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Ten geleide

Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis is een uitgave van het Centrum voor Parlemen
taire Geschiedenis, verbonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Het Jaarboek 
wil in zo breed mogelijke kring belangstelling wekken voor de Nederlandse parlementaire 
geschiedenis. Het probeert dit te bereiken door naast wetenschappelijke ook opiniërende 
artikelen op te nemen, alsmede boekbesprekingen, een kroniek van het afgelopen 
parlementaire jaar, egodocumenten en herinneringen aan onlangs overleden prominente 
politici. Actuele thema’s o f gebeurtenissen liggen vaak ten grondslag aan de onder
werpskeuze van de historische artikelen. In het Jaarboek komen niet alleen wetenschappers 
aan het woord, maar ook journalisten en (oud-)politici. In alle bijdragen is het Neder
landse parlement in een nabij o f ver verleden uitgangspunt van beschouwing; zijn positie 
en handelen sinds de invoering van het parlementair stelsel in 1848 staat steeds centraal.

In het Jaarboek 2000 staan twee thema’s centraal: staatkundige vernieuwing en de 
monarchie. De directe aanleiding voor deze keuze vormde respectievelijk het verschijnen 
van het rapport Dualisme en lokale democratie van de commissie-Elzinga in januari en 
de toenemende discussie over de plaats van het koningschap binnen de Nederlandse 
parlementaire democratie.

Het rapport van de commissie-Elzinga kwam met aanbevelingen het dualistisch stelsel 
(de regering regeert en het parlement controleert), zoals dat in de nationale politiek 
bestaat, ook op lokaal niveau te introduceren. Deze aanbeveling riep bij de redactie van 
het Jaarboek een aantal vragen op. Functioneert het dualisme op het Binnenhof dan zo 
goed? Er bestaat op dit moment toch juist veel kritiek op politiek Den Haag: het 
parlement zou nauwelijks nog een vuist kunnen o f willen maken, vastgesnoerd als het 
is door regeerakkoorden en coalitiebelangen. Was het vroeger allemaal niet veel beter? 
Bovendien, wat zou een staatscommissie vermogen te bereiken met een rapport vol 
aanbevelingen? Hebben we dat in de afgelopen eeuw niet al vaak genoeg meegemaakr. 
een commissie die een mooi rapport schrijft dat na het nodige applaus in een la verdwijnt? 
De wetenschappers en (oud-)politici die wij vroegen over deze zaken hun licht te laten 
schijnen, kwamen met verrassende antwoorden.

Gerard Visscber schreef een overzichtsartikel waarin hij de belangrijkste staatscommis
sies opvoert die zich in de twintigste eeuw over staatkundige vernieuwingen hebben 
gebogen. Hierin laat hij zien dat het bestaande beeld omtrent staatkundige vernieuwing 
niet helemaal juist is. Er zijn wel degelijk vele vernieuwingen geweest. Maar de laatste 
dertig jaar is onevenredig veel aandacht uitgegaan naar D66, dat met haar roep om 
bepaalde hervormingen (zoals herinvoering van het districtenstelsel en de gekozen 
minister-president) ten onrechte het beeld heeft gecreëerd van de onmogelijkheid om
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in Nederland iets gedaan te krijgen op staatkundig gebied. Patrick van Schie heeft 
onderzocht hoe het mogelijk was dat het liberale kabinet-Cort van der Linden in 1917 
de belangrijkste staatkundige vernieuwing tot stand bracht (de invoering van de even
redige vertegenwoordiging en van het algemeen mannenkiesrecht), terwijl die de liberalen 
electoraal weinig goeds bracht. De Eerste Kamer is ook veelvuldig onderwerp geweest 
van voorstellen tot staatkundige vernieuwing. Bert van den Braak laat zien hoe de positie 
en de betekenis van deze Kamer in de loop der tijd zijn veranderd, niet zozeer als gevolg 
van wijzigingen van de regels als wel van de praktijk. Was de Senaat aanvankelijk vooral 
het bolwerk van de koning, geleidelijk evolueerde hij naar bolwerk van de burgers. Peter 
van der Heiden en Jacco Pekelder vragen zich af in hoeverre het beeld klopt dat de jaren 
vijftig een toonbeeld van dualisme waren. Zij laten aan de hand van een aantal ijkpunten 
zien dat de omgang tussen kabinet en Kamer wel gradueel, maar niet in essentie is 
veranderd. Ook in de jaren vijftig moesten er coalitieregeringen worden gevormd en 
ook toen was overleg tussen ministers en bevriende Kamerfracties een geregeld voorko
mend verschijnsel.

Dick Dolman, oud-voorzitter van de Tweede Kamer, en J.A . van Kemenade, oud-mi- 
nister van Onderwijs en huidig commissaris van de Koningin in Noord-Holland, menen
-  respectievelijk in een interview en in een artikel -  dat het politieke bedrijf een ver- 
nieuwingsimpuls hard nodig heeft. Dolman constateert dat er slechts van een werkelijk 
dualisme sprake kan zijn als er een sterke regering tegenover een sterke oppositie staat. 
Maar een sterke oppositie is op dit moment onmogelijk omdat in de regering twee 
uitersten samenwerken: sociaal-democraten en liberalen. Hij vindt het dan ook hoog 
tijd dat aan het Paarse tijdperk een einde komt. Van Kemenade heeft begrip voor het 
feit dat de burger ‘de politiek’ nog slechts ziet als één pot nat. Partijen zijn niet langer 
in staat als intermediair te fungeren tussen de overheid en de burgers en zij profileren 
zich niet met duidelijke standpunten. Van Kemenade zet uiteen waarom hij vindt dat 
deze ontwikkeling zorgelijk is. Hij pleit ervoor de politiek en de politieke partijen nieuw 
leven in te blazen; het moet voor de burgers weer duidelijk worden dat bestuur en 
politiek niet hetzelfde inhouden, dat het de taak van de politiek is om te controleren 
en keuzes te maken. In een postmoderne netwerksamenleving, waarin de traditionele 
rol door politieke partijen niet meer zou zijn te spelen, ziet Van Kemenade geen heil.

Het tweede thema, de monarchie, wordt uitgediept aan de hand van een drietal 
bijdragen. Dat de macht van de koning vanaf het midden van de negentiende eeuw 
geleidelijk steeds minder werd, laat Bert van den Braak zien in zijn eerder genoemde 
bijdrage. Was de Eerste Kamer er aanvankelijk speciaal voor de koning (Thorbecke had 
die Kamer liever meteen afgeschaft), geleidelijk verloor zij die specifieke band met het 
koningshuis. Menno de Bruyne schreef een overzichtsartikel over de omgang van het 
parlement met kwesties aangaande het Koninklijk Huis. Hij laat zien dat het bestaande 
beeld, als zou de Kamer in dezen verkrampt en terughoudend reageren, niet klopt. De 
Kamer doet gewoon haar werk, beter noch slechter, wanneer Oranje op de agenda staat. 
De toenemende belangstelling vanuit de politiek en vanuit de samenleving, die sinds 
een paar jaar waarneembaar is, voor het functioneren van het Koninklijk Huis c.q. 
koningin Beatrix, heeft niet in de laatste plaats te maken met de ‘mediagevoeligheid’ 
van het onderwerp. Dat blijkt ook uit het interview met Thom de G raaf waarin hij
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terugblikt op de hype die hij in april van dit jaar veroorzaakte met zijn voorstellen de 
monarchie te moderniseren.

Naar aanleiding van het aannemen in de Tweede Kamer in januari van de Concessiewet, 
de wet die beoogt de structuur van de publieke omroep opnieuw te regelen, heeft Peter 
van der Heiden een artikel geschreven over de moeizame omgang van het Nederlandse 
parlement met het medium televisie in de afgelopen vijftig jaar.

In twee bijdragen worden prominente politici herdacht die het afgelopen jaar zijn 
overleden. A.A.M . van Agt heeft zijn herinneringen aan zijn politieke en persoonlijke 
vriend Fons van der Stee op papier gezet. Johan van Merriënboer schetst een portret 
van Gerhard Veringa, onder meer minister van Onderwijs in de roerige jaren 1967-1971.

Het egodocument is dit jaar van minister van Onderwijs Cals. Toen Cals in 1961 door 
ziekte was gedwongen geruime tijd rust te houden, heeft hij in quasi-oud-Nederlands 
een gedicht geschreven over de perikelen bij het totstandkomen van de Mammoetwet.

In de parlementaire kroniek kan men de belangrijkste verrichtingen van het Neder
landse parlement volgen in de periode van september 1999 tot september 2000.

Tot slot worden dertien boeken besproken die in dezelfde periode, tussen september
1999 en september 2000, zijn verschenen en vanuit parlementair-historisch oogpunt van 
belang zouden kunnen zijn.

Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis kwam mede tot stand dankzij de steun van het 
bestuur van de Stichting Parlementaire Geschiedenis (mr. E.M . d’Hondt, E. van 
Middelkoop, prof. mr. dr. J.P . Balkenende, prof. dr. L. Ginjaar en mr. Th .C . de Graaf) 
en de wetenschappelijke raad (de hoogleraren J.L .J. Bosmans, J.T h .J. van den Berg, 
E .C . Coppens en A.E. Kersten) die de Stichting, het Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis en de redactie met waardevolle adviezen terzijde stond. Onze dank gaat 
tevens uit naar Irene Helsen en Pepijn Oomen, die bij het persklaar maken van dit 
jaarboek een belangrijke rol hebben gespeeld.

Carla van Baaien 
Willem Breedveld 

Jan  Willem Brouwer 
Jan  Ramakers 

Ineke Secker
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Artikelen



Staatkundige vernieuwing in de twintigste eeuw: 
vechten tegen de bierkaai?

Gerard Visscher

Ook al kun je twisten over de vraag o f alle jaren wel zorgvuldig zijn geteld, in ieders 
beleving behoort de twintigste eeuw inmiddels tot onze geschiedenis. Voor parlementair 
historici zal die eeuwwisseling, van hoe geringe intrinsieke betekenis dan ook, een 
dagelijks weerkerend markeringspunt zijn. Vooralsnog ligt een nieuwe eeuw -  zelfs een 
heel millennium -  voor ons, waarin de Staat der Nederlanden zich op niet te voorspellen 
wijze zal ontwikkelen. Aan het begin van de nieuwe eeuw valt op dat staatkundige 
vernieuwingsvoorstellen o f ideeën, nog meer dan een eeuw tevoren, als het ware over 
elkaar heen buitelen. In januari 2000 kwam de staatseommissie-Elzinga met haar rapport 
Dualisme en lokale democratie, waarin een groot aantal voorstellen en aanbevelingen zijn 
gedaan voor een grondige herziening van het gemeentelijke democratische bedrijf.1 
Binnen enkele maanden verschenen publicaties van minister van Binnenlandse Zaken 
Peper over alle mogelijke veranderingen in ons kiesstelsel van evenredige vertegenwoor
diging en over de rol van de Eerste Kamer, onder meer in het kader van de procedure 
van grondwetsherziening, welke alleszins heroverweging verdient.2 Laatstgenoemde no
titie was niet los te zien van de verwerping in mei 1999 van grondwettelijke verankering 
van het decisief wetgevingsreferendum door diezelfde Eerste Kamer. Voorstellen voor 
een tijdelijke wet op het raadplegend referendum en voor een nieuwe poging, dus in 
eerste lezing, het decisief wetgevingsreferendum toch grondwettelijk vast te leggen — de 
nogal symbolisch aandoende prijs waarmee PvdA en w d  d 66 binnen boord van het 
lcabinet-Kok ir konden houden -  bereikten de Tweede Kamer.5 Fractievoorzitter van 
D66 in de Tweede Kamer De Graaf haalde begin april de koppen van alle kranten met 
zijn niet concreet uitgewerkte voorstel de Koning van zijn politieke macht te ontdoen. 
Last but not least kondigde de GDA-fractie tezelfdertijd aan een nieuw voorstel voor het 
zogenaamde parlementair minderheidsrecht op enquête te zullen indienen.H

Zoveel is wel duidelijk, we hoeven niet benauwd te zijn dat parlementair historici in 
de toekomst het onderwerp staatkundige vernieuwing niet op hun bord zullen vinden. 
In deze bijdrage kijken we evenwel hoofdzakelijk naar het verleden. De vraag die ons 
daarbij bezighoudt is wat de twintigste eeuw ons gebracht heeft ten aanzien van 
staatkundige vernieuwing. Het beeld bestaat dat de twintigste eeuw het wat dat betreft 
niet haalt bij de negentiende eeuw. Die uitspraak lijkt een open deur kort na de viering 
van de 150 jaar oude Grondwet van Thorbecke, welke Grondwet werd gevolgd door de 
overbekende, belangrijke staatkundige ontwikkelingen in de tweede helft van de negen
tiende eeuw. Dat beeld is vooral ook gevoed door de tot mislukken gedoemd lijkende 
pogingen sinds het midden van de jaren zestig van de twintigste eeuw om bewust 
staatkundige vernieuwing tot stand te brengen. Het bewerkstelligen van staatkundige
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vernieuwing wordt in dit verband nogal eens voorgesteld als Sisyphus-arbeid: vechten 
tegen de bierkaai.

Aan het eind van deze bijdrage zal worden geconstateerd dat genoemd beeld ten minste 
bijstelling behoeft. Het beeld is namelijk bepaald eenzijdig, voornamelijk gebaseerd op 
het lot van herhaaldelijk terugkerende vernieuwingsvoorstellen uit de hoek van één en 
dezelfde partij: d 66.

Staatkundige vormgeving in de negentiende eeuw: vier grondwetten versleten

Rond 1900 hebben de voornaamste karaktertrekken van het huidige Nederlandse staats
bestel hun vorm gekregen. Staatsrechtgeleerden hadden inmiddels het belang van het 
ongeschreven staatsrecht ontdekt. In de tweede helft van de jaren zestig had de politieke 
praktijk, specifiek de Luxemburgse kwestie, de zogenaamde vertrouwensregelopgeleverd, 
die tot de kern van ons staatsrecht moest worden gerekend.5 Zonder een minimum aan 
vertrouwen van de Tweede Kamer kon een zittend ministerie niet doorregeren. Ook al 
hield de koning een zekere stem in het kapittel bij de keuze van bepaalde ministers, in 
de politieke praktijk ging het er uiteindelijk om of ministers individueel en collectief 
voldoende vertrouwen van de Kamermeerderheid genoten.

De late, want schokkende (h)erkenning van die belangrijke vertrouwensregel leverde 
een overduidelijke bevestiging op van het parlementair stelsel zoals dat bij de grond
wetsherziening van 1848 was vastgelegd.6 De betekenis van die grondwetsherziening, 
terecht grotendeels aan Thorbecke toegeschreven, ook al verdedigde hij als ambteloos 
burger de voorstellen niet in de Kamers, kan nauwelijks worden overschat. Voortaan 
zou de Tweede Kamer net als de Provinciale Staten en de gemeenteraden rechtstreeks 
worden gekozen, terwijl de in 1815 ingestelde Eerste Kamer, met door de koning voor 
het leven benoemde leden, van nu af aan indirect door Provinciale Staten zou worden 
gekozen. De ministers werden volledig politiek verantwoordelijk voor het reilen en zeilen 
van het staatsbestel. De Kamers kregen min o f meer het instrumentarium aan parle
mentaire rechten waar ze nu nog over beschikken. Van haar kant kon de regering beide 
Kamers voortaan ontbinden. De Grondwet droeg de gewone wetgever, regering en 
Staten-Generaal gezamenlijk, op allerlei belangrijke zaken in regels vast te leggen. 
Thorbecke zelf tekende in die eerste jaren voor de belangrijkste organieke wetten, te 
weten de Gemeentewet, de Provinciale Wet en de Kieswet. Het beperkte aantal rechten 
en vrijheden van de burger, de in de Grondwet van 1814 vastgelegde verworvenheid van 
de in 1813 herkregen onafhankelijkheid, werd uitgebreid.

De Grondwet van 1848 hield, op een onbetekenende wijziging in 1884 na, bijna veertig 
jaar stand. De belangrijke herziening van 1887 kon maar net gerealiseerd worden. Van 
confessionele zijde bleek men bereid af te stappen van de non-possumus-Y\]r\ nadat van 
liberale zijde was erkend dat de bestaande tekst van de Grondwet subsidiëring van het 
bijzonder onderwijs niet uitsloot.7 De al centraal staande onderwijs- en kiesrechtkwesties 
zouden de politieke tegenstellingen tussen links en rechts de volgende dertig jaar volledig 
bepalen. De grondwetsherziening zelf is vooral van belang vanwege de uitbreiding van 
het actief kiesrecht. Het percentage kiesgerechtigde -  relatief welgestelde — volwassen 
mannen steeg van ruim 10 procent tot circa 25 procent. Het zogenaamde caoutchouc-ar
tikel bepaalde dat de Kieswet voortaan zou regelen wie op grond van zijn maatschappelijke
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welstand en geschiktheid kiesrecht zou krijgen. Het duurde nog bijna tien jaar voordat 
de nieuwe Kieswet het zogenaamde attributief kiesrecht introduceerde waarmee ongeveer 
de helft van de volwassen mannen over het actief kiesrecht beschikte. Kiesrecht voor 
vrouwen, ver verwijderd van de politieke realiteit in de negentiende eeuw, was juist 
expliciet uitgesloten bij de grondwetsherziening in 1887. Haar staatkundige betekenis 
ontleent de herziening vooral ook aan de integrale verkiezing van de Tweede Kamer om 
de vier jaar, welke in de plaats kwam van de verkiezing van de helft van de Kamerleden 
om de twee jaar. De reguliere Kamerverkiezingen om de vier jaar introduceerden als 
vanzelfsprekend de normale kabinetsperiode van vier jaar. De Tweede en Eerste Kamer 
kregen een vast aantal leden: respectievelijk 100 en 50. Met het inwerkingtreden van de 
nieuwe Kieswet kort voor de eeuwwisseling werden alle 100 leden van de Tweede Kamer 
in een enkelvoudig kiesdistrict op basis van een absoluut meerderheidsstelsel gekozen. 
De geschiedenis van de voornaamste staatkundige ontwikkelingen in de negentiende 
eeuw is, ook nadat de belangrijke betekenis van het ongeschreven staatsrecht was door
gedrongen, bovenal de geschiedenis van grondwetsherzieningen, dat wil zeggen van 
enkele momenten. Deze laatste waarneming, dat het vooral een beperkt aantal hoofd
momenten in de negentiende eeuw betreft, is wellicht enigszins gekleurd door de 
ontwikkelingen in de twintigste eeuw. Dat spreekt in elk geval uit het commentaar van 
de bezorger van de ‘roode grondwet’, de in rode inkt gedrukte artikelen van de Grondwet 
tezamen met de tekst van de overeenkomende zwartgedrukte artikelen uit de grondwetten 
vanaf 1814. In de beeldende en licht ironische taal uit het voorbericht bij de uitgave van 
1887, waarin gemeld wordt dat de tekst van de Grondwet voor de derde maal in ‘een 
roode jurk’ verschijnt, heet het dat

‘wij in nog geen tachtig jaren vier grondwetten versleten hebben en thans aan de vijfde
beginnen, ééne keer verstelwerk (de herziening van 1884, Gl') niet meegerekend’ .S

Staatkundige vernieuwing in de twintigste eeuw: een millennium zonder partijtwisten?

Naar de Pacificatie

Hoezeer Nederland in staatkundig opzicht in de negentiende eeuw ook vorm heeft 
gekregen, het is een ernstig misverstand dat daar in de twintigste eeuw niet veel meer 
aan toe- o f afgedaan is. Het grootste misverstand is wel dat Nederland al sinds 1848 als 
een parlementaire democratie te karakteriseren is. Van democratie was vanaf 1848 geen 
sprake, alleen al gezien het zeer beperkte en zeer eenzijdig -  op grond van de hoogte 
van de census — toegekende actief kiesrecht. Op de grondwetsherziening van 1887 volgde 
de periode van ruim een kwart eeuw van de Antithese met de scherpste polarisatie uit 
de parlementaire geschiedenis tussen de liberalen en socialisten ter linkerzijde en de 
confessionelen ter rechterzijde. De Pacificatie van 1917 bracht de van confessionele zijde 
nagestreefde volledige financiering van het bijzonder lager onderwijs tegelijk met het 
algemeen mannenkiesrecht -  en de mogelijkheid het vrouwenkiesrecht bij gewone wet 
toe te kennen -  uit het programma van de samen optrekkende liberale partijen en van 
desD A P. Sinds de eeuwwisseling waren allerlei voorstellen tot uitbreiding van het kiesrecht 
gedaan. Allereerst enige kansloze initiatiefvoorstellen van de vrijzinnig-democraten en
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van de s d a p , gecombineerd met voorstellen voor een facultatief wetgevingsreferendum 
en afschaffing van de Eerste Kamer. In 1905 benoemde het kabinet-De Meester de 
staatscommissie-De Beaufort, die voorstelde het kiesrecht te deconstitutionaliseren via een 
zogenaamd blanco artikel alsmede het kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging in 
te voeren. De voorstellen leverden niets op, hetgeen ook gold voor de voorstellen van 
de staatscommissie-Heemskerk, een in 1910 ingestelde commissie onder leiding van de 
eerst verantwoordelijke minister van Binnenlandse Zaken zelf, zoals we nadien nog 
meermalen zullen zien, die pleitte voor het huismanskiesrecht en versterking van de rol 
van de Eerste Kamer, onder andere via een specifiek terugzendingsrecht.

De in 1913 door het liberale minderheidskabinet-Cort van der Linden, het kabinet 
van de volkswil, ingestelde staatscommissie-Oppenheim en staatscomrnissie-Bos vonden een 
uitweg uit de decennialange politieke impasse. De kiesrechtkwestie en de onderwijs
kwestie werden als het ware tegen elkaar uitgeruild met een voor alle partijen bevredigend 
resultaat. Bij de samenstelling van de commissie-Oppenheim waren vooral voorstanders 
van een kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging gerekruteerd.9 Zonder veel slag 
o f stoot zou dit kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging in de plaats treden van 
het stelsel van absolute meerderheid, waarbij per district één Kamerlid c.q. afgevaardigde 
werd gekozen. Als iets kenmerkend is gebleken voor het functioneren van Nederland 
als parlementaire democratie in de twintigste eeuw, is het ongetwijfeld het stelsel van 
evenredige vertegenwoordiging. De verdeling van de politieke macht in de vorm van 
Kamerzetels ligt gedurende een halve eeuw van vergaande verzuiling nagenoeg vast. 
Ietwat overdreven is wel gesproken van een electorale ijstijd.10

De Pacificatie van 1917 vormde de afsluiting van een periode waarin blokken van 
partijen vooral elkaar bestreden en daardoor nauwelijks een stap vooruit kwamen." Een 
grondwetsherziening kon sinds 1848 immers alleen totstandkomen wanneer in tweede 
instantie een tweederde meerderheid in beide Kamers ermee instemde. Dat betekende 
dat partijen bereid moesten zijn water bij de wijn te doen, om gezamenlijk voor alle 
partijen bevredigende oplossingen te zoeken. Die conclusie trok de optimistische nieuwe 
bezorger van de ‘roode grondwet’ in 1918 ook:

‘Aan een millen(n)ium zonder partijtwisten te gelooven, is misschien voorbarig of ook 
ongewenscht, -  eene samenwerking als deze, waarbij door redelijke schikkingen welhaast alle 
partijen bevredigd worden en vooruitgang door niemand te loochenen valt, moge voor de 
toekomst op nationaal én ook op internationaal gebied een bewijs blijken van de kracht van 
dien tot nu toe zoo dikwijls smadelijk gehoonden factor in de politiek, den goeden wil.’12

De periode van het Interbellum

De inkt van bovenstaand citaat was nauwelijks droog o f het zojuist beëdigde confessionele 
kabinet-Ruys de Beerenbrouck benoemde een staatscommissie onder leiding van de 
voorzitter van de ministerraad zelf om een fundamentele wijziging van het Nederlandse 
staatsbestel via grondwetsherziening te overwegen c.q. voor te bereiden. Onder de 
dreiging dat de revolutie niet aan de grens halt zou houden diende de staatscommissie-Ruys 
zich te bezinnen op belangwekkende zaken, zoals de macht van de Staten-Generaal, 
volksinitiatief en referendum, nieuw te creëren publiekrechtelijke lichamen alsmede de
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troonopvolging. Dat staatkundige vernieuwing niet samen hoeft te vallen met grond
wetsherziening bleek binnen korte tijd, toen Marchant, de fractievoorzitter van de 
vrijzinnig-democraten in de Tweede Kamer, via een initiatiefvoorstel volwassen vrouwen 
het actief kiesrecht wist te bezorgen. Via deconstitutionalisering was het pad hier een 
jaar tevoren weliswaar voor geëffend, maar zonder angst voor revolutie zou de confes
sionele zijde, die er bij komende verkiezingen duidelijk van zou profiteren, er stellig 
minder snel mee hebben ingestemd.

Nadat was gebleken dat de grenspaaltjes met Duitsland de revolutie wel degelijk 
hadden ‘tegengehouden’, was het met de staatkundige vernieuwingsgezindheid aan 
confessionele zijde in elk geval al gauw gedaan. De in 1918 breed opgezette operatie 
resulteerde er in 1922 uiteindelijk in dat leden van de Eerste Kamer voortaan voor zes 
in plaats van voor negen jaar zouden worden gekozen, met om de drie jaar verkiezing 
van de helft van de leden, en net als de andere vertegenwoordigende lichamen op basis 
van het kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging. De enige andere — meer princi
piële dan feitelijke -  verandering van belang hield in dat door de regering gesloten 
verdragen voortaan als regel parlementaire goedkeuring behoefden. De feitelijke betekenis 
van deze wijziging was minder groot, doordat stringenter dan voorheen gedefinieerd 
werd wat onder internationale verdragen zou worden verstaan.u

In de tweede helft van de jaren dertig zou nogmaals een staatscommissie onder voor
zitterschap van de minister van Binnenlandse Zaken worden ingesteld om de wense
lijkheid van grondwetsherziening van een groot aantal onderwerpen te onderzoeken. 
Op basis van het rapport van de staatscommissie-De Wilde diende het kabinet-Colijn m 
(I935"I937) slechts een beperkt aantal voorstellen in. Vanuit staatkundig opzicht is de 
in 1938 binnen twee jaar -  onvertoond snel -  totstandgekomen grondwetsherziening 
vooral van belang omdat het mogelijk werd via gewone wet openbare lichamen voor 
beroep en bedrijf met verordenende bevoegdheden in te stellen.14 In 1950 zou de Wet 
op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie nadere invulling geven via de SER, die een 
hoofdrol ging spelen, en via de minder dan verwacht op de voorgrond tredende (hoofd)- 
product- en (hoofd)bedrijfschappen. Sinds 1938 kende de Grondwet tevens ministers, 
die niet belast zijn met de leiding van een ministerieel departement. Bij toenemende 
internationale spanningen zou het wellicht wenselijk blijken om eventueel zelfs leden 
van oppositiepartijen via zo’n ministerschap zonder portefeuille in de ministerraad op 
te nemen. In de al decennia niet meer letterlijk te nemen tekst van het grondwetsartikel 
bleef de koning overigens ministers benoemen en naar welgevallen ontslaan.

Van be vrij ding tot de jaren zestig

Na de Tweede Wereldoorlog is de internationale context onherkenbaar gewijzigd. Als 
kleine onafhankelijke staat speelde Nederland nog slechts een bijrol in internationaal 
verband, met alle consequenties ook in staatkundig opzicht. In 1945 werd Nederland 
lid van de Verenigde Naties en in 1949 van de n a v o . In 1950 tekende Nederland als lid 
van de Raad van Europa het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden. Zeven jaar later volgde de oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap, waarbinnen een in tempo zeer wisselend maar 
onomkeerbaar proces van Europese integratie gestalte kreeg. Aan het eind van de
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twintigste eeuw blijkt de vrijheid van handelen van de tot 1940 neutrale staat voor een 
groot deel verdwenen.

Binnen de zich grondig wijzigende internationale context valt het primair op dat het 
onderwerp grondwetsherziening na 1945 haast permanent op de politieke agenda staat. 
In ruim een halve eeuw zou de Grondwet tienmaal worden herzien, waarbij de algehele 
herziening van 1983 er als vanzelfsprekend uitspringt naast alle partiele herzieningen.

Ruim tien jaar na de bevrijding is de Grondwet zelfs viermaal partieel herzien, 
samenhangend met de gewijzigde internationale verhoudingen. In het werk van twee 
opeenvolgende staatscoimnissies-Beel, waaraan de voorzitter als minister van Binnenlandse 
Zaken respectievelijk als minister-president leiding gaf, stonden de gewijzigde verhou
dingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden centraal. De grondwetsherziening van 
1948 moest de republiek Indonesië, ruim drie jaar na de onafhankelijkheidsverklaring 
van augustus 1945 en na een ‘politionele actie’, als deel van de federatie van Indonesische 
deelrepublieken via de Nederlands-Indonesische Unie binnen het Koninkrijk der N e
derlanden houden. De studeerkamerconstructie, binnen enkele maanden gevolgd door 
een tweede politionele actie, kon niet beletten dat beide staten enkele jaren later als 
vijanden tegenover elkaar kwamen te staan.

Verschillende voorstellen van opeenvolgende staatscommissies om de omslachtige 
procedure van grondwetsherziening zelf te herzien leden in diezelfde fase schipbreuk. 
In 1948, tien jaar na de opneming van de minister zonder portefeuille, bereikte wel het 
instituut van staatssecretaris de Grondwet, niet als onderminister, maar vallende binnen 
de uiteindelijke ministeriële verantwoordelijkheid.

In 1950 volgde reeds de instelling van de staatscommissie-Van Schaik. De voorzitter 
van de commissie had het zittende kabinet-Drees geformeerd en maakte er als minister 
zonder portefeuille deel van uit. Het ministerschap zonder portefeuille leek een goede 
functie om zich indringend bezig te houden met wenselijke respectievelijk noodzakelijke 
veranderingen binnen koninkrijksverband alsmede met de buitenlandse betrekkingen.

Na de kabinetscrisis over Nieuw-Guinea, ruim een half jaar na de instelling van de 
staatscommissie, kreeg Van Schaik ontslag als minister zonder portefeuille. Op basis van 
het advies van de commissie-Van Schaik en van de eveneens in 1950 ingestelde commis- 
sie-Van Eysinga, die zich bezighield met de samenwerking tussen regering en Staten-Ge- 
neraal bij het buitenlands beleid, kwam in 1953 een grondig gewijzigde paragraaf over 
buitenlandse betrekkingen in de Grondwet. Een vijfde deel van het aantal leden van de 
Tweede en Eerste Kamer kreeg de mogelijkheid uitdrukkelijke parlementaire goedkeu
ring van verdragen te verlangen. Drie jaar later werd de mogelijkheid van uitdrukkelijke 
naast stilzwijgende goedkeuring nader uitgewerkt.'5 Van fundamentele betekenis was de 
totstandkoming van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, waarmee een 
nieuwe rechtsorde werd gecreëerd voor de binnen één staatsverband maar feitelijk 
onafhankelijk functionerende rijksdelen Nederland, Suriname en de Nederlandse An
tillen. Artikel 5 lid 2 van het Statuut bepaalde dat de Nederlandse Grondwet de bepalingen 
van het Statuut in acht zou nemen. In 1956 lukte het ten slotte om het aantal leden van 
de Tweede en Eerste Kamer met de helft uit te breiden tot 150 respectievelijk 75 leden 
nadat een eerdere poging in 1953 in tweede lezing door de Eerste Kamer was verworpen.

Eind 1963 werden de minimumleeftijdsbepalingen ten aanzien van het actief en passief 
kiesrecht bijgesteld. Grondwetsherziening was onvermijdelijk geworden, nadat Neder-
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land afscheid had genomen van Nieuw-Guinea, dar ongeveer tien jaar in een politieke 
ijskast weggestopt was geweest. Na een pseudo-referendum ging Nieuw-Guinea vanaf 
1968 als West-Irian deel uitmaken van de republiek Indonesië. Bij dezelfde grondwets
herziening werd alsnog het advies van de reeds lang gedechargeerde staatscommissie-Van 
Schaik ten aanzien van de troonopvolging verwerkt. De voorrang van een troonopvolger 
van het mannelijk geslacht boven een oudere zuster werd gehandhaafd. De al meer dan 
zeventig jaar bestaande situatie dat Nederland een vrouw als staatshoofd had, zoals ook 
na de eerstvolgende opvolging zou gelden, werd alleen iets minder uitzonderlijk c.q. 
buitenissig. Pas bij de algehele grondwetsherziening van 1983 is de — in heel korte tijd 
volledig achterhaalde -  voorrang van zonen boven dochters van de koning bij de 
troonopvolging vervallen.

Vanaf de jaren zestig

De jaren zestig vormen in menig opzicht een breuklijn in de naoorlogse ontwikkelingen, 
zo ook in staatkundig opzicht.'6 In een tijd van ontzuiling, deconfessionalisering en 
beginnende individualisering nam de roep om openheid, inspraak en democratisering 
snel toe.

Dat de negentiende-eeuwse tekst van de Grondwet nodig aan modernisering toe was, 
werd al gauw breed onderschreven. In 1966 verscheen de befaamde Proeve van een nieuwe 
Grondwet als product van een kleine ambtelijke werkgroep. De politieke ontwikkelingen 
in die jaren wakkerden de onlustgevoelens sterk aan. Zo waren tussen 1963 en 1967 drie 
heel verschillend samengestelde kabinetten, respectievelijk onder leiding van Marijnen, 
Cals en Zijlstra, aan het bewind op basis van de Kamerverkiezingen van 1963. De nieuw 
opgerichte partij d ’6 6  -  later d 6 6  — koos voor een heel ander staatsbestel, waarin de 
burgers meer invloed konden uitoefenen. De minister-president moest door de burgers 
worden gekozen, net als burgemeesters en commissarissen van de Koningin, er moest 
weer een districtenstelsel komen en burgers moesten bij referendum zaken kunnen 
beslissen. Het in 1967 geformeerde kabinet-De Jong besloot een Staatscommissie van 
advies inzake de Grondwet en de Kieswet in te stellen, naar haar voorzitters bekend als de 
commissie-Cals/Donner. Naast ex-premier Cals maakte vooral een politiek representatief 
geheel van geleerden deel uit van de commissie. Door de commissie breed ondersteunde 
aanbevelingen zouden wellicht een goede basis vormen voor grondige staatkundige 
hervormingen.

De werkelijkheid zou anders uitpakken. De keuze van een wisselende meerderheid 
van de commissie voor de rechtstreekse verkiezing van de formateur en beoogd premier 
in samenhang met een ander kiesstelsel voor de Kamerverkiezingen waarbij in een beperkt 
aantal districten -  wel op basis van evenredige vertegenwoordiging -  een deel van de 
Kamerleden zou worden gekozen, werd niet overgenomen door het kabinet. Toen de 
progressieve fracties onder aanvoering van pvdA-Kamerlid Van Thijn de meest in het 
oog springende aanbevelingen van de staatscommissie-Cals/Donner als initiatiefvoorstel 
indienden, bleek een duidelijke meerderheid in de Kamer van zulke voorstellen niet 
gediend.17 De aansprekende gedachte van de meerderheid in de staatscommissie en 
vooral ook van d ’6 6  was dat de uitslag van de Kamerverkiezingen zou moeten doorwerken 
in de samenstelling en het beleid van het nieuwe kabinet. In dat verband was blokvorming
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van partijen op basis van een stembusakkoord wenselijk. De burgers zouden kunnen 
kiezen voor een meer vernieuwingsgezinde samenwerking van de progressieve partijen 
o f voor een meer behoudend concept van de andere partijen, meer specifiek de confes
sionele partijen en de w d .

De voorstellers van de voornaamste aanbevelingen van de staatscommissie hadden er 
geen oog voor dat hun ideeën bepaald onaantrekkelijk waren voor de andere partijen. 
Heel uiteenlopende zichzelf respecterende partijen willen niet door derden tot blokvor
ming worden gedwongen. Het nieuwe kiesstelsel zou in elk geval voor een veel hogere 
kiesdrempel zorgen en zou daarmee alleen aantrekkelijk zijn voor grote partijen. Een 
door de kiezers gekozen formateur zou er stellig niet komen gezien het vereiste percentage 
van 50 procent van de geldige stemmen, maar indien dat wonder boven wonder toch 
zou gebeuren, dan was het maar helemaal de vraag o f die formateur wel minister-president 
zou worden. De gedachte uit de gelederen van d ’6 6  dat de vertrouwensregel gemist zou 
kunnen worden, sprak de andere partijen al helemaal niet aan.

De Kamermeerderheid liet het bij de in het reglement van orde opgenomen moge
lijkheid om als Tweede Kamer direct na de verkiezingen een formateur voor te dragen. 
Langs die weg zou toch een directe relatie tussen de verkiezingsuitslag en de volgende 
kabinetsformatie tot stand kunnen worden gebracht. Tot zo’n voordracht is het evenwel 
nimmer gekomen.lS Rond 1970 bleek ook voor initiatiefvoorstellen om de burgemeester 
en commissaris van de Koningin feitelijk door gemeenteraad respectievelijk Provinciale 
Staten te laten verkiezen geen meerderheid te vinden.19 In beide Kamers stemde wel een 
meerderheid in met afschaffing van de — sinds 1917 aan het kiesstelsel van evenredige 
vertegenwoordiging verbonden -  opkomstplicht bij verkiezingen.

In 1972 werd de Grondwet op instigatie van de commissie-Cals/Donner gewijzigd op 
een aantal terreinen, maar juist niet op die onderdelen waar het de commissie vooral 
om te doen was. Meest opvallende wijziging betrof de mogelijkheid het actief kiesrecht 
al aan 18-jarigen in plaats van 21-jarigen toe te kennen in de Kieswet. Zowel in eerste 
als tweede lezing bereikte de wijziging als resultaat van een initiatiefvoorstel-Van Thijn 
het Staatsblad.

Nog ruim tien jaar zou doorgewerkt worden aan het taaie en omvangrijke werk van 
een algehele grondwetsherziening. Het kabinet-Den Uyl probeerde nog in 1974 via een 
Nota inzake hetgrondwetsherzieningsbeleid een deel van de vernieuwende ideeën van de 
inmiddels opgeheven commissie-Cals/Donner te realiseren.20 Een Kamermeerderheid, 
met name de confessionele partijen en de w d , gaf opnieuw nul op het rekest.

Daarmee zou de grondwetsherziening vooral als een redactionele operatie de geschie
denis ingaan. Alle negentiende-eeuwse en goeddeels achterhaalde formuleringen, bij
voorbeeld die betreffende de macht van de koning, werden herschreven. Men hoefde 
niet langer staatsrecht gestudeerd te hebben om te begrijpen dat er iets heel anders werd 
bedoeld dan er stond. De grondwetsherziening als geheel is ook wel aangeduid als facelift 
van een oude dame.u

Los van de typeringen gaat het er natuurlijk om wat de materiële veranderingen 
behelsden. Dan blijkt de waslijst van niet allemaal even spectaculaire veranderingen in 
elk geval wel erg lang. De belangrijkste verandering was stellig de opneming van een 
reeks sociale grondrechten. De veeleer taakstellende dan dwingende betekenis van deze 
grondrechten werd in eerste aanleg beklemtoond, maar met het verstrijken van de tijd
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bleek de werkelijkheid op onderdelen genuanceerder. Van staatkundig belang was de 
verkiezing van de hele Eerste Kamer binnen een periode van drie maanden na de 
Statenverkiezingen. Zolang een kabinetsformatie duurde konden ministers hun ambt 
voortaan combineren met de functie van Kamerlid.11 De discriminerende voorrang van 
zonen boven dochters van de koning bij de troonopvolging verviel, zoals we al eerder 
zagen.

Niet zozeer staatkundig als wel van elementair belang was de bepaling dat de doodstraf 
niet uitgesproken kan worden in het Koninkrijk. Op staatkundig vlak kwam er de 
mogelijkheid van kiesrecht bij Kamerverkiezingen voor alle Nederlanders in het buiten
land alsmede voor een specifieke categorie buitenlanders bij gemeenteraadsverkiezingen. 
Het passief kiesrecht zou voor alle vertegenwoordigende lichamen op termijn al voor 
iB-jarigen beschikbaar komen. In de Grondwet werden bepalingen over de openbaarheid 
van bestuur alsmede de nationale ombudsman opgenomen.15 Die door de Tweede Kamer 
gekozen functionaris oefende inmiddels sinds 1982 zijn functie uit. Sinds 1980 kende 
Nederland een Wet openbaarheid van bestuur, die elke burger het principiële recht gaf 
op inzage van -  niet uitgezonderde -  overheidsdocumenten. Het voorwerk voor deze 
belangrijke wet was tien jaar tevoren verricht door een commissie Heroriëntatie Over- 
heidsvoorlichting via het eindrapport Openbaarheid-openheidonder leiding van ARP-frac- 
tievoorzitter Biesheuvel.

Bij de afronding van de algehele grondwetsherziening -  de tweede lezing van alle bijna
40 wetsvoorstellen gezamenlijk in de Tweede Kamer — kwam een nieuwe belangrijke 
taak voor inmiddels ex-premier Biesheuvel in zicht. Nadat zowel het kabinet-Den Uyl 
als het kabinet-Van Agt 1 in lijn met het advies van de commissie-Cals/Donner gemo
tiveerd had niet voor de invoering van welke vorm van referendum of volksinitiatief 
dan ook te kiezen, ontstond ineens een nieuwe situatie toen wö-woordvoerder Nijpels 
in 1981 een motie indiende om een staatscommissie de wenselijkheid van invoering van 
het consultatief referendum te laten bestuderen.2"4 Het betrof een merkwaardig incident 
omdat de indiener van de motie als enige binnen zijn partij, die zich bij elke gelegenheid 
heftig tegen iedere vorm van referenda had gekeerd, wél sympathiek stond tegenover 
referenda. Minister van Binnenlandse Zaken Van Thijn, zelfbepaald ontevreden dat de 
grondwetsherziening nauwelijks tegemoetkwam aan de onvrede over de geringe invloed 
van de kiezers op de beleidsvorming, greep de uitgestoken hand onmiddellijk. Eind mei
1982 installeerde de inmiddels demissionaire minister de staatscommissie va?i advies inzake 
de relatie kiezers-beleidsvorming, met vooral voormalige politici en staatsrechtsgeleerden, 
naar haar voorzitter de staatscommissie-Biesheuvel genoemd.

Bijna twee jaar later verscheen het eerste rapport van de staatscommissie waarin 
vergaande aanbevelingen werden gedaan.25 De hele commissie pleitte voor invoering 
van een facultatief correctief wetgevingsreferendum -  in principe ook op decentraal 
niveau -  en nagenoeg de hele commissie wilde via een wettelijke regeling de Tweede 
Kamer toekomstige formateurs laten voordragen. Ten aanzien van een consultatief 
referendum, volksinitiatief en wijze van benoeming o f verkiezing van de burgemeester 
was de commissie verdeeld.

Unanimiteit o f verdeeldheid van de commissie bleek niet ter zake doende. Het c d a - 

WD-kabinet-Lubbers 1, met minister van Binnenlandse Zaken Rietkerk, had geen enkele 
behoefte aan de voorstellen van de staatscommissie, welke vooral werden gezien als een
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oprisping van de jaren zestig. Anders dan circa vijftien jaar tevoren ten aanzien van 
voorstellen van de commissie-Cals/Donner was er ook geen animo bij de fracties van 
d66 o f PvdA om de volmaakt kansloze aanbevelingen van de commissie-Biesheuvel via 
een initiatiefvoorstel in te dienen.

In 1987 volgde een zeer partiële grondwetsherziening, waarbij het individuele inlich
tingenrecht van Kamerleden werd vastgelegd. Het parlementair minderheidsrecht op 
enquête, waar een overgrote meerderheid in de Tweede Kamer zich meermalen voor 
had uitgesproken was in 1986 voor de tweede maal door de Eerste Kamer afgewezen. 
Inmiddels is de Tweede Kamer het enquêterecht gaan toepassen in het kader van de 
controle op het regeringsbeleid nadat het in 1977 via wijziging van de Enquêtewet 
mogelijk was gemaakt ook ministers te (ver)horen tijdens een parlementaire enquête.16

In de verkiezingscampagne medio 1989, die volgde op de val van het confessioneel- 
liberale kabinet-Lubbers 11, probeerde D66-fractievoorzitter en -lijsttrekker -  en meer en 
meer boegbeeld van de partij -  Van Mierlo vergeefs aandacht voor het thema staatkundige 
vernieuwing te vragen. Bij de formatie van het kabinet-Lubbers 111 spraken de regerings
fracties van c d a  en PvdA evenwel af zich opnieuw over de wenselijkheid van staatkundige 
vernieuwing te zullen buigen. Een motie-Van Mierlo kreeg vervolgens Kamerbrede 
ondersteuning.17 Korte tijd later werd een Kamercommissie-Deetman met de fractievoor
zitters van de grote partijen ingesteld onder leiding van de nieuwe Kamervoorzitter. De 
eerste gedachte om het werk van de commissie toe te spitsen op politiek haalbare 
voorstellen, werd snel verlaten. De commissie besloot juist alle ideeën, suggesties en 
voorstellen van de afgelopen kwart eeuw te inventariseren en daarna te overwegen. Door 
een politieke meerderheid onderschreven voorstellen zouden alsnog gerealiseerd kunnen 
worden, de andere voorstellen zouden gemotiveerd worden afgewezen. In haar rapport, 
waarin de commissie bijna honderd ideeën en voorstellen, rijp en groen door elkaar, 
inventariseerde, beklemtoonde de commissie het gebrek aan legitimiteit en doelmatigheid 
van het overheidsoptreden.18

Subcommissies van vooral voormalige politici en geleerden werden ingesteld om de 
reikwijdte van de ministeriële verantwoordelijkheid, gewenste wijzigingen ten aanzien 
van kabinetsformatie en kiesstelsel, benoeming o f verkiezing van de burgemeester 
respectievelijk het uitgebreide stelsel van adviescommissies en -procedures te laten 
onderzoeken. De subcommissie-De Koning bepleitte opnieuw de formateur door de 
Kamer te laten voordragen alsmede een decisief wetgevingsreferendum in te voeren.iy 
De subcommissie-Van Thijn wilde de gemeenteraad de burgemeester laten kiezen.30

Aan het eind van de rit van het kabinet-Lubbers m, na vier jaar discussie over de 
meest uiteenlopende zaken binnen en buiten de Kamer, kon de rekening over het dikke 
dossier nog niet overtuigend worden opgemaakt. Per saldo zou bijna alles bij het oude 
blijven, in elk geval voor zover het kernpunten van het staatsbestel betrof. Tijdens de 
kort nadien plaatsvindende kabinetsformatie, medio 1994, droeg de Kamer geen forma
teur voor benoeming voor, maar nodigde ze wel drie informateurs, die hun rapport 
hadden uitgebracht bij de koningin, uit voor een gedachtewisseling. Voor het eerst in 
de parlementaire geschiedenis vond zo’n gesprek tussen Kamer en -  voormalige -  in
formateurs van pvcIa , w d  en d 6 6  plaats, waarbij de informateurs duidelijk niet bereid 
bleken het achterste van hun tong te laten zien om de kans op de formatie van een eerste 
paars kabinet niet te verkleinen.5'
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Het inderdaad geformeerde paarse kabinet-Kok maakte nadrukkelijk werk van de 
aanbevelingen van de voormalige subcommissie onder leiding van het CDA-Kamerlid 
De Jong, welke een drastische sanering van het adviesstelsel in de sfeer van de beleids
vorming op rijksniveau propageerde.3* Dit adviesstelsel werd steeds minder geïden
tificeerd met het maatschappelijk draagvlak dat het geacht werd te verschaffen dan met 
de stroperigheid in de politieke besluitvorming. Een zogenaamde woestijnwet hief 
nagenoeg alle adviescommissies op, waar een beperkt aantal, hoofdzakelijk per departe
ment ingestelde, commissies voor terugkwam. De samenstelling van de commissies werd 
stringent geregeld, verplichtingen om advies te vragen gingen op de helling en de nieuwe 
commissies zouden binnen specifieke termijnen dienen te adviseren.

Versnelling van de besluitvorming lag ook ten grondslag aan de grondwetsherziening 
in 1995 die de staatkundig en politiek zinloze ontbinding van de Eerste Kamer in het 
kader van de grondwetsherziening liet vallen. Tot indiening van het betrokken voorstel 
was besloten nadat geconcludeerd was dat grondwetsartikelen ten aanzien van de militaire 
dienstplicht toch wijziging zouden dienen te ondergaan.33 Het eveneens voorgestelde 
zwangerschapsverlof voor volksvertegenwoordigers zou niet in tweede lezing door de 
Eerste Kamer worden aangenomen.

Datzelfde lot trof medio 1999 het tweede lezingsvoorstel ten aanzien van grondwet
telijke verankering van het decisief wetgevingsreferendum, zowel voor nationaal als 
decentraal niveau. Het in de regeerakkoorden voor de kabinetten-Kok 1 en -Kok 11 
opgenomen ‘kroonjuweel’ van d 6 6  werd met 49 stemmen voor en 26 stemmen tegen 
in de nacht van Wiegel door de Eerste Kamer verworpen.34 Het zou ontegenzeglijk de 
meest ingrijpende staatkundige hervorming sinds de Pacificatie van 1917 zijn geweest. 
Een en ander verklaarde zowel de dreiging met een kabinetscrisis door D66-fractievoor- 
zitter De Graaf als de tegenstem van senator Wiegel. Alle andere WD-senatoren stemden 
weliswaar voor het voorstel, maar zonder er inhoudelijk mee in te stemmen en in de 
wetenschap dat de stem van hun afwijkende fractiegenoot beslissend was. Een eeuw 
staatkundige vernieuwing werd afgerond met de afspraak van de fracties van pvc1a , w d  
en D 66 in de Tweede Kamer om een tijdelijke wet op het raadplegend referendum tot 
stand te brengen en grondwettelijke verankering van het decisief wetgevingsreferendum 
opnieuw op de rails te zetten.35 Dat daarbij ook zou worden gekeken naar de positie van 
de sinds 1983 — niet alleen bij grondwetsherziening — meer op de voorgrond tredende 
Eerste Kamer lag in de rede.36

Amper over de drempel van de nieuwe eeuw heeft de staatscommissie Dualisme en 
lokale democratie de grondwetgever en wetgever begin 2000 een ambitieuze taak voor
gehouden. Vergaande versterking van de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het 
college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester gepaard gaande 
met het accentueren van de controlerende werkzaamheden van de gemeenteraad, zal 
het lokale politieke bedrijf een ander aanzien geven, in elk geval formeel. Ook al vormt 
een breed onderschreven advies van een belangrijke staatscommissie geen garantie voor 
resultaat, de vele door de staatscommissie gedane aanbevelingen lijken in de komende 
jaren zeker in wijziging van de Grondwet en Gemeentewet te resulteren. De eerste vraag 
daarbij is o f wethouders in de toekomst nog deel zullen uitmaken van de gemeenteraad. 
Wethouders van buiten de gemeenteraad zijn waarschijnlijk al binnen enkele jaren te 
begroeten. Vooralsnog is niet te verwachten dat burgemeesters van de vier grote ge-
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meenten -  net als naar eigen keuze van de gemeenten met meer dan 50.000 inwoners
-  door de burgers zelf rechtstreeks gekozen zullen gaan worden. Een tweederde meer
derheid in beide Kamers voor zo’n vergaande breuk met de grondwettelijke kroonbe
noeming ligt niet in het verschiet. Deconstitutionalisering van de kroonbenoeming lijkt 
in de huidige situatie bepaald wel haalbaar en zou heel goed in een recht van aanbeveling 
door de gemeenteraad kunnen uitmonden. Daarmee zou een meer dan dertig jaar oude 
discussie worden afgerond.

Conclusie: vechten tegen de bierkaai?

Sinds het begin van de jaren zeventig, toen de vergaande voorstellen van de commissie- 
Cals/Donner volstrekt onhaalbaar bleken, is het beeld ontstaan dat het bewust nastreven 
van staatkundige vernieuwing overeenkomt met vechten tegen de bierkaai. Het kwam 
er al gauw op neer dat het argument dat een specifieke verandering grondwetsherziening 
vergde, beslissend leek om maar niet tot indiening van het voorstel over te gaan. 
Grondwetsherziening als zodanig — met de vereiste tweederde meerderheid in tweede 
instantie in beide Kamers -  leek onhaalbaar.

Bovenstaand overzicht maakt duidelijk dat genoemd beeld de werkelijkheid niet goed 
weergeeft. Nederland ziet er anno 2000 heel anders uit dan een eeuw tevoren, niet alleen 
in maatschappelijk, economisch o f ruimtelijk opzicht maar nadrukkelijk ook in staat
kundig opzicht. In de twintigste eeuw als geheel zijn allerlei belangrijke en minder 
belangrijke staatkundige veranderingen doorgevoerd. Dat geldt ook voor de afgelopen 
dertig jaar. Grondwetsherziening, ongeacht de inhoud, is veeleer aan de orde van de 
dag.

Spotprent uit: De Democraat, januari 1968.
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In de praktijk van de staatkundige vernieuwing gaat het vanzelfsprekend juist wel om 
de inhoud van de voorstellen. Dan blijkt dat het beeld van staatkundige immobiliteit 
nagenoeg geheel is terug te voeren op een beperkt aantal voortdurend weerkerende 
verlangens uit het gedachtegoed van d 66. Afgezien van de PvdA, die in het algemeen 
benauwd afstand bleek te nemen van staatkundige verlangens van d 6 6 , geldt voor het 
hele politieke spectrum dat men niet bereid is te experimenteren met het kiesstelsel van 
evenredige vertegenwoordiging en de vertrouwensregel. Tot zeer recent zag een Kamer
meerderheid in het door d 6 6  zo gewenste referendum vooral een bedreiging van het 
parlementaire stelsel. De menigmaal door prominente vertegenwoordigers van d 6 6  
gegeven voorstelling van zaken dat in Nederland nog steeds op negentiende-eeuwse 
wijze kabinetten worden geformeerd respectievelijk politiek wordt bedreven in het 
algemeen, is hoe dan ook niet geloofwaardig. Ook zonder wijziging van het kiesstelsel 
of directe verkiezing van de minister-president gaat het anno 2000 juist bij de formatie 
van kabinetten heel anders toe dan ruim dertig jaar geleden. Sinds de jaren zestig bleken 
de kiezers op grond van de aanleiding tot de Kamerverkiezingen, de partijprogramma’s 
en de opstelling van de politieke partijen in de voorafgaande campagne vrijwel steeds 
via een specifieke stembusuitslag de volgende kabinetsformatie beslissend te kunnen 
beïnvloeden. Daarbij speelt een belangrijke rol dat de grote partijen al decennia niet 
meer zo vrijblijvend de verkiezingen ingaan als in de jaren zestig. Zonder verkiezingen 
wisselen van coalitiepartner staat ook al decennia buiten de politieke werkelijkheid. De 
lijsttrekker van de grootste regeringspartij wordt al een kwart eeuw haast vanzelfsprekend 
de nieuwe premier. Het politieke bedrijf wordt veeleer getypeerd door een vergaande, 
zij het zeker niet volledige, openbaarheid dan door de haast spreekwoordelijke achter
kamertjespolitiek van voorheen.

Als hierboven w erd gesproken over het staatkundig gedachtegoed van d 66 m ag er ook 
wel eens op w orden gewezen dat consistentie hierin veelvu ld ig  ver te zoeken is. U itgaande 
van uitspraken van prom inente E>66-leden -  fractievoorzitters o f  fractiew oordvoerders
— is het niet moeilijk geheel tegenstrijdige wensen o f suggesties te signaleren. Op het 
ene moment kon de vertrouwensregel worden gemist, op een ander moment juist niet. 
In eerste instantie wilde de partij met het oog op de helderheid in de Engelse politiek 
absoluut af van het kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging. Pas later realiseerde 
zij zich dat het Engelse kiesstelsel in ieder geval niet diende te worden ingevoerd. 
Verhoging van de kiesdrempel zag de partij in het algemeen als onwenselijk, maar 
vervolgens koos ze voor een stelsel waarin die drempel met een factor 10 tot 15 wordt 
verhoogd. Aanwijzing van de formateur door de Kamer was eerst een fopspeen en veel 
later juist uiterst wenselijk. Een decisief referendum alleen voor wetsvoorstellen maar 
niet voor planologische kernbeslissingen was op zeker moment een lege huls, maar werd 
nadien zelfs een kroonjuweel, waar de partij een kabinet voor ‘opblies’ . Na het herstel 
van de breuk in het kabinet-Kok 11 streeft de partij naar vastlegging van een adviserend
— consultatief -  referendum waarvan tevoren jarenlang de ömvenselijkheid was beklem
toond.

De geringe consistentie in het staatkundig gedachtegoed van d 6 6  in aanmerking 
genomen, kan men zich er slechts over verbazen dat de wensen en verlangens van de 
partij voortdurend zo’n belangrijke rol konden spelen in politieke discussies in het 
algemeen en in Kamerdebatten in het bijzonder. De belangrijkste verklaring hiervoor
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lijkt dat de andere grote partijen, en speciaal de PvdA, beseften dat een goede relatie met 
d 6 6  van gewicht is met het oog op toekomstige kabinetsformaties. d 6 6  zat in elk geval 
enkele malen op de wip. In de jaren negentig, waarin de programmatische verschillen 
tussen de grote partijen veel kleiner zijn geworden, lenen juist staatkundige ideeën zich 
goed om zich partijpolitiek te profileren. Bereidheid tot discussie verplicht in het 
algemeen al niet, maar helemaal niet wanneer men zo kan uitrekenen dat een bepaald 
voorstel de vereiste tweederde meerderheid -  in laatste instantie in de Eerste Kam er-  
toch niet zal halen. Zo leek bijvoorbeeld de w d  betrekkelijk gemakkelijk in te stemmen 
met de grondwettelijke verankering van het wetgevingsreferendum, alhoewel de partij 
als geheel tot enkele jaren geleden bij elke gelegenheid had laten blijken er grote bezwaren 
tegen te hebben. Ten slotte lijkt mee te spelen dat het ook voor woordvoerders van 
partijen die niets voelen voor ‘gemorrel’ aan de fundamenten van ons staatsbestel, bepaald 
aantrekkelijk is hun rol te spelen in staatkundige debatten. Bij weinig andere debatten 
zijn die woordvoerders zo verzekerd van de gewenste publiciteit. De hele partij c.q. 
fractie staat in het algemeen nagenoeg voorspelbaar achter haar woordvoerder.
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aangeduide veranderingen: Van Hasselt, Verzameling van Nederlandse Staatsregelingen en 
Grondwetten {iyL druk; Alphen aan den Rijn 1987). Zie tevens P.W .C. Akkermans en A.K. 
Koekkoek (red.), De Grondwet, een artikelsgewijs commentaar (2C druk; Zwolle 1992).

7 Met haar non-possumus -  letterlijk: wij kunnen niet -  gaf de confessionele zijde aan niet bij 
machte te zijn aan grondwetsherziening mee te werken zolang het bijzonder onderwijs geen 
overheidssubsidie zou kunnen krijgen (zie Oud, Staatkundige vormgeving, p. 126-139).

8 De Grondwet 1987. Met verivijzing per artikel naar overeenkomstige bepalingen van eerdere 
Grondwetten (twaalfde uitgave; Zwolle 1994) p. 10.

9 Zie nader: J.T h . J .  van den Berg, ‘Deevenredigevertegenwoordigingin Nederland’ , Tijdschrift 
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Pijnlijke principes. De liberalen en de 
grondwetsherziening van 1917

Patrick van Schie

‘Politiek profijt hebben de liberalen, die tot de grondwetsherziening van 1917 hun 
medewerking verleend hebben, zoomin ten opzichte van het algemeen kiesrecht als ten 
aanzien van de finantieele gelijkstelling beoogd. In beide opzichten brachten zij zware 
offers, waartegenover geen enkel voordeel van hun eigen partij stond

Wellicht probeerde J.J. van Bolhuis, de hoofdredacteur van het liberale partijorgaan 
De Vrijheid, zijn geestverwanten in de kommervolle jaren dertig op te fleuren door hun 
onbaatzuchtigheid te prijzen. Toch is in ieder geval zijn laatste uitspraak onbetwistbaar. 
Want de liberalen hebben als gevolg van de wijzigingen in het kiesstelsel inderdaad 
ernstig aan politieke slagkracht ingeboet. Als de term ‘liberaal’ op de meest ruimhartige 
wijze wordt toegekend, dan vielen zij terug van 39 Tweede-Kamerzetels in 19132 (op een 
totaal van honderd) naar twintig in 1918 (na de invoering van algemeen mannenkiesrecht 
en evenredige vertegenwoordiging) en zestien in 1922 (toen ook het actief en algemeen 
vrouwenkiesrecht was ingevoerd). Als bij de etikettering van partijen tot liberaal strikter 
te werk wordt gegaan, was er zelfs sprake van een teruggang van 32 zetels in 1913 naar 
tien in 1918 en elf in 1922.’

De grondwetsherziening van 1917 betrof niet alleen het kiesrecht maar ook het 
onderwijs. De bijzondere lagere school werd gelijkberechtigd aan de openbare school. 
De druiven bleken ook hier voor de liberalen zuur te zijn. Want het openbaar lager 
onderwijs, waaraan zij verknocht waren, ondervond van de nieuwe regeling een zware 
terugslag. Tussen 1910 en 1930 zakte het aandeel van de openbare lagere school namelijk 
van 62% naar 38% van alle schoolgaande kinderen. De verhouding werd dus precies 
omgekeerd.'1

Dergelijke cijfers doen de vraag rijzen wat de liberalen heeft bezield om wijzigingen 
in de Grondwet te helpen doorvoeren die voor hen zo ongunstig uitpakten. Bij de 
beantwoording van deze vraag zal ik vooral kijken naar de liberalen in strikte zin, dat 
wil zeggen naar de politici die in de Liberale Unie (l u ) of in de Bond van Vrije Liberalen 
(b v l ) waren verenigd (zie schema van de partijen op p. 39). Zij zouden immers in 
electoraal opzicht het zwaarst worden getroffen en hadden zich altijd bijzonder om het 
lot van de openbare school bekommerd.

Stemrecht in het staatsbelang

Van de vrijzinnige partijen trad de Vrijzinnig-Democratische Bond (v d b ) het meest 
strijdlustig en consequent op ten behoeve van algemeen kiesrecht. De eis vormde zelfs 
de bestaansgrond van de partij. Zij was namelijk in 1901 opgericht naar aanleiding van 
een nederlaag van het unie-liberale hoofdbestuur. Dit hoofdbestuur had grondwetsher-
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ziening om te komen tot algemeen mannenki es recht door de lu  urgent willen verklaren. 
Toen dit mislukte, verliet het unie-liberale hoofdbestuur op één man na de partij. De 
afgescheidenen stichtten samen met enkele Radicalen een nieuwe partij, de v d b , die de 
invoering van algemeen mannen- en vrouwenkiesrecht ‘op grond van billijkheid en 
recht’ in zijn beginselverklaring vooropstelde.5

Degenen die in de l u  achterbleven, meer dan driekwart van de achterban, waren lang 
niet allemaal tegen algemeen mannenkiesrecht gekant. Dezelfde algemene vergadering 
die de urgentie van het algemeen mannenkiesrecht afwees, onderschreef in meerderheid 
wel het programpunt als zodanig.6 De unie-liberale getrouwen waren alleen niet bereid 
om alles op te hangen aan een grondwetsherziening waarvoor in het parlement geen 
meerderheid was te vinden, met het risico dat de hervormingsarbeid op bijvoorbeeld 
sociaal gebied stil kwam te liggen. En zeker wensten zij een meningsverschil over de 
tactiek (welk programpunt moest het eerst worden verwezenlijkt?) niet zo hoog op te 
spelen dat de confessionele vijand de overwinning in de schoot zou krijgen geworpen.7

Dat laatste was precies wat bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1901 gebeurde. De 
liberalen leden een smadelijke nederlaag, die de unie-liberale wrok tegenover de vrijzin- 
nig-democraten vermeerderde. Ondertussen oefenden de vrijzinnig-democraten met 
hun urgentieverklaring van het algemeen mannenkiesrecht toch wel zoveel aantrekkings
kracht uit op liberale voorstanders van algemeen kiesrecht, dat de l u  zich spoedig 
genoodzaakt zag het vraagstuk door een commissie nader te laten uitwerken. Die 
commissie bracht in juni 1903 een rapport uit waarin algemeen mannenkiesrecht werd 
aanbevolen, zij het met uitsluiting van bijvoorbeeld krankzinnigen, bedeelden, wanbe
talers van belasting en criminelen. Zij meende dat niet kon worden uitgemaakt welke 
burgers wel en welke geen geschiktheid voor het kiesrecht bezaten. En nu de staat meer 
en meer ingreep in het maatschappelijk leven, moest worden voorkomen ‘dat de natie 
gescheiden worde in twee deelen, waarvan het eene zich gaat gevoelen als door het andere 
geregeerd en overheerscht, als verkort in zijne rechten en geschaad in zijne belangen’.8 
Enerzijds sprak de commissie de verwachting uit dat algemeen kiesrecht zou leiden tot 
een groter draagvlak voor wetgeving en tot meer politieke bewustwording, anderzijds 
hoopte zij dat de illusie bij een deel van de bevolking zou verdwijnen dat met algemeen 
kiesrecht alle maatschappelijke kwalen en misstanden uit de weg konden worden 
geruimd.9

De unie-liberale studiecommissie wilde het algemeen mannenkiesrecht niet meteen 
in de Grondwet verankeren, maar als eerste stap de grondwettelijke belemmeringen 
wegnemen. Was eenmaal een ‘blanco artikel’ doorgevoerd (dat aan de ‘gewone wetgever’
-  het parlement bij eenvoudige meerderheid — de vrijheid gaf om het kiesrecht naar 
eigen inzicht te regelen), dan zou het algemeen kiesrecht vanzelf volgen, zo redeneerde 
zij.10 De aanbevolen weg werd door de partij bewandeld bij de Tweede-Kamerverkie
zingen in 1905. Het blanco artikel prijkte toen als een van de v ijf punten op het 
verkiezingsprogram, waarmee de lu  gezamenlijk met nota bene de v d b  de strijd aanging.11 
Ditzelfde blanco artikel was ook de kern van het kies wetsvoorstel dat de unie-liberale 
minister P. Rink, als lid van het vrijzinnige minderheidskabinet-De Meester (1905-1908), 
bij het parlement zou indienen. Rink zag de kiesbevoegdheid niet als een natuurrecht. 
Het kiesrecht diende volgens hem te worden toegekend o f onthouden voor zover het 
staatsbelang daarmee was gediend. Het trekken van grenzen kon om die reden aan de
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gewone wetgever worden overgelaten.11 Daar het kabinet voortijdig viel, kwam Rinks 
wetsontwerp niet in behandeling.

Pas anderhalve maand na de val van het kabinet, begin februari 1908, sprak de algemene 
vergadering van de l u  zich definitief uit over het rapport van de studiecommissie uit 
1903. Zij onderschreef de conclusies van het rapport ten aanzien van het algemeen 
mannenkiesrecht en beperkte het aantal uitsluitingen verder. De vergadering koos voorts 
unaniem voor het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Met betrekking tot het 
vrouwenkiesrecht, dat de studiecommissie vooralsnog niet had willen invoeren, sprak 
de vergadering zich vooreen beperkte variant uit. Het kiesrecht moest worden toegekend 
aan ongehuwde vrouwen, waarbij de leeftijdsgrens twee jaar hoger werd gesteld dan voor 
mannen. Een tegen dit ‘oude-vrijsters-kiesrecht’ gerichte motie, waarin ook gehuwde 
vrouwen tot de stembus werden toegelaten, werd overigens maar ternauwernood ver
worpen.'3

De partij wilde haar nieuwe standpunt, dat in 1909 prominent figureerde in haar 
verkiezingscampagne, nu direct in de Grondwet vastleggen, zonder de tussenstap van 
een blanco artikel. Daarmee was het verschil tussen l u  en v d b  voor wat betreft het 
kiesrecht grotendeels verdwenen. Eind 1911 diende de unie-liberale leider H. Goeman 
Borgesius in de Tweede Kamer een motie in waarin de wens van een beperkte grond
wetsherziening ten behoeve van het kiesrecht was neergelegd. Hij betoogde, zoals Rink 
eerder had gedaan, dat het kiesrecht niet als natuurrecht moest worden gezien, maar als 
een recht dat al dan niet voortvloeide uit het staatsbelang. Voor Borgesius hield dit in 
dat iemand alleen van het kiesrecht mocht worden uitgesloten als het staatsbelang dat 
aantoonbaar vereiste.14

In het vrijzinnige kamp stonden de vrij-liberalen traditioneel het meest terughoudend 
tegenover algemeen kiesrecht, omdat zij meenden dat dit zich juist niet met het 
staatsbelang verdroeg.15 De liberale staatsrechtsgeleerde J.T . Buys verwoordde aan het 
eind van de jaren zestig van de negentiende eeuw het standpunt dat vrij-liberalen lange 
tijd zouden blijven delen: ‘Ons recht is eenvoudig het recht om goed geregeerd te worden, 
en het medestemmen dus slechts te verdedigen, voor zoover het tot eene goede regeering 
kan bijdragen.’ Bevolkingsgroepen zonder ‘eigen politieke denkbeelden’ zouden van het 
kiesrecht verstoken moeten blijven, totdat ‘tijd en wijle meerdere ontwikkeling het 
politieke leven ook in die klassen zal hebben gebracht’ .'6 Met de invoering in 1896 van 
de kieswet-Van Houten waren de vrij-liberalen voorlopig bevredigd. Het kiesrecht werd 
immers geleidelijk en toch vrij snel uitgebreid naarmate meer mensen enige welstand 
en geestelijke ontwikkeling genoten: eerst een sprong van 26% van de volwassen mannen 
in 1896 naar 50% in 1897, daarna oplopend tot 68% in 1913. In de oproep waarmee de 
vrij-liberalen zich in 1905 voor het eerst gezamenlijk tot de kiezers richtten, werd 
‘geleidelijke uitbreiding van kiesbevoegdheid naar gelang van toenemende geestelijke 
ontwikkeling en stoffelijke onafhankelijkheid der burgers’ nog als een van hun hoofd
beginselen aangewezen.'7

Maar al in 1907 aanvaardde de een jaar eerder opgerichte Bond van Vrije Liberalen 
(b v l ), waarin de tot dan toe ongeorganiseerde vrij-liberalen zich verenigden, het beginsel 
van algemeen mannenkiesrecht.'8 In de ommezwaai lijkt te hebben meegespeeld dat de 
kieswet-Van Houten aanleiding zou hebben gegeven tot gesjoemel.19 Wel toonde de 
bond zich beducht dat een volkse Tweede Kamer het staatsbestel zou gaan beheersen.
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De vrij-liberalen wensten het evenwicht te bewaren door de positie van de Eerste Kamer 
te versterken. Concreet zou aan die Kamer het recht van amendement moeten worden 
toegekend.20 Aldus ingebed hoefde invoering van het algemeen kiesrecht niet bezwaarlijk 
te zijn, maar een grondwetswijziging zou meer moeten omvatten dan alleen dit enkele 
punt. Er waren urgentere zaken die een regeling behoefden, waaronder de invoering van 
evenredige vertegenwoordiging en het wegnemen van de belemmeringen voor het 
vrouwenkiesrecht.21

In juni 1911 herhaalde de BVLzijn wens om de positie van de Eerste Kamer te versterken, 
maar de bond maakte de bereidheid tot invoering van algemeen mannenkiesrecht niet 
langer afhankelijk van de uitvoering van deze wens.22 Later dat jaar verklaarde de 
vrij-liberale leider M. Tydeman dat de scheidslijnen tussen kiezers en niet-kiezers steeds 
willekeuriger werden en dat het algemeen kiesrecht de logische consequentie was van 
het stelsel van 1848, maar het aanbrengen van ‘correctieven’ achtte hij nog wel nodig. 
Zijn partijgenoot W .H. de Beaufort noemde het volk inmiddels wel rijp voor het 
algemeen kiesrecht.25 Unie-liberalen toonden zich verheugd over deze nieuwe vrij-liberale 
stellingname.24 De b v l  bleek zo de deur naar samenwerking met de andere vrijzinnige 
partijen te hebben geopend.

