorming’ op dit dossier, 
is wellicht dat Corduwener laat zien dat Cohen de Kamer in feite buitenspel zet bij de tot
standkoming van de Vreemdelingenwet en Cohen dit ook volmondig en zonder schaamte
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toegecft. Volgens Cohen kon hij in het Torentjesoverleg met de fractievoorzitters, met veel 
overleg, politieke druk en ambtelijk denkwerk een ‘politieke deal’ sluiten en dit ‘ (scheelt) een 
ontzettende hoop lawaai en gedoe straks in de Kamer’. De reacties bleven niet uit; volgens de 
oppositie in de Tweede Kamer en verschillende maatschappelijke groeperingen zou de tot
standkoming van de nieuwe Vreemdelingenwet ‘achterkamertjespolitiek’, ‘gekonkel en gerit
sel’ zijn. Cohen haalt hierover zijn schouders op; het was volgens hem politiek noodzakelijk. 
Is Cohen een voorbeeld van een regentesk bestuurder o f heeft hij kunnen uitleggen waarom 
het politiek noodzakelijk was? Helaas geeft Corduwener hierop verder geen commentaar.

Kritisch betoont Corduwener zich over de wijze waarop binnen de Immigratie- en Natu
ralisatiedienst met cijfers wordt omgesprongen en de wijze waarop Cohen daar vervolgens 
gebruik van maakt. De asielzoeker gaat volgens hem schuil achter getallen. Getallen die weer 
worden vertaald in ‘stromen’ en de instroom wordt een productiecijfer. De nota ‘keten in 
kaart’ van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, waar deze gegevens in zijn verwerkt, laat 
zich lezen als een rapportage over de productiecijfers van een leverworstfabriek. Dat cijfers 
soms iets anders suggereren dan de werkelijkheid, komt vooral naar voren bij het totaal 
aantal ‘verwijderingen’. Je krijgt hierbij de indruk dat deze mensen ook daadwerkelijk zijn 
vertrokken; in de praktijk is hier nauwelijks zicht op. De werkelijkheid is dus niet zichtbaar, 
maar de cijfers wel. Ook Cohen houdt zich vast aan deze cijfers. Wanneer hem wordt 
verweten dat uitzetting in feite tot illegaliteit leidt, gebruikt hij de onzuivere cijfers van de 
Vreemdelingendienst als bewijs dat er onder de opgepakte illegalen relatief weinig uitgepro
cedeerde asielzoekers zitten.

Corduwener heeft niet de noodzakelijke afstand tot de staatssecretaris kunnen opbrengen. 
Zo is het naïef te veronderstellen dat een ervaren bestuurder als Cohen ‘geen informatie 
achterhield o f zijn mond hield’. Ook overschat hij mijns inziens zijn eigen invloed als 
interviewer. Naar aanleiding van de gesprekken schrijft hij: ‘ Ik vermoed -  maar niet meer dan 
dat -  dat het hem in sommige gevallen geholpen heeft bij het maken van keuzes en 
beslissingen.’ (p. 13) Hij maakt dit op geen enkele manier hard. Een stuk verderop merkt 
Cohen nonchalant op dat het 'helemaal niet zo gek (is) dat we niet weten waar (illegalen) 
blijven. (En) je (het je niet) moet aantrekken. Het probleem van de illegaliteit is niet op te 
lossen.’ Corduwener reageert dan met de nietszeggende opmerking dat Cohen ‘voor het eerst 
( ...)  zich neerlegt bij de ongrijpbaarheid van een fenomeen waarop hij in wezen geen 
antwoord heeft’. Corduwener realiseert zich blijkbaar niet dat het illegalenprobleem door de 
nieuwe Vreemdelingenwet nog verder zal vergroten. Critici hebben Cohen voor de invoering 
van de Vreemdelingenwet herhaaldelijk gewezen op deze consequentie. Twee jaar later blijkt 
illegale immigratie hét item op de F,u-top van Sevilla te zijn.