Van Concentratie naar consultatie

Het confessionele kabinet-Heemskerk (1908-1913) leek aanvankelijk de scherpe kantjes 
van de politieke strijd tussen rechts (confessioneel) en links (niet-confessioneel) te willen 
afslijpen, maar allengs raakte de linkerzijde steeds meer ontstemd over zijn beleid. Het 
regeringsvoornemen tot invoering van een protectionistisch tarief van invoerrechten, 
bureaucratische opzetjes van minister Talma voor sociale verzekeringen en maatregelen 
ter bevordering van het bijzonder onderwijs stuitten bij alle drie de vrijzinnige partijen 
op verzet. In juni 1912 kwamen vertegenwoordigers van die partijen bijeen om te 
beraadslagen over een gezamenlijk optreden bij de volgende Tweede-Kamerverkiezingen, 
die een jaar later zouden worden gehouden. Na een reeks sessies in de zomermaanden 
werden zij het in september eens over een gemeenschappelijk program. Dit bevatte 
onder andere de eis van onvoorwaardelijke invoering van algemeen mannenkiesrecht 
en evenredige vertegenwoordiging, opening van de mogelijkheid tot invoering van 
vrouwenkiesrecht, en een basisouderdomspensioen ‘uit de staatskas’ aan te vullen met 
geldelijke staatssteun voor een bovenminimale verzekering. Naast dergelijke hervormin
gen bevatte het program enkele belangrijke eisen tot behoud: handhaving van de openbare 
school en van de vrijhandelspolitiek.25 Over de prioriteit o f de urgentie van bepaalde 
maatregelen was tijdens de onderhandelingen niet gesproken.26

De samenwerking en het program werden op 16 november 1912 door de algemene 
vergaderingen van de afzonderlijke partijen goedgekeurd. Dissidenten waren er nauwe
lijks.27 De Vrijzinnige Concentratie, zoals het samenwerkingsverband heette, zou voor 
de verkiezingen in juni 1913 per kiesdistrict niet meer dan één (gezamenlijke) kandidaat 
in het veld brengen. De campagne was fel. Zij stond evenzeer in het teken van de 
antithese — de traditionele geschilpunten tussen confessionelen en niet-confessionelen, 
zoals de schoolstrijd -  als dat zij draaide om de strijd voor algemeen kiesrecht en 
staatspensioen. De Vrijzinnige Concentratie trok zich weinig aan van het advies dat de
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liberale historicus H .T. Colenbrander haar gaf om het verzet tegen de gelijkstelling van 
het openbaar onderwijs te staken.lH Dit verzet was overigens volgens liberale politici niet 
zozeer tegen de subsidiëring van het bijzonder onderwijs gericht, als wel tegen rechtse 
plannen om het bijzonder onderwijs tot regel en het openbare tot aanvullende uitzon
dering te maken.19

De Vrijzinnige Concentratie boekte een overwinning, die echter verre van compleet 
was. Weliswaar werd de rechtse coalitie verslagen, maar met hun 37 zetels -  later 
vermeerderd tot 39 -  kwamen de vrijzinnigen niet in de buurt van een zelfstandige 
meerderheid. Daaivoor waren ten minste 51 zetels nodig geweest. Een meerderheid zou 
alleen zijn te verkrijgen in samenwerking met de sociaal-democraten. Een vergadering 
van Kamerleden van de Vrijzinnige Concentratie besloot dan ook unaniem om te 
proberen een vrijzinnig-socialistisch kabinet te vormen met de beperkte doelstelling van 
verwezenlijking van algemeen kiesrecht en staatspensioen.30 De formatiepoging van de 
vrijzinnig-democraat D. Bos liep echter stuk op de koudwatervrees van de (meerderheid 
der) sociaal-democraten.31 Op 30 juli besloot een vergadering van Kamerleden van de 
Concentratie vervolgens om geen eigen kabinet te vormen, want zo’n kabinet zou slechts 
op een minderheid in de Kamer steunen en dan aan de grillen van de sociaal-democraten 
zijn overgeleverd.31

De vrijzinnige, maar niet partijgebonden P.W.A. Cort van der Linden vormde daarna 
een extraparlementair kabinet. Hoewel het geheel uit vrijzinnige ministers was samen
gesteld, ontkende de premier dat er een band met de Vrijzinnige Concentratie bestond.33 
De voormannen van de Concentratiepartijen bleven inderdaad buiten het kabinet, dat 
bovendien met een eigen program optrad.34 Toch stond het kabinet niet zo los van de 
Concentratie als met de term ‘extraparlementair’ werd gesuggereerd. Cort van der Linden 
had namelijk tijdens zijn formatie de vrijzinnige partijleiders wel degelijk geraadpleegd 
en expliciet hun instemming gevraagd met de hoofdpunten van het regeerprogram. Op
6 augustus 1913 vond een gezamenlijke vergadering plaats, w aar-volgens T yd em an- 
de vrijzinnige Kamerclubleiders ‘allen onomwonden, ten aanzien der hoofdpunten (...) 
hun steun belooven’.55 In wezen was er dus sprake van een verkapt Concentratiekabinet.36 
Geen wonder dat de vrijzinnigen in de Tweede Kamer het nieuwe kabinet met enthou
siasme begroetten. Tydeman sprak zonder meer van ‘een liberaal Ministerie, liberaal 
door zijn program, vrijzinnig in de personen van de ministers’ .57

Openbaar onderwijs op het offerblok?

Het kabinet ging voortvarend aan het werk. Zelfs toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, 
die veel aandacht opeiste, schoof het zijn program niet terzijde.38 Eind oktober 1915 
diende Cort van der Linden voorstellen in tot het in de Grondwet vastleggen van 
algemeen mannenkiesrecht (met enkele uitsluitingen), tot het openen van de mogelijk
heid aan de gewone wetgever om vrouwenkiesrecht in te voeren mits die niet zou berusten 
op een welstandseis, en tot de overgang op een stelsel van evenredige vertegenwoordi
ging.39 Een natuurrecht lag volgens de voorsteller niet aan het algemeen mannenkiesrecht 
ten grondslag; het was eenvoudig ‘eene vrucht van de historische ontwikkeling’ . Men 
moest niet vragen o f kiezers geschikt zijn, betoogde Cort van der Linden, want: ‘De 
individualiteit van de kiezers is ondergegaan in de massa (...).Wat van de kiezer tegen-
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woordig wordt verlangd, is niet bekwaamheid tot oordeelen over tal van vragen van 
Staatsbeleid, maar alleen eene zoodanige belangstelling in de publieke zaak dat hij zich 
rekenschap geeft met de beginselen van welke politieke partij hij zich het beste kan 
vereen igen.’40

De daadkracht van het kabinet strekte verder dan zijn program. Een paar maanden 
na zijn aantreden werd een ‘Bevredigingscommissie’ ingesteld met de opdracht een 
definitieve oplossing te zoeken voor de al decennia voortslepende schoolstrijd. In de 
commissie zaten politieke zwaargewichten uit alle partijen.4' Veel liberalen waren on
aangenaam verrast door dit initiatief van het kabinet. Zij zagen er een onnodige en 
gevaarlijke concessie aan de rechterzijde in. Toch werd in de ‘Bevredigingscommissie’ 
een compromis bereikt waarin bijna alle leden zich konden vinden. Het gehele onderwijs 
(en niet zoals tot dan toe alleen het openbare) zou tot voorwerp van regeringszorg worden 
gemaakt met staatsbekostiging van het bijzonder lager onderwijs naar dezelfde maatstaf 
als het openbare, terwijl het bijzonder onderwijs aan wettelijke eisen van deugdelijkheid 
zou hebben te voldoen en de staat zorg zou dragen dat ‘overal in het rijk’ gelegenheid 
bestond voor het ontvangen van voldoende openbaar lager onderwijs. De regering nam 
dit compromis ongewijzigd over in een wetsvoorstel.42

Eén van de veertien commissieleden schaarde zich niet achter het compromis. Het 
was de vrij-liberale leider Tydeman, die zijn ernstige bezwaren in een minderheidsnota 
neerschreef. Hij was bang dat het voorgestelde compromis zou leiden tot ‘eene conversie 
op groote schaal van openbaar in bijzonder onderwijs’ . Daarom wilde hij in de Grondwet 
(art. 192 over het onderwijs) vastleggen dat in beginsel in elke gemeente minstens één 
openbare school in stand diende te worden gehouden (om gewapend te zijn tegen 
plannen van rechtse gemeentebesturen op het platteland) en dat het bijzonder onderwijs 
aan gelijke eisen van deugdelijkheid als het openbare zou hebben te voldoen.43

In de ‘Bevredigingscommissie’ stond Tydeman alleen, maar in het land deelden velen 
zijn zorgen. De plannen voor onderwijspacificatie wekten onrust in kringen van het 
openbaar onderwijs, waar menig onderwijzer zijn baan in gevaar zag komen. De onrust 
beroerde ook de vrijzinnige partijen, die alledrie in het najaar van 1916, vlak voor de 
behandeling van de grondwetsherziening in het parlement, een algemene vergadering 
belegden met de onderwijspacificatie als voornaamste agendapunt. Voor vrijzinnig-de- 
mocraten was de schoolstrijd als het erop aankwam een vraagstuk van ondergeschikt 
belang, althans ten opzichte van het kiesrecht en de sociale kwestie. Zij gingen dan ook 
in overgrote meerderheid met de regeringsvoorstellen akkoord.

In de liberale partijen lag de kwestie aanzienlijk moeilijker. Tydeman vond met zijn 
bezwaren weerklank in zijn eigen partij. De vergadering nam een motie aan waarmee 
met nameTydemans voorstel werd ondersteund om aan het bijzonder onderwijs ‘dezelfde 
eischen van deugdelijkheid’ te stellen als aan het openbaar onderwijs.44 Voordien was 
op de algemene vergadering van de l u  al gebleken dat Tydeman ook hier op veel steun 
kon rekenen. De Leidse hoogleraar B.D . Eerdmans beoordeelde de gevolgen van de 
grondwetsvoorstellen voor het openbaar onderwijs aldus: ‘Dit is niet een nagel aan de 
doodkist, dit is de doodkist zelve.’ Maar politiek leider De Meester die het compromis 
van de ‘Bevredigingscommissie’ verdedigde, kreeg net iets meer afgevaardigden op zijn 
hand. Een motie van het Tweede-Kamerlid P. Otto, een voormalig onderwijzer, om 
instemming met het compromis aan nadere voorwaarden te verbinden, werd verworpen.'11
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Daarmee was de kous niet af, want zeker in liberale kring hoefden parlementariërs 
hun oordeel niet te richten naar partijbesluiten. Acht unie-liberalen spraken tijdens de 
behandeling van de wijzigingsvoorstellen van grondwetsartikel 192 in de Tweede Kamer; 
vijf van hen velden een negatief oordeel. Ook twee van de drie vrij-liberale sprekers 
zagen weinig in de voorliggende pacificatievoorstellen. De liberale critici brachten 
hoofdzakelijk dezelfde bezwaren naar voren als Tydeman in zijn minderheidsnota had 
ontwikkeld. Opmerkelijk, gezien de latere ontwikkelingen, is dat Otto de enige was die 
benadrukte dat de herziening leidde tot een stelsel dat erg duur zou uitpakken.46

Voor het overige waren de geuite bezwaren principieel van aard, voortkomend uit 
bezorgdheid over de toekomst van het openbaar onderwijs. Waar de unie-liberale 
voorstander van het compromis De Meester stelde dat de openbare school de concur
rentiestrijd voortaan met geestelijke wapens diende te voeren, repliceerde Tydeman dat 
dit niet ging omdat de openbare school mede door haar vijanden (de rechtse leden van 
de gemeenteraad) werd bestuurd.47 Hierop viel ten slotte het verschil tussen voor- en 
tegenstanders van de ‘bevrediging’ terug te voeren: geloofde men dat de nieuwe regeling 
daadwerkelijk pacificatie zou brengen o f dat de confessionelen hun strijd tegen de 
openbare school onverminderd zouden voortzetten?

De regering kwam de liberale critici tegemoet, door haar voorstellen te herzien in de 
geest van een aantal amendementen uit liberale hoek. De formulering met betrekking 
tot de overheidszorg voor het openbaar onderwijs kwam bijvoorbeeld als volgt te luiden: 
‘In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar vormend algemeen 
onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen,’4K Misschien heeft dit diverse 
liberalen ertoe bewogen om toch maar voor te stemmen. Maar dat uiteindelijk slechts 
één (unie-)liberaal tegenstemde, kwam ongetwijfeld ook door de band die was gelegd 
tussen de herziening ten aanzien van het onderwijs en die ten aanzien van het kiesrecht. 
Want hoewel minister-president Cort van der Linden beweerde dat niemand zijn beginsel 
omtrent het onderwijs zou mogen verzaken om op het terrein van het kiesrecht zijn 
verlangen bevredigd te zien, maakte hij ook duidelijk dat een herziening die tot een van 
beide terreinen beperkt zou blijven voor hem niet acceptabel was.49

Herziening voor de helft

Als de grondwetsherziening alleen om de invoering van het algemeen mannenkiesrecht 
was gegaan, had zij voor de liberalen een hamerstuk kunnen zijn. Bij de meeste liberalen 
leefde de wens al heel wat jaren en hij stond prominent in het Concentratiemanifest 
vermeld. Doordat het kiesrecht recentelijk reeds sterk was uitgebreid, was voor twijfelaars 
de stap naar algemeen kiesrecht niet meer zo groot. Bovendien werd het onderscheid 
tussen wel- en niet-kiesgerechtigden almaar willekeuriger. Dit was bijvoorbeeld voor 
Tydeman een belangrijk motief om met het algemeen mannenkiesrecht mee te gaan, al 
wrong het bij hem dat het beginsel van individuele geschiktheid als criterium werd 
losgelaten.50

Voor zover er onder de liberalen onvrede was over de voorstellen met betrekking tot 
het algemeen kiesrecht, betrof die eerder wat de grondwetsherziening niet bracht. V ijf 
liberalen gaven in de Kamerdebatten uiting aan hun teleurstelling over het voorlopig 
uitblijven van actief kiesrecht voor vrouwen. ‘Hart heeft de vrouw minstens even zooveel

34



PIJNLIJKE PRINCIPES

als dc man, en wat het hoofd aangaat, dit ontbreekt aan de vrouw evenmin’, betoogde 
de vrij-liberaal F.M. Knobel. Eigenlijk ging het hem nog niet eens om het recht van de 
vrouw, maar om een mensenrecht.51 Een unie-liberaal amendement om ook het vrou
wenkiesrecht meteen in de Grondwet vast te leggen, werd uiteindelijk echter ingetrokken. 
Aanneming van het amendement zou op zoveel bezwaren bij de rechterzijde van de 
Kamer zijn gestuit, dat het algemeen mannenkiesrecht in gevaar was gekomen. Dat 
risico wilden de liberalen niet nemen.51

Evenredige vertegenwoordiging had deel uitgemaakt van het Concentratiemanifest. 
Toch kreeg het door de regering voorgestelde stelsel van evenredige vertegenwoordiging, 
waarin de stem van de kiezer in eerste instantie aan de lijst ten goede kwam en daarbinnen 
slechts in beperkte mare aan een bepaald persoon, in liberale kring een niet al te beste 
ontvangst. Menigeen vreesde dat het Kamerlid van de toekomst niet langer als zelfstandig 
persoon zou oordelen, maar als marionet van zijn partijbestuur zou optreden.53 Dc 
vrij-liberaal J.H .W .Q . ter Spill voorzag dat dit een machtsverschuiving van parlement 
naar regering tot gevolg zou hebben, en nam daartegen stelling: ‘Ik wensch een staats
inrichting te behouden, waarbij een Regeering niet zoo zeker van haar zaak is en waarbij 
de controle over haar doen en laten niet aan een clubje van de allerhoogste politiciens 
wordt toevertrouwd en overgelaten, maar waarbij inderdaad die controle blijft berusten 
bij werkelijke vertegenwoordigers, die zich hier gevoelen als vertegenwoordigers van het 
volk.’54

De liberale kritiek op de evenredige vertegenwoordiging was niet alleen nieuw, maar 
is ook opvallend uit het oogpunt van eigenbelang. Het was namelijk te voorzien dat de 
liberalen evenredige vertegenwoordiging nodig zouden hebben om onder algemeen 
kiesrecht te overleven als een politieke stroming van betekenis. Hun geestverwanten in 
België waren nadat daar in 1893 het algemeen (meervoudig) kiesrecht was ingevoerd 
onder handhaving van het districtenstelsel, bijna van de politieke kaart verdwenen. De 
invoering van evenredige vertegenwoordiging in 1900 had redding gebracht en (voor
lopig) de positie van de liberalen als tweede partij van het land hersteld.55 Dit voorbeeld 
was aan Nederlandse liberalen bekend, zo laten de dagboekaantekeningen van de 
vrij-liberaal De Beaufort zien.56

Speelde eigen kansberekening eigenlijk wel een rol bij de liberale oordeelsvorming? 
Voorzagen de liberalen wat de herziening van kiesrecht en -stelsel voor hun relatieve 
aanhang onder de kiezers zou betekenen? In de Kamerdebatten over de grondwetsher
ziening werden dergelijke platvloerse overwegingen niet genoemd, maar het is onwaar
schijnlijk dat de liberalen geen kansberekeningen hebben gemaakt. De aanwijzingen dat 
er naar toekomstige krachtsverhoudingen is gegist zijn schaars, maar werpen wel enig 
licht op de zaak.

Het lijkt erop dat in vrij-liberale kring op behoorlijk verlies is gerekend. In de herfst 
van 1917 dacht Dc Beaufort dat de drie vrijzinnige partijen gezamenlijk op twintig zetels 
zouden uitkomen, ongeveer een halvering dus.57 A.C. Visser van IJzendoorn, die Tyde
man na diens dood in november 1916 was opgevolgd als leider van de vrij-liberale 
Kamerclub, vond die schatting ‘wel war laag, doch op meer dan 25 durf ik ook niet te 
rekenen’.5S Het vrij-liberale dagblad De Nieuwe Courant zag de toekomst tezelfdertijd 
niet minder somber in. Het blad meende dat de vrijzinnigen een zware beproevingstijd 
tegemoet gingen: ‘De kans is niet gering, dat de verkiezingen van 1918 hun harde klappen
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zullen toebrengen.’ Maar de krant hoopte nog wel dat zij zich op den duur zouden 
weten te herstellen.59

De unie-liberale vice-voorzitter Rink rekende eveneens op verlies, maar toonde minder 
pessimisme dan de aangehaalde vrij-liberalen. ‘De Vrijzinnigen zullen misschien een 
30-tal zetels kunnen krijgen en dat is dan voor 3 fracties’, hield hij in november 1917 
zijn achterban voor.60 In de boezem van de partijleiding circuleerde vermoedelijk een 
zwarter scenario. Achteraf stelde penningmeester Eerdmans namelijk dat het hoofdbe
stuur ervan uitging dat de l u  tien a twaalf zetels zou weten te behalen, wat neerkwam 
op ongeveer een halvering van het bestaande zeteltal.6' Daarmee bleek het unie-liberale 
hoofdbestuur de eigen kracht overigens nog fors te hebben overschat.62

Deze voorspellingen laten zien dat de liberalen zich weliswaar te rijk rekenden, maar 
tevens dat zij wisten dat hen in 1918 een fikse nederlaag stond te wachten. In hoeverre 
zij die aan algemeen kiesrecht en evenredige vertegenwoordiging toeschreven, is moeilijk 
na te gaan. Zeker is dat zij een deel van de verliezen weten aan de impopulariteit van 
het kabinet-Cort van der Linden, dat zich in de eindfase van de Eerste Wereldoorlog 
genoodzaakt zag met bijvoorbeeld distributiemaatregelen voor brood en brandstof diep 
in het dagelijks leven van de burgers in te grijpen.65 Hoezeer de liberalen ook benadrukten 
dat het ‘extraparlementaire’ karakter van het kabinet betekende dat zij voor het beleid 
geen verantwoordelijkheid droegen, zij beseften wel dat de bevolking kabinet en vrij
zinnige partijen vereenzelvigde.

Herstel onder hypotheek

Tijdens de algemene beschouwingen voor de staatsbegroting over het jaar 1918 bewaarde 
E.E. van Raalte, opvolger van De Meester als leider van de unie-liberale Kamerclub, 
zorgvuldig afstand tot het kabinetsbeleid. Maar voor de kabinetswerkzaamheden ten 
behoeve van de grondwetsherziening had hij lovende woorden over, ondanks zijn 
bedenkingen ten aanzien van de onderwijspacificatie en het gemis van vrouwenkies
recht.64

Vanwaar de tevredenheid over een grondwetsherziening die vanuit liberaal oogpunt 
tal van onvolkomenheden bevatte? Het onderdeel betreffende het onderwijs was voor 
veel liberalen niet nodig geweest. De Vrijzinnige Concentratie had in de verkiezingen 
van 1913 niet voor pacificatie maar voor het openbaar onderwijs gestreden. Dat het mede 
met hun steun in elkaar getimmerde kabinet-Cort van der Linden pacificatie zocht, was 
voor tal van liberalen een onaangename surprise. Sommigen hoopten dat door pacificatie 
inzake het onderwijs ook elders bruggen tussen rechts en links konden worden geslagen, 
zodat bijvoorbeeld sociale hervormingen gemakkelijker tot stand zouden zijn te brengen. 
Maar menig liberaal was bovenal beducht voor verdere ondermijning van het openbaar 
onderwijs. Terecht, naar spoedig zou blijken, want in Noord-Brabanten Limburg werden 
bijvoorbeeld de meeste openbare scholen door de in meerderheid katholieke gemeen
tebesturen in een mum van tijd tot bijzondere scholen omgetoverd. De unie-liberaal 
Eerdmans had zich al bij de debatten over de grondwetsherziening afgevraagd hoe ver 
de liberale verdraagzaamheid moest gaan: ‘ Indien wij alleen maar moeten toegeven, 
zullen wij ten slotte het gevoel krijgen dat wij ons zelf hebben weggegeven.’65
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JOZEF DOOR ZIJNE BROEDERS AAN DE ISMAÊL1ETEN VERKOCHT

I1I1VOFOSEL . . .  0 . M fm ij „ „

DE OPENBARE SCHOOL 1N0ERU1LD TER WILLE VAN HET ALGEMEEN KIESRECHT

Spotprent Joh. Braakensiek, De Amsterdammer, 7 oktober 1916.

Feitclijk was de grondwetsherziening een transactie, al diende die waarheid te worden 
omzwachteld. In ruil voor bevrediging van de rechtse wensen op het gebied van het 
onderwijs, kreeg links inzake het kiesrecht zijn zin. Niet volledig, want anders dan 
vermoedelijk het merendeel der liberalen wilde, bleven vrouwen voorlopig van het 
kiesrecht verstoken. Maar met het algemeen mannenkiesrecht haalden de liberalen een 
buit binnen die zij grotendeels al geruime tijd begeerden. Het merkwaardige is dat die 
buit, evenals het nog niet binnengehaalde vrouwenkiesrecht, hun weinig goeds bracht, 
en dat zij dit ook wel bevroedden. De liberalen leverden daarom in 1917 het bewijs dat 
in de politiek het beginsel wel degelijk over het belang kan zegevieren.

De aan het begin van dit artikel aangehaalde journalist Van Bolhuis had dus gelijk. 
Betekent dit ook dat de liberalen dachten dat hun rol was uitgespeeld? Ongetwijfeld 
was een enkeling zo moedeloos, maar veelal was de zienswijze dat het liberalisme na een 
diep dal weer aan een beklimming kon beginnen. De overtuiging dat vooruitgang werd 
verkregen als burgers in staat werden gesteld hun geestelijke vermogens te ontwikkelen, 
was onder liberalen evenmin verdwenen als het geloof dat ontwikkelde burgers voor
uitgang gediend zouden achten met het doorvoeren van liberale beginselen. Ooit was 
de dominante opvatting geweest dat ontwikkeling aan de verlening van kiesrecht vooraf 
diende te gaan. Nu algemeen kiesrecht ook die volksgroepen naar de stembus riep die 
als onontwikkeld werden beschouwd, was de behoefte aan goed lager onderwijs des te 
dringender. Door de volksklasse geestelijk en materieel te verheffen, zo dacht de
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vrij-liberale leider H .C . Dresselhuys in 1919, zou een toenemend aantal mensen zich op 
den duur uit de massa kunnen losmaken ‘en zich daardoor aanbieden als materiaal voor 
den liberalen kiezer’ .66 Zes jaar eerder had zijn voorganger Tydeman al betoogd dat een 
gezonde democratie sterk diende te worden gemaakt, en dat de uitgaven voor volkson
derwijs daarom ‘op den eersten rang’ moesten staan.67 En Cort van der Linden, die 
algemeen kiesrecht als onvermijdelijk maar niet noodzakelijk zag, vertrouwde later aan 
een journaliste toe: ‘ (...) ik dacht: laat ik het dan corrigeeren door intens onderwijs.’68 

Zo bestond er voor liberalen dus een vanzelfsprekende band tussen kiesrecht en 
onderwijs, niet alleen een toevallige van gelijktijdige herziening van grondwetspassages. 
Maar juist het bestaan van die band maakte de operatie van 1917 des te pijnlijker. 
Openbaar onderwijs werd door liberalen gezien als essentieel in de vorming van kinderen 
tot onafhankelijk denkende burgers. De pacificatie bracht echter versterking van het 
bijzonder onderwijs waar, zo meenden de liberalen, volgzaamheid aan kerkelijke en 
politiek-confessionele leiders werd gekweekt. Voor de liberalen werd de weg naar krachts- 
herstel des te langer.
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De drie vrijzinnige partijen in de eerste twee decennia van de twintigste eeuw

Vrijzinnig Nederland was in de periode 1901-1921 over drie partijpolitieke stromingen 
verdeeld (afgezien van enkele splinters): een unie-liberale, een vrij-liberale (ook wel 
aangeduid als: ‘oud-liberale’) en een vrijzinnig-democratische. Van deze drie beschouw
den alleen de eerste twee zich ronduit als liberaal; de derde erkende wel liberale wortels 
te hebben, maar meende dat het liberalisme ‘conservatief’ was geworden en daarmee 
stond tegenover het eigen ‘democratische’ ideaal. Wel schaarden de drie partijen zich 
onder de gemeenschappelijke noemer ‘vrijzinnig’. Samen met de opkomende socialisten 
vormden zij de toenmalige ‘linkerzijde’ .

Enkele gegevens betreffende de partijen zijn 
elkaar gezet:

door mij in het onderstaande schema bij

' P artij 

G eg e ve n s

V r ijz in n ig 'D e m o -  

cratisch e  B o n d  (V D B )

L ib e ra le  U n ie  (L U ) B o n d  v a n  V rije  

L ib e ra le n  (B V L )

O p rich tin g sjaa r  van  de partij 1901 1885 1906

P ositie  b in n en  vrijz in n igh eid links cen trum rechts

P o litiek e  leiders 19 0 1- 19 2 1 D ru ck e r  ( - 13 )  

B os (’ i3 - ’ i6) 

M arch an t (’ i6-)

B o rgesiu s (-'13)

D e  M eester (’ i3 - ’ i7 ) 

V a n  R aa lte  (’ 17 - ’ 18) 

R in k  C18-)

T y d e m a n  (-’ i6) 

V isser van IJzendoorn 

(’ i 6- ’ i 8)

D resselhuys ( '18 -)

Gemiddeld aantal 

T w e e d e  K am erzete ls 

19 0 1-19 x3

9 21 8

A an ta l T w e e d e  

K am erzetels 1918

5 6 4

Noten

1 ‘Verleden, heden en toekomst’, De Vrijheid, 5 juni 1934.
2 Hierin zijn de resultaten van de na- en tussentijdse verkiezingen in 1913 verwerkt. Deze 

vonden onder het tot 1918 geldende districtenstelsel plaats als een kandidaat in meer dan 
een district was gekozen respectievelijk als een Kamerlid voortijdig vertrok o f  overleed. De 
lu  won in 1913 tijdens dergelijke verkiezingen twee extra zetels. Dit bracht de totaalscore 
van de Vrijzinnige Concentratie -  het samenwerkingsverband van lu , v db  en bvl -  van 37 
op 39 zetels.
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3 Bij de strikte toepassing van de benaming liberaal zijn alleen de partijen die zichzelf 
uitdrukkelijk liberaal noemden als zodanig beschouwd: in 1913 en 1918 de lu en de bvl, in 
1922 de Vrijheidsbond en de Liberale Partij. Bij de ruime toepassing zijn alle vrijzinnige 
partijen -  dat zijn de liberale tezamen met de v d b  — hiertoe gerekend, alsmede de drie 
‘neutrale’ partijen die in 1918 afzonderlijk met succes aan de verkiezingen deelnamen en in 
1921 in de Vrijheidsbond opgingen: Economische Bond, Middenstandspartij en Neutrale 
Partij.

4 P.Th.F.M . Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland. Vanaf de 
Middeleeuwen tot aan de huidige tijd  (Assen en Maastricht 1987), tabellen op p. 221 en 248.

5 Beginselverklaring van de v d b  uit 1902, met toelichting van het bestuur.
6 De algemene vergadering van de lu  ging op 26 januari 1901 met 49 tegen 28 stemmen 

akkoord met het programpunt; volgens het verslag in: Algemeen Handelsblad, 26 en 27 jan. 
1901.

7 Zie bijv. de rede van W .P. Ruysch, het enige hoofdbestuurslid uit januari dat in de lu bleef, 
op de algemene vergadering op 30 maart 1901, als de nieuwe voorzitter van de partij in: Het 
Vaderland, 31 maart / 1 april 1901.

8 H .Ph. de Kan ter, R .J.H . Patijn en P. Rink, Het kiesrechtvraagstuk. Rapport uitgebracht aan 
het hoofdbestuur der Liberale IJnie (Zutphen 1903) p. 48.

9 Ibidem , p. 49-52.
10 Ibidem , p. 94.
it N. Oosterbaan, Politieke en sociale programma’s iv (Utrecht 1905) p. 38-39.
12  Rede van minister Rink op 8 december 1905 in: Verslag der Handelingen van de Tweede 

Kamer der Staten-Generaal {HTK) T905-1906, p. 481.

13 De motie kreeg 29 stemmen, terwijl 31 afgevaardigden tegen stemden. Zie het verslag van 
de algemene vergadering op 8 februari 1908, in: Algemeen Handelsblad, 8 febr. 1908 avondeditie 
(voortaan: av.) en 9 febr. 1908 ochtendeditie (voortaan: oc.).

14 Rede van Goeman Borgesius op 15 november 1911 in: HTK 1911-1912, p. 595-597.
15 Zie voor meer bijzonderheden over de staatsrechtelijke opvattingen van de b v i.: P.G .C . van 

Schie, 'Nuchtere persoonlijkheden schuchter verenigd. Schets van de Bond van Vrije 
Liberalen (1906-1921)’ , Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1997, p. 
91-117, inz. p. 102-104.

16 J.T . Buys, ‘Onze kieswet’ , Studiën over staatkunde en staatsrecht I (Arnhem 1894) p. 293-316, 
inz. p. 299.

17 Exemplaren van het vrij-liberale manifest zijn te vinden in de archieven-De Beaufort 
(Algemeen Rijksarchief (a r a ), inv. nr. 116) en -Tydeman (gemeentearchief Leiden, inv. nr. 
621). Het manifest werd op 18 februari 1905 ook in diverse dagbladen gepubliceerd.

18 Zie punt 111 van de beginselverklaring, te vinden in: J.H .W .Q . ter Spill, De vrij-liberale 
partij (Baarn 1909) p. 34-37. De bvi. wilde personen met een ‘gebrek aan stoffelijke 
onafhankelijkheid’ (vermoedelijk werd gedoeld op bedeelden) en degenen die hun plichten 
jegens de staat verwaarloosden (vooral door geen belastingen te betalen) uitsluiten. Zie voor 
de discussie over dit punt van de beginselverklaring: w n -arch ief (a r a ), inv. nr. 952, notulen 
van de vrij-liberale algemene vergadering op 25 mei 1907. Enkele leden vonden de passage 
wel te ver gaan, maar amendementen waarin dit was verwoord werden verworpen.

19 Zo werd de confessionelen verweten dat zij hun aanhang kunstmatig vergrootten in de 
categorie ‘spaarkiezers’ . Die categorie bestond uit mannen die hun kiesrecht ontleenden aan
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het bezit van een spaarbankboekje waarop een bedrag stond ter grootte van ten minste een 
wettelijk vastgestelde minimum inleg. Volgens liberalen openden de confessionelen spaar
rekeningen op naam van hun aanhangers waarop zij de minimuminleg stortten. Als deze 
praktijken zich hebben voorgedaan, kan het overigens geen massaal verschijnsel zijn geweest. 
De ‘spaarkiezers’ vormden namelijk slechts i% van het totale kiezersbestand.

20 Dit had de meerderheid van een door het kabinet-De Meester ingestelde staatscommissie 
ook geadviseerd. De staatscommissie stond onder leiding van de vooraanstaande vrij-liberaal 
W.H. de Beaufort. Het kabinet negeerde het advies van de staatscommissie, waarmee het 
de vrij-liberalen van zich vervreemdde.

21 Redevoering van de vrij-liberaal M . Tydeman op 18 november 1908 in: HTK 1908-1909, p. 
547. Onder de vrij-liberalen waren enkele fervente voorstanders van vrouwenkiesrecht, maar 
ook tal van onverschilligen en enkele tegenstanders. Volgens de beginselverklaring van 1907 
moest het kiesrecht worden verleend aan ‘die vrouwelijke Nederlanders, welke aan te bepalen 
vereischten beantwoorden’ .

22 W D -arch ief, inv. nr. 952, n o tu len  van de vrij-liberale  algem ene verg ad erin g  o p  24 jun i 1911.
23 Redevoeringen van 'Tydeman en De Beaufort op 15 november resp. 4 december 1911 in: 

HTK 1911-1912, p. 609-610, 981.
24 Zie bijv. Borgesius en A. Roodhuyzen op 15 november resp. 7 december 1911 in: ibidem , p. 

597. noi.
25 Een exemplaar van het Concentratiemanifest is o.a. te vinden in a r a , archief-Drucker, inv. 

nr. 239.
26 Archief-De Beaufort, inv. nr. 123, brief van Tydeman d.d. 4 dcc. 1912.
27 Verslagen van de vergaderingen in: Het Vaderland, 16 nov. 1912 av. Bij de v db  haakte M .W .F. 

Treub a f wegens bezwaren tegen het staatspensioen. Bij de bvl zag A .P .C . van Karnebeek 
om dezelfde reden van een hernieuwde Kamerkandidatuur af, maar bij hem wogen ook 
bezwaren tegen vrouwenkiesrecht en tegen algemeen mannenkiesrecht mee.

28 In een Gids-artikel uit augustus 1912, opgenomen in: H .T. Colenbrander, Studiën en 
aanteekeningen over Nederlandse/je politiek (1909-1919) (Den Haag 1920) p. 44-91, inz. p. 
79-84.

29 Zie bijv. de unie-liberaal Rink op 6 december 1912 in: HTK 1912-1913, p. 1114. In liberale 
kringen werd ter onderbouwing van deze vrees veelvuldig de volgende uitspraak van de 
antirevolutionaire leider A. Kuyper uit 1904 aangehaald: 'Wij hebben nu een derde van de 
schooljeugd van Nederland op onze scholen, waar de naam van Jezus Christus genoemd 
wordt (...); in ‘t diepst Uwer ziel moet heel Uw volk U  te lief zijn, om in de uiterste 
consequentie niet op te eischen drie derden van ons vaderland voor den eere en den naam 
van Christus.’

30 Archief-Tydeman, inv. nr. 624, politiek journaal, aantekening over het plenum der C on
centratie op 10 juli 1913. Sociaal-democraten beweerden later dat het aanbod van de 
Concentratie -  met o.a. drie ministersposten voor de sociaal-democraten -  in ieder geval 
van vrij-liberale zijde niet serieus bedoeld was. M aar op een bijeenkomst van vrij-liberale 
Kamerleden op 5 juli was (blijkens het journaal van Tydeman) juist besloten om geen steun 
re verlenen aan de vorming van een ministerie zonder sociaal-democraten.

31 E. van Raalte, Dr. D. Bos. Leven en werken van een Nederlands staatsman (Assen 1962) p. 
193-205 en 299-312 (correspondentie tussen Bos en de sociaal-democratische voorman P.J. 
Troelstra).
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32 Archief-Tydeman, inv. nr. 624, aantekening over de plenaire bijeenkomst der Concentratie 
op 30 juli 1913.

33 Cort van der Linden verklaarde in de Tweede Kamer dat zijn kabinet en de Concentratie 
gemeenschappelijke beginselen huldigden, maar dat het kabinet los van partijprogramma’s 
stond (zie: HTK 1913-1914, p. 725). De traditionele parlementaire geschiedschrijvers gewagen 
van een kabinet dat ‘buiten de partijen’ stond (zie m.n.: J.A .A .H . de Beaufort, Vijftig jaren 
uit onze geschiedenis 1868-191811 (Amsterdam 1928) p. 206 en W .H . Vermeulen, Schets eener 
parlementaire geschiedenis van Nederland m (Den Haag 1950) p. 247).

34 Algemeen mannenkiesrecht en staatspensioen, de twee belangrijkste hervormingen uit het 
Concentratieprogram, stonden in het regeringsprogram voorop (zie voor dat program: a r a , 

archief-Cort van der Linden, inv. nr. 254).
35 Archief-Tydeman, inv. nr. 624, aantekening op 7 augustus. Cort van der Linden overlegde 

eerst met dc vrijzinnige leiders afzonderlijk, en vervolgens op 6 augustus met hen gezamenlijk. 
Gelet op deze belofte van de vrijzinnige leiders had C .W . de Vries, Cort van der Linden. De 
visie van een groot staatsman (Den Haag 1952) p. 11-13 geen gelijk met zijn bewering dat het 
vertrouwen in het kabinet bij de vrijzinnige groepen ‘volkomen’ ontbrak.

36 Zoals het katholieke Kamerlid J.A . Loeff (die niet zal hebben geweten van de verbintenis 
van de vrijzinnige parlementariërs aan het kabinet) al direct betoogde {HTK 1913-1914, p. 583- 
586).

37 Redevoering van Tydeman op 4 december 1913 in: ibidem , p. 567.
38 Het programpunt over het staatspensioen kreeg ook de aandacht van het kabinet. Maar 

uiteindelijk zou een voorstel sneuvelen in de Eerste Kamer, waar de confessionele meerderheid 
het staatspensioen afwees.

39 HTK 1915-1916, bijlage 226, nr. 1-3.
40 Memorie van Toelichting, in: ibidem, nr. 4, p. 22.
41 Elk van de zeven politieke stromingen was vertegenwoordigd via de voorzitter en een ander 

lid van de Tweede-Kamerclub.
42 HTK 1915-1916, bijlage 359, nr. 1-3.
43 Archief-ministerie van Binnenlandse Zaken, staatscommissie voor het onderwijs (a r a ), inv. 

nr. i, Verslag der Staatscommissie voor het onderwijs, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 31 
december rpij, no. 10, p. 141-156, inz. p. 143 (citaat) en 152-156.

44 Verslag van de algemene vergadering van de bvl op 14 oktober 1916 in: De Fakkel, 20 okt. 
1916.

45 Verslag van de buitengewone algemene vergadering van de lu  op 30 september 1916 in: Het 
Vaderland, 30 sept. 1916 av en 1 okt. 1916 oc. Voor de motie-Otto stemden 20 afgevaardigden, 
tegen 29.

46 Redevoeringen van Otto op 2 en 7 november 1916 in: H IK  1916-1917, p. 359 en 422.
47 Redevoeringen van De Meester en Tydeman op 19 oktober resp. 1 november 1916 in: ibidem, 

p. 173, 336.
48  Ibidem, p. 6 6 8 . De cursiveringen zijn door mij aangebracht {PvS).
49 Redevoering van minister Cort van der Linden op 3 november 1916 in: ibidem, p. 370-371. 

De unie-liberaal F. Lieftinck stemde als enige tegen de herziening van het onderwijsartikel 
192. O f de vrij-liberaal Tydeman over de streep zou zijn getrokken, zal altijd een raadsel 
blijven; hij stierf namelijk plotseling op 4 november 1916, nog geen week voor de stemming.

50 Redevoering van Tydeman op 20 oktober 1916 in: ibidem  1916-1917, p. 179.
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51 Redevoering van Knobel op 2 november 1916 in: ibidem, p. 350. Ook de unie-liberalen 
W .Th.C . van Doorn, W .J.E .H .M . de Jong, Eerdmans en De Meester betreurden het 
uitblijven van vrouwenkiesrecht. Laatstgenoemde zei dat bijna al zijn geestverwanten er zo 
over dachten. De voorstanders van onmiddellijke invoering van vrouwenkiesrecht gingen 
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Met de tijd meegegaan. Eerste Kamer van bolwerk van 
de Kroon tot bolwerk van de burgers

Bert van den Braak

In het jaar waarin Eerste Kamer en monarchie (opnieuw) ter discussie kwamen te staan, 
is het goed eens naar de band tussen die Kamer en de monarchie te kijken, zoals die in 
de eerste helft van de negentiende eeuw bestond. Welke verwachting hadden koning en 
staatslieden van de Eerste Kamer, hoe fungeerde zij in de beginperiode van haar bestaan 
en hoe wist zij met name ‘ 1848’ te overleven? Die historische beschouwingen zijn temeer 
aardig, daar de Eerste Kamer, het vroegere bolwerk van de Kroon, zich eind twintigste 
eeuw juist lijkt te hebben ontwikkeld tot een ‘bolwerk van de burgers’ . Zij heeft als het 
ware een nieuwe rol voor zichzelf gezocht en gevonden.

Bolwerk van de burgers

De Eerste Kamer staat sinds de ‘Nacht van Wiegel’ in mei 1999 en na het verschijnen 
van een notitie van minister Peper over haar positie in januari 2000 weer enigszins ter 
discussie. Niet voor het eerst. Toch lijkt de Senaat de laatste tien jaar aan populariteit 
en gezag te hebben gewonnen en heelt hij in ieder geval een pregnantere rol voor zichzelf 
opgeëist. De Eerste Kamer bouwde de laatste decennia een zekere reputatie op als 
‘slaperdijk van de democratie’ .

Z o ’n rol had zij eerder slechts incidenteel vervuld, zoals in 1927, toen zij -  na een 
breed volksprotest -  het wetsvoorstel tot goedkeuring van het Verdrag met België 
verwierp, en in 1939, toen een versnelling van de onteigeningsprocedure werd afgewezen. 
Maar pas in de jaren tachtig en negentig van de twintigste eeuw deden zich talloze 
gelegenheden voor waarbij de Eerste Kamer zich als V are volksvertegenwoordiging’ kon 
opwerpen. Genoemd kunnen worden het verzet tegen diverse gemeentelijke herinde
lingen, tegen de Algemene Nabestaandenwet en tegen verhoging van het huurwaarde- 
forfait. In 2000 zorgde de Eerste Kamer ervoor dat vorming van Twentestad niet 
doorging, nadat daartegen vanuit de bevolking veel verzet was gekomen.

Zeker onder de kabinetten-Lubbers (1982-1994) was bovendien regelmatig sprake van 
kwalitatief niet-volmaakte wetsvoorstellen. Ook amendering leidde (en leidt) nog wel 
eens tot onvolkomenheden. De Eerste Kamer let in het algemeen wat meer dan ‘de 
overkant’ op zaken als kwaliteit van de wetgeving, regeling van het overgangsrecht en 
uitvoerbaarheid, aspecten die voor de burgers die het aangaat uiterst belangrijk zijn. Het 
afdwingen van een novelle is daarbij een goed middel gebleken om zonder al te veel 
vertraging aanpassingen (verbeteringen) te bewerkstelligen.

Uiteraard kan niet worden ontkend dat de Eerste Kamer haar rol van ‘bolwerk van 
de burgers’ soms niet kan waarmaken, omdat de regering -  al dan niet in het openbaar
-  het machtswoord uitspreekt. De gang van zaken rond de Harmonisatiewet w o / h b o
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in 1988 en de Varkenswet in 1998 zijn daarbij de meest sprekende voorbeelden. Daaruit 
blijkt dat ook in de Senaat dc politieke afweging voorop staat.

Dat de verwerping van het correctief referendum in 1999 net zomin in het beeld van 
‘bolwerk van de burgers’ past, moet eveneens worden erkend. Maar die verwerping was 
vooral het gevolg van het feit dat de Eerste Kamer een onevenredig belangrijke stem 
heeft in de beslissing of onze Grondwet mag worden gewijzigd. Het geven van een 
vetorecht aan 26 minder goed gelegitimeerde senatoren, nadat én de Tweede Kamer én 
de kiezers — ook al is dat dan alleen in theorie -  zich met ruime meerderheid vóór een 
grondwetsherziening hebben uitgesproken, is dan ook eigenlijk een ‘anomalie’.1

Senaat en Kroon

Dat de Senaat ‘bolwerk van de burgers’ is geworden, is opmerkelijk. Hij werd immers 
juist als ‘bolwerk van de Kroon’ ingesteld. De band tussen Eerste Kamer en Kroon was 
aanvankelijk zelfs zeer hecht en tussen beide bestaan bovendien enkele opmerkelijke 
overeenkomsten. Beide instellingen hebben met enige regelmaat te maken met een 
oplaaiende discussie over ‘doel en nut’ en beide hebben een rol als ‘slaperdijk van de 
democratie’ . Voormalig Senaatsvoorzitter Tjeenk W illink gebruikte, naar aanleiding van 
de door Thom de Graaf gestarte discussie over het koningschap, die omschrijving dan 
ook voor de monarchie. Beide staatsinstellingen weten zich verder veilig achter een ander 
‘bolwerk’ , namelijk de eerder genoemde tweederde meerderheid die nodig is bij grond
wetsherziening. Ten slotte kan worden gesteld dat monarchie en Senaat zich allebei 
hebben weten aan te passen aan veranderde omstandigheden.

1814: nog geen Eerste Kamer

Over het ontstaan van de Eerste Kamer zijn uitvoerige studies verschenen.1 Vooral de 
rol van de zuiderlingen in dc in 1815 ingestelde grondwetscommissie wordt daarbij steeds 
naar voren gebracht. Niet ten onrechte, want het waren inderdaad de Belgen die 
aandrongen op instelling van een ‘tweede’ Kamer, naast de reeds bestaande ‘volksverte
genwoordiging’. De opvattingen over die ‘tweede’ Kamer zoals die in 1814 en 1815 bij 
Willem I leefden, zijn mijns inziens echter altijd wat onderbelicht gebleven. En dat geldt 
ook voor het feit dat de noordelijke leden van de grondwetscommissie spoedig toestemden 
in de Belgische wens. Het is daarom toch goed eerst even te kijken naar de totstandkoming 
van de eerste grondwetten.

Eind 1813 werd het ontwerpen van de ‘wijze constitutie’, die prins Willem bij zijn 
terugkomst aan het volk had beloofd, opgedragen aan een commissie onder voorzitter
schap van Gijsbert Karei van Hogendorp. Van Hogendorp had daar al tijdens de Franse 
tijd ontwerpen (Schetsen) voor gemaakt. Hij stelde voor de in 1795 ter ziele gegane 
Staten-Generaal nieuw leven in te blazen. Anders dan vóór 1795 zouden de leden daarvan 
echter het gehele Nederlandse volk vertegenwoordigen en bij meerderheid van stemmen 
beslissen. Last en ruggespraak waren niet toegestaan. Voor iedere 25.000 inwoners moest 
er één afgevaardigde komen. De leden zouden voor drie jaar worden gekozen, waarbij 
ieder jaar een derde deel werd vervangen. Aanvankelijk (namelijk in zijn Tweede Schets 
uit 1812) vond Van Hogendorp dat er naast de gekozen afgevaardigden ook permanente
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leden moesten komen, bestaande uit de graven en pairs van het Rijk. De koning moest 
daartoe in iedere provincie per 100.000 inwoners één graaf en één pair creëren.

Later verliet hij dat denkbeeld weer. Willem, inmiddels tot soeverein vorst verheven, 
bleek bovendien met Van Hogendorp van mening te verschillen over de plaats van de 
adel in de Staten-Generaal. Hij schreef in december 1813 aan Van Hogendorp:

‘In plaats van één vergadering of kamer en creatie van Pairs zoude ik verkiezen een Senaat 
of Hooger Huis, bestaande vooreerst uit de nu aanweezig zijnde Ridders van Holland en 
Utrecht, 6 of 7 gedeputeerdens uit de Geldersche Ridderschap, eens zoo veel uit die van
Overijssel, door deeze voor haar leeven gekoosen, (__ ); nog eenige in gelijke proportie uit
de adelijke geslagten van Friesland, Groningen en Drenthe, verder den Erfprins, geboren 
Edele der Verenigde Nederlanden (...) ; eindelijk uit de nieuwe (...) te benoemen Edelen 
der Vereenigde Nederlanden.’3

De andere Kamer, het Lagerhuis o f Kamer van Gedeputeerden, moest volgens Willem 
de wetsvoorstellen behandelen en de Senaat moest beslissen over ‘approbatie o f desap- 
probatie’ . Zo zou een aristocratisch bolwerk ontstaan, waarop de koning slechts via de 
creatie van edelen enige invloed zou hebben.

Korte tijd later, na een gesprek met Van Hogendorp, kwam Willem al weer terug op 
dit denkbeeld. Hij verruilde de gedachte aan een aparte Kamer van erfelijke adel voor 
het denkbeeld om leden van de Raad van State in de unicamerale Staten-Generaal op 
te nemen en noemde als tweede optie de instelling van een aparte adelsorde, waarvan 
de leden zitting zouden krijgen in de Staten-Generaal. Van Hogendorps Derde Schets 
bevatte uiteindelijk de bepaling dat het aan de vorst voorbehouden bleef eenvierde van 
de afgevaardigden erfelijk te maken, dan wel voor het leven te benoemen4.

Tijdens de besprekingen in de grondwetscommissie bleek alleen het lid Repelaer, een 
voormalige Dordtse regent en representant van het Ancien Regime, voorstander van 
instelling van een Senaat. Van Hogendorp wees die nu echter ten stelligste af. Hij 
bepleitte nogmaals instelling van een aparte adelsorde, naar analogie van het Gulden 
Vlies, waarvan de leden zitting dienden te krijgen in de Staten-Generaal. Uiteindelijk 
werd in de Grondwet een artikel opgenomen (art. 58), waarin werd bepaald dat de vorst 
een wet mocht voordragen om de Edelen of Ridderschappen uit elke provincie ten 
minste eenvierde deel van alle zetels te verzekeren. Die wet zou er nooit komen.

Op verzoek van de Belgen?

Na de vereniging met de voormalige Oostenrijkse Nederlanden kreeg Van Hogendorp 
voor de tweede keer de leiding van een grondwetscommissie. Deze uit Noord- en 
Zuid-Nederlanders bestaande commissie moest de bestaande Grondwet aanpassen aan 
de gewijzigde omstandigheden. Het was al direct duidelijk dat de zuiderlingen zouden 
aandringen op instelling van een adelskamer. Zij deden dat in de commissie dan ook 
unaniem. Voor Willem (inmiddels koning) stond voorop dat hij invloed moest krijgen 
op de samenstelling van zo’n adelskamer o f Senaat. Hij schreef aan Van Hogendorp:
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‘Op de compositie van het Hogerhuis zal den koning dienen invloed gegeven te worden, 
hetzij de leden erfelijk, o f door Ridderschappen en Edelen, voor een tijd gekozen worden, 
want anders zoude de geest dezer instelling niet in het oog gehouden w orden.5

De wens van de koning werd gehonoreerd. De noordelijke commissieleden verzetten 
zich niet krachtig. Er werd in de commissie zelfs nauwelijks een debat over de invoering 
van het tweekamerstelsel gevoerd, want na de eerste discussie over instelling van een 
tweede Kamer werd alleen besloten te bekijken hoe die Kamer diende te worden 
samengesteld. Weliswaar verklaarden sommige Noord-Nederlandse leden niet te zien 
hoe dat kon zonder dat de bestaande Grondwet ingrijpend veranderde, maar toen er 
eenmaal een voorstel over de samenstelling lag, werd er niet meer teruggekomen op de 
principiële vraag over de zin van het tweekamerstelsel. Van de noordelijke leden verklaarde 
alleen het lid Van Aylva zich tegen instelling van de Eerste Kamer, omdat daardoor in 
zijn ogen te veel werd afgeweken van de bestaande Grondwet.

Een subcommissie die zich boog over de vraag hoe de nieuwe Kamer moest worden 
samengesteld, stelde een notitie op waarin de instelling van het nieuwe staatslichaam 
werd gerechtvaardigd. Daarbij werd allereerst verwezen naar machtige (Europese) 
monarchieën en bloeiende republieken die reeds langer een tweekamerstelsel kenden. 
Verder werd erop gewezen dat met de instelling van het Hogerhuis de koning gevrijwaard 
kon blijven van de onaangename taak om zelf het vetorecht uit te oefenen. Een vetorecht 
dat, zo werd gesteld,

'dikwijls herhaald zijnde, mogelijk ontevredenheid zou kunnen baren o f de eigenliefde van 
de tijdelijke volksvertegenwoordigers kwetsen en alzoo de verkleefdheid der onderdanen 
verkoelen’ .6

Aldus werd een bolwerk opgeworpen dat alle partijen zou tegenhouden. Door alleen de 
hogere klassen (‘degenen, die belang hebben om hetgeen verdedigd zal worden te helpen 
verdedigen’) van de maatschappij toegang te geven, werd er bovendien voor gezorgd dat 
de Kamer behoudend van aard zou zijn. Zo kon worden gewaakt voor overijling. Tot 
die hogere klassen behoorde niet uitsluitend de adel. Om de noordelijken tegemoet te 
komen, werden alle aanzienlijken (door geboorte o f gegoedheid) van het rijk van veertig 
jaar en ouder gerechtigd Eerste-Kamerlid te worden. Daardoor konden ook de Noord- 
Nederlandse (niet-adellijke) regenten en kooplieden zitting krijgen in de Senaat.

Er is overigens voldoende grond voor de veronderstelling dat de koning de Belgen al 
direct heeft toegezegd dat er een tweede Kamer mocht komen. Zijn gouverneur in de 
Zuidelijke Nederlanden, A.R. Falck, had hem al over hun wensen op dat punt ingeseind. 
Op 23 mei 1815 merkte het zuidelijke commissielid graaf d’Aerschot Schoonhoven over 
die nieuwe Kamer op, dat er eigenlijk niet veel over gezegd behoefde te worden, omdat 
de koning het beslist en beloofd had.7

Zowel bij de eerste lezing als bij de tweede lezing in de Dubbele Staten-Generaal werd 
de nieuwe Grondwet met algemene stemmen aangenomen.
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Een koninklijk en noordelijk bolwerk

De Eerste Kamer functioneerde in de tijd van het Verenigde Koninkrijk inderdaad als 
bolwerk van de koning. Van de 26 ingediende initiatiefvoorstellen, sneuvelden er acht 
in de Eerste Kamer.s Bovendien wist zij in 1829 een door de Tweede Kamer goedgekeurd 
adres aan de koning van de leden Le Hon en Corver Hooft over onderwijs, drukpers, 
juryrechtspraak en ministeriële verantwoordelijkheid tegen te houden. In de periode 
1815-1830 haalde slechts één initiatiefvoorstel het Staatsblad. Het betrof een door de latere 
minister van Financiën Beelaerts van Blokland ingediend voorstel tot wijzigingen in het 
huwelijksrecht.

In de Kamer zaten vrijwel uitsluitend getrouwen van de koning, onder wie nogal wat 
hofdignitarissen en officieren. Onder de tussen 1815 en 1830 benoemde noorderlingen 
bevonden zich enkele ultraconservatieve oud-Tweede-Kamerleden.

Portret van Willem 11, door J.A. Kruseman. De koning schonk dit portret indertijd aan de 
Eerste Kamer met de woorden: 'Ik kan niet bij U komen, daarom wil ik U mijn portret geven, 

dan ben ik altijd bij U .’ [Foto: Joop van Reeken Studio (fragment)]

48



MET DE TIJD  MEEGEGAAN

Dar het lidmaatschap van de Senaat niet in alle opzichten een genoegen was, bleek deels 
uit onvrede van sommige leden, die klaagden over de eindeloze verveling. Spoedig lieten 
zij het in groten getale bij de vergaderingen afweten. Dat absenteïsme leidde er in 
december 1827 zelfs toe dat voorzitter De Thiennes de Lombise zijn medeleden op een 
donderspeech trakteerde. De aanwezige leden namen toen het wijze besluit om die 
strafrede te laten drukken en aan de afwezigen te zenden.9

Een belangrijkere reden voor onvrede was echter dat leden niet altijd deden waarvoor 
ze waren ‘ ingehuurd’ : stemmen zoals de koning dat beliefde. Twee kamerheren die in 
1816 tegen een regeringsvoorstel stemden, werden direct bij de koning op het matje 
geroepen. Hierop merkte één van hen op: ‘ Ik dagt dat ik naar mijn geweten mogt 
stemmen.’10 En toen de Zuid-Nederlandse kamerheer De Trazegnies zich in 1821 tegen 
het nieuwe belastingstelsel keerde en tijdens de verdediging van dat voorstel door De 
Thiennes uitriep: ‘Quel pauvrc discours!’ , werd hij onmiddellijk tot ‘persona non grata’ 
aan het hof verklaard.11

De Eerste Kamer verwierp overigens ook nog negen regeringsvoorstellen, waaronder 
niet onbelangrijke voorstellen over geldleningen aan vreemdelingen en vreemde mo
gendheden en over erfrecht en voogdijrecht. Volstrekt volgzaam was zij dus niet.

Allengs bleek dat de Eerste Kamer niet alleen het bolwerk van de koning was, maar 
ook van her Noorden. De toenemende onvrede in het Zuiden over de politiek van 
Willem I drong ook door in de Senaat. Naast het gelijke aantal noordelijke en zuidelijke 
Tweede-Kamerleden (terwijl er in het Zuiden meer inwoners waren), werd het optreden 
van de Eerste Kamer een nieuwe steen des aanstoots. Van de acht door Zuid-Nederlandse 
Tweede-Kamerleden ingediende initiatiefvoorstellen sneuvelden er drie in de Tweede 
Kamer en vijf in Eerste Kamer. Het ging daarbij onder andere om voorstellen over een 
verbod op de uitvoer van graan, de afschaffing van rechten voor de binnenvaart op de 
Maas en de rechterlijke organisatie. Bij het voorstel Le Hon/Corver Hooft waren in de 
Eerste Kamer onder de twaalf voorstemmers elf zuiderlingen. Ook bij andere voorstellen 
zou zich zo’n verschil in stemgedrag tussen zuidelijken en noordelijken aftekenen. Ten 
gevolge van die opstelling gingen de Belgen ‘hun’ Eerste Kamer als ‘Ménagerie du Roi’ 
betitelen.

Bolwerk van behoud

Na de afscheiding van België in 1830 bleef een gehalveerde Eerste Kamer bestaan, zonder 
de 25 a 30 Zuid-Nederlanders. Het ledental kwam rond de 25 te liggen. Na de troons
wisseling van 7 oktober 1840 leek de nieuwe koning, Willem 11, uitdrukkelijk zijn stempel 
op de samenstelling van de Eerste Kamer te willen drukken. Hij kon geen zittende leden 
ontslaan, maar benoemde wel direct zes nieuwe leden. Tot hen behoorden drie oud- 
Tweede-Kamervoorzitters, onder wie de ultraconservatieve Van Asch van Wijck en zijn 
katholieke kamerheer Van Brienen van de Groote Lindt. Het systeem van politieke 
benoemingen werd nadien voortgezet. Dat kon overigens ook betekenen dat soms wat 
meer veranderingsgezinde leden werden benoemd, zoals in 1844 toen het conservatieve 
verzet tegen het voorstel-Van Hall voor een (‘vrijwillige’) ‘heffing ineens’ moest worden 
gebroken. De koning benoemde toen onder anderen het voormalige oppositionele 
Tweede-Kamerlid Van Nes van Meerkerk. Net als vóór 1830 verschenen sommige leden
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zelden o f nooit, zodat in 1846 zelfs aan het ziekbed van een lid moest worden vergaderd 
om het quorum te kunnen halen.

Na 1830 verwierp de Eerste Kamer geen enkel initiatiefvoorstel meer. Dat kwam 
doordat de meeste van dergelijke voorstellen de Senaat niet eens bereikten. Van de tien 
door Kamerleden ingediende voorstellen werden er zeven ingetrokken en werd er één 
door de Tweede Kamer verworpen. Slechts twee initiatiefvoorstellen haalden de eind
streep. Het betrof een voorstel van de leden Bruce, Tromp en Luzac tot bekrachtiging 
van een overeenkomst met de Nederlandsche Handel-Maatschappij, en een voorstel tot 
grondwetsherziening van Van Asch van Wijck, waardoor wijziging van het ledental van 
Provinciale Staten alleen nog via een wettelijke regeling mocht geschieden. De rol van 
het namens de koning ‘om zeep helpen' van onwelgevallige initiatiefvoorstellen behoefde 
de Eerste Kamer niet meer te vervullen.

Toch bleef de Eerste Kamer als bolwerk van de Kroon optreden. Zij deed dat 
bijvoorbeeld in 1844 bij het opstellen van het Adres van Antwoord op de troonrede. In 
de -  zeer korte -  troonrede van dat jaar stelde de koning niet de verwachte herziening 
van de Grondwet in het vooruitzicht. De Tweede Kamer besloot hierover haar onvrede 
kenbaar te maken. In het Adres van Antwoord nam zij onderstaande passage op:

‘Wij achten het wenselijk, dat die dagen [verwezen werd naar de dagen van kalmte en vrede,
BvdB\ gebruikt mogen worden tot een tijdige herziening en verbetering onzer grondwettelijke
instellingen.’ 12

Deze passage wekte het ongenoegen van de koning en via hem van de Eerste Kamer. 
De Eerste Kamer weigerde het Adres mee te onderschrijven. Minister Schimmelpenninck 
van der Oye deelde de Tweede Kamer namens de koning mee, dat hij een Adres van 
beide Kamers wenste te ontvangen. De koning had immers tot de Verenigde Vergadering 
gesproken. Hierover was de Tweede Kamer in meerderheid weer ontstemd, en zij besloot 
slechts aan haar Adres toe te voegen dat de passage over de grondwetsherziening alleen 
van haar afkomstig was. De Eerste Kamer weigerde daarop het Adres alsnog te onder
schrijven en aanbieding vond niet plaats. De koning eindigde een jaar later (in 1845) 
zijn troonrede met het dringend advies aan de Verenigde Vergadering het Adres van 
Antwoord maar achterwege te laten.M

1848: hervormingen ondanks de Eerste Kamer

De weigering van de koning in 1844 om met voorstellen te komen tot grondwetsher
ziening was voor negen Tweede-Kamerleden (‘de Negenmannen’) reden om met een 
initiatiefvoorstel te komen. Hervorming van de Eerste Kamer maakte daarvan slechts 
een klein onderdeel uit. Hoewel er onder hen voorstanders van afschaffing waren, gingen 
de ‘Negenmannen’ niet verder dan het voorstellen van openbaarheid van de vergade
ringen. Daarnaast moesten de Eerste-Kamerleden het recht krijgen een nominatie op 
te maken bij de benoeming van de Kamervoorzitter. Nadat de Tweede Kamer had 
geweigerd het initiatiefVoorstel te behandelen, wenste de voorzitter van de Eerste Kamer 
de koning geluk met dat succes. Het zou uitstel van executie zijn.
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In 1847 kwam de koning alsnog met 27 (magere) voorstellen tot grondwetsherziening. 
Ook nu bleef de Eerste Kamer nagenoeg buiten beeld. Alleen werd bepaald dat leden 
wegens ouderdom, ziels- o f lichaamsgebreken van hun lidmaatschap konden worden 
ontheven en dat het aantal leden bij wet kon worden uitgebreid. De Tweede Kamer 
reageerde afwijzend op de voorstellen. Dit gold echter niet voor de Eerste Kamer. In 
het verslag van de commissie van rapporteurs is over de Eerste Kamer alleen te vinden 
dat als ‘eene voorwaarde van haar voortdurend bestaan’1'4 werd gevraagd om openbaarheid 
van haar beraadslagingen. De roep om rechtstreekse verkiezingen, een verantwoordelijk 
ministerie en een recht van amendement was echter dusdanig sterk geworden, dat het 
initiatief van de koning geen kans meer maakte. Toen begin 1848 een revolutionaire 
situatie in Parijs en -  belangrijker nog voor Willem 11 -  in Duitsland'5 ontstond, sloeg 
de koning in 24 uur om van conservatief naar liberaal. Hij riep buiten zijn ministers 
om Tweede-Kamervoorzitter Boreel van Hogelanden bij zich en benoemde kort daarna 
een commissie onder leiding van Thorbecke die een liberale Grondwet moest ontwerpen.

Net als de ‘Negenmannen’ zag de grondwetscommissie af van een voorstel tot a f
schaffing van de Eerste Kamer, hoewel zeker Thorbecke daar voorstander van was omdat 
hij meende dat de Eerste Kamer zonder grond en zonder doel was.16 De commissie stelde 
voor de Eerste Kamer rechtstreeks te laten kiezen door dezelfde kiezers die ook de Tweede 
Kamer zouden kiezen. Anders dan bij dc Tweede Kamer zouden echter alleen de 
hoogstaangeslagenen in de directe belastingen van veertig jaar en ouder (die grens lag 
bij de Tweede Kamer bij de leeftijdsgrens voor meerderjarigheid) verkiesbaar zijn. Het 
ledental van de Eerste Kamer werd gesteld op dat van de helft van de Tweede Kamer. 
Grondwetsherziening zou namelijk in tweede lezing in Verenigde Vergadering plaats
vinden en een overwegende invloed van Eerste-Kamerleden daarin moest worden 
voorkomen. In de toelichting op het voorstel werd gesteld dat het feit dat de Eerste 
Kamer uit bezitters van grote fortuinen zou bestaan, haar een bijzonder karakter gaf. 
Ais de Senaat uit de gewone burgerij werd gekozen, kon zij beter worden afgeschaft.17

Het evenals de grondwetscommissie in maart 1848 opgetreden tijdelijke ministerie- 
Schimmelpenninck kon het aanvankelijk niet eens worden over de ‘vertaling’ van het 
rapport van de grondwetscommissie in wetsvoorstellen. Vooral de positie van de Eerste 
Kamer vormde daarbij een struikelblok. Gerrit Schimmelpenninck, vriend van de 
koning,,s Eerste-Kamerlid (!) en gezant in Londen, wilde de Eerste Kamer omvormen 
tot een Hogerhuis, zoals dat ook in Groot-Brittannië bestond. De koning diende directe 
invloed op de samenstelling te behouden en de Senaat moest onontbindbaar zijn. 
Schimmelpenninck vond alleen de minister van Oorlog, Nepveu, aan zijn zijde.19

Pas na het ontslag van beide heren werden de regeringsvoorstellen ingediend. Die 
sloten ten aanzien van de Eerste Kamer aan bij hetgeen door Thorbecke c.s. was 
voorgestcld. Dat was niet zo vreemd wanneer men bedenkt dat drie leden van de 
grondwetscommissie, Donker Curtius, Luzac en De Kempenaer, inmiddels minister 
waren geworden. De regering koos voor handhaving van de Eerste Kamer en noemde 
het zelfs bevreemdend dat de noodzaak van haar voortbestaan in twijfel was getrokken 
nu er een door het volk gekozen volksvertegenwoordiging zou komen. Juist daardoor 
was de noodzaak om overijling te voorkomen nodig, omdat die ertoe kon leiden dat 
een regering ten onrechte ‘omver werd geworpen’ (of geamendeerd!). ‘De Eerste Kamer’ , 
zo werd in de memorie van toelichting gesteld,
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‘ is daartegen een dam, en zij kan tevens, naar de inrigting, welke thans wordt voorgedragen, 
nuttig werkzaam zijn, om de wijzigingen, welke de Tweede Kamer in de voorstellen der 
Regeering mogt hebben gebragt ( ...) , zonder schokken, door de afwijzing van het geheele 
ontwerp, onschadelijk maken.

Die ‘inrichting’ werd verkregen door de leden op dezelfde wijze als de Tweede Kamer 
te verkiezen, maar tegelijkertijd de verkiesbaarheid te beperken tot hen die het meeste 
belang hadden bij rust en het krediet van de staat. Benoeming door de koning werd 
afgewezen, omdat dan niet van ‘volksvertegenwoordiging’ kon worden gesproken, en 
bij getrapte verkiezing (door Provinciale Staten) bestond het gevaar dat Eerste en Tweede 
Kamer een tegengestelde meerderheid zouden hebben.

De door de regering voorgestelde wijze van samenstelling van de Eerste Kamer werd 
door de Tweede Kamer in overgrote meerderheid afgewezen, maar over de vraag welk 
stelsel daarvoor in de plaats diende te komen, bestond grote verdeeldheid. Er leek zich 
een meerderheid af te tekenen voor benoeming door de koning uit de aanzienlijke 
burgers (waartoe ook fabrikanten en wetenschappers werden gerekend), maar anderen 
meenden dat de Eerste Kamer daardoor onvoldoende over zedelijke kracht zou beschik
ken. Sommige leden wilden de Eerste Kamer door andere kiezers laten verkiezen. Weer 
anderen stelden voor om toch Provinciale Staten de Eerste-Kamerleden te laten kiezen.

De regering koos uiteindelijk voor een getrapte verkiezing met de constatering dat de 
samenstelling van de Eerste Kamer er eigenlijk niet zoveel toe deed. Zij werd immers 
vooral gehandhaafd ‘ter voorkoming van het kwaad’ en niet voor het stichten van het 
goede.2r De Eerste Kamer moest een bolwerk zijn voor de troon en een krachtige steun 
der wet. Zij moest wel een andere oorsprong hebben dan de Tweede Kamer. Die werd 
gevonden in de verkiezing door Provinciale Staten uit een beperkte groep burgers, de 
hoogstaangeslagenen in de directe belasting. Het openstellen van het lidmaatschap voor 
bekleders van hoge staatsambten, hoge officieren, fabrikanten en wetenschappers werd 
afgewezen, omdat het te hachelijk werd gevonden om te bepalen wie daaronder moesten 
worden begrepen.

Deze regeling werd uiteindelijk aanvaard, ook door de uiterst conservatieve Eerste 
Kamer. Deze had bij wijze van waarschuwing in juli 1848 twee wetsvoorstellen van 
Donker Curtius op het gebied van justitie verworpen. Donker diende daarop zijn ontslag 
in bij de koning. Die weigerde dat te aanvaarden, maar deed de weigering vergezeld 
gaan van een oproep aan zijn ‘beminde onderdanen' om de pogingen tot hervorming 
van de staatsinstellingen algemeen te ondersteunen.12 Tien dagen later benoemde de 
koning ook nog eens drie nieuwe Eerste-Kamerleden: de 77-jarige Van der Duyn van 
M aa sd a m ,d e  vroegere adjudant van Willem 1 Van Heeckeren van Enghuizen en de 
Amsterdamse koopman Van der Oudermeulen. Dat nam niet weg dat de stemmen bij 
de beslissing over hoofdstuk m (Staten-Generaal) aanvankelijk staakten. Pas nadat de 
koning zijn kamerheer Van Brienen van de Groote Lindt had omgepraat, aanvaardde 
de Eerste Kamer het betreffende voorstel/’

Voorafgaande aan de tweede lezing, in oktober 1848, benoemde Willem opnieuw twee 
hervormingsgezinden, de katholiek Vos de Wael en de Friese edelman Van Limburg 
Stirum. Een kamerheer en een vroeger oppositioneel Tweede-Kamerlid, Daam Fockema, 
bedankten voor de eer.2̂ Bovendien namen twee nimmer verschijnende senatoren, Van
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Pallandt van Beerse en Chassé, zelf ontslag, waardoor twee loyalere leden, een Groningse 
katholiek en de 8i-jarige kamerheer Van Bylandt,26 hun plaatsen konden innemen. De 
‘vrijwillige’ ontslagneming was nodig, omdat het grondwettelijke maximum van dertig 
leden was bereikt en Willem anders geen nieuwe leden kon benoemen.

Het koninklijke ingrijpen had succes. Sommige leden steunden de wijzigingen zon
dermeer, anderen legden zich er node bij neer. Toch mag niet onvermeld blijven dat 
het voorstel het alleen haalde omdat bij de tweede lezing in dc Eerste Kamer -  anders 
dan in de Tweede Kamer -  geen drievierde meerderheid was vereist. Het werd aange
nomen met zeventien tegen negen stemmen. Het is in dat licht niet verbazingwekkend 
dat een ander voorstel — als één van de weinige — door dc ‘oude’ Eerste Kamer met 
algemene stemmen werd aanvaard17. Dat betrof het voorstel over de procedure voor 
Grondwetsherziening, waarvoor voortaan ook in de Eerste Kamer een gekwalificeerde 
meerderheid werd vereist.

Naar nieuwe verhoudingen

Op 13 februari 1849 kwamen beide Kamers in nieuwe samenstelling bijeen. Overeen
komstig de additionele artikelen waren de Eerste-Kamerleden ditmaal nog -  voor het 
laatst-door dc koning benoemd. De vanwege ‘1848’ geprezen, maar ook afgematte18 
koning Willem 11 had bij die benoeming evenwel weinig te zeggen. In feite bepaalden 
dc ministers welke 39 personen Eerste-Kamerlid werden29. Zij hadden daarbij de keuze 
uit een door de kiezers van de Tweede Kamer opgemaakte voordracht: in elk van de 68 
districten een dubbeltal. Sommige personen waren echter in meer dan één district 
kandidaat, zodat uiteindelijk niet 136, maar slechts 102 namen werden genoemd.50 Voor 
de drie Friese zetels werden bijvoorbeeld slechts vier kandidaten voorgedragen, terwijl 
dat er feitelijk tien hadden kunnen zijn. Thorbecke had die methode gepropageerd om 
de keuze zoveel mogclijk te beperken.’1

De op 7 januari 1849 door de ministerraad opgestclde lijst van 39 personen bevatte 
de namen van vijf zittende Eerste-Kamerleden, onder wie er overigens vier waren die 
pas in 1848 waren benoemd. Eén van hen, de Amsterdamse koopman en president van 
de Nederlandsche Handel-Maatschappij Van der Oudermeulen, bedankte voor dc eer52. 
Hij was ook beoogd Senaatsvoorzitter, een post die nu naar de Friese edelman Van 
Limburg Stirum ging.55 De ministers kwamen al op 9 januari terug op hun oorspronkelijke 
voordracht van de conservatieve oud-minister J.C . Baud. De ministerraad was ernstig 
verdeeld54 over diens nominatie en verzocht de koning uiteindelijk hem niet te benoemen, 
hetgeen ook niet gebeurde.

Onder de nieuwe Eerste-Kamerleden bevonden zich naast oud-Tweede-Kamerleden 
als Van Beeck Vollenhoven, Corver Hooft, Cost Jordens en Van Sasse van Ysselt, die 
tot de gematigde oppositie hadden behoord, minister Lightenvelt en de edelman Van 
Heeckeren van Wassenaer, respectievelijk vriend en kamerheer van de koning, alsmede 
de conservatieve Rotterdamse koopman Hoffman, tegenstander van de grondwetsher
ziening.

Opmerkelijke naam onder de niet-benoemde kandidaten is die van prins Frederik,55 
de broer van de koning. Hij was in de districten Dordrecht, Rotterdam en Leiderdorp 
genomineerd. In Dordrecht en Rotterdam als eerste (Hoffman was daar als tweede
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genomineerd) en in Leiderdorp als tweede, naast het Tweede-Kamerlid Gevers van 
Endegeest.

Van de door de kiezers genomineerde personen die niet werden benoemd, kunnen 
verder worden genoemd de antirevolutionaire voorman Groen van Prinsterer, oud- 
grondwetscommissielid Luzac, en het conservatieve Eerste-Kamerlid Van Akerlaken.5

Aan de regeerperiode van koning Willem n kwam al spoedig een einde. Hij overleed 
namelijk op 17 maart 1848 en werd opgevolgd door zijn zoon, die als Willem m ging 
regeren. Willem m had zich als kroonprins fel gekeerd tegen de staatkundige vernieu
wingen van 1848. Hij had zelfs het voornemen gehad te bedanken voor het koningschap, 
omdat hij zich niet in staat voelde de eed af te leggen op de in zijn ogen te liberale 
Grondwet.57 In maart 1849 waren de ministers er daarom niet gerust op dat de nieuwe 
koning niet terstond zou abdiceren. Uiteindelijk ondertekende Willem 111, die op 21 
maart terugkeerde van een verblijf in Engeland, een door Donker Curtius opgestelde 
proclamatie, waarin hij verklaarde overeenkomstig de nieuwe Grondwet te zullen regeren. 
Dat nam niet weg dat hij, net als sommige politici, moeite had om de betekenis van 
het begrip ministeriële verantwoordelijkheid geheel te doorgronden. Het oppertoezicht 
over leger, vloot en koloniën behoorde in de ogen van Willem m echt aan de koning 
toe. En bij het bepalen van het buitenlands beleid wenste hij eveneens grote zeggenschap. 
Dat ook daarbij de ministeriële verantwoordelijkheid gold, was voor Willem m niet zo 
evident.

In de periode februari 1849 -  augustus 1850 speelden noch de Eerste Kamer als geheel, 
noch de afzonderlijke leden een opvallende rol. Alleen het wetsvoorstel over het kroon
domein werd verworpen, en nog wel met 31 stemmen tegen één. Hier fungeerde de 
Eerste Kamer op tamelijk unieke wijze als bolwerk van de Kroon (kabinet en ministers). 
Het totstandkomen van het wetsvoorstel veroorzaakte al de nodige strubbelingen, waarbij 
de koning op zeker moment zelfs weigerde een minister te ontvangen om over het 
voorstel te spreken. De ministers wilden namelijk tegemoetkomen aan de wens van de 
Tweede Kamer tot beter toezicht op het beheer van het kroondomein. Het uiteindelijk 
ingediende voorstel ging de Kamer desondanks niet ver genoeg en het werd op twee 
punten geamendeerd, uiteraard zeer tegen de zin van de regering. Bepaald werd dat de 
opbrengsten van nieuw ontgonnen landerijen niet tot het kroondomein zouden behoren 
en dat jaarlijks een opgaaf van de opbrengsten van het kroondomein aan de Staten- 
Generaal moest worden overlegd. Minister De Kempenaer verklaarde in de Senaat dat 
de regering nu niets meer voor het wetsvoorstel voelde en nodigde de Eerste Kamer uit 
het te verwerpen. Op de vraag waarom het wetsvoorstel niet was ingetrokken, antwoordde 
hij dat het nuttig was als kennis kon worden genomen van de opvattingen van de Eerste 
Kamer over het onderhavige voorstel. Bovendien, zo stelde de minister, zou de zin aan 
het bestaan van dc Eerste Kamer ontvallen als ieder te zeer geamendeerd wetsvoorstel 
zou worden ingetrokken[sic, BvdB}. Net als vóór 1848 mocht de Eerste Kamer het 
werk (namelijk het blokkeren van een onwelgevallig voorstel) voor de Kroon opknappen.

Voor de volledigheid kan nog worden vermeld dat belangrijke wetsvoorstellen zoals 
de liberalisering van het scheepvaartverkeer, de regeling van het enquêterecht, de Kieswet 
en de Provinciewet met grote meerderheid werden aanvaard. Alleen Hoffman stemde 
in alle gevallen tegen. Slechts bij dc wetsvoorstellen over het toezicht op de munt en bij
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de regeling van het Nederlanderschap was een aanzienlijke minderheid tegen, maar dit 
leidde niet tot verwerping.

Het einde van het koninklijke bolwerk

Het beeld van een niet-reactionaire Eerste Kamer bleef na 1850 bestaan. Dat de samen
stelling daarbij een grote rol speelde is niet aannemelijk. Weliswaar keerden er van de
39 door de koning in 1849 benoemde leden na de verkiezingen van 1850 slechts 23 terug, 
maar opvallend stemgedrag vertoonde noch de ‘koninklijke’ Kamer van vóór 1850, noch 
de ‘democratische’ Kamer van na dat jaar. Zowel voor als na 1850 bestond de Senaat 
hoofdzakelijk uit gematigde conservatieven die de herzieningen van 1848 accepteerden 
en in economisch opzicht liberaal waren, maar die vooral ten aanzien van koloniën en 
staatsuitgaven conservatieve opvattingen hadden. De Eerste Kamer werd aanvankelijk 
nog wel regelmatig ingeschakeld door de koning bij zijn pogingen om onwelgevallige 
wetgeving te verhinderen.

Van dergelijke koninklijke beïnvloeding was bijvoorbeeld sprake toen het kabinet- 
Rochussen in 1859 met een o n rwe r p - S p o o rwegwe t kwam. Daartegen ontstond onder 
meer in Amsterdam verzet. Het voorstel strekte ertoe door particuliere maatschappijen 
noorder- en zuiderspoorlijnen aan te laten leggen. De noorderspoorlijn zou lopen via 
Harlingen naar Groningen en vervolgens naar Arnhem. Door de zuiderspoorlijnen moest 
Rotterdam via Tilburg en Venlo worden verbonden met Pruisen. De bezwaren van 
Amsterdam richtten zich tegen de zuiderspoorlijnen, die als een bedreiging werden 
gezien voor zijn handelsbelangen en die Rotterdam te veel zouden bevoordelen. Dat 
tevens een voorstel was ingediend om een waterverbinding tussen het IJ en de Noordzee 
tot stand te brengen, kon de hoofdstad niet geruststellen. Amsterdam richtte zich met 
zijn bezwaren tot de koning, die de toezegging deed de helpende hand toe te steken. 
Hij verklaarde de Spoorwegwet alleen te zullen ondertekenen als ook de wet inzake de 
waterverbinding tot stand kwam. Dat weerhield de Tweede Kamer echter niet om, 11a 
een debat dat twee weken duurde, met 39 tegen 32 stemmen akkoord te gaan met de 
ontwerp-Spoorwegwet. Bij de stemming speelden vooral regionale overwegingen een 
rol.

De Eerste Kamer ‘knapte’ het werk voor de koning uiteindelijk op. Zij stemde het 
voorstel met 20 tegen 17 stemmen af. Daarmee werd voorkomen dat de koning voor de 
vraag kwam te staan o f hij de wet wel of niet moest ondertekenen.

Eveneens succesvol was de koning in zijn verzet tegen de regeling voor afkoop van de 
tienden. Tweemaal verwierp de Eerste Kamer een initiatiefvoorstel hierover en in 1863 
nog eens een regeringsvoorstel. Pas in 1872 zou een regeling totstandkomen. In 1859 had 
de koning in de kabinetsraad meegedeeld dat hij de wet niet zou bekrachtigen indien 
het voorliggende parlementaire initiatiefvoorstel wet zou worden.

Minder succes had de koning in 1861 bij zijn verzet tegen een wetsvoorstel inzake de 
Raad van State. Door amendering was in dat voorstel opgenomen dat een adviesaanvrage 
van de koning aan de Raad van State ook onder de ministeriële verantwoordelijkheid 
zou vallen. Daarmee werd het idee van de Raad van State als privé-adviesraad van de 
koning definitief verlaten. In de Eerste Kamer maakten diverse conservatieve leden 
hiertegen bezwaar. Onder anderen oud-minister Schimmelpenninck van der Oye en de
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Gelderse edelman Van Aylva van Pallandt meenden dar de koninklijke rechten door 
het voorstel te zeer werden geschonden. Het wetsvoorstel werd echter met 19 tegen 16 
aangenomen, waarbij tevens moet worden opgemerkt dat zich onder de tegenstanders 
leden bevonden die de Raad van State gewoon te duur vonden.

Eveneens tevergeefs waren pogingen om wetsvoorstellen tegen te houden over afschaf
fing van het dagbladzegel en van de doodstraf, alsmede een wetsvoorstel inzake het 
particuliere eigendom van landbouwgronden in Indië (Agrarische Wet van De Waal). 
Bij de behandeling van het wetsvoorstel inzake het dagbladzegel in 1869 schakelde de 
koning getrouwen in de Eerste Kamer in en stelde hij een bezoek aan Amsterdam uit 
om via zijn aanwezigheid druk te kunnen uitoefenen. Bij de behandeling van de 
Agrarische Wet in 1870 schakelde de koning een senator-kamerheer in. Het Tweede- 
Kamerlid R.J. Schimmelpenninck schreef in maart 1870 aan zijn collega J. Heemskerk 
Az.:

‘Zooeven (...)  heb ik, op last des Konings, den Opperkamerheer v[an] Pallandt opgedragen 
den Heer Blankenheym, als presideerend lid der Eerste Kamer, namens den Koning, mede 
te deelen, dat de verwerping der agrarische wet door Zijne Majesteit gewenscht wordt, met 
verzoek die verwerping zoo veel mogelijk te bevorderen.’39

Ook in dit geval mislukte de poging van de koning. De Agrarische Wet werd met 25 
tegen 12 stemmen aangenomen.

Enige invloed heeft de koning mogelijk nog wel uitgcoefend bij de val in de Eerste 
Kamer van drie liberale ministers. In 1863 traden kort na elkaar twee ministers uit het 
tweede kabinet-Thorbecke af, de minister van Koloniën Uhlenbeck en de minister van 
Buitenlandse Zaken Van der Maesen de Sombreff. De eerste ondernam pogingen om 
het cultuurstelsel in Nederlands-Indië te vervangen door een liberaler stelsel waarin 
particulier grondbezit mogelijk werd. De tweede wekte de woede van de koning door 
de Nederlandse steun aan een tegen Rusland gerichte protestnota. Die tegen het optreden 
van Rusland in Polen gerichte nota, initiatief van Frankrijk en Groot-Brittannië, werd 
door de koning ondertekend terwijl hij op een trapje stond om feestverlichting voor 
een bal aan te brengen. Diezelfde koning verklaarde ’s avonds op het bal tegen de Russen, 
dat hij het Russische optreden goedkeurde. Enige tijd later wekte de openbaarmaking 
in buitenlandse bladen van zijn antwoord op een uitnodiging van Napoleon 111 voor 
een Europees vredescongres de woede van de koning. De vorst had namelijk toegestemd 
in deelneming, terwijl al bekend was dat de Engelsen verstek zouden laten gaan en het 
congres kansloos was.

In 1870 werd de Indische begroting van minister De Waal, de man van de Agrarische 
Wet, door de Eerste Kamer met één stem verschil verworpen. De Kamer greep een fout 
van de minister aan -  hij had in de Tweede Kamer een verklaring afgelegd over de 
afschaffing van het Preangerstelsel, die enige tijd later niet geheel juist bleek te zijn -  
om hem te wippen.

In hoeverre de koning daarin direct de hand had, is de vraag. Ongetwijfeld stemde 
hij in de drie genoemde gevallen in met de handelwijze van de Eerste Kamer en 
waarschijnlijk heeft hij die bevorderd. Uit eerdere mislukte pogingen tot interventie 
bleek echter al dat zijn wil in deze niet langer wet was. Anders dan vóór 1848 heeft de
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Eerste Kamer haar rol als bolwerk van de Kroon dan ook nauwelijks kunnen waarmaken. 
Zij zou geleidelijk een bolwerk van politieke stromingen worden: tot 1904 van de liberalen 
en nadien van de rechterzijde (katholieken en antirevolutionairen).

Nadat de grondwetsherziening van 1917 en de daaruit volgende wijziging van de 
Kieswet tot invoering van de evenredige vertegenwoordiging hadden geleid, ging de 
Senaat qua politieke samenstelling zo op de Tweede Kamer lijken, dat conflicten 
nauwelijks nog voorkwamen. Incidenteel, zoals bijvoorbeeld in 1927 bij de verwerping 
van het Verdrag met België en in 1968 bij de verwerping van een voorstel tot invoering 
van een huurbelasting,40 wierp zij zich al enigszins op als ‘ware volksvertegenwoordiging’. 
Die rol eigende zij zich na 1983 steeds meer toe.

Het nieuwe bolwerk

Kroonprins Willem Alexander zei tijdens zijn bezoek aan Japan in 2000, dat hij de 
discussie over de monarchie niet zo’n probleem vond. Haar kracht was volgens hem 
juist dat zij zich steeds had weten aan te passen aan de eisen van de tijd. Dat geldt in 
zekere zin ook voor onze Eerste Kamer. Van bolwerk van de Kroon is zij langzamerhand 
bolwerk van de burgers geworden.

Beide beelden moeten wel met enige reserve worden gebruikt. Willem 1 kon via zijn 
Eerste Kamer wel enkele onwelgevallige initiatiefvoorstellen tegenhouden, maar het 
verzet tegen zijn financiële politiek wist hij er niet mee te overwinnen. Willem 11 kon 
wel democratisering van het bestuur enkele jaren vertragen, maar moest zich uiteindelijk 
gewonnen geven. Hij werd bij zijn hervormingswerk bovendien nog bijna zelf door zijn 
eigen ‘bolwerk' gedwarsboomd. En Willem 111 moest al na een jaar of vijftien constateren 
dat de Eerste Kamer hem niet langer zonder meer volgde, maar dat zij veeleer instrument 
was geworden van partijbelangen.

Burgers daarentegen zagen dat de Eerste Kamer in de jaren tachtig van de twintigste 
eeuw meewerkte aan de ingrijpende herziening van het stelsel van sociale zekerheid en 
aan kortingen op uitkeringen en ambtenarensalarissen. Soms werden daarbij zelfs 
krakkemikkige wetsvoorstellen, waarin door senatoren talloze fouten waren ontdekt, 
‘omwille van dc coalitie’ aangenomen. En zoals de Eerste Kamer in 1903 meewerkte aan 
het binnen enkele dagen totstandkomen van Kuypers ‘worgwetten’ (er werd zelfs op de 
zaterdag voor Pasen vergaderd), zo werkte zij in 1988 mee aan de behandeling van de 
invoering van het sofinummer op derde Kerstdag. Het zijn uitzonderingen geweest, zo 
kan worden geconstateerd, maar het geeft tevens aan dat burgers niet blindelings op 
‘hun’ bolwerk kunnen vertrouwen.

Opmerkelijk is dat, anders dan in 1815 was beoogd, het bolwerk Eerste Kamer er niet 
meer in de eerste plaats is om veranderingen tegen te houden, maar vooral om te ‘waken’ 
tegen onzorgvuldige wetgeving. Het instrument ‘novelle’ (feitelijk een verkapt terug
zendrecht) biedt daarbij de mogelijkheid om verbeteringen af te dwingen (‘het goede 
te stichten’). Zo heeft dc Eerste Kamer voor zichzelf een ‘grond en doel’ weten te creëren, 
die in de ogen van Thorbecke nog ontbraken.
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Noten

Met dank aan drs. Pauline Tjong-Ayong, historica en medewerkster van het p d c .

1 De staatsrechtsgeleerde J.T h . Buys gebruikte die term al in 1883 voor de procedure van 
Grondwetsherziening.

2 Belangrijkste werken zijn: H .T . Colenbrander, Ontstaan der Grondivet, deel 1 en 11, Rijks 
Geschiedkundige Publicatiën, kleine serie, nummers 1 en 7 (Den Haag 1908 en 1909); H. de 
Schepper, ‘De Eerste Kamer in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden’ in: A. Postma 
e.a. (red.), Aan deze zijde van het Binnenhof. Gedenkboek ter gelegenheid van het 175-jarig 
bestaan van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (Den Haag 1990) en B.H . van den Braak, 
De Eerste Kamer. Geschiedenis, betekenis en samenstelling 1815-1995 (Den Haag 1998) p. 27-48.

3 Colenbrander, Ontstaan der Grondwet, dl. 1, p. 33
4 Ibidem, p. 38-39.
5 Colenbrander, Ontstaan der Grondivet, dl. 11, p. 152.
6 Ibidem, p. 197.
7 Ibidem, p. 211 en 215.
8 Van den Braak, De Eerste Kamer, p. 43-46.
9 R.E. van Ditzhuyzen, ‘Charles Ignace Philippe graaf de Thiennes de Lombise, Lid Eerste 

Kamer 1815-1830. Eerste Voorzitter Eerste Kamer’ in: Postma e.a. (red.), Aan deze zijde van 
het Binnenhof] p. 72-75.

10 De Schepper, ‘De Eerste Kamer in het Verenigd Koninkrijk’ , p. 37.
n Ibidem.
12 E. van Raalte, Staatshoofd en ministers. Nederlandse Constitutionele Monarchie Historisch- 

staatsrechtelijk belicht (Zwolle 1971) p. 32.
13 E. van Raalte, Troonredes, Openingsredes, Inhuldigingsredes 1814-1964 (Den Haag 1964) p. 94.
14 Handelingen van de regeringen de Staten-Generaal over de herzieningvan de grondwet 1847-1848, 

deel 1 (Den Haag 1848) p. 98.
15 De koning was door zijn dochter Sophia van Saksen-Weimar via twee brieven op de hoogte 

gebracht van de revolutionaire situatie in Weimar.
16 Thorbecke legde dat in augustus 1848 vast in zijn Bijdrage tot de herziening der Grondivet.
17 Handelingen herziening van de grondwet 1847-1848, p. 212.
18 Schimmelpenninck had bij de inhuldiging van Willem 11 in 1840 de taak gehad de Grondwet 

te dragen waarop de koning de eed moest afleggen.
19 O ok de minister van Marine, J .C . Rijk, vond dat de koning invloed moest houden op de 

samenstelling van de Eerste Kamer, maar hij koos uiteindelijk niet de zijde van Schimmel
penninck en Nepveu.

20 Handelingen herziening van de grondwet 1847-1848, p. 343
21 Ibidem, p. 523
22 Zie hierover: J. de Bosch Kemper, Geschiedenis van Nederland na 1830, deel v  (Amsterdam 

1882) p. 389-394.
23 Van der Duyn van Maasdam (1771-1848) had in december 1813 samen met Van Hogendorp 

het 'Voorlopig Bewind’ gevormd. Nadien werd hij onder andere staatsraad en Gouverneur 
in het zuidelijk deel van Holland (1817-1844).
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24 Vóór stemden 14 leden: A .G . Verheyen, W .A.W . graaf van Limburg Stiruin Noordwijk, 
A.W . baron van Brienen van de Groote Lindt, M. Piepers, M .C . van Hall, Jhr. J.W . Huyssen 
van Kattendijke, S. van Welderen baron Rengers, H .C . van der Houven, A .J.F A . graaf van 
der Duyn van Maasdam, H .J.C .H . baron van Heeckeren van Enghuizen, F.van der Ou- 
dermeulen, L.G .A . graaf van Limburg Stirum, A.J. Vos de Wael en voorzitter H .R . Trip. 
Zes van hen hadden directe banden met het Koninklijk Huis. Onder de tegenstemmers 
waren G. graaf Schimmelpenninck, J .G . van Nes van M eerkerken oud-minister W .L.F.C . 
ridder van Rappard.

25 Algemeen Rijksarchief (a r a ) ,  2.02.05.02, inv. nr. 20, notulen ministerraad 1848.
26 Ook in dit geval bedankten twee personen voor de eer: de Limburgse gedeputeerde R. 

Magnée en de Rotterdamse ondernemer A. van Hoboken.
27 In de Tweede Kamer stemden bij de eerste lezing één lid (De Monchy) en bij de tweede 

lezing vier leden tegen dit voorstel.
28 Al in januari 1849 maken de notulen van de ministerraad enkele malen melding van ziekte 

van de koning.
29 a r a , 2.02.05.02, inv. nr. 21, notulen ministerraad 1849. De mededeling hierover in Aan deze 

zijde van bet Binnenhof'\$ dus niet geheel juist.
30 Een overzicht is te vinden in: Nederlandsche Residentie- en 's-Gravenhaagsche Stadsalmanak 

voor 1849 (Den Haag 1849) p. vn-x.
31 Brief aan L.D. Storm, d.d. 9 november 1848 (G.J. Hooykaas en F.J.P. Santegoeds (red.), 

Briejwisseli?igJ.R. Thorbecke, deel v, 1845-1853, Rijks Geschiedkundige Publicatiën, kleine serie, 
78 (Den Haag 1996).

32 N og drie benoemden bedankten voor de eer: het lid van de Dubbele Kamer A. Kwak van 
Zwartewaal, de Goese rechter F.N . van der Bilt en de burgemeester van De Bilt, F.H. 
Spengler. De Amsterdamse bankier S.P. Labouchère, benoemd in plaats van Van der 
Oudermeulen, bedankte eveneens.

33 De ministerraad droeg hem als eerste voor; de twee anderen op de voordracht waren Gevers 
van Endegeest en Vos de Wael.

34 Over de voordracht van Baud werd in de ministerraad, als één van de weinige, gestemd: 
v ijf ministers waren voor zijn benoeming en vier tegen.

35 Prins Frederik (1797-1881), lid van de Raad van State, nam in 1848 steeds deel aan de 
kabinetsraden, de vergaderingen van koning, kroonprins en ministers.

36 Hij stemde in augustus 1848 tegen hoofdstuk m (Staten-Generaal) van de nieuwe Grondwet.
37 Van Raalte, Staatshoofd en ministers, p. 40-52.
38 Handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1849, p. 99-100.
39 C .W . de Vries, Overgrootvader koning Willem lli (Amsterdam 1951) p. 156-157.
40 Die belasting moest er voor zorgen dat middengroepen zouden doorstromen naar duurdere 

huurwoningen. De Eerste Kamer werd overstelpt met petities tegen het voorstel en verwierp 
het met overgrote meerderheid.

59



BERT VAN DEN BRAAK

Kies de
minister
president

Den Uyl lijst 2PvdA
LAAT UIBBERS 

TH KARWEI

Dualisme in de praktijk: stemmen op de minister-president.

6 0



De mythe van de dualistische jaren vijftig

Peter van der Heiden 
Jacco Pekelder1

Inleiding1

Begin juni 2000 was het weer zover. Dc behandeling van de Vreemdelingenwet en van 
het bereikbaarheidsplan voor dc Randstad in de Tweede Kamer deed menigeen ver
zuchten dat de huidige Nederlandse politiek tc monistisch is. Voorop GroenLinks- 
Kamcrlid Femke Halsema cn haar CDA-collega Joop Wijn, in hun artikel ‘Paarse coalitie 
maakt lachertje van dualisme’ in de Volkskrant van 6 juni 2000. Zij stelden (niet geheel 
ten onrechte) dat vooral de Vreemdelingenwet binnen de coalitie zodanig was voor
gekookt, dat de oppositie volledig buitenspel was gezet cn de parlementaire behandeling 
niet meer kon worden dan een schijnvertoning. NRC Handelsblad-co\\\mn\s,i Mark 
Kranenburg reageerde door de krantenlezer nog eens te herinneren aan die mooie, 
dualistische jaren vijftig, waarin regering en parlement zich strikt aan hun eigen, 
afgescheiden taak hielden en het politieke debat nog spannend was.5

Gebruik de woorden ‘politiek’ en ‘jaren vijftig’ in een zin en er gaat op het Centrum 
voor Parlementaire Geschiedenis een lampje branden. Zeker wanneer er een kwalificatie 
van de politiek in dat tijdvak wordt gegeven die indruist tegen onze eigen onderzoeks
bevindingen. Want hoe dualistisch waren die jaren vijftig nu helemaal? De absolute 
tegenstelling tussen her monisme van Paars 11 en het dualisme van de jaren vijftig is 
gemakkelijk met een enkel voorbeeld onderuit te halen. In het voorjaar van 1955 struikelde 
het kabinet-Drees m over de Huurwet. Binnen drieweken lag er een nieuw wetsvoorstel 
dat totstandgekomen was in nauw, besloten overleg met de regeringsfracties. De oppositie 
stond, net als bij de Vreemdelingenwet, volledig buitenspel. Oppositieleider P.J. Oud 
verklaarde daarop zich niet voor cen dergelijke vertoning te lenen en verliet met zijn 
gehele WD-fractie de vergaderzaal.4

Eén voorbeeld is weliswaar illustratief, maar zegt natuurlijk veel te weinig. Betrof het 
hier geen monistisch slippertje in een overigens principieel dualistisch tijdperk? Om een 
afgewogener beeld van het ‘dualisme’ van de jaren vijftig tc krijgen hebben wij dat tijdvak 
geconfronteerd met een aantal punten die veelvuldig als kritiek op het vermeende huidige 
monisme worden gehoord. Achtereenvolgens zijn dat de betrokkenheid van de fracties 
bij de kabinetsformatie, de opstelling van de regeringsfracties bij de regeringsverklaring, 
de positie van de politiek leider, de omvang en gedetailleerdheid van regeerakkoorden 
en de contacten tussen ministers en hun geestverwante fracties. Deze vijf punten geven 
bij uitstek de mate van verwevenheid van kabinet en regeringsfracties weer en kunnen 
dus een antwoord geven op de vraag hoe dualistisch de jaren vijfrig nu eigenlijk waren 
in vergelijking met de huidige tijd.
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Na dc bespreking van deze v ijf punten volgt een nabeschouwing, waarin niet alleen 
conclusies worden getrokken over de mate van dualisme toen en nu, maar waarin ook 
wordt gepoogd eventuele verschillen te verklaren. Ook worden enige kanttekeningen 
gezet bij de morele waardering die aan monisme en dualisme wordt gegeven.

Kabinetsformaties

Veelvuldig wordt gewezen naar de kabinetsformatie wanneer men wil aantonen dat het 
er in de jaren vijftig veel dualistischer aan toeging dan in het huidige tijdsgewricht. Het 
hardnekkige beeld blijft bestaan van onafhankelijk opererende (in)formateurs in de jaren 
vijftig, die zowel het regeerakkoord als de personele invulling van de uiteindelijke 
ministersploeg vrijwel zelfstandig vaststelden, tegenover een door de onderhandelende 
Kamerfracties gedicteerd formatieverloop nu.5 De vraag is of dat beeld wel helemaal 
klopt.

Neem nu de formatie van het kabinet-Drees m (1952). Hoewel dit kabinet niet eens 
beschikte over een ‘echt’ regeerprogram (formateur W. Drees kwam niet verder dan 
‘richtlijnen’, die door tijdgebrek niet nader werden ingevuld) vonden er langdurige 
onderhandelingen plaats met de fractievoorzitters van de beoogde coalitiepartijen, die 
daarover óók met hun fracties overlegden. C.P.M . Rommc ( k v p ) ,  J.A.W . Burger ( pv c Ia ) ,  

J. Schouten (a r p ) en H.W . Tilanus ( c h u ) ondertekenden dc derde, door hen telkens 
geamendeerde versie van de genoemde richtlijnen, die daardoor meer de status kregen 
van een regeerakkoord tussen de fracties dan dic van een regeerprogram van de ministers 
onderling.6 Naast hun programmatische invloed grepen de fractievoorzitters ook in bij 
de personele invulling. Kvp-leider Romme weigerde de PvdA’er H .J. Hofstra in het 
kabinet te accepteren, om overigens bij de algemene beschouwingen doodleuk te 
verklaren dat de Kamer zich niet diende te bemoeien met de personele invulling van 
kabinetten!7 ARP-leider Schouten haalde in 1951 en 1952 een vergelijkbare manoeuvre uit. 
In 1951 weigerde hij zijn partij aan het kabinet-Drees n deel te laten nemen omdat zijn 
fractie geen invloed had op de portefeuilleverdeling en de kandidaat-ministers.8 In 1952 
zorgden de antirevolutionairen wederom voor vertraging door de voorgestelde porte
feuilles af te wijzen, hetgeen hem op een reprimande van Tilanus kwam tc staan. Zijn 
CHU-Collega vond Schoutens opstelling principieel onjuist; Kamerfracties dienden zich 
daar niet mee te bemoeien.9

Ook de formatie van het kabinet-Drees iv (1956) kende een grote inbreng van de 
fracties. Ditmaal niet alleen in de vorm van onderhandelingen met de fractievoorzitters. 
Op initiatief van formateur Drees werden ook de fractiespecialisten ingeschakeld om 
gezamenlijk een oplossing voor dc huurproblematiek te vinden.10 Overigens leverde deze 
langdurige formatie een extraparlementair kabinet op. De formatie van het kabinet- 
Drees 11 (1951) is helemaal opmerkelijk. Wéér hadden de fractievoorzitters een grote rol. 
Ditmaal niet zozeer ten aanzien van het regeerakkoord, dat door de achtereenvolgende 
(in)formateurs werd gedestilleerd uit een ambtelijk rapport met aanbevelingen om de 
Koreacrisis het hoofd te kunnen bieden, maar wél ten aanzien van de portefeuillever
deling. De opmerkelijkste uitkomst was de ondertekening van het regeerakkoord door 
oppositieleider Schouten, waarmee van een daadwerkelijke oppositie dus geen sprake 
meer kon zijn!" Hoezo dualisme, als zelfs de oppositie het regeerakkoord onderschrijft?
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Is de geschetste gang van zaken nu zoveel dualistischer dan dc wijze waarop heden 
ten dage wordt geformeerd? Echt principiële verschillen lijken er niet te zijn. Net als in 
de periode-Drees komen de kabinetten tegenwoordig tot stand na overleg met de 
fractievoorzitters, resulterend in een regeerakkoord. Wat vooral veranderd lijkt te zijn, 
is de frequentie van overleg tussen (in)formatcur en fractievoorzitters en de frequentie 
waarin werkgroepjes van fractiespecialisten worden bijeengroepen om heikele punten 
uit te werken. Dit lijkt een symptoom van een meer monistische formariewijze, maar 
is het dat wel?

Zoals op veel terreinen waar zich een tendens naar meer monisme lijkt af te tekenen, 
speelt hier ook de toegenomen taak van ‘Den Haag’ een rol. De invloed van de overheid 
op de samenleving is niet alleen veel groter geworden dan in de jaren vijftig, maar vooral 
ook veel gedetailleerder en ingrijpender. Met andere woorden, er zijn veel meer onder
werpen waarover moet worden overlegd, waarover overeenstemming moet worden 
bereikt. Een blik op formaties in de jaren vijftig leert al snel dat, wanneer zich echt 
lastige punten voordeden (zoals de Nieuw-Guineakwestie en de huurkwestie), formaties 
niet alleen langer gingen duren, maar de invloed van de Kamerfracties op het uiteindelijke 
resultaat ook groter werd (al kon het ook in een agreement to disagree resulteren). De 
vraag is dus niet zozeer o f regering o f parlement meer op eikaars stoel gaan zitten, maar 
o f er niet meer onderwerpen zijn die zich daarvoor lenen.

Een ander punt dat vaak naar voren wordt gebracht is de maatschappelijke achtergrond 
van de bewindslieden. Steeds vaker worden ministers en staatssecretarissen gerekruteerd 
uit de Tweede Kamer, hetgeen monisme in de hand zou werken. Onderzoek van de 
kabinetten in de jaren vijftig leert ons dat dat inderdaad opgaat, maar niet voor alle 
partijen. De PvdA werft traditioneel haar bewindslieden uit het parlement; het overgrote 
deel van de pvcU-ministers in het kabinet-Drees m had parlementaire ervaring (alleen 
S.L. Mansholt niet). De c h u  leverde non-politici, terwijl k v p  en a r p  zowel parlementa
riërs als niet-parlementariërs leverden. De mate waarin bewindslieden een parlementaire 
achtergrond hadden, is dus sterk afhankelijk van de partij dic ze vertegenwoordigen. 
Daarnaast is ook de wijze waarop de fracties naar de kabinetten-Drees m en iv keken 
van invloed. Voor de PvdA was het kabinet een zuiver parlementair kabinet, terwijl de 
andere fracties juist het extraparlementaire karakter benadrukten. Het kabinet-Kok n 
toont een zelfde beeld: de PvdA leverde voornamelijk bewindslieden met parlementaire 
ervaring, teiwijl de w d  en d 66 een ‘gemengde’ ministersploeg aanleverden.

Regeringsverklaringen

De reactie van de coalitiefracties op de regeringsverklaring kan ook worden gezien als 
indicatie voor de mate van dualisme. In hoeverre voelden zij zich gebonden aan het 
regeerakkoord? Vandaag de dag is het gebruikelijk dat de coalitiefracties het nieuwe 
kabinet enthousiast o f op zijn minst zeer welwillend begroeten als ‘hun’ ministersploeg 
die het gezamenlijke program gaat uitvoeren. Toenmalig WD-fractievoorzitter F. Bol- 
kestein behield zich bij de presentatie van Paars I in 1994 weliswaar -  zeer dualistisch — 
een onafhankelijk oordeel voor, maar nam geen enkele afstand van het regeerakkoord. 
‘Wij hebben daarvoor getekend en wij zijn goed voor onze handtekening’, aldus de
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WD-lcidcr.11 Zijn opvolger H.F. Dijkstal nam in 1998 nog minder afstand van het 
kabinet.

Van alle vier kabinetten-Drees daarentegen werd het parlementaire karakter bestreden 
door verschillende coalitiefracties, terwijl de premier daar meestal wél aanspraak op 
maakte. Zo distantieerde de KVP-fractie zich in haar reacties op de regeringsverklaringen 
steeds van bindingen tegenover het aantredende kabinet. In 1948 beweerde fractievoor
zitter Romme zelfs dat de k v p  geen regeringspartij was!1’

Toen de a r p  deel uitmaakte van de regering nam Schouten een zelfde afstandelijke 
houding aan als Romme. Ook hij benadrukte voortdurend de vrije positie tegenover 
het kabinet. Voor WD-leider Oud gold hetzelfde. Hij verklaarde bij de presentatie van 
Drees 11, waarin ook de w d  vertegenwoordigd was, het kabinet weliswaar naar vermogen 
te zullen steunen, maar ontkrachtte deze toezegging onmiddellijk met de bewering dat 
élke parlementariër zich volgens het geldende staatsrecht op die manier tegenover de 
regering diende op te stellen, ongeacht zijn politieke kleur.1'1 PvdA-fractievoorzitter Burger 
vond deze neutrale, dualistische opstelling onacceptabel en verzuchtte dat de w d  zich 
als een oppositiepartij gedroeg.15 Tilanus ( c h u ) ten slotte stelde zich ook zeer dualistisch 
op, door telkens wel de door de fracties gemaakte afspraken te erkennen, maar ook de 
wederzijdse onafhankelijkheid van parlement en kabinet te onderstrepen.

Deze demonstraties van parlementaire zelfstandigheid uit de jaren veertig en vijftig 
onderscheiden zich stellig van dc aanhankelijkheidsbetuigingen van de paarse fracties 
tijdens de presentatie van Koks kabinetten in 1994 en 1998. O f de opstelling van Romme, 
Oud en Schouten werkelijk principieel-dualistisch was, blijft echter de vraag. Verpakking 
en inhoud willen in de politiek immers nogal eens van elkaar afwijken. Hun ‘dualistische’ 
opstelling bracht zodanige politieke voordelen met zich mee, dat het naïef zou zijn ervan 
uit te gaan dat deze louter uit hun staatkundige ideeën voortkwam. Voor Romme was 
het dualisme een handige methode om zich binnen de coalitie met de PvdA een zo groot 
mogelijke bewegingsvrijheid te verwerven. Hij kon vanaf de zijlijn het kabinet bestoken 
met eigen ideeën, ook als die het regeerakkoord te buiten gingen. De distantie tot het 
‘eigen’ kabinet maakte het mogelijk successen voor zichzelf te claimen en tegelijk 
mislukkingen af te schuiven op dc coalitiepartner(s). Bolkesteins houding tegenover 
Paars 1 had wel iets van Rommes optreden weg. Romme moest zich ook wat distantiëren 
van de PvdA om de rechtervleugel van zijn partij, die bepaald niet blij was met de linkse 
regeringspartner, enigszins gerust te stellen. Voor Schouten bracht het dualisme soort
gelijke voordelen met zich mee. In antirevolutionaire kringen bestonden grote beden
kingen tegen het samengaan met de sociaal-democraten. Daarnaast zou een afstandelijke 
opstelling tegenover het kabinet het gemakkelijker maken tijdens de rit eventueel nieuwe 
eisen re stellen. Ook voor Oud gold dat een zekere distantie tot de pvcLy electoraal van 
belang was.

Kortom, de afstand tussen regering en coalitiepartners was in de jaren vijftig groter 
dan nu, hoewel Bolkestein ten opzichte van Paars 1 een vergelijkbare stelling betrok. 
Voor 1 ilanus, Schouten en Oud zullen principieel-dualistische motieven een rol hebben 
gespeeld. In de staatkundige visie van hun partijen, en dan met name de protestants- 
christelijke, stond het dualisme voorop. Toch speelden ook politieke motieven zeker 
mee. Vooral bij Romme was veeleer sprake van een strategisch dualisme dan van een 
principe.
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De positie van de politiek leider

Ook de positie van de politiek leider zou iets zeggen over de mate van dualisme. Kijkend 
naar de periode-Drees kunnen wij constateren dat, met uitzondering van Nederlands 
bekendste premier zélf, de politiek leiders stelselmatig buiten het kabinet bleven. Romme, 
onbetwist leider van de k v p , was weliswaar kortstondig minister geweest vóór de oorlog, 
maar zou na 1945 zijn Kamerlidmaatschap pas opgeven toen hij terugtrad uit de politiek. 
Hetzelfde gold voor Oud, politiek leider van de w d , die zijn vooroorlogse ministeriële 
avontuur na de bevrijding niet zou hervatten. Ook de politiek leiders van de a r p  

(Schouten) en de c h u  (Tilanus) bleven hun parlementaire werk doen.
De laatste decennia lijkt het gebruik geworden dat de politiek leider dan wel zijn 

politieke ‘opvoeding’ in het parlement geniet, maar op het moment dat regeringsver
antwoordelijkheid gedragen kan worden de oversteek naar het kabinet maakt. De PvdA 
en d66 hebben daarin een traditie. De sociaal-democraten Drees, A. Vondeling, J.M . 
den Uyl en W. Kok verruilden als politiek leider de groene bankjes om (vice-)premier 
te worden. ‘Kroonprins’ A.P.W. Melkert lijkt zich momenteel voor te bereiden op het 
partijlciderschap. Bij d 6 6  waren het achtereenvolgens H .A.F.M .O . van Mierlo, J.C . 
Terlouw en wederom Van Mierlo die de oversteek van het parlement naar het rege
ringspluche maakten. De politiek leider bevindt zich nu echter in het parlement: 
fractievoorzitter Th.C . de Graaf. Ook Dijkstal, dc voorman van de w d , is fractievoor
zitter. Waarmee zich feitelijk dezelfde situatie voordoet als die in de jaren vijftig: de 
politiek leider van de pvcL\ is minister-president, de politiek leiders van de coalitiegenoten 
blijven de fractie leiden. Mócht de positie van de politiek leider al iets zeggen over 
monisme of dualisme, dan is het nu dus niet anders dan in de jaren vijftig.

De kale omstandigheid of de partijleider minister o f fractievoorzitter is zegt echter 
niet zoveel. Romme, fractieleider van de k v p  in de jaren vijftig, heeft verschillende malen 
een ministerspost geweigerd. Niet vanuit principieel-dualistische motieven, maar van
wege persoonlijke omstandigheden en politieke geschilpunten. Voor de a r p  en de c h u  

lag dit anders, zij waren wél principieel-dualistisch, hoewel het niet ondenkbaar is dat 
bij fractievoorzitter Schouten (a r p ) ook zijn afkeer van her socialisme heeft meegespeeld.

Een duidelijke tendens in regeringsdeelname door politiek leiders is moeilijk te vinden. 
Wél kan worden geconstateerd dat het sinds het kabinet-Den Uyl (1973-1977) gebruike
lijk is geworden dat de grootste regeringspartij haar politiek leider naar voren schuift als 
premier. Bij de kleinere coalitiepartners wil het nog wel eens verkeren. Tijdens het 
kabinet-Den Uyl bleven de voormannen van dc k v p  (F.H .J.J. Andriessen), a r p  (W. 
Aantjes), d 6 6  (J. Terlouw) en p p r  (B. de Gaay Fortman) in de Kamerbankjes achter. 
In de kabinetten-Van Agt 1 (1977-1981) en 11 (1981-1982) waren juist de politiek leiders 
opgenomen: A.A.M . van Agt ( c d a ) en H. Wiegel (w d ) in het eerste, en Van Agt, Den 
Uyl en Terlouw in het tweede kabinet-Van Agt. De kabinetten-Lubbers kenden weer 
een gemengde samenstelling. Minister-president R.F.M . Lubbers was de voorman van 
zijn c d a , maar in zijn eerste kabinet (1982-1986) bleef de politiek leider van zijn 
coalitiegenoot, E .H .T.M . Nijpels, in de Tweede Kamer. Nijpels werd wel vice-premier 
in het kabinet-Lubbers 11 (1986-1989). Ook in zijn derde kabinet (1989-1994) werd 
Lubbers gesecondeerd door een politiek leider: de PvcU’er Kok.
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De huidige constellatie is deels toevallig. Niet wat betreft de pvc!a  en de w d ; Kok is 
als partijleider cn als premier onaantastbaar en ex-minister Dijkstal kan als nieuwbakken 
fractievoorzitter beter een positie opbouwen dan als lid van het kabinet. Maar wél wat 
betreft D66, waar het vertrek van Van Mierlo en de verkiezingsnederlaag onder lijsttrek
ker en kortstondig politiek leider E. Borst een nieuwe partijleider noodzakelijk maakten.

Regeerakkoorden

De toegenomen omvang en dito gedetailleerdheid van de regeerakkoorden tussen de 
regeringsfracties worden ook vaak gezien als een aanwijzing voor meer monisme gedu
rende de laatste decennia. Het simpel tellen van het aantal pagina’s van de regeerak
koorden geeft inderdaad de niet bijster verrassende uitkomst dat deze steeds dikker zijn 
geworden. Hierdoor zou de speelruimte van zowel kabinet als parlement worden 
ingeperkt, daar zij elkaar wederzijds met een beroep op het gesloten akkoord aan gemaakte 
afspraken kunnen houden.

De regeerakkoorden van de achtereenvolgende kabinetren-Drees-Van Schaik, -Drees 
ii en -Drees lil besloegen respectievelijk zeven pagina’s (ca. 4000 woorden), drie pagina’s 
(ca. 1400 woorden) en vier pagina’s (ca. 2600 woorden) (Drees iv werkte niet met een 
concreet regeerprogram of akkoord). Het kabinet-Kok 11 is gestoeld op een regeerakkoord 
van 69 pagina’s, ca. 28000 woorden. Kortom, het huidige regeerakkoord is een factor 
zeven dikker dan het dikste program uit de jaren vijftig. Ook de mate van gedetailleerdheid 
is fors toegenomen. Een voorbeeld: het regeerakkoord van het kabinet-Drees m volstaat 
met de aankondiging van een herziening van het ‘ziekenfondswezen, waarbij ook 
aandacht worde geschonken aan de zelfstandigen’. Het kabinet-Kok 11 heeft twee volle
dige pagina’s nodig om de modernisering van de uitvoering van de ziektekostenverze
keringen uit te werken.

Regeerakkoorden zijn fors in omvang en gedetailleerdheid toegenomen, maar wat zegt 
dit over de mate van dualisme c.q. monisme? Er zijn nogal wat factoren die de verschillen 
relativeren. Ten eerste is er een verschil in status tussen de regeerakkoorden uit de jaren 
vijftig en de huidige. De akkoorden van de kabinetten-Drees waren basisakkoorden, op 
basis waarvan de fractievoorzitters meenden dat hun partijen dc kabinetten konden 
steunen. Zij waren uitdrukkelijk niet bedoeld als een uitputtende lijst van regerings- 
werkzaamheden. In de tweede plaats bestonden de akkoorden toen grotendeels uit 
trefwoorden, als een soort geheugensteuntje om het kabinet aan wensen van Kamerfracties 
te herinneren. Het regeerakkoord van het kabinet-Kok 11 kan daarentegen als een door
lopend, zij het bijzonder saai, verhaal worden gelezen, waarin de beleidsvoornemens 
niet alleen worden genoemd, maar ook worden verantwoord. Daarnaast waren de 
akkoorden van Drees interne afspraken, die niet werden gepubliceerd (Drees in 1948 in 
de Tweede Kamer: ‘Wat het program van het kabinet is, zal op den duur (...) geleidelijk 
nader blijken.’)'6. Het waren stukken voor ingewijden die aan een half woord genoeg 
hadden en die overigens wel wisten hoe de coalitiegenoten erover dachten. Het regeer
akkoord van het kabinet-Kok 11 is glossy uitgegeven, zit bij iedere politiek journalist in 
de tas, en moet dus alleen al vanwege de openbaarheid veel meer verhelderen dan de 
akkoorden van Drees.
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Ook als we met al deze verschillen rekening houden, blijft er het feit van de toegenomen 
gedetailleerdheid. Maar zegt dit niet veel meer over de toegenomen complexiteit van de 
samenleving en de minstens zo rap toegenomen mate van overheidsinmenging in die 
samenleving? Enigszins gechargeerd gesteld werd er in de jaren vijftig geregeerd (en dus 
ook gecontroleerd!) op hoofdlijnen, terwijl de overheid nu gedetailleerd ingrijpt in alle 
lagen van de samenleving. Is het niet meer dan logisch dat de afspraken voor kabinets- 
deelname gelijke tred houden met deze ontwikkeling?

Een indicatie voor dit toegenomen ingrijpen zou de groei van de omvang van de 
Handelingen kunnen zijn, er uiteraard van uitgaand dat de Kamer haar spreektijd nu 
even zinvol besteedt als in de jaren vijftig. Werden er in 1948-1949 nog ca. 3.245.000 
woorden gesproken in de Tweede Kamer, in 1998-1999 is dat opgelopen naar 5.414.400. 
En dan spreken we nog enkel van de plenaire zittingen, de verslagen van de uitgebreide 
commissievergaderingen, onder Drees-Van Schaik nog een grote uitzondering, tellen 
nu minstens evenveel pagina’s! Dat er tegenwoordig 150 Kamerleden zijn tegen 100 in 
1948-1949 doet daaraan niets af. Sterker nog: ook het toegenomen aantal Kamerleden 
is een indicatie voor overheidsinmenging in de samenleving.

Contacten tussen fracties en geestverwante bewindslieden

Als geklaagd wordt over de monistische bestuurscultuur van de Nederlandse politiek 
wordt meteen naar het politiek vooroverleg buiten de openbare vergadering van de 
Kamers verwezen. Elke woensdag bespreken de fractievoorzitters van de regeringspartijen 
de actuele politieke kwesties met de minister-president en de vice-premiers (het toren
tjesoverleg). Daags erna wordt de vrijdagse ministerraad verder voorgekookt in het 
wekelijkse overleg van de toppen van de regeringsfracties met hun eigen ministers (het 
bewindsliedenoverleg). Voorvechters van het dualisme verwijzen graag naar de jaren 
vijftig toen dit vooroverleg inderdaad nog niet geïnstitutionaliseerd was. Toch is het de 
vraag o f de omgang van de regeringsfracties met de geestverwante kabinetsleden indertijd 
zoveel minder close was.

De PvdA, de partij van minister-president Drees, was in wezen een monistische partij, 
die uitging van een hechte band met haar parlementaire fracties en haar representanten 
in het kabinet. Drees heeft als premier en vooral ook daarna altijd enigszins geposeerd 
als de grote dualist. Toch bleef hij steeds lid van het partijbestuur en schuwde hij 
contacten met de Tweede-Kamerfractie niet.'7 ‘ Ik geloof, schreef hij in terugblik, ‘dat 
die soms nuttig zijn om het samenspel tussen regering en Kamer nog op andere wijze 
te bevorderen dan alleen maar door de openbare vergadering, waar men niet altijd het 
gemakkelijkste tot elkaar komt.’ Het moest dan wel om principiële zaken gaan en niet 
over de details van het kabinetsbeleid.1*

Drees’ dualisme was dan ook vooral van tactische aard. Naar eigen zeggen vreesde hij 
de loslippigheid van de fractieleden. Hij wekte daarnaast de indruk dat hij zich gewoon
weg wilde hoeden voor de bemoeizucht van de fractie. Oud-minister van Landbouw 
Mansholt, die zelf nauwe banden met de fractie onderhield, zei het zo: ‘Drees was altijd 
te vinden om de fractie te raadplegen als hij die nodig had, maar niet omgekeerd.’19 
Oud-fractievoorzitter M. van der Goes van Naters bevestigt dit beeld: ‘Het was voor de
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fractie heel erg moeilijk hem tot overleg te krijgen. Er moest geregeerd worden en niet 
gepraat.’"0

Met de fractievoorzitters was er wel geregeld contact, vooral met Burger, die over 
allerlei zaken met de premier correspondeerde. Toen de spanning in de P v d A -fractie aan 
de vooravonden van de kabinetscrises van 1955 en 1958 hoog opliep, waarschuwde Burger 
Drees en de andere partijgenoten-ministers en bespraken zij gezamenlijk de politieke 
situatie. Een ander voorbeeld van directe druk uit de fractie was de brief die Burger op
3 juni 1954 aan de ‘partijgenoten-ministers’ richtte, waarin hij hen ertoe aanzette het 
bisschoppelijk mandement in de ministerraad aan de orde te stellen.2'1

De k v p  had het dualisme hoger in het vaandel dan de PvdA. In KVP-bestuursvergade- 
ringen werd zelfs gewaarschuwd dat de partij niet de afkeurenswaardige habitus van de 
sociaal-democraten moest gaan volgen.“  Ministers waren geen lid van partijgremia. 
Partij en fractie hielden officieel een grote afstand tot de ‘eigen’ ministers in acht. 
Oud-minister Th.H . Bot herinnerde zich dat het contact met de fractie in de jaren zestig 
beperkt bleef tot een jaarlijks gezamenlijk diner.2- G .M .J. Veldkamp, staatssecretaris in 
het derde en vierde kabinet-Drees, herinnerde zich dat L.J.M . Beel, vice-premier in 
Drees m, zijn collega-bewindslieden van de k v p  ontraadde om geregeld contact met 
partij en fractie te onderhouden. Hij was zelfs tegen een regelmatig onderling overleg 
van de katholieke kabinetsleden. De Kvp’ers kwamen dan ook nooit in de fractieverga
deringen, anders dan de collega’s van de pvdA.i4

Deze dualistische principes ten spijt, poogde KVP-fractieleider Romme dikwijls dc 
besluitvorming in de ministerraad te beïnvloeden door contact op te nemen met de 
geestverwante ministers, vooral met Beel, J.R .H . van Schaik en, later, M .A.M . Klompé.15 
Romme had vrij nauw contact met Beel en had ‘de naam (...) als enige van de niet- 
socialistische fractievoorzitters dominerend met “zijn” ministers te verkeren’.16 Ook Beel 
was niet zo recht in de leer als het leek. Toen de woordvoerder voor Financiën van de 
KVP-Tweede-Kamerfractie, A.M . Lucas, eind 1952 onrust zaaide met uitlatingen over de 
aanwending van het begrotingsoverschot, besloot de ministerraad uitgerekend op sug
gestie van vice-premier Beel dat de KVP-ministers hierover een bespreking zouden houden 
met Rom m e.'7

w d , c h u  en a r p  waren de zelfverklaarde kampioenen van het dualisme. Om de 
haverklap vergastte WD-fractieleider Oud de Kamer op ingenieuze staatsrechtelijke 
betogen, waarin hij hamerde op de zelfstandigheid van Kamer en kabinet in hun 
onderlinge contact. Het doorslaggevend bewijs voor de dualistische opstelling van de 
liberale Kamerleden lijkt de val van het kabinet-Drees-Van Schaik in 1951. Zij onthielden 
hun ‘eigen’ minister D.U. Stikker de door hem gevraagde steun door tegen zijn Nieuw- 
Guineabeleid te stemmen. Toch speelden hier ook andere factoren mee, zoals de 
moeizame relatie van Stikker met zijn partij in het algemeen en met Oud in het bijzonder. 
De vergelijking met het einde van het als toch niet al te dualistisch bekend staande 
kabinet-Lubbers 11 in 1989 dringt zich op. WD-fractievoorzitter J.J.C . Voorhoeve dwong 
toen de liberale bewindslieden, onder aanvoering van zijn tegenstrever Nijpels, tot 
aftreden naar aanleiding van een meningsverschil over het reiskostenforfait. Tegenover 
de crisis in 1951 staat ook dat WD-fractieleden wel eens overleg voerden met Stikker, al 
moet gezegd dat Oud zelf vrij veel afstand tot het kabinet in acht nam.
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De protestantse regeringsfracties hielden zich nog het meest aan hun dualistische 
principes. Uit de mond van CHU-leider Tilanus stamt een van de bekendste stelregels 
van het dualisme: ‘Hoe dichter bij de Kroon, hoe minder partijman.’28 Zijn motto was: 
‘Regering, regeer!’ , waarmee hij wilde voorkomen dat kabinetten het parlement over 
allerlei aspecten van het regeringsbeleid vooraf consulteerden. Wat de verhouding tussen 
fractie en ministers van dc a r p  betreft, is het verhaal dat oud-minister J. Zijlstra in zijn 
memoires opdist veelzeggend. Kort na Zijlstra’s benoeming in 1952 bracht ARP-fractie- 
voorzitter Schouten een beleefdheidsbezoek aan de kersverse minister. Met enig enthou
siasme stelde deze de fractieleider een hartelijke samenwerking in het vooruitzicht. 
‘Excellentie’, wees Schouten hem daarop streng terecht, ‘ ik waardeer uw opvatting, maar 
ik kan haar niet delen. In de Kamer waar we elkaar zullen ontmoeten zit u achter de 
regeringstafel en ik ervoor. Dat brengt zeer wezenlijk verschillende verantwoordelijkhe
den met zich mee en die mogen wij nimmer met elkaar vermengen.’29 Ten onrechte 
wordt deze anekdote vaak opgevoerd als bewijs voor de sterke dualistische inslag van de 
politiek in de jaren vijftig. Uit het bovenstaande mag wel blijken dat de a r p  en haar 
leider Schouten uitzonderingen op de veel monistischer praktijk vormden.

Bovendien onderhielden de antirevolutionaire ministers wel degelijk contact met 
geestverwante Kamerleden aan beide zijden van het Binnenhof. Zo meldt Zijlstra dat 
zowel met de Eerste- als met de Tweede-Kamerfractie werd gegeten en vooral gedronken. 
In ten minste één geval, begin 1957 tijdens het vierde kabinet-Drees, was ook sprake 
van werkelijk politiek overleg tussen de fractie en de antirevolutionaire bewindslieden. 
Bij de formatie in 1956 had de fractie aangekondigd dat zij haar ministers zou vragen af 
te treden als het kabinet een voetbalpool zou toelaten. Toen een halfjaar later bleek dat 
de overheid dit niet langer kon tegenhouden, dreigde een kabinetscrisis. De ARP-ministers 
traden spoorslags in overleg met ‘hun’ fractie en wisten zo een breuk te voorkomen. Als 
het er werkelijk om spande, moest het dualistische principe dus zelfs bij de a r p  wijken 
voor het directe politieke belang. Dat gold des te sterker voor de andere regeringspartijen. 
De afstand tussen fracties en geestverwante bewindslieden was kortom niet zo absoluut 
als wel wordt gesuggereerd en als de nood aan de man was, wist men elkaar helemaal 
te vinden. Als de stelling juist is dat een systeem zijn ware trekken vooral toont in 
crisissituaties, maakt dit de jaren vijftig niet minder monistisch dan de huidige Paarse 
tijden.

Nabeschouwing

Hoewel wij hebben aangetoond dat de absolute tegenstelling tussen de dualistische jaren 
vijftig en de huidige monistische tijd niet klopt, zijn er wel verschillen. Regeerakkoorden 
zijn omvangrijker en gedetailleerder dan in het verleden, er is frequenter en geïnstitu
tionaliseerd contact tussen ministers en geestverwante fracties (het fameuze torentjes- 
en bewandsliedenoverleg) en de regeringsfracties nemen minder afstand van het kabinet 
dan in de jaren vijftig.

Zoals al enkele malen is uiteengezet, betreffen het hier geen principiële maar graduele 
verschillen: het is een beetje meer dan vroeger. Het is dan ook zeer de vraag o f deze 
verschillen wel in termen van monisme en dualisme verklaard moeten worden. Is her
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niet eerder zo dat de toegenomen complexiteit van de samenleving en van het over
heidsingrijpen daarin veel belangrijkere verklarende factoren zijn?

Het is opvallend, maar ook logisch, dat de roep om meer dualisme vrijwel nooit te 
horen is vanuit de regeringsfracties. Zowel in de periode-Drees als in het huidige 
tijdsgewricht is het steevast de oppositie die vindt dat kabinet en Kamermeerderheid 
teveel op eikaars stoel zijn gaan zitten. Wanneer regeringscoalities spijkerharde afspraken 
maken, staat de oppositie met lege handen. Is de roep om meer dualisme daarmee niet 
gewoon het gejammer van de gefrustreerde verliezer? Dat gaat zelfs op voor de zeldzame 
momenten dat regeringspartijen meer dualisme bepleiten. Voorbeelden zijn het strate
gische dualisme van Romme in de jaren vijftig, die afstand van het kabinet nam als het 
hem politiek uitkwam, maar niet naliet anderen het regeerakkoord voor te houden als 
zijn programmapunten in het geding kwamen. Hetzelfde kan worden gezegd van de 
opstelling van WD-fractieleider Bolkestein tijdens Paars i.

Gaat het hier eigenlijk nog wel om dualisme, in de betekenis van meer gescheiden 
verantwoordelijkheden van kabinet en parlement? De oppositie ageert niet zozeer tegen 
een te grote verwevenheid van kabinet en Kamer, maar tegen een te innige samenwerking 
tussen de coalitiefracties, waardoor zij geen voet meer tussen de deur krijgt. Zij verzet 
zich dus tegen het coalitiemomsme. Daarbij gaat het niet om het ‘mooie’ principe van 
het dualisme, maar enkel om politieke invloed. Om macht dus. Dat geldt zowel voor 
de oppositionele w d  in het grootste deel van de jaren vijftig, als voor GroenLinks en 
het c d a  nu. Er zou bijzonder weinig veranderen wanneer kabinet en Kamer een grotere 
afstand tot elkaar zouden bewaren, maar de coalitiefracties de gelederen strak gesloten 
houden. Dan zou de oppositie nog steeds buitenspel staan.

Niet alleen de oppositie roept om meer dualisme, maar ook de parlementaire pers. 
Uiteraard ook niet alleen maar vanwege de intrinsieke waarde van het dualisme, maar 
ook uit frustratie vanwege het ontbreken van parlementair spektakel in de huidige 
politiek. Voorgekookt beleid levert nu eenmaal veel minder journalistiek vuurwerk op 
dan stevige confrontaties in de Tweede Kamer. Wat dat betreft doet het aloude jour
nalistieke adagium ‘een ramp voor het land, een zegen voor de krant’ nog altijd opgeld.

In de roep om meer dualisme klinkt ook een moreel oordeel door. Dualisme zou 
‘goed’ zijn, omdat regering en parlement in vrijheid hun eigen functie kunnen uitoefenen 
(regeren versus controleren), waarbij in de confrontatie in een open debat tussen kabinet 
en Kamer het beleid totstandkomt. Monisme daarentegen zou de nekslag voor de 
democratie zijn, aangezien beleid niet gemaakt wordt in de openbaarheid, maar in 
achterkamertjes (formatie en torentjesoverleg). Maar is dat wel zo?

Wanneer er sprake zou zijn van puur regeringsmonisme, waarin het kabinet een 
overheersende rol speelt in de politiek, dan zou voor deze redenering nog wel wat te 
zeggen zijn. Het kabinet bezit immers geen eigen democratische legitimatie. In de 
discussie over dualisme lijken veel auteurs deze vorm van monisme voor ogen te hebben 
wanneer zij een grotere afstand tussen kabinet en Kamer bepleiten. Als dat zo is, dan is 
het echter wel merkwaardig dat veelal juist op de parlementaire invloed op de formatie 
en de omvang van de regeerakkoorden wordt gewezen om het monisme aan de kaak te 
stellen. Dit zijn immers bij uitstek de middelen voor de democratisch gelegitimeerde 
volksvertegenwoordiging om overheersing door de regering tegen te gaan, dus om 
regeringsmonisme te voorkomen. Voor een deel van die volksvertegenwoordiging al-
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thans: de regeringsfracties. U iteraard staat de oppositie hierbij buitenspel (hoewel 
ARP-leider Schouten zoals gezegd in 1951 het regeerakkoord ondertekende te iw ijl zijn 
partij niet toetrad tot het kabinet). M et een (uitgebreid) regeerakkoord b indt het kabinet 
niet zozeer de Kam erm eerderheid, het is juist andersom : deze m eerderheid verplicht het 
kabinet om  het akkoord uit te voeren. En m et haar vergaande invloed op het form atie
verloop zorgt de K am er er ook  nog eens vo or dat het akkoord w ordt uitgevoerd door 
m inisters in w ie zij vertrouw en heeft. Als er al sprake is van m onism e, dan in ieder geval 
eerder van parlem entair m onism e!

In tegenstelling tot het monistische stelsel in Groot-Brittannic, waar ministers lid van 
het Lagerhuis blijven, is het Nederlandse staatsbestel formeel dualistisch. Regering en 
parlement zijn twee afzonderlijke organen. Zij ontmoeten elkaar echter in hun werk, 
als uitvoerende macht en controleur en als wetgever en medewetgever. In een parlementair 
stelsel als het Nederlandse, waar kabinetten steunen op het vertrouwen van een Kamer
meerderheid, is het ondenkbaar en onwerkbaar dat een regering niet zou stoelen op 
afspraken tussen Kamerfracties. Kabinet en coalitiepartijen zijn tot elkaar veroordeeld: 
de coalitiepartijen om hun politieke programma te laten verwezenlijken, het kabinet 
om voldoende steun voor die uitvoering te krijgen en te houden. In de politieke praktijk 
levert dat momenten op van monisme en van dualisme. Zowel nu als in de jaren vijftig. 
De weemoed naar de tijd van toen is wat dit betreft onterecht. De dualistische jaren 
vijftig, dat is een mythe.

Noten

1 De auteurs danken Carla van Baaien voor haar grote inbreng bij de totstandkoming van 
dit artikel.

2 Ter voorbereiding van dit artikel is veelvuldig gebruik gemaakt van publicaties over dualisme. 
Gezien de opzet van dit artikel was het niet dienstig deze te citeren. De geïnteresseerde lezer 
zij verwezen naar: N . Cramer, Evenwicht en overwicht. De verhouding van regering en 
volksvertegenwoordiging in de parlementaire geschiedenis (Assen 1969); F .J.F .M . Duynstee, De 
kabinetsformaties 1946-1965 (Deventer 1966) p. x x x - x x x v iil ; C.W . van der Pot (bewerkt door 
A.M . Donner), Handboek van het Nederlandse staatsrecht (Zwolle 1983) p. 427-429; J.V . 
Rijperda Wierdsma, Dualisme in ons staatsbestel (Assen 1961); H .T h .J.F . van Maarseveen, 
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1222-1223. Zie ook het artikel van Carla van Baaien, ‘Beperking van dualisme is haast niet 
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5 Zie bijvoorbeeld het artikel ‘Kabinetsformatie nekt dualisme’ van M . de Bruyne en B .J. van 
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Een partijloze democratie?

J.A . van Kemenade

‘Voor een levende en levendige politieke democratie zijn politieke partijen die de brug 
vormen tussen de individuele burgers en het openbaar bestuur van vitaal belang.’ Met 
deze uitspraak begint het rapport Een partij om te kiezen van een commissie ingesteld 
door het bestuur van de Partij van de Arbeid om voorstellen te doen voor de vernieuwing 
van de organisatie cn dc cultuur van die partij.' Als dat zo is, en dat lijkt mij het geval, 
is het met het leven en de levendigheid van onze politieke democratie slecht gesteld, 
ondanks dergelijke pogingen tot vernieuwing. De opkomst van de burgers bij de 
verkiezingen daalt gestaag en bleef in de grote steden en de provincies zelfs onder de 
50% bij de laatste verkiezingen voor de gemeenteraad in 1998 en voor de Provinciale 
Staten in 1999. Nog slechts ruim 2% van de kiesgerechtigden is lid van een politieke 
partij en slechts hooguit 10%  daarvan, dat wil zeggen rond 30.000 burgers, is in enigerlei 
vorm in die politieke partijen actief. Deze leden bepalen de verkiezingsprogramma’s en 
de kandidatenlijsten voor de volksvertegenwoordigingen op basis waarvan de politieke 
democratie en het openbaar bestuur worden geacht te functioneren. Bovendien, en dat 
is wellicht nog belangrijker, spelen politieke partijen in onze huidige samenleving en 
politieke cultuur slechts een beperkte rol in het openbare debat over onderdelen van de 
publieke zaak, over de inrichting van de samenleving en over de wenselijke oplossing 
van tal van maatschappelijke vraagstukken.

Politieke partijen blijken met andere woorden steeds minder in staat coherente visies 
op de publieke zaak te ontwikkelen en burgers te inspireren tot en te verenigen op 
gemeenschappelijke standpunten met betrekking tot de wenselijke inrichting van de 
samenleving, steeds minder in staat om een brugfunctie te vervullen tussen de individuele 
burger en het openbaar bestuur. Daardoor wordt met name ook het draagvlak van de 
overheid en het overheidshandelen in de samenleving zwak en instabiel.

Burgers vervreemden van overheid en politiek

Het beeld van de overheid wordt in de publieke opinie steeds meer bepaald door 
incidenten cn actuele beheerskwesties dan door belangrijke beleidskeuzen. Dc overheid 
is voor velen steeds minder het orgaan dat bij uitstek geroepen is om op grond van 
afwegingen van verschillende belangen en opvattingen het publieke belang te definiëren. 
Ze is steeds meer slechts één belanghebbende partij in de samenleving naast vele anderen. 
In een democratisch bestel is de overheid echter niet alleen maar een organisatie temidden 
van vele andere, maar vooral de uitdrukking van het sociaal contract dat de burgers met 
elkaar hebben gesloten ten behoeve van de behartiging van het publieke belang. De 
democratische overheid en de daardoor gevormde en gewaarborgde rechtsstaat en
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verzorgingsstaat zijn met andere woorden de fundamenten van een samenleving die niet 
op onderdrukking en geweld is gebaseerd, maar waarin burgers in vrijheid en gelijk
waardigheid een deel van hun eigen belang en inkomen afstaan en uitruilen om daardoor 
gezamenlijk meer rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, veiligheid en bestaanszekerheid voor 
allen en voor zichzelf te verwerven, dan ze ieder voor zich zouden hebben gekund. De 
effectiviteit en de legitimiteit van de overheid en het overheidshandelen is daardoor in 
een democratische samenleving in sterke mate afhankelijk van het vertrouwen dat die 
overheid geniet, van de betrokkenheid bij en de erkenning van het publieke belang 
onder de burgers, van de doorzichtigheid van het overheidshandelen en van de mate 
waarin de burgers zich herkennen in de wijze waarop die overheid het publieke belang 
dient. De burger moet de overtuiging hebben dat zijn opvattingen en belangen in de 
afwegingen daarbij voldoende tot hun recht komen.

Die voorwaarden voor een gezaghebbende en door brede lagen van de bevolking 
aanvaarde positie van de overheid zijn echter in de laatste decennia aanzienlijk uitgehold 
en hebben geleid tot wat wel de groeiende vervreemding van de burgers ten opzichte 
van de overheid en de politiek wordt genoemd. Dat is met name het geval omdat de 
verhouding tussen de overheid cn de samenleving, die aan de traditionele werking van 
dat democratisch stelsel, althans in ons land, ten grondslag ligt, in enkele decennia 
drastisch is veranderd. De opstelling van de burgers ten opzichte van het openbaar 
bestuur is aanzienlijk gewijzigd, de overheid is gebureaucratiseerd en de politiek gepro
fessionaliseerd. Beide zijn daardoor minder herkenbaar én afstandelijker geworden, 
waardoor de legitimiteit en de acceptatie van de overheid en het overheidshandelen voor 
velen steeds minder vanzelfsprekend zijn. Dat is vooral het gevolg van een aantal 
ontwikkelingen in de samenleving zelf, in de politiek en in het openbaar bestuur. Het 
voert in dit verband te ver om elk van die ontwikkelingen afzonderlijk en uitvoerig te 
bespreken. Ik volsta hier met daarvoor te verwijzen naar wat ik daarover eerder heb 
geschreven/

De basis voor vele van die ontwikkelingen ligt met name in de individualisering in 
en van de samenleving, in de gegroeide en welbewust nagestreefde mondigheid van veel 
burgers, in de toenemende welvaart van velen in onze maatschappij en in de ruime 
beschikbaarheid van informatie over alle mogelijke vraagstukken. Daardoor hebben 
grote maatschappelijke tegenstellingen en uiteenlopende belangen veel van hun scherpte 
verloren, worden allesomvattende ideologieën door velen niet meer als referentiekader 
voor hun opvattingen en gedrag aanvaard en is er een proces op gang gekomen dat heeft 
geleid tot vergruizing van traditionele sociale verbanden en daarmee samenhangende 
maatschappelijke oriëntaties. Lange tijd fungeerden deze als groepsgebonden richtsnoer 
voor het handelen en als bindmiddel voor groepen gelijkgezinde burgers met dezelfde 
maatschappelijke belangen en idealen.3

Die sociaal-culturele ontwikkelingen in de samenleving hebben met name geleid tot 
een veranderde verhouding tussen burgers en overheid, omdat ze gepaard ging met wat 
de verstatelijking van het maatschappelijk leven zou kunnen worden genoemd. De 
verstedelijking nam toe, vele maatschappelijke verhoudingen werden functioneel en tal 
van publieke voorzieningen werden geprofessionaliseerde organisaties. Het aantal en de 
omvang van de collectieve voorzieningen is sterk toegenomen en er is een in hoge mate 
bureaucratisch en anoniem netwerk ontstaan van collectieve bestaans- en zorggaranties
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en van velerlei wettelijke bepalingen, regelingen en procedures op vele terreinen van 
zowel het publieke als het persoonlijke leven.

Veel van die regelingen zijn overigens in de loop der jaren met de beste bedoelingen 
totstandgekomen, als uitdrukking en organisatie van zorg voor zwakkeren in de samen
leving, ter waarborging van gemeenschappelijke publieke belangen, ter regulering van 
het maatschappelijke verkeer in een gecompliceerde samenleving, ter voorkoming van 
willekeur, ter garantie van gelijke behandeling van gelijke gevallen in gelijke omstan
digheden en ter verzekering van het behoud en van een redelijk gebruik van de schaarse 
ruimte en van het leefmilieu in een dichtbevolkte, verstedelijkte en geïndustrialiseerde 
samenleving. Maar die beste bedoelingen hebben veelal in feite geleid tot een ondoor
zichtig stelsel van aanspraken en verplichtingen dat door velen niet meer wordt herkend 
als de uitdrukking van het sociale contract waardoor solidariteit en collectieve belangen 
worden verzekerd.

Tegelijk met de processen van individualisering en emancipatie hebben zich derhalve 
processen van collectivisering en verstatelijking voltrokken, die met elkaar op gespannen 
voet staan, maar die elkaar ook hebben versterkt. Want individualisering en emancipatie 
zijn slechts mogelijk in een samenleving die rechtsbescherming en een zekere welvaart 
voor allen garandeert en die voorziet in collectieve voorzieningen waardoor individuen 
zich kunnen ontwikkelen en in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Maar om dat te 
garanderen zijn ook steeds meer regelingen vereist die de individuele vrijheid en verant
woordelijkheid beperken, waartegen de zelfbewuste, mondige en geëmancipeerde burger 
zich afzet en waardoor het draagvlak voor regelingen en voor het publieke belang wordt 
ondermijnd. De overheid is immers ook veelal de organisator van die solidariteit, en 
naarmate die publiek georganiseerde solidariteit zich uitbreidt over vele gebieden en in 
gedetailleerde wet- en regelgeving is neergeslagen, stuit men eerder op de grenzen van 
de solidariteit onder de bevolking, zeker wanneer de vergaande en gedetailleerde insti
tutionalisering daarvan onvermijdelijk gepaard gaat met misbruik o f oneigenlijk gebruik.

Deze haast vicieuze cirkel heeft tegelijkertijd geleid tot de rechtsstaat en de verzor
gingsstaat én tot een geïndividualiseerde samenleving waarin het gezag van de demo
cratische overheid als de beste waarborg voor de behartiging van gemeenschappelijke 
belangen niet meer vanzelfsprekend is.

Functieverlies van traditionele organisaties: de overheid als supermarkt

Dit alles wil niet zeggen dat de maatschappelijke betrokkenheid of de belangstelling 
voor publieke zaken onder de bevolking is verdwenen, zoals blijkt uit de deelname aan 
inspraakbijeenkomsten en uit de groeiende ledenaantallen van en de inzet van velen in 
bewegingen, actiegroepen en doelorganisaties. Kenmerkend is echter dat die betrokken
heid en inzet meer incidenteel en meer wisselend van aard zijn en dat ze zich meer uiten 
via issuegerichte organisaties, bewegingen en acties dan via traditionele en breed georiën
teerde organisaties als politieke partijen, vakbonden o f kerkelijke organisaties. Daardoor 
heeft zich in relatief korte tijd een ingrijpende verandering van het zogenaamde maat
schappelijke middenveld voltrokken, waarmee dat middenveld en dus de relatie tot dc 
burgers via hun organisaties voor de overheid minder voorspelbaar en meer gefragmen
teerd is geworden. Het draagvlak voor overheidsbeleid moet meer dan vroeger voort-
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durend worden gezocht en besturen moet meer ‘op de tast’ plaatsvinden, zoals de Raad 
voor het Binnenlands Bestuur dat in zijn laatste advies heeft genoemd.'4

Er is dan ook sprake van een belangrijk functieverlies van die traditionele, veelal uit 
de verzuiling voortgekomen organisaties, ten gevolge van het afbrokkelen van dc zuilen 
zelf, van het wegvallen o f verminderen van overheersende maatschappelijke tegenstel
lingen tussen grote bevolkingsgroepen en van het verdampen van alomvattende ideolo
gieën die als richtsnoer dienden voor het gedrag, de normering en de sociale controle 
op praktisch alle terreinen van het persoonlijke en publieke domein. Daardoor zijn 
belangrijke verbindingen en communicatiekanalen tussen de overheid en de samenleving 
o f de burgers grotendeels verloren gegaan en zijn duidelijke referentiekaders voor de 
burgers ten opzichte van de overheid en het collectief belang verdwenen. Het draagvlak 
voor overheidshandelen en het vertrouwen in de overheid is daardoor minder stabiel en 
het primaat van de overheid en de politiek met betrekking tot de publieke zaken is 
minder vanzelfsprekend geworden. Dc overheden worden daardoor bovendien in toe
nemende mate geconfronteerd met onduidelijke o f verwarrende en vaak zelfs tegenstrij
dige signalen en verwachtingen uit de samenleving, omdat burgers vaak meer en zelfs 
tegenstrijdige belangen en opvattingen in zichzelf verenigen en er geen gremia o f kaders 
meer zijn, waarin die belangen en opvattingen worden afgewogen en in samenhang 
worden uitgedragen. We zijn immers zowel lid van de a n w b , als van Greenpeace en 
Natuurmonumenten.

Foto: Vincent Mentzel, AfkC Handelsblad.
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We willen allemaal met de auto naar het werk, maar we willen niet in de file staan. We 
willen niet alsmaar meer asfalt, maar we willen ook geen rekeningrijden. We willen 
kostenbeheersing in de gezondheidszorg en zeker geen eigen bijdrage, maar we willen 
wel alle medicijnen en alle behandelingen die medisch beschikbaar zijn. Wc willen met 
het vliegtuig op vakantie, maar we willen vanwege dc geluidshinder niet dat iedereen 
dat doet. We willen een huis met een tuin, maar we willen ook behoud van alle natuur- 
en groengebieden. We willen minder overheidsregels, totdat we ons daar zelf op kunnen 
beroepen. Wc willen een minder stroperige en een meer slagvaardige overheid, maar we 
willen ook uitgebreide inspraak-, bezwaar- cn beroepsprocedures. Omdat dc politiek er 
onvoldoende in slaagt om in die baaierd van verlangens enige ordening aan te brengen 
o f te zeer geneigd is met publicitaire winden mee te waaien, slaagt de overheid er steeds 
minder in om draagvlak voor beleidskeuzen te verwerven en wordt ze de speelbal van 
telkens wisselende kritiek.