In hoeverre is de auteur er daadwerkelijk in geslaagd het asielbeleid te confronteren met 
de praktijk? De verhalen van de individuele asielzoekers laten weliswaar iets zien van de 
praktische uitwerking van het beleid, maar ze zijn bovenal impressionistisch van aard. Cor
duwener legt geen expliciet verband tussen het gevoerde beleid en de uitwerking ervan op de 
minderjarige asielzoekers, terwijl juist voor deze groep asielzoekers veel in negatieve zin is 
veranderd. Het zou beter zijn geweest om zowel de consequenties te laten zien van bepaalde 
maatregelen voor de individuele minderjarige asielzoekers als 11a te gaan in hoeverre infor
matie over hun situatie aanleiding is geweest tot de genomen maatregelen.

Een jaar na het verschijnen van het boek over Cohen wordt de integriteit van Corduwe
ner in twijfel getrokken. Tijdens het schrijven van het boek, blijkt hij van Cohen een minis-
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teriële opdracht te hebben ontvangen van 45.608 gulden. Hierover zijn in maart 2000 in de 
Tweede Kamer vragen gesteld door de Kamerleden Wijn ( c d a ) en Kamp ( v v d ) aan minis
ter van Justitie Korthals. Korthals heeft toegegeven dat dit ‘minder gelukkig’ was.1 Voor de 
kritische afstand die de auteur bij dit onderzoek in acht dient te nemen, lijkt het me in ieder 
geval niet bevorderlijk te zijn geweest.

Dit op onderdelen interessante en goed leesbare boek, geeft toch geen bevredigende ant
woorden op de in de inleiding gestelde vragen. De spanning tussen de persoon Cohen en het 
maatschappelijk gevoelige asielbeleid, door Cohen omschreven als ‘de spagaat in de asielpro
blematiek’, is helaas niet inzichtelijk geworden.

Volgens een niet nader genoemd GroenLinks-Kamerlid zag Cohen de asielproblematiek 
vooral als een bestuurlijk vraagstuk en liet hij zich nooit door emoties leiden over dit door 
emoties doordrenkte onderwerp (p. 18). We zullen ook na lezing van dit boek niet weten of 
dit Kamerlid hierin gelijk had.

Mar ij Leenders

Noot

1 n r c  Handelsblad, 22 april 2002.

Het parlement en Srebrenica: een keihard politiek oordeel

J.C.H. Blom e.a., n i o d , Srebrenica. Een ‘veilig’gebied. Reconstructie, achtergronden,gevolgen en 
analyses van de val van een Safe Area. Hoofdrapport (3 delen) (Boom; Amsterdam 2002) i s b n  

90 5352 716 8,3393 p. + 4 deelstudies inclusief c d - r o m  met extra deelstudies, prijs: €  225,-.

‘Grote terughoudendheid met oordelen van politieke aard’ hebben de onderzoekers van het 
n i o d  betracht, aldus directeur Blom in de proloog van het kolossale Srebrenica-rapport: 
‘Evenmin als de onderzoekers op de stoel van de (straf)rechter kunnen plaatsnemen, kunnen 
of willen zij de rol van politieke scheidsrechter spelen. De vraag naar de politieke gevolg
trekkingen uit het onderzoek dient in de politieke arena en in het openbare debat te worden 
beantwoord.’

Eenzelfde terughoudendheid, aldus Blom, gold vragen over de (on)juistheid van hande
len van personen en instanties: ‘De onderzoekers hebben zich willen hoeden voor te gemak
kelijk oordelen achteraf, nu zij 11a jaren van studie de zaken op een rij hebben gezet en deze 
rustig hebben overwogen (“ leunstoeleffect” ).’ In het Srebrenica-rapport gaat het dan ook om 
een ‘precieze beschrijving en analyse’ ten behoeve van een ‘goed begrip van wat er gebeurde’. 
Daarbij horen analytisch-verklarende oordelen maar geen politieke, aldus Blom in zijn inlei
ding (p. 30-31).
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Een dikke drieduizend pagina’s verderop blijkt de verleiding het toch te winnen van de 
discipline (p. 3136). Over de uitzending van Nederlandse militairen naar Bosnië somt Blom 
een serie onderzoeksconclusies op die wel degelijk een vernietigende politieke lading hebben. 
Dit eens te meer, omdat, aldus de auteur, die conclusies al in 1993 en dus vér voor het eigen
lijke drama, getrokken hadden kunnen worden. Zo schrijft Blom in een passage die aan hel
derheid weinig te wensen overlaat:

‘Nederland stelde in feite een Luchtmobiel Bataljon (Dutchbat) zonder voorwaarden 
beschikbaar. Mede daardoor kon Dutchbat de bestemming Srebrenica krijgen, waartoe ande
re landen met kracht van argumenten niet bereid waren.