Politieke partijen zijn, in veranderde omstandigheden van ontzuiling, individualise
ring, ontideologisering en vervagende klassentegenstelling, kennelijk niet meer voldoende 
in staat om het intermediair te zijn tussen de burgers en de overheid, een platform voor 
meningsvorming over publieke vraagstukken en een integrerend kader voor gemeen
schappelijk handelen. Er is dan ook, bij de een zeker meer dan bij de ander, sprake van 
een aanzienlijk functieverlies van politieke partijen en daardoor van een groeiend gebrek 
aan articulatie van de te onderscheiden visies op het publieke domein en van de daarbij 
in het geding zijnde belangen. Politieke partijen en politici zijn vaak meer de managers 
van het overheidsbedrijl- geworden, de makelaars van het overigens ook noodzakelijke 
compromis, dan het kader voor en de uitdrukking van visies op de publieke zaak vanuit 
verschillende gezichtspunten en belangen. Die profilering is echter essentieel voor de 
herkenbaarheid van en het vertrouwen in de overheid en voor de mate waarin door de 
burgers het overheidshandelen wordt aanvaard als een legitieme en betrouwbare uit
drukking van hun belangen en van hun sociale contract. Zonder die herkenbare 
profilering van visies en opvattingen over de publieke zaak worden compromissen niet 
meer herkend als een redelijk vergelijk tussen verschillende belangen en opvattingen en 
als een uitdrukking van het publieke belang, maar als vormen van onbegrepen en 
onbegrijpelijke willekeur. En dat is momenteel teveel het geval, omdat politieke partijen 
er kennelijk onvoldoende in slagen om die profilering van eigen visies gestalte te geven 
en/of uit te dragen. Grote groepen burgers zien geen verschil tussen de politieke partijen, 
met name op decentraal niveau, en dat is van doorslaggevend belang voor hun betrok
kenheid bij de democratie en de overheid. Politieke partijen zijn kennelijk niet meer of 
niet meer voldoende in staat o f bereid om richtinggevende en voor grote groepen 
aansprekende en bindende visies te ontwikkelen en uit te dragen met betrekking tot 
aspecten van de publieke zaak. Ze verliezen daarmee hun inspirerende en integrerende 
functie die wezenlijk is voor een levende politieke democratie en daarmee voor betrok
kenheid bij de overheid en het overheidshandelen. De politiek en de democratische 
overheid hebben immers primair te maken met keuzen en afwegen van belangen en 
waarden, en de politieke democratie bestaat bij de gratie van het feit dat er wat te kiezen 
valt en dat voor de burgers duidelijk is wat er te kiezen valt. En dat is vaak niet meer 
het geval of althans onvoldoende zichtbaar en herkenbaar.
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Daarnaast is ook de wijze waarop het openbaar bestuur functioneert zelf verantwoor
delijk voor de vervreemding tussen overheid en burgers. De overheid verschijnt voor 
velen vooral als de supermarkt van publieke diensten en er is sprake van een politiek- 
bureaucratisch complex, van een ingewikkeld netwerk van ambtenaren, commissies, 
mandaten, regels en intern overleg, dat die supermarkt beheert. Een complex waarin 
inbreng, politieke sturing, verantwoordelijkheid en macht nauwelijks meer te herkennen 
zijn. De overheid is voor velen veelal niet meer de politieke arena waarin publiekelijk 
argumenten worden gewisseld, belangen worden afgewogen, standpunten worden ver
woord cn ten slotte tot een vergelijk wordt gekomen.

Daardoor is het niet verwonderlijk dat velen de politiek als ‘één pot nat’ zien, politici 
niet meer als hun vertegenwoordigers beschouwen, maar als onderdeel van de overheids- 
machinerie, en het openbaar bestuur niet meer ervaren als de arena waarin hun opvat
tingen en belangen worden verwoord en gewogen. Mede daardoor wordt de burger niet 
meer aangesproken als kiezer in de meest letterlijke zin, dat wil zeggen als lid van een 
gemeenschap die voor keuzen wordt gesteld met alle consequenties van dien voor hemzelf 
en voor zijn medeburgers. Integendeel. De keuzen zijn voor de burgers vaak onzichtbaar 
en het is dan ook niet verwonderlijk dat die burger zich steeds meer als klant gaat 
gedragen. De overheid wordt voor de burger steeds meer een orgaan, dat je nu eenmaal 
voor bepaalde diensten nodig hebt, maar dat verder om onduidelijke redenen besluiten 
neemt en regels stelt, waarvan je je zo weinig mogelijk moet aantrekken. Hij heeft niet 
meer de indruk daar invloed op te kunnen uitoefenen en daar iets over te zeggen te 
hebben en doet dat dan ook in toenemende mate niet meer. Vele burgers voelen zich 
niet meer gecommitteerd aan de publieke zaak en staan zeer kritisch ten opzichte van 
de overheid en de politiek, hoewel rond de helft van de stemgerechtigden zegt in politiek 
geïnteresseerd te zijn en zelfs de helft tot tweederde van de stemgerechtigden zegt 
regelmatig de politiek te volgen via de pers, de radio o f de televisie.5

Er is als her ware een breuk ontstaan russen enerzijds de belangstelling voor incidentele 
politieke o f publieke issues en anderzijds de acceptatie van de democratische overheid 
als het orgaan bij uitstek om die publieke zaak te behartigen door deelbelangen af te 
wegen en keuzen te maken. De overheid is voor velen slechts een partij geworden in 
het maatschappelijk krachtenveld naast vele anderen, waarvan je gebruik maakt als het 
je uitkomt en waartegen je je reweerstelt als je meent dat je belangen door die overheid 
worden geschaad o f daaraan onvoldoende recht wordt gedaan. Daardoor wordt ook het 
stelsel van het bestuursrecht, dat oorspronkelijk was bedoeld als een waarborg voor de 
rechtsbescherming van de burgers tegen onbehoorlijk overheidshandelen, steeds meer 
gebruikt als een middel om alsnog je gelijk te halen als de democratische afweging van 
belangen je niet welgevallig is.6

Die gestage afkalving van het gezag en van dc positie van de overheid met betrekking 
tot de publieke zaken in de samenleving heeft geleid tot de praktisch in alle politieke 
partijen breed gedragen roep om, of minstens het verlangen naar, het herstel van het 
primaat van de politiek. Dat in een democratische samenleving overigens gerechtvaar
digde streven wordt echter krampachtig en ongeloofwaardig als het daarbij niet primair 
gaat om een revitalisering van de politiek en de politieke partijen zelf. Daarvan is echter 
in het algemeen nog niet of nauwelijks sprake, zodat er alom al gefilosofeerd wordt over 
een partijloze democratie.'
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Een partijloze democratie is naïef en gevaarlijk

De in Nederland meest uitgesproken exponent van dergelijke gedachten is ongetwijfeld 
Frissen.8 Hij maakt overtuigend duidelijk dat het concept van centrale sturing van het 
publieke domein, gedragen door collectieve meningsvorming en gemeenschappelijke 
belangenbehartiging in stabiele (politieke) formaties, aanzienlijk is verzwakt door maat
schappelijke ontwikkelingen als individualisering, professionalisering, sociaal-culturele 
verscheidenheid en fragmentatie, de ruime beschikbaarheid van informatie door de 
iCT-ontwikkeling en veranderingen in het openbaar bestuur zelf. Daardoor is er, meent 
hij, een gefragmenteerde samenleving ontstaan zonder politiek-normatieve centra, een 
republiek der burgers waarin van geval tot geval in debat, overleg en onderhandelingen 
en door zelfsturing en zelfregulering consensus ontstaat over inhoud en vormgeving van 
telkens wisselende onderdelen van de publieke zaak door telkens wisselende groepen 
van betrokkenen. Voor politieke partijen is daarbij, zijns inziens, hooguit een procedurele 
rol weggelegd door de discussie en het debat hier en daar te faciliteren en te stimuleren, 
en er af en roe een verfrissende bijdrage aan te leveren. Partijen moeten echter zeker niet 
de pretentie hebben hieruit coherente visies te destilleren ten behoeve van het openbaar 
bestuur. Dit Socratisch model van de weldenkende, goed geïnformeerde burgers, die in 
vrijheid en open debat met elkaar tot publieke arrangementen komen, lijkt aantrekkelijk, 
maar is in feite in sterke mate naïef en zelfs gevaarlijk. Het gaat immers geheel voorbij 
aan het feit dat niet iedereen op dezelfde wijze en in dezelfde mate geïnformeerd is en 
aan het debat kan deelnemen, dat eigenbelang een niet onbelangrijke factor in de 
samenleving is en dat macht, en dus groepsvorming en organisatie van gelijkgezinden, 
een belangrijke rol speelt bij de keuzen met betrekking tot de inrichting van de 
samenleving. De politiek georganiseerde democratie is immers juist de manier waarop 
in de moderne, gecompliceerde samenleving wordt geprobeerd eigenbelang ten koste 
van anderen in re perken en ongebreidelde machtsuitoefening van sommigen te beperken. 
Debat, overleg en vrije gedachtewisseling zijn daartoe zeker belangrijke voorwaarden, 
maar dienen, zoals Tromp onlangs nog terecht stelde, uit te monden in georganiseerde 
meningsvorming en daarop gebaseerde programmatische keuzen en rekrutering van 
volksvertegenwoordigers en bestuurders.9

Een partijloze democratie lijkt mij dan ook vooralsnog een voornamelijk academische 
en virtuele constructie, die bovendien niet zonder gevaar is voor het ordelijk functioneren 
van onze politieke democratie en de democratische overheid.

Dat neemt niet weg dat het functioneren van die politieke democratie en de positie 
van de democratische overheid in de huidige samenleving in tal van opzichten proble
matisch zijn, zoals hierboven is geschetst. Maar het is al te gemakkelijk om de politieke 
organisatie van de democratie en de mede daarop gebaseerde democratische overheid 
dan maar als niet meer ter zake doend af te schrijven, zonder er enig redelijk alternatief 
tegenover te plaatsen, behalve een in hoge mate abstracte en esoterische gedachte van 
de republiek van weldenkende en goed geïnformeerde burgers die er in open debat met 
elkaar iets moois van maken, en zonder garanties voor de in een democratisch bestel 
essentiële voorwaarden voor controle en verantwoording en voor de rechtsgeldigheid en 
afdwingbaarheid van genomen besluiten. De virtuele gedachte van de partijloze demo
cratie biedt daarvoor evident geen afdoend soelaas en maakt een reële bezinning op het
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functioncrcn van de politieke democratie en dc democratische overheid in veranderde 
omstandigheden onverminderd noodzakelijk.

Herprofilering en revitalisering van de politiek en van politieke partijen

In de afgelopen jaren zijn tal van aanzetten tot een dergelijke bezinning geleverd, die 
zich overigens vooral hebben gericht op veranderingen in de inrichting en de organisatie 
van het politiek-staatkundig bestel, van de gekozen minister-president, burgemeester en 
commissaris van de Koningin, tot invoering van het referendum, wijziging van het 
kiesstelsel, interactieve bestuursvormen van de overheden en, recent, dualisering van de 
verhouding tussen politiek en bestuur. Van al die voorstellen is tot nog toe om tal van 
redenen slechts weinig gerealiseerd, hoewel verschillende aspecten daarvan zeker zouden 
kunnen bijdragen aan een grotere herkenbaarheid van politiek en openbaar bestuur en 
het er overigens naar uitziet dat verschillende voorstellen van de commissie-Elzinga nog 
in deze kabinetsperiode daadwerkelijk zullen worden ingevoerd. Mijns inziens terecht, 
omdat met name die voorstellen, zoals bijvoorbeeld de ontkoppeling van het lidmaatschap 
van bestuur en volksvertegenwoordiging, de mogelijkheid van bestuurders van buiten 
de raad/staten te benoemen en een helder onderscheid tussen de bevoegdheden van 
bestuur en politiek, daadwerkelijk zouden kunnen bijdragen aan een beter onderscheid 
tussen politiek en bestuur en dus aan vergroting van de herkenbaarheid van beide functies 
in een democratisch bestel. Het zou dc mij hier toegemeten ruimte verre overschrijden 
om op al die voorgestelde veranderingen nader in te gaan en daarom verwijs ik naar wat 
ik daarover elders heb gezegd.10

Al die veranderingen zullen echter, hoe wenselijk en nastrevenswaardig sommige 
daarvan ook zijn, ten slotte slechts tot marginale verbeteringen van het functioneren 
van onze politieke democratie leiden, als ze niet gepaard gaan met een herprofilering en 
revitalisering van dc politiek en politieke partijen zelf." Ik zal en kan daar in dit bestek 
geen pasklare recepten voor geven, als dat al mogelijk zou zijn. Duidelijk is echter dat 
dat meer herkenbare en expliciete programmatische stellingnamen en visies op maat
schappelijke vraagstukken van politieke partijen vereist, alsmede volksvertegenwoordi
gers die zich niet als ambtenaren of medebestuurders gedragen, maar als pleiters voor 
opvattingen en belangen van groepen burgers en die ook in staat en bereid zijn hun 
keuze voor het aanvaarde compromis te verwoorden en te verantwoorden in de politieke 
arena. Het vereist ook een helderder onderscheid tussen bestuur en politiek, o f met 
andere woorden tussen de uitvoering en vormgeving van beleid enerzijds en de bepaling 
van de richting van het beleid en de controle daarop anderzijds. Dit impliceert een 
(verdere) dualisering van ons staatkundig bestel, zowel op nationaal niveau als bij de 
centrale overheden, en de erkenning en uitoefening van het onderscheid tussen politiek 
en bestuurlijk leiderschap, zoals bijvoorbeeld Bolkestein dat recent, maar destijds ook 
Romme, heeft gepraktiseerd, zodat de politiek herkenbaar blijft en de bestuurder zich 
niet in een voortdurende spagaat hoeft te bevinden tussen het bestuurlijk handwerk en 
de politieke vergezichten. Het impliceert politieke partijen die ondanks het wegvallen 
van stabiele achterbannen van gelijkgezinden erin slagen de meningsvorming over 
aspecten van de publieke zaak te inspireren en te stimuleren bij, waarschijnlijk telkens 
wisselende, groepen betrokkenen en geïnteresseerden, en die in staat zijn die menings-
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vorming te integreren tot coherente opvattingen over de publieke zaak. Het impliceert 
ook cen nadere doordenking van de grenzen cn de mogelijkheden van vormen van 
directe democratie en een beperking van de juridisering van het openbaar bestuur, 
waardoor de herkenbaarheid en slagvaardigheid van dat bestuur onnodig worden inge
perkt. Het impliceert bezinning op decentralisatie, deregulering, verzelfstandiging en 
privatisering, maar ook, als men daar op goede gronden toe heeft besloten, het bewust 
afstand nemen van verdere politieke o f bestuurlijke bemoeiing daarmee en de moed om 
publieke verantwoording over het gedecentraliseerde o f verzelfstandigde beleid bij de 
dan verantwoordelijke overheden o f instellingen zelf te laten. Het impliceert verande
ringen in de bestuursstijl van overheden, een beter gebruik van moderne informatie- en 
communicatiemiddelen, veranderingen in dc organisatie van dc bureaucratie, waardoor 
verkokering van beleidssectoren zoveel mogelijk wordt voorkomen en wijzigingen van 
het kiesstelsel waardoor kandidaten worden gedwongen zelf ook meer voor de kiezer 
zichtbaar en aanspreekbaar re zijn.

Het vereist met andere woorden meer aansprekende en voor burgers herkenbare 
politiek, politici en politieke partijen. Slechts dan kan het spookbeeld van een partijloze 
en dus door incidenten, de waan van de dag, populariteitsscores o f de invloed van 
spraakmakende elites gedomineerde democratie voorkomen worden. Het is de moeite 
waard daar in de politiek en de wetenschap systematischer en grondiger aandacht aan 
tc schenken dan tot nu toc veelal het geval is geweest. Een ongetwijfeld moeizame 
zoektocht, waarbij de oplossingen niet voor het grijpen liggen, maar een noodzakelijk 
proces voor de instandhouding en de vitaliteit van de politieke democratie, als enig 
alternatief voor anonieme machtsuitoefening cn voor een samenleving waarin het 
icdcr-voor-zich weer de boventoon zal voeren.
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Parlement en monarchie: preuts of present?’

Menno de Bruyne

Inleiding

Ons parlement is preuts. De Kamer doet krampachtig als het gaat over de koningin. En 
D 6 6 ’er De Graaf is een held omdat hij de moed had het taboe rond de monarchie te 
doorbreken.2 Dit soort stellingen bepaalt het beeld dat er bestaat over het parlement in 
zijn omgang met de monarchie. Het afgelopen jaar leverde wat dat betreft weer een rijke 
oogst bceldbcvcstigingen op, bevorderd door een regen van publiciteit rond het Ko
ninklijk Huis: republikeinse geluiden in de PvdA, een ski-royale, de moderniseringsijver 
van De Graaf, Maxima, de ouders van Maxima, twee boeken over koningin Beatrix en 
een prinselijk huwelijk.

Weet de Kamer zich inderdaad geen raad met de monarchie? Wordt het recente beeld 
van een bangelijke relatie tussen parlement en monarchie bevestigd door de geschiedenis 
van de voorbije eeuw? Hoe ging het parlement, en dan met name de Tweede Kamer, 
met verschillende aspecten van de monarchie om? Een verkenning.

Een onaanvaardbaar ‘Fremdkörper’ in een democratisch bestel?

Net als bij ieder ander onderwerp hebben de Staten-Generaal wat betreft het Koninklijk 
Huis een wetgevende en een controlerende taak.' Ook op grond van het budgetrecht 
heeft de Kamer met het Koninklijk Huis te doen. Bij de begrotingsdebatten komt de 
monarchie regelmatig aan de orde, niet alleen als het gaat om de ‘uitkeringen’ aan de 
leden van het Koninklijk Huis, maar ook bijvoorbeeld als het decoratiestelsel ter discussie 
wordt gesteld of, nog vaker, bij de behandeling van dc begroting van de minister-pre- 
sident, Algemene Zaken.

Toch is het Koninklijk Huis geen onderwerp als alle andere. De reden hiervan is dat 
een monarchie, sinds de denkbeelden van de Verlichting in de westerse samenleving 
ingang vonden, geen vanzelfsprekende staatsvorm is. Het op erfelijkheid gebaseerde 
koningschap geldt als strijdig met democratische noties als volkssoevereiniteit en gelijk
heid. Monarchieën zijn uitzonderingen, republieken regel. Om een dergelijk Fremdkörper 
in ons democratisch staatsbestel tóch aanvaardbaar en werkbaar te doen zijn, is er voor 
het koningschap (dat de afgelopen eeuw zelf óók een hele ontwikkeling doormaakte) 
een speciale staatsrechtelijke constructie bedacht.4

Kern van de hierbij horende zorgvuldig ontworpen en gegroeide staatsrechtelijke regels 
en gebruiken is artikel 42 van de Grondwet: de koninklijke onschendbaarheid en, als 
noodzakelijk complement daarvan, de ministeriële verantwoordelijkheid. Vanaf 1848 
voldoet deze Thorbeckiaanse toverformule uitstekend. De regering, bestaande uit het
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staatshoofd cn de ministers, vormt een rvvee-eenhcid. Hoewel het zwaartepunt binnen 
dc regering gaandeweg bij de ministers is komen te liggen, is er ruimte voor (beperkte) 
invloed van het staatshoofd.$ Die invloed gaat echter schuil achter het befaamde ‘geheim 
van het paleis’ . Het zijn de ministers die verantwoordelijk zijn.

Beperkte bewegingsvrijheid door ministeriële verantwoordelijkheid

Het feit dat er zich in de regering een ‘macht’ bevindt die niet tc controleren is, legt 
uiteraard beperkingen op aan de bewegingsvrijheid van het parlement. Het Nederlandse 
parlement schikt zich daarin. Dc Kamerfracties van politieke partijen houden zich -  op 
een enkele uitzondering na -  zonder morren aan dc gegroeide staatsrechtelijke mores 
aangaande het Koninklijk Huis. Sterker nog, wie de regels schendt, kan soms rekenen 
op scherp afkeurende reacties. Kamerleden dic de grenzen willen aftasten o f overschrijden, 
worden vrijwel onmiddellijk door zowel collega’s als door de regering berispt. En als 
een minister de spelregels veronachtzaamt, komt dat de betrokkene in de regel te staan 
op vrijwel Kamerbrede afkeuring.

Het recente, maar ook het verdere verleden, biedt daarvan legio voorbeelden. Zo 
in fo r m e e r d e  SD A P-leider Troelstra in 1918 t i jd e n s  een in te r p e lla t ie  n a a r  een eventueel 
conflict tussen de ministers en koningin Wilhelmina over de positie van de opperbevel
hebber, generaal Snijders. Zowel vanachter de regeringstafel als vanuit de Kamerbankjes 
werd Troelstra het a b c  van het staatsrecht voorgehouden.6 Iets dergelijks gebeurde toen 
SP-fractievoorzitter Jan Marijnissen in 1996 hengelde naar de rol van koningin Beatrix 
in de overplaatsing van dc Nederlandse ambassadeur in Zuid-Afrika, E. Roëll. Premier 
Kok sprak bij die gelegenheid de befaamde woorden: ‘De rol van speurneus is niet voor 
de Kamer weggelegd.’7 Tot meer rumoer leidde de loslippigheid van enkele Kamerleden 
in februari 1999 n a  een bezoek a a n  de koningin. Kok bleek buitengewoon o n a a n g e n a a m  

getroffen en Kamervoorzitster Van Nieuwenhoven maakte -  heel ongebruikelijk -  in 
een brief ondubbelzinnig duidelijk dat de bezoekjes aan her paleis tot het verleden 
zouden behoren als de Kamerleden voortaan degeheimhoudingscode niet in acht wensten 
tc nemen. Kamerleden zijn via hun eed op o f belofte aan de Grondwet immers gebonden 
aan ‘het geheim’; daarover zijn de meesten het ecns.s

Het geldt als een staatsrechtelijke doodzonde als een bewindsman o f -vrouw zich 
openlijk uitlaat over de mening en de inbreng van het staatshoofd. Het is zo mogelijk 
nog ongepaster als de betrokkene zich er in zijn of haar verdediging achter verschuilt. 
Hoofdregel is nu eenmaal dat de minister verantwoordelijk is. Niet ten onrechte neemt 
dc Kamer schennis van ‘het geheim’ hoog op. Toch vergaloppeert een bewindsman zich 
zo nu en dan. In 1901 bijvoorbeeld verdedigde minister van Justitie Cort van der Linden 
zich tegen veiwijten uit de Kamer met het argument dat ‘dit wetsontwerp door H.M . 
zelf is ingediend’ . ARP-voorman Kuyper kwam daar tegen in opstand: ‘Mag alzoo de 
Kroondrager persoonlijk in het debat worden gebracht? Of geldt dan de regel niet meer, 
dat in deze Kamer altoos met dc heeren Ministers gehandeld wordt?’9

Veel commotie veroorzaakte eerste minister Ruijs de Beerenbrouck, die in 1922 in dc 
fout ging bij de verdediging van het voorstel om het ‘ inkomen der Kroon’ te verdubbelen. 
Ruijs beriep zich openlijk op de wensen en voornemens van koningin Wilhelmina, welk 
inconstitutioneel gedrag hem op Kamerbrede kritiek kwam tc staan. Een motie van de
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oppositie waarin zijn optreden werd afgekeurd, werd evenwel met ruime meerderheid 
(28 voor, 62 tegen) verworpen.'0

Recent maakte ook minister van Buitenlandse Zaken Van Mierlo een faux pas toen 
hij hij dc opening van de Nederlandse ambassade in de Jordaanse hoofdstad Amman 
zijn mond voorbij praatte door tc zeggen dat de ambassade e r -m e d e -w a s  gekomen 
op voorspraak van Hare Majesteit. Vragen hierover van de s g i >-fractie aan premier Kok 
werden overigens door de minister van Buitenlandse Zaken zelf beantwoord met een 
spijtbetuiging.11

De ministeriële verantwoordelijkheid kent, naast respect voor ‘het geheim’, nog een 
andere kant, namelijk de koninklijke onschendbaarheid. Op grond hiervan mag het 
staatshoofd niets zeggen o f doen wat hem/haar in partijpolitiek vaarwater zou kunnen 
brengen. Het parlement kan her kabinet daarop aanspreken.

Tijdens de roerige novemberdagen van 1918 werden koningin Wilhelmina, haar moeder 
Emma en prinses Juliana naar aanleiding van Troelstra’s mislukte revolutiepoging 
uitbundig toegejuicht op het Haagse Malieveld. Het vrijzinnige Kamerlid Treub zag 
hierin, uiteraard rot ongenoegen van eerste minister Ruijs de Beerenbrouck, aanleiding 
om het kabinet ervan te beschuldigen dat het de koningin had ingezet voor ‘propaganda 
voor rechts’ .12

Koningin Juliana bracht het kabinet meer dan eens in verlegenheid door politiek 
gekleurde uitspraken in het openbaar, zoals de befaamde pacifistisch getinte rede voor 
het Amerikaanse congres in 1952. Daarover hield het parlement zich overigens stil. 
CHU-senator F.C . Gerretson gispte echter in 1956 premier Drees over de ‘partijpolitieke 
rede’ van de koningin over hulp aan wat toen nog ‘onderontwikkelde landen’ heette.

Koningin Beatrix ging in de ogen van een deel van het parlement over de schreef toen 
zij tijdens een staatsbezoek aan Zuid-Afrika tegenover meegereisde journalisten uitdruk
kelijk tegensprak dat zij bemoeienis had gehad met de kwestie-Roëll. c d a  en d 6 6  stelden 
bij de behandeling van dc begroting van Algemene Zaken in 1996 dat dit optreden viel 
in de categorie ‘eens, maar nooit weer’ .H Beatrix’ opzienbarende en veel beschreven 
opmerkingen over de pers op een bijeenkomst van het Genootschap van Hoofdredac
teuren in 1999 (‘De leugen regeert’) kregen in de Kamer een staartje in de vorm van 
schriftelijke vragen van de SP-fractie.14

Antim o narchism e

De hierboven genoemde incidenten ten spijt, kan niet worden beweerd dat de consti
tutionele monarchie omstreden is. Integendeel: de staatsvorm stond en staat in ons 
parlement hoegenaamd niet ter discussie, ook niet bij De Graaf. Maar dat wil ook weer 
niet zeggen dat op het thema een taboe rust. Bij diverse gelegenheden is de vraag: 
‘monarchie o f republiek?' openlijk gesteld en beantwoord — ook in voor de monarchie 
negatieve zin en zelfs in tijden waarin het koningshuis er heel wat beroerder voorstond 
dan anno 2000.

Grondwetsherzieningen leenden zich het meest voor dit soort discussies, bijvoorbeeld 
die van 19 2 2  en 1983. I11 19 2 2  werd uitvoerig van gedachten gewisseld over de regels voor 
de troonopvolging (en als afgeleide daarvan tevens over de staatsvorm) en over het 
‘inkomen der Kroon’, een vaker terugkerend thema in parlementaire debatten. In T983
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werd de hele Grondwet ‘gemoderniseerd’, zowel inhoudelijk als redactioneel. Nagenoeg 
alle aspecten van het koningschap werden bij die gelegenheid min o f meer uitvoerig 
tegen het licht gehouden. De constitutionele monarchie zelf werd echter niet im Frage 
gestellt, ook al benadrukten de progressieve partijen tegenover liberalen en confessionelen 
in verschillende toonaarden en op verschillende toonhoogten dat het principe van het 
erfelijk koningschap eigenlijk ‘niet meer van deze tijd is’ . Het is een geluid dat men 
periodiek nog steeds kan horen in kringen van P vdA , d 6 6  en ook GroenLinks. Maar, 
het zij nog eens benadrukt, men haast zich dan direct eraan toe te voegen: ‘De kwestie 
staat nu niet ter discussie.’

Opmerkenswaard is wel dat de oervraag -  monarchie of republiek? -  bij de parlemen
taire debatten over de ernstige naoorlogse crises rond het Koninklijk Huis niet werd 
opgeworpen. Te denken is met name aan de Greet Hofmans-affaire, de kwestie rond 
het huwelijk van prinses Irene en haar overgang naar de katholieke kerk, en de Lock- 
heed-affaire. Voor de parlementaire meerderheid was de kern van de zaak juist het 
voorkomen van een constitutionele crisis.'5 Kennelijk wilden ook dc ‘latente republikei
nen’ het debat kosher houden en de schijn vermijden dat zij misbruik van de situatie 
wilden maken. Illustratief is het gedrag van PvdA-fractievoorzitter G. Nederhorst naar 
aanleiding van het voorgenomen huwelijk van prinses Beatrix met Claus von Amsberg 
in 1965. Het feit dat de toekomstige man van het staatshoofd Duitser was, leidde tot 
veel maatschappelijke onrust, ook binnen de PvdA, op dat moment regeringspartij. Een 
uitgelekte brief van Nederhorst aan enkele verontruste partijgenoten veroorzaakte binnen 
en buiten de partij veel onrust omdat de fractievoorzitter vrijmoedig zinspeelde op het 
einde van de monarchie en een eventuele stem van de PvdA tegen de huwelijksgoedkeu- 
ringswet. De heftige reacties, onder meer van zijn collega-Kamerleden tijdens het debat 
over de goedkeuringswet, deden Nederhorst evenwel snel retireren. Slechts enkele 
PvdA’ers en de principieel republikeinse p s p  stemden tegen het wetsvoorstel.16

Van principieel antimonarchistische sentimenten was in de sociaal-democratie alleen 
vóór de oorlog sprake, toen ook communisten en revolutionair-socialisten bewezen dat 
rood en Oranje nog met elkaar vloekten en de vrijzinnig liberalen af en toe ook in de 
antimonarchistische hoek bivakkeerden. Troelstra’s revolutiepoging in november 1918 
stond uiteraard in een republikeins daglicht. Het mislukken van die revolutie heeft
7 roelstra niet van zijn antimonarchisme afgebracht. Het constitutioneel koningschap 
berustte volgens hem op een tegenstrijdigheid en de vorstin was slechts ‘werktuig in de 
handen van de regeringspartijen’. En: ‘Erfelijkheid moge een geschikt leidend beginsel 
zijn voor paard- en rundveestamboeken, voor het bekleden van publieke ambten kan 
het nu eenmaal geen leidraad bieden.’lT Gebrek aan steun, anders dan uit revolutionaire 
kringen, alsmede de toegroei naar regeringsverantwoordelijkheid deden de principieel 
antimonarchistische geluiden in SDAP-kring echter langzaam maar zeker verstommen.

Na 1945 gingen de partijen die principieel tegen de monarchie, en dus voor de republiek 
waren, pragmatisch met dat principe om. Ongetwijfeld woog daarbij de wetenschap 
mee dat het uitspelen van de republikeinse kaart meer zou kosten dan het zou opleveren, 
niet in de laatste plaats electoraal. Het onverwaterde republikeinse geluid werd in het 
parlement nu en dan vertolkt door de p s p  en de s p . Maar alweer zonder daar een echt 
strijdpunt van tc maken en ontdaan van de scherpte waarmee in de beginjaren van de 
twintigste eeuw soms op het republikeinse aambeeld was gehamerd. De c p n  zwoer, haar
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lange traditie ten spijt, het antimonarchisme zelfs af op grond van de houding van 
koningin Wilhelmina tijdens de oorlogsjaren, terwijl regeringspartij pvcL\ onder ‘Oran
gist’ Drees zich heel nadrukkelijk met de monarchie verzoende. Dat PvdA-Kamerleden 
bij gelegenheden als grondwetsherzieningen eraan herinnerden dat zij de monarchie in 
de grond van de zaak afwezen, lijkt vooral te maken te hebben met de telkens opspelende 
behoefte het eigen democratisch geweten weer even te sussen. Hetzelfde gold voor d 66, 
de partij die voortborduurde op de oude, vrijzinnige, radicaal liberale lijn.

Kabinetsformaties

In dit verband moeten een paar opmerkingen worden gemaakt over de parlementaire 
reflectie op de rol van het staatshoofd bij kabinetsformaties. Hierbij doet zich de 
merkwaardige paradox voor dat de kritiek toenam naarmate de koninklijke invloed op 
de formatie afnam. Vóór de bezettingsjaren plaatste het parlement hoegenaamd geen 
vraagtekens bij de rol van het staatshoofd, ook al bemoeide koningin Wilhelmina zich 
volop met de totstandkoming van kabinetten.If! Ook na 1945 bleef het gedrag van de 
koningin bij de formatie lange tijd zo goed als onbesproken. Dit gebeurde totdat d 66 
het thema op de politieke agenda zette, zij het aanvankelijk nog indirect, namelijk door 
een pleidooi te voeren voor de gekozen minister-president. Sindsdien is dit program
mapunt in verschillende variaties ook opgepikt door andere politieke partijen.

In de Tweede Kamer kwam de gang van zaken bij de kabinetsformatie vanaf 1967 
herhaaldelijk ter sprake. De eerste poging om een verandering te bewerkstelligen, was 
meteen de opmerkelijkste. In 1970 presenteerden de Kamerleden Van Thijn ( pvc1a ) ,  

Goudsmit ( d 6 6 )  en Aarden ( p p r ) een initiatiefwetsvoorstel om de kabinetsformateur 
door de kiezers te laten aanwijzen. Het is echter van belang om op te merken dat, zoals 
bleek uit de parlementaire behandeling, het initiatief niet zozeer was voortgesproten uit 
de strikte wens om de rol van het staatshoofd in te perken, maar veel meer vanuit een 
algemeen gevoel van onbehagen over de geringe invloed van de kiezers op het beleid. 
Het ging om het inzichtelijker en democratischer maken van het formatieproces, niet 
zozeer om het terugdringen van de oncontroleerbare rol van dc koningin, laat staan om 
een stap in de richting van de republiek. Dat nam niet weg dat de c h u  en het g p v  

uitdrukkelijk het effect van een devaluatie van de rol van het staatshoofd inbrachten. 
Enkele voorstanders beschouwden dit juist als een steun in de rug voor de vorstin: zij 
zou immers worden behoed voor fi'agwürdige beslissingen.'9

Een meerderheid voor het initiatiefvoorstel was echter ver te zoeken, waarop de 
indieners het introkken. Wel werd een motie-Kolfschoten aangenomen die beoogde dat 
de Kamer na de verkiezingen aan de koningin een door haar te benoemen formateur 
zou voordragen.20 Een poging om in 1971 metterdaad tot zo’n voordracht te komen, 
strandde overigens op onenigheid tussen de partijen. Alle pogingen die sindsdien zijn 
ondernomen om de gekozen minister-president en/of formateur nieuw leven in te blazen, 
zijn slechts uitgelopen op herhalingen van zetten. Het enige tastbare bijproduct van al 
deze discussies is het feit dat de adviezen van de fractievoorzitters aan de koningin tijdens 
de kabinetsformatie vanaf 1971 openbaar zijn. Daarmee kunnen de besluiten van de 
vorstin tot op zekere hoogte worden ‘nagerekend’ , en is haar vrijheid dus enigszins 
ingeperkt.
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Oranje knipperlicht

Bij zaken die het Koninklijk Huis raken, flikkert er op het Binnenhof overigens altijd 
een oranje knipperlicht. Kabinet en Kamer zijn zich terdege bewust van de gevoeligheid 
van deze materie. Zeker als er gevaar dreigt, leidt dit ertoe dat er vanuit de regering, 
alvorens naar buiten te treden en concrete stappen te zetten, gesondeerd wordt hoe de 
Kamer zich zal opstellen. Soms werden in het verleden alle, maar meestal alleen de grote 
fracties van tevoren gepolst. Zo werden in de kwestie rond het huwelijk van prinses 
Irene de meningen van de senioren van de grotere fracties enkele keren gepeild, tot 
ongenoegen van de kleintjes, die zich gepasseerd voelden. En premier Van Agt peilde 
eerst informeel de mening van de Kamerfracties over een mogelijke uitzondering op het 
uniformverbod van prins Bernhard als uitvloeisel van de Lockheed-affaire. De bedoeling 
van dit soort politieke voorverkenningen is duidelijk: zorgen dat de koningin (of leden 
van haar Huis) geen voorwerp wordt (worden) van politieke controverses, oftewel 
discussie voorkomen. Dat is nu eenmaal inherent aan een ‘onschendbaar’ staatshoofd. 
Deze behoedzaamheid vloeit dus niet voort uit eerbied voor de koningin, geheimzin
nigdoenerij o f de wil iets te verbergen, maar uit de onomstreden functie van het boven 
de partijen tronende staatshoofd als samenbindende factor.

Wetgeving

Rest de vraag wat de Kamer, gegeven deze staatsrechtelijke en politieke context, maakt 
van haar wetgevende en controlerende taak met betrekking tot het Koninklijk Huis.

Allereerst de wetgeving. Het parlement beschikt voor wat betreft de monarchie over 
ruime bevoegdheden. O f het nu gaat over de keuze van een wederhelft door de kroonprins 
o f het belastingregime van de koningin, de Kamer heeft er medezeggenschap over. Op 
basis van de wetgevende arbeid in de afgelopen eeuw verricht, moet worden vastgesteld 
dat de Kamer haar werk ‘normaal’ heeft gedaan. Het wetgevende programma is ‘gewoon’ 
afgehandeld. Bij de elf herzieningen van de Grondwet sinds 1898 stonden de bepalingen 
over het koningschap zes keer ter discussie. In dit verband werd de laatste vijftig jaar 
onder meer gedebatteerd over de mogelijkheid de leeftijdsgrens voor het koningschap 
te verhogen van 18 naar 23 jaar, over de erfopvolgingsbepalingen, de kabinetsformatie, 
het lidmaatschap van het Koninklijk Huis en ettelijke keren over de financiën. De kosten 
van het koningschap werden door premier De Jong in een ‘legislatief huzarenstuk’2' 
definitief geregeld -  mét zeer ruime instemming van het parlement; overigens voltooiden 
de betreffende wetsontwerpen pas in 1972, onder het kabinet-Biesheuvel, hun parlemen
taire gang. Voordien was dit een telkens weerkerende ellendepost geweest op de begroting 
en op dc parlementaire agenda.

Van de zes huwelijksgoedkeuringswetten die vanaf 1898 de Staten-Generaal passeerden, 
zorgden er drie voor wat rimpels in de hofvijver. Het voorgenomen huwelijk van koningin 
Wilhelmina met prins Hendrik in 1901 leidde tot enige antimonarchistische oprispingen 
van de s d a p , de verloving van prinses Beatrix met de Duitser Claus von Amsberg leidde 
tot dc eerder gememoreerde onrust in den lande en bij de goedkeuring van het huwelijk 
van prins Maurits met dc katholieke Marilène van den Broek in 1998 viel de tegenstem 
van de s g p  op. Een hele reeks wettelijke regelingen betreffende voogdij en regentschap,
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Koningin Beatrix op werkbezoek in de Kamer, i december 1981. 
[Foto: Vincent Mentzel]
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beëdiging cn inhuldiging, alsmede naturalisatiewetten van de prinsen Hendrik, Bernhard 
en Claus passeerde in de loop der jaren zonder noemenswaardige discussie het parlement.

Wel omstreden, maar daarom illustratief voor de ‘normale’ wijze waarop het parlement 
omgaat met het Koninklijk Huis, was de Wet lidmaatschap Koninklijk Huis die pas in 
1985 totstandkwam, hoewel de grondwettelijke bepaling dienaangaande al in 1972 in de 
Grondwet was opgenomen naar aanleiding van de kwestie-Irene. Een poging van het 
eerste kabinet-Van Agt in 1980 om de materie te regelen liep stuk op een amendement 
van de D 6 6 ’er Brinkhorst. Dat amendement definieerde de kring van leden van het 
Koninklijk Huis naar de mening van de regering te eng, waarop het voorstel werd 
ingetrokken. Pas het eerste kabinet-Lubbers slaagde er in 1981 in, na een korte en zakelijke 
Kamerbehandeling, een wettelijke regeling in het Staatsblad te brengen.22

Overigens ging het initiatief om tot wetgeving over te gaan bijna altijd uit van de 
regering. Slechts één keer nam de Kamer zelf het voortouw. Maar bij dit initiatiefvoorstel 
van Van Thijn c.s. met betrekking tot de kabinetsformatie was, zoals wij al zagen, de 
positie van het staatshoofd slechts zijdelings in het geding.

Controle

Op het gebied van de controle, al dan niet via het budgetrecht, kan evenmin worden 
gesteld dat de Kamer het heeft laten afweten, althans in de recente geschiedenis.25 Vóór 
1940 ontplooide zij hoegenaamd geen controlerende activiteiten met betrekking tot het 
Koninklijk Huis. Afgezien van wat incidentele vragen in de jaren vijftig, veranderde dat 
in de jaren zestig. De affaires die toen en daarna speelden, noopten zowel kabinet als 
Kamer tot het activeren van de ministeriële verantwoordelijkheid. De aandacht ging 
daarbij overigens niet zozeer uit naar het functioneren van koningin Juliana zelf, als wel 
naar het doen en laten van het snel uitdijende aantal en actief wordende overige leden 
van het Koninklijk Huis, de prinsessen Irene, Beatrix en prins Bernhard in het bijzonder.

In dit verband moeten met name de Irenekwestie (1964)24 en de Lockheed-affaire 
(1976)25 worden genoemd die respectievelijk in 1964 en 1976 speelden. In beide kwesties 
heeft de Kamer haar rol als controleur van de regering opgepakt. Bij de laatstgenoemde 
affaire vrijwel direct daarna,26 aan de hand van de regeringsconclusies naar aanleiding 
van het rapport van de Commissie van Drie, die een onderzoek had ingesteld naar ‘de 
juistheid van verklaringen over betalingen door een Amerikaanse vliegtuigfabriek’ aan 
prins Bernhard.27 Het was een sober debat, gelet op de uitkomst van het onderzoek en 
de door de premier aangekondigde maatregelen jegens de prins, én de schok die een en 
ander veroorzaakte in het land.2S Het pleidooi van de PSP-fractie om een gerechtelijk 
vooronderzoek tegen de prins te starten, werd door de drie achter de regeringstafel 
zittende ministers29 gepareerd. Enkele andere fracties zagen die vraag eveneens onder 
ogen, doch beantwoordden die negatief.30

De Irenekwestie is in de Kamer op verschillende momenten en manieren aan de orde 
geweest. Allereerst debatteerde de Kamer uitvoerig over een brief waarin premier Marijnen 
de officiële verloving van de prinses aankondigde, vergezeld van de mededeling dat er 
geen goedkeuringswet zou worden ingediend. Hoofdelementen van het debat waren de 
‘communicatiestoornissen’ binnen dc Kroon, de uiterst knullige voorlichting, de poli
tieke en godsdienstige aspecten en de ministeriële verantwoordelijkheid. De scherpste
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kritiek kwam van de (oppositionele) P vdA , die het kabinet verweet het aanzien van het 
land en het Koninklijk Huis te hebben geschaad.51 Twee maanden later liet premier 
Marijnen, na de publieke weigering van Irene om mee te gaan met het geplande 
staatsbezoek aan Mexico, weten dat met betrekking tot de woorden en handelingen van 
Irene de ministeriële verantwoordelijkheid niet meer kon werken. Over ‘de om vang en 
werking van ministeriële verantwoordelijkheid voor aangelegenheden betreffende het 
Koninklijk Huis’ zou het kabinet advies aanvragen bij de ministers van staat Drees en 
Oud en de Raad van State. Ook over deze brief gingen kabinet en Tweede Kamer met 
elkaar in debat. Daarin stond het vraagstuk van de ministeriële verantwoordelijkheid 
centraal.52 De bevindingen van het duo Drees-Oud en het standpunt van dc regering 
werden door de Kamer (schriftelijk) afgedaan in het kader van de begrotingsbehandeling 
van Algemene Zaken en kregen weer later uiteindelijk een vervolg in een regeringsstand
punt ter zake van de ministeriële verantwoordelijkheid en een Koninklijk Besluit waarin 
een regeling werd opgenomen met betrekking tot dc voorlichting over het Koninklijk 
Huis.55

De derde hier te noemen crisis rondom het Koninklijk Huis na 1945, de Greet Hof- 
mans-affaire (1956),54 is in de Staten-Generaal slechts summier aan dc orde geweest. 
Daaraan was mede debet dat ook de verantwoordelijke bewindslieden niet of nauwelijks 
wisten wat er precies speelde op Soestdijk, laat staan het parlement en ‘het grote publiek’ , 
dat pas veel later en stukje bij beetje zicht kreeg op de hofperikelen. Twee maanden 
nadat dc speciale commissie van ‘drie wijze mannen’ (Beel, Tjarda van Starkenborgh 
Stachouwer en Gerbrandy) van haar bevindingen aan het hof verslag aan het kabinet 
had uitgebracht, legde premier Drees bij het debat over het aantreden van zijn nieuwe 
kabinet in de Kamer een uiterst korte verklaring af.55 Tekenend voor de toenmalige 
terughoudendheid was dat de grote fracties (pvdA, w d , k v p , a r p  en c h u ) met één 
woordvoerder optraden: WD-voorman en staatsrechtkenner Oud. Ook Oud hield het 
kort. Hij zei erop te vertrouwen dat het kabinet zich zijn verantwoordelijkheid ‘ten volle 
bewust’ was en dat er ‘maatregelen zullen worden genomen, die in het belang van de 
ongereptheid der monarchie noodzakelijk blijken’.56 CPN-leidcr De Groot, die buiten 
het overleg van de grote fracties was gehouden, drong in zijn bijdrage aan op openheid 
en maatregelen tegen kwalijke perspublicaties in het buitenland.57

Ook buiten de ‘affaires’ kwam de Kamer op controlerend gebied wat meer los. Het 
aantal keren dat er vanuit de Kamer over allerlei aangelegenheden en aspecten van de 
monarchie aan de bel werd getrokken, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, nam duidelijk 
toe. Alle fracties lieten daarbij van zich horen, al zijn die partijen die ‘van nature’ moeite 
hebben met het monarchale principe oververtegenwoordigd in de sector (voorzichtige) 
kritische kanttekeningen.

De middelen waarvan de Kamerleden zich bedienen, behoren overigens niet tot de 
zwaarste uit de parlementaire gereedschapskist. Vooral schriftelijke vragen, het meest 
vrijblijvende en makkelijke middel om iets aan de orde te stellen, doen het goed. Dit 
instrument wordt dan ook in toenemende mate ingezet. Hoewel niet elke vraag als 
‘hinderlijk volgen’ mag worden geïnterpreteerd, spreken de cijfers voor zich: tot 1950: 
o; 1950-1960: 1; 1960-1970: 15; 1970-1980: 19; 1980-1990: 14; 1990-2000: 29.58 Van deze 
78 vragen zijn er 56 afkomstig van Kamerleden van partijen die min of meer kritisch 
tegenover de monarchie staan.
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Ook de begrotingsbehandelingen, waarbij altijd een breed scala aan onderwerpen de 
revue passeert, bleken uitstekende gelegenheden om ‘iets kwijt te kunnen’. Het ging 
dan in het bijzonder om de hoofdstukken Huis der Koningin, Hoge Colleges van Staat 
(het decoratiestelsel) en Algemene Zaken. Principiële republikeinen wilden in het 
bijzonder vanaf de jaren zeventig de debatten over het hoofdstuk Huis der Koningin 
nog wel eens te baat nemen om hun bezwaren tegen de monarchie uiteen te zetten, al 
dan niet gemarkeerd met een ‘tegen’ bij dc stemming. Zo was er in 1984 veel gedoe over 
de ƒ 900.000 bestemd voor de in het daaropvolgende jaar 18 jaar wordende prins 
Willem-Alexander. Een ppR-motie om dit bedrag pas later uit te keren, kreeg de steun 
van d 6 6 ,  c p n , p s p  (woordvoerster Van Es sprak over de kroonprins als over ‘een 
snotneus’), het overgrote deel van de PvdA-fractie en de Centrumpartij.19 Hoewel het 
Koninklijk Huis bij de begroting van Algemene Zaken sinds de instelling van dit 
departement in 1937 incidenteel wel degelijk aan de orde kwam, is het thema pas sinds 
1994 ‘vaste prik’ bij de behandeling van deze begroting, wellicht mede door de profes
sionele achtergrond van enkele AZ-woordvoerders met hun meer dan gemiddelde be
langstelling voor het constitutioneel recht.'10 Sindsdien werden uiteenlopende onder
werpen aan de orde gesteld, zoals het staatsbezoek aan Indonesië, de voorbereiding van 
staatsbezoeken, de invloed van de koningin op het regeringsbeleid en de ministeriële 
verantwoordelijkheid, de ‘opleiding’ van dc kroonprins, het uitnodigingenbeleid ten 
paleize, de kabinetsformatie, de Rijksvoorlichtingsdienst en de grens tussen privé en 
publiek (de ‘vriendinnen’), de ‘preutse’ Kamer, de leeftijdsgrens voor het koningschap, 
het laten voorlezen van de troonrede door de premier, het afstandrecht van troonopvolgers 
en de website van het Koninklijk Huis. De breder toegenomen belangstelling voor de 
monarchie en het koningschap van Beatrix weerspiegelde zich aldus in de volksverte
genwoordiging.

Bij de algemene beschouwingen naar aanleiding van de troonrede en de miljoenennota 
komt de monarchie slechts zelden aan bod. Het meest recent gebeurde dat in 1996, toen 
premier Kok zich na vragen van c d a  en s g p  moest verantwoorden over ‘ lekken’ met 
betrekking tot het staatshoofd en de ministeriële verantwoordelijkheid.41 Kritiek op de 
troonrede was er in 1988 toen ppR-fractievoorzitster Beckers zich had gestoord aan het 
feit dat premier Lubbers de koningin haars inziens het milieubeleid mooier had doen 
voorstellen dan de werkelijkheid toeliet. Zij verzocht de premier voortaan te voorkomen 
dat het staatshoofd werd gebruikt ‘voor de p r  van het kabinet’.42

Tot slot

Is het Nederlandse parlement preuts? Doet de Kamer krampachtig als het gaat over de 
koningin? En is D 6 6 ’e r  De Graaf een held omdat hij de moed had het taboe rond de 
monarchie te doorbreken?

Het valt moeilijk vol te houden dat het parlement zich (te) terughoudend opstelt 
tegenover de monarchie, laat staan in toenemende mate. De tweede helft van de jaren 
negentig valt juist op omdat er dan een hausse is waar te nemen in de parlementaire 
interesse voor de monarchie onder Beatrix, vooral in de sfeer van de controle. Dat de 
ten aanzien van de monarchie uitgesproken kritische s p  in 1994 in de Kamer kwam, kan 
niet de enige verklaring zijn. Deze oplevende belangstelling voor zaken betreffende het
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Koninklijk Huis loopt gelijk op met de toenemende aandacht in de pers en de maat
schappij voor het vorstenhuis. Aannemelijk is dat hier sprake is van een wisselwerking 
tussen het volk en de volksvertegenwoordiging. En dat dit proces wordt versterkt door 
de ‘televisiecratie’ lijkt ook geen al te gewaagde veronderstelling. Het Koninklijk Huis 
scoort goed in de media. Profileringsbcwuste politici in het hype-tijdperk weten dat en 
maken er even gretig als dankbaar gebruik van. Zo ook De Graaf.

Preuts is de Kamer dus geenszins, en krampachtig evenmin. De Kamer doet haar 
Koninklijk Huis-werk niet wezenlijk anders, niet beter en niet slechter dan haar andere 
huiswerk. Het Nederlandse parlement is bij het paleis ‘gewoon' present.

Noten

1 Veel dank ben ik verschuldigd aan Jan Ramakers, die mijn bijdrage op vindingrijke wijze 
tor aanvaardbare proporties terugbracht. Mijn dank gaat ook uit naar de altijd meedenkende 
‘meelezer’ en commentator Ino Wubben, hoofd afdeling Publieksinformatie en Bibliotheek 
van de Rijksvoorlichtingsdienst. Dit artikel is geschreven vóórdat de Tweede Kamer eind 
september en begin oktober bij de algemene politieke beschouwingen respectievelijk de 
begroting van Algemene Zaken uitvoerig inging op (enkele aspecten van) het koningschap.

2 Zie bijvoorbeeld H.A. van W ijnen, De pers en het geheim van het Noordeinde (Amsterdam

1997).
3 Bij wetgeving die het Koninklijk H uis betreft kan men onder andere denken aan de Grondwet 

en organieke wetten als wetten tot goedkeuring van huwelijken en voogdijwetten. De 
controle-instrumenten waarover het parlement beschikt zijn dezelfde die het ook bij andere 
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cUniek in de wereld, maar wel veel gezeur’
Vijftig jaar parlementaire bemoeienis met de televisie

Peter van der Heiden

Inleiding: thema’s in de omroeppolitiek

De omroepkwestie heeft de naoorlogse Nederlandse politiek lange tijd flink bezigge
houden. Vooral sinds de introductie van de televisie in Nederland, een medium waarvan 
velen al snel doorhadden dat het meer nog dan dc radio een echt massamedium zou 
worden, werd rocgang tot de ether een politiek beladen issue. De inrichting van het 
omroepbestel raakte aan de wortels van dc inrichting van de samenleving als geheel: de 
verzuiling.

Ten tijde van de invoering van de televisie was Nederland keurig langs verzuilde lijnen 
georganiseerd. Alle levensbeschouwelijke stromingen hadden hun eigen organisaties, 
variërend van gezelligheidsverenigingen op het laagste, lokale niveau, tot politieke partijen 
op het hoogste centrale niveau. Zo waren katholieken lid van de katholieke jongelin- 
genvereniging, de k r o  en de k v p , en protestanten lid van de christelijke postduivenve
reniging, de n c r v  o f de v p r o  en dc a r p  of de c h u . De niet-christelijken hadden verge
lijkbare organisaties, maar deze zijn volgens sommige historici eigenlijk niet echt als zuil 
te kenmerken.' Hét kenmerk van een zuil is volgens hen namelijk dat deze alle sociaal- 
economische scheidslijnen overwint cn daarmee een geheel levensbeschouwelijk volks
deel in zich verenigt. Binnen het ‘algemene’ volksdeel was er juist die sociaal-economische 
scheidslijn: niet-confessionele arbeiders waren lid van socialistische organisaties, de v a r a  

en de s d a p  bijvoorbeeld, terwijl de niet-gelovige hogere sociale klassen vooral in de 
richting van de a v r o  en dc liberale partijen gingen. In dit verzuilde landschap hadden 
alle geestesstromingen dus hun ‘eigen’ omroepvereniging.

Het eerste thema in het naoorlogse omroepbeleid betreft de pogingen om dit verzuilde 
omroepsysteem te doorbreken en te komen tor een meer nationale omroeporganisatie. 
Dit thema komt verschillende keren terug in de naoorlogse omrocpgeschiedenis. Het 
speelt zowel direct na de oorlog bij de restauratie van het radiobestel als in de jaren 
vijftig en zestig bij de inrichting van het tclevisiebestel.

H et tweede them a hangt nauw  sam en m et het eerste en betreft de vraag w ie toegang 
krijgt tot de ether. N ie t in dc zin van een aantasting van de autonom ie van de verzuilde 
om roepen (een ‘doorbraak ’ van het bestel), m aar in de zin van het ‘openbreken ’ van het 
bestel: dienen de bestaande om roepverenigingen een m onopolie  op uitzenden te hebben 
of niet? O o k  dit them a speelde diverse m alen, telkens w anneer zich nieuw e aspirant- 
zendgem achtigden aandienden, zoals het REM-eiland in 1964 en de ‘buitenlandse’ 
com m erciële zenders in de jaren tachtig.

Het derde thema hangt op zijn beurt weer nauw samen met de andere twee: de vraag 
of er wel of geen commercie op televisie diende te worden toegestaan en, zo ja, op welke
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wijze. Wederom betreft het hier een thema dat verschillende malen is opgedoken, zoals 
bij het toestaan van televisiereclame voor de publieke zenders en bij de (dreiging van 
de) komst van commerciële zenders.

Met de aanvaarding van de Concessiewet uit 2000 is er van het aanvankelijke bestel 
vrijwel niets meer over. De macht van de individuele omroepverenigingen is gebroken; 
voortaan staat het publieke bestel als geheet centraal. Een goed moment om de balans 
op te maken. I n onderstaande bijdrage zal een schets worden gegeven van de parlementaire 
bemoeienis met het televisiebeleid, waarbij bovenstaande thema’s uitvoerig aan de orde 
zullen komen. De thema’s reclame en toegang zullen, gezien de grote samenhang, samen 
worden besproken.

Autonome omroepverenigingen o f een meer nationale omroep?

Nationale omroep: een definitie

Voor een goed begrip van de discussie over een verzuilde versus een nationale omroep, 
lijkt een scherpe definitie van met name de laatste variant op zijn plaats. In de historiografie 
is het over het algemeen lastig zoeken naar zo’n definitie, hetgeen heeft geleid tot een 
Babylonische spraakverwarring over de vraag of voorstellen tot inrichting van het bestel 
al dan niet gericht waren op het vestigen van een nationale omroep. Zo waarderen 
Idenburg en Ruigrok het voorstel van de verantwoordelijke minister J.M .L .T h . Cals uit 
1954 als een poging om het omroepbestel Volgens een nationale aanpak in te richten’, 
echter zonder een definitie van een nationale omroep te geven.2 Het voorstel van Cals 
treft dit lot wel vaker. Van den Berg bijvoorbeeld beschrijft her debat over dit voorstel 
onder het kopje ‘De nationale omroep getorpedeerd’ , ook zonder definitie van het 
begrip.5

Van den Heuvel geeft gelukkig wel een definitie. Hij ziet een nationale omroep als 
‘een centrale, van de overheid onafhankelijke, omroeporganisatie waarin de verschei
denheid van ons volk naar geestelijk-culturele en levens- en wereldbeschouwelijke 
kenmerken en overtuigingen in de programma’s zoveel mogelijk tot uitdrukking diende 
te komen’ . Tegenover deze ‘organisatorisch gezien monopolistische omroep’ plaatst hij 
'het beginsel van de particuliere verzorging’ van de omroep.4

Deze definitie laat enerzijds nog wel wat onduidelijkheid bestaan (betekent ‘onafhan
kelijk van de overheid’ immers niet hetzelfde als ‘particulier’?) en lijkt anderzijds wat te 
eng. De vraag is o f de organisatievorm bepalend is voor het antwoord op de vraag of 
een omroepbestel nationaal is of niet. Het vasthouden aan deze definitie impliceert dat 
er in Nederland nooit pogingen zijn gedaan om cen nationale omroep te vestigen, 
aangezien het organisatorische bestaansrecht van de omroepverenigingen nimmer serieus 
onder vuur heeft gelegen.

Mijns inziens zou niet de organisatievorm van het omroepbestel centraal moeten staan, 
maar de vraag wie de verantwoordelijkheid draagt voor dc uitzendingen. Wanneer deze 
verantwoordelijkheid bij de overheid ligt, kunnen we spreken van een staatsomroep, 
wanneer deze uitsluitend bij één zendgemachtigde ligt die aan de inhoudelijke criteria 
van Van den Heuvel voldoet, kunnen we spreken van een nationale omroep. Ligt zij
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daarentegen bij de afzonderlijke, op geestelijke stromingen gebaseerde omroepvereni
gingen, dan kunnen we spreken van een verzuild bestel.

Alleen met het verantwoordelijkheidscriterium als uitgangspunt wordt het mogelijk 
om op verschillende momenten in de omroepgeschiedenis te onderzoeken o f er pogingen 
zijn ondernomen om van een verzuild bestel meer in de richting van een nationale 
om roep te gaan.

De introductie van de televisie (19$i) s

Het enthousiasme voor de invoering van de ‘beeldradio’ was niet erg groot. Nederland 
zat midden in de bestedingsbeperking vanwege de Koreacrisis, hetgeen introductie van 
de televisie lastig maakte gezien de hoge kosten voor zowel de uitzendingen als de 
ontvangsttoestellen. Alleen de multinational Philips was enthousiast; het bedrijf oefende 
al enige jaren druk uit op de regering om in Nederland te starten met televisie. Volgens 
Philips was een land zonder eigen televisiebestel ongeloofwaardig als exporteur van 
tv-toestellen, net als de sigarenhandelaar die niet rookte. Daarnaast voorzag de directie 
natuurlijk ook een binnenlandse afzetmarkt.

Voorafgaand aan de eerste experimentele televisie-uitzending op 2 oktober 1951 was 
er nogal wat commotie geweest over het nieuwe medium. Tussen de ministeries van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (waar Cals als staatssecretaris was belast met 
culturele aangelegenheden) en dat van Verkeer en Waterstaat (waar minister D.W .G. 
Spitzen verantwoordelijk was voor het zenderpark) was een competentiestrijd uitgebro
ken over de vraag wie de verantwoordelijkheid voor het televisiebeleid diende te krijgen. 
Spitzen wilde hiermee de Nederlandse Omroep Zendermaatschappij (Nozcma) belasten, 
terwijl Cals juist de Televisiecommissie als verantwoordelijke wilde. In de laatste waren 
namelijk, naast de omroepverenigingen en de prr, beide ministeries vertegenwoordigd, 
terwijl o kw niets te maken had met de Nozema. Het pleit werd beslecht in Cals’ voordeel, 
de rol van de Nozema werd beperkt tot een louter technisch-faciliterende.6 De winst 
van Cals leverde echter wel een fors probleem op. De omroepverenigingen, die een 
flinke vinger in de pap hadden in de Nozema, waren in de Televisiecommissie in de 
minderheid. Zij zegden daarom hun medewerking aan het televisie-experiment op. Voor 
Philips was dit voldoende reden om aan re kondigen zélf te starten met televisie-uitzen- 
dingen.7

De Tweede Kamer liep vrijwel unaniem te hoop tegen de dreiging van door Philips 
verzorgde televisie in Nederland. H. van Sleen ( pvc1a ) stelde: ‘Niet de groothandel of 
andere industrie dient het programma in handen te krijgen. Ik vrees, dat wij dan een 
programma zouden krijgen, waarbij de mensen stenen voor brood krijgen.’ Van Sleen, 
geschrokken van de snelle ontwikkelingen, verlangde van de staatssecretaris een nota 
voordat deze verdere stappen in het televisiebeleid zou zetten.8 Ook Th. van der Zaal 
(a r p ) en J.M . Peters ( k v p ) kwamen op voor de belangen van ‘hun’ n c r v  en k r o . De 
culturele aspecten van de televisie waren te belangrijk om deze buiten de ‘geestelijke 
stromingen’ te laten verzorgen.9 Volgens Cals was het een storm in een glas water. Er 
was geen sprake van dat Philips uitzendingen kon gaan verzorgen. De multinational 
had geen zendmachtiging en zou deze ook niet krijgen. De staatssecretaris was in beginsel 
bereid de omroepverenigingen een rol in het definitieve bestel te gunnen, maar dan
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moesten zij wél terugkomen op hun beslissing uit het experiment te stappen. Wélke rol 
hij voor de omroepen in petto had, kon Cals nog niet zeggen. Ook wilde hij geen nota 
toezeggen. Hij stelde Van Sleen gerust met de opmerking dat enkel werd gewerkt aan 
een experimenteel bestel; de Kamer zou nog voldoende gelegenheid krijgen zich uit te 
spreken over een definitieve opzet.10

In de ministerraad van 10 september 1952 gaf Cals een overzicht van de stand van 
zaken met betrekking tot het televisie-expcriment. De staatssecretaris had, gesteund door 
premier W. Drees, een poging gedaan de drie uren wekelijkse zendtijd toe te wijzen als 
‘gezamenlijk programma’ aan de nieuw opgerichte Nederlandse Televisiestichting ( n t s , 

de voorloper van de n o s  waarin de a v r o , v a r a , n c r v  en k r o  samenwerkten). Hij wilde 
voorkomen dat de omroepverenigingen programma’s gingen uitzenden die teveel gericht 
waren op hun eigen achterban. Er was immers, in tegenstelling tot de radio, maar één 
zender, zodat kijkers geen keuze zouden hebben wat zij wilden zien. De programma’s 
zouden zoveel mogelijk op het gehele volk moeten zijn gericht. Deze poging om de 
verantwoordelijkheid voor de uitzendingen niet bij de afzonderlijke omroepen, doch 
bij dc n t s  te leggen, werd door de omroepverenigingen radicaal van de hand gewezen. 
In dezelfde ministerraadsvergadering werd besloten om een kwart van de zendtijd aan 
de n t s  te gunnen, hetgeen door de omroepen niet meer werd bestreden. De rest werd 
gelijkelijk verdeeld over de omroepverenigingen."

Twee maanden na de eerste uitzending kwam Cals alsnog met een Televisienota, 
enigszins als mosterd na de maaltijd, aangezien hiermee de reeds bestaande experimentele 
praktijk werd bekrachtigd. Alleen Van der Zaal had kritiek op het televisiebeleid. Volgens 
de antirevolutionair was de regering erg handig geweest door dc industrie en de omroepen 
te laten opdraaien voor de financiering, maar zélfde touwtjes in handen te houden.11 
Cals ging er inhoudelijk niet op in.

De Tiueede Televisienota (1955)

Met de invoering van het experimentele bestel hadden de omroepen en hun zuilverwante 
partijen de slag dan wel gewonnen, maar bij de eerste poging tot inrichting van het 
definitieve bestel probeerde Cals opnieuw de autonomie van de omroepverenigingen 
aan te tasten.

In juni 1953 diende Cals, ondertussen gepromoveerd tot minister op zijn departement, 
een ontwerp-Televisiebesluit in bij de ministerraad. Het voorgestelde bestel leek sterk 
op het experimentele, met twee belangrijke verschillen. In de eerste plaats zouden niet 
langer Philips en de omroepen de kosten voor de televisie dragen, maar zou de Financiering 
door het Rijk gebeuren. Hiertoe zou een kijkgeld worden geheven. In de tweede plaats 
zou een kwart tot de helft van de zendtijd rechtstreeks aan de n t s  worden gegund. De 
stichting zou een ‘algemeen programma’ moeren gaan maken en uitzenden. Volgens de 
bewindsman zou er ‘niet veel terecht komen’ van zo’n algemeen programma als dat aan 
de afzonderlijke omroepen werd overgelaten. Ze zouden dan de ‘minder goede’ pro
gramma’s afschuiven naar het algemeen gedeelte en zelfde krenten uit de pap uitzenden. 
Voor Cals was de keuze duidelijk: óf een algemeen programma, ‘door een afzonderlijke 
instantie, niet uitsluitend door de omroepen gevormd’, ó f alleen afzonderlijke program
ma’s door dc omroepen. De ministerraad steunde Cals.”
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Uiteraard waren dc omroepen hier niet bijster voor te porren. Na moeizame onder
handelingen vervoegde een zwaar teleurgestelde Cals zich opnieuw bij zijn collega’s. De 
omroepverenigingen hadden Cals’ voorstel getorpedeerd. Zij accepteerden niet dat de 
n t s  een zelfstandige verantwoordelijkheid kreeg voor het ‘algemeen programma’. De 
omroepen zouden zelf de programma’s gaan maken voor het algemene gedeelte en die 
aanbieden aan dc programmacommissie van de n t s . In die commissie zaten vertegen
woordigers van de omroepen, die tegen ieder programma bezwaar konden maken. Het 
N'rs-bestuur zou dan beslissen over uitzending van dit soort omstreden programma’s, 
waarbij alle omroepverenigingen vetorecht hadden. Ook hadden de omroepen eigen 
zendmachtigingen bedongen. Kortom, Cals’ voorstel was volkomen uitgekleed in de 
onderhandelingen met de betrokkenen.'*1

Met dit uitgeklede voorstel, vervat in de Tweede Televisienota, toog de minister naar 
de Tweede Kamer, waar hij van alle kanten de wind van voren kreeg. De w d , c p n , k n p  

en een deel van de PvdA waren teleurgesteld in de nota omdat zij de verzuiling in de 
omroep wilden doorbreken. Volgens F.J. Goedhart ( pvcIa ) kwam door dit soort toe
standen de tijd nabij ‘dat wij het Koninkrijk der Nederlanden zullen moeten omdopen 
in een Koninklijke federatie der Nederlandse Kerken, secten en partijen’. Hij stond een 
nationale omroeporganisatie voor naar het model van de B B C .15 Zijn partij was overigens 
zo verdeeld, dat er maar liefst vier sociaal-democratische woordvoerders aan het debat 
deelnamen, c p n -woordvoerder H. Gortzak sprak zich onomwonden uit voor een 
nationale omroep. De macht van de omroeporganisaties, die ook nog eens fout waren 
geweest in de oorlog, moest maar eens worden gebroken.16 A. Fortanier-de Wit (w d ) 

meende dat niet alleen de bestaande omroepverenigingen de uitzendingen moesten 
verzorgen, maar dat er meer culturele organisaties waren die deze taak konden uitvoeren.17 
Voor Cals was deze kritiek nogal lastig. Hij had immers een bestel voorgesteld dat veel 
meer naar een nationale omroep tendeerde, maar nu moest hij een verzuild bestel gaan 
verdedigen!

En het zou alleen maar erger worden. De woordvoerders van de zuilen (a r p , k v p  en 
in veel mindere mate een deel van de pv c Ia ) vonden dat het voorgestelde bestel nog veel 
teveel leek op een nationale omroep. Wellicht verwonderlijk, gezien de overeenstemming 
met de omroepen, maar niet wanneer men bedenkt dat de omroepverenigingen hun 
geestverwanten in de Tweede Kamer in een brief hadden laten weten het voorstel achteraf 
onaanvaardbaar te vinden.,s Met name het ‘algemene programma’ moest het ontgelden. 
Volgens Peters ( k v p ) en J.A .H .J.S . Bruins Slot (a r p ) wilden de omroepen best samen
werken in een ‘gezamenlijk programma’, maar niet in een ‘algemeen’. Rond deze term 
hing blijkbaar de geur van het doorbraakstreven. Bruins Slot: ‘Wij aanvaarden voor geen 
enkel programma van ons de norm van (...) “algemeen” .’Iy Peters diende een motie in 
waarin het algemeen programma werd gewijzigd in een gezamenlijk programma; de 
motie werd aangenomen met de stemmen van PvdA, w d , c p n  en k n p  tegen.io
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Commercie op de Nederlandse televisie: naar een open bestel?

De Nota inzake Reclametelevise (1961)

Hoewel vaak wordt aangenomen dat het toelaten van commercie op de Nederlandse 
zenders al bij de introductie van het nieuwe medium taboe was, is niets minder waar.iJ 
In de ministerraad van 10 september 1951 werd al besloten ‘dat niet thans reeds wordt 
bepaald, dat alle commerciële reclame onmogelijk is. Wel zullen de omroepverenigingen 
zich hiervan moeten onthouden, maar nadere overweging van de mogelijkheid van 
bedrijfsuitzendingen moet niet worden uitgesloten.’22 Dezelfde geluiden klonken ook 
door in de twee televisienota’s en in de debatten in het parlement. Niet alleen vanuit 
de regering, maar ook vanuit de Kamerfracties.

En uiteraard ontdekte ook het bedrijfsleven de mogelijkheid om een groot deel van 
het volk rechtstreeks te bereiken. In 1954 had de Britse overheid de mogelijkheid voor 
commerciële televisie geopend, waarmee het BBC-monopolie werd doorbroken. De 
technische vooruitgang maakte het ook in Nederland mogelijk om met meer dan één 
televisienet te werken. Ten slotte was te voorzien dat het aantal onrvangsttoestellen in 
rap tempo zou toenemen. Kortom, een tweede, commercieel net behoorde tot de 
praktische mogelijkheden. Maar niet tot de juridische, aangezien op basis van de 
Televisiebeschikking 1956 de bestaande omroepverenigingen een monopolie in de ether 
hadden.

Toch ontstonden er al midden jaren vijftig initiatieven om een commercieel net te 
starten. De eerste gegadigde was in 1955 de Stichting Onafhankelijke Nationale Televisie, 
een jaar later gevolgd door de Televisie Exploitatie Maatschappij. In 1957 fuseerden deze 
initiatieven tot de Onafhankelijke Televisiemaatschappij (o t e m ) . 23 Pikant detail: deze 
nadrukkelijk commerciële organisatie stond onder voorzitterschap van de K vp’e r  en 
oud-minister van Economische Zaken J.R .M . van den Brink.2'1 De verzuilde omroep
verenigingen stonden op hun achterste benen. Zij zagen hun uitzendmonopolie onder 
vuur genomen door het ‘bank- en bierkapitaal’ , gevormd door o.a. Philips, Akzo, 
Heineken en een tweetal grote banken.25 In het parlement was het daarentegen in eerste 
instantie opmerkelijk rustig. Tijdens de behandeling van de begroting voor 1958 vroeg 
alleen Van der Zaal naar het regeringsstandpunt inzake commerciële televisie. Zijn vraag 
betrof echter niet zozeer de toelating van commerciële zenders, maar invoering van de 
mogelijkheid tot reclame voor de bestaande publieke zender. Staatssecretaris R .G.A. 
Höppener ( k v p , o k w ) kon slechts antwoorden dat de regering nog geen gefundeerd 
standpunt had.26

In de daaropvolgende jaren kwamen de onderwerpen ‘commerciële televisie’ en 
‘televisiereclame’ telkens terug bij de begrotingsbehandelingen. Dat was niet zo verwon
derlijk, aangezien zich ondertussen nog een commercieel initiatief had aangediend: 
t v n - t e r , waar de bouwmagnaat R. Zwolsman en een aantal banken en grote dagbladen 
achter staken. Bovendien had een nieuwe coalitie het regeringspluche ingenomen. 
Bestonden de naoorlogse kabinetten tot 1958 steeds uit geestverwanten van de verzuilde 
omroeporganisaties k r o , n c r v  en v a r a , in 1958, voordat een besluit over toelating van 
de o t e m  was genomen, kwam er een einde aan deze rooms-rode samenwerking cn 
gingen de confessionelen in het kabinet-De Quay een coalitie aan met de liberalen,
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verklaarde voorstanders van commerciële televisie.27 Al een maand na het aantreden liet 
het kabinet in een perscommuniqué weten in principe vóór het toelaten van reclame te 
zijn.2S

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de staatssecretarissen Y. Scholten ( c h u , o k w ) 

en G .M .J. Veldkamp ( k v p , e z ) in de Nota inzake Reclametelevisie (1961) voorstelden 
over te gaan tot invoering van een tweede, commercieel net.29 Dit voorstel veroorzaakte 
bij de behandeling in maart 1963 een storm van protest in de Tweede Kamer. W oord
voerders van k v p , pvcIa en a r p  onderstreepten de sociaal-culturele aspecten van de 
televisie, die, wanneer uitzendingen op commerciële basis zouden gaan plaatsvinden, in 
de verdrukking zouden komen. Volgens de ARp’e r  Bruins Slot zouden commerciële 
omroepen, vanuit hun winstoogmerk, gaan proberen om de publieke zenders uit de 
ether te drukken: ‘ De commerciële televisie betekent dan het einde van de vrijheid bij 
omroep en televisie.’30 Overigens was Bruins Slot de enige tegenstander die namens een 
unanieme fractie sprak. Ook katholieken en sociaal-democraten spraken zich in redelijk 
felle bewoordingen uit tegen een commercieel net, maar deze partijen kenden minder
heden die juist voor zo’n tweede net waren. De w d  was uiteraard en bloc voor. 
Mediawoordvoerder H. van Someren-Downer diende een motie in waarin de regering 
werd uitgenodigd om over tc gaan tot een tweede, commercieel televisienet. Dc motie 
werd royaal met 96 tegenstemmen verworpen.’1 PvdA-woordvoerder C. Kleijwegt droeg 
in een motie een oplossing aan. Hij stelde voor een tweede publiek net in te stellen, dat 
gefinancierd diende te worden uit reclameopbrengsten. Daarnaast wilde hij de toelating 
van nieuwe zendgemachtigden mogelijk maken, en meende hij dat er een overkoepelend 
orgaan moest komen dat zélf programma’s ging verzorgen.32 Kortom, Kleijwegt stelde 
een bestel voor zoals Cals zich dat al in 1955 had voorgesteld, maar dat toen, vooral 
inzake de eigen zendmachtiging voor de n t s , volstrekt onhaalbaar was! Deze motie zou 
tot 1967 worden aangehouden. De sociaal-democraat trok de motie in bij de behandeling 
van de Omroepwet, welke in grote lijnen overeenstemde met het bestel zoals hij zich 
dat voorstelde.33 Een derde motie leverde, amper zes weken voor de verkiezingen, nog 
bijna een kabinetscrisis op. De Kvp’e r  J.M . Aarden wilde van de regering de toezegging 
dat geen enkele nieuwe zendconcessie werd uitgegeven voordat er wettelijke voorwaarden 
voor televisiereclame zouden zijn vastgesteld. Aanvaarding van deze motie zou het 
televisiebeleid langdurig verlammen, reden waarom de regering zich hier fel tegen verzette. 
De motie werd overigens ingetrokken nadat staatssecretaris Scholten had toegezegd dat 
voor de verkiezingen geen concessies zouden worden uitgegeven.34

De verdeeldheid over de inrichting van het televisiebestel bleek aldus enorm te zijn, 
niet alleen tussen de partijen, maar ook daarbinnen. In de op de verkiezingen volgende 
formatie van het kabinet-Marijnen (1963-1965) bleek een oplossing dan ook onmogelijk. 
Het kabinet bestond, net als het voorgaande, uit de grote christelijke partijen en de w d . 