Dutchbat werd zo in de praktijk uitgezonden:
• op een missie met een zeer onhelder mandaat;
• naar een gebied omschreven als Safe Area zonder dat daar een duidelijke definitie van 

bestond;
• om vrede te handhaven waar geen vrede was; integendeel: de strijdende partijen trachtten 

de vN-troepen juist in die gevechten te betrekken;
• zonder diepgaand informatie in te winnen bij de voorgangers in de enclave (Canadezen);
• zonder adequaat te zijn opgeleid voor deze specifieke taak onder die specifieke omstan

digheden;
• nagenoeg verstoken van militair/politieke intelligencc om de intenties van de strijdende 

partijen te peilen;
• met onvoldoende gefundeerd vertrouwen in de bereidheid op hogere niveaus in de v n - 

leiding het luchtwapen in te zetten in geval van problemen;
• zonder duidelijke exit-strategie.’
Deze waslijst van manco’s brengt Blom tot de conclusie‘dat zo wel een zeer zware wissel werd 
getrokken op een toekomst waarin de verhoudingen in de regio zouden stabiliseren o f zelfs 
verbeteren’. Natuurlijk, niemand kon ten tijde van het beschikbaar stellen van Dutchbat voor 
de UNPROFOR-missie naar Bosnië in 1993 voorzien dat die missie in juli 1995 in een drama 
zou eindigen. Maar ‘er waren wel verontrustende signalen over gebeurtenissen en ontwikke
lingen die relevant konden zijn voor de aanwezigheid van Nederlandse militairen in Srebre
nica, en dat leidde niet tot gewijzigd beleid’. Het negeren van die signalen rekent Blom de 
beleidsmakers en -ondersteuners zwaar aan: ‘De brede kring van betrokkenen bij de vorming 
van dit beleid en in het bijzonder de protagonisten daarvan, hebben zo wel een grote ver
antwoordelijkheid op zich geladen, door de mogelijkheden van een uit de hand lopen van 
het gedrag van de strijdende partijen te veronachtzamen.’

Van de aan het begin van het rapport geformuleerde terughoudendheid is aan het eind dus 
weinig meer te merken: hier wordt een ondubbelzinnig en keihard oordeel geveld over het ver
wijtbare falen van de politiek verantwoordelijken bij het uitzendingenbeleid. Die verantwoor
delijken hebben, aldus het rapport, reële risico’s genegeerd en gegokt op betere tijden en 
omstandigheden. Dat zijn niet bepaald zachtzinnige conclusies. Zonder twijfel is er door Blom 
en zijn onderzoekers zorgvuldig gewikt en gewogen over de wijze waarop de gevolgtrekkingen 
van het onderzoek verwoord zouden moeten worden en het is in dat verband veelzeggend dat 
de bovenstaande conclusies niet in vragende maar in stellende vorm zijn opgeschreven. Daar
mee wordt de vraag naar het oordeel over de politieke verantwoordelijkheid, anders dan Blom 
in de epiloog suggereert, niet uiteindelijk overgelaten aan de politieke arena en het publieke 
debat, maar nadrukkelijk beantwoord en wel in uiterst negatieve zin.
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Het negatieve oordeel van de n io d -onderzoekers over de beleidsbetrokkenen strekt zich 
ook heel nadrukkelijk uit naar het parlement. Niet voor niets heeft Blom het over ‘de brede 
kring’ van betrokkenen bij het uitzendingenbeleid. Tot die kring behoorde van meet af aan 
de Kamer die in overgrote meerderheid het kabinetsbeleid met overtuiging en enthousiasme 
steunde en door het kabinet tot ‘een vrij hoge graad van gedetailleerdheid’ werd ingelicht, 
‘soms ook achter gesloten deuren’. Op deze wijze werd, aldus Blom, het parlement ‘vrijwel tot 
op uitvoerend niveau aan het beleid gebonden’ Maar die nauwe betrokkenheid ondermijn
de wel ‘de kritische en controlerende rol van dc volksvertegenwoordiging’.

De harde kritiek van de n i o d -onderzoekers geldt dus ook de Kamer. De vraag is of haar 
enquêtecommissie met die kritiek zal instemmen en o f de Kamer een dergelijke conclusie 
vervolgens onverdund zal overnemen. Dat zou immers neerkomen op een openlijke erken
ning van het oordeel dat (ook) de Kamer in dezen onzorgvuldig en onvoldoende doordacht 
heeft gehandeld. Me dunkt dat de Kamer in dat geval ook nog wel iets heeft uit te leggen aan 
degenen die uiteindelijk de prijs betaalden voor die onzorgvuldigheid en ondoordachtheid: 
de leden van Dutchbat. Want misschien is het trekken van zware wissels op een ongewisse 
toekomst en het veronachtzamen van waarschuwingen voor in het verschiet liggende deba
cles nog acceptabel wanneer het gaat om zoiets als de aanleg van nieuwe spoorwegen of het 
meebouwen aan nieuwe gevechtsvliegtuigen. Wanneer het gaat om de inzet van Nederland
se militairen in potentieel levensbedreigende situaties, lijkt een dergelijke nonchalance toch 
bepaald een politieke doodzonde.

Dick de Mildt

Stijlen van leiderschap

Henk te Velde, Stijlen van leiderschap. Persoon en politiek van Thorbecke tot Den Uyl (Wereld
bibliotheek; Amsterdam 2002) i s b n  90 284 1956 x ,  316 p., prijs: €  31,90.

In een recent artikel deelt oud-VU hoogleraar Van Deursen de politieke geschiedenis van 
Nederland sinds 1848 in drie perioden van ongeveer vijftig jaar in: een periode van liberale 
dominantie, een periode waarin de christelijke partijen het voor het zeggen hadden, en de 
periode sinds de Tweede Wereldoorlog, waarin de socialisten de politieke agenda bepaalden. 
Met de opkomst van de Lijst Pim Fortuyn zou aan deze laatste periode een einde zijn geko
men.’

De indeling waartoe Henk te Velde in zijn hier te bespreken boek komt, vertoont enerzijds 
grote overeenkomsten met Van Deursens indeling, maar wijkt daar anderzijds opvallend van 
af. Uitgaande van de stijl van politiek leiderschap komt Te Velde tot een indeling in v ijf perio
den. De tijd van Thorbecke, 1848-1870, zou gekenmerkt zijn geweest door ‘leiderschap zon
der partij’. De daaropvolgende periode, die van Abraham Kuyper (tot 1914), was er een van 
‘profeten en organisatoren’. Na de Eerste Wereldoorlog te hebben overgeslagen, komt Te Vel
de uit in de tijd van Colijn (1918-1940), die van ‘echte mannen’. Opnieuw laat hij een wereld-

193



B O E K B E S P R E K IN G E N

oorlog terzijde, waarna hij aankomt bij het tijdperk-Drees (tot 1958), dat de schrijver typeert 
als de tijd van de ‘gewone Nederlanders’. Het boek sluit af met de jaren zestig en zeventig, de 
tijd van Den Uyl, gekenmerkt door ‘ leiderschap zonder Leiders’.

Het belangrijkste verschil tussen Van Deursens indeling en die van Te Velde betreft de 
jaren 1870-1900, door Van Deursen nog gezien als onderdeel van het tijdvak van liberaal over
wicht, voor Te Velde een tijd van profeten en organisatoren als Domela Nieuwenhuis, Troel- 
sta en Kuyper, van wie hij Kuyper terecht als de belangrijkste beschouwt. Uiteraard wordt het 
verschil voor het grootste deel verklaard door datgene waarop men zich richt. Voor Van 
Deursen is dat het traditionele object van de politieke geschiedenis: de politieke macht, voor 
Te Velde is dat het politiek leiderschap, door hem gezien als een onderwerp dat geschikt is 
om dieper inzicht te verkrijgen in het wezen van de Nederlandse politiek. Te Velde beschouwt 
zijn invalshoek dus als superieur aan die van de traditionele politieke geschiedenis. Duidelijk 
blijkt dit uit de zin waarmee hij zijn betoog afsluit: ‘Laten we (...)  om te beginnen de moder
ne politieke geschiedenis van Nederland indelen in vijf hoofdstukken: de tijd van Thorbec
ke, de tijd van Kuyper, de tijd van Colijn, de tijd van Drees en de tijd van Den Uyl.’ In deze 
recensie wil ik de voor- en nadelen van de door Te Velde gekozen benaderingswijze nagaan.