Het had dus zowel de meest verklaarde voor- als de meest verklaarde tegenstander van 
commerciële televisie in zijn geledingen. Het nieuwe kabinet besloot een pacificatie- 
commissie in het leven te roepen, die twee jaar de tijd kreeg om in rust en bezinning 
tot een oplossing tc komen, maar die plotseling door de actualiteit van Nederlands eerste 
televisiepiraat, de r e m , onder druk kwam te staan.33
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DK ZUI1.LN IN DL VLRÜRUKKINC

Spotprent Samson: De Telegraaf, 22 maart 1963.

Zendpiraat op 'vrije zee' en een kabinetscrisis

D eze com m erciële zender werkte va n a f een buiten de territoriale wateren gelegen 
kunstm atig eiland. H ij m eende daardoor niet onder de N ederlandse w etgeving te vallen. 
D e  regering reageerde als door een adder gebeten. V rijw el direct na de aankondiging 
van de com m erciële p lannen bereidde zij een W et installaties N oordzee voor, die de 
b ijnaam  anti-REM -wet kreeg. In  eerste ontw erp beoogde de w et feitelijk  w ein ig m eer 
dan het verbieden van zendpiraten, m aar na het uitbrengen van het voorlop ig  verslag 
w erd  de strekking veel algem ener: het was de uitdrukkelijke bedoeling om het N ed er
landse recht ook  in de extraterritoriale wateren langs de kust te laten gelden. D it  had 
echter zoveel jurid ische haken en ogen dat ind iening niet te verw achten was vó ór de 
eerste uitzending van t v  N oordzee, zoals de zender zou gaan heten. D at klopte dan ook: 
op 15 augustus 1964 beleefde N ederland  zijn debuut m et com m erciële om roep. Eén 
m aand later debatteerde de T w eede K am er over de anti-REM -wet, overigens in eerste 
instantie zonder dat de voor het televisiebeleid verantw oordelijke bew indsm an aanwezig 
w as!’ r’ D e  regering had aangekondigd direct na aannem ing stappen te zullen ondernem en 
tegen t v  N oordzee en zij w erd  daarin breed gesteund door het parlem ent, k v p , PvdA,
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a r p  cn óók de c h u  stemden voor het ontwerp. De v v ü ’er C. Berkhouwer bestreed het 
ontwerp in felle bewoordingen. Volgens hem was er sprake van een ‘détournement de 
pouvoir legislatif, aangezien de regering zich bevoegdheden aanmat die zij op basis van 
het internationaal recht niet had. Daarnaast zou de wetgeving al heel snel achterhaald 
zijn, omdat het satelliettijdperk snel zou aanbreken. Berkhouwer zag de voorstanders 
‘als een aantal vissers aan de kust, die proberen met schepnetten raketten te vangenV7 
Volgens de andere opposant, H. Koekoek (Boerenpartij), was het ontwerp geboren uit 
de angst van de omroepverenigingen voor concurrentie en ging het geheel in tegen de 
volkswil.iS Namens de PvdA verlangde A.P. Schilthuis juist wél optreden tegen het 
REM-eiland. Ook wilde zij dc illegale radiozender Veronica, die uitzond vanaf cen schip 
cn daardoor niet onder de werking van de wet viel, aangepakt zien.’9 Ook Cals, nu 
Kamerlid voor de k v p , die meende dat het onaanvaardbaar was dat men zich maar even 
buiten de territoriale wateren hoefde te begeven om zich in een rechtsvacuüm te bevinden, 
was deze mening toegedaan. Want wat moest er gebeuren als twee zwemmers elkaar 
halverwege het Kanaal tegenkwamen en de één de ander doodstak?10 CHU-woordvoerder 
C.A. Bos maakte duidelijk waarom zijn fractie eigenlijk vóór commerciële televisie, maar 
tegen het REM-eiland was. De zendpiraat had zich teveel als een piraat gedragen door 
zich rechten zomaar toe te eigenen. Wanneer een commerciële aspirant-zender langs de 
koninklijke weg zou aankloppen, zou de c h u  haar standpunt heroverwegen.1' De Wet 
installaties Noordzee werd met slechts 19 stemmen tegen aangenomen. Dc tegenstemmers 
waren de w d , de Boerenpartij en als enige dissident de pvcU’er Goedhart. De sociaal
democraat had weinig sympathie voor t v  Noordzee, maar meende dat het ‘Hilversumse 
monopolie’ hoognodig moest worden doorbroken. Tot die tijd mocht het REM-eiland 
blijven ‘voortmodderen’. Hij besloot met de oproep: ‘ (...) maar, in ’s hemelsnaam, laat 
men toch niet zo vreeslijk overdrijven!’42 Op 17 december werd t v  Noordzee door de 
sterke arm uit de lucht gehaald. Overigens dienden de initiatiefnemers van deze zender 
direct na het debat in de Tweede Kamer onder de naam t r o s  een aanvraag in voor een 
zendmachtiging in het publieke bestel, die al snel werd gehonoreerd.45

Het einde van de uitzendingen van TV-Noordzee betekende echter niet het einde van 
de politieke problemen. Het betrof hier namelijk een oplossing voor een ad-hocprobleem, 
die nog niets principieels zei over het beleid dat de regering wenste te voeren ten aanzien 
van binnenlandse commerciële zenders.44 De medestanders van de publieke omroepen 
vonden dat de regering moest opschieten met die algemene beleidslijn. De Kvp’er 
A.M .I.H . Baeten diende een motie in waarin de regering werd opgeroepen vóór 1 maart 
1965 haar standpunt in deze duidelijk te maken.45 Het kabinet wist echter geen over
eenstemming te verkrijgen. De verantwoordelijke minister Th. H. Bot (k v p ) diende een 
nota in in de ministerraad waarin commerciële televisie werd afgewezen. Hierin werd 
hij gesteund door zijn a r p - en KVP-collega’s (minus Veldkamp, die al eerder tot de 
voorstanders van commerciële televisie behoorde), maar zag hij zijn w d -  en CHU-eollega’s 
tegenover zich. De kloof bleek onoverbrugbaar; na acht vergaderingen over het televi
siebeleid stelden de ministers van het kabinet-Marijnen hun portefeuilles ter beschik
king.4"
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Op gewarmde hutspot met onverteerbare brokken

In de op de val van het kabinet-M arijnen  volgende form atie speelde de om roepkw estic 
uiteraard een centrale rol. N a  een korte cn m islukte lijm p og in g krccg een politicus die 
zeer ingew ijd  was in deze problem atiek een form atie-opdracht: oud-m inister van o k w  

Cals. H ij form eerde in korte tijd  een kabinet bestaande uit de voorstanders van een 
verzuild om roepbestel: k v p , PvdA en a r p . D e w d  cn de c h u  werden, vooral vanwege 
hun afw ijkend  standpunt ten aanzien van dc om roep, al in een vroegtijd ig  stadium  
buiten de form atie gehouden.47

Het is niet zo verrassend dat deze regeringscombinatie wél in staat was de omroep- 
kwestie op te lossen; het betrof hier immers de partijen met een ‘eigen’ omroep. 
Commerciële televisie werd afgewezen, er kwam een tweede net, een onafhankelijke 
stichting zou reclame tussen dc programma’s door gaan uitzenden, waarvan de opbrengst 
gelijkelijk over de omroepen zou worden verdeeld. Daarnaast zou de n t s  worden 
omgevormd tot een organisatie zoals Cals al ruim een decennium eerder had voorgesteld: 
met eigen zendtijd en een eigen programmastaf. Ten slotte zou het bestel worden 
opengebroken: nieuwe aspirant-zendgemachtigden zouden worden toegelaten als ze 
ioo.ooo betalende leden hadden. Kortom, het Overgangsbestel, zoals het tot de vast
stelling van de Omroepwet zou heten, was een geslaagde mix tussen de motie-Kleijwegt 
uit 1961 en de plannen van Cals uit 1954!

De behandeling van de door minister M. Vrolijk (pvdA) ingediende Omroepwet vond 
plaats na de val van het kabinet-Cals. Op verzoek van de a r p  werd de wet nog voor de 
verkiezingen geagendeerd; de behandeling vond dus plaats onder verantwoordelijkheid 
van M .A.M . Klompé ( k v p ) ,  minister van c r m  in het interimkabinet-Zijlstra in 1967. 
PvdA  en vooral c p n  uitten stevige kritiek op deze plotselinge voortvarendheid. De 
communist T . Jager zag hierin niet ten onrechte een politiek spel: ‘Wat nu in werke
lijkheid wordt tot stand gebracht, is heel wat anders dan het regelen van radio-en tv-zaken. 
In wezen wordt nu geregeld de mogelijkheid om na de verkiezingen een uiterst rechts 
kabinet te formeren met deelneming van de w d . ’ Hij baseerde zich voornamelijk op 
het feit dat de w d  tegen het wetsontwerp was, maar vóór de snelle behandeling. Daarnaast 
had het kabinet aangekondigd geen controversiële kwesties te behandelen. Maar was er 
een meer omstreden kwestie denkbaar dan het televisiebeleid, waarover al een kabinet 
gevallen was?48

Dat de liberalen inderdaad tegen waren, verwoordde Van Someren-Downer in felle 
bewoordingen. Volgens haar was het geen Omroepwet, maar een ‘ontwerp-Wet ter 
bestrijding van Tclevizier en ter sluiting van de ether’ .49 Het ontwerp was een ‘ontstellend 
stuk’ dat onhoudbaar zou zijn: ‘ In de stormwind van de technische veranderingen zal 
het beoogde bestel in korte tijd als een kaartenhuis in elkaar vallen ( ...) .’ Volgens haar 
was de Omoepwet slechts bedoeld om het monopolie van de bestaande omroeporgani
saties te beschermen.50 Ook de GPv’er P. Jongeling was die mening toegedaan. Enerzijds 
bespeurde hij nog teveel een tendens naar een nationale omroep, anderzijds vond hij 
dat de lat te hoog werd gelegd voor nieuwe zendgemachtigden: ‘De hutspot, die Minister 
Vrolijk ons heeft voorgezet en die door Minister Klompé wordt opgewarmd, bevat al 
met al een paar lekker smakende kluifjes. Er zitten echter mijns inziens veel meer
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onverteerbare brokken in die veroorzaken, dat ik er voorshands w einig voor voel, dit 
gerecht te slikken .’5'

De grote zuilenpartijen steunden het voorstel echter van harte. Enkel de c h u  was 
verdeeld, een tweederde meerderheid van deze fractie stemde tegen het voorstel vanwege 
het gebrek aan openheid. Het wetsvoorstel werd met 91 tegen 38 stemmen aangenomen.52 
De televisie had eindelijk een wettelijke basis, de televisiereclame was ingevoerd en de 
commerciële televisie was buiten dc deur gehouden. Van Somerens woorden zouden 
echter profetisch blijken.

Minister Brinkman als Hansje Brinker

Op wat beperkte schermutselingen na was het na de totstandkoming van de Omroepwet 
lange tijd rustig rond het mediabeleid. De opkomst van nieuwe technologieën, met 
name het gebruik van communicatiesatellieten en de kabel, bood echter nieuwe moge
lijkheden voor commerciële televisie. De voorbode van deze nieuwe dreiging kwam in 
1979 uit het Zeeuws-Vlaamse Sluis, waar de plaatselijke kabelexploitant aankondigde 
de Luxemburgse commerciële zender r t l  te zullen gaan doorgeven. In een motie van 
de CDA’er J.N . Scholten sprak de Kamer zich uit tegen een dergelijke gang van zaken, 
waarop minister M .H .M .E. Gardeniers-Berendsen (c d a , c:r m ) de kabelexploitant ver
bood zijn voornemen uit te voeren.55

De nieuwe ontwikkelingen leidden echter niet onmiddellijk tot nieuwe inzichten. In 
zijn Medianota (1983) en de daaruit voortkomende Mediawet (1988) probeerde c d a -  

minister L.C. Brinkman (wvc) het bestaande bestel zoveel mogelijk te behouden. De 
ether bleef voorbehouden aan de omroepverenigingen en op de kabel zouden alleen 
kabeltekst, kabelkrant en abonneetelevisie mogen worden doorgegeven. Deze laatste 
activiteiten werden aan uitgevers gegund, waarbij een strenge scheiding in acht werd 
genomen: de uitgevers mochten zich niet bezighouden met omroepprogramma’s, de 
omroepverenigingen niet met de kabelprogramma’s. De Stichting Ether Reclame (s t f .r ) ,  

die sinds 1965 de reclamezendtijd op radio en televisie exploiteerde, behield het monopolie 
op etherreclame.5'1 De behandeling van de wet werd onderbroken door de verkiezingen 
van 1986. Tijdens de formatie van het kabinet-Lubbers 11 (evenals zijn voorganger 
bestaande uit c d a  en w d ) wisten de liberalen enige concessies in de richting van 
commerciële televisie los te peuteren. Minister Brinkman verwoordde het als volgt: 
‘Behoudens voor verkapte Nederlandse commerciële omroep staat de kabel derhalve 
voortaan open voor iedere vorm van buitenlands programma-aanbod.’ Er was maar één 
mits aan verbonden: buitenlandse commerciële zenders dienden zich te houden aan het 
Nederlandse omroepreclameregime.55 De doorgifte van buitenlandse commerciële zen
ders, die niet daadwerkelijk gericht waren op het land waar de uitzendingen plaatsvonden, 
bleef verboden.56 Ook was, op aandrang van de w d , in het regeerakkoord van het 
kabinet-Lubbers II de bepaling opgenomen dat wanneer tenminste drie omroepvereni
gingen het publieke bestel zouden willen verlaten, de mogelijkheid daartoe zou worden 
onderzocht. Een poging van dc publieke zenders a v r o , t r o s  en voo om ‘commercieel 
te gaan’ strandde echter op de exorbitante eisen van deze omroepen.57

U iteraard steunden de beide regeringspartijen c d a  en w d  het w etsvoorstel. D e w d  

m eer van harte sinds de w ijziging, het c d a  ju ist w at m inder. V o o r CDA-woordvoerder
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P J .A . van der Sanden was de afwijzing van een duaal bestel, commercieel naast publiek, 
echter voldoende.5i! v v o ’er L .M .L .H .A . Hermans hoopte dat de overheid nu eens snel 
zou ophouden met de betutteling; de kijker was zelf wel in staat om a f te wegen wat hij 
wilde zien.59 M .B . Engwirda (d66) had de felste kritiek. Volgens hem was het een 
‘noodverband’, want terwijl de ontwikkelingen razendsnel verliepen ‘steekt in Nederland 
minister Brinkman als een moderne Hansje Brinker een dapper vingertje in de dijk’ /’° 
De PvdA was ook niet erg gelukkig met het voorstel, maar zou het toch steunen aangezien 
het commerciële uitgangspunt van televisie werd afgewezen. A. Kosto: ‘Als er in dit 
Huis één fractie is, die het bestaande omroepbestel voortdurend heeft verdedigd, dan 
zijn wij dat wel.’61 Overigens was er van verschillende kanten kritiek op de snelheid 
waarmee het wetsvoorstel moest worden behandeld. O p initiatief van de w d  werd nog 
voor de verkiezingen met de behandeling gestart, volgens p p r , d 6 6 ,  s g p  en g p v  overhaast. 
Het deed GPV-fractievoorzitter G .J. Schutte niet ten onrechte denken aan de geforceerde 
behandeling van dc Omroepwet in 1967. Blijkbaar moest het gevoelige onderwerp 
wederom vóór de formatie van een nieuw kabinet geregeld zijn. D it keer lukte dat echter 
niet. D e formatie zou dan ook enige tijd worden opgehouden juist door de mediapro- 
blematiek. De M ediawet werd met een grote meerderheid van c d a , w d , pvcIa  en p s p  

aangenomen/12
Een jaar na de inwerkingtreding van de Mediawet werd de bijl aan de wortel van het 

bestel gelegd. M et een zogenaamde U-bochtconstructie probeerden twee in feite N e
derlandse zenders vanuit Luxem burg op de Nederlandse kabel te komen. Hoewel minister 
Brinkman zich er fel tegen verzette, liet het Commissariaat voor de Media, dat toezicht 
houdt op de naleving van de wettelijke voorschriften, eisen en regels met betrekking tot 
de omroep, één van de twee toe: RTL-Véronique, een initiatief van onder andere de 
publieke zender v o o . D e toelating werd door de minister zonder succes bevochten voor 
de Raad van State, waarmee de introductie van een duaal bestel, commercieel naast 
publiek, een feit was. M et de aanneming van de W et commerciële omroep in 1991 werd 
het ook mogelijk om via de voordeur een commerciële omroep op te richten, namelijk 
door als binnenlands bedrijf daarvoor een machtiging aan te vragen.65

Er restte dc politiek weinig anders dan het versterken van de positie van de publieke 
zenders om in de concurrentiestrijd met de commerciële omroepen voldoende aantrek
kingkracht voor de kijkers te behouden. Hiertoe initieerde het kabinet-Lubbers m 
(steunende op c d a  en pvcIa ) een wijziging van de Mediawet, waarin de omroepen werden 
verplicht tot een grotere samenwerking. Boven de voorheen vrijwel autonome omroep
verenigingen werden ‘netbesturen’ geplaatst, die de programmering per net moesten gaan 
coördineren. Daarnaast was het de uitdrukkelijke bedoeling van minister H . d ’Ancona 
(pvdA, w vc) om de rol van de overheid ten aanzien van de omroepen te verkleinen. De 
omroepen dienden zowel organisatorisch als Financieel een grotere zelfstandigheid te 
krijgen.6'1 Het debat over dit wijzigingsvoorstel vond wederom plaats vlak vóór de 
parlementsverkiezingen, en wel die van 1994. H et voorstel werd uiteraard gesteund door 
c d a  en pvdA, van oudsher sterke pleitbezorgers van de publieke omroep in de bestaande 
vorm. Volgens J. van Nieuwenhoven ( pvcIa ) was het op dat moment de ‘best mogelijke 
wet’ ter bescherming van het publieke bestel. En dat was de moeite van het conserveren 
waard, al viel dat niet altijd mee: ‘Uniek in de wereld, maar wel veel gezeur.’65 Haar 
CDA-Collega M . Beinema meende dat de omroepen wel tot erg vergaande samenwerking
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werden gedwongen, hetgeen wel eens ten koste kon gaan van dezo gewenste pluriformiteit 
binnen her bestel.

w d  en d 66 vonden het voorstel maar niets. G .J. W olffensperger ( d 66) viel vooral 
over de zijns inziens te langlopende zendmachtigingen (concessies) van tien jaar, die de 
slagvaardigheid van het publieke bestel zouden aan tasten/’6 O ok D .J.D . Dees (w d ) 

vond dat veel te lang, vooral gezien het feit dat het kabinet zo een volgend kabinet de 
kans ontnam de mediaproblematiek nu eens echt goed te regelen. W ant op de voorge- 
stelde wijze zou het niet veel worden: ‘Omroepverenigingen die juist zijn toegelaten, 
omdat ze een stroming vertegenwoordigen en een eigen programmatische identiteit 
vertolken, worden nu verplicht om samen te werken met andere omroepverenigingen 
die juist zijn toegelaten, omdat ze een andere stroming en een andere identiteit verte
genwoordigen.’ D it zou gegarandeerd tot fricties leiden. W at hem betrof moest het 
bestaande publieke bestel op de helling. De meeste omroepverenigingen onderscheidden 
zich programmatisch nauwelijks meer van de commerciële omroepen, maar werden wel 
gefinancierd met geld van de belastingbetaler. H ij vond dat de publieke omroep moest 
worden omgevormd in een beperkte nationale omroep naar BBC-model en dat de 
omroepverenigingen maar op commerciële basis verder moesten. Z ij konden hun bestaan 
toch mede financieren door bijdragen van hun leden, ‘die kennelijk zo hechten aan de 
identiteit’/’7 H et voorstel werd aangenomen met de stemmen van c d a , PvdA, r p f  en
Gl’V.

De transparante broek van Melkert en van mevrouw Van Zuijlen

In januari 2000 kwam het omroepbeleid (voorlopig) voor de laatste keer in het parlement 
aan de orde. Staatssecretaris F. van der Ploeg ( pvc!a , ocw ) lanceerde een nog veel 
verdergaand voorstel tot samenwerking binnen de publieke omroep dan d ’Ancona had 
gedaan. In zijn ontwerp-Concessiewet zouden de omroepverenigingen hun vaste net 
kwijtraken en konden de netcoördinatoren, namens de raad van bestuur van de n o s , 

beslissen welk programma op welk net zou worden uitgezonden. In feite werden de 
omroepverenigingen hierdoor gereduceerd tot programmaleverancier van de n o s , reden 
voor de v a r a  om te dreigen uit het publieke bestel te stappen wanneer de wet zou 
worden aangenomen. PvdA-fractievoorzitter A .P.W . M elkert schrok blijkbaar zo van het 
dreigement van zijn oude zuilgenoot, dat hij prompt in interviews aankondigde zijn 
uiterste best te doen de v a r a  voor het bestel te behouden. Hiertoe wilde hij niet de raad 
van bestuur van de n o s  (bestaande uit drie door de Kroon benoemde leden), maar de 
omroepvoorzitters verantwoordelijk maken voor de verdeling van de program ma’s/’8 
Hij wist echter niet eens zijn eigen partij van dc noodzaak van deze reddingsactie te 
overtuigen, zodat het voorstel niet in het parlement aan de orde kwam.

Volgens M .M . van Zuijlen ( pvcIa ) kregen de omroepen door het wetsontwerp het 
gevoel dat de program ma’s die kenmerkend waren voor die omroepen niet meer 
voldoende tot hun recht zouden komen. Z ij verlangde van de staatssecretaris een aantal 
toezeggingen om aan hun onrust een eind te maken. Zo  wilde zij een ‘ netstatuut’ , waarin 
de verhouding tussen netcoördinator, netbestuur en programmamakers werd geregeld. 
Daarnaast wilde zij de concessies, die weliswaar voor tien jaar werden gegeven maar na 
v ijfjaar zouden worden geëvalueerd, voor tien jaar vastleggen en wilde zij ook de garantie
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chu de publieke omroep de komende tien jaar over op zijn minst de inmiddels bestaande 
netten zou kunnen beschikken/'9 O ok F. Halsema (GroenLinks) meende dat er meer 
zekerheid voor de programmamakers moest komen. Zonder dat werd netoverschrijdende 
programmering ‘ net alsof je je in dienst stelt van de Volkskrant, maar vervolgens 
meegedeeld krijgt dat je bericht wordt geplaatst in De Telegraaf .7° sp’er H . van Bom mel 
vond dat de staatssecretaris met de Concessiewet een sterfhuis voor de publieke omroep 
had gecreëerd. D e omroepverenigingen zouden zich minder kunnen profileren, waardoor 
hun ledenaantal zou afnemen en hun zendtijd op de tocht zou komen te staan. Daarnaast 
zouden niet de netcoördinatoren, maar de programmamakers de meeste invloed op de 
programmering moeten hebben. Hij kondigde aan tegen de wet te zullen stemmen 
wanneer deze ongewijzigd zou blijven.7’ A .D . Bakker ( d 6 6 )  ontkende dat de omroep
verenigingen geen bestaansrecht meer zouden hebben. D e opkomst van een aantal 
nieuwe verenigingen bewees het tegendeel. W eliswaar zaten de oude verenigingen ‘niet 
meer zo comfortabel aan alle knoppen als in het verleden', maar daar was de democraat 
niet rouwig om, vooral niet gezien hun reactics op het wetsvoorstel: ‘M et zulke vrienden 
heb je haast geen vijanden meer nodig.’ Hij voelde weinig voor het garanderen van de 
concessies voor tien jaar.72

CDA’e r  J .J . Arsma had geen goed woord over voor het wetsvoorstel. D e omroepen 
werden bevoogd en omgevormd tot ‘productiehuizen’ voor een ‘b b c  naar Nederlands 
model’ . Volgens hem was er sprake van een ‘sluipende nationalisatie’ . Hij omarmde de 
gedachten van Van Zuijlen om een netstatuut in te voeren en de concessietermijn te 
garanderen. Hij daagde haar uit om meer vorm  te geven aan 'de reddingsboei’ die door 
‘kapitein M elkert’ naar het publieke bestel was uitgeworpen, maar Van Zuijlen werd 
plotseling wat huiverig voor een al te vaste zekerheid. Atsma kon niet volledig met het 
wetsvoorstel instemmen.75

De W D ’er A. N icolaï vond de discussie over minimaal drie gegarandeerde netten 
achterhaald. M et de technische mogelijkheden zou de schaarse zenderverdeling in korte 
tijd zijn verdwenen. Het ging hem om het behoud van de goede publieke programma’s. 
De liberalen waren van mening dat de publieke zenders moesten afzien van op de 
concurrentie met de commerciëlen gerichte programma’s, maar daarbij wel moesten 
oppassen geen ‘gettonet of grachtengordelner’ te worden. De w d  z o u  het wetsvoorstel 
steunen, want ‘het gaat niet uit van bestel en belangen, maar van program ma’s en de 
kijkers’ .7'1

Staatssecretaris Van der Ploeg had er weinig moeite mee om de drie netten voor tien 
jaar te garanderen. O ok in zijn visie zouden het er eerder meer dan minder worden. 
Van een garantie voor een tienjarige concessie wilde hij echter niets weten; dat zou 
ervoor zorgen dat de omroepen onvoldoende op hun qui-vive zouden zijn. Daarnaast, 
en dat zal zwaarder hebben gewogen, betrof het een afspraak uit het regeerakkoord.75 
Van der Ploegs partijgenote Van Zuijlen moest haar plannen op dit punt dan ook laten 
varen. CDA’e r  Atsm a smaalde: ‘W at blijft er over van de grote broek die ( ...)  werd 
aangetrokken door M elkert en ( ...)  door mevrouw Van Zuijlen? Als je alles op een rij 
zet, blijkt die broek niet alleen een heldere en transparante kleur tc hebben, maar ook 
nog eens doorzichtig te zijn, te lekken en geen warmte te geven.’76

Van Zuijlens voorstel voor een ‘netstatuut’ had volgens de staatssecretaris geen 
meerwaarde, maar hij verzette zich er niet tegen.77 Haar amendement werd aangenomen
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met steun van pvcIa , c d a , S p , g p v  en r p f . D e coalitiegenoten d 6 6  en w d  stemden tegen. 
Het wetsvoorstel werd daarna aangenomen met de steun van GrocnLinks en de rege
ringsfracties P vdA , w d  en d 6 6 .

Conclusie

Het is de omroepverenigingen lang gelukt om hun positie te behouden. Niet eerder dan 
in 1989, 38 jaar na de eerste televisie-uitzending, zagen zij hun monopolie doorbroken 
worden. W eliswaar waren er door toelating van nieuwe zendgemachtigden als t r o s  en 
v o o , twee voormalige piratenzenders die zich niet op een levensbeschouwelijk deel van 
de bevolking richtten, al scheurtjes in het bastion gekomen, maar deze omroepvereni
gingen hadden zich onder het regime van de bestaande wetgeving geschikt en zich dus 
enigszins aangepast aan het bestel.78

O p het eerste gezicht lijkt het opmerkelijk dat dc omroepverenigingen zo lang in staat 
zijn geweest het bestel te conserveren. W anneer we naar de nauwe banden tussen de 
verzuilde omroepverenigingen en de dominante politieke partijen kijken, wordt het 
echter al snel duidelijk, k v p , a r p , in wat mindere mate de pvc! a  en in nog mindere mate 
dc c h u  hebben telkens wanneer het omroepbestel ter discussie stond de kant van ‘hun’ 
k r o , n c r v  en v a r a  gekozen. Daarmee was een solide politieke meerderheid gegarandeerd.

De politieke steun werd gevraagd (en gegeven) op verschillende momenten en ten 
aanzien van beide besproken thema’s: een eventuele doorbreking van het verzuilde stelsel 
en de toelating van commercie. M et betrekking tot het eerste thema vonden de 
omroepverenigingen al bij de introductie van de televisie in 1951 de grote politieke 
partijen aan hun zijde. Het dreigement van Philips om, los van de omroepen, televisie
uitzendingen te gaan verzorgen leverde een grote Kamermeerderheid op die ervoor 
zorgde dat de omroepen, die zich tot dat moment beperkten tot de radio, met die taak 
werden belast. Tijdens de behandeling van de Tweede Televisienota in 1955 wisten de 
omroepen zich wederom verzekerd van politieke steun van hun zuilgenoten om de 
pogingen van Cals om de omroep meer nationaal vorm  te geven a f te slaan. In 1966 
ging de politiek wél akkoord met plannen om de overkoepelende organisatie van de 
omroepverenigingen de macht te geven die Cals haar al in 1955 had toebedeeld, maar 
nu zonder protest van de omroepen. Het tij was ondertussen door de dreiging van 
commerciële zenders zodanig gekeerd dat behoud van het publieke stelsel voor zowel 
de omroepen als hun zuilverwante partijen topprioriteit had. In 2000 bleken de omroepen 
‘hun’ partijen niet meer re kunnen mobiliseren. Vóór de behandeling van de Concessiewet 
probeerde de v a r a  het nog wel, maar meer dan de steun van een enkel sociaal-demo- 
cratisch Kamerlid leverde dat niet op. D e verzuiling in omroepland bleek voltooid 
verleden tijd te zijn.

O o k  in hun verzet tegen de kom st van com m erciële zenders konden de om roepen 
zich lange tijd  verlaten op ‘h u n ’ partijen. W elisw aar waren deze op m om enten m inder 
eensgezind dan in hun bescherm ing van de autonom ie van de om roepverenigingen, 
toch hield  een royale m eerderheid van k v p , a r p  en PvdA 38 jaar lang op w in st gerichte 
zenders uit de ether. D o o r de bestaande situatie gedw ongen (er was een com m erciële 
zender toegelaten) gingen c d a  en pvc1a  pas in 1989 overstag.
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Het is opmerkelijk dat het omroepbeleid in de loop der jaren weinig aan politieke 
gevoeligheid heeft ingeboet, hooguit met uitzondering van het laatste parlementaire 
debat over de Concessiewet. In 1965 struikelde een kabinet over de onmogelijkheid om 
het televisieprobleem op te lossen, in 1967 moest de Omroepwet met grote haast door 
het parlement worden gejaagd om nog voor de verkiezingen geregeld te zijn. O p deze 
manier voorkwamen de politieke partijen dat het omroepbeleid een te grote factor zou 
worden in verkiezingen en formatie. O ok in 1986 werd al het mogelijke gedaan om nog 
voor de verkiezingen en de formatie een nieuwe M ediawet in het Staatsblad te krijgen, 
maar die poging mislukte. De w d  zag daarop kans in de formatie een opening naar 
legalisering van commerciële televisie te creëren, welke de formatie geruime tijd ophield. 
O ok het debat over de wijzigingsvoorstellen van d’Ancona vond plaats enkele weken 
voor de verkiezingen. W ederom werd het blijkbaar opportuun geacht om vóór dc 
formatie de politieke angel uit het mediabeleid te halen.

M et de laatste wijziging van het publieke bestel lijkt de rust wel enige tijd weergekeerd. 
De macht van de eens zo machtige omroepverenigingen lijkt gebroken, nu zij versplinterd 
over drie publieke netten hun kijkers moeten zien te bereiken. De nauwe banden tussen 
de politieke partijen en de omroepen lijkt ook definitief verleden tijd, een verzuilde 
oprisping van M elkert daargelaten. D c vraag die voor de toekomst nog rest is enkel o f 
het publieke bestel in zijn huidige vorm , dus bestaande uit omroepverenigingen met 
een eigen levensbeschouwing en met eigen leden, nog een lang leven beschoren is. De 
Concessiewet lijkt een eerste stap in de richting van een bestel zoals Cals zich dat al in 
1955 voorstelde: een meer nationale omroep, met, naast een gezamenlijk programma 
door de n o s , de omroepverenigingen als leverancier van program ma’s.
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‘Het aldergrootste gruwlyck quaet’
Onderwijsm inister Cals en zijn mammoetgedicht (1961)

Paul van der Steen

‘Z ie dc tijd is wccr gekomen 
Voorzitter, waar op wij saam 
Het bos niet meer zien door het bomen,
Binnen het begrotingsraam.
En waarbij op elke klacht 
’n Uitvoerig Antwoord wordt verwacht 
W ijl heel Nederland zit te dichten 
Op de goede Sinterklaas.
M oet ik thans het woord gaan richten 
T o t zo menig Pieterbaas,
D ie met roede en met gard 
M ij hier gisteren heeft getart.’ 1

Op deze ongebruikelijke wijze begon minister Jo  Cals op 4 december 1957 zijn antwoord 
in eerste termijn tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting voor 1958. In de wat 
stijve en vormelijke Tweede Kamer van die dagen kreeg hij er de lachers mee op zijn 
hand. Cals vond de begrotingsbehandelingen meestal een beproeving. Over 98 procent 
van de uitgaven was in elk geval geen discussie mogelijk. Die kwamen voort uit eerder 
gemaakte afspraken. Het ging de minister bovendien te veel over de details en te weinig 
over de grote lijnen van het beleid. Diep in zijn hart vond hij die dagenlange debatten 
een beetje zonde van zijn tijd. Vooral de vele ambtenaren, die de handen vol hadden 
aan de antwoorden, konden hun tijd beter besteden.1

Als hij eenmaal aan het woord was, wist Cals zijn tegenzin meestal wel te overwinnen. 
Hij hield van het debat, en hij was er sterk in. Een gedegen dossierkennis stelde de 
bewindsman in staat om te spelen met de argumenten, te goochelen met de cijfers en 
te strooien met historische feitjes. Het geheel werd gekruid met woordspelingen en 
spitsvondigheden.

W ant ad rem en geestig was Cals. W ie er de Handelingen met zijn optredens nog eens 
op naslaat, heeft weinig fantasie nodig om zich voor te stellen dat er in de Kamerbankjes 
af en toe flink gelachen werd met de minister. M aar vaak schoot hij ook door, werd hij 
té gevat. ‘ Hij had een geweldig gevoel voor humor, maar zijn eigen hum or was scherp, 
niet vergoelijkend’, schreef journalist H enry Faas na C als’ overlijden. ‘W ie hem onhandig 
met een speld prikte, kon een stoot met de floret terug verwachten, hetgeen hem niet 
altijd meer populair maakte.’ ’

Cals wilde weten dat hij een begaafd debater was. Hij kon ook genieten van zijn eigen 
vondsten. W ie er echter al zijn successen aan toeschreef, wekte de toorn van de minister:
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‘ Het hangt mij wel eens de keel uit (...) wanneer men het telkens heeft over de 
welsprekendheid, waarmee ik de Kamer zou weten te winnen. Deze Kamer laat zich 
niet verblinden. En als de Kamer dat wel zou doen, verdient ze ook niet anders...’4

O p schrift was Cals stukken minder spits dan in het openbaar. Misschien miste hij het 
tegenspel.

W aarschijnlijk legde het vastleggen van dagelijkse gebeurtenissen ook een te groot 
beslag op zijn toch al overvolle agenda. Alleen op bijzondere momenten5 gunde hij zich 
de tijd voor het maken van dagboekaantekeningen, en dan waren ze vaak nogal zakelijk 
van toon: korte weergaves van gesprekken en gebeurtenissen zonder al te veel reflectie.

Eén keer per jaar liet Cals zijn speelse geest wel los op het papier. Dan ging hij -  druk 
bezet op het ministerie of niet -  eens goed zitten voor het maken van si nterklaasgedich ten. 
N iet voor de kinderen overigens. D e poëtische inspanningen waren bedoeld voor zijn 
ouders en zijn zeven zussen. Elke december een klein boekwerkje/’

In de weken voor Sinterklaas 1961 had Cals de gelegenheid om de zaken nog grootser 
dan anders aan te pakken. Geveld door een hardnekkige bacterie begon hij re dichten 
over de actuele politiek. N a het schrijven van 620 verzen en een uitvoerig nawoord was 
Het Westeinder Handschrift gereed, een toneelstuk genoemd naar het Haagse ziekenhuis 
waar het geschreven werd.

Bijna tw aalf jaar had Cals op dat moment al gediend op het ministerie van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen: de eerste twee jaar als staatssecretaris onder Rutten, het 
decennium daarna zelf als minister. D e bewindsman stond aan de vooravond van de 
behandeling van het sluitstuk in zijn onderwijsvierluik.7 De W et op het Voortgezet 
Onderwijs, beter bekend als de M am moetwet, kon na jaren van voorbereidingen eindelijk 
plenair in de Tweede Kamer worden besproken.

Net op dat moment sloeg het noodlot toe. D e fysiek toch al niet al te sterke Cals 
werd ziek als nooit tevoren. Artsen vreesden even voor zijn leven en dachten aan 
hersenvliesontsteking. Het bleek uiteindelijk te gaan om een besmetting met stafylococ, 
die inderdaad meningitis tot gevolg kan hebben, maar dat in het geval van de minister 
niet had. H et is niet bekend o f  Cals zijn besmetting dankte aan zijn reis naar de West 
even daarvoor.

Het duurde even voor dc doktoren de juiste medicatie hadden gevonden. Daarna kon 
de gevelde minister aan zijn herstel beginnen. D e extreem hoge koortsen hadden hem 
flink verzwakt en de bacterie spookte nog door zijn bloed. Voorlopig moest Cals in het 
ziekenhuis blijven en rust houden.'s D at laatste was net iets te veel gevraagd. Het 
lichamelijk wat rustiger aan doen wilde Cals wel. M aar het lukte hem niet zijn onrustige 
geest in te tomen. Het sinterklaasgedicht dat uiteindelijk Het Westeinder Handschrift 
begeleidde, maakt duidelijk waarom de minister aan het schrijven van zijn toneelstuk 
begon:

Ik lag in mijn slaap, o f  dagdroom ook, te malen 
En om m ijzelf bij iets onschuldigs te bepalen 
En èchte zorg om mammoet en departement te mijden 
Liet ik mijn wankle geest maar in verbeelding weiden
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Her rijm draagt mogelijk van ijlkoorts nog het spoor;
M aar zeker klinkt er ook in alle regels door,
Dat ik mij veilig voel, dankzij U w  hulp en trouw 
En ook in ‘t komend jaar volledig op U  bouw.9

In het uitvoerige nawoord van Het Wcsteinder Handschrift wordt quasi-geheimzinnig 
gedaan over de ontstaansgeschiedenis van het toneelstuk. Ene drs. K .L .M .N .O . Peters 
zou in zijn Beschouwingen over het Westeinder Handschrift, ‘een twaalfdelig wetenschap
pelijk werk’ , de in de verzen niet nader aangeduide vorst als de schrijver aanwijzen: 
‘Joost van Ruremonde, Heer van Lim borgh en vant Quartier van Nim weegen’ .'0 Peters 
zou ook aannemelijk hebben gemaakt dat het stuk werd geschreven tijdens een ziekte 
‘ int 12de jaar van zijn bewind’ . D e titel van het stuk duidt op de vindplaats van het werk 
(lees: het Haagse Westeinde-ziekenhuis, waar Cals opgenomen was). O ok de gebruikte 
spelling komt kort aan bod. ‘Z ij bevat zeer progressieve elementen, maar een zekere 
inconsequentie is niet te ontkennen’, aldus het nawoord, een duidelijke toespeling op 
de onder Cals doorgevoerde spellingshervorming en de daarmee gepaard gaande com
motie van enkele jaren daarvoor.

Cals had al eerder in het (quasi-) Middel-Nederlands geschreven. Als jeugdige verkenner 
schreef hij in de jaren dertig in het clubblad over de ontstaansgeschiedenis van zijn 
padvinderijgroep. ‘Ende vandie Swaluwcn" was die eerste klein en miniem van uyterlijck, 
mer sinen mont was wie van einen pleitbesorger, die niet en can swygen, ende hi was 
seer beweghlyck’ , was destijds de treffende beschrijving die hij van zichzelf gaf.11 D e 
interesse voor de klassieken van de Nederlandse literatuur zal ongetwijfeld gewekt zijn 
op zijn middelbare school, het Bisschoppelijk College in Roerm ond. Later las hij met 
genoegen in het werk van Jacob Cats, terwijl waarschijnlijk ook Joost van den Vondel 
tot het leesvoer van de politicus behoorde. Vier regels uit het eerste bedrijf van Het 
Westeinder Handschrift zijn in ieder geval overgenomen uit diens Adam in ballingschap.13

Het Westeinder Handschrift beschrijft hoe de vorst (Cals) in een spannende tijd wegens 
ziekte zijn taken tijdelijk moet overdragen. In het eerste bedrijf bespreken ‘de generaelen’ 
(secretaris- en directeuren-generaal) de ernst van diens gezondheidstoestand:

‘H oe leyt de Vorst teneer. Zyn voorhooft bleeck, en zwart 
W oelt ront zyn kin de baert. Zyn  ooghen spreecken smart. (...)
Geen burger, die oyt won ’t geveght met deezen helt 
Maar ziet: daer ligth hy nu voor ons teneergevelt 
D oor een staephylocock, die greep hem by de neus.
Het alderkleynste dier slaet zoo den mammoetrcus 
En wroet voort in zyn lyf en gaet er naer tc keer.’

In het tweede bedrijf- draagt de vorst zijn bevoegdheden over aan de vorstin ad interim 
(Klompé):

‘G y, Margaretha, mijn vorstin ad interim 
D ic steeds myn hulpe zyt en my met vrome zin
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U w  begeleydingh biedt, maatschappelyck en fier,
In U w  hant leg ik tans het opperste bestier 
Van geel myn Ryk. G y  zult het rou bewaeren 
En schutten tegen list, geweld en al gevaeren.’

Cals en Klompé waren sinds het aantreden van de laatste in 1956 als minister van 
Maatschappelijk W erk eikaars vervangers.1'1 Dat lag voor de hand, want de twee wisten 
wat ze aan elkaar hadden. Afkom stig uit dezelfde KVP-kieskring (Nijmegen-Arnhem ), 
en beiden behorend tot de linkervleugel van de k v p , waren ze in 1948 tegelijk lid geworden 
van de Tweede Kamer. Klompé kon als een van de weinigen zeggen dat ze behoorde 
tot de intimi van de wat teruggetrokken levende familie Cals. Ze was zelfs peettante van 
de jongste dochter van dc minister van Onderwijs, die ook nog eens ‘M arga’ was 
genoemd.

Door het geregelde contact moet Klom pé -  toch al iemand die het liefst over alles 
wat in Den Haag gebeurde geïnformeerd wilde zijn -  heel redelijk op de hoogte zijn 
geweest van de gang van zaken op Cals’ departement. Toch waarschuwt de vorst in Het 
Westeinder Handschrift dat zijn waarneemster haar taak niet te licht moet opnemen. De 
voorbereidingen voor ‘den mammoetstrydt’ zullen nog veel energie gaan vergen. En er 
wacht nog een belangrijke taak:

‘O ock zult G y  voor den strydt, die ons noch staet te wagten 
Veel gelds moeten vergaern. Ick ben nu niet by magte 
D it met voldoende kragt te eischen van de Staten 
M aer ook hierin wil ick m y graeg op U  verlaeten.
Ik eisch van hen een cyns van twee miljard floreynen 
Voort welzijn van myn volck, van grooten en van kleynen.
W is weet gy deezen eisch zo konstigh voor te draeghen 
Dat in de Staten Nyem ant het zal durven waeghen 
U o f  myn Princen bey, daerin te contrarieeren.
En zoo zy ‘t toch al doen: G y  weetze wel te keeren!’

Margaretha zelfheeft daar ook wel vertrouwen in:

‘M yn vorst, maeckt U  geen sorgh en wilt U niet vermoeyen,
Betrou gerust op my. Ick zal m y wel bemoeyen 
M et al hetgeen G y noemt en noch met alles meer,
Dat noodigh blycken mogt. Graeg zal ik deeze keer 
U w  cyns verdeedighen manhaftig in de Staten 
D e Heeren zullen zien, dat oock een Vrou kan praeten!’

Klom pé stond op 18 en 19 december 1961 inderdaad haar mannetje tijdens de behandeling 
van de begroting van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in de Tweede Kamer. 
Zelfs het meest kritische Kamerlid in dat debat, Haya van Som eren-Downer (w d ) ,  was 
onder de indruk: ‘W anneer een zo kundig en snedig bewindsman als M inister Cals door
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een vrouw op zodanige wijze worde vervangen, dan is dat iets, waarop iedere vrouw trots 
kan zijn .’15

Trouw verdacht Klompé zelfs van heimelijke ambities. Het protestants-christelijke 
dagblad vermoedde dat de KVP-politica maar al te graag haar eigen departement zou 
verruilen voor het veel omvangrijkere ministerie van Onderwijs, Kunsten en W eten
schappen. Toch  gaf 'Trouw dc voorkeur aan Cals: ‘Z ij mocht zich op niet onverdienstelijke 
wijze in de stof hebben ingewerkt, zij kan in gevatheid en geestigheid niet in de schaduw 
van haar ambtgenoot staan.’16 Klom pé had zich daar tijdens de begrotingsbehandeling 
uit eigener beweging al voor verontschuldigd, maar weet een deel van haar terughou
dendheid ook aan haar status: ‘D e Kam er zal ongetwijfeld de levendigheid missen van 
het debat, omdat mijn ambtgenoot graag en veel interrumpeert. Ik doe dit ook graag, 
maar een Minister ad interim is voorzichtiger.’17

In het derde bedrijf van Het Westeinder Handschrift spreekt de vorst zijn ‘princen’ (de 
staatssecretarissen) toe. ‘Prins Gerhardt van Breda’ (de door Cals uit Breda weggeplukte 
wethouder Stubenrouch) wordt door de vorst een niet onbekende strijdwijze voorge
houden:

'Bereydt U  duchtig voor, roept rydich oock tezaem 
Maerschalck en oversten, die ons terzyde staen 
En voert het turfschip, dat Breda eens kon verwinnen 
Glim pelyx en geheym de Haegse gragten binnen 
En legt inden nagt, als nyemant het kan zien 
Klaer byden Vyvcrbergh. Het zeepaert kan ons bien 
W anneer den strydt ontbrant zal zyn eens met de Staten 
Een hulpe, die ons hooghelyck zal kunnen baeten 
Indien den vyant zou kryghen de overhant.
W ant, onversiens voor hen, komt van de waterkant 
Uitet zeepaert, zwanger van gewapenden, het puick 
Van onze stryders dan en vangt als in een fuyck 
Den vyant, dien wy van het B innenhof afjaegen.
Dan zal voor ons aldra dc overwinningh daeghen!’

‘Ynso, Prince vant Keyserlycke Aemsterdam, Heer vant G ooy’ (Scholten) wordt ge
waarschuwd voor de gevaren die zijn omroepbeleid wachten in de hoofdstad, waar hij 
tot zijn aantreden als staatssecretaris advocaat is geweest.

‘M aer oock in Uwe stadt met haer aloude faem,
Int fiere Aemsterdam, grynst het gevaer ons aen.
Daer groeyen r o o s j e n , die verzeeckcrt zyn v a n  d o o r n ,s 

Zoo puntigh cn zoo scherp, dat dit elckeen moet stooren,
Die vry in Hollants tuyn zyn eygen wegh wil gaen.
G y  zult dit scherpe kruyt wel weten te verslaan.’
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Minister Cals geeft aan de pers een uiteenzetting over de ontwerp-Mammoerwer, oktober 1958.
[Foto: a n p ]

In maart 1963 zou blijken, dat Cals hier wat al te optimistisch was. Scholten haalde in 
de Tweede Kamer bakzeil met zijn plan voor reclametelevisie.'9 Normaal gesproken had 
het kabinet-De Q uay die tik niet overleefd. N u werd — zo vlak voor de verkiezingen — 
de lieve vrede bewaard. D ie wijsheid achteraf was eind 1961 nog niet voorhanden. De 
‘princcn’ drukken de vorst dan ook op het hart zich vooral geen zorgen te maken:

‘Betrou gerust op ons, w y doen al wat G y  vraegt
En stryden in U w  plaets kloeckhartig, onversaegt.’

In het vierde bedrijf verschijnen de ‘generaelen’ aan het ziekbed van de vorst voor 
persoonlijke instructies, waarna deze in het vijfde bedrijf uitvoerig stilstaat bij de te 
verwachten tegenstand. N a de jaren van voorbereiding die de M am m oetwet tot dan toe 
had gekost, wist Cals van de meeste Kamerleden wel hoe zij zich zouden opstellen. H .W . 
Tilanus ( c h u ) bijvoorbeeld, die al in 1919 secretaris van de Onderwijsraad werd en al 
sinds 1922 in de Tweede Kamer zat.
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‘G y, Maerschalck, let daerop en houdt goet inde gaeten 
De oude wyze man, die lid is van de Staten 
En stamt uyt Deventer. H y zal gewis probeeren 
M y in den mammoethstrydt ernstig te contrarieeren.
Dreygt met zyn U nie hy en op zyn staelen ros 
Laet dan op zyne bent ’t u.D.-canon vry los.
En zet hem, zyt met spyt omdat hy zeer bequam is,
Dan openlyck maer in zyn Janssen en t i l a n u s . ’

ARP-woordvoerder A. Roosjen was ook een geharnast tegenstander. ‘Laat die mammouth 
maar in het sprookjesleven voortbestaan’ , had hij zeven jaar eerder uitgeroepen naar 
aanleiding van de Tweede O nderwijsnota.’0 D e antirevolutionair kon toen niet bevroe
den dat het wetsvoorstel dat uit die nota zou voortkomen onder die naam de geschiedenis 
zou ingaan. Z o  mogelijk nog bevreesder was Cals voor de woordvoerster van de liberalen. 
Het nog relatief jonge Kam erlid H . van Som eren-Downer was iemand die Cals aankon. 
W at betreft scherpte deden ze in ieder geval weinig voor elkaar onder. Vandaar dat de 
vorst in Het Westeinder Handschrift waarschuwt voor zowel Roosjen als Van Someren- 
Downer:

‘In Hollant met zyn stadt, het trotsche Aemsterdam,
Leght G y, prins Ynso, elcke teegenstant flux lam.
Houdt naest het r o o s j e n  oock die andre bloem int oogh, 
die h a y a  wordt genoemd en die met peyl en boog 
M eer mannen heeft gevelt dant zwaert van menig helt 
G y  snaekt er zeecker naer te treffen haar int velt!’

D e bezwaren van de tegenstanders van de M am m oetwet worden verwoord als de 
‘vyanden’ in koor uiting geven aan hun grieven:

‘D e mammoeth is van al gevaeren 
Die oyt de vryheit heeft ervaeren 
Het aldergrootste gruwlyck quaet.
M et zyne lompe loghe pooten 
Zal hy de viye school verstooten 
T e waepen, eer het is te laet!

Wanneer de mammoeth gaet verwinnen 
Valt er geen hoop meer te verzinnen 
W ant alle vryheyt vint den doot.
Geen enckle school blyft noch byzonder 
In staetsschool gaet het al ten onder
O ergernis, o rampspoet groot!’

Binnen de a r p , c; h u  en zelfs C als’ eigen k v p  zagen velen de Mam moetwet inderdaad 
als een bedreiging voor de in het verleden zo fel bevochten vrijheid van onderwijs. Het
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bijzonder onderwijs zou net als het openbaar onderwijs gebonden worden aan een hele 
reeks wettelijke voorwaarden en bepalingen. In dezelfde kringen werd de Wet op het 
Voortgezet Onderwijs bovendien door sommigen beschouwd als een veredelde nota. 
De ‘M am m oet’ schiep de kaders; details moesten later nog worden ingevuld.

Bij pvcIa , w d  en c p n  werd juist weer gevreesd voor het openbaar onderwijs, terwijl 
ook dc toekomst van het gymnasium en het nieuwe atheneum met name bij de liberalen 
met zorg werd bekeken.

W at dwars door alle partijen ongetwijfeld voor tegenstand heeft gezorgd, is de angst 
voor het nieuwe. T o t dan toe mocht het voortgezet onderwijs dan wel zijn geregeld in 
een wirwar van wetten die dikwijls slecht op elkaar aansloten, het was wel vertrouwd. 
De M am m oetwet was in feite een sprong in het diepe. In de tachtig jaar daarvoor hadden 
al tal van ministers bij hun pogingen om tot nieuwe middelbaar-ondervvijswetgeving te 
komen hun tanden stuk gebeten op dit conservatisme.

Cals wilde kost wat kost voorkomen dat hem hetzelfde lot zou treffen. Z ijn  tactiek 
was om de discussie over zijn voorstellen vooral gaande te houden. Kritiek was niet erg 
en werd zelfs via de knipselkranten van het ministerie verspreid. Het belangrijkste was 
dat de wet niet zou stranden in een vroegtijdig stadium. Als de volksvertegenwoordiging 
maar aan een beoordeling zou toekomen, zou het waarschijnlijk wel lukken, dacht Cals, 
zo blijkt ook uit de woorden van de vorst in het vijfde bedrijf van Het Westeinder 
Handschrift'.

‘W elaen, myn Oversten, bereydt U voor den srrydt.
Ick geef myn Volm agt U  naer ‘ tgeen ick heb gezeyd.
Ten teecken daervan schenck ick U  dit waependier
Het zal ons vaendel zyn wanneer wy gaen int vier.
W y zullen, zoo G odt wil, strax elcken vyant keeren
En waere vryheit in ons land doen triompheeren.
Doch zoo het anders gae, dan, op myn woort van eer:
Vaeiwel mijn o .k .w ., verwacht een andren Heer!’

Cals had zich voorgenomen om consequenties te verbinden aan een afwijzing van de 
Wet op het Voortgezet Onderwijs door de Tweede Kam er.21 Een andere opstelling was 
ook nauwelijks denkbaar geweest: de bewindsman en zijn ministerie hadden tien jaar 
lang hun ziel en zaligheid gelegd in de M am moetwet. Het vroegtijdig sneuvelen van 
het troeteldier moest wel de kop kosten van de hoogst verantwoordelijke, Cals. Die 
stond erop dat alleen hij zou opstappen. Het kabinet-De Q uay moest verder, vond 
C als.”  O f  het kabinet het vroegtijdig stranden van de W et op het Voortgezet Onderwijs 
ook echt zou hebben overleefd, zullen we nooit met zekerheid weten. De verhoudingen 
binnen de coalitie zouden echter flink verstoord zijn geraakt, omdat de langstzittende 
KVP-minister in dat geval ten val zou zijn gebracht door toedoen van w d , c h u  en een 
aanzienlijk deel van de a r p .

Vier maanden na het begin van de parlementaire behandeling (in totaal 65 uur debat 
verdeeld over 19 dagen)1-1 stemden zij tegen. Het was nota bene de grootste oppositiepartij, 
de pvdA, die C als’ voorstellen aan een ogenschijnlijk grote meerderheid hielp: 100 tegen 
44. In de sociaaldem ocratische fractie was het echter ook een dubbeltje op zijn kant

123



PAUL VAN D ER STEEN

geweest. De verdeeldheid was er groot. D e opvatting van fractievoorzitter Jaap Burger 
(zelf tegen) was dar er bij zo’n belangrijk onderwerp, tevens een mogelijke aanleiding 
voor een kabinetscrisis, niet verdeeld kon worden gestemd. Alleen daarom werd het een 
unaniem ‘voor’ .

O m d at de PvdA pas als allerlaatste haar stem m ocht m otiveren, b leef het tot op het 
laatst spannend. C als was ongetw ijfeld  nerveus, m aar liet dat niet m erken. Zelfs jegens 
notoire dwarsliggers b leef hij een en al h offelijkheid . D e  ARP-woordvoerder R oosjen  
vond vlak voor het U u r U een enveloppe op zijn K am erbankje m et het opschrift: ‘ Svp 
pas te openen na de stem m ing over w etsontw erp 5350.’ T o en  de antirevolutionair deze 
post na C a ls ’ zege opende, vond hij het volgende gedicht van de hand van de m inister:

‘ Ik heb van kindse dagen de vrijheid voorgestreden 
Z o  luidde fier U w  woord in felle mammoetstrijd.
W ie ook de prijs behaal, wij hebben bei beleden 
Hetzelfde ideaal, tot strijden steeds bereid.
Ik ken U w  stem nog niet, die mede gaat bepalen 
O f ik dit wetsontwerp de Kamer door zal halen 
Dan wel als Hannibal, morgen mijn Cannae vind ...14 
En eindelijk weer eens thuis kan zijn bij vrouw en kind.
V eroorloof mij, aan U -  die bloemrijk als U w  naam - 
M et menig oud citaat van schrijvers groot van faam,
Het al te dor debat steeds bracht tot grote fleur,
T e bieden dit geschrift, dat draagt een oude keur.
Ik vond het toen ik ziek in het Westeinde lag 
En iets bedenken moest, dat doodde mij de dag 
En kortte ook de nacht. D at ik het thans eerst bied 
Zal U wis duidelijk zijn, wanneer G ij leest dit lied.’15

Het bedoelde lied is Het Westeinder Handschrift, dat na de aanname van de W et op het 
Voortgezet Onderwijs door de Eerste Kamer -  een debat dat nauwelijks die naam mocht 
hebben in vergelijking met de maandenlange behandeling aan de overzijde van het 
Binnenhof -  in een oplage van tweehonderd exemplaren als boekje verscheen.16

Een paar jaar later zou Cals opnieuw aan het schrijven van een toneelstuk/gedicht 
beginnen. D e inspiratiebron was dit keer de Nacht van Schmelzer, de Tw eede-Kam er
vergadering van 13 en 14 oktober 1966, waarbij het kabinet onder leiding van Cals 
struikelde over een motie van de Kvp-fractievoorzitter Schmelzer. De opvolger van Het 
Westeinder Handschrift moest ‘een pastiche van Shakespeares Julius Caesar worden. Cals 
(de keizer zelve) stopte voortijdig met schrijven, omdat de toonzetting van het drama 
te onvriendelijk was voor zijn tegenspelers.17 W e kunnen het niet controleren. De 
aanzetten voor het stuk lijken verloren te zijn gegaan. Maar gezien C als’ wrok over het 
gebeurde in de Nacht van Schmelzer zullen ‘Brutus’ Schmelzer en andere partijgenoten 
inderdaad niet zijn gespaard.

Een kwart eeuw later, toen uitvoerig werd stilgestaan bij de val van het kabinet-Cals, 
gebruikte de journalist M artin van Amerongen dat dramatische gegeven alsnog voor een
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toneelstuk. In het door het Nationale Toneel opgevoerde De Nacht van Schmelzer was
de heldenrol echter weggelegd voor Schmelzer. Cals komt naar voren als een opvliegend
en betweterig baasje.

Noten

1 Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (HTK) 1957-1958, p. 2181.
2 Algemeen Rijksarchief (a ra ) , Notulen ministerraad, 11 juli 1958.
3 Henry Faas, ‘Cals’ wapenspreuk’ , Haagse Post, 11 jan. 1972, p. n.
4 ‘Mammoetwet versterking van onderwijsvrijheid’, De Tijd / De Maasbode, 4 april 1962.
5 Met name in de herfst van zijn politieke loopbaan: over de formatie in 1965, over de 

voorbereidingen voor de huwelijken van prinses Beatrix en prinses Margriet, over de politieke 
verwikkelingen na de Nacht van Schmelzer in het najaar van 1966 en over de breuk van de 
radicalen met de kvp  in 1968.

6 Gesprek met Cals’ zuster B.S.J.O . Cals, 10 maart 1999.
7 In een eerder stadium waren de Kleuteronderwijswet, Lager Onderwijswet en de Hoger 

Onderwijswet aan bod gekomen.
8 Ministerie van ocw , privé-correspondentie minister Cals, 1959-1963, M . 1356 en M. 1357, 

J.M .L .T h . Cals aan familie Debrot-Jansen en J.M .L .T h . Cals aan A.J. Mopurgo.
9 Privé-archief J.E .H .M . Cals, Plakboek J.M .L .T h . Cals 1961/2. Ook de overige in dit artikel 

aangehaalde citaten uit Het Westeinder Handschrift zijn afkomstig uit dit plakboek. Met ‘U ’ 
werden vermoedelijk de ambtgenoten, ambtenaren, familie en vrienden bedoeld aan wie 
het gedicht werd geschonken.

10 Jo Cals bracht zijn jeugdjaren door in zijn geboorteplaats Roermond en studeerde in 
Nijmegen, waar hij bleef wonen tot zijn verhuizing naar Den Haag, begin 1954.

11 Cals’ patrouille bij de padvinderij heette de Zwaluwen.
12  J. Cals, ‘Uyt onsere ioncster cronyken’, De Gong, jan. 1938, p. 1.

13 Het nawoord van Het Westeinder Handschrift wil de lezer laten geloven dat het andersom 
was.

14 Tijdens Cals’ eerste periode was Beel zijn vervanger.
15 HTK 19 6 1- 196 2 ,  p. 2317 .

16 ‘Veel is besproken weinig is veranderd’ , Trouw, 23 dec. 1961.
17  HTK 19 6 1- 196 2 ,  p. 2283.

18 Cals verwees met deze woordspeling naar de in Am sterdam  w onende NCRV-voorzitter Roosjen 

en de KRO-voorzitter V an  D oorn , die ook zitting hadden in de Tw eede Kam er (respectievelijk 
voor de a r p  en de kvp).

19 Zie ook de bijdrage ‘ “ Uniek in de wereld, maar wel veel gezeur.” Vijftig jaar parlementaire 
bemoeienis met de televisie’ van Peter van der Heiden in dit Jaarboek.

20 HTK 1954-1955, p. 2696.
21 HTK 19 6 1- 19 6 2 ,  p. 2622-2623 .

22 Rijksarchief in Noord-Brabant, Archief-De Quay, inv. nr. 1969, J.E . de Quay aan W .L.P.M . 
de Kort, 8 mei 1962; Katholiek Documentatie Centrum, Archief-Cals, inv. nr. 18, transcriptie 
van uitzending a v r o ’s Radiojournaal, 9 april 1967.
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23 Cals vestigde door zich zeven uur lang te verdedigen een parlementair record. De minister 
was er trots op. Het verwijt dat hij de parlementariërs uitputte, wees hij verontwaardigd 
van de hand. Hij had ook uren aan één stuk naar hen moeten luisteren. En: ‘Ik kon ook 
niet weglopen; ik moest voortdurend aantekeningen maken.’ (///'A'1961-1962, p. 2615) Boven
dien was Cals nog maar net hersteld van zijn stafylococ-besmetting.

24 De door Roosjen bedachte naam ‘Mammoetwet’ had niet alleen geleid tot een onafzienbare 
reeks spotprenten van Cals met prehistorische olifanten, maar ook tor vergelijkingen van 
de minister van Onderwijs met de Carthaagse veldheer Hannibal. Het vvD-Kamerlid Van 
Someren-Downer had dat nog eens gedaan tijdens het debat. Cals zei gevleid te zij n: Hannibal 
stond niet alleen bekend als een groot veldheer, maar ook als een vernieuwer van de Carthaagse 
wetgeving.

25 Privé-archief J.E .H .M . Cals, Plakboek J.M .L .T h . Cals 1972, Roosjen A.B., ‘In memoriam’ , 
plaats van publicatie en precieze datum onbekend.

26 a r a , Archief-Klompé, inv. nr. 143, boekuitgave van Het Westeinder Handschrift. Het drukwerk 
kon het ministerie uitbesteden aan de bedrijfsschool van het Staatsdrukkerij- en Uitgeve
rijbedrijf.

27  a r a ,  Archief-Klompé, inv. nr. 62, J.M .L .T h . Cals aan M .A.M . Klompé, 14 febr. T967.

28 Martin van Amerongen, ‘ De Nacht van Schmelzer. Politieke burlesque in één bedrijf, De 
Groene Amsterdammer, okt. 199 r.
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‘Van levensbelang is het niet voor D66 1
Thom  de G raaf over het monarchiedebat

Carla van Baaien en Jan Willem Brouwer

In april 2000 plaatste T hom  de G raaf de monarchie pontificaal op de politieke agenda. 
De leider van de kleinste van de drie regeringsfracties vindt dat het Nederlandse 
staatshoofd moet verdwijnen uit de regering, die thans wordt gevormd door de Koningin 
en de ministers. Het staatshoofd moet verder zijn presidentschap van de Raad van State 
inlevcren en ook moet de rol van de toekomstige Koning in de kabinetsformatie worden 
beperkt, zo stelde hij voor.

Tegen het einde van het zomerreces 2000 legden wij De G raaf de vraag voor hoe hij 
terugkeek op die aprilmaand. Gezeten in een vergaderzaal van de fractie, aangezien zijn 
eigen kamer werd geschilderd en behangen, vertelde hij over de mediahype, over de 
reacties in politieke en intellectuele kringen en over zijn verwachtingen voor de nabije 
toekomst. D oor het hele gesprek heen klonk zijn overtuiging dat zijn voorstellen om 
de monarchie te moderniseren het Nederlandse staatsbestel enkel goeds zullen brengen.

‘H et journaal brak zijn uitzending open met een licht ontredderde Job  Friso.’ O ver 
de mediahype en de regie van D e G ra af

‘ Ik heb er nog steeds geen goede verklaring voor waarom er over mijn voorstellen zoveel 
ophef ontstond. Ik verwachtte natuurlijk wel discussie -  ik deed de voorstellen immers 
als fractievoorzitter van een regeringspartij -  en ik verwachtte natuurlijk ook dat De 
Telegraaf tegen zou zijn. D at hoogleraren in de pen klimmen, nou ja, dat gebeurt wel 
vaker. M aar de hype die ervan gemaakt werd. Ik bracht mijn voorstel bij het RTL-nieuws 
en wat gebeurt er, diezelfde vrijdagavond? Het Nos-journaal, dat een half uur na RTL-4 
zit, brak zijn uitzending open met een licht ontredderde Job  Friso, van wiens gezicht 
a f te lezen was: waarom heb ik deze primeur niet? Het journaal heeft de hype dus eigenlijk 
opgeklopt. Toen moest Netwerk natuurlijk ook direct. Z ij hebben ogenblikkelijk De 
H oop Scheffer binnen gevlogen, want die zat dicht bij Hilversum, op een partijraad in 
Utrecht. De volgende dag grote koppen in de krant. De Telegraaf “ D e aanval op Beatrix 
is geopend.” Ik wist gegarandeerd dat Buitenhof mij zou benaderen, dat gebeurde dus 
ook. En die maandag zou ik dat gastcollege in Groningen geven, van tevoren had ik al 
aangekondigd dat ik daar ook over zou spreken. De hype hield een week o f twee aan.

D e eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik me al een tijdje had voorgenomen iets te 
zeggen over de monarchie en dat ik heel weloverwogen voor r i  l  heb gekozen. Ik wilde 
het in de nieuwsrubrieken, want ik wilde de aandacht groot hebben. En Frits Wester 
van r t l  was bezig een reportage te maken over dit onderwerp. Ik had natuurlijk ook 
een mooi stukje in de krant kunnen schrijven, maar ik wilde echt een discussie laten 
losbreken en dat doe je dus gewoon op het grootste forum. Daar ben je ook als politicus
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voor. Ik ken geen enkele politicus die zegt: “W at, twee miljoen mensen? Nee, daar kies 
ik nier voor, ik breng mijn boodschap liever voor vijftigduizend mensen.” M aar er was 
wel intellectueel dédain hoor, mensen die zeiden: “Ja, je hebt wel gelijk, maar moet dat 
nou bij r t l ?”

Er werd druk over gepraat, ook in het café, in de kroeg en thuis. M aar nu, een half 
jaar later, is er natuurlijk weer veel weggezakt. Alleen het beeld is er nog van dc meneer 
die “ iets met het koningshuis” w il.’

‘Op dit punt is de w d  geen liberale partij meer.’ Over de reacties

‘ Ik denk dat de politieke reacties voor een deel nog op de verzuilde beleveniswerelden 
zijn terug te voeren. Als ik nou kijk naar de reactie van het c d a , van De Hoop Scheffer, 
dat was natuurlijke eigenlijk geen inhoudelijke reactie. Hij zei: “ Een discussie is volstrekt 
onnodig, want de koningin werkt hard, en een discussie werkt destabiliserend.” Als je 
daarover wat langer nadenkt en dc achtergrond van het c: d a  erbij betrekt, dan kom je 
uit op die bijzondere band die er was, in de negentiende maar ook nog in de twintigste 
eeuw, tussen confessionelen, met name dc protestanten, en het koningshuis. Achter de 
rationele denkwereld ging de gedachte schuil van de soevereiniteit bij de gratie Gods. 
Iets daarvan komt toch een beetje terug in de uitspraken van De Hoop Scheffer. De 
reactie van Lubbers was trouwens heel knap, want hij zei niet dat mijn voorstellen niet 
deugden, zoals D e H oop Scheffer, maar hij zei: “ M oet dat nu Thom?” Thom ! Alsof 
Ruud en ik elkaar elke dag zien. “ M oet dat nu Thom ? D e koningin heeft het zo moeilijk: 
haar ouders zijn ziek, en haar man, en haar zoon en ze heeft het ook best moeilijk met 
die M axim a.” A lsof ik iets onwaardigs, iets onmenselijks had gedaan! Ik kon maar één 
reactie teruggeven: als dat het criterium is, dan kan er nooit worden gesproken over de 
monarchie. W ant er is altijd wel wat. Ja, ik heb dat Lubbers ook kwalijk genomen, ik 
vond zijn opmerkingen beneden peil.

T e  Veldhuis van de w d  concludeerde dat er bij mij te weinig oranjewarmte was. N ou 
ja, over de geschiedenis van politieke stromingen gesproken. Bij de christen-democraten 
kun je je nog iets voorstellen, maar de liberalen zijn helemaal van hun traditie afgeweken. 
Op dit punt is de w d  geen liberale partij meer, zij is een volkspartij geworden. In de 
negentiende eeuw was de liberale filosofie voor een niet onbelangrijk gedeelte gegrondvest 
op de gedachte dat de burger moest worden vrijgemaakt van de macht van de Koning. 
Liberale voormannen als Van Houten zeiden toen dat het koningschap een ornament 
diende te zijn, géén fundament. Liberalen nu zeggen letterlijk het omgekeerde. Je  moet 
wel concluderen dat ze bij de w d  iets wegstoppen, misschien omdat ze te bang zijn 
voor de gevolgen. Sommige liberalen schamen zich voor hun partij.

Ik vind dat je in de Partij van de Arbeid een onderscheid moet maken. Daar bestaan 
verschillende stromingen. D e sociaal-democraten hebben ongetwijfeld nog theoretisch 
begrip voor republikeinse denkbeelden; in het beginselprogramma van de PvdA  uit 1977 
staat: “Afschaffing van de monarchie op termijn . M aar in het politiek epicentrum heerst 
cen groot pragmatisme. Daar concentreert men zich op sociaal-economische zaken; 
staatsrechtelijke vernieuwing heeft geen prioriteit. En confrontaties met het Koninklijk 
Huis gaan ze helemaal uit de weg. Eerst zei Kok dat hij de discussie niet wilde, niet echt 
nodig vond. Een paar dagen later, misschien na een kopje thee met de majesteit, zei hij
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dat de discussie moest kunnen worden gevoerd. O ok Rehwinkel reageerde aanvankelijk 
afhoudend, terwijl hij zelf al eerder een aantal moderniseringsvoorstellen had gedaan. 
Kennelijk moest hij dat dus van zijn fractievoorzitter zeggen.

De pers reageerde over het algemeen vrij positief. W at mij blij verraste was niet dat 
de NRC en de Volkskrant positief reageerden -  het zou wonderlijk zijn wanneer deze 
kranten zouden zeggen: waar praten we over? -  maar dat het Algemeen Dagblad het 
initiatief prees. Ik vond het wel voor de hand liggen dat De Telegraaf de andere kant 
zou kiezen, de Oranjeverenigingen-kant zal ik maar zeggen.

Er zijn ook fantastische cartoons gemaakt. D e mooiste vond ik in een van de regionale 
bladen. Daar zie je mij met een smerig gezicht de karteltjes van een postzegel afknippen, 
de franje van de koningin. K ijk eens hoe vilein ik ben.

Spotprent Marijn, Einclhovens Dagblad> ïi april 2000.