Laat ik voorop stellen dat Te Velde een zeer rijk boek heeft geschreven, dat blijk geeft van 
een grote belezenheid en dat uitblinkt door treffende typeringen. Zo noemt hij Kuyper op 
grond van diens korte, prikkelende en opiniërende commentaren ‘de eerste columnist in 
Nederland’. Colijn heet op grond van zijn goede relatie met de pers kortweg ‘voer voor jour
nalisten’. Als hij heeft laten zien hoe voor Drees de partij een harmonieuze familie was, zodat 
de premier echtgenote, partij en gezin in één adem noemde, schrijft Te Velde: ‘Een dergelij
ke recreatieve voorziening zouden de jonge socialisten voor Den Uyl later niet meer zijn.’

De rijkdom van het boek wordt mede bepaald door de vergelijkingen. Telkens vergelijkt Te 
Velde de politieke leider die hij voor een bepaalde periode het meest typerend acht niet alleen 
met Nederlandse tijdgenoten, maar ook met een o f meer buitenlandse equivalenten. Zo plaatst 
hij naast en tegenover Thorbecke de Nederlanders Van Hall en Groen van Prinsterer én de 
Fransman Guizot, tegenover Kuyper de reeds genoemde Domela en Troelstra, maar ook de 
Engelsman Gladstone, enzovoorts. Toch moet op dit punt een eerste kritische kanttekening 
worden geplaatst. Het komt mij voor dat Te Velde in zijn poging om door middel van vergelij
king het Nederlandse politieke systeem te verhelderen te ver doorgaat, geen maat weet te hou
den. Zo vergelijkt hij Kuyper behalve met de beide genoemde socialisten ook nog, korter, met 
de katholieke leider Schaepman. Dat ligt op zichzelf voor de hand, maar moet dan Schaepman 
op zijn beurt weer met de Britse conservatief Disraëli worden vergeleken?

Duidelijk treedt dit ook aan de dag bij Colijn. Enerzijds vergelijkt Te Velde hem met Chur- 
chill, anderzijds met Neville Chamberlain. Voor beide vergelijkingen valt wel iets te zeggen, 
maar Te Velde had hier een keuze moeten maken, die in het voordeel van Churchill had moe
ten uitvallen. Inderdaad steunde Colijn Chamberlains appeasement-po\it\ek en stond hij dus 
op dit punt tegenover Churchill, maar als men het geheel van de levens overziet, treft toch 
zonder meer de overeenkomst tussen Colijn en Churchill: moeilijk opvoedbare jongens, die 
ten slotte toestemming kregen om het leger in te gaan, koloniale militairen, oorlogsverslag
gevers, volksvertegenwoordigers, ministers van Oorlog respectievelijk van Marine, ministers 
van Financiën in de jaren twintig, gevolgd door een periode aan de zijlijn, waarop dan hun 
finest honr zou volgen. Het uit de weg gaan van een keuze, en meer in het algemeen het teveel 
aan vergelijkingen, geeft het boek iets overladens.
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ln Te Veldes nieuwe benadering van de politieke geschiedenis past ook veel aandacht voor 
de wijze waarop politici zich presenteerden en voor de receptie van die presentatie in de 
media. Men zou ook kunnen zeggen dat de schrijver de nadruk legt op de vorm van de poli
tiek, onder relatieve verwaarlozing van de inhoud. Of dat altijd een voordeel is, waag ik te 
betwijfelen, zoals uit enkele voorbeelden kan blijken. Te Velde maakt nogal wat werk van de 
hierboven al even aangeduide symbiose tussen Colijn en de niet tot zijn eigen orthodox-pro- 
testantse zuil behorende pers, met name de liberale en neutrale dagbladen. De schrijver ver
klaart de steun die bladen als het Algemeen Handelsblad, de Nieuwe Rotterdamsche Courant 
en De Telegraaf tussen 1933 en 1939 aan Colijn als minister-president boden voor een belang
rijk deel uit Colijns nieuwswaarde, waarvoor grote belangstelling was. ‘De ideologie was min
der belangrijk dan de oplagecijfers.’ Maar in een recent artikel heb ik aannemelijk proberen 
te maken dat het in de eerste plaats de overeenkomst in politieke standpunten tussen Colijn 
enerzijds en de redacties van de liberale bladen en De Telegraaf anderzijds was geweest, die 
deze redacties ertoe had gebracht Colijn te steunen.2 Fixatie op de uiterlijke vorm van de 
politiek leidt hier tot een onevenwichtige oordeelsvelling.