Honderden brieven heb ik gekregen, van mensen die mij ondersteunden én die tegen 
mij waren. Er waren wel oude mensen die schreven: “ N u  komt u aan W ilhelm ina, aan 
de oorlog, aan Bernhard, en u beseft niet hoe ontzettend belangrijk het Koninklijk Huis 
is, wat ze allemaal voor ons hebben gedaan en als ze er niet waren zou het hier een nog 
grotere troep zijn.” O p een gegeven moment kreeg ik een briefen die begon zo: “ Geachte 
meneer D e Graaf, ik ben een vrouw van 81, ik heb u gehoord over de monarchie en als 
ik uw moeder was — en toen dacht ik: nu komt het — dan zou ik verschrikkelijk trots 
op u zijn.” En dat vond ik veruit de leukste reactie. Ik heb alle brieven gelezen en 
beantwoord.

Ik moet ook zeggen dat het aantal echt serieuze beschouwingen vrij beperkt is geweest. 
W el heel veel reacties, maar weinig echte analyses van de inhoud van mijn voorstel. Veel
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mensen schoren in een naruurlijke reactie van voor o f  tegen. Ook reacties die in politieke 
zin te duiden waren, bijvoorbeeld die van de staatsrechtgeleerden Koekkoek en Kort- 
mann. Z ij zeiden: “ Dat is niet nodig” , maar goed, dat is omdat zij niet willen veranderen. 
Daar kan ik ook argumenten bij bedenken. Ja, het is een subjectieve keuze om bepaalde 
argumenten te gebruiken.’

‘Ik zal niet oordelen over Beatrix.’ Over de veranderde tijdgeest en de noodzaak van 
een meeveranderende monarchie

‘Dat er in 1983, toen er in de Grondwet inderdaad ook een aantal bevoegdheden van 
de Koning is geschrapt, weinig discussie is geweest, komt vooral omdat het geen wezen
lijke staatsrechtelijke veranderingen waren. Er werden bepalingen geschrapt waarvan de 
betekenis allang was uitgehold. D us inhoudelijk is er eigenlijk niet veel veranderd in de 
Grondwet van 1983. M aar dat daaraan toen in de media weinig aandacht is besteed, 
heeft denk ik toch ook met de tijdgeest te maken. Misschien kan de huidige tijdgeest 
discussies over dc monarchie moeilijker velen. De jaren zeventig waren toch nog wel 
een “ revolutionaire tijd” .

D e aanleiding voor mijn voorstellen was dat ik steeds meer verhalen tegenkwam van: 
“ De koningin oefent invloed uit. Foei!” Ik was zelfb ij het Kamerdebat betrokken over 
die ambassadeur in Zuid-Afrika. En de kritieken welden steeds meer op; de boeken 
verschenen, de artikelen kwamen. En toen ben ik gaan nadenken. W at onder W ilhelm ina 
en Juliana nog verborgen bleef, komt nu in de openbaarheid. D e tijdgeest nu is er een 
van meer openheid, de pers is meer onderzoeksjournalistiek gaan doen. En daar is ook 
niks op tegen, maar het leidt tot discussies over de persoon van de koningin, in haar rol 
van deel uitmaken van de regering. D ie discussies zullen de komende rijd alleen maar 
toenemen en dat is niet goed.

D at uitspraken van de koningin tegenwoordig letterlijk in de krant komen, verbaast 
mij niet. Z o ’n afspraak met de r v d  dat men de koningin nooit mag citeren is maar 
betrekkelijk. D ie kan strijdig zijn met de professie van nieuwsgaring. Het is toch geheel 
afhankelijk van de aard van de opmerking. D at geldt net zo als je als politicus een 
achtergrondgesprek hebt met een journalist. Als je daar een mededeling doet van het 
grootste gewicht, dan moet je niet verwachten dat iemand zegt: dat heb ik niet gehoord. 
Dan wordt er wel een weg gevonden om het te gebruiken en gelijk hebben ze. Daar zijn 
ze voor. En dat beperkt dus, heel vervelend, ook het staatshoofd. Het maakt de koningin 
kwetsbaar, vooral in haar functie van staatshoofd, en het is ook democratisch moeilijk 
verkoopbaar. Dan vind ik dat je de vraag moet beantwoorden: heeft het koningschap 
zin? In deze specifieke natie, in dit specifieke land, gelet op deze specifieke geschiedenis. 
Nee, niet met deze specifieke koningin. Ik zal niet oordelen over Beatrix, want ik weet 
het niet. M aar je moet kiezen: o f afschaffen, o f fatsoenlijk regelen, zodat het koningschap 
niet erodeert zonder dar we dat willen. M ijn  pleidooi is een aantal wijzigingen aan te 
brengen zodat er een einde komt aan de vragen over de invloed en de persoon van de 
koning. Het koningschap moet een vorm krijgen die past in een moderne, 2iste-eeuwse 
politieke democratie.’
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‘Over het algemeen worden geen idioten benoemd tot burgemeester.’ Hoe bepaalde 
zaken toch beter geregeld kunnen worden

‘M en zegt wel: “ Het gaat toch allemaal goed in Nederland, dus wat wil je nou?” Maar 
dan zeg ik: er worden over het algemeen ook geen idioten benoemd tot burgemeester, 
en tóch zou ik graag een gekozen burgemeester willen hebben. Je  moet nadenken over 
de politieke ordening en het koningschap is daar een onderdeel van. D oor de eeuwen 
heen zijn er steeds wijzigingen in het politieke systeem geweest, maar juist ten aanzien 
van het koningschap lijken de veranderingen de laatste jaren tot stilstand te zijn gekomen. 
En dat terwijl het toch geen volledig goed systeem is. Principieel niet: erfelijk koningschap 
en democratie verhouden zich niet tot elkaar. En praktisch niet: door de openheid van 
de laatste tijd blijkt de kwetsbaarheid van het koningschap, zoals dat nu is geregeld. 
M ijn vernieuwingsvoorstellen zijn bedoeld om  de monarchie in het huidige tijdsbestel 
beter te laten functioneren.

Als de koningin niet langer deel uitmaakt van de regering en er dus geen discussies 
meer m ogelijk zijn over haar mogelijke invloed, dan kan zij die andere, die belangrijkere, 
functie van staatshoofd beter vervullen. Nee, zij wordt dan geen siervogeltje, absoluut 
niet. O ok een staatshoofd vervult inhoudelijke functies waarover niet te min moet 
worden gedaan. Staatsbezoeken afleggen, de bevolking bezoeken in geval van rampen 
zoals Enschede en de Bijlm er, een bemiddelende rol spelen in geval van crisissituaties. 
Het gezag van een staatshoofd is echt niet afhankelijk van een formele politieke 
bevoegdheid, van het deel uitmaken van de regering. Sterker nog, ik geloof dat het gezag 
alleen maar kan toenemen als er geen discussie meer mogelijk is over de vraag o f  de 
koningin nu wel o f niet meneer x  benoemd wilde hebben en o f  zij wel o f niet mevrouw 
y  naar die en die ambassade wilde overplaatsen.

Een voorbeeld. Wat gaat er eigenlijk mis in Zweden? Is daar politiek gezien een 
probleem met een staatshoofd dat uitsluitend staatshoofdtaken en geen politieke taken 
vervult? Volgens mij is de Zweedse koning gezaghebbend in eigen land; ik geloof dat 
hij zeer geliefd is in eigen land. T ja , wat houdt gezag in? Ik bedoel, moet het iemand 
zijn die de richting der dingen bepaalt? Ik geloof niet dat het in een politieke democratie 
in de twintigste eeuw aan de koning is om dat te bepalen. Is de koning dan iemand die 
het land kan verenigen in tijden van nood? Ik denk het wel. W ant waarom reageert de 
bevolking uitgelaten en met warmte als de koningin naar Enschede komt? Ze voegt 
niets toe in termen van hulpverlening, ze kom t geen geld uitdelen, ze komt niet met de 
rampenbestrijding, niet met de m e  o f wat dan ook. Z e komt alleen als symbool van de 
natie om te laten zien dat iedereen meeleeft. En dat is toch gezag? D at is hartstikke 
belangrijk. Daar hoef je helemaal geen zwaarwegende bevoegdheden voor te hebben. 
Sterker nog, op het moment dat je die bevoegdheden hebt en ze elke dag ter discussie 
staan, neemt dat gezag alleen maar af. D at zou mijn stelling zijn.

Ik probeer me te verplaatsen in de positie van de toekomstige koning, W illem Alexander, 
en ik vraag me a f hoe hij het koningschap wil gaan uitoefenen. Gedurende langere tijd, 
in een hoogst internationale wereld, in een wereld ook waarin de nationale politiek 
steeds minder belangrijk wordt en waarin de openbaarheid heel groot is. Zou  ik dan in 
zijn plaats die oude structuur nog willen? Elk besluit moeten ondertekenen, elke wet 
moeten bespreken? O f zou ik me toch wat meer richten op het staatshoofdschap: het
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gezag dat boven de partijen staat cn dat zich meer in internationale richting ontwikkelt, 
ook ten gunste van Nederland? Als ik zie wat W illem  Alexander nu doet, hoe hij zich 
bezighoudt met watermanagement en hoe hij gezag verwerft in die belangrijke wereld 
van de sport, dan constateer ik toch al een andere invalshoek dan die zijn moeder nu 
heeft. En misschien is dat wel heel goed. W at meer op afstand van de politiek en wat 
meer boven de partijen.’

‘Als de koningin dat zou zeggen, dan zou ze groot gelijk hebben.’ Beatrix en haar 
staatsrechtelijke recht op invloed

‘Dikwijls wordt gezegd dat het huidige systeem goed werkt als de ministers maar “ stevig” 
zijn, als zij hun volledige verantwoordelijkheid maar dragen. M aar wat men zich niet 
realiseert is dat premier Kok niet -  wat wel gesuggereerd wordt -  tegen Beatrix kan 
zeggen: “Majesteit, de ministers voeren het beleid uit en u gaat daar niet over.” W ant 
strikt genomen zou de koningin dan kunnen antwoorden: “ Ik ben een deel van de 
regering. Zonder mijn handtekening komt die wet niet tot stand, wordt het niet eens 
ingediend, dus u kunt mij hier niet wegzetten met de woorden: M evrouw, u gaat hier 
niet over. Ik ga er wel degelijk over!”

In Nederland kan een koningin een heel wetsontwerp tegenhouden. Z ij kan voorko
men dat het bij de Kam er wordt ingediend want zij maakt deel uit van de regering. 
Ministers kunnen geen aanwijzingen geven. Ze kunnen hooguit een constitutionele 
crisis uitlokken en daarop zit niemand te wachten. En inmiddels is de historie van de 
voorgangsters van Beatrix natuurlijk wel bekend. W ilhelm ina en Juliana hebben die 
formele bevoegdheid om zich over alles en iedereen uit tc laten en dingen tegen te 
houden ook regelmatig gebruikt. Dat betekende bijvoorbeeld dat burgemeesters niet 
werden benoemd, dat een ambassadeur pas een jaar later werd benoemd. Het zal in de 
praktijk allemaal wel meevallen, maar ik sluit niet uit dat ook onder de huidige koningin 
van die bevoegdheid beperkt gebruik wordt gemaakt. Ja , ik denk inderdaad dat de 
invloed van een vorstin toeneemt naarmate zij langer op de troon zit, en zij al veel 
ministers heeft zien langskomen. En daarom luidt nu mijn voorstel: laat de koningin 
niet langer deel uitmaken van de regering. W ant door alle geruchten die er zijn over 
haar mogelijke invloed wordt het aanzien van het koningschap geschaad en bovendien 
is het democratisch moeilijk verkoopbaar. Ik vind wel dat de koningin wetten moet 
ondertekenen, maar dan als constitutionele verplichting, voortvloeiend uit het staats- 
hoofdschap, om in laatste instantie datgene wat een democratische procedure heeft 
opgeleverd van een handtekening te voorzien.

N atuurlijk  vereist een stevig koningschap ook stevige ministers. Ik vond het ook 
onverstandig van Van M ierlo dat hij die opmerking maakte. Daar moet je het dus niet 
over hebben, want op dat moment maak je de koningin alleen maar kwetsbaar. In de

* In zijn toespraak in 1996 bij tleopening van de Nederlandse ambassade in Am m an refereerde Van Mierlo 

aan de betrokkenheid van de koningin bij de beslissing over de vestiging van de ambassade. V oor deze 

constitutionele faux pas moest de minister later aan de Kam er zijn excuses aanbieden.
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huidige situatie moet het zo zijn dat een minister de volledige politieke verantwoorde
lijkheid draagt. W at er besproken is met de koningin en wat ze wel o f niet doet, blijft 
geheim. Ik heb het dan ook altijd raar gevonden dat Lubbers indertijd hoog opgaf over 
de bijdrage die zij leverde aan het politieke bestuur. Nee, daar moet je het dus niet over 
hebben. Ik zie dat K ok niet zo snel doen. Overigens is het natuurlijk prima dat een 
minister zich laat adviseren door de koningin, zoals hij zich dat ook kan laten doen door 
zijn vrouw en zijn chauffeur. Daar is niks op tegen, als hij maar de politieke verant
woordelijkheid draagt.’

‘M aar de Kam er w il geen veranderingen.’ Een cultuurverandering bewerkstelligen 
door het aanscherpen van de regels

‘Ik geloof niet dat de koningin een kleine rol speelt bij formaties; de geschiedenis leert 
dat het niet waar is. En dat is niet goed omdat er geen democratische controle mogelijk 
is. Er zijn voor m ijzelf genoeg momenten geweest, bij formaties, waarop ik me heb 
afgevraagd hoe een bepaalde beslissing tot stand was gekomen. W aarom werd een 
bepaalde informateur aangewezen? Vloeide dat rechtstreeks voort uit de adviezen van 
de fractievoorzitters o f  zaten daar allerlei mensen achter de troon die invloed uitoefenden? 
Ongetwijfeld dat laatste. Dan kan men wel zeggen dat de nieuw optredende minister
president verantwoordelijk is voor de formatie, maar dan moet hij ook wel bij de hele 
formatie betrokken zijn. Q uod non. Neem  nu het voorbeeld van Van Agt, die in 1977 
de verantwoordelijkheid op zich moest nemen voor de mislukte formatie van het tweede 
kabinet-Den Uyl. D at is natuurlijk krankzinnig.

Inderdaad, de Kamer is zelfb ij machte om in het formatieproces veranderingen aan 
te brengen en zichzelf een grotere rol te geven. M aar ze doet het niet en waarom doet 
ze het niet? Om dat ze het niet wil! M aar als de Kamer daartoe gedwongen zou worden, 
dan zou ze het wel moeten doen. W aarom lukt het in andere landen wel, in alle gemeenten 
en in alle provincies? Is het daar zoveel makkelijker? Ik geloof er niks van. Ik heb zelf 
in de gemeentepolitiek gezeten en daar spelen persoonlijke ambities cn ruzies een nog 
veel grotere rol dan in de landspolitiek en toch lukt het daar om zelf een college tot 
stand tc brengen. Omdat het moet.

De vraag die altijd speelt, bij alle staatsrechtelijke hervormingen en dus ook bij die 
rond de formatie, is o f nu werkelijk die hervormingen als zodanig het panacee zijn o f 
dat het een cultuurkwestie is. Sommigen zeggen: “ Het is niet een kwestie van regelen, 
het is een kwestie van cultuur, die moeten we wijzigen.” M ijn stelling is dan: waarom 
is die dan nooit gewijzigd? Om dat zonder druk van buitenaf, zonder dat je de scherpte 
erin brengt door de regels te veranderen, er überhaupt nooit iets gewijzigd wordt. 
Natuurlijk, het is een beetje een kip-ei-discussie, maar ik zeg toch: als de cultuur zichzelf 
niet wijzigt, moet je het proberen a f te dwingen. Bovendien, de cultuur even daargelaten, 
ik vind dat onze staatsrechtelijke regels in overeenstemming moeten zijn met de eisen 
die we aan een moderne democratie stellen. En stel dat we er toch een keer echt niet 
uit kunnen komen, als dc formatie helemaal vastloopt, dan kan de koningin als 
staatshoofd altijd nog een bemiddelende rol spelen. M aar dat is dan een bijzondere 
situatie.’
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‘ Ik wilde de discussie heel geleidelijk laten opbloeien.’ Tevredenheid over de actie en 
verwachting van de toekomst

‘ Ik wilde geen debat in de Kamer midden in de roes van dc hype. W ant als er geen 
standpunt van de regering is, waar praat je dan eigenlijk over? Dat zou dé manier zijn 
geweest om het debat over dc monarchie onmiddellijk om zeep te helpen. Ik wilde de 
discussie heel geleidelijk laten opbloeien. Eerst mijn standpunten voor een groot forum 
bekendmaken, nog eens toelichten in Groningen en in NRC Handelsblad, en vervolgens 
aan Kok het standpunt van het kabinet vragen. Z o  zal er dan in de herfst van 2000 een 
echt debat in de Kam er kunnen zijn over de modernisering van het koningshuis.

O f  ik iets geleerd heb van mijn actie? N ou, ik denk dat het één van de dingen is die 
goed zijn gegaan. Ik heb toch ook een risico genomen. Het risico was dat mensen zouden 
zeggen: “ O h G od, bij d 6 6  moeten ze wat, want ze moeten in de peiling om hoog.” En 
dat die discussie vervolgens meteen zou doodslaan in een massaal sikkeneurig, negatief 
commentaar, zo van: “Ah, dat stelt niks voor.” Dus de suggestie dat ik mijn actie 
ondernam om dan eindelijk eens een keer electoraal succes te hebben, is eerlijk gezegd 
erg kort door de bocht gedacht. Het risico was dat ik er alleen maar stemmen mee zou 
verliezen o f  dat ik er alleen mijn eigen achterban mee zou mobiliseren. Nee, met het 
aanzwengelen van de discussie heb ik geen electorale bedoelingen gehad. Ik was blij 
verrast met de overweldigende positieve aandacht.

Ik verwacht van de notitie van Kok niet vreselijk veel. W eliswaar sprak Kok, eind 
1999, zelf ook over modernisering, maar daarbij had hij toch andere dingen op het oog, 
zoals de relatie tussen het Koninklijk H uis en de pers. Rosenmöller (GroenLinks) en 
Marijnissen ( s p ) steunen mij -  M arijnissen wil nog verder gaan, die wil de republiek 
her c d a , de kleine christelijke partijen en de w d  steunen mij niet. En de PvdA? Toen 
ik in de Kam er om het standpunt van het kabinet vroeg, kwam Melkert naarde microfoon 
en begon over de ministeriële verantwoordelijkheid in relatie tot de omvang van het 
Koninklijk Huis. Dus misschien dat er wel te praten valt over mijn voorstel om de 
omvang van het koningshuis terug te brengen. En over de rol van de koningin bij 
kabinetsformaties heeft de PvdA-fractie toch ook al eerder laten weten dat de Kamer die 
zou moeten overnemen. M aar dit zijn twee punten waarvoor geen grondwetswijziging 
nodig is; die verwacht ik eerlijk gezegd dan ook niet. Het voorstel dat ikzelf het 
belangrijkste vind, en waarvoor wel een herziening van de Grondwet nodig is — namelijk 
de koningin de regering uit - ,  dat zal het niet halen. Omdat we dan echt de Rubicon 
zouden oversteken. Een minder belangrijk voorstel betreft het lidmaatschap van de Raad 
van State, omdat dat zuiver een symbolische kwestie is.

Nee, het is niet van levensbelang voor d 66. M aar ik vind het wel logisch dat wij de 
voorstellen hebben gebracht omdat het past bij ons denken. Het is typisch d 6 6  om na 
te denken over de vorm van de staat en de staatsorganen in een moderne democratie. 
Daarvoor is de partij destijds ook door Van M ierlo opgericht. Overigens is Van M ierlo 
onlangs minister van staat geworden! Ik heb hem daarmee gefeliciteerd, ik vind het ook 
een grote eer. W ant iemand die het bestel wilde opblazen en eindigt als minister van 
staat — dat heeft wel wat!

Inderdaad ben ik door sommigen wel in het perspectief geplaatst van de al eeuwen 
durende strijd tussen Oranje enerzijds en de regenten anderzijds, een strijd waarbij de
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regenten alsmaar weer proberen wat van de macht van Oranje af te knabbelen. Ja , ik 
pas kennelijk in die traditie. Ik ben niet voor niets uitgenodigd om in oktober de Johan 
de W itt-lezing te houden. Dat zegt wel genoeg.’

Noten

r Het interview vond plaats op zo augustus cn werd geautoriseerd op 7 september 2000.
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Het is mooi geweest met paars
D ick Dolm an over de positie van het parlement

Willem Breedveld

O p wat fröbelwerk na is de afgelopen eeuw het ene staatkundige vernieuwingsvoorstel 
na het andere een stille dood gestorven. De nieuwe eeuw zal dus moeten worden veroverd 
met het nog uit de negentiende eeuw daterende parlementaire stelsel. Probleem is dat 
dit stelsel wordt gedragen door politieke partijen die aan het eind van hun Latijn lijken 
en die zich schikken in coalitieverhoudingen die eerder als verstikkend dan als bevrijdend 
worden ervaren en die de kiezer weinig keus lijken te bieden.

V oor optimisten is dit allemaal geen ramp: zij verwachten alle heil van de opkomende 
internetdemocratie, die alle kiezers met hun uiteenlopende voorkeuren moeiteloos zal 
kunnen bedienen. Pessimisten daarentegen houden hun hart vast. Z ij zien hoe de leiders 
van politieke partijen hun kiezers ogenschijnlijk een keus voorhouden, maar achter dc 
schermen elitair de touwtjes stevig in handen houden. W eg democratie.

Tussen die twee uitersten neemt de oud-Kamervoorzitter, de huidige staatsraad D ick 
Dolm an, het standpunt in van de realist. Dat we met dit parlementaire stelsel verder 
moeten, vindt hij geen probleem. Het kan ook goed, meent hij, op voorwaarde dat de 
politieke partijen een paar stevige ideeën ontwikkelen en de regeringscoalitie het lef heeft 
zich van haar paarse camouflagepakje te ontdoen. Een gesprek over de positie van het 
parlement met de man die tussen 1979 en 1989 met verve de voorzittershamer hanteerde.

Dolm an is geen onverdienstelijk schaker. Bij het in kaart brengen van de politieke 
constellatie komt hij daarom al snel tot de conclusie dat er eigenlijk maar één partij is 
die volmaakt tevreden kan zijn, en dat is de w d . Zij is wat Dolm an noemt een natuurlijke 
meerderheidspartij, een partij die zich in alle denkbare politieke situaties zonder al te 
veel problemen kan aansluiten bij toevallige meerderheidsopvattingen. Tenminste, zolang 
die maar niet al te krachtig afbreuk doen aan het vrijemarktprincipe, en zolang de 
Verenigde Staten als voornaamste bondgenoot niet al te opzichtig worden dwarsgezeten. 
V oor het overige is alles best, haar kiezers staan toch wel aan de goede kant van de 
samenleving. M et een beetje geluk leveren ze straks als grootste partij de minister-pre
sident. M inister Zalm  van Financiën staat al klaar in de coulissen. Het is nog een aardige 
vent ook, vindt Dolm an.

Zijn  tweede waarneming is dat dit W D-denken kennelijk aanstekelijk heeft gewerkt: 
alle grote partijen zijn op die lijn gaan zitten. Z e  zijn naar het midden opgeschoven, en 
in hun kielzog lijkt zich zelfs een algemene tevredenheid van de natie meester te hebben 
gemaakt, waar op zichzelf ook wel enige reden toe is. Als je Nederland vergelijkt met 
andere landen is er weinig reden tot klagen. Dat vindt ook Ahrend Lijphart, de 
politicoloog die in de jaren zestig in kloeke lijnen de contouren schetste van onze op 
pacificatie gerichte democratie. Inmiddels werkt hij alweer enkele decennia in de
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Verenigde Staten. Deze zomer was hij hier op bezoek en hij kwam woorden te kort om 
de zegeningen van onze democratie te prijzen.

Dolm an is het in grote lijnen wel met hem eens. Zeker als je Nederland bekijkt vanuit 
het perspectief van de Amerikaanse samenleving. Toch ziet hij twee gegronde redenen 
om zich niet bij deze algehele tevredenheid neer te leggen: ‘Deze democratie zet miljoenen 
mensen op relatieve achterstand. Z ij delen minder in de welvaart dan anderen. Dat is 
niet wenselijk en ook niet ongevaarlijk. Denk aan de turbulentie die dc ouderenpartij 
enkele jaren geleden nog veroorzaakte. M aar minstens zo belangrijk is, dat er in een 
democratie voor de kiezer iets te kiezen moet overblijven. In plaats daarvan lijkt het idee 
te hebben postgevat dat je op basis van een pragmatische politiek strikt genomen geen 
politieke partijen nodig hebt. Dankzij de zegeningen van interactieve besluitvorming 
lijkt de overheid ook goed in staat om zonder partijen en desnoods zonder een volks
vertegenwoordiging het volk te raadplegen en in te schakelen. En in een internetsamen- 
leving laat zich dat misschien zelfs zo perfectioneren dat je met een druk op de knop 
de wensen van burgers in kaart kunt brengen. M aar het blijft een illusie. Het geloof in 
zo’n directe democratie is naïef. Z o  strompel je van issue naar issue, wetende dat het 
onmogelijk is om de ene populaire beslissing na de andere te nemen. Hoe lang hou je 
dat vol?’

N iet lang, veronderstellen we met de oud-voorzitter van Tweede Kamer. M aar wat is 
het alternatief? Als partijen de kiezer niet in de gelegenheid stellen om echt te kiezen, 
dan is het toch niet zo gek dat de overheid het volk zoveel m ogelijk probeert in te 
schakelen? Interactieve besluitvorming, zoals dat heet. En om een beeld te geven van 
hoe dat in de praktijk werkt, schetsen we uitvoerig hoe PvcU-minister Pronk, een 
partijgenoot van Dolm an, op maandag 21 februari 2000 met 40 Statenleden de koppen 
bij elkaar stak om in het Haarlemse provinciehuis 160 Nederlanders op te bellen om 
hen te ondervragen over de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Nederland.

D at ging als volgt: Pronk bijt de spits af. M oet de overheid de Randstad steunen om 
uit te groeien tot een wereldstad, die het kan opnemen tegen de stedelijke agglomeraties 
Londen, Parijs en het Ruhrgebied, o f  moet juist het noorden financieel worden gesteund? 
O f, dat is ook een mogelijkheid, moet elk landsdeel zich maar op eigen kracht ontwik
kelen? ‘Dat is wel moeilijk hoor’ , reageert de ondervraagde. ‘D at vind ik ook’, bekent 
de minister op zijn beurt. ‘Vandaar dat ik u de vraag stel.’

Diezelfde dag nog kregen alle Nederlanders van het Instituut voor Publiek en Politiek 
en de stichting Agora Europa een Opiniewijzer voorgelegd via het internet (www.geef- 
mijderuimte.nl) en stonden er paginagrote advertenties in de kranten. O nder het motto 
Geef mij de ruimte kon heel het volk antwoord geven op vragen als: ‘W e willen mooi 
en afwisselend wonen. Tegelijk moeten we zuinig zijn op de ruimte. Dat vraagt om 
creatieve ideeën. Waar zou wat u betreft mee geëxperimenteerd mogen worden? W onen 
in wolkenkrabbers? W onen op het water? W onen onder de grond? W onen in leegstaande 
agrarische gebouwen? O f wonen boven de snelweg?’ En voor de bewoners van het 
noorden des lands was er de vraag: ‘Afhankelijk van de economische groei zijn er de 
komende dertig jaar in het noorden van Nederland tussen de 100.000 en 200.000 
woningen extra nodig. Een deel daarvan zal in de steden en dorpen worden gebouwd. 
M aar er zijn wellicht ook nieuwe woongebieden nodig. Daar zijn verschillende ideeën
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over. W elke mogelijkheden spreken u het meeste aan: W addendorpen langs de wad- 
denkust? De Blauwe stad in Oost Groningen? Nieuwe dorpen in het Hunzedal (bij de 
Hondsrug)? O f nieuw gebied rond Heerenveen?’ Het oosten van het land lijkt er met 
een makkie af te komen. De bewoners daar mogen kiezen o f  zij de overloop uit andere 
landsdelen willen ontvangen, of juist niet.

Pronk is opgetogen over het project. O p basis van deze enquête denkt hij overzichtelijke 
burgeradviezen te kunnen samenstellen die keurig zullen worden verwerkt in de najaar 
2000 al te verschijnen vijfde nota voor de ruimtelijke ordening, die de optimistische 
Pronk liever betiteld ziet als Nederland ruimteland.' H et is een staaltje van multimediaal 
interactief bestuur. Anders dan vroeger, toen de overheid haar burgers/onderdanen 
bestookte met kant-en-klare blauwdrukken, zijn we hier getuige van een overheid die 
pretendeert het zelf ook niet te weten en daarom haar burgers actief inschakelt. Zegt u 
het maar. In dit geval wil de overheid zelfs dc schijn vermijden de vragen te manipuleren. 
Vandaar dat zij de enquête heeft gedelegeerd naar twee onafhankelijke instituten, die 
zich inderdaad hebben uitgesloofd met een rijke variëteit aan vragen. Zelfs aan de Tweede 
Kamer is gedacht. D ie hoeft niet bang te zijn buitenspel te worden gezet. Z ij krijgt de 
burgeradviezen voorgelegd en mag dit najaar debatteren over de nota zelf. En als het 
gaat zoals het zou moeten gaan, krijgt de burgerij de ruimtelijke ordening die zij wenst. 
Pronk: ‘ Ik wil niet voor de mensen denken. Het verschil tussen de nota en wat burgers 
willen moet zo klein mogelijk zijn .’

Dolm an toont zich van dit alles niet onder de indruk. Laconiek stelt hij vast: ‘Het zal 
best nuttig zijn, maar het betekent toch dat de politiek knopen zal moeten doorhakken 
zonder zich achter het volk te kunnen verschuilen. Z o ’n enquête levert onvermijdelijk 
tegenstrijdigheden op. Er zitten strubbelingen in die ook niet glad te strijken zijn met 
de inschakeling van het hooggeprezen poldermodel. W at dat betreft is er niks nieuws 
onder de zon. Jarenlang ging de politiek gebukt onder wat wel genoemd werd de vloek 
van de s e r . Aan een akkoord tussen werkgevers en werknemers viel niet te tornen, ook 
niet als de politiek wat anders wilde. Een regering kan en mag zich echter niet al te 
makkelijk verschuilen achter het resultaat van het polderoverleg. M aar in de praktijk zie 
je maar al te vaak dat de paarse coalitie het polderoverleg als alibi gebruikt om het gebrek 
aan eigen visie te verbergen.’

Z ijn  conclusie is daarom onverbiddelijk: tot op zekere hoogte is het allemaal nuttig, 
maar toch ontoereikend om de parlementaire democratie voldoende levenskrachtig te 
houden. Als politieke vernieuwers daarom echt de kant op willen van een meer directe 
democratie, dan zijn ingrijpender dingen nodig. Je  zou dan kunnen denken aan het 
oude idee van een rechtstreeks gekozen formateur/premier, die op basis van een eigen 
mandaat de volkswil zonder omwegen kan omzetten in regeermacht. Een soortgelijk 
effect zou je ook kunnen bereiken met de introductie van een tweepartijenstelsel, dat je 
kunt afdwingen door de kiesdrempel op te hogen en een districtenstelsel in te voeren. 
M aar zowel het een als het ander is onhaalbaar gebleken. Al herinnert D olm an zich 
levendig hoe het in het begin van de jaren zeventig bijna tot een districtenstelsel was 
gekomen. Tijdens het kabinet-De Jon g stelde ‘ links’ een pakket hervormingsvoorstellen 
aan de orde, waaronder dat van de gekozen premier en een districtenstelsel. Her eerste
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voorstel werd door een m eerderheid afgewezen. V o o r het tweede leek een m eerderheid 
te bestaan, de toenm alige k v p  was bereid dit punt te accepteren. M aar het PvdA-Kam erlid 
Ed van T h ijn  stak er op het laatste m om ent een stokje voor.

Dolm an: ‘Ik zie het tafereel nog voor me: de gekozen formateur/premier werd 
afgewezen. Vervolgens pakt WD-leider Geertsema de microfoon. Zich  rechtstreeks tot 
Anneke Goudsm it ( d 6 6 )  wendend, vraagt hij: “W at betekent dat voor u? Handhaaft u 
het tweede deel van de voorstellen?” M aar nog voor zij de kans kreeg te antwoorden 
snelt Ed van Thijn  naar de interruptiemicrofoon en zegt: “Natuurlijk wordt dat inge
trokken.” Ik zag hoe Goudsm it aarzelde. Misschien zou ze ja hebben gezegd. Het zou 
mij benieuwd hebben wat de PvdA  dan had gedaan. Alsof het vanzelf sprak dat als je 
niet voor honderd procent je zin krijgt, je de rest ook maar moet afwijzen.

Maar, zo gebeurde het wel. D e voorstellen die nu aan de orde zijn, een beetje naar 
Duits model, beloven geen wezenlijke verandering van het systeem. H et zou nog wat 
anders zijn als tegelijk de kiesdrempel drastisch zou worden verhoogd. M aar dat zie ik 
nog niet gebeuren. Er wordt gepraat over een drempel van twee procent, daarmee 
verandert niet veel sinds g p v  en r p f  in een unie zijn opgegaan en de s p  inmiddels ook 
behoorlijk uit de kluiten is gewassen. Echt effect valt pas te verwachten bij een drempel 
van vijf procent, zoals in Duitsland, maar daar durft vermoedelijk niemand aan. Het is 
ook onwenselijk en onnodig.’

D it gezegd hebbend koynt Dolman dus ook tot de conclusie, zoals ik in mijn bijdrage aan 
het debat in De Balie over een renaissance van de politiek, dat we het met dit stelsel, met 
dit parlement dus zullen moeten doen?1 Het parlement zal zich als een baron van Miinch- 
hausen uit het moeras moeten trekken. Mijn idee is, dat dit alleen ynaar kan door het 
zelfbewustzijn van de Kamer te prikkelen, bijvoorbeeld door de staf van het parlement te 
vertien- en misschien z elf te verhonderdvoudigen, zodat het als een tegenmacht kan func
tioneren tegenover de uitvoerende macht. Met dit pleidooi blijk ik toch bij Dolman aan het 
verkeerde adres te zijn.

Dolm an: ‘Begrijp me goed. Ik deel de opvatting dat het zelfbewustzijn van de Kamer 
best een opkikkertje kan gebruiken. Ik ben het er ook mee eens dat de Kamer contra- 
expertise moet kunnen mobiliseren. M aar ik zie niet in hoe je dat voor elkaar krijgt door 
een uitgebreide ambtelijke staf het werk van de regering nog eens dunnetjes te laten 
over doen. Bovendien, die staf staat uiteindelijk in dienst van de Kamermeerderheid, 
in dienst dus van de regeringscoalitie. H et is ook niet nodig om het zo te doen, want 
een Kamer die krachtig wil opereren zal het vooral moeten hebben van de reeds aanwezige 
expertise in de samenleving. D e Kamer moet die wel inschakelen, door departementen 
te mobiliseren, door onderzoek te entameren, door gebruik te maken van de W eten
schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Rekenkamer en de aanwezige kennis bij 
belangengroeperingen, universiteiten en ik weet niet wat nog meer.

Vondeling heeft het beeld opgeroepen van de Tweede Kamer soms in de rol van 
leeuw, maar meestal als lam. In mijn visie is de Kamer mier of stier, maar meestal een 
mier. De Kamer heeft drie hoofdtaken. Z ij regelt de kabinetsformatie, zij controleert 
de regering (en is ook medewetgever) en zij voert het politieke debat. M aar overheersend 
is, dat zij permanent bezig is met controleren en met wetgeving. In dat proces is er voor
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D olm an in zijn rol als voorzitter van de Tw eed e Kam er. 

[Foto: Fotostudio M ichiel Sablerolle]

alle 150 Kamerleden volop werk aan de winkel, vandaar mijn beeld van de Kamer als 
een nest nijvere mieren. Soms maakt de Kamer een vuist, bijvoorbeeld door een enquête 
in te stellen en dan treedt ze op als stier.

Zeker, in haar rol als mier wekt de Kamer al gauw de indruk door de bomen het bos 
niet meer te zien, de hoofdzaken niet meer van de bijzaken te kunnen onderscheiden. 
Dat irriteert, en al helemaal als over een bepaalde zaak honderden rapporten worden 
uitgebracht, zoals over de aanleg van de Betuwelijn. Toch heb ik de indruk dat die 
kwestie aardig op een rijtje was gezet door de commissie-Hermans. Dat was het. Ik heb 
bovendien de indruk dat de bevindingen van die commissie de Kamer ook niet slecht 
uitkwamen. Als vervolgens achteraf blijkt dat de zaken op een aantal punten te rooskleurig 
zijn voorgesteld, dan is dat jammer. Dan had de Kamer zich toen maar kritischer moeten 
opstellen, maar kennelijk vond zij het wel goed zo. Dan moet je achteraf ook niet zeuren.

H et voorbeeld onderstreept wel dat het parlement het moet hebben van inventieve, 
kritische en kwalitatief sterke Kamerleden, die het nodige in hun mars hebben. Dat 
zulke Kamerleden individueel over een kleine staf kunnen beschikken, vind ik prima. 
Zoals ik het ook een goed idee vind, zoals je in je boekje voorstelt, om de schadeloosstelling 
van parlementariërs fors op te trekken. Ik zou het redelijk vinden als zij hetzelfde zouden 
verdienen als een hoge ambtenaar, bijvoorbeeld de directeur-generaal. Per slot van 
rekening stelt Kamer het beleid vast, in die zin is zij de baas. Ik vrees echter dat zo’n 
voorstel onhaalbaar is. D e reactie zal zijn: moet dat Kamerlid, moet Pietje Puk zoveel
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gaan verdienen? Dar kan toch niet. Z o  bezien kan het vaak ook niet. M aar je moet het 
omdraaien en je afvragen: wat voor Kamerleden krijgen we als dat salaris wordt geboden. 
Begrijp me goed, het gaat niet platweg om geld, het gaat vooral ook om het daarbij 
behorende respect dat zo tot uitdrukking wordt gebracht.’

Toch heeft D olm an het vermoeden dat dit soort zaken uiteindelijk ontoereikend zijn 
om van het parlement een tegenmacht te maken. In zijn optiek bestaat de Kamer zelfs 
niet als afzonderlijke macht. Als er al van macht en tegenmacht, van dualisme sprake 
is, dan zit dat vooral in de tegenstelling regeringscoalitie en oppositie. Kern van de zaak 
is daarom volgens D olm an dat een goed werkende parlementaire democratie zowel een 
sterke regering als een sterke oppositie nodig heeft. Alleen die twee zijn in staat de kiezer 
het gevoel te geven dat wezenlijk iets te kiezen valt.

‘ Daarmee wil ik niet gezegd hebben dat we terug moeten naar de politieke polarisatie 
van de jaren zeventig, links tegen rechts. E r moet ruimte blijven voor het sluiten van 
compromissen. M aar het moet wel duidelijk zijn dat die compromissen het resultaat 
zijn van verschillende uitgangsposities. Dat verschil is nu vaak niet duidelijk. Een echte 
oppositie bestaat er ook al niet. Het c d a  is tweeslachtig. Het kijkt als vanouds naar links 
en naar rechts. Probeer dan maar eens oppositie te voeren tegen een coalitie die zowel 
links als rechts is. D at gaat niet. Kern van de zaak is dat de PvdA en w d  een onnatuurlijk 
bondgenootschap zijn aangegaan. Voor een poosje was dat best de moeite waard, al was 
het maar om de christen-democraten een toontje lager te laten zingen. M aar die 
opluchting heeft nu lang genoeg geduurd. Zo  mooi is het nu ook weer niet om als pvdA 
voortdurend een CDA-WD-beleid te moeten uitvoeren. Logisch daarom dat het c d a  zo 
slecht tot oppositie in staat is. Nee, als je het mij vraag heeft de PvdA de macht van de 
idee ondergeschikt gemaakt aan de macht om de macht. Bij gebrek aan beter is men 
dat 'de derde weg’ gaan noemen, het is echter pure verlegenheid.

Er is ook geen noodzaak voor de PvdA om deze coalitie voort te zetten. Links beschikt 
op het ogenblik over 75 zetels. Het is al lang niet meer zo dat het c d a  zo dominant is, 
dat het dc verhoudingen kan dicteren. Dat was zo in de jaren vijftig. Toen zat er voor 
de PvdA weinig anders op dan water in de wijn te doen en mee te regeren, ten koste van 
het principe dat een parlementaire democratie een krachtige oppositie nodig heeft. 
Hoewel ik er onmiddellijk bij moet zeggen dat Drees ondanks die beperkingen veel 
goeds tot stand heeft gebracht.’

De analyse van Dolman klinkt aannemelijk. Z ij veronderstelt echter dat er in de samenleving 
genoeg tegenstellingen bestaan die een politieke strijd rechtvaardigen en mogelijk maken. De 
overheersende indruk is echter dat de tegenstellingen niet meer zo groot zijn, logisch dus dat 
de grote partijen dicht bij elkaar zijn gaan zitten en hun politiek gekenmerkt wordt door 
pragmatisme. Anders gezegd, je  zou het alleen maar verstandig van de PvdA kunnen noemen 
dat zij voor de derde weg heeft gekozen en vooral in de regering haar partijtje wil meeblazen. 
Dat belooft immers de meest kans op succes.

Dolm an, fel en een tikkeltje sarcastisch ook: ‘ Ik geef toe dat de emancipatie van de 
arbeider snel is gegaan. M aar toch geloof ik er niets van dat het tijdstip aangebroken is 
waarop je met Kok zou moeten zeggen dat de pvdA haar ideologische veertjes kan
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afschudden. W at mij echter tot op dc huidige dag verbaast, is dat er niet twee o f  drie 
sociaal-democraten van gewicht zijn geweest die protest hebben aangetekend. Desnoods 
kun je nog accepteren dat een nieuwe generatie het wel goed vond zo. M aar de oudere 
generatie? Nee, dat begrijp ik niet. Het betekent dat zij alles waar ze in de jaren zeventig 
en tachtig nog voor stond met terugwerkende kracht heeft ingeslikt.’

Bestaan er nog wel tegenstellingen?

Dolm an: J e  zou kunnen redeneren dat het goed gaat met Nederland. Zeker als je het 
vergelijkt met vroeger. Niem and gaat erop achteruit. Dat is waar. M aar miljoenen mensen 
gaan er wel belangrijk minder op vooruit. En dat zeurt wel, denk aan die verrassende 
manifestatie van onvrede in 1994 toen de ouderenpartijen in een klap zeven zetels haalden. 
Dat kan ieder moment weer gebeuren. Er is ook wel degelijk sprake van reële tegenstel
lingen. Daar komt een nieuw vraagstuk bij dat onlangs aan de orde is gesteld door dc 
Franse minister van Binnenlandse Zaken, Chevènement. Europa vergrijst en Europa 
heeft een overspannen arbeidsmarkt. Hij vindt dat wc over een immigratiepolitiek 
moeten gaan nadenken.

W elnu, om een schot voor de boeg te geven. Ik zou het kortzichtig, bijziend, egoïstisch 
eenzijdig en gemakzuchtig vinden als Europa tot een migratiepolitiek zou besluiten. 
Probleem is dat dit vraagstuk wordt gezien als een onvermijdelijke uitkomst van de 
arbeidsmarkt. D e tekorten lopen op. Er zijn geen verpleegsters, onderwijzers en bollen- 
pellers meer te krijgen en dus wil men gemakzuchtig aan deze eisen van de markt 
regemoet komen door die mensen te importeren. Ik vind echter dat de overheid de taak 
heeft om de markt te bespelen. Het marktmechanisme zelf is wel belangrijk, maar het 
is blind, het moet bestuurd worden. Als we hier te weinig bollenpellers hebben dan is 
er maar één conclusie mogelijk: betaal die mensen dertig o f veertig procent meer. Zo 
niet, dan is het beter dat bollen in Polen worden gepeld en gekweekt. En als we te weinig 
verplegend personeel hebben, dan komt dat omdat de collectieve sector schromelijk 
wordt ondergewaardeerd.

Arbeidskrachten importeren zou kortzichtig zijn. Ook die mensen vergrijzen op den 
duur, zodat het probleem alleen maar in de tijd verschoven wordt. Je  zou nog kunnen 
zeggen, ze komen er alleen op tijdelijkc basis in. M aar wat is tijdelijk? Ju ist een socialist 
zou hier moeten protesteren. Mensen zijn geen baaltjes meel, die je na gebruik weer 
kunt retourneren. En accepteer je een permanente import van arbeidskrachten van elders, 
dan zit je ook vast aan hun gezinnen en twee keer zoveel kinderen als wij hier gewend 
zijn. Daarmee leg je een grote economische last op de samenleving. Het is een bijziend 
beleid.

Het is ook egoïstisch om maar klakkeloos te zeggen: als we hier een tekort aan 
productiekrachten hebben, dan halen we ze wel uit het buitenland. Dat is een vorm van 
kolonialisme in omgekeerde richting. W e halen dc koelies hier naartoe om ons vuile 
werk op te knappen. Vaak ook nog de betere krachten, waardoor de opbouw daar 
stagneert. Het is ook eenzijdig. Kern van het probleem is dat we geneigd zijn om alles 
wat de productie doet groeien positief te begroeten. Dat was onder Den Uyl ook al zo. 
Als je dat vindt, dat dien jc je in alle objectiviteit ook a f te vragen o f we Nederland 
willen laten uitgroeien tot een N ew  York City. Er zijn mensen die dat niet erg vinden.
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M ijn opvatting daarentegen is dat in zo’n overbevolkt land de historisch gegroeide 
verbanden niet langer herkenbaar en werkbaar zullen zijn. Als we die prijs er voor over 
hebben, best. M aar in een democratie hoort wel eerst de vraag aan de orde te komen o f 
we dat willen o f  niet.

Vandaar mijn pleidooi voor een goed werkende parlementaire democratie. Zoals 
gezegd met een sterke regering en met een sterke oppositie en niet re vergeten met 
politieke partijen die in staat zijn een visie en ideeën te ontwikkelen en die daarvoor 
ook nog hun nek durven uit te steken.’

Noten

1 Zie onder meer Trouw, 22 febr. 2000.
2 Willem Breedveld, Tegenmacht gevraagd voor de noodzakelijke herovering van bet parlement 

(Amsterdam 2000).
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In memoriam Fons van der Stee

A.A.M . van Agt

In het begin van de jaren vijftig ontmoette ik Fons van der Stee voor het eerst. Beiden 
werden we senator van het toen nog bestaande Nijmeegse studentencorps Carolus 
Magnus. Fons werd preses en ik werd aangesteld om hem als abactis ten dienste te staan. 
Hij had zijn militaire dienstplicht al vervuld en was dan ook in leeftijd mijn senior. 
Voorts imponeerde hij door zijn martiale verschijning: hij was een wel zeer fors uit de 
kluiten gewassen boerenzoon en torende hoog boven de meesten van zijn medestudenten 
uit. Hij kwam uit het dorpje Langeweg, gelegen op de W est-Brabantse klei nabij 
M oerdijk. Daar woont een noest en arbeidzaam volk, verweerd in de gure wind die daar 
vaak vaart over het kale land, maar toch aangeraakt door de bonhom m ie die het naburige 
Vlaanderen uitstraalt.

A .P .J.M .M . van der Stee -  als secretaris van de senaat struikelde ik nogal eens sakkerend 
over zijn talrijke initialen — klaarde de klus van de rechtenstudie in Nijmegen binnen 
het gebruikelijke aantal jaren. Hij trouwde met een medestudente en specialiseerde zich 
in belastingrecht. Hij werd belastingadviseur op een befaamd kantoor in Arnhem, waar 
het werk aanmerkelijk beter werd gerenumereerd dan in de advocatuur waarin ik zelf 
niet lang nadien van start ging.

Vele jaren later, het was 1969, kruisten onze wegen opnieuw. Fons was intussen landelijk 
voorzitter geworden van de Katholieke Volkspartij. D ie partij was onrustig geworden 
van de maatschappelijke omwentelingen die zich in de jaren zestig voltrokken en zocht 
naar een aggiornamento. Er moest een nieuw partijprogram komen en, zo vond de 
voorzitter met een aantal gelijkgezinden, zelfs een nieuwe lijsttrekker voor de naderende 
Tweede-Kamerverkiezingen. Piet Steenkamp werd aan het hoofd gesteld van de com 
missie die voor een gloednieuw en pittig program moest zorgen. Ik moest secretaris, 
feitelijk eindredacteur, van het program worden, zo had de voorzitter verordonneerd. 
Ik was inmiddels hoogleraar strafrecht in Nijmegen geworden en daardoor was de 
aandacht van headhunter Fons op mij gevallen. In dezelfde periode strikte de energieke 
partijvoorzitter me voor het voorzitterschap van het Centrum voor Staatkundige V or
ming, de braintrustvan de toenmalige k v p . Zo raakten we beiden in de politiek verstrikt.

Fons van der Stee was een manager, geen ideoloog. Hij deed aan ledenwerving, 
bewaakte de kas en bracht de organisatie van de partij op orde. Een uitstekende voorzitter 
dus — voor die functie hoef je geen diepgraver o f hoogvlieger te zijn.

H et lag dan ook niet aan Fons dat de k v p  bij de verkiezingen van 19 71 flink verloor, 
al m oet wel w orden gezegd dat het de partij geen goed heeft gedaan dat zij de populaire 
en alom  gerespecteerde Piet de Jo n g , KVP-premier van het kabinet 19 6 7-19 7 1, als lijst
trekker afwees.
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k v p , a r p  en c h i j  waren aan hun moeitevolle tocht naar dc uiteindelijke fusie begonnen 
nog voordat Van der Stee Kvp-voorzitter werd. Pas lang na dit voorzitterschap bereikte 
deze tocht zijn doel. Bij mijn weten heeft voorzitter Fons geen zwaar stempel op deze 
ontwikkeling gezet.

N a de verkiezingen van 1971 kwam een vijfpartijencoalitie onder leiding van Barend 
Biesheuvel aan het bewind. De fiscalist Van der Stee werd toen staatssecretaris op het 
ministerie van Financiën, merkwaardigerwijs niet voor belastingen maar voor begro
tingszaken. Ik werd minister van Justitie in dat kabinet en zo betraden we zij aan zij de 
politieke arena.

N a de vroege collaps van het kabinet-Biesheuvel trad het spraakmakende kabinet-Den 
Uyl aan (1973-1977). W eer werd Fons als staatssecretaris op Financiën geposteerd, nu 
wel voor de portefeuille belastingzaken. N iet lang nadien schoof hij echter door naar 
het spoedig vacant geworden ministerschap van Landbouw. Toen in maart 1977 de crisis 
over de grondpolitiek ontstond, die leidde tot een breuk in het kabinet, werden we in 
dubbel opzicht naaste collega’s: de eerste en de tweede ondertekenaar van het omstreden 
wetsontwerp tot wijziging van de Onteigeningswet (Justitie en Landbouw), allebei 
behorend tot de k v p .

In het kabinet-Van Agt-W iegel (1977-1981), dat de verrassende uitkomst werd van dc 
eindeloze formatieonderhandelingen, bleef Van der Stee minister van Landbouw totdat 
Frans Andriessen aftrad als minister van Financiën wegens onenigheid over de omvang 
van noodzakelijke besnoeiingen op de collectieve uitgaven. W ie zou in staat én bereid 
zijn hem op te volgen? Bezuinigen gaat van au, het is een hoogst ondankbare opgave 
dat te bewerkstelligen. Het was bovendien moeilijk omdat daartegen niet alleen binnen 
het kabinet zelf aanzienlijke weerstand bestond, maar ook in de grootste regeringsfractie, 
het c d a . De politieke speelruimte van het kabinet -  de regeringsfracties van c d a  en w d  

hadden samen nauwelijks een meerderheid in de Tweede K a m e r-w a s  uiterst gering, 
met name omdat de CDA-fractie een aantal dissidenten (loyalisten) telde die het optreden 
van het kabinet met tegenzin hadden geslikt.

H et was dus een dappere daad van Fons van der Stee om de verantwoordelijkheid 
van schatkistbeheerder op zich te nemen. H et was bovendien een offervaardige geste. 
Fons was door zijn jarenlange ervaring op Landbouw kind aan huis in Brussel geworden, 
nourri dans le sérail, en genoot met volle teugen van het internationale werk. Sterker 
nog: hij had intussen een reëel uitzicht gekregen op een benoeming als lid van dc 
Europese Commissie. Ons eigen kabinet had die benoem ing (de opvolging van Henk 
Vredeling) kunnen realiseren. Loyaliteit, trouwen dienstvaardigheid brachten Fons ertoe 
ons verzoek zich met Financiën tc belasten toch in te willigen.

Het laatste traject van zijn reis door de nationale politiek maakte Van der Stee als 
minister van Financiën in het kabinet-Van Agt-Den Uyl en in het politiek gekortwiekte 
kabinet dat daarna de zaken des lands even beredderde (1981-1982). Het kabinet-Van 
A gt-D en Uyl was een wrakke schuit. A l vóór het afleggen van de regeringsverklaring 
liep het door ernstige meningsverschillen over het te voeren financieel-economische 
beleid op de klippen en moest het door formateurs worden gerepareerd. Aanhoudend 
gekijf over Van der Stees voorstellen tot bezuiniging liep echter spoedig weer uit op een 
politieke crisis. D e coalitie pvdA/cDA/D’66 viel door het vertrek van de sociaal-demo- 
cratische bewindslieden uiteen; het c d a  (met Van der Stee natuurlijk) en d ’6 6  gingen
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Minister-president Van Agt en minister van Financiën Van der Stee in 1981. 
[Poto: Spaarnestad Fotoarchief/fotograaf onbekend]

samen als minderheidskabinet door tot aan dc vervroegde verkiezingen in het najaar van 
1982.

N a ommekomst van zijn politieke periode dook de gewezen politicus het bedrijfsleven 
in. Bij een groot aantal ondernemingen werd hij voorzitter of lid van de raad van 
commissarissen. Hij was een toegewijd raadsman wiens verstandige oordeel en deskun
dige adviezen op hoge prijs werden gesteld. Fons was overal getapt en bij velen geliefd. 
Hartelijk en goedlachs, gul en gastvrij. Knokken ging hem maar moeilijk af, en als er 
eens een aanvaring was geweest, haalde hij terstond zijn variant van de vredespijp 
tevoorschijn: samen aan de whisky, de neut of de wijn, zo mogelijk een genoeglijke en 
puike maaltijd met een Bordeauxwijn opgeluisterd.

Z ijn  huis stond tot laat in de avond voor al dan niet aangekondigde gasten open. Z e lf  
heb ik er heel wat fijne uren doorgebracht. Q ua spiritualiteit en levensstijl deed Fons 
van der Stee wel denken aan Anton van Duinkerken, uit dezelfde hoek van Brabant 
afkomstig. Nee, een intellectuele geweldenaar was Fons niet. Wel op-en-top een levens
kunstenaar en vooral een dierbare, onvergetelijke kameraad.
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Een nieuw soort politicus voor de jaren zeventig
Gerhard Heinrich Veringa (13 april 1924-29 december 1999)

Johan van Merriënboer

‘ Ik ben van nature wel ongeduldig, maar ik zal steeds een trein later nemen, als het erom 
gaat dc ander in ccn gesprek te overtuigen’ , vertelde Kvp-lijsttrekker Gerhard Veringa 
aan de vooravond van de Tweede-Kamerverkiezingen van 1971 in een interview.' Op de 
golven van dc vernieuwingsdrang van de jaren zestig had de Kvp-top de jeugdig ogende 
Veringa, die nog geen vier jaar daarvoor zijn debuut had gemaakt in de landelijke politiek, 
naar voren geschoven om het voorspelde stemmenverlies binnen de perken tc houden. 
In een peperdure campagne kreeg hij het imago van ‘vernieuwer’ aangemeten. H ij werd 
aan de kiezer gepresenteerd als ‘een nieuw soort politicus. Een man die onder alle 
omstandigheden bereid is te praten, te luisteren, te onderwijzen èn tc leren. Geen 
onaantastbare autoriteit. Geen traditionele regent. Gewoon een geëngageerd m an.’ 2 De 
gladde tekkel, fractieleider Norbert Schmelzer, en de man die op de winkel paste, 
minister-president Piet de Jong, werden door de partij opzij geschoven, de eerste wat 
eleganter dan de laatste. M aar Veringa kon het tij niet keren. Zoals verwacht werd de 
k v p  de grote verliezer bij dc verkiezingen: de partij kelderde van 42 naar 35 zetels, terwijl 
de pvdA steeg van 37 naar 39.

Als minister van Onderwijs in het confessioneel-liberale kabinet-De Jon g  was Veringa 
van 1967 tot 1971, de jaren waarin zich op zijn beleidsterrein een ‘democratiserings-ex- 
plosie’5 voordeed, voortdurend in het nieuws. ‘M eer dan welke andere minster heeft hij 
geconfereerd tot hij erbij neerviel, megafoons gehanteerd, rookbommen zien ontploffen’ , 
schreef Elsevier op 21 februari 1970. Veringa wilde vooral de druk van de ketel halen. 
Hij probeerde ten koste van alles te voorkomen dat er bloed zou vloeien, zoals bij de 
studentenopstand in mei 1968 in Parijs gebeurd was. Veringa’s belangrijkste wapen- feit 
als minister was de w u b , de W et Universitaire Bestuurshervorming. Op 24 september 
1970, tien dagen nadat de k v p  hem op een persconferentie als lijsttrekker had gepresen
teerd, loodste Veringa de w u b  door de Tweede Kamer. De wet behelsde een democra
tisering van het universiteitsbestuur die een van de meest verstrekkende was in West- 
Europa.4 V oor de radicale studenten ging de w u b  in die tijd weliswaar niet ver genoeg, 
maar vele jaren later zouden zij Veringa’s werk prijzen omdat hij tegenover hun 
‘verbeelding aan de macht’ zijn ‘redelijkheid aan de macht’ had gesteld.5 Een aantal 
voorstemmers daarentegen beschouwde de wet achteraf als een wanproduct. Veringa 
zou re snel voor de studenten op de loop zijn gegaan.

Schoppen, vleugels uitslaan en piano spelen

Gerhard Veringa werd op 13 april 1924 geboren in Groningen. Van 1946 tot 1949 
studeerde hij met een beurs aan de Fordham University in New York. Z ijn  studie rondde
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hij a f met het proefschrift The sociological school in crimonology: a study in the origin and 
development o f a sociological thought system (New York 1949). Teruggekeerd naar Neder
land kwam de jonge crim inoloog terecht bij het ministerie van Justitie. In 1966 bereikte 
hij er de toppositie van directeur van het gevangeniswezen. Dit combineerde hij vanaf 
dar jaar met een bijzonder hoogleraarschap penitentiair recht in N ijm egen.6 Nuttige 
praktijkervaring deed Veringa op in de jaren 1952 en 1953 als directeur van de Zutphense 
jeugdgevangenis. Dar kwam hem tijdens zijn ministerschap van pas in discussies met 
studenten en opstandige jongeren. Z ijn  stijl stak gunstig a f regen die van andere 
‘autoriteiten’ , die zich nogal onwennig bewogen tussen de mondige jeugd van de roaring 
sixtiesJ

Veringa stelde zich open op, luisterde geduldig en formuleerde gemakkelijk, maar 
uiterst genuanceerd: niet zoals een gelikt politicus, maar als iemand die het ook niet 
allemaal zeker wist. H ij kon zich op een wat zweverige kapelaanstoon vlor uiten over 
immateriële zaken. Veringa had een afkeer van polarisatie. Z ijn  bevlogenheid kwam 
vooral in persoonlijke gesprekken naar voren. Bibeb van Vrij Nederland schetste hem 
in 1971 als een emotionele man met rusteloze, beweeglijke voeten, armen en handen. 
Als de interviewster Veringa aan het woord liet, plaatste zij tussen haakjes regelmatig 
opmerkingen als: schoppen, vleugels uitslaan, piano spelen.s

Veringa zat van 1958 tot 1966 voor de k v p  in de gemeenteraad van Rijswijk. Halverwege 
de jaren zestig werd hij kringvoorzitter in Zuid-H olland, hetgeen tevens inhield dat hij 
lid werd van het partijbestuur, ‘ namens de rank and file ?  Schmelzer zou Veringa hebben 
‘ontdekt’ toen deze in 1967 een rumoerige verkiezingsbijeenkomsr leidde. Tijdens de 
formatie bood hij hem de portefeuille van Sociale Zaken aan, maar Veringa weigerde.10 
Tijdens een bezoek aan de kapper hoorde Veringa dat hij genoemd was voor Onderwijs. 
V oor dat departement zou hij inderdaad door D e Jon g worden gevraagd. Veringa 
accepteerde, onder voorwaarde dat Klom pé, die hij kende uit het partijbestuur, hem 
regelmatig advies zou geven.

De Benjamin van het kabinet liep voorop in het tonen van begrip voor de roep om 
verandering vanuit de maatschappij. Daarin werd hij in het kabinet vooral gesteund 
door Klompé en D e Jong. De minister-president smeedde zijn kabinet tot een hecht 
team; harde werkers die aan elkaar verknocht raakten. Begin 1968 kreeg Veringa de wind 
in de rug toen hij er vlot in slaagde tot een salarisakkoord met de leraren te komen. 
Kort daarop volgde ‘Parijs’ . D at leidde volgens Veringa tot de enige keer dat hij terugweek: 
besloten werd het inschrijfgeld aan de universiteiten niet te verhogen. Op de studen
tenonrust in Nederland (in april 1969 werd de Tilburgse hogeschool omgedoopt tot 
Karl Marx-universiteit en een maand later werd het Maagdenhuis, bestuurscentrum van 
de Universiteit van Amsterdam, bezet) reageerde hij in juni 1969 met een nota, waarin 
hij schreef dat ‘democratisering’ geen modeverschijnsel was, maar paste in een verande
rende maatschappij. D ie nota zou ten slotte uitmonden in de w u b . Veringa zou altijd 
volhouden dat de daarin neergelegde visie juist was. N iet de w u b  maar de studenten 
zouden te ver zijn gegaan. Zonder de polarisatie van de jaren zeventig zouden de studenten 
er volgens hem méér van hebben kunnen m aken.11 Veringa herinnerde zich dat hij op 
de beslissende bijeenkomst met de belangrijkste vertegenwoordigers uit de universitaire 
wereld, die plaatsvond in het Palace Horel in N oordw ijk, alleen maar had moeten 
afremmen. Hoogleraren en curatoren wilden toen nog verder gaan dan de minister en
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maakten hem uit voor ‘angsthaas’ .12 Achteraf erkende Veringa dat de Kamer dc w u b  

zonder de srudentenonlusten nooit zou hebben gepikt.1’
Een van de hoogtepunten in de ministersloopbaan van Veringa was de demonstratie 

van de werkende jeugd op i november 1969 op het Malieveld. Z o ’n 10 .000 jongeren 
demonstreerden er voor betere kansen en betere werkomstandigheden. Deze ‘vergeten’ 
groep was het zat dat alle aandacht in de media door de studenten werd opgeëist. Het 
optreden van Veringa tijdens deze demonstratie werd positief beoordeeld door de pers. 
Z ijn  politieke ster rees. In de partijtop rijpte het idee dat de k v p  met Veringa kon scoren, 
zowel bij dc jeugd als bij de vakbeweging. Bij beide groepen had men de laatste jaren 
veel terrein verloren.

Veringa, k v p : U  hoort er meer van!

W aarom koos de k v p  in 1971 voor Veringa en niet voor D e Jong? D e redelijk succesvolle 
minister-president, die ervoor had gezorgd dat de regering haar kalmte niet had verloren 
temidden van politieke en andere vernieuwingsgolvcn, leek de smaak te pakken te hebben 
en wilde er nog wel vier jaar aan vastplakken. M aar de partij waardeerde hem slechts 
met de tweede plaats op de noordoostelijke kieslijst! Pas veel later zou Veringa zich 
afvragen o f  het allemaal wel zo netjes was gegaan. H ij was in die tijd nog jong en wilde 
carrière maken, zo verontschuldigde hij zich. M aar de kwestie was altijd aan hem blijven 
knagen. In een interview, kort voor zijn overlijden, ontvouwde Veringa twee theorieën. 
D e eerste was ‘dat de partijtop met het oog op alle politieke problemen en alle 
veranderingen die op til waren (de opkomst van d ’ 6 6 ,  het Concilie, de studentenonrust, 
de k v p  die op springen stond, et cetera) in conclaaf besloten had dat ik als bright yoang 
man, populair bij de vakbonden en werkende jongeren en bekend als voorstander van 
“ room s-rood” (ik kon goed met Den Uyl overweg), het roer moest overnemen. Daarbij 
speelde ook mee dat de Kvp-leiding vreesde de rekening gepresenteerd te krijgen van de 
Nacht van Schmelzer.’

Theorie twee ging ervan uit dat het opzijschuiven van De Jon g  de uitkomst was van 
het ‘gekonkel’ van Schmelzer, Mellema, Biesheuvel en Geertsema, de fractieleiders van 
k v p , c h u , a r p  en w d . ‘Biesheuvel moest premier worden. Bovendien lonkte de k v p , 

met name (voorzitter) Fons (van der Stee), sterk naar een c d a . Als D e Jon g  lijsttrekker 
was geweest, had hij premier moeten worden; dan was de kans verkeken dat Barend 
(Biesheuvel) minister-president zou worden en Norbcrt (Schmelzer) Buitenlandse Zaken 
zou krijgen.’ Halverwege 1970 werd Veringa voor het eerst als lijsttrekker genoemd. 
Achteraf gezien had De Jon g volgens hem in het eerste geval alsnog lijsttrekker kunnen 
worden als hij ervoor gevochten had. En dat deed hij niet. Bij de tweede variant was hij 
kansloos geweest. ‘M aar wat er zich boven heeft afgespecld, in het kleine clubje dat alles 
bedisselde, wist ik niet’, aldus Veringa.14 Kennelijk had hij zich in 1970 laten overreden 
door de brightyoung man-variant.

Schmelzer beweert achteraf dat een lijsttrekkerschap van D e Jong er eenvoudig niet 
inzat. Het KVP-partijbestuur wilde kost wat kost van hem af.'5 In het Dagelijks Bestuur 
( d b ) werd de presentatie van De Jon g vanaf 1969 fel bekritiseerd. Hij liet te weinig van 
zich horen. Van der Stee, W outer Pcrquin, de directeur van het Partijbureau, en Herman 
Veringa waren de voornaamste critici.'6 Herman was zijn jongere broer die in de jaren
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zestig opklom tot voorzitter van de k v p  in Limburg en lid van het landelijke d b . Aan 
de ene kant probeerde de top van de partij een soort c d a  dichterbij te brengen, aan de 
andere kant wilde zij de radicalen de wind uit de zeilen nemen door een opening naar 
de PvdA te creëren. Intussen mocht ook de jeugdige kiezer niet uit het oog worden 
verloren. Conclusies: een niet-KVp’er als minister-president (Biesheuvel), een vooruit
strevend program bol van maatschappijvernieuwing (het program-Steenkamp), een frisse 
lijsttrekker: exit Schmelzer en D e Jong. In juni 1970 besloot het partijbestuur Gerhard 
Veringa als lijsttrekker naar voren te schuiven. Tw ee maanden later werd hij aan het 
volk gepresenteerd, onder andere door middel van reusachtige aanplakbiljetten waarop 
hij de ogen vroom ten hemel hief, met als onderschrift: ‘Veringa, k v p : U hoort er meer 
van.’ Er werd lacherig op gereageerd. Het Parool loofde een prijs uit voor het leukste 
antwoord op de vraag: ‘Waaraan denkt de lijsttrekker van de k v p ?’

Naast de blote dame van de p s p  -  misschien het bekendste verkiezingsaffiche uit de 
Nederlandse geschiedenis — kwam Veringa helemaal niet uit de verf. Het vertrouwde 
gezicht van D e Jon g  had waarschijnlijk meer stemmen opgeleverd. Veringa probeerde 
de arbeiders aan zich te binden met de leus dat hij ‘de fiets en de Mercedes dichter bij 
elkaar (wilde) brengen’ , maar hij moest het onderspit delven tegen Den Uyl die zich 
nadrukkelijker achter hun eisen stelde. D e kiezer vroeg om duidelijkheid en Veringa’s 
‘enerzijds-anderzijds’ gaf die niet. De nieuwe Kvp-leider kwam al met al niet aan de bak 
en incasseerde een flinke nederlaag.

N a  de nederlaag

Op 11 mei 1971 werd Veringa fractieleider. Hij zou de kans niet krijgen zich te bewijzen. 
Nadat hij zijn eerste algemene beschouwingen had gegeven, werd hij ernstig ziek. Kanker 
had het grootste deel van zijn maag aangetast, maar wonder boven wonder zou hij het 
overleven. Artsen raadden hem aan ten minste twee jaar uit de politiek te blijven. Op 
1 februari 1972 werd hij lid van de Raad van State. V an af 1980 tot zijn afscheid in 1993 
bekleedde hij er het voorzitterschap van de afdeling geschillen van bestuur. In de politiek 
was Veringa nog kort actief in 1977. Als informateur van het tweede kabinet-Den Uyl 
bedacht hij een compromis voor de abortuskwestie. Hoewel dat kabinet er uiteindelijk 
niet kwam, zouden anderen voortborduren op Veringa’s voorstellen. In 1981 polste 
Lubbers hem voor de post van Onderwijs in diens eerste kabinet.17 D e man van de w u b , 

die de k v p  11a D e Jon g  en Schmelzer had moeten ‘vernieuwen’ , weigerde. D e beurt was 
aan een nieuw soort politicus, een man o f vrouw voor de no-nonsensejaren tachtig.

N oten

1 Bibeb, ‘Veringa: “ Ik weet vrij goed waar ik uir wil komen en ik neem de rijd om er te 
komen’” , Vrij Nederland, 24 april 1971.

2 Zie de verkiezingsbrochure Ontmoeting met morgen (Helmond z.j.), geschreven door Robbert 
Ammerlaan.
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Bron: K H B /kdc, Nijmegen
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3 Deze typering is van Veringa zelf. Zie Hans Knippenberg en Willem van den Ham, Een 
bron van aanhoudende zorg. 7$ jaar Ministerie van Onderwijs [Kunsten] en Wetenschappen 
ipi8-rppj (Assen T994) p. 501-536.

4 Zie Hans Daalder, ‘Sudden revolution and sluggish aftermath’ in: Hans Daalder en Edward 
Shils, Universities, politicians and bureaucrats: Europe and the United States (Cambridge 1982) 
p. 496.

5 Aldus oud-Maagdenhuisbezetter Constant Vecht in: Tussen romantiek en rede. Echo’s uit 
het [Maagdenhuis, televisiedocumentaire uitgezonden door ik o n / k r o - r k k ,  16 mei 1989. 
Veringa was er trots op dat een van zijn belangrijkste tegenspelers uit die tijd, studentenleider 
Ton Regtien, hem het eerste exemplaar van zijn memoires (Ton Regtien, Springtij. Herin
neringen aan de jaren zestig (Houten 1988)) overhandigde ‘omdat hij altijd was blijven praten’ . 
Dat was een erkenning dat hij indertijd juist had gehandeld (interview van J.W .L . Brouwer 
en J.C .F .J. van Merriënboer met G .H . Veringa, Rijswijk, 13 okt. 1999).

6 Zie zijn oratie: G .H . Veringa, Integratie van strajrechtelijk beleid (Nijmegen 1966).
7 Constant Vecht, ‘Ex-onderwijsminister Veringa en de roaring sixties’ , De Groene Amster

dammer, 29 juni 1988.
8 Bibeb, ‘Veringa’ ; dit beeld van Bibeb zou achttien jaar later worden bevestigd in het gesprek 

dat de auteur en J.W .L  Brouwer op 13 okt. 1999 met Veringa hadden.
9 Interview van J.W .L. Brouwer en J.C .F .J. van Merriënboer met G .H . Veringa, Rijswijk, 13 

okt. 1999.
10 Veringa was immers socioloog. Op dat moment was een van de gedoodverfde KVP-kandidaten 

voor deze post, een vakbondsman, afgevallen vanwege zijn oorlogsverleden. Schmelzer had 
Veringa opdrachr gegeven dit op Justitie uit te zoeken (zie: Algemeen Rijksarchief, Archief 
M .A.M . Klompé, inv. nr. 15, Dagboek formatie 1967, p. 30 en 36).

11 Vecht, ‘Ex-onderwijsminister Veringa en de roaring sixties’ .
12 Interview van J.W .L . Brouwer en J.C .F .J. van Merriënboer met G .H . Veringa, Rijswijk, 13 

okt. 1999. Veringa noemde Bom hoff (destijds studentenleider) en Ritzen, die er in 1969 
héél anders over dachten dan later.

13 Onder Veringa werd een begin gemaakt met een ingrijpende departementale reorganisatie 
en werd onder meer het belangrijke wetsontwerp Herstructurering wetenschappelijk on
derwijs ingediend. Overigens deed de minister alleen het wetenschappelijk onderwijs; de 
(uitvoering van dc) Mammoetwet lag op het bord van staatssecretaris J.H . Grosheide

14 Interview van J.W .L . Brouwer en J.C .F .J. van Merriënboer met G .H . Veringa, Rijswijk, 13 
okt. 1999.

15 Interview van J.W .L . Brouwer en J.C .F .J. van Merriënboer met W .K .N . Schmelzer, Wasse
naar, 3 nov. 1999.

16 Katholiek Documentatie Centrum, Archief k vp , inv. nr. 234-236, archief Dagelijks Bestuur 
1968-1970.

17 Raoul du Pré en Jaap Stam, ‘Veringa: hoewel rooms, toch netjes’ , de Volkskrant, 31 dec. 
1999.
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Het parlementaire jaar 1999-2000*

Peter van Griensven

Septem ber 1999

Betuwelijn

Het kabinet besluit om de noordtak van de Betuwelijn te schrappen. Een Kamermeer
derheid van w d  en PvdA  gaat onder bepaalde voorwaarden akkoord, d 6 6  is ontstemd. 
D e oppositiepartijen vinden dat door het besluit de grond aan het gehele Betuweroute- 
project is ontvallen.

Belastingplan

De reacties van de paarse Kamerfracties op het Belastingherzieningsplan 2001 zijn positief. 
GroenLinks en de s p  zijn kritisch. Rosenmöller spreekt over ‘onverantwoord smijten 
met geld’. Beide fracties vinden dat vooral de hoge inkomens profiteren van het nieuwe 
stelsel. Vrijwel alle fracties willen de middeninkomens meer lastenverlichting geven.