Min o f meer hetzelfde doet zich voor bij Te Veldes behandeling van de ontwikkeling die 
het politieke optreden van Den Uyl doormaakte: bij de socialistische leider zou sprake zijn 
van ‘een toenemend manicheïsme’, waardoor hij alles ging zien vanuit de tegenstelling vóór 
of tegen het beleid van zijn kabinet en de mogelijkheid daaraan een vervolg te geven. Nu lijkt 
me dit op zichzelf juist, maar beslist oneens ben ik het met Te Velde dat dit minder een kwes
tie van politiek standpunt of politieke richting zou zijn geweest, en meer een zaak van poli
tieke stijl. De schrijver geeft weliswaar enkele voorbeelden waarbij Den Uyl zich in zijn 
bestrijding van het kabinet-Van Agt-Wiegel keerde tegen de politieke stijl ervan, maar daar 
lag voor Den Uyl, anders dan Te Velde meent, niet de kern. De kern van Den Uyls politieke 
streven was de spreiding van kennis, inkomen en macht, en zijn strijd tegen het kabinet-Van 
Agt/Wiegel was erop gericht dit zo gauw mogelijk plaats te laten maken voor een tweede 
kabinet-Den Uyl dat zich opnieuw op die spreiding zou gaan richten; de politieke stijl ervan 
was voor Den Uyl duidelijk secundair. Ook hier leidt concentratie op de politieke vormen tot 
een verwaarlozing van de inhoud van de politiek, wat een scheve beeldvorming in de hand 
werkt.

Te Velde heeft een fascinerend boek geschreven, dat duidelijk maakt dat een benadering 
van de politieke geschiedenis vanuit het perspectief van politiek leiderschap een belangrijke 
aanvulling kan zijn op een meer op de inhoud gerichte benadering van die geschiedenis. Hij 
overspeelt echter zijn hand wanneer hij deze benadering min of meer presenteert als de ver
vanging van de traditionele politieke geschiedenis, waarbij de machtsvraag centraal staat, 
zoals ik hierboven met enkele voorbeelden heb heb geprobeerd aan te tonen. Tussen 1870 en 
1900 diende zich inderdaad een nieuw type politieke leiders aan, maar die zouden pas na de 
eeuwwisseling het politieke toneel gaan beheersen; tot dan toe lag het overwicht nog bij de 
liberalen.

Ik ben begonnen met Van Deursens artikel, ik eindig er ook mee. Het werd geschreven 
naar aanleiding van de jongste Kamerverkiezingen, die de spectaculaire doorbraak van de 
Lijst Pim Fortuyn te zien gaven. Te Velde sloot zijn tekst af op een moment dat de komeet
achtige opgang van Pim Fortuyn zich nog niet had aangediend. Vandaar dat hij nog kon 
schrijven: ‘Populisme, opgevat als een directe, emotionele band tussen een populaire figuur 
en een niet-georganiseerde massa, heeft Nederland weinig gekend.’ Het zou de moeite waard
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zijn als Te Velde in een volgend bock zijn indrukwekkend vermogen tot karakterisering ook 
op dit jongste verschijnsel in de Nederlandse politiek zou loslaten.

Herman Langeveld

N oten

ï A.Th. van Deursen, ‘ De nieuwe agenda’, Nederlands Dagblad, 25 mei 2002.
2 Herman Langeveld, ‘De verzuiling doorbroken. Hendrikus Colijn en de liberale en ongebonden 
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Voorgangers van de linkse kerk?

Jo Bardoel e.a. (red.), Journalistieke cultuur in Nederland (Amsterdam University Press; 
Amsterdam 2002) isbn  90 5356 528 0, 510 p., prijs: €  3 3 - .

Het kan de oplettende krantenlezer en actualiteitenkijker niet zijn ontgaan dat na de scho
ten op Fortuyn ook de pers onder vuur is komen te liggen. Volgens toenmalig LPF-voorzit- 
ter Langendam kwamen de kogels van links, en de pers werd ingedeeld bij ‘de linkse kerk’. 
Met een juridische aanklacht tegen een aantal columnisten van verschillende kranten en de 
voltallige n r c - redactie onderstreepten de politieke nazaten van Fortuyn dat de pers in hun 
ogen een actieve bijdrage aan de demonisering van de lijsttrekker had geleverd. In de kran
ten, met name op de pagina’s bestemd voor ingezonden brieven en de opiniepagina’s, en in 
de actualiteitenrubrieken ontstond een discussie over de onafhankelijkheid en de ethiek 
van de pers, waarbij het te linkse standpunt van ‘de journalist’ en het gebrek aan openheid 
van de beroepsgroep centraal stond. Die discussie zal nog wel even voortduren, zeker 
gezien de opmerkingen vanuit de l p e -fractie dat er meer controle op de media zou moe
ten zijn.

Hoewel al ruim voor de moord op Fortuyn op de markt gebracht, levert Journalistieke cul
tuur in Nederland in deel 1, over journalistiek en politiek, aardig wat grondstof voor die dis
cussie. Uit de bijdrage van Wijbrandt van Schuur en Jan Vis, ‘Haagse waakhonden’ getiteld, 
blijkt dat de politieke voorkeur van parlementair journalisten niet overeenkomt met die van 
de Nederlandse bevolking. Het échte electoraat van v v d  en c d a  is maar liefst respectievelijk 
vijf en negen maal zo groot als het aandeel dat deze partijen behalen onder de parlementai
re pers. Verrassend is dat de voorkeur voor de P vd A  exact gelijk is onder beide groepen, ter
wijl GroenLinks bij de journalisten twee keer zo populair is als bij de bevolking. Écht opval
lend is de aanhang van d66: 27 procent van de journalisten stemde op de Democraten, tegen 
negen procent van het totale electoraat. Maar, als zo vaak zeggen cijfers op zichzelf weinig. Er 
zullen wel meer beroepsgroepen zijn die een van de Nederlandse bevolking afwijkende poli
tieke voorkeur laten zien. Sterker nog, er is maar één beroepsgroep met een in ieder geval tij-
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delijk exact overeenkomende politieke voorkeur: die van de Tweede-Kamerleden. Hoe vluch
tig dat is laten de laatste peilingen alweer zien.

Van Schuur en Vis stellen terecht dat politieke voorkeur van een journalist niet zoveel zegt. 
Het gaat erom wélk onderwerp op wélke manier wordt beschreven. In de onderwerpkeuze 
blijkt er nauwelijks verschil te zijn tussen journalisten van verschillende pluimage. Het meer 
kwalitatieve deel van de vraag wordt door de beide auteurs niet beantwoord, maar we mogen 
verwachten dat in de pluriforme Nederlandse pers politieke onderwerpen ook van meerde
re kanten worden belicht. Is de parlementaire pers aldus in te delen bij 'de linkse kerk’? Hoog
uit zijn journalisten lid, wellicht zelfs belijdend, maar een erg actieve liturgische rol kan hen 
op basis van dit onderzoek niet worden toebedeeld. Voor de goede orde: beide auteurs zijn 
geen journalist.

Er staan meer interessante bijdragen in deze bundel. Het artikel van Philip van Praag (dat 
overigens om onduidelijke redenen niet is opgenomen in deel 1, maar in het deel over tele- 
visiejournalistiek) geeft een onthullend inzicht in de wijze waarop verkiezingscampagnes 
door het n o s-journaal worden verslagen. Opvallendste uitkomst is dat, tegen alle veelge
hoorde klachten in, er steeds meer aandacht is voor politiek-inhoudelijke campagneonder- 
werpen. Die onderwerpen worden voornamelijk door journalisten geduid: de gemiddelde 
spreektijd van de lijsttrekkers in het journaal bedroeg twaalf seconden per quote. Huub Wijf
jes maakt de veranderde stijl in de politieke journalistiek inzichtelijk. Begonnen als een soort 
stenografische dienst voor het grote publiek is de parlementaire pers onder invloed van de 
televisie geworden tot een soort reality tv, waarbij ‘de huilende politicus nu het hoogst 
bereikbare ideaal lijkt voor alle journalisten’. Ook de bijdrage van Ruud Koole over de ver
vlechting van politiek en media is zonder meer lezenswaardig. Koole spreekt in dezen over 
een politiek-publicitair-complex, waarin media en politiek een sterke wederzijdse afhanke
lijkheidsrelatie hebben.