Begroting 2000

Het tweede kabinet-Kok ziet volop kansen om te ‘ investeren in de kwaliteit van de 
samenleving’ , maar tempert hooggespannen verwachtingen. D e oppositiefracties in de 
Tweede Kamer en diverse maatschappelijke organisaties menen dat het kabinet onvol
doende geld vrijmaakt voor onderwijs, zorg en armoedebestrijding; de lastenverlichting 
van ƒ  1 miljard wordt te algemeen ingezet. O ok de fracties van d 6 6  en PvdA  zetten 
vraagtekens bij deze vorm van lastenverlichting. D e w d  noemt de M iljoenennota 
‘degelijk en deugdelijk’ gezien het dalende financieringstekort.

Tijdens de algemene beschouwingen honoreert het kabinet voor een groot deel de 
door de Tweede Kamer geuite wensen; hiermee is een bedrag gemoeid van bijna ƒ  1 mil
jard.

* Dit overzicht is gebaseerd op berichtgeving in NRC Handelsbladen de Volkskrant. Een overzicht van de 
partijpolitieke gebeurtenissen wordt jaarlijks gepubliceerd in het Jaarboek Documentatiecentrum Neder
landse Politieke Partijen.
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Asielbeleid

Staatssecretaris Cohen biedt een beperkte groep ‘witte illegalen’ onder een aantal 
voorwaarden de kans haar verblijf in Nederland te legaliseren. D e coalitiegenoten zijn 
het hier op hoofdlijnen mee eens.

Een Kamermeerderheid steunt ook het voornemen van Cohen om asielzoekers die 
zijn uitgeprocedeerd en na vier weken nog niet naar hun eigen land zijn vertrokken geen 
recht op opvang te verlenen.

Kamervoorzitter Van Nieuwenhoven doet aangifte bij de politie nadat de staatssecre
taris tijdens een debat door actievoerders in de boeien is geslagen; er blijken echter 
onvoldoende mogelijkheden voor vervolging.

O p 17 september stuurt Cohen het ontwerp van een nieuwe Vreemdelingenwet naar 
de Tweede Kamer.

En verder. ..

* bevestigt premier K ok op een persconferentie de ‘vriendschap’ van de kroonprins met 
M axim a Zorrcguieta uit Argentinië. GroenLinks en s p  vinden dat M axim a in geval 
van een huwelijk openlijk afstand moet nemen van het regime-Videla, waarin haar 
vader minister was;

* wil de Eerste Kamer meer tijd voor de behandeling van het wetsontwcrp-Twente-stad 
waardoor de herindeling niet op 1 januari 2000 kan ingaan;

* baart het geweld op O ost-Tim or minister Van Aartsen en de Tweede Kamer zorgen;
* aanvaardt het kabinet een nieuw mestplan. Ongeveer eenderde van het aantal vee

houderijen zal de komende vier jaar verdwijnen. De Tweede Kamer reageert over het 
algemeen positief. Het c d a  noemt de plannen evenwel ‘ redelijk desastreus’ ;

* zegt de premier toe opnieuw te kijken naar de voorgenomen regeling betreffende 
euthanasie van twaalfjarigen;

* doet minister Borst onder druk van met name w d , c d a , d 6 6  en PvdA concessies in 
haar voorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet;

* treedt J . van Baaien toe tot de Tweede Kamer. Enkele Kamerleden weigeren hem te 
feliciteren. Van Baaien raakte vorig jaar in opspraak vanwege vermeende extreem
rechtse sympathieën. Een interne WD-commissie pleitte hem na onderzoek vrij.

O ktober 1999

Financiële meevallers

M inister Zalm  verklaart tijdens de financiële beschouwingen vast te willen houden aan 
de financiële discipline van de afgelopen jaren (de zogenaamde Zalm -norm ). w d  en 
c d a  zijn het hiermee eens. PvdA en d 6 6  willen het regeerakkoord openbreken om bij 
aanhoudende economische groei de financiële meevallers structureel te kunnen inzetten 
voor zorg, infrastructuur en onderwijs.

T57



PETER VAN GRIENSVEN

Peper

M inister Peper oveivveegt een smaad proces tegen het Algemeen Dagblad vanwege een 
artikel waarin anonieme bronnen en voormalige topambtenaren Peper beschuldigen van 
fraude toen hij nog burgemeester van Rotterdam was. De minister zegt ‘onkreukbaar’ 
te zijn. Premier Kok zegt na overleg met Peper ‘vierkant’ achter de minister te staan.

Deeltijdivet

D e Tweede Kamer gaat akkoord met het wetsvoorstel Aanpassing Arbeidsduur dat 
werknemers in bedrijven met meer dan tien personen het recht geeft om in deeltijd te 
gaan werken. De grens van tien personen komt in de wet door een wijzigingsvoorstel 
van het c d a , gesteund door de w d  en de kleine christelijke fracties. Een soortgelijk 
initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks werd eerder door de Eerste Kamer verworpen.

Europees Kampioenschap

D e Tweede Kamer wil dat het kabinet voortvarender te werk gaat bij de voorbereidingen 
op het Europees Kampioenschap voetbal in 2000. Ministers Peper en Korthals wijzen 
een verzoek a f van het c d a  en GroenLinks om een speciaal wettelijk verbod op 
zwarthandel in voetbalkaarten in te voeren. Korthals ziet ook niets in de suggestie van 
het c d a  om het leger in te schakelen tijdens het e k .

En verder...

• steunt een Kamermeerderheid de aanleg van de noord-zuid-lijn in Amsterdam. Het 
c d a , dat eerder bedenkingen had bij de stijgende kostenraming, sluit zich bij de 
voorstanders PvdA, d 66 en GroenLinks aan;

• ziet staatssecretaris Van der Ploeg onder druk van de Tweede Kamer a f van zijn plan 
om alle culturele instellingen te vragen tenminste drie procent van hun subsidie aan 
jongeren, allochtonen en ander ‘nieuw publiek’ tc besteden;

• weigert het kabinet, ondanks een motie van p vdA , GroenLinks, s p  en r p f , extra geld 
uit te trekken voor de biologische landbouw;

• veroordelen de Tweede Kamer en minister Peper de bankierspraktijken van de 
provincie Zuid-H olland. Een Kamermeerderheid neemt genoegen met de mededeling 
van de minister dat zijn ministerie tekortschoot in het toezicht op de provincie;

• wil de vvD-fractie nog niet instemmen met het mestplan van de ministers Brinkhorst 
cn Pronk. De overige fracties eisen van de w d  duidelijkheid;

• wijst de Kamer het plan van het kabinet inzake dc arbeidsplicht van alleenstaande 
ouders met jonge kinderen van de hand zolang er geen extra maatregelen worden 
genomen. Alleen de w d  steunt het kabinet;

• willen alle partijen een hernieuwde discussie over de privatisering van overheidstaken. 
De beursgang van de n s  lijkt van de baan nadat de w d  een ommezwaai heeft gemaakt 
uit vrees dat een buitenlands bedrijf een meerderheidsbelang krijgt.
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N ovem ber 1999

Belastingplan

D e fractieleiders van c d a , GroenLinks, s p  en r p f  protesteren in een open brief aan de 
coalitie tegen de tijdsdruk bij de behandeling van het nieuwe belastingstelsel. In totaal 
dient de Kamer 2269 schriftelijke vragen in over het plan. Een meevaller schept ruimte 
om het belastingregime voor de groep middeninkomens met zo’n half miljard gulden 
te verlichten. De gehele Kam er wenste een verbetering voor de mensen in deze inko
menscategorie. Onder druk van de Kamer wordt het spaarloon gehandhaafd.

Waddengas

In het kabinet wordt na maanden een compromis gesloten over het boren naar gas in 
de Waddenzee. Het kabinet besluit voorlopig geen boorvergunning a f te geven, maar 
wel proefboringen toe te staan als in nader onderzoek komt vast te staan dat geen 
‘onherstelbare schade’ aan het gebied wordt toegebracht. Een Kamermeerderheid reageert 
teleurgesteld. N a een stevig debat in de PvdA dient de PvdA-fractie een motie in die het 
kabinet vraagt af te zien van nieuwe mijnbouwactiviteiten. Alleen de WD-fractie stemt 
tegen. M inister Pronk spreekt van een ‘explosieve situatie’ ; premier Kok noemt dat ‘een 
tikkeltje overdreven’.

Crisis in de polder

In de derde week van november lijkt het Nederlandse poldermodel op springen te staan. 
Werknemers- en werkgeversorganisaties weigeren nog langer te praten met het kabinet 
over de herziening van de organisatie van de sociale zekerheid; landbouworganisatie l t o  

stapt uit het overleg met minister Brinkhorst over het mestbeleid en de milieu- en 
bewonersorganisaties stappen uit het overleg over Schiphol. Tijdens een spoeddebat in 
de Tweede Kamer over de ruzie over de herziening van het socialezekerheidsstelsel, 
krijgen de bewindslieden van Sociale Zaken de steun van de coalitie. Het c d a  meent 
dat het coalitiebelang zwaarder heeft gewogen dan het draagvlak in de samenleving. De 
oppositie roept het kabinet op met de sociale partners nader overleg te voeren over de 
hoofdlijnen van het herzieningsplan.

Zedendelinquenten

D e dood van de 7-jarige Chanel Naom i Eleveld veroorzaakt een golf van verontwaardiging 
en een luide roep, ook in de Tweede Kamer, om maatregelen tegen (recidiverende) 
zedendelinquenten. M inister Korthals wil niet overhaast te werk gaan. D e Kamer neemt 
met grote meerderheid een pvdA-WD-motie aan waarin om een aanzienlijk langere 
proeftijd voor zedendelinquenten wordt gevraagd. Korthals laat de mogelijkheden 
onderzoeken.
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En verder...

• stemt de Tweede Kamer in grote lijnen in met de nieuwe klimaatnota van het kabinet;
• zijn de regeringsfracties overwegend positief over de Defensienota, met name over het 

streven de krijgsmacht sneller, moderner en parater te maken. Er is wel kritiek op het 
besluit een F-i6-squadron te verkopen, op het aantal geplande fregatten en op de 
passages over de Europese defensiesamenwerking;

* sleept staatssecretaris Van der Ploeg zijn fel bediscussieerde Kunstplannen door de 
Tweede Kamer met de belofte dat kwaliteit van kunst uitgangspunt blijft bij de 
beoordeling van subsidieaanvragen;

* wil een Kamermeerderheid van PvdA , GroenLinks, c d a  cn d 66 meer geld voor het 
hbo;

* maakt de Tweede Kamer zich grote zorgen over de leerachterstand van kansarme 
leerlingen uit achterstandswijken. GroenLinks wil een parlementair onderzoek naai
de oorzaken;

• laat staatssecretaris Adelmund haar emoties de vrije loop in een debat over de 
achterstanden van allochtone kinderen;

* reageert de Tweede Kamer verheugd op een VN-rapport over Srebrenica waarin de 
schuld niet bij Dutchbat wordt gelegd en waarin kritisch is gekeken naar het eigen 
optreden;

• steunt een grote meerderheid van de Kamer het wetsvoorstel betreffende de privacy
bescherming;

* dienen c d a  en GroenLinks een initiatiefvoorstel in tegen de handel in zwarte kaartjes 
voor het e k ;

• keurt de Tweede Kamer de lobbyactiviteiten voor een raket van oud-bewindsman 
Gmelich Meijling af.

December 1999

Waddengas

Begin december besluit het kabinet tot een voorlopig verbod op winning van aardgas 
uit de Waddenzee. Daarmee komt het kabinet de Tweede Kamer verder tegemoet. Voor 
c d a  en GroenLinks gaat het besluit niet ver genoeg. De w d , voorstander van boren, 
kan leven met het besluit, omdat het geen definitief afstel is.

Sociale zekerheid

pvdA-fractieleider Melkert ziet ruimte voor een compromis bij de herziening van de 
uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid door de werkgevers- en werknemersor
ganisaties toch een rol te geven bij het beheer van de sociale fondsen voor w  cn w a o . 
w d  cn d 6 6  zijn geïrriteerd door de compromispoging.
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Schiphol

Het kabinet besluit dat Schiphol ‘beheerst’ mag doorgroeien op de huidige locatie. 
Overschrijdingen van de nieuwe milieunormen worden niet toegestaan. Er komt voor
lopig ook geen nieuwe luchthaven in de Noordzee. In de Tweede Kamer overheerst 
tevredenheid over het kabinetsbesluit, hoewel met spanning wordt uitgezien naar de 
concretisering van de nieuwe normen.

Hogesnelheidslijn

De Tweede Kamer zit in haar maag met het voornemen van minister Netelenbos om 
de HSL-Zuid openbaar aan te besteden. Vorige maand wees de minister een bod van de 
n s  af cn de n s  weigerde een nieuw bod te doen. Een Kamermeerderheid vreest dat een 
buitenlandse aanbieder de n s  de loef zal afsteken. Netelenbos belooft uiteindelijk pas 
in maart 2000 te beslissen ‘o f en hoe’ de h s l  wordt aanbesteed.

Studiehuis

Een protest van scholieren tegen het Studiehuis ontaardt in vernielingen. Staatssecretaris 
Adelmund is niettemin bereid de werkdruk tijdelijk te verminderen. Een ruime Kamer
meerderheid steunt haar. d 66 en s p  willen verder ingrijpen. De nieuwe plannen roepen 
weer protesten op uit het onderwijsveld.

Belastingplan, Financiën

De totale oppositie boycot een Kameroverleg over het Belastingplan 2001, uit protest 
tegen het gejaag van Paars. De coalitiefracties van pvcIa  en w d  blijken het met name 
oneens over de plannen ten aanzien van het eigen huis en de nieuwe heffing op vermogen. 
Minister Zalm verwacht dit jaar voor het eerst sinds 1973 een begrotingsoverschot te 
bereiken.

En verder...

* steunt de Tweede Kamer het kabinetsvoornemen om de bevoegdheden van de politie 
voor her fouilleren van burgers te verruimen;

* is de Tweede Kamer geschokt over de onthulling van de Rekenkamer dat er 600 
dienstvvapens van de Nederlandse politie ‘zoek’ zijn en het aantal uitgedeelde kogels 
slecht wordt geadministreerd;

* blijkt dat minister Van Aartsen deTweede Kamer verkeerd inlichtte over het niet door
gaan van een gesprek met de toenmalige Indonesische presidentskandidaat Wahid;

* botst minister Hermans met PvdA, d 6 6  en oppositie over de onderwijsgelden;
* eist de Tweede Kamer hardere maatregelen voor het EK-voetbal. De politieke partijen 

zijn niet tevreden over de maatregelen die minister Peper bekendmaakte;
* wordt Dijkstal door zijn collega’s gekozen tot Kamerlid van het jaar;
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• bereikt minister Netelenbos met de regio Amsterdam een akkoord over rekeningrijden. 
In ruil daarvoor krijgt Amsterdam geld voor de aanleg van de tweede Coentunnel en 
de Westelijke Randweg, en voor uitbreiding van het openbaar vervoer. PvdA en d 66 
steunen het akkoord. De w d  is kritisch, maar wil meewerken aan de uitvoering van 
het regeerakkoord, waarin een proef met rekeningrijden is afgesproken;

• vinden p v d A  en WD dat de politie te weinig greep heeft op de coffeeshops en dat de 
teelt van nederwiet uit de hand loopt. Een D66-GroenLinks-motie om bij wijze van 
experiment de teelt te gaan gedogen, wordt alleen gesteund door d 66, GroenLinks en 
s p ;

• keert de w d  zich tegen pleidooien van P v d A -fractieleider Melkert om de uitgaven voor 
de zorg en onderwijs fors te verhogen en komend voorjaar ‘een stevige investerings- 
agenda’ op te stellen.

Januari 2000

Belastingplan, Financlën

Een Kamermeerderheid is tevreden over de kabinetsmaatregelen voor de lagere en 
middeninkomens en de ouderen.

pvdA en d 6 6  willen tussentijdse herziening van het regeerakkoord in verband met het 
‘structureel’ geacht begrotingsoverschot. De w d  wil versnelde aflossing van de staats
schuld.

Omroepwet

De coalitiefracties en GroenLinks gaan akkoord met de nieuwe Omroepwet. De pv<Ia, 
gesteund door de oppositie, weet in de wet vast te leggen dat er de komende tien jaar 
drie publieke netten en vijf radiozenders blijven bestaan. Ook komt er een netstatuut 
om de publieke omroep meer zeggenschap te geven bij de programmering. De PvdA ziet 
op het laatste moment af van een voorstel om de omroepen een concessie van tien in 
plaats van vijf jaar te verlenen wat was bedoeld als een tegemoetkoming aan de v a r a  
die dreigt uit het publieke bestel te stappen.

Peper

Wet Algemeen Dagblad meldt dat accountan ts dubieuze uitgaven van ten minste ƒ 100.000 
hebben gevonden waarvoor oud-burgemeester Peper zich zal moeten verantwoorden 
tegenover de Rotterdamse Commissie voor de Rekening ( c o r ) .  Peper eist bij de com
missie uitleg over het lek naar het AD. Hij schakelt zelf een accountantskantoor in en 
eist inzage in de stukken voor hij verder wil praten. Omdat de commissie volgens Peper 
weigert vooraf inzage te geven in de belastende stukken over zijn declaraties, zegt hij 
een gesprek met de c o r  af. Premier Kok maant Peper op te houden met het traineren 
van het onderzoek. Peper verschijnt vervolgens toch voor de commissie. Eerste-Kamer
voorzitter Korthals Altes geeft hem een steuntje in de rug door het optreden van de c o r  
te laken. Burgemeester Opstelten van Rotterdam neemt het op voor de commissie.
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Sociale zekerheid

Het kabinet en de sociale partners leggen hun conflict over de uitvoering van de sociale 
zekerheid bij. De werkgevers- en werknemersorganisaties krijgen zeggenschap in de 
verdeling van de reïntegratiegelden en andere arbeidsmarktinitiatieven. De coalitiefracties 
steunen het compromisvoorstel.

Studiehuis

Staatssecretaris Adelmund draait de eerdere verlichting van de Studiehuis-eisen weer 
grotendeels terug. De Tweede Kamer gaat hiermee akkoord. Veel Kamerleden en de 
staatssecretaris zelf betreuren de gang van zaken.

En verder...

* doet minister Peper in een notitie aan de Tweede Kamer voorstellen die de macht van 
de Senaat zullen beperken;

* wil Peper de verantwoordelijkheid voor sponsoring van politieke partijen door bedrij
ven overlaten aan de partijen. GroenLinks en PvdA  willen via een initiatiefwetsvoorstel 
bedrijfssteun aan partijen verbieden;

* is er in de Tweede Kamer brede steun voor een ingrijpende wijziging van het politieke 
en bestuurlijke bestel in gemeenten, zoals voorgesteld door de staatscommissie-Elzinga. 
De voorstellen inzake burgemeestersbenoemingen zijn echter omstreden;

* erkent minister Van Aartsen in de Tweede Kamer dat hij fouten heeft gemaakt in zijn 
Indonesiëbeleid;

* vindt minister Jorritsma dat er in beginsel in de Biesbosch naar gas mag worden 
geboord. GroenLinks en s p  willen een verbod;

* staat staatssecretaris Cohen onder zware druk van de Kamer vanwege het uitblijven 
van maatregelen in de kwestie van de minderjarige asielzoekers;

* gaan g p v  en r p f  verder als ChristenUnie;
* komt minister De Vries tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer om in de kwestie 

van de gedeeltelijke arbeidsplicht voor bijstandsmoeders met kinderen met aan
vullende maatregelen te komen. Hij belooft regeling van kinderopvang;

* wil de Kamer dat premier Kok de joodse gemeenschap excuses aanbiedt voor het feit 
dat de opvang van joden na de oorlog is tekortgeschoten.

Februari 2000

Hu u rv er hoging

Staatssecretaris Remkes komt in conflict met de Tweede Kamer over de huurverhoging. 
Remkes wil een hogere maximale huurstijging dan de Kamer. Een motie van pv cLa , d 6 6 ,  
GroenLinks, s p  en g p v / r p e  leidt tot bijstelling van zijn standpunt: een lagere maximale 
huurstijging en extra huursubsidie voor de lagere inkomens.
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Deeltijdivet

D c W D-Eerste-Kamerfractie stemt samen met de kleine christelijke partijen tegen de 
Deeltijdwet. Eerder hadden de w d -  en CDA-senatoren een soortgelijk voorstel van 
GroenLinks laten sneuvelen. H et c d a  stemt dit keer voor, zodat de wet de Senaat wel 
passeert. De pvdA is zeer verbolgen over het feit dat de WD-Senaatsfractie na de ‘Nacht 
van W iegel’ voor de tweede keer afstand neemt van de coalitie.

Belastingplan, meevallers

De Tweede Kamer aanvaardt het belastingplan. GroenLinks, s p  en s g p  stemmen tegen. 
De eerste twee fracties vinden het nieuwe belastingstelsel vooral te positief uitpakken 
voor de mensen met hogere inkomens, de SGP-fractie heeft problemen met het feit dat 
het stelsel nadelig uitwerkt voor kostwinners en omdat het vrouwen stimuleert te gaan 
werken. Het c d a  stemt wel in met het belastingplan en promoveert daardoor in de ogen 
van w d - fractieleider Dijkstal tot mogelijke regeringspartner in een volgende coalitie.

De besteding van financiële meevallers houdt de gemoederen in de coalitie bezig. Kok 
zoekt op een partijbijeenkomst de middenweg: er is zowel ruimte voor extra uitgaven 
als voor versnelde aflossing van de staatsschuld. D66 zit met haar wensen op diezelfde 
middenweg.

Peper

Minister Peper moet van de rechterzijn declaratieformulieren openbaar maken. Priva
cygevoelige zaken mag hij doorhalen. Dat is het resultaat van een proces in het kader 
van de Wet Openbaarheid Bestuur (w o b ) ,  dat door een journalist tegen Peper aange
spannen was. Kok spreekt van een woB-hype. Peper zet zijn declaraties vervolgens op 
internet. De Kamer wil opheldering over de reiskosten die hij maakte voor een trip naar 
de Nederlandse Antillen.

Peper is nog steeds in gevecht met de c o r . De oud-burgemeester dreigt de raadscom
missie voor de rechter te slepen vanwege lekken naar de pers. Peper zou er niet in zijn 
geslaagd alle eerder gestelde vragen over zijn declaraties in detail te beantwoorden.

Skivakantie van de koningin

Rosenmöller roept premier Kok op om koningin Beatrix niet met skivakantie naar 
Oostenrijk te laten gaan vanwege de regeringsdeelname van de rechts-extreme partij van 
Haidcr. Kok ziet niets in de oproep. De Oostenrijkse media grijpen het bezoek van de 
koningin aan als legitimatie van de nieuwe regering. GroenLinks en de s p  spreken van 
een taxatiefout van Kok en de koningin.

En verder...

* steunt de w d  het initiatiefwetsvoorstel van c d a  en GroenLinks om zwarthandel van 
voetbalkaartjes strafbaar te stellen toch niet, zodat er geen meerderheid voor is. De
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Kamer (pvd.A , w d , c d a , g p v , r p f  en s g p ) stemt wel in met een wetsvoorstel om 
bestuurlijke ophouding mogelijk te maken, zodat relschoppers twaalf uur lang vast
gezet kunnen worden, d 66 stemt met de eerdergenoemde partijen voor het wetsvoor
stel dat de mogelijkheid biedt relschoppers twaalf dagen lang te kunnen vasthouden 
(strafrechtelijke ophouding);

* wil de Tweede Kamer een voorlopig verbod op experimenten op mensen met dierlijke 
cellen en organen totdat meer bekend is over de risico’s;

* s t e u n t  h e t  c d a  e e n  m o t i e  v a n  P vd A , w d , d 6 6  v o o r  h a n d h a v i n g  v a n  d e  z e s  F - i 6 - s q u a d -  
r o n s .  De r e g e r in g s f r a c t i e s  w i l l e n  h e t  a a n t a l  m a r i n e f r e g a t t e n  o p  l a n g e r e  t e r m i j n  m e t  
t w e e  e x t r a  b e p e r k e n ;

* is de Tweede Kamer verdeeld over een beperkte openstelling van de Ijzeren Rijn. PvdA 
en c d a  willen wel, w d  en d 6 6  voelen er niets voor. Uiteindelijk stemt de Tweede 
Kamer wel in met een tijdelijke ingebruikname;

* is een deel van de PvdA ongelukkig met een openhartig boek van pvdA-fractielid Van 
Zuijlen. Zij mag fractiesecretaris blijven, maar mag geen dagboek meer publiceren 
waarin vertrouwelijke, interne informatie over de fractie staat. Enkele maanden later 
zal Van Zuijlen bekendmaken de Kamer te verlaten;

* sluiten minister Brinkhorst en de l t o  een deelakkoord over de mestproblematiek;
* wil de Tweede Kamer dat ‘zwarte’ basisscholen meer aandacht besteden aan les in de 

Nederlandse taal, maar is zij verdeeld over de wijze van aanpak. De Kamer is zeer 
kritisch over een plan van staatssecretaris Adelmund om de onderwijsachterstanden 
van allochtone leerlingen aan te pakken;

* werkt de w d  met het c d a  aan plannen om het aantal WAo’ers terug te dringen. Dit 
komt de w d  op scherpe kritiek van Melkert te staan.

Maart 2000

Peper

Minister Peper treedt op maandag 13 maart af. Hij wil de handen vrij hebben om het 
rapport over zijn declaraties als burgemeester van Rotterdam te bestrijden. Peper meent 
te zeer omstreden te zijn geraakt om nog langer te kunnen functioneren als verantwoor
delijk minister voor het openbaar bestuur. Premier Kok noemt het een wijs besluit. De 
oppositie heeft kritiek op het feit dat hij niet heeft gewacht op het coR-rapport dat 
diezelfde week nog zal verschijnen. In dat rapport krijgt de oud-burgemeester er flink 
van langs. Hij zou de formele regels vaak hebben overtreden. Pepers verweer dat hij als 
burgemeester 24 uur per dag ten dienste stond van de gemeente wordt door de c o r  
verworpen. De fractievoorzitters van w d , d 6 6 ,  c d a  en GroenLinks menen dat de inhoud 
van het rapport dusdanig belastend is, dat Pepers positie als minister ernstig in het 
gedrang zou zijn gekomen. Minister De Vries volgt Peper op Binnenlandse Zaken op. 
Vermeend wordt de nieuwe minister van Sociale Zaken. p v d A -Kamerlid Bos vervangt 
Vermeend als staatssecretaris van Financiën.
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Minister Peper nadat hij zijn ontslag heeft aangeboden. 
[Foto: Jiri Büller]

Twentestad

In de Eerste Kamer is geen steun te vinden voor het wetsontwerp om te komen tot de 
vorming van Twentestad. Minister Peper, zelf voorstander, dreigde binnenskamers met 
aftreden. Vanwege de dreigende impasse stelde Peper voor het debat in de Eerste Kamer 
uit te stellen. De Eerste Kamer besluit hiertoe op verzoek van Pepers opvolger De Vries. 
Het ontwerp wordt in april ingetrokken.

Mestbeleid

De ministerraad stemt in met het nieuwe mestbeleid van Brinkhorst en Pronk. Brinkhorst 
komt ook tot een akkoord met de v ijf provincies die met de aanpak van het mestprobleem 
en de daarmee verbonden reconstructie van het platteland te maken krijgen. De opkoop- 
en beëindigingsregeling voor veehouders gaat op 22 maart van start. De regeling is al 
enkele uren van kracht als de Tweede Kamer haar goedkeuring hecht aan het mestbeleid. 
Ook de w d  stemt er mee in.
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En verder...

* is minister Netelenbos laaiend over uitspraken van WD-Kamerlid Blauw dat zij 
‘prostitutie bedrijft met overheidsgeld’ bij de invoering van rekeningrijden;

* moet minister Hermans onder druk van PvdA, GroenLinks, c d a , d 6 6  en s p  overstag 
en wordt de aanvullende beurs omgezet van een lening in een gift;

* staken c d a  en PvdA hun aanvankelijke verzet tegen de versnelde liberalisering van de 
gasmarkt. GroenLinks, s p  en de kleine christelijke partijen stemmen tegen de nieuwe 
Gaswet;

* botst staatssecretaris Hoogervorst met zijn partij, de w d , over de WAO-kwestie. Hij 
vindt het probleem te groot om buiten de coalitie aan te pakken;

* is minister Zalm bereid de extra uitgaven voor 2001 en 2002 naar voren te halen 
overeenkomstig de wens van de coalitiefracties;

* pleit GroenLinksTweede-Kamerlid Halsema in HP/De Tijd voor afschaffing van de 
monarchie;

* vindt de Kamer het wetsvoorstel dat ‘deals’ met kroongetuigen moet regelen veel te vaag;
* verwerpt een Kamermeerderheid gasboringen in de Biesbosch. Alleen de w d  heeft 

geen bezwaren;
■ zegt het kabinet de joodse gemeenschap ƒ 400 miljoen toe, krijgt de Indische gemeen

schap ƒ  250 miljoen en de zigeunergemeenschap ƒ  30 miljoen;
* verlaat Wiegel de Eerste Kamer. Hij zegt zijn verschillende functies niet langer te 

kunnen combineren;
* gaat alleen het c d a  niet akkoord met de stelselherziening in de sociale zekerheid;
* wil Cohen de toelating van alleenstaande minderjarige asielzoekers beperken. De w d  

heeft hier al eerder op aangedrongen.

April 2000

Monarchie

Begin april pleit D66-leider De Graaf voor modernisering van de monarchie. Het 
staatshoofd zou niet langer deel moeten uitmaken van de regering, niet meer betrokken 
moeten zijn bij kabinetsformaties en uit de Raad van State moeten treden. In eerste 
instantie steunen alleen GroenLinks en de s p  zijn pleidooi. Premier Kok laat direct 
weten niet van zins tc zijn om ook maar iets te wijzigen in de staatsrechtelijke positie 
van het staatshoofd. De PvdA verklaart geen behoefte te hebben om de rol van het 
staatshoofd terug te dringen. Het c d a  meent dat De Graaf tekort doet aan de inzet van 
de koningin; volgens d66 en pvc1a  bezigt het c d a  goedkope en populistische taal. De 
w d  wil niet tornen aan de monarchie. Later blijkt dat dc PvdA-fractie wel bereid is de 
status van de koningin als lid van de regering ter discussie te stellen en dat fractielid 
Rehwinkel al in december heeft gepleit voor beëindiging van de rol van de koningin bij 
kabinetsformaties en voor een discussie over de formele positie van het staatshoofd in 
de regering. Kok zegt een debat over de constitutionele rol van het staatshoofd te 
accepteren, maar geen verandering te wensen in de positie van koningin Beatrix. Hij 
zal op verzoek van d66 een notitie over het vraagstuk opstellen.
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Allochtonenbeleid

Het door Dijkstal tijdens een partijbijeenkomst en in de NRC geuite verwijt dat de PvdA 
het beleid ten aanzien van de integratie van minderheden remt, wordt door Melkert 
aangegrepen om een breed debat door fractievoorzitters over het allochtonenbeleid aan 
te vragen. Tijdens dat debat wordt Dijkstal bekritiseerd door M elkert en Rosenmöller 
omdat hij de kritiek op de PvdA in de Kamer niet herhaalt. H et c d a  schuift de WD-Ieider 
zelf een deel van de schuld voor het falende allochtonenbeleid in de schoenen.

En verder...

• staat de Tweede Kamer achter het voorstel van minister Korthals om criminele 
verslaafden gedwongen te laten afkicken;

• wil het kabinet in drie jaar ƒ 18 miljard extra uittrekken. De helft van dit bedrag is 
bestemd voor onderwijs en volksgezondheid;

• stem m en PvdA en w d  in m et de extra m aatregelen van H oogervorst om  de stijging 
van het aantal WAo’ers in te dam m en. D e  staatssecretaris en de PvdA wijzen de plannen 
die de w d  en het c d a  gezam enlijk  hebben uitgedokterd van de hand;

• zijn de paarse partijen in grote lijnen ingenomen met het ontwerp-Vreemdelingenwet. 
Een twistpunt is de termijn waarop een vaste verblijfsvergunning kan worden verkre
gen. De w d  wil die termijn, samen met c d a , r p e , s g p  en g p v , verlengen van drie naar 
vijf jaar;

• neemt de Tw eede Kamer het PvdA-voorstel aan om de aanvullende studiebeurs om te 
zetten in een gift;

• liggen Dijkstal en minister Borst met elkaar in de clinch over de wachtlijsten;
• gaat dc Eerste Kamer akkoord met de Drankwet. De w d  dreigde eerder tegen te 

stemmen omdat de minister te gemakkelijk drankreclame aan banden zou kunnen
leggen;

• blijkt uit vragen van de s p  dat 18 van de 29 bewindslieden in te dure auto’s rijden. Er 
komen overigens nieuwe regels voor het declaratiegedrag van politici;

• is de Kamer tevreden over het akkoord met de joodse en zigeunergemeenschap. De 
Kamer heeft wel problemen met de hoogte van het bedrag voor Indische Nederlanders.

M ei 2000

Kosovodebat en verhoren commissie-Bakker

De fractieleiders in de Tweede Kamer wijden een debat aan de Nederlandse inbreng in 
de oorlog in Kosovo. De overgrote meerderheid van de Kamer is van oordeel dat 
Nederland gezien zijn grote bijdrage meer invloed had moeten hebben op het verloop 
van de acties. In dc Kosovo-oorlog maakten de grote landen de dienst uit.

Tijdens het debat gaat Dijkstal in op de taakomschrijving van de Tijdelijke commissie 
besluitvorming uitzendingen (commissie-Bakker) die dc deelname van Nederland aan 
VN-vredesoperaties gaat onderzoeken en die deze maand start met de openbare verhoren. 
1  ot ongenoegen van Melkert en De Graaf maant Dijkstal de commissie zich te beperken
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tot de besluitvorming rond dc missies en niet het verloop van de missies zelf te onder
zoeken. De WD-leider ontkent partijpolitieke overwegingen (Voorhoeve (w d ) bestierde 
het ministerie tijdens de val van de enclave-Srebrenica).

Overleg tussen Kamervoorzitter Van Nieuwenhoven (tweede links) en De Hoop Scheffer (c d a ), 
Van [Middelkoop ( c. p v ) , De Graaf (d 66), Rosenmöller (GroenLinks) en Melkert ( pvc1a ) tijdens 

een schorsing van het Kosovo-dehat. Op de achtergrond minister-president Kok en minister 
van Buitenlandse Zaken Van Aartsen.

[Foto: Werry Crone, Trouw]

Bereikbaarheidsoffensief Randstad

Minister Netelenbos wenst een akkoord op hoofdlijnen met de coalitiefracties over het 
zogenoemde Bereikbaarheidsoffensief Randstad voor ze ermee naar de Kamer stapt. T ij
dens het torentjesoverleg stellen pvdA cn d 6 6  dat het openbaar vervoer wordt onderbe
deeld in het plan. Verder houden de kwesties van rekeningrijden en betaalstroken de 
coalitie verdeeld. Uiteindelijk weet Netelenbos toch een akkoord op hoofdlijnen te 
bereiken. Het kabinet keurt in totaal voor ƒ n miljard aan maatregelen goed om de 
weg- en infrastructuur in de Randstad te verbeteren.
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Heenzendingen gedetineerden

Minister Korthals betreurt de vroegtijdige heenzendingen van 203 gevangenen en zegt 
dat zijn ambtenaren hem hiervan niet op de hoogte hadden gesteld. De minister slaagt 
er slechts gedeeltelijk in de Kamer opheldering te verschaffen over de vraag hoe een 
cellenoverschot is omgeslagen in een tekort. Korthals moet de Kamer bovendien beloven 
dat hij zijn ambtenaren niet de schuld geeft bij falen van Justitie. De bewindsman moet 
vervolgens de Kamer tekst en uitleg geven over het feit dat Justitie geen mensen oppakt 
die veroordeeld zijn tot korte straffen om zo cellen vrij te maken voor voetbalvandalen. 
Korthals verzekert dat niemand zijn straf zal ontlopen.

En verder...

* herdenkt de Kamer de vuurwerkramp in Enschede. Kamer en kabinet willen een 
onafhankelijk onderzoek naar de ramp. Het onderzoek komt onder leiding van 
oud-ombudsman Oosting;

* hekelt Beatrix naar verluidt de opstelling van Kok rond haar skireis en vraagt zij hem 
hoe om te gaan met de Oostenrijkse ambassadeur die de volgende maand zal vertrek
ken;

* wil de Kamer maatregelen tegen de NS-leiding als wordt bevestigd dat die wist van 
subsidiemisbruik bij de aanleg van de Schipholtunnel. D e ns weerspreken de fraude;

* is er onenigheid in de coalitie over de besteding van opbrengst van de verkoop van 
telefoonfrequenties;

* eist een meerderheid van de Kamer verlenging van de proeftijd voor zedendelinquenten 
tot maximaal 15 jaar. Minister Korthals wil niet verder gaan dan maximaal 6 jaar;

* stemmen de Eerste-Kamerfracties van GroenLinks, s p  en s g p  tegen het nagenoeg onge
wijzigde nieuwe belastingstelsel;

* s t e m m e n  p v d A , w d , d 6 6 ,  g p v , r p e  e n  s g p  v o o r  d e  n i e u w e  W e t  p e r s o n e n v e r v o e r  d i e  
d e  i n v o e r i n g  v a n  e e n  b e p e r k t e  m a r k t w e r k i n g  b e h e l s t .  Er o n t s t a a t  v e e l  o p h e f  o v e r  e e n  
d o o r  P vdA , d 6 6 ,  c d a  e n  s p  g e s t e u n d  P v d A - D 6 6 - a m e n d e m e n t  w a a r d o o r  l a g e r e  o v e r 
h e d e n  m o g e n  a f z i e n  v a n  o p e n b a r e  a a n b e s t e d i n g  i n d i e n  e e n  v a n  d e  v e r v o e r s m a a t s c h a p 
p i j e n  a l e e n  te  d o m i n a n t e  p o s i t i e  in  d i e  r e g io  g e n i e t ;

* wordt op de derde woensdag in mei voor de eerste maal de zogenoemde Dag van de 
Verantwoording gehouden. Op deze dag zal voortaan de minister van Financiën de 
financiële jaarverslagen van de departementen aanbieden aan de Kamer. De Kamer 
krijgt ook een rapport met het commentaar van de Rekenkamer op de jaarverslagen;

* is er crisisoverleg tussen de coalitiepartijen over de nieuwe Vreemdelingenwet. p v d A , 
D 6 6  en staatssecretaris Cohen zijn de aanhoudende kritiek van de w d  beu. Bovendien 
heeft de w d  een reeks eisen op tafel gelegd die de andere partijen onaanvaardbaar 
vinden;

* dwingt de Kamer ( pvcIa , d 6 6 ,  GroenLinks, s p  en de kleine christelijke partijen) Cohen 
tor uitstel van zijn besluit inzake terugkeer jonge asielzoekers. Hij zegt nieuw onderzoek 
toe;
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* gaat de Tweede Kamer akkoord met de nieuwe milieunormen voor Schiphol tot 2003. 
Maximaal 12 .000 woningen mogen geluidshinder ondergaan. De pvcL\ stemt na 
eerdere kritiek toch in;

* stemmen de coalitiefracties in met de aanschaf van de NH90-helikopter;
* stemt het parlement in verenigde vergadering bijeen in met het huwelijk van prins 

Bernhard jr. Vier senatoren van GroenLinks laten weten te hebben tegengestemd.

Juni 2000

Vera n ti voord1 ngsdeb at, controle Kamer

Het eerste financiële verantwoordingsdebat wordt gehinderd door het ontbreken van 
voldoende gegevens. Er is met name kritiek op het departement van minister Borst, 
door Rosenmöller als departement van ‘Vertraging, Wisselvalligheid en Slordig ramen’ 
betiteld. Premier Kok belooft beterschap voor wat betreft de informatieverstrekking.

In overleg met de fractievoorzitters besluit de Kamervoorzitter in het najaar met 
voorstellen te komen om de controlemogelijkheden van de Kamer te vergroten. De 
Tweede Kamer zal volgend jaar de beschikking krijgen over een Verificatiebureau dat 
zal assisteren bij de beoordeling van nota’s en onderzoeksrapporten. De wens van de 
fractievoorzitters van pvdA, w d , c d a  en d 6 6  om te komen tot een zogenoemd senio
renconvent wordt niet gehonoreerd, vanwege mogelijke competentiegeschillen met het 
Presidium. De fractieleiders besluiten wel vaker informeel bij elkaar te komen.

Commissie-Bakker

De commissie-Bakker gaat begin juni door met de openbare verhoren van politici, 
ambtenaren en militairen over de besluitvorming rond met name Srebrenica en de 
Kosovocrisis. Heel veel nieuws levert dat niet op. De commissie zal haar rapport op 4 
september publiceren. Nog tijdens de verhoren wordt bekend dat VN-ambassadeur Van 
Walsum pleit voor de inzet van Nederlandse troepen in Sierra Leone, met als argument 
dat Nederland zo nog voor de commissie-Bakker goed en wel uitvergaderd is, verlost 
zou zijn van zijn Srebrenicasyndroom. Het kabinet besluit echter geen militairen te 
sturen en de Kamer is het daarmee eens.

Meevallers

De behandeling van de Voorjaarsnota wordt een discussie over de meevallers. Volgens 
het Centraal Planbureau valt er dit jaar bovenop de reeds bekende meevaller van ƒ 5,6 
miljard nog eens ƒ  1,5 miljard extra te verwachten. Minister Zalm wil echter niet meer 
uitgeven dan de genoemde ƒ 5,6 miljard en de in het regeerakkoord afgesproken ƒ 5,3 
miljard. PvdA en d 6 6  laten de eis vallen om nog voor de zomer ƒ 1 a 1,5 miljard extra 
uit te trekken voor zorg, onderwijs en veiligheid. Wel lukt het hun, met behulp van 
GroenLinks, SP en de kleine christelijke partijen, binnen de toegezegde ƒ 5,6 miljard, 
ƒ 335 miljoen vrij te maken voor een aantal specifieke maatregelen op deze beleidster
reinen. In een motie leggen de coalitiefracties vast dat zij later dit jaar meer geld willen
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uittrekken voor zorg, onderwijs en veiligheid, c d a , GroenLinks en s p  hebben met name 
kritiek op de PvdA die aanvankelijk hoog inzette, maar later toch weer bijdraaide.

Betuwelijn

Ondanks een vernietigend oordeel van de Rekenkamer over de besluitvorming rond de 
aanleg van de Betuwelijn ziet het kabinet geen aanleiding om het besluit te heroverwegen. 
Een Kamermeerderheid is het daarmee eens. d 66 en de oppositie willen een adempauze. 
Netelenbos doet een kleine handreiking door de aanbesteding van de rails uit te stellen.

Vreemde li ngen wet

Bij de oppositie bestaat wrevel over het feit dat de coalitiefracties met staatssecretaris 
Cohen overleg voeren en tot vergaande afspraken komen over de nieuwe Vreemdelin
genwet. De coalitie zou hebben afgesproken om nier te tornen aan het broze akkoord 
en geen wijzigingsvoorstellen van de oppositie te steunen, c d a  en GroenLinks roepen 
de drie paarse partijen op ‘open en democratisch’ te zijn. Volgens Cohen is de materie 
niet geschikt voor een dualistische benadering, c d a , GroenLinks en s p  stemmen tegen 
de nieuwe Vreemdelingenwet.

En verder...

• komt een werkgroep uit de Tweede Kamer tot de conclusie dat er waarschijnlijk altijd 
nog vragen zullen blijven rond de Herculesramp, maar een parlementaire enquête 
wordt niet aanbevolen;

• wordt een motie van p v d A , d 6 6 ,  GroenLinks en s p  voor het gedogen van de levering 
van softdrugs aan coffeeshops met een nipte meerderheid (73 tegen 72 stemmen) 
aangenomen. De stemmen zouden hebben gestaakt als alle Kamerleden bij de stem
ming aanwezig waren geweest. Het kabinet weigert de motie uit te voeren;

• gaat Van Aartsen in tegen de wens van de Kamermeerderheid door niet te proberen 
het geweld op de Molukken op de agenda van de Veiligheidsraad te krijgen. Dit zou 
kunnen worden uitgelegd als een gebrek aan vertrouwen in president Wahid, aldus de 
minister;

• komt staatssecretaris Adelmund met een nieuw en volgens de Kamer beter plan om de 
leerprestaties van allochtone en autochtone leerlingen te verbeteren;

• accepteert de Tweede Kamer het Bereikbaarheidsoffensief van minister Netelenbos op 
hoofdlijnen. d 6 6 ,  c d a  en GroenLinks eisen wel beter inzicht in de besteding van de 
gelden;

• komt het kabinet de Kamer tegemoet door kabelbedrijven te verplichten binnen twee 
jaar hun netwerken open te stellen voor internetaanbieders. d 6 6  en w d  hadden hier 
in een motie om gevraagd;

• houdt Netelenbos vast aan openbare aanbesteding van de h s l ;
• wil een Kamermeerderheid (p v d A , c d a , GroenLinks) de leerplichtige leeftijd verlagen 

naar 4 jaar. Staatssecretaris Adelmund is hier geen voorstander van;
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* willen pvcIa , c d a , d 6 6 ,  GroenLinks en s p  sponsoring van her Kennisnet door het 
bedrijfsleven beperken.

Ju li 2000

Bij verschillende bewindslieden en Kamerleden heerst tevredenheid over het geslaagde 
e k ; men wil in de toekomst meer grote sportevenementen organiseren. Een incident 
met een RAi-televisieploeg leidt tot heftige reacties in Italië en het Europees parlement. 
Het kabinet laat de Kamer weten dat onderzoek van het o m  heeft uitgewezen dat de 
journalisten niet tc hard zijn aangepakt.

En verder. ..

* is er onvrede bij onder meer de P vd A , d 6 6  en GroenLinks over het door staatssecretaris 
Cohen aangekondigde uitstel van de invoering van de Vreemdelingenwet;

* steunt de Kamer het wetsvoorstel inzake de zondagsrust van PvdA  en ChristenUnie. 
Alleen de w d  is tegen;

* vindt minister De Vries een gedragscode voor oud-politici niet nodig. De Kamer had 
hierom gevraagd na de Gmelich Meijling-affairc;

* meldt Netelenbos de Kamer dat zij de n s  zal korten in verband met de te veel betaalde 
subsidie voor de aanleg van de Schipholtunnel;

* besluit het kabinet dat jongeren tussen 12 en 16 toch geen recht op euthanasie krijgen 
als de ouders daar tegen zijn omdat dit gevoelig ligt in de publieke opinie, de medische 
beroepsgroep en de Kamer;

* reageren c d a  en w d  positief op het voornemen van Adelmund om de vierdaagse 
schoolweek te verbieden. De P vdA  hecht aan de autonomie van scholen;

* willen verscheidene Tweede-Kamerfracties opheldering over het verloop van de veiling 
van mobiele telefoniefrequenties;

* bepleit minister Pronk een parlementaire enquête naar de val van Srebrenica. Kok zegt 
dat Pronk niet het kabinetsstandpunt verwoordt. De w d  noemt Pronks pleidooi een 
losse flodder; de Pvd A  wil eerst het onderzoek van het n i o d  afwachten.

Augustus 2000

Bestrijdingsmiddelen

De Tweede-Kamercommissie van Landbouw komt vervroegd terug van reces vanwege 
een besluit van minister Pronk en staatssecretaris Faber om enkele ‘onmisbare’ bestrij
dingsmiddelen niet meer te gedogen. Het besluit is een gevolg van een rechterlijke 
uitspraak. De Kamer heeft vanwege drukte geen kans gezien een wetsontwerp te 
behandelen dat al enige tijd geleden was ingediend en waarin de nu verboden middelen 
als onmisbaar worden gekwalificeerd en de komende zes jaar legaal blijven, w d , c d a , 
s g p  en de ChristenUnie steunen dit voorstel. PvdA, GroenLinks en s p  willen een verbod.
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d 66, aanvankelijk voor gedogen, begint na kritiek uit de milieubeweging te twijfelen. 
d 6 6  en P vdA  bezinnen zich op een voorstel om de termijn voor het gebruik van de 
bestrijdingsmiddelen te bekorten. Er is vooralsnog voor geen enkele oplossing een 
Kamermeerderheid. Begin september wordt het wetsontwerp alsnog aangenomen met 
een nipte meerderheid van 73 tegen 72 stemmen.

Meevallers

Eind augustus wordt bekend dat het kabinet dit jaar nog eens ruim ƒ 1 miljard aan 
financiële meevallers extra wil uitgeven aan ondetwijs, zorg, defensie en het herstel van 
de schade van de vuurwerkramp in Enschede. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan 
dc wens die de coalitiefracties voor het reces uitspraken om dit jaar nog meer uit te 
geven aan nieuw beleid indien daarvoor ruimte zou ontstaan.

En verder...

• is de Tweede Kamer kritisch over het feit dat Netelenbos voor de proef met het 
rekeningrijden extra tolpoorten wil plaatsen;

• verwerpt de Raad van State de milieunormen voor Schiphol voor na 2003. De Tweede 
Kamer is bezorgd. Minister Netelenbos meent dat de kritiek van de Raad slaat op al 
achterhaalde voorstellen;

• willen P vd A , d 6 6 ,  w d  en c d a  geen toezegging doen voor Nederlandse deelname aan 
een VN-vredesmacht in Ethiopië en Eritrea voordat duidelijk is dat andere (grote) 
landen eveneens deelnemen en de risico’s aanvaardbaar zijn;

• negeert minister Jorritsma een uitspraak van een Kamermeerderheid om extra geld 
beschikbaar te stellen voor een modernere uitrusting van scholen in het vmbo;

• willen P vd A , d 6 6 ,  w d  en c d a  dat Nederland de druk op Joegoslavië opvoert om de 
belangen van vier op verdenking van terrorisme gearresteerde Nederlanders te verdedi
gen;

• willen P vd A , c d a , d 6 6  en GroenLinks een extern onderzoek naar de gang van zaken 
rond de Nederlandse Ux\iTS-veiling nadat een soortgelijke veiling in Duitsland veel 
meer blijkt te hebben opgeleverd. De w d  wil een reactie van het kabinet afwachten;

• eist de Tweede Kamer opheldering van minister Korthals over de inzet van een 
criminele burgerinfiltrant;

• w i l l e n  P vd A , w d  e n  c d a  e e n  g r o t e r e  v e r l a g i n g  v a n  d e  w e g e n b e l a s t i n g  d a n  h e t  k a b i n e t  
v o o r s t e l t ;

• bepleit een Kamermeerderheid dat de gemeenteraad voor de benoeming van een 
burgemeester een bindende voordracht doet;

• stelt de commissie-Bakker dat de Kamer bij de uitzending van Nederlandse militairen 
naar VN-Vredesmissies is tekortgeschoten in haar controlerende taak. D e kabinetten- 
Lubbers 111 en -Kok 1 en 11 hebben op basis van summiere informatie besloten tot 
uitzending; de Kam er accordeerde de besluiten op basis van dezelfde informatie.
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Het schuldcomplex van een stalinist

Jan Willem Stutje, De man die de weg wees. Leven en iverk van Paul de Groot 1899-1986 
(De Bezige Bij; Amsterdam 2000) ISBN 90 234 3908 2, 610 p., prijs: ƒ  59,50.
Igor Cornelissen, Patd de Groot, staatsvijand nr. 1. Een biografische schets (Nijgh &  Van 
Ditmar; Amsterdam 1996) is b n  90 388 1379 1, 247 p . ,  niet meer leverbaar.
Ger Verrips, Dwars, duivels en dromend. De geschiedenis van de CPN 1938-1991 (Balans; 
Amsterdam 1995) i s b n  90 5018 251 8, 580 p., prijs: ƒ  69,50.

In 1991 hief de Communistische Partij van Nederland (c p n ) zich op en ging definitief 
op in GroenLinks -  v ijf jaar na het overlijden van Paul de Groot, die de partij vier 
decennia had aangevoerd. Het leven van de partijleider is zo verweven met de historie 
van de c p n , dat partijgeschiedenissen als biografieën van De Groot kunnen worden 
gelezen en andersom, dat zijn levensbeschrijving tevens een kroniek van de c p n  is. Een 
voorbeeld van de eerste categorie is Dwars, duivels en dromend. De geschiedenis van de 
CPN 1938-1991 van de hand van Ger Verrips. Niet toevallig begint deze studie in 1938, 
het jaar dat De Groot als partijleider aantrad. In de andere categorie valt het gedegen, 
kloeke proefschrift over De Groot van Jan Willem Stutje. Deze biografie verscheen dit 
voorjaar onder dc titel De man die de weg wees. Leven en iverk van Paul de Groot 1899-1986. 
Dat persoon en partij in de historiografie van de c p n  z o  samenvallen is niet toevallig, 
gezien de almachtige positie die de leider in een communistische partij innam -  één van 
de centrale elementen van het stalinisme.

De Groot is zo’n veertig jaar lang partijchef geweest. Aan zijn directoraat kwam een 
einde in 1977, nadat een door hem geplande coup tegen de zittende partijtop jammerlijk 
mislukt was. Met deze zittingsduur is De Groot de onbetwiste recordhouder in de 
Nederlandse politieke geschiedenis. De ‘burgerlijke’ partijleiders uit zijn tijd —Drees 
(p v d A ), Romme ( k v p ) ,  Schouten (a r p ) ,  Tilanus (c h u ) ,  Oud (w d ) -  konden niet aan 
zijn bewindsperiode tippen. Ook wat betreft de invloed die zij in hun partijen uitoe
fenden, legden zij het al tegen de hoogmogende communistische aanvoerder.

De zittingsduur van De Groot en zijn dominante rol in de c p n  zeggen veel over zowel 
zijn partij als zijn persoon. Om met het laatste te beginnen: De Groot beschikte over 
de nodige kwaliteiten om zich als leider staande te houden. Hij was intelligent en had 
organisatievermogen, maar was ook bot, cynisch, meedogenloos, opportunistisch en 
achterdochtig. Stutje toont ook een andere zijde van De Groots karakter: hij kon verlegen 
zijn, gevoelig, voorkomend en zorgzaam. Voor de meeste partijgenoten bleven deze 
zachte trekken echter goed verborgen. Zij hadden meer te maken met De Groot als 
Realpolitiker, die zijn positie in de partij met hand en tand verdedigde.
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De Groots manipulatieve talenten kwamen in zijn partij prima tot hun recht. De c p n  
week immers in veel opzichten af van de overige partijen in Nederland. Dit lag vooral 
aan het feit datzij zich op een buitenlandse macht, deSovjet-Unie, richtte. Als zelfstandige 
orthodox-marxistische groepering sloot zij zich twee jaar na de Russische Oktoberrevo
lutie van 1917 aan bij de door Lenin opgerichte Communistische Internationale (Co- 
mintern). Naar voorbeeld van dc bolsjewieken trachtte de c p n  zich om te vormen tot 
een zeer gecentraliseerde en gedisciplineerde, ‘monolithische’ partij, die van haar leden 
uiterste gehoorzaamheid eiste. De partijstructuur van de c p n  werd zo regelrecht uit 
Moskou geïmporteerd. Weliswaar was vergeleken metdeSovjctbroederpartij het resultaat 
wat mager, maar voor Nederlandse begrippen was dc c p n  een uitzonderlijk gecentrali
seerde en hiërarchische partij. Haar leider, die het onderhouden van de contacten met 
Moskou tot zijn prerogatieven rekende, had er grote macht; zowel formeel als in de 
praktijk stond elke oppositie bij voorbaat zwak.

Over deze specifieke partijorganisatorische achtergrond vertelt Stutje niet zoveel. Dit 
wekt enige verbazing, aangezien dit een van de sleutels vormt tot de verklaring van de 
almachtige positie die De Groot in de partij zou innemen. Toen hij in 1938, machts
hongerig als hij was, tot leider van de c p n  werd gekroond, kwam hij in een gespreid 
bed terecht.

Het proces waarin De Groot door de Comintern tot partijleider werd uitverkoren, is 
door Stutje niet geheel juist beschreven. Volgens hem zou zijn hoofdpersoon, nadat hij 
in 1926 tot de c p n  was toegetreden, door ‘een strikte onderwerping aan de discipline 
van de Comintern’ in Moskou zijn opgevallen. Dit laat zich echter moeilijk rijmen met 
het feit dat De Groot in 1927 zijn partijlidmaatschap opzegde, omdat hij het met de 
toenmalige CPN-leiding oneens was. Anderhalf jaar later keerde hij met hangende pootjes 
weer terug. Ondanks deze faux pas kwam De Groot al snel in het partij secretariaat 
terecht toen Moskou aan het einde van de jaren twintig de leiding van de c p n  
reorganiseerde. Dit was zeker een promotie, zoals Stutje stelt, maar niet ‘onder regie van 
Moskou’. De naam van De Groot kwam immers niet voor op de door het hoogste 
Comintern-gezag goedgekeurde lijst van personen die het nieuwe bestuur van de c p n  
moesten gaan vormen. Criterium bij deze selectie was de onvoorwaardelijke aanvaarding 
van de Comintern-lijn, en kennelijk werd daarbij in Moskou niet meteen aan De Groot 
gedacht. Door lagere functionarissen in het Berlijnse filiaal van de Comintern werd hij 
alsnog naar voren geschoven.

Ook nadien lijkt De Groot, mede door zijn wispelturigheid, in Moskou de aandacht 
te hebben getrokken. In 1930 tikte de Comintern-top hem wegens ongedisciplineerd 
gedrag op de vingers. Zeven jaar later merkte een vertegenwoordiger van Moskou die 
de c p n  had bezocht, in zijn verslag op dat De Groot ‘weniger mit der Komintern 
innerlich verwachsen ist, als von dem Sekretar einer Partei zu erwarten ist’ . Het was 
echter meer impulsiviteit dan gebrek aan loyaliteit, zo scheen men in Moskou te denken. 
Bovendien beschikte De Groot als een van de weinigen in het hoogste echelon van de 
partij over organisatorische vaardigheden. In 1938 werd hij tot eerste man van de c p n  
aangewezen. In welke mate de Comintern-top bij deze kroning betrokken was, laat 
Stutje in het midden.
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De Groot zou nu een kleine rwintig jaar lang de Sovjer-Unie door dik en door dun 
volgen. ‘Soepel draaide hij met alle winden mee’, aldus Stutje, zoals bijvoorbeeld bij het 
non-agressiepact in 1939, toen Hitler en Stalin het op een akkoordje hadden gegooid. 
Zijn trouw aan Moskou vormde het fundament van zijn partijleiderschap. Tweemaal 
sloeg De Groot een frontale aanval op zijn positie af: vlak na de Tweede Wereldoorlog, 
en aan het einde van de jaren vijftig. Wat de doorslag gaf was zijn erkenning als partijleider 
door de Sovjet-Unie. In het tweede conflict steunde Moskou hem, terwijl De Groot 
reeds afstand aan het nemen was van de nieuwe Sovjetleider Chroesjtsjov: diens desta- 
linisatiepolitiek stuitte de Nederlandse partijleider bijzonder tegen de borst.

De partijstrijd aan het einde van de jaren vijftig vormt het snijpunt van een paar lijnen 
die Stutje in zijn studie volgt: het stalinistisch leiderschap van De Groot en de verhouding 
tussen zijn joodse en communistische identiteit.

Stutje stelt zich ten doel via de levensbeschrijving van De Groot ‘meer inzicht te geven 
in het stalinisme’. Wat hij precies onder dit begrip verstaat, wordt de lezer echter niet 
meegedeeld. En passant wordt duidelijk dat de stalinistische soep is samengesteld uit 
ingrediënten als autoritaire, centralistische en dictatoriale verhoudingen, ideologische 
orthodoxie, een gesloten denksysteem, de verkettering van opposanten, persoonsver
heerlijking, en de onvoorwaardelijke trouw aan de Sovjet-Unie. Was er binnen het 
Oostblok sprake van gedwongen consumptie, daarbuiten — in de achterban van de 
verschillende communistische partijen -  werd dit Russische streekgerecht in beginsel op 
vrijwillige basis genuttigd.

De Groots leiderschap rustte op dit stalinistische systeem en op de acceptatie daarvan 
door vele Nederlandse partijleden. Als een kleine Stalin heerste hij over de c p n . Toen 
enkele jaren na het overlijden van zijn grote voorbeeld diens opvolger Chroestsjov in 
1956 korte metten maakte met het positieve beeld van Stalin, moest De Groot hier niets 
van hebben. De reden voor zijn afkeer van de destalinisatie zoekt Stutje primair bij de 
onderdrukte joodse identiteit van zijn hoofdpersoon, de tweede rode draad door zijn 
verhaal. De Groot was de zoon van een joodse diamantslijper. Hij trouwde een Pools- 
joodse vrouw, met wie hij een dochter kreeg. Ondanks deze banden wilde De Groot 
evenwel met het joodse milieu niets meer van doen hebben. 'Toen de Tweede Wereld
oorlog uitbrak en hij met zijn gezin onderdook, zou hij dat volgens Stutje als communist 
en niet als jood hebben gedaan. Zijn vrouw en dochter werden gearresteerd en verdwenen 
in de kampen. De Groot, die zelf ternauwernood kon ontsnappen, schreef dit toe aan 
zijn eigen roekeloosheid als achtervolgd communistisch leider en niet aan de joodse 
achtergrond van hemzelf en zijn dierbaren. Door het drama te plaatsen in een politieke 
context van de communistenjacht van de nazi’s, zou hij er in Stutjes optiek zin aan 
hebben kunnen geven. ‘Als jood vervolgd worden doemde tot machteloosheid. Als 
communist had men het lot in ieder geval nog in eigen hand. Vervolging kon begrepen 
worden als een deel van de politieke strijd.’

Deze traumatische ervaring is voor Stutje essentieel om te verklaren waarom De Groot 
na 1956 Stalin bleef verdedigen en korte metten maakte met de interne oppositie tegen 
zijn machtspositie. Toegeven dat hij een dictatoriaal regime had verdedigd dat over 
lijken ging, ‘zou het offer zinloos hebben gemaakt’ . Alhoewel Stutje zijdelings nog enkele 
andere factoren noemt, lijkt hij aan deze toch een doorslaggevende betekenis toe te
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kennen. Hij komt zo in de buurt van zijn verwijt aan het adres van de andere biograaf 
van De Groot, de journalist Igor Cornelissen. Deze wordt er door Stutje van beticht 
zich in zijn in 1996 verschenen Paul de Groot, staatsvijand nr. 1 te hebben overgegeven 
aan ‘psychologiserend reductionisme’. Cornelissen zou te veel het politieke optreden 
van De Groot in verband hebben gebracht met vermeende pathologische trekken in het 
karakter van zijn hoofdpersoon.

De redenering van Stutje dat De Groot zichzelf en zijn gezin uitsluitend vanwege hun 
communistische gezindheid bedreigd achtte en niet vanwege hun jood-zijn, wekt enige 
bevreemding. Het is moeilijk voor re stellen dat De Groot niet wenste in te zien dat de 
rassenwetten van de nazi’s voor alle joden golden — inclusief geassimileerde zoals hij. In 
november 1940 bijvoorbeeld schreef hij in een kaderbrief dat de nazi’s de ‘rassenhaat 
tegen de joodse bevolking prediken’, en aan Moskou liet hij in eerste instantie weten 
de Februari-staking in 1941 te beschouwen als een ‘allgemeinen Protest Streik gegen 
Juden Pogroms’. Als De Groot oog had voor de jodenvervolging -  en dat blijkt uit 
Stutjes b o ek -zo u  hij dan zo goedgelovig zijn geweest te denken dat zijn gezin geen 
gevaar liep? Op naïviteit is De Groot eigenlijk zijn hele leven niet te betrappen geweest.

Ongetwijfeld zal De Groot getekend zijn door wat hem persoonlijk in de oorlog is 
overkomen. Het gaat wat ver om nu aan dit schuldcomplex doorslaggevende betekenis 
toe te kennen in zijn verzet tegen de destalinisatie. Ook vóór 1940 was De Groot immers 
een machtsbelust leider, die zijn opponenten met bedenkelijke methoden de deur uit 
probeerde te werken. Wat het inzicht in De Groot als partijleider zou hebben verdiept, 
is een vergelijking met zijn stalinistische collega’s elders in West-Europa. Deze waren 
doorgaans evenmin gecharmeerd van de destalinisatie, gezien de dreiging die ervan 
uitging voor hun macht. Is dat te verklaren uit hun persoonlijke achtergronden o f vooral 
uit politiek lijfsbehoud? Wanneer Stalin van zijn voetstuk viel, had dat repercussies voor 
partijleiders die al tijdenlang aan de macht waren, zoals De Groot in zijn eigen partij 
merkte. De oppositie in de c p n  wilde zijn macht inperken, en dat was voor hem dan 
ook de belangrijkste reden om terug te slaan en de destalinisatie af te wijzen.

In zijn biografie heeft Stutje een veelheid aan gegevens uit verschillende bronnen 
opgediept en met vaart opgeschreven. Met name over de jeugd en Bildungsjahre van Dc 
Groot wordt de lezer uitgebreid opheldering verschaft. Maar afgezien van het licht dat 
Stutje brengt in de tot dusverre inderdaad duistere eerste levensfasen van De Groot, zijn 
groei naar volwassenheid, kan men zich afvragen hoeveel wezenlijk nieuwe inzichten 
zijn studie verder bevat. Verrips en Cornelissen hebben vanzelfsprekend ook stilgestaan 
bij de ingrijpende ervaringen van De Groot tijdens de oorlog, zij het dat hun interpretatie 
van het trauma niet zo ver gaat als die van Stutje. Met name Cornelissen ging ook in 
op de ‘menselijke’ kant van De Groot en de karakterologische tegenstrijdigheden, zij 
het minder diepgaand dan Stutje. Cornelissens meer journalistieke aanpak leidde tot de 
uitvergroting van bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van de CPN-leider, zoals 
bijvoorbeeld zijn eetgedrag. Verrips en Cornelissen spraken met dezelfde personen die 
Stutje heeft geïnterviewd, zoals de gebroeders Jaap en Joop Wolff, Marcus Bakker, Henk 
Hoekstra, Theun de Vries en De Groots stiefzoon Huib Zegeling. Het zijn figuren uit 
de directe omgeving van dc partijleider, die hem decennialang hebben meegemaakt en
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hun oordeel over hem klaar hebben. Dat bepaalde visies op De Groot in alledrie de 
publicaties terugkeren, is dan ook niet zo verbazingwekkend.

In zijn boek heeft Verrips meer dan Cornelissen de context beschreven waarbinnen 
De Groot functioneerde. Aan de verhoudingen binnen de partijtop en De Groots relatie 
met zijn medepartijbestuurders schonk hij uitvoerig aandacht. Ook de betrekkingen 
tussen De Groot en Moskou zijn door Verrips uitvoerig uit de doeken gedaan aan de 
hand van documenten uit de archieven van de voormalige Sovjet-Unie die in de jaren 
negentig beschikbaar zijn gekomen. Na de Tweede Wereldoorlog vervoegde de partij
leider zich op gezette tijden bij de Sovjetambassadeur voor een vertrouwelijk gesprek. 
Op deze wijze bleef hij op de hoogte van de stemmingen in Moskou en kon hij de daar 
heersende opinies over de c p n  ten gunste van hemzelf trachten te beïnvloeden. Deze 
onthullingen van Verrips vormen een essentieel nieuw element in de geschiedschrijving 
over de c p n  en haar leider. Uit de Moskouse archieven is sindsdien geen snipper over 
De Groot meer te voorschijn gekomen. Zijn vuistdikke persoonsdossier ligt nog altijd 
achter slot en grendel in het partijarchief van de c p s u . Stutje moest het hier met hetzelfde 
materiaal als Verrips stellen en heeft dan ook weinig toe te voegen aan zijn lezing.

Wanneer we ons tot de bovengenoemde terreinen beperken, dan voegt Stutje hier au 
fond  weinig toe, zij het dat bepaalde aspecten meer reliëf krijgen door nieuwe details. 
Een voorbeeld vormen De Groots reizen naar de Sovjet-Unie en de privileges die hem 
tijdens het luxueuze verblijf aldaar ten deel vielen. Het is misschien hierom dat hij zo 
weinig in zijn notenapparaat laat zien aan welke auteurs hij mede schatplichtig is. Stutjes 
verklaarde ‘respect voor feiten en documenten’ geldt niet voor het werk van al zijn 
voorgangers. Door in een aantal gevallen uitsluitend direct naar de bronnen te verwijzen 
en het verrichte voorwerk van anderen niet te noemen, wekt hij -  o f hij dit nu wil of 
niet -  de indruk dat hijzelf de eerste is die over bepaalde periodes of facetten zijn licht 
laat schijnen. Evenmin gaat Stutje in zijn proefschrift met andere auteurs in debat, 
afgezien van een enkele uithaal naar Cornelissen. Het feit dat die van dc afluisterdossiers 
van de b v d  van De Groot gebruik heeft gemaakt, beschouwt hij als een weinig ethische, 
onfatsoenlijke daad.

Een ander bezwaar is dat Stutje maar moeilijk maat weet te houden. Gedetailleerd 
verhaalt hij ook over de reizen van De Groot naar het Oostblok, over het leven van zijn 
stiefzoon, zijn vertrouwelinge Annie van Ommeren en wat al niet meer. Uit de veelheid 
aan informatie worden we wel wijzer over de werking van het Nederlandse stalinisme, 
maar niet omdat de auteur daarin nadrukkelijk voorgaat. Iets meer lijn, wat meer 
momenten van bezinning, het zou de lezer gelegenheid hebben gegeven even op adem 
te komen.

Tot slot: Stutje concentreert al zijn aandacht op het partij leiderschap van De Groot. 
Dc politicus die hij ook was, blijft vrijwel buiten beschouwing. De Groot had van 1945 
tot 1966 zitting in de Tweede Kamer, maar daarover wordt vrij weinig meegedeeld. 
Voor de bibliotheek van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis is deze biografie 
dan ook geen must, voor die van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke 
Partijen daarentegen des te meer.

Gerrit Voerman
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Feit en fictie rond de macht van koningin Beatrix

Redmar Kooistra en Stephan Koole, Beatrix. Invloeden macht van een eigenzinnige vorstin 
(Bert Bakker; Amsterdam 2000) i s b n  90 351 2181 3, 178 p., prijs: ƒ 28,50.
Harry van Wijnen, De macht van de kroon (Balans; Amsterdam 2000) 
i s b n  90 5018 392 1, 255 p., prijs: ƒ 37,50.

Veel journalisten verliezen de laatste tijd hun kritische zin als het gaat om de berichtgeving 
rond de monarchie. Onder de titel ‘Niet de leugen, maar de gekte regeert’ schreef 
7 rouw-redacteur Hans Goslinga op 18 december 1999 een geestig stukje over de verwar
ring op zijn krant naar aanleiding van een zogenaamd onthullende tv-documentaire 
over de Lockheed-affaire van het KRO-programma Reporter. Het kostte, zo schrijft 
Goslinga, de politieke redactie twee uur om te concluderen dat het programma geen 
relevant nieuws bevatte. In de stroom van publiciteit (de s p  stelde zelfs Kamervragen) 
was het moeilijk de nuchterheid te bewaren. Een ander voorbeeld is de manier waarop 
journalisten de twee hier te bespreken boeken hebben ontvangen. Deze boeken behan
delen de staatsrechtelijke en politieke rol van koningin Beatrix. Ze verschenen in het 
voorjaar van 2000 ongeveer op hetzelfde moment waarop de discussie losbarstte over 
de voorstellen van D66-fractieleider De Graaf inzake de toekomst van de monarchie.

De centrale stelling van Kooistra en Koole is dat de koningin in een aantal zaken een 
buitensporige invloed heeft. De auteurs, beiden werkzaam bij het Algemeen Dagblad, 
zeggen dat weliswaar niet letterlijk, maar de suggestie is zonneklaar. Bijvoorbeeld wanneer 
zij ingaan op de weigering van het kabinet-Lubbers in 1985 de P.C. Hooftprijs toe te 
kennen aan Hugo Brandt Corstius. De koningin zou tegen de uitreiking bezwaar hebben 
gehad omdat de spraakmakende columnist zich laatdunkend had uitgelaten over haar 
vader. ‘Ais Lubbers de kwestie met de koningin bespreekt, wordt hem in overweging 
gegeven met haar gevoelens ernstig rekening te houden. En hij weet wat dat betekent. 
De prijstoekenning gaat niet door.’ Vooral dat ‘En hij weet wat dat betekent’ is 
veelzeggend. Elders, in vergelijkbare gevallen, blijkt de macht van de vorstin toch beperkt. 
Een verklaring voor deze tegenstrijdigheden blijft echter achterwege. Het onderwerp 
van dit boek is natuurlijk gecompliceerd, maar Kooistra en Koole laten op deze manier 
wel veel vragen onbeantwoord.

In dit boek worden nogal wat oude koeien uit de sloot gehaald. Daar komen de auteurs 
overigens rond voor uit. In de inleiding zeggen zij namelijk dat het niet in hun bedoeling 
lag ‘biografische elementen aan reeds bestaande werken toe te voegen’. Deze zin moet 
veel journalisten zijn ontgaan. In de pers gold bijvoorbeeld als belangrijkste onthulling 
het verhaal dat Beatrix in 1994 CDA-kroonprins Brinkman ten val zou hebben gebracht. 
Zij zou geen vertrouwen in hem hebben gehad. Welnu, dit verhaal is niet nieuw. Vrij 
Nederland schreef er al in 1995 over. Maar het is ook onbewezen en vooralsnog hoogst 
onwaarschijnlijk. In zijn boek De stranding (1995) maakt Marcel Metze op basis van 
vertrouwelijke brieven van Lubbers aannemelijk dat het de toenmalige premier was die 
de koningin gebruikte om zijn opvolger de voet dwars te zetten. Dat Kooistra en Koole 
niet de moeite hebben genomen dit boek op te slaan, tekent hun manier van werken.
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Dc samenhang in het hoek is ver te zoeken. Verschillende onderwerpen als paleisge
heimen, politieke contacten, huiselijke aangelegenheden en buitenlandse reizen zijn 
weinig overzichtelijk gerangschikt. Wanneer Kooistra en Koole zich op reeds betreden 
paden begeven, slagen zij er nog wel in een coherent verhaal te vertellen. Dat lukt hun 
niet als zij op eigen onderzoek zijn aangewezen, zoals wanneer zij het Koninkrijk overzee 
aan de orde stellen. Dat is jammer, want als we de auteurs moeten geloven is er ‘nauwelijks 
een onderwerp van regeringsbeleid (...) waarin Beatrix haar invloed meer laat gelden 
dan wanneer het om de Antillen gaat’ . De problemen rond de Antillen komen echter 
niet aan de orde, laat staan dat de auteurs inzicht geven i n Beatrix’ rol in de besluitvorming. 
Ja, zelfs over de opvattingen van de vorstin terzake komt de lezer niet meer aan de weet 
dan: ‘Haar houding (...) wordt wel omschreven als die van een bezorgde moeder voor 
haar minder bedeelde kind.’