Dat hierboven maar vier bijdragen worden besproken is wellicht willekeurig, maar zeker 
geen toeval. Vrijwel alle bijdragen bevatten wel interessante mededelingen, maar het zijn er 
veel te veel. De bundel, die ongeveer vijfhonderd pagina’s tekst bevat, telt maar liefst vijfen
twintig bijdragen en is de gedeeltelijke neerslag van een conferentie over journalistieke 
cultuur in 2000. Hoewel de redactie in haar‘Ten geleide’ trots meldt dat zij niet alle bijdragen 
aan dat congres in deze bundel heeft opgenomen, omdat naast kwaliteit en oorspronkelijk
heid juist thematische samenhang werd nagestreefd, is zij in dit streven niet erg geslaagd. De 
bijdragen lopen zo nu en dan te ver uiteen om nog samen te hangen, terwijl anderzijds enige 
overlap te vinden is. Een symbiotisch slothoofdstuk per deel had hier wellicht soelaas 
kunnen bieden, maar beter was het geweest om minder artikelen op te nemen. Nu lijdt deze 
bundel, ondanks de vele interessante en lezenswaardige bijdragen, aan hetzelfde euvel waar 
de Nederlandse schrijvende pers al enige jaren aan lijdt: het zaterdageditiesyndroom. Teveel. 
Teveel om door de brievenbus te proppen, teveel om te lezen, en teveel een ratjetoe. En dan 
ontbreekt in deze bundel ook nog het cryptogram.

Peter van der Heiden
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In het Jaarboek komen wetenschappers, journalisten en (oud-)politici aan het woord 
over uiteenlopende onderwerpen uit de parlementaire geschiedenis. Het bevat arti
kelen, interviews, bronnenpublicaties, necrologieën, besprekingen van recent ver
schenen boeken, alsmede een kroniek van de belangrijkste parlementaire gebeurte
nissen van het afgelopen jaar.

Het thema van dit jaar is: Nieuwkomers in de politiek. In het openingsartikel schetst de 
politicoloog Paul Lucardie het verschijnsel ‘nieuwe politieke partijen’ als zodanig 
en tracht hij tevens een verklaring te geven voor hun ontstaan. De politicoloog Jos 
de Beus gaat in op de vaak tegengestelde verwachtingen die partijen en allochtone 
nieuwkomers in die partijen hebben. De historicus Koen Vossen schrijft over de 
opkomst (en ondergang) van nieuwe partijen tijdens het interbellum en de politi
coloog Marco Schikhof neemt de Werdeqanq van DS’70 onder de loep. Politiek com
mentator Willem Breedveld en historica Anne Bos onderzoeken de grote verwarring 
die de opmars van Pim Fortuyn in de politiek en bij de media teweegbracht. Van 
Fortuyn is tevens het egodocument van dit jaar.

D66-oprichter Hans van Mierlo blikt in een spraakmakend interview terug op de 
spectaculaire intrede die zijn partij eens maakte in de Nederlandse politiek. Rob van 
Gijzel reflecteert in een ander interview op zijn vertrek uit de Tweede Kamer en op 
zijn relatie met fractievoorzitter Ad Melkert.

Verder in het Jaarboek 2002: een artikel over gezinspolitiek in het eerste decennium 
na de Tweede Wereldoorlog, een beschouwing over de machtsstrijd binnen de VVD 
aan het begin van de jaren zestig en een analyse van het rampzalige optreden van 
Joop den Uyl in het tweede kabinet-Van Agt, onder meer op basis van de notulen 
van de ministerraad.Ten slotte zijn diverse boekbesprekingen opgenomen, waaron
der één van de econoom Arie van der Zwan die verschillende publicaties over ‘Paars’ 
onder de loep neemt en een recensieartikel van Rutger Zwart over de geschiedenis 
van de ARP.
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samenwerkingsverband van de Stichting Katholieke Universiteit te Nijmegen en de 
Stichting Parlementaire Geschiedenis te Den Haag. Het Centrum publiceert onder 
meer de serie Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945.
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