Kortom, eigenlijk is het boek van Kooistra en Koole de moeite van het bespreken 
nauwelijks waard. Het is alleen interessant omdat zoveel serieuze journalisten er kritiek
loos aandacht aan besteedden. Het Nos-journaal opende zijn uitzending van n  april 
zelfs met de ‘onthulling’ over Brinkman. Later op de avond breide n o v a  daar onbe
kommerd op door.

Het boek van NRC Handelsblad-redacteur Van Wijnen is van een heel ander kaliber. 
Het is alleen met Beatrix vergelijkbaar omdat ook dit boek over het algemeen niet goed 
gelezen lijkt te zijn. Ten onrechte namen veel journalisten aan dat het ook Van Wijnens 
conclusie was dat de macht van de koningin buitensporig is. Weliswaar formuleert Van 
Wijnen aan het eind van zijn betoog enkele stevige aanbevelingen om de monarchie te 
moderniseren, maar zijn analyse van de macht van de vorstin is veel genuanceerder.

In tegenstelling tot Kooistra en Koole probeert Van Wijnen feit en fictie over de 
macht van de koningin te scheiden. Hij maakt aannemelijk dat Beatrix potentieel een 
stevige sparringpartner voor de ministers is: een intelligente en vastberaden persoon die 
beschikt over een ‘kennisapparaat’ dat niet onderdoet voor dat van de minister-president 
en de overige bewindslieden. Een vorstin die bovendien van de premiers Van Agt en 
Lubbers relatie! veel ruimte kreeg om haar opvattingen kenbaar te maken. Kok ontdekte 
dat er onder zijn voorgangers consultatiegewoontes waren ontstaan die hij niet meer 
ongedaan kon maken. Maar, zo stelt Van Wijnen, het gaat hier niet om majeure 
beleidszaken, maar om ‘kleinigheden’. Zelfs de invloed van de koningin op de kabinets
formatie wordt overschat, want ook wanneer de onderhandelaars meer meningsverschil
len hebben en haar sturingsmogelijkheden relatief toenemen, moet zij opereren binnen 
de marges van de formatieadviezen. Over die kleinigheden zijn koningin en minister
president van tijd tot tijd verwikkeld in schermutselingen. ‘Bij die schermutselingen 
slaat de balans de ene keer door naar de koningin, de andere keer naar het kabinet.’ Van 
Wijnens stelling is dat het vooral te wijten is aan de ‘slappe knieën’ van de ministers als 
de balans uitslaat in het voordeel van de koningin.

Van Wijnen onderzoekt een vijftal affaires waaruit dc vermeende macht van de 
koningin zou blijken: de vestiging van een ambassade in de Jordaanse hoofdstad Amman 
en de overplaatsing van de ambassadeur in Zuid-Afrika, beide in 1996, de weigering van 
een subsidie voor het toneelstuk ‘Emily’ in 1997, het ïoc-bestuurslidmaatschap van 
Willem Alexander in 1999 en de skivakantie begin 2000 in Oostenrijk, waar een
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rechts-radicale partij zojuist aan de macht was gekomen. In de eerste twee kwesties 
speelde minister Van Mierlo van Buitenlandse Zaken een hoofdrol. In een toespraak in 
Amman refereerde hij aan de betrokkenheid van de koningin in de beslissing over de 
vestiging van de ambassade. Voor deze constitutionele faux pas moest de minister later 
in de Kamer zijn excuses aanbieden. De veronderstelling van grote koninklijke invloed 
die in de pers werd geuit, was evenwel onterecht. Van Wijnen stelt dat Van Mierlo de 
rol van koningin Beatrix alleen ter sprake bracht om de koninklijke Jordaanse gasten 
onder zijn gehoor een plezier te doen. In de kwestie van de overplaatsing van de 
ambassadeur in Zuid-Afrika was er eerder sprake van een misverstand. De secretaris-ge- 
neraal van Buitenlandse Zaken (verantwoordelijk voor personeelszaken) verkeerde abu
sievelijk in dc veronderstelling dat zijn minister de koningin tegemoet had willen komen 
en had, op een moment waarop Van Mierlo buitenslands was, de overplaatsing geregeld. 
In de loc-kwestie legde volgens Van Wijnen de voorkeur van de koningin inderdaad 
meer gewicht in de schaal dan het bezwaar van de minister-president. De stelling dat 
de koningin een rol zou hebben gespeeld in de ‘Emily’-kwestie acht hij onbewezen. Ten 
slotte zouden de ministers inderdaad bezwaar hebben gemaakt tegen de skivakantie, 
maar, zo oordeelt Van Wijnen, ‘met machtsuitoefening had het niets te maken. Wie 
het van dichtbij bekeek, nam vooral onbestuurbare eigenzinnigheid waar.’ Bewindslieden 
ergeren zich de laatste tijd over die eigenzinnigheid. Waren zij aan het begin van Beatrix’ 
regeerperiode vol lof over haar professionaliteit en vakkennis, nu spreken ze eerder over 
haar rigiditeit. Van Wijnens oordeel over deze kritiek is duidelijk: ‘Ze lopen nog niet 
lang genoeg mee om hun zegeningen te tellen. (...) Sinds Beatrix haar Huis scandal-proof 
heeft gemaakt, is de regering niet dén keer meer serieus in verlegenheid geweest. De 
ministers zijn de laatsten om zich daarover te beklagen. Ze hebben al twintig jaar geen 
kind meer aan het koningschap gehad.’

Aan het eind van het boek pleit Van Wijnen ervoor dat de Koning zijn positie in de 
Raad van State opgeeft, dat diens taak bij kabinetsformaties wordt verlicht en dat de 
wetgevende bevoegdheid bij hem wordt weggehaald. Mij dunkt dat deze voorstellen om 
de monarchie te moderniseren niet noodzakelijk voortvloeien uit de argumenten.

Ook dit boek is nogal losjes gecomponeerd, het is meer een bundeling van artikelen. 
Naast het gedeelte over de ministeriële verantwoordelijkheid onder Beatrix, zijn er 
hoofdstukken over de wijze waarop Den Uyl en Juliana een oplossing vonden voor de 
Lockheed-affaire, over de ontstaansgeschiedenis van het koningschap en over ‘de mo
narchale eigenschappen’ van de eerste Grondwet. Van Wijnens beschouwingen hierover 
zijn zeker interessant, maar de kracht van het boek ligt toch in de geslaagde poging de 
invloed van koningin Beatrix vast te stellen en deze tot haar werkelijke proporties terug 
te brengen.

Jan  Willem Brouwer
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De a r p :  een partij van worstelaars

Jan-Jaap van den Berg, Deining. Koersen karakter van de ARP ter discussie, 1956-1970 (Kok; 
Kampen 1999) i s b n  90 435 01 514, 492 p., prijs: ƒ  75,-.

Met de PvdA behoort de a r p  tot de politieke partijen in ons land waarvan de geschiedenis 
kennelijk dusdanig aantrekkelijk is dat historici er telkens weer wetenschappelijk of 
journalistiek brood in zien. De mannenbroeders van de a r p  mogen thans paraderen in 
het bredere gelid van de christen-democratie, hun lange mars als partij in de Nederlandse 
politiek blijft ook nu nog boeien. Immers, saai was het nooit wanneer deze calvinisten 
van de negentiende en twintigste eeuw de gelederen gesloten trachtten te houden, in 
rapport met de tijd wilden blijven en de beginselen probeerden te bewaken o f van nieuwe 
dynamiek te voorzien.

De historicus en politicoloog Jan-Jaap van den Berg is in de antirevolutionaire huid 
gekropen, zoals die eruit zag in de jaren 1956 tot 1970, en heeft van binnenuit de 
worsteling beschreven van een politieke partij die in betrekkelijk korte tijd een meta
morfose onderging van traditioneel naar christelijk-radicaal. Zeker wanneer men het 
karakter van de studie in aanmerking neemt, te weten een academisch proefschrift, is 
Van den Berg er meer dan gemiddeld in geslaagd een buitengewoon lezenswaardig, 
helder en inzicht biedend boek te schrijven.

In deze studie worden de processen van groepsvorming en de ontwikkeling van het 
leiderschap binnen de a r p  beschreven. Gelukkig heeft Van den Berg het daarbij niet 
gelaten, want in de turbulenties van deze protestantse partij dient de aandacht niet 
slechts te zijn gericht op de worstelaars op het partijpolitieke toneel, maar ook op de 
worsteling met de aloude beginselen. Het ging altijd om meer dan uitsluitend personen. 
Van den Berg heeft zich daar rekenschap van gegeven, ook al gaat hij allereerst in op 
de groepsprocessen in deze overgangsperiode in de Nederlandse politiek.

Het beginjaar van de studie, 1956, wordt gekenmerkt door een tweetal, voor de a r p  
ingrijpende gebeurtenissen. Allereerst het einde van het éénhoofdig leiderschap van partij 
en Tweede-Kamerfractie in de persoon van Jan Schouten en het relatief grote verlies 
van twee zetels bij de Kamerverkiezingen in juni van dat jaar. Vanaf dat moment werd 
de erfenis van Colijn definitief afgeschud.

In de persoon van Jelle Zijlstra manifesteerde zich rond 1963 een modern-pragmatische 
stroming en rond 1966 bij de Arjos-jongeren en aan de Vrije Universiteit een zogenaamde 
evangelisch-radicale stroming. De studie eindigt beargumenteerd in 1970, toen een deel 
van laatstgenoemde stroming het antirevolutionaire pad verliet en de partij zich officieel 
ging opmaken voor de latere christen-democratische fusie.

Van den Berg merkt op dat rond 1956 de a r p  te kampen had mer een fundamentele 
identiteitscrisis, waarbij het ging om niets minder dan de geldigheid en bruikbaarheid 
van de traditionele ideologie in de zich moderniserende naoorlogse maatschappij. Dat 
heeft hij goed gezien. De christelijk-politieke antwoorden in de beschreven jaren 
waaierden uiteen van traditioneel via pragmatisch naar (en in reactie daarop) radicaal. 
Deze gegroeide levens- en wereldbeschouwelijke heterogeniteit laat zich mijns inziens 
voor een belangrijk deel slechts verstaan tegen de achtergrond van de revolutie op
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kerkelijk en theologisch terrein in die jaren. Het anders verstaan van en de kritiek op 
de bijbel als het Woord van God ondermijnden de status van het beginsel in het politieke 
denken, gaven vervolgens dynamiek aan het opnieuw verstaan van de betekenis van het 
Evangelie, om ten slotte te eindigen in het op afstand plaatsen van het Evangelie als 
gezaghebbende bron. Aan het einde van dat proces was dc a r p  innerlijk rijp gemaakt 
voor het c d a  als programpartij. Deze Werdegangvm de nazaten van Groen van Prinsterer 
en Kuyper wordt door Van den Berg helder beschreven via de politieke kopstukken 
Berghuis en Bruins Slot en aan de hand van politieke kwesties als Nieuw-Guinea, de 
opbouw van de verzorgingsstaat en de permanente kwestie van de beste coalitievorming. 
Wat het laatste betreft: het blijft fascinerend te lezen hoe antirevolutionairen enerzijds 
een grote afkeer van de PvdA konden hebben en anderzijds door die progressieve partij 
werden aangetrokken. Of moet ik misschien zeggen: erbij in het gevlei wilden komen 
als blijk van voltooide emancipatie en moderniteit?

De lezer van deze tijd neemt overigens slechts met heimwee en bewondering kennis 
van het politiek activisme van die jaren. Zo bereikte het ledental van de a r p  in 1958 de 
100.000. Men schreef brieven, pamfletten of desnoods gedegen rapporten. Het partij
politieke debat kon messcherpe vormen aannemen. Politieke leiders werden bewierookt 
en plechtig toegezongen om op een ander moment de zweep van het gereformeerde 
ongenoegen toegediend te krijgen. Misschien is achteraf bezien nog wel het meest 
opvallend dat men al worstelend bij elkaar bleef. Noch partijen als het g p v  (en later de 
r p f ) ter rechterzijde, noch de radicalen ter linkerzijde waren uitwijkplaatsen van bete
kenis.

Wie als schrijver dezes actueel christelijke politiek wil bedrijven (en wel in het zich 
naar de nieuwe ChristenUnie evoluerende g p v ) wordt vooral geïntrigeerd door de kracht 
en de plasticiteit van een centraal in het antirevolutionaire denken staande notie, namelijk 
die van de publieke gerechtigheid. Van den Berg memoreert een onderscheid dat in 
1962 door de VU-socioloog Kuiper Hzn. werd gemaakt tussen enerzijds antirevolutio
nairen met een ‘juridische signatuur’ en anderzijds een groep met een ‘sociale signatuur’ . 
Het is een voor mij herkenbaar onderscheid. Beide groepen stellen de notie van de 
publieke gerechtigheid centraal, maar in het bijzonder de beschreven periode van de 
antirevolutionaire ontwikkeling laat zien hoe verschillend de toepassing ervan in de 
politieke praktijk kan zijn. Voor de filosoof Mekkes, een leerling van Dooyeweerd, 
betekende publieke gerechtigheid allereerst dat de staat een rechtsstaat diende te zijn, 
die het openbare recht bedeelde en tegelijk de andere maatschappelijke rechtssferen 
vrijliet c.q waarborgde. Zo beschouwd had de notie van de publieke gerechtigheid een 
harde kern die de aandacht vestigde op het principieel begrensde karakter van het 
overheidsambt. Daarmee stond Mekkes in de antirevolutionaire traditie vanaf Groen 
van Prinsterer. Voor anderen, i.c. de meer radicaal ingestelde denkers van de jaren zestig, 
werd deze notie evenwel de basis voor en rechtvaardiging van een vergaand overheids
ingrijpen in economie en samenleving. En ook voor een politieke opstelling waarin de 
gezindheid moreel superieur werd geacht aan het denken in termen van verantwoorde
lijkheid en kritische zelfreflectie op de staatsmacht. Mekkes verloor, en verliet ten slotte 
de a r p . De echte verliezer is, zo kunnen we veertig jaar later constateren, de belijnde 
calvinistische staats- en maatschappijvisie die met zoveel denkkracht en politiek activisme
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dc publieke zaak heeft gediend en welks geluid nog slechts met een bescheiden volume 
in ’s lands vergaderzalen wordt gehoord.

Eimert van Middelkoop

Staatkundige vormgeving in Nederland

J. Bosmans, Staatkundige vormgeving in Nederland, deel n, De tijd na 1940 (Van Gorcum; 
Assen 1999, I2 C herziene druk) i s b n  90 232 3510, viii + 208 p., prijs: ƒ  42,50.

Opnieuw is er een herziene druk van Bosmans’ Staatkundige vomigeving in Nederland 
deel 11 beschikbaar. In het voetspoor van Ouds Honderd Jaren , door Bosmans met zorg 
bewerkt, verschijnt nu alweer ten derde male een afzonderlijk deel dat aan de ontwik
kelingen sinds 1940 is gewijd.

Het recenseren van een boek dat zijn waarde zo overduidelijk bewijst is op zich een 
aangename verplichting. Vooropgesteld moet immers worden dat de regel: ‘Succes liegt 
nooit helemaal’ niet zonder reden opgeld doet. De beperking die in die formulering ligt 
kan hier zelfs achterwege blijven. Bosmans is er evenals Oud indertijd in geslaagd om 
op heldere wijze de politieke lijn van zestig jaar staatkundige vormgeving te schetsen. 
Wie over die periode geïnformeerd wil worden, heeft een betrouwbare gids in handen 
die haar o f hem snel terecht helpt. De bijlage en registers bevatten precies de informatie 
die een geïnteresseerde van node heeft. De literatuursuggesties zijn indrukwekkend. Het 
zou welhaast ongepast zijn om daar een opmerking over te maken. De constatering dat 
een klassieker, het proefschrift van Ruitenbeek over het ontstaan van de Partij van de 
Arbeid uit 1955, ontbreekt, is daarom wellicht eerder toe te schrijven aan het jeugdsen
timent van de recensent dan dat dit gemis dc auteur moet worden toegerekend. Opvallend 
is dat juist Ruitenbeek het in zijn proefschrift krachtig opneemt voor de recente 
geschiedbeschrijving. Die discussie is door de feiten beslecht. Het boek van Bosmans is 
er een illustratie van, maar ten tijde van Ruitenbeeks promotie moest een dergelijk punt 
nog terdege aan de orde worden gesteld.

Uiteraard zijn er bij een werk dat zo’n grote periode beknopt samenvat kanttekeningen 
te plaatsen. Soms moet de nuance tekort worden gedaan om de bondigheid te dienen. 
De auteur weet die klip meestal te omzeilen. Dat is niet geheel gelukt bij zijn beschouwing 
van de Nederlandse Unie. De studie van Wichert ten Have stond hem bij deze druk 
nog niet ter beschikking. Ten Have brengt in de beeldvorming over de Nederlandse 
Unie een aantal retouches aan, waarbij ondermeer de tegenstelling leiding versus aanhang 
wordt gerelativeerd. Bij een volgende druk kan dit in de formulering tot uitdrukking 
worden gebracht. Het betekent wel dat een dergelijke wijziging een wezenlijke veran
dering in historische opvatting zou inhouden. Niet ten onrechte, dunkt mij, maar de 
auteur heeft het goede recht daar anders over te denken.

In de naoorlogse periode speelt het vraagstuk van de veranderingsgezindheid in de 
Nederlandse bevolking. Het lijkt erop of de auteur hier soms worstelt met een verlangen
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om vernieuwing te ontwaren en de berustende constatering dat die niet plaatsvindt. De 
tegenstelling tussen 1813 en 1945 heeft mij altijd gefrappeerd. In 1813 is de schuchtere 
inzet ‘Oude tijden keren weerom’, het begin van nogal ingrijpende wijzigingen terwijl 
in 1945 de leuze Herstel en Vernieuwing de periode van mentale en politieke restauratie 
inluidt. Zo is het epitheton ‘vooroorlogs’ een kwaliteitsgarantie, al wordt soms in één 
adem gerefereerd aan de benarde crisisomstandigheden, die een diepe indruk hebben 
achtergelaten. Bosmans belandt daardoor in een wat ongemakkelijke spagaat. De for
mulering op bladzijde 9 dat men in de illegaliteit ‘de schotjesgeest van vóór de oorlog 
met overtuiging hieraan (de eenheidsgedachte, HJLV) offert’ doet tekort aan de gecom
pliceerde werkelijkheid. Die ‘schotjesgeest’ kwam wel voor in het taalgebruik, maar niet 
in de laatste plaats bij nationaal-socialisten. In verzetskring was men zich de onderlinge 
verschillen zeer wel bewust, en het beleid van het kabinet in Londen had bepaald ten 
doel te verhinderen dat de verhoudingen in Nederland te zeer zouden worden gewijzigd, 
bijvoorbeeld door een sterke radicalisering in communistische richting. De conclusie 
op bladzijde 18 ‘dat toch niet alles vernieuwing is wat de klok slaat’ is daarom correct.

D e omvang van het boek dwingt tot beperking bij het maken van uitstapjes. Toch 
acht ik het een gemis dat geheel voorbij is gegaan aan het akkoord van Wassenaar tussen 
FNV-Voorzitter W . Kok en vNO-voorzitter Chr. van Veen in 1982. Daar heeft de werking 
van het poldermodel een geweldige impuls gekregen en is het maatschappelijk draagvlak 
ontstaan voor dc broodnodige sanering van de overheidsfinanciën.

Bosmans blijft actueel en daarom is het boek terecht uitgebreid met het hoofdstuk 
‘Paars’ .

I11 het algemeen mag worden vastgesteld dat de auteur de lijn van de gebeurtenissen 
overzichtelijk beschrijft. Wel wordt wat gemakkelijk aanknoping gezicht bij de voxpopuli 
als de drie zetels voor de centrumdemocraten schokkend worden genoemd. Wat toen 
al was te voorzien, werd weldra werkelijkheid. Z o ’n groepering, met weinig verheffende 
redeneringen, heeft geen enkel perspectief. De omvang van dit onaangename randver
schijnsel rechtvaardigt in zo’n overzicht echter geen geweldige exclamaties. De verklaring 
dat de meerderheid in de Tweede Kamer het probleem van dc asielzoekers vrijwel 
stelselmatig negeerde ligt meer voor de hand.

De weergave op bladzijde 176 is in zoverre onvolledig dat niet wordt aangegeven dat 
de w d  de politieke besluitvorming bij dit onderwerp gaandeweg beïnvloedt, zodat er 
een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen asielzoekers en economische gelukzoe
kers, waar men in de kring van P vdA  en d 66 afkerig van was. Voor wat betreft de 
parlementaire enquête over het vliegtuigongeval in de Bijlmer (met het woord ramp 
wordt al te kwistig omgesprongen) meen ik dat Bosmans te veel eerbied heeft voor dat 
onderzoek. Het komt mij voor dat het zwaarste parlementaire onderzoeksmiddel aan 
inflatie onderhevig raakt door het gebruik van de parlementaire enquête op die manier. 
De commissie is door haar werkwijze en drang naar publiciteit tot uitspraken en suggesties 
gekomen die de toets der kritiek niet kunnen doorstaan. Het is goed dat er geen politieke 
consequenties aan zijn verbonden. Coalitiebelang en zakelijk belang gingen hier nu eens 
hand in hand.

Een groot bezwaar van het hoofdstuk ‘Paars’ is dat het eindigt na het eerste jaar van 
het tweede kabinet-Kok. Daardoor wordt het zicht ontnomen op de ingrijpende wijziging 
van de fiscale structuur waarmee minister Zalm en staatssecretaris Vermeend het Staats-
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blad weten te bereiken. Het zou verre de voorkeur hebben verdiend om het boek te 
besluiten met een afgeronde kabinetsperiode. De auteur zou dan het vertrouwen kunnen 
hebben dat hij bij een volgende druk het tweede kabinet-Kok aan de orde zou kunnen 
stellen. Want mijn kanttekeningen ten spijt blijft de vaststelling waarmee ik mijn recensie 
aanving onverkort geldig. Het is een plezierig leesbare, zeer informatieve en daarom 
onmisbare handleiding voor allen die zich met contemporaine geschiedenis, bestuurs
kunde, staatsrecht en politieke wetenschappen bezighouden o f zich daarin willen be
kwamen.

H .J.L. Vonhoff

Noot

i W. ten Have, De Nederlandse Unie. Aanpassing, vernieuwing en confrontatie in bezettingstijd 
1940-1941 (Amsterdam 1999).

Inleving en hypothesevorming

Ad van Liempt en Ger van Westing, Klem in de draaideur. Arthur Docters van Leeuwen 
en het Ministerie van Justitie 1995-1998 (Balans; Amsterdam 2000) i s b n  90 5018 524 x, 
231 p., prijs; ƒ 34,90.

Dit boek beschrijft de opmerkelijke, soms schokkende gebeurtenissen die zich in de 
periode 1995-1998 in en rondom het ministerie van Justitie hebben afgespeeld. Dat is 
dezelfde periode als waarin mevrouw Sorgdrager minister van Justitie was, temidden 
van een aantal andere hoofdrolspelers, zoals de hoofdpersoon van dit boek, Docters van 
Leeuwen, en de heren Steenhuis, Borghouts cn niet te vergeten Wim Kok. Zij kijkt met 
teleurstelling op deze periode terug. Toch is het objectief gezien allerminst zeker dat zij 
daar van alle genoemden de meeste redenen voor heeft. Dat ligt, meen ik, niet in de 
laatste plaats aan het feit dat de anderen directer en intensiever dan de minister waren 
betrokken bij de rijzende machts- en prestigeconflicten in deze periode. De minister 
staat structureel, krachtens haar taak om leiding te geven aan het departement en daarover 
verantwoording af te leggen aan het parlement, op een grotere afstand van zulke conflicten 
dan degenen die daarin zijn betrokken.

‘Wie de gebeurtenissen van dag tot dag en soms van uur tot uur volgt, moet tot de 
conclusie komen dat er geen sprake is van een vooropgezet plan (...), maar dat het meer 
een opeenstapeling is van fouten, misverstanden, de vereffening van oude rekeningen 
en verstoorde communicatie’ , schrijven de auteurs in hun concluderende hoofdstuk. 
Wie, zoals ik, met smaak de vorige hoofdstukken en de daarin opgediste hele en halve 
onthullingen tot zich heeft genomen, zal geneigd zijn de auteurs bij te vallen. Ik geef 
mijn bijval met voorbehoud, omdat hun verhaal, hoe smeuïg, overtuigend en waarheids-
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getrouw het ook overkomt, maar een vanuit één door de auteurs gekozen gezichtspunt, 
op basis van schriftelijke en mondelinge gegevens, verteld verhaal is. Er zijn nog andere 
gezichtspunten vanwaaruit de gegevens op andere manieren kunnen worden belicht, 
zodat gebeurtenissen andere betekenissen kunnen krijgen.

Ik zou wensen dat aansluitend op boeken die dezelfde kwaliteit hebben als het voor 
ons liggende boek er wetenschappelijke studies zouden worden geschreven die verslag 
doen van de oorzaken van zulke gebeurtenissen. Boeken van de eerste soort stellen ons 
in staat ons in de gebeurtenissen in te leven. Boeken van de tweede soort hebben 
vervolgens de taak op grond van die inlevingsmogelijkheid hypotheses te ontwikkelen 
over de oorzaken van het gebeurde. De inlevingsmogelijkheid is een voorwaarde voor 
de hypothesevorming. Het belang van het eerste wordt echter vaak over het hoofd gezien. 
Het is niet ongebruikelijk dat een sociaal-wetenschappelijk onderzoeker met weinig 
meer dan zijn gezonde verstand en enkele gangbare veronderstellingen in zijn hoofd, de 
hem interesserende gebeurtenissen onderwerpt aan een naar correlaties zoekend statistisch 
onderzoek om het vervolgens aan beleidsmakers over te laten daaruit conclusies te 
trekken. Als het om aandacht van pers en media trekkende gegevens gaat, zullen zij al 
gauw een prooi worden van ‘de politiek’. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het c b s  
cijfers produceert over de toename van de criminaliteit in steden o f dorpen, al dan niet 
opgesplitst naar etnische en/of leeftijdsgroepen. Vanaf het moment van publicatie van 
zulke gegevens zal over beleid voornamelijk worden gedacht in termen van politieke 
haalbaarheid van daarop afgestemde beleidsmaatregelen. Die aandacht wordt voor een 
niet gering deel bepaald door de opiniemakers van pers en media. Zo raken problemen 
gevangen in het Haagse (of een lokaal) circuit. En dan zullen vergelijkbare gebeurtenissen 
zoals die worden beschreven door Van Liempt en Van Westing, zich met een zekere 
regelmaat herhalen. Er is nog genoeg stof voor boeken waarin dergelijke processen 
worden beschreven.

De kans dat ik mijn zin krijg, is om verschillende redenen klein. De belangrijkste 
redenen zijn:

1 er zijn niet veel sociale wetenschappers die zich aangetrokken voelen tot de door 
mij aanbevolen werkwijze (waarin het inleven in situaties op grond van beschrij
vingen kan worden vervangen door participant observation)\

2 in het algemeen zijn mensen in onze tijd en cultuur meer geïnteresseerd in 
activiteiten die op korte termijn effecten beloven dan in tijd vergend onderzoek 
naar oorzaken in het verleden;

3 sociale wetenschappers zijn geworden tot los van elkaar staande deskundigen die 
de hierboven analytisch genoemde methode van onderzoek hanteren; het streven 
inzicht te verwerven in het functioneren van bestaande sociale eenheden als steden, 
regio’s, landen en tijdperken, zoals dat werd bedreven door Durkheim, Weber, 
Marx en anderen, is door hen prijsgegeven, o f op zijn minst verwaarloosd.

Dat ik mijn zin niet krijg, is natuurlijk volstrekt onbelangrijk. Van groot belang 
daarentegen is, dat op deze manier de door het boek van Van Liempt en Van Westing 
geopende mogelijkheid tot inleving in gebeurtenissen en daarop gebaseerde hypothese
vorming over hun oorzaken ongebruikt blijven. Dat is droevig voor de ontwikkeling
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van de sociale wetenschappen maar het is ook jammer dat het beleid op deze manier 
inzichten worden onthouden die nodig zijn om niet telkens te reageren met ad-hocmaat- 
regelen, maar beleid te ontwikkelen dat tevens leerprocessen in gang zet aan de hand 
van in de uitvoering waarneembare positieve en negatieve effecten van dat beleid. Om 
kans van slagen te hebben moet in een dergelijke beleid en onderzoek integrerende 
ontwikkeling de betekenis van kwantitatieve onderzoeksresultaten telkens worden be
paald op basis van kwalitatieve inzichten in de onderzochte processen.

Er is reden voor kortetermijnpessimisme en langetermijnoptimisme. Er is reden voor 
optimisme, omdat de door mij beschreven gang van zaken vooral op culturele en niet 
op natuurlijke voorwaarden berust. We hebben het zelf zo geregeld, we kunnen het zelf 
veranderen. Er is reden voor pessimisme, omdat eenmaal gevormde gebruiken in de 
regel hardnekkig zijn. Wie het pessimisme laat overheersen, bevestigt de huidige gang 
van zaken, terwijl optimisme de kans op vernieuwingen vergroot. Het onderhavige boek 
levert op een heldere en boeiende manier stof die nodig is om inzicht te krijgen in de 
huidige situatie.

Jan  Glastra van Loon

Ruud Lubbers

Bert Steinmetz, Ruud Lubbers. Peetvader van het poldermodel (Prometheus; Amsterdam 
2000) i s b n  90-5333-770-9, 248 p., prijs: ƒ31,95.

Steinmetz heeft een verdienstelijk, goed leesbaar en boeiend boek geschreven. Hij tekent 
een interessant portret van de persoon en de politicus Ruud Lubbers. Minister van 
Economische Zaken in het kabinet-Den Uyl, fractievoorzitter van het c d a  in de Tweede 
Kamer en minister-president van drie naar hem genoemde kabinetten. De auteur schrijft 
(p. 233) dat Lubbers een belangrijke bron van zijn boek is. Het boek draagt daarvan 
duidelijk de sporen. Weliswaar is Steinmetz menigmaal kritisch jegens de hoofdpersoon, 
maar de bewondering voor hem overheerst. Soms laat hij zich in zijn verhaal daardoor 
meeslepen. Zo ontstaat een beeld van Lubbers en van zijn mede- en tegenspelers dat op 
sommige punten om enige bijstelling vraagt.

‘Peetvader van het poldermodel’ luidt de ondertitel van het boek. Inderdaad komt 
Lubbers de eer toe dat hij als premier, samen met de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, De Koning, werkgevers en werknemers onder leiding van Van Veen 
en Kok ertoe wist te bewegen het Akkoord van Wassenaar te sluiten (november 1982). 
Dat akkoord heeft de basis gelegd voor de pacificering van ons land op sociaal-economisch 
terrein. Het kabinet-Kok plukt daar nu de vruchten van. Een aardig zijlicht op de 
ondertitel is de melding van de auteur dat Lubbers ‘het vaderschap van het Akkoord 
van Wassenaar afwimpelt’ (p. 17).

Steinmetz geeft een intrigerende beschouwing over de rol van Lubbers als fractievoor
zitter jegens het kabinet-Van Agt. Tijdens de formatie van dat kabinet ambieerde Lubbers 
het ministerschap van Financiën; hij wilde daar zijn ‘kennis, denkkracht en inventiviteit’
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inzetten. Maar Van Agt gaf de voorkeur aan de ‘moed, werkkracht en ervaring’ van 
Frans Andriessen (brief- van Lubbers aan Van Agt, 9 december 1977). Lubbers koos voor 
dc Tweede Kamer; eind 1978 werd hij voorzitter van de GDA-fractie. In die functie deed 
hij niet meer dan dat kabinet gedogen. Steinmetz stelt terecht vast (p. 65) dat Lubbers 
alles heeft gedaan om "Bestek ‘81’ (het financieel-sociaabeconomisch herstelplan van dat 
kabinet) te ondergraven.

De auteur schrijft (p. 65) dat de labiele situatie van het kabinet-Van Agt, toen Andriessen 
aftrad als minister van Financiën (20 februari 1980), een extra lading kreeg doordat 
koningin Juliana ‘in uiterst kleine kring’ haar troonsafstand per 30 april 1980 had 
aangekondigd. Lubbers zou van die complicatie niet hebben geweten. Van een compli
catie in die zin was echter geen sprake. Koningin Juliana maakte haar voorgenomen 
troonsafstand immers al op 31 januari 1980 publiek.

Steinmetz besteedt grote aandacht aan de gang van zaken die leidde tot het electorale 
echec van het c d a  in 1994. Hij spaart Lubbers daarbij zijn kritiek niet. Maar in zijn 
ogen is toch vooral Brinkman de hoofdschuldige. Tegenover de rechtse doordrammer 
Brinkman stelt hij de progressieve, lankmoedige Lubbers, die niet bij machte was de 
door Brinkman in het c d a  opgeroepen geesten te bezweren. Deze voorstelling van zaken 
is te eenzijdig.

Het is waar dat Brinkman een afkeer had van het kabinet-Lubbcrs-Kok. Hij wilde in 
1994 premier worden van een kabinet van c d a  en w d . In de aanloop naar de verkiezingen 
liet hij zich presenteren als de jonge, dynamische leider die wel eens zou afrekenen met 
de stroperigheid van dat kabinet met dc PvdA. ‘Brinkman premier’ was niet alleen voor 
hem, maar ook voor de grote meerderheid in partijbestuur en Tweede-Kamerfractie 
vanzelfsprekend. ‘We run this country’ was niet zomaar een kreet van een overenthousiast 
Kamerlid, het was typerend voor de geestesgesteldheid van de toenmalige top van de 
partij. Daarin paste een populistische, op goedkoop effectbejag gerichte, campagne, 
alsmede een hard, rechts-georiënteerd verkiezingsprogram. De verzorgingsstaat moest 
sterk worden teruggedrongen cn dus moesten het minimumloon, de w a o  en zelfs de 
a o w  het ontgelden. Daarin pasten ook de termen die bij de presentatie van het program 
werden gebruikt, zoals ‘afsluiting van een tijdperk’ en ‘waterscheiding’ . Het partijbestuur 
legde protesten van de afdelingen naast zich neer. Het congres aanvaardde het verkie
zingsprogram en koos Brinkman tot lijsttrekker. Daarmee nam het c d a  afstand van zijn 
verleden als christelijk-sociale partij en vervreemdde het zich van honderdduizenden 
trouwe kiezers.

Dit tot groot verdriet van Lubbers. Als premier zette hij zich ervoor in de door hem 
geleide coalitie met de pvdA te laten slagen. Naarmate Brinkman afstand nam van zijn 
kabinet, kwamen premier en fractievoorzitter steeds scherper tegenover elkaar te staan. 
Dat neemt echter niet weg dat het Lubbers was die de fractie Brinkman in 1989 als haar 
voorzitter opdrong. Hij kende hem zeven jaar van nabij als minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur en kon dus weten wat zijn politieke opvattingen waren. 
Desondanks wees Lubbers hem eigener beweging tot tweemaal toe (in december 1989 
en in mei 1992) als lijsttrekker aan. Het partijbestuur kwam hier toen niet aan te pas, 
laat staan de partijraad. Door het eigenmachtig manipuleren veroorzaakte Lubbers zelf 
dat er aan het roer van het c d a  twee kapiteins stonden, die over de te varen koers nogal 
van mening verschilden.
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Naarmate Brinkman zich in het c d a  profileerde, verloor Lubbers aan invloed. Daarbij 
wreekte zich ook zijn monistische instelling, als premier van zijn kabinet jegens de 
coalitie en als leider van zijn partij. In de coalitie werden alle Kamerdebatten van tevoren 
in het Torentje voorgekookt en geregisseerd. In het c d a  ging het destijds mutatis 
mutandis niet anders. Partijbestuur en Tweede-Kamerfractie gaven Lubbers niet het 
tegenspel dat van hen verwacht mocht worden. Paars toont helaas een soortgelijk beeld. 
Na de nederlaag van Brinkman bij het ‘bami-akkoord’ over de w a o  communiceerden 
de twee rivalen nauwelijks nog met elkaar. Vanaf begin 1993 was er in de top van het 
c d a  geen cohesie meer.

Kaland, de voorzitter van de Eerste-Kamcrfractie, voorzag terecht dat dit spaak moest 
lopen. Hij hield vanuit zijn politieke en staatkundige beginselen vast aan dc gescheiden 
verantwoordelijkheid van Kroon en Staten-Generaal en aan die van bewindspersonen, 
Kamerleden en partijbestuur. Vandaar zijn kritiek op het monisme van de toenmalige 
leiding van het c d a , Lubbers en Brinkman incluis. Helaas echter vond zijn kritiek geen 
gehoor. Uitgerekend over Kaland zegt Lubbers (p. 181) dat hij een stevige rol heeft 
gespeeld in de aftraak van het c d a . Dat zegt meer over hem dan over Kaland. Lubbers 
beseft kennelijk nog steeds niet hoezeer hij medeverantwoordelijk is voor de historische 
verkiezingsnederlaag van zijn partij, waarvan zij, zes jaar later, nog niet is hersteld.

J.P . van Rijswijk

Naoorlogse politieke geschiedenis

Peter Verkooijen, Goed en fout na de oorlog. De grote lijnen van de recente Nederlandse 
politieke geschiedenis (Arch Publishing; Amsterdam 2000) i s b n  90 75887 13 2, 317 p., 
prijs: ƒ  29,90.

Babel Boeken heeft, blijkens dc intentieverklaring van de uitgever, de ambitie in kort 
bestek de weinig ingevoerde lezer inzicht tc verschaffen in interessante historische 
onderwerpen. Inderdaad heeft het in deze reeks uitgekomen Goed en fout na de oorlog 
vooral het karakter van een bondig handboek. In tweehonderd pagina’s passeren de 
grote gebeurtenissen en personen van de naoorlogse Nederlandse politieke geschiedenis 
de revue, vanaf Schermerhorn en de Doorbaak tot en met Kok en Paars. Daarna volgen 
nog een chronologie, een lijst van bewindslieden en verkiezingsuitslagen en een zaken- 
en personenregister.

De voornaamste verdienste van Goed en fout is dat het dit verhaal brengt met een 
vaart en schwung waar menig historicus jaloers op kan zijn. Niets van de opsommerige 
saaiheid die handboeken vaak teistert, maar een vlot journalistiek proza met zowel 
sprekende anekdotes als bondige analyses. De accuratesse is echter niet vlekkeloos, de 
literatuurlijst al te bondig, de annotatie te vaak explicatief en te zelden verwijzend. 
Bovendien is het boek eenzijdig: het gaat allereerst over het sociaal-economisch beleid. 
‘Autoloze zondag’ komt in het register voor, ‘abortus’ niet. Dat komt doordat Verkooijen
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meer heeft willen schrijven dan een overzicht; hij wil ook een these verdedigen. En die 
these luidt dat de naoorlogse politiek draait om de keuze tussen socialisme en kapitalisme, 
en dat de oorlog daarin het ‘onbetwistbare ijkput’ is. Het socialisme was goed, de 
erfgenaam van het verzet, het kapitalisme was fout. ‘Liberalisme was maar een stap 
ver-wijderd van fascisme’, zegt Verkooijen, ‘alleen domme o f slechte mensen waren 
rechts.’

Deze ongenaakbare tweedeling zorgde volgens Verkooijen voor vergaande polarisatie 
in de Nederlandse politiek, afgewisseld door perioden van rust. De eerste grote strijd is 
die van de Doorbraakbeweging na de oorlog. Verkooijen spreekt niet van de doorbraak 
van de verzuiling, maar naar het socialisme. Schermerhorn, zo meent hij, werkte aan een 
centraal geleide planeconomie naar het voorbeeld van de Sovjet-Unie. ‘ Ieder weldenkend 
mens’ wist dat daar de toekomst lag. En hoewel de Doorbraak mislukte, effende ze wel 
de weg (hoe precies is onduidelijk) voor rooms-rood en haar progressief program.

De middenweg die rooms-rood vond tussen socialisme en kapitalisme kon de naoor
logse generatie niet bevredigen, De babyboomers, opgegroeid met de ‘nooit uitgekomen 
verwachtingen van de oorlogsgeneratie’ betrokken in de jaren zestig en zeventig opnieuw 
de barricaden. De oorlog stond weer centraal; Amerika was niet beter dan nazi-Duitsland, 
en de oorlog was pas echt gewonnen als er geen klassentegenstellingen meer waren. Dat 
ideaal had de vorige generatie, geobsedeerd door communisten thuis en in het buitenland, 
geheel uit het oog verloren. Nieuw Links was de nieuwe Doorbraak.

In Verkooijens visie deed deze polarisatie zichzelf in de formatie van 1977 de das om, 
maar woedde zij buiten de muren van het Binnenhof voort in de vredesbeweging, de 
kraakbeweging en het antiburgerlijk sentiment van de no fiitures, die zeker wisten dat 
Europa afgleed naar het fascisme.

De ideologische basis van dit alles was volgens Verkooijen het marxistisch gedachte
goed, de overtuiging dat sociaal-economische tegenstellingen de motor van de geschie
denis zijn. Deze basis stortte samen met de Oost-Europese heilstaten in, en daarom kon 
op dat moment een geheel nieuwe configuratie ontstaan in de Nederlandse politiek: het 
paarse kabinet.

Verkooijen schrijft geschiedenis als een columnist: met stilistische panache, maar ook 
met een aan het frivole grenzend verlangen tot het poneren van gedurfde stellingen -  
hetgeen een handboekschrijver eigenlijk niet zou moeten doen. Zijn goed-fout-schema 
werkt weinig verhelderend. Het doet bijvoorbeeld geen recht aan de Koude Oorlog. Als 
de spraakmakende gemeente zo’n afkeer had van het kapitalisme en de Verenigde Staten, 
waarom stond ze dan pal achter het NAVO-lidmaatschap? Wanneer iemand als Scher
merhorn zeker wist dat de toekomst lag in een centraal geleide planeconomie, waarom 
keerde hij zich dan ondubbelzinnig tegen de Derde Weg? Het antwoord is natuurlijk 
eenvoudig, maar bij Verkooijen niet te vinden, omdat de alternatieve tweedeling 
communisme-anticommunisme, waarin juist het communisme het nieuwe fascisme is, 
niet past in zijn schema. Hetzelfde geldt voor de tweedeling confessioneel-niet-confes- 
sioneel. Toch ligt die aan de basis van een aantal niet onbelangrijke politieke kwesties 
zoals de spanning in de rooms-rode kabinetten over de mate van overheidsinvloed en 
een langdurig slepende en politiek brisante zaak als de abortus. Voor zover hier iemand 
‘fout’ genoemd kon worden, dan toch eerder links dan rechts. Wat Verkooijen hier 
afschildert als de ‘essentie’ van de Nederlandse naoorlogse geschiedenis is vooral de
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leefwereld van Nieuw Links. Die is interessant, maar geenszins representatief. Verkooijen 
reduceert Nederland tot Vrij Nederland. Hier gaat een pakkende theorie met een auteur 
op de loop.

In zijn slotbeschouwing raakt Verkooijen helemaal in een wilde galop. Het stelsel van 
evenredige vertegenwoordiging veroorzaakt volgens hem politieke kleur- en besluite
loosheid, die, als het te gortig wordt, weer polarisatie in de handwerkt. Het Angelsaksische 
districtenstelsel, dat juist leidt tot het kiezen van personen en programs, wordt door 
continentaal Europa echter hooghartig van de hand gewezen. Daarbij vergeet Europa 
volgens Verkooijen dat zijn democratie bij ‘de eerste de beste crisis’ -  daarmee bedoelt 
hij de opkomst van nazi-Duitsland -  ineenstortte en gered moest worden door, inder
daad, de Angelsaksen. Dit verbindt de auteur vervolgens met de derde weg die Europa 
zoekt tussen kapitalisme en communisme (is het districtenstelsel kapitalistisch dan?), en 
dat weer met het ongestraft laten uitrazen van ‘de socialist’ Milosevic totdat diezelfde 
Angelsaksen Voor de derde maal’ Europa kwamen redden. Een nogal gezocht verband, 
lijkt mij.

Goed en fout is een swingend boek, dat leest als een trein. Maar iets minder schwung 
had wel gemogen.

Bart van der Boom

In de ban van Den Uyl

Peter Bootsma en Willem Breedveld, De verbeelding aan de macht. Het kabinet-Den Uyl 
I973~I977 (Sdu Uitgevers; Den Haag 1999) i s b n  9012088 062, 300 p., prijs: ƒ 39,90.

Over welk kabinet in de Nederlandse parlementaire geschiedenis is het meeste geschreven? 
In aantallen pagina’s uitgedrukt is dat dankzij het zesdelige magnum opus van M .D. 
Bogaarts ongetwijfeld het eerste kabinet-Beel (1946-1948). Rekenen we echter in aantallen 
titels, dan staat het kabinet-Den Uyl stevig op de eerste plaats. De bijzondere ontstaans
geschiedenis van dit kabinet, de volstrekt gepolariseerde sfeer waarin het werkte, de vele 
crises die daarvan het gevolg waren en niet in het minst de karakterologisch zo uiteen
lopende en elkaar permanent uitdagende personages blijven velen in de ban houden. 
Nu is er weer het door de media goed gecoverde boek van Bootsma (politicoloog) en 
Breedveld (journalist). Voegt het ook iets wezenlijks toe aan wat wij inmiddels aan 
kennis en inzicht over dit kabinet bezitten?

Om het antwoord maar meteen te geven: dat valt tegen. Bootsma en Breedveld 
behandelen de formatie in 1972 en 1973, de conflicten rond de Oosterschelde, Lockheed, 
Bloemenhove, Menten en de zogenaamde maatschappijhervormende voorstellen en ten 
slotte de voor de pvdA desastreuze formatie van 1977. In tegenstelling tot wat de ondertitel 
suggereert, beperken de auteurs zich dus tot de overbekende aspecten, waarover al zoveel 
is geschreven. Zij zijn weliswaar met de nog in leven zijnde ministers en enkele andere 
hoofdrolspelers van toen gaan praten en hebben het archief van Ed van Thijn, indertijd
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de voorzitter van de pvdA-fractie in de Tweede Kamer, geraadpleegd, maar deze inspan
ningen hebben ten opzichte van de bestaande literatuur, waaruit de auteurs rijkelijk 
putten, op een enkel detail na weinig nieuws opgeleverd. Zo is de behandeling van de 
kluutcrisis naar aanleiding van de discussie over een tracé voor een nieuw kanaal in 
Noordoost-Groningen buitengewoon vermakelijk. In de publiciteit is al geweest, dat dc 
auteurs aan Marcel van Dam, toen staatssecretaris op Volkshuisvesting, het ‘geheim’ 
hebben ontfutseld dat hij in het Lockheedschandaal eigenlijk had willen aftreden vanwege 
het sauveren van prins Bernhard. Hij deed het dus niet, hetgeen de waarde van het 
‘geheim’ meteen sterk relativeert. Uit Van Thijns archief is een brief aan Aantjes gelicht, 
waarin hij uitlegt waarom hij Van Agt een gevaar voor de democratie vindt, en ook een 
van Duynstee, waarin deze naar aanleiding van Van Thijns formatie-dagboek uit 1977 
zijn verwondering erover uitspreekt dat Van Thijn tijdens de formatie onvoldoende in 
de gaten had welke rol Van Agts aversie jegens de PvdA heeft gespeeld sinds de onheuse 
behandeling door de PvdA-fractie tijdens de Menten-debatten. Dat mogen best vondstjes 
heten, maar daar blijft het verder bij.

Is er soms sprake van een nieuwe visie? Bootsma en Breedveld breken de staf over 
Van Thijn, die, getraumatiseerd door het als verraderlijk ervaren gedrag van de k v p  in 
de Nacht van Schmelzer in oktober 1966, de polarisatie bewust en zo lang mogelijk op 
de spits dreef en daarom de hoofdschuld aan het echec van 1977 in de schoenen krijgt 
geschoven. Het is echter een these die al in 1990 door Philip van Praag in zijn proefschrift 
over het interne debat in de pvdA tussen 1966 en 1977 uitvoerig is uitgewerkt en door 
Frans Becker in zijn bijdrage aan de gedenkbundel over honderd jaar sociaal-democratie 
uit 1995 nog eens beknopt is verwoord. In dit verband is het opvallend dat de auteurs 
wel de bundel van het Nijmeegse Den Uyl-congres van 1998 kennen, maar niet de 
opmerkelijke interventie van Van Thijn op dat congres dat de behandeling van Van 
Agt tijdens de Menten-debatten en het afwijzen van kandidaat-ministers van het c d a  
tijdens de formatie van 1977 grove taxatiefouten waren, terwijl deze interventie toch 
voorpaginanieuws is geweest.

Mijn recensie-exemplaar is er een uit de tweede oplage. Dat betekent dus dat het boek 
ondanks de geringe nieuwswaarde goed verkoopt. Met het kabinet-Den Uyl is het 
kennelijk als met een goede film die men graag meerdere keren wil zien. Het was toen 
allemaal zo anders en vooral zo opwindend met sterke karakters in de hoofdrollen en 
een prachtig script, dat men hunkert naar de herhaling. Dan bevredigt het al gauw 
wanneer een detail ontdekt wordt dat de vorige keer over het hoofd is gezien. De versie 
van Bootsma en Breedveld 'is ook nog eens met vaart geschreven en verveelt alleen 
daarom al nergens. Maar daarmee doorstaat zij nog niet de toets van de wetenschappelijke 
kritiek.

Een recensent dient begrip op te brengen voor de keuzes die een auteur in de 
behandeling van de stof maakt en daarom is het wellicht onrechtvaardig om in dit geval 
de wetenschappelijke standaarden als uitgangspunt van de bespreking te nemen. Maar 
het minste dat mag worden verwacht is consistentie van betoog. Hieraan schort het 
echter soms hinderlijk. De kabinetsformatie van 1977 bijvoorbeeld wordt vanwege de 
volle openbaarheid waarin zij zich afspeelde -  dat geldt dan natuurlijk alleen voor de 
fase waarin de P vd A  nog meedeed —een eenzaam juweel van democratische voorbeel
digheid genoemd, maar even later wordt weer gesuggereerd dat de openbaarheid niet
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altijd voordelig is geweest. Dat roept toch wel de vraag op of ietsje minder openbaarheid 
in bepaalde situaties niet een betere bijdrage zou kunnen zijn aan democratische 
voorbeeldigheid. Het oordeel van een van de sprekers op het Nijmeegse Den Uyl-congres 
dat aan Den Uyls erfenis bezien op dc wat langere termijn slechts relatieve betekenis 
kan worden toegekend, wordt in het begin van het boek onbevredigend genoemd om 
aan het eind als kernachtig te worden gekwalificeerd. Vloeien dergelijke kreupele 
gedachtegangen voort uit intellectuele luiheid o f journalistieke haast? Ik houd het op 
het laatste, want anders is niet te verklaren waarom op pagina 270 de blunder is blijven 
staan dat, toen de formatie van 1977 uitmondde in het kabinet-Van Agt-Wiegel, een 
aantal CDA-loyalisten onder aanvoering van Aantjes in het beslissende fractieberaad tegen 
de totstandkoming van het kabinet-Den Uyl stemde.

Wie het kabinet-Den Uyl recht wil doen, zal toch verder moeten kijken dan alleen 
maar naar de highligbtsvan het gepolariseer en naar het haantjesgedrag van de kopstukken. 
Het kabinet heeft vier jaar gezeten en dus een vracht aan wetgevende en andere arbeid 
verricht die lang niet altijd boeiend is om te bestuderen, maar waardoor uiteindelijk wel 
zijn plaats in de parlementaire geschiedenis wordt bepaald. Een dergelijke studie is 
dringend gewenst, want anders blijft een geamputeerd beeld van dit bijzondere kabinet 
dominant.

Ja c  Bosmans

Kamerverkiezingen 1848-1887

Ronde Jong, Van standspolitiek naar partij loyaliteit. Verkiezingen voorde Tweede Kamer 
1848-1887 (Verloren; Hilversum 1999) i s b n  90 6550 069 3, 182 p., prijs: ƒ 40,-.

Ron de Jong heeft een niet-onbelangrijke leemte in de Nederlandse politieke geschiedenis 
van de negentiende eeuw opgevuld door de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 
1848 tot 1887 centraal te stellen in deze Amsterdamse dissertatie (UvA). Begin- en 
eindpunt worden gemarkeerd door de grondwetsherzieningen van die jaren. Vooral de 
vraag hoe kiezers en kandidaten tegen de verkiezingen aankeken behandelt hij uitvoerig. 
De Jong doet dit met verve. Hij aarzelt niet theses van Boogman, Von der Dunk, 
Kossmann, Stuurman, Van Tijn en anderen tegen het licht te houden, ze vervolgens te 
wegen en in de meeste gevallen te licht te bevinden. Daarin is hij echter niet altijd even 
overtuigend.

Wellicht is dat gebrek aan overtuigingskracht te verklaren uit het feit dat Dc Jong 
deze dissertatie na lang archiefonderzoek in betrekkelijk korte tijd heeft moeten schrijven. 
In minder dan 160 pagina’s tekst heeft hij zijn bevindingen vervolgens neergelegd. Hij 
heeft kennelijk veel meer materiaal verzameld getuige zijn artikelen over het onderwerp. 
De titels worden aangegeven in de literatuurlijst van zijn proefschrift. Ook zijn laatst 
verschenen artikel over de Algemeene Kiesvereniging (1868-1875) als eerste politieke 
partij in Nederland1 verduidelijkt De Jongs mening dienaangaande (p. 88). Bovendien
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zal Dc Jong het voor zijn onderzoek verzamelde materiaal tot 1917 publiceren in een 
bronnenuitgave van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis ( i n g );  volgens aan
kondiging van het i n g  overigens slechts tot 1901. Het is niet onwaarschijnlijk dat daaruit 
zal blijken, dat De Jong gelijk heeft met sommige krasse uitspraken. Sweepingstatements 
zijn bijvoorbeeld: dc politieke basis van de katholieken was standspolitiek (p. 72), cn: 
het conservatisme na 1871 was een protestantse fa<;ade waarachter voornamelijk katholieke 
kiezers schuilgingen (p. 104 en 132).

Soms raakt de lezer in verwarring. Antirevolutionaire en conservatieve Kamerleden 
leken in hun opvattingen en standpunten veel op elkaar, aldus De Jong (p. 123), en even 
later blijkt ditzelfde op te gaan voor conservatieve en liberale Kamerleden (p. 130). 
Kortom, één pot nat. Maar deze pot nat situeert De Jong wel in de jaren 1865 tot 1870, 
dezelfde jaren dus, waarin conservatieven en liberalen scherp tegenover elkaar stonden. 
Hoe valt dat te rijmen?

Desondanks is het een belangrijk proefschrift. Na de studie van Lodewijk Blok uit 
1987 over het Nederlandse kiesstelsel van 1814 tot 1850 is De Jong de eerste die de 
bestudering van de verkiezingen in de op Blok aansluitende periode aanpakt. De auteur 
laat duidelijk zien hoe het onafhankelijke en zelfstandige Kamerlid tot 1870 in hoog 
aanzien verkeerde. Rond 1870 veranderde dat vrij snel. De lokale en regionale netwerken 
stortten in die tijd in om plaats te maken voor netwerken die meer pasten in de nationale 
politieke en godsdienstige contouren. Het Kamerlid werd aanhanger van een partij met 
een programma. Dezelfde ontwikkeling is te zien voor het electoraat.

Het wachten is nu nog op de iNG-publicatie, die De Jongs beweringen een stevigere 
basis geeft.

G.A.M . Beekelaar

Noot

1 Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1999 (Groningen 2000) p. 
240-250.

Kroniek van honderdtwintig Kamerstenografen

B.J. Bonenkamp, Zwijgend medewerker en aandachtig luisteraar. 150 jaar Stenografische 
Dienst der Staten-Generaal (Sdu Uitgevers; Den Haag 1999) i s b n  90 12 08667 511 P-> 
prijs: ƒ 59,50.

In dit boek wordt uitputtend het wel cn wee beschreven van ‘het bureau’ dat vanaf 1849 
verantwoordelijk is voor de verslaglegging van de vergaderingen van de Eerste en Tweede 
Kamer. De auteur maakte gebruik van het archief van de Gemengde Commissie voor 
de Stenografische Dienst, dat tot 1993 in een kast op het Binnenhof was opgeborgen.
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Dc Stenografische Dienst is een gemeenschappelijke dienst van beide Kamers. De 
Gemengde Commissie, waarin zowel de Tweede als de Eerste Kamer met drie leden 
vertegenwoordigd is, fungeert als bevoegd gezag.

In 1849 ging de zorg voor ‘de openbaarmaking van het verhandelde’ in de Kamers 
over van regering naar parlement. In december van dat jaar werd gestart met acht 
stenografen, die de opdracht kregen een ‘woordelijk’ verslag tc maken. Tot die tijd bleef 
de openbaarheid van het parlementaire proces tot een handvol mensen beperkt: de 
deelnemers zelf, de toehoorders op de tribune en een deel van de pers. De komst van 
de Handelingen was van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van de parlementaire 
democratie in Nederland. Voor de Nederlandse geschiedenis van na 1850 vormen de 
Handelingen een van de belangrijkste primaire bronnen: alom beschikbaar, goed ontsloten 
en van uitstekende kwaliteit. ‘De Handelingen der Staten-Generaal, welke -  naar alge
meen oordeel -  onontbeerlijk zijn voor het inzicht in de ontwikkeling der wetgeving, 
worden te weinig gebezigd als bron van kennis omtrent toestanden en opvattingen in 
het verleden’, schreef Nico Cramer ruim veertig jaar geleden (stelling x in zijn proef
schrift: N. Cramer, Parlement en pers in verhouding tot de overheid, Leiden 1958). 
Tegenwoordig lijken steeds meer historici de weg naar de Handelingen te hebben 
gevonden. Ondergetekende, al pakweg tien jaar een regelmatig gebruiker, onderschrijft 
Cramers stelling. Voor de 120 ‘zwijgende medewerkers en aandachtige luisteraars’ (de 
typering is van oud-Kamerstenograaf W. Drees sr.) die in 150 jaar ‘het verhandelde’ in 
steno opschreven, uitwerkten en redigeerden: Chapeau!

Het boek telt zes chronologische hoofdstukken, die onderbroken worden door acht 
biografische portretten van bijzondere kortschrijvers (in de hoofdstukken zijn overigens 
tientallen kleinere portretjes verstopt). De meest invloedrijke van hen was C.A. Steger, 
in feite de grondlegger van de dienst, die in 1849 als stenograaf werd aangesteld en in 
1901 als directeur zou eindigen. Dc bekendste was natuurlijk Drees. ‘Heeft veel technische 
vaardigheid. Redigeeren is zijn kracht nog niet. Er zijn redenen om aan te nemen, dat 
zijn gestel niet bestand zal zijn tegen den tegenwoordig zoo zwaren dienst. Medisch 
onderzoek zal dus niet achterwege kunnen blijven’ , luidde in 1906 de beoordeling van 
de twintigjarige sollicitant die uiteindelijk 102 zou worden. Drees was de eerste stenograaf 
die werkte met het stelsel dat A. W. Groote in 1899 ontwikkeld had. Dit was zo eenvoudig 
opgezet, dat beoefenaars van andere stelsels er het etiket ‘keukenmeidenstelsel’ opplakten. 
Maar het had wél toekomst: van de 47 stenografen die tussen 1966 en 1999 werden 
aangesteld, gebruikten er 46 het stelsel-Groote. Drees was Kamerstenograaf van 1907 
tot september 1919. Later werd hij, zoals bekend, voor de s d a p / pvcIa  wethouder in Den 
Haag, lid van de Tweede Kamer, minister van Sociale Zaken en minister-president. 
Tijdens debatten maakte de politicus-Drees vaak stenografische aantekeningen van 
uitspraken van tegenstanders, die hij dan later tegen hen kon gebruiken. Een redevoering 
van Drees was geen eenvoudige opgave voor een stenograaf. Omdat hij af en toe erg 
snel sprak of zijn hoofd naar beneden hield, kwam het voor dat zinsdelen niet gehoord 
werden. ‘Er zijn weer een paar woorden in zijn vest gevallen’ , zeiden stenografen dan 
tegen elkaar.

1’oen de Dienst begon, stond de stenografie in Nederland nog maar in de kinder
schoenen. Steger en zijn collega’s moesten als het ware het wiel uitvinden. Tot omstreeks 
1900 werd de stenografie in Nederland praktisch alleen in het parlement toegepast. Het
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stelsel-Steger dat tot 1907 door alle stenografen werd gebruikt, was door de Stenografische 
Dienst zelf ontwikkeld. Zij leidde bovendien haar toekomstig personeel op. De Dienst 
was en bleef sober. Tussen 1855 en 1955 werd het personeelsbestand uitgebreid met 
welgeteld één persoon (tot 14, inclusief de directeur), ofschoon het aantal vergaderingen 
met 50% toenam en de omvang van de Handelingen verviervoudigde. Omstreeks 1970 
bestond de Dienst uit 28 personen. In 1999 werkten er 63 mensen onder wie 42 
stenografen.

De auteur van dit gedenkboek trekt weinig algemene lijnen. Hij komt zelden los van 
de kroniek, die hij op basis van archiefstukken keurig op papier heeft gezet. Het verhaal 
van dc Stenografische Dienst blijft te veel een ‘woordelijk verslag’, in de traditie van het 
onderwerp. Vele pagina’s worden gevuld met steeds terugkcrcnde onderwerpen: de 
hoogte van het traktement, schrijfkramp, vaardigheidsproeven (200 lettergrepen per 
minuut is vereist), benoemingen, directeurswisselingen, nieuwe schrijfmachines, me
chanische opneming, te laat corrigerende Kamerleden, de verdeling van particulier werk. 
Dat laatste sloeg op de nevenwerkzaamheden van stenografen, de schnabbels. Een van 
de directeuren zei eens: ‘Een Kamerstenograaf verdient zijn brood met het Kamerwerk, 
maar het beleg wordt verdiend met het particulier werk.’ Het aannemen van dit soort 
werk werd in de loop der jaren wel gereguleerd, maar nooit onmogelijk gemaakt. Door 
te wijzen op de bijverdiensten kon het parlement extra salariseisen immers gemakkelijk 
afwimpelen. De stenografie bleef een vrij beroep. Enige regels werden gesteld na een rel 
in 1925. Uit jaloezie voor het vele particuliere werk van een oudere stenograaf, had een 
jongere collega hem verweten dat hij het tempo in de Kamers niet meer kon bijbenen. 
Juist voordat hij de Eerste Kamer zou binnengaan om zijn toerbeurt over te nemen, had 
senior daarop gereageerd met een stevige vuistslag!

De mijlpalen in de ontwikkeling van de Dienst komen alle aan bod. Leden van de 
Gemengde Commissie speelden overigens vaak een belangrijke rol als ‘meedenkers’ (na 
1945 met name H.W . Tilanus, H. Algra en Th.H . Joekes). Een paar voorbeelden: de 
officiële ingebruikneming van de geluidsband als hulpmiddel op 3 februari 1959, de 
invoering van het ter inzage leggen van stenogrammen omstreeks 1970 en de komst van 
de eerste vrouwelijke stenograaf op het Binnenhof in 1960. Het katholieke damesblad 
Beatrijs rapporteerde toen: ‘Het was even voor enen, toen haar frisse figuurtje in het 
groene truitje en het grijsgeruite rokje te voorschijn kwam uit dc trapholte in het houten 
carré midden in de Tweede-Kamerzaal met haar statige tinten van groen en bruin en 
met de stemmig geklede dames en heren. (...) In de schijnbare wanorde en het gewoel 
van samengroepende en met elkaar overleggende Kamerleden, een ratelend aflezende 
voorzitter en af- en aanlopende afgevaardigden en bodes zat Rie van Eek als een rustig 
groen bakentje geconcentreerd te werken, snel, bliksemsnel te schrijven.’ De komst van 
de eerste vrouw had tot gevolg dat de heren stenografen besloten hun gesprekken wat 
te matigen, zo weet de auteur nog te melden (p. 303).

Johan van Merriënboer
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Eigenbelang als leidraad van vluchtelingenbeleid

Corrie K. Berghuis, Geheel ontdaan van onbaatzuchtigheid. Het Nederlandse toelatings
beleid voor vluchtelingen en displacedpersons van 1945 tot 1956 (Thela Thesis; Amsterdam 
1999) i s b n  90 5170 495 x, 299 p., prijs: ƒ 42,50.

Dc geïnteresseerden in de geschiedenis van het Nederlandse vluchtelingenbeleid werden 
vorig jaar verrast met Geheel ontdaan van onbaatzuchtigheid. Het Nederlandse toelatings
beleid voor vluchtelingen en displaced persons van 1945 tot 1956, het proefschrift waarop 
Corrie Berghuis op 1 oktober 1999 in Utrecht promoveerde. Berghuis, sinds 1991 als 
onderzoekster werkzaam bij het Algemeen Rijksarchief, lijkt bijzonder gekwalificeerd 
voor het onderwerp, aangezien zij eerder een bronnenpublicatie samenstelde over joodse 
vluchtelingen in Nederland in de periode 1938-1940. In haar dissertatie behandelt zij de 
periode van de eerste naoorlogse jaren, waarin het Nederlandse vluchtelingenbeleid zich 
onder invloed van de Koude Oorlog ontwikkelde van een zeer restrictief en vrijwel 
uitsluitend door het ministerie van Justitie beheerst terrein tot een veel gereguleerder 
en veel meer aan parlementaire controle blootstaand terrein, waarop ook andere depar
tementen en instellingen, ook buitenlandse, hun invloed lieten gelden. Hoe boeiend dit 
thema ook is, Berghuis’ boek heeft toch enkele gebreken die hier niet ongenoemd mogen 
blijven. Een index van personen o f zaken bijvoorbeeld ontbreekt, hetgeen de bruikbaar
heid inperkt. Bovendien laat het boek zich niet gemakkelijk lezen door de gebrekkige 
stijl, die zich uit in vele zeer korte alinea’s en een slordige zinsbouw. Berghuis gebruikt 
voortdurend de lijdende vorm en wekt verwarring met zinnen als: ‘Hongaren ontvluchten 
bijvoorbeeld Transsylvanië, dat door het Rode Leger eind 1944 heroverd werd op de 
voordien door Hongarije geannexeerde delen van dit gebied.’ (p. 10). Geïrriteerd vraagt 
de lezer zich af waarom de uitgever, Thela Thesis, klaarblijkelijk gemeend heeft zich de 
moeite en de kosten van een redacteur te mogen besparen. Het onderwerp, de auteur 
cn Berghuis’ lezerspubliek hadden beter verdiend!

Toch loont het de moeite zich over deze ergernis heen te zetten, aangezien Geheel 
oyitdaan van onbaatzuchtigheid veel waardevolle informatie bevat. Nederland was in 1945 
‘failliet, ontredderd en gebroken’, schrijft Berghuis, en dat miste zijn weerslag op het 
Nederlandse asiel- en vluchtelingenbeleid niet. ‘Nu het Nederlandsche huis tot bijna 
onbewoonbaarheid is toegetakeld, moet er m.i. eenige tijd gewacht worden vóór we de 
traditioneele Nederlandsche gastvrijheid kunnen hanteeren en zulks zal ons ook niemand 
in het buitenland kwalijk nemen.’ Zo beschreef het toenmalige hoofd van de onder het 
departement van Justitie ressorterende Rijksvreemdelingendienst, J. Grevelink, de ge
dachte die in deze periode aan het beleid ten grondslag lag (p. 36). Dit uitgangspunt 
leidde tot een beleid dat in terugblik hard en onmenselijk overkomt. Wat de duizenden 
vaak in Duitse kampen verblijvende displaced persons betreft, streefde de Nederlandse 
regering er bijvoorbeeld naar alleen ongehuwde arbeidskrachten op te nemen. Met een 
beroep op werkloosheid en woningnood in eigen land wees zij veel aanvragen af om 
meer dp\ en vluchtelingen op te nemen. De problemen waren dan ook groot, aangezien 
Den Haag vanwege het verlies van Indië ook al genoodzaakt was duizenden repatrianten, 
Indische Nederlanders cn Molukkers op te nemen.
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Eigenbelang werd dus de leidraad van het Nederlandse vluchtelingenbeleid cn het is 
deze baatzucht waarnaar dc dubbele ontkenning van Geheel ontdaan van onbaatzuchtig
heid verwijst. Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel beschrijft Berghuis de 
verwerking van de onmiddellijke gevolgen van de oorlog. Zij bespreekt onder meer de 
behandeling van de vijf- a zesduizend Duitse joden, die al vóór dc oorlog naar Nederland 
waren gevlucht en de terreur van de nazi’s hadden overleefd. Na de bcvrijding dreigden 
zij slachtoffer te worden van de afrekening met de verslagen vijand, omdat het ministerie 
van Justitie in eerste instantie van plan was hen op dezelfde wijze te behandelen als de 
overige in Nederland verblijvende Duitsers. Opvang van Polen in Nederland was 
daarentegen wel bijzonder ruimhartig. De militairen onder hen golden dan ook als 
bevrijders, zelfs als ze niet daadwerkelijk aan de bevrijding van Nederland hadden 
deelgenomen, en de al voor 1940 gekomen Poolse mijnwerkers vertegenwoordigden een 
economisch belang.

In het tweede deel van het boek bespreekt Berghuis het Nederlandse beleid in het 
kader van een Europese oplossing voor het probleem van vluchtelingen en displaced 
persons. Vooral in dit deel wordt duidelijk hoezeer de behoefte van de arbeidsmarkt de 
Nederlandse keuze van op te nemen dp s bepaalde. Berghuis beschrijft verder de 
Nederlandse inbreng bij de omschrijving van de taken van de rol van de International 
Refugee Organisation, een eind 1946 opgcrichte v N - in s t e l l i n g .

Het derde deel is vooral gewijd aan het beleid ten aanzien van de naoorlogse vluch
telingen en aan de ontwikkeling van het denken over voorwaarden en praktijk van 
asielverlening. Berghuis toont hierin hoe het aanvankelijke uitgangspunt van het beleid, 
weigeren van de toelating tot het land o f uitzetting, onder druk kwam te staan door de 
gewijzigde omstandigheden in Oost-Europa. Na de communistische staatsgreep in 
Tsjecho-Slowakije maakte minister van Justitie Th.R .J. Wijers duidelijk geen verant
woordelijkheid te willen dragen voor het terugsturen van vluchtelingen naar Oost-Eu
ropa, omdat het aannemelijk was dat dezen daar gevaar zouden lopen. Daarmee werd 
uitzetting bijna onmogelijk.

Een probleem bleef wel dat niemand kon garanderen dat zich tussen de vluchtelingen 
geen communistische agenten bevonden. Vanwege dit risico liet de Nederlandse regering 
illegaal in Nederland aangekomen Oost-Europeanen vaak voor lange tijd vastzetten in 
huizen van bewaring of politiebureaus. Nadat ook vanuit het parlement kritiek op deze 
praktijken was gerezen, opende Justitie begin 1953 een comfortabeler en efficiënter 
onderzoekscentrum, ‘De Rozenhof bij Zutphen. Politie en instanties als de b v d  trachtten 
daar door middel van ondervragingen vast te stellen of de Oost-Europese vluchtelingen 
bonafide waren. Het VN-VIuchtelingenverdrag van 1951 stond dit nog toe. Berghuis 
schrijft uitvoerig over het ratificatieproces, dat zich tot in 1956 rekte door competentie
geschillen tussen Justitie en Buitenlandse Zaken en onduidelijkheid over de toepasbaar
heid van het verdrag op dc in Nederland verblijvende Molukkers.

Hoewel dc rol van het parlement in het vluchtelingenbeleid groter was dan voor de 
oorlog, bleef zij beperkt. Parlementaire kritiek leidde er wel toe dat dc Kamerleden meer 
werden gekend in de overwegingen achter het beleid. Begin 1953 betrok minister van 
Justitie L.A. Donker (p v d A ) bijvoorbeeld de voornaamste critici uit beide Kamers, met 
name de senatoren L.J.C . Beaufort ( k v p ) en I.A. Diepenhorst (a r p ) ,  bij het ambtelijk 
overleg over het vluchtelingenbeleid in de Permanente Vreemdelingen Adviescommissie.
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Greep op het beleid kreeg het parlement daarmee echter niet. Hoewel Beaufort, Die
penhorst en andere parlementariërs steeds sterker aandrongen op een vluchtelingenwet 
(los van de vreemdelingenwet), hield Donker met succes vast aan een vluchtelingenbeleid 
dat gebaseerd was op ambtelijke circulaires, waarop de parlementaire controle slechts 
gering was. Berghuis bekritiseert de betrokken Kamerleden nogal sterk. Volgens haar 
hadden zij een vertekend beeld van het beleid, omdat ze teveel naar de ontoereikende 
juridische status van vluchtelingen keken en te weinig oog hadden voor de liberaler 
geworden praktijk van het beleid. Misschien hadden zij inderdaad een te negatieve kijk 
op het vluchtelingenbeleid, maar dat was mede te wijten aan het ministerie, dat 
onvoldoende informatie verstrekte. En al was het beleid in de praktijk nog zo liberaal, 
het lijkt uit juridisch en democratisch oogpunt volledig terecht dat de parlementariërs 
specifieke wetgeving voor de vluchtelingen bleven eisen.

In haar conclusie spreekt Berghuis over het beeld van egoïstische hardheid dat uit de 
beschrijving van het asiel-en vluchtelingenbeleid in de jaren tussen 1945 en 1956 naar 
voren komt. Zij signaleert ‘een dualiteit tussen hoofd en hart, tussen ratio en emotie’ 
die het beleid bepaalde. Zo redeneerde de rijksoverheid weliswaar ‘hoofdzakelijk vanuit 
een baatzuchtgedachte’ , maar was zij toch ook aangedaan door de wetenschap dat de 
komst van vluchtelingen mogelijk het gevolg van politieke vervolging was. Die dualiteit 
is echter van alle tijden, schrijft Berghuis. Specifiek voor de periode die zij beschrijft 
was juist dat niet de menselijkheid, maar het eigenbelang de overhand had. Tegen de 
achtergrond van de wederopbouw en het verlies van Indië is dat echter niet zo verwon
derlijk. Het is daarom de vraag of de wat moralistische titel van Berghuis’ dissertatie de 
lezer niet op het verkeerde been zet. Bovendien is het spijtig dat Berghuis het naoorlogse 
vluchtelingenbeleid niet wat uitgebreider heeft vergeleken met dat van voor 1940, 
tenslotte door haar zelf al eens bestudeerd, en met de opvang van repatrianten, Indische 
Nederlanders en Molukkers vanaf 1945. Ook dit had het oordeel van uitgesproken 
baatzucht dat zij nu over het Nederlandse vluchtelingenbeleid tussen 1945 en 1956 
uitsprcekt, kunnen relativeren.

Jacco Pekelder

Dagboek van een politica

Marjet van Zuijlen, Retour Nijmegen — Den Haag. Dagboek van een politica (Prometheus; 
Amsterdam 2000) i s b n  90 5333 8551, 208 p., prijs: ƒ  27,50.

In februari 2000 verscheen het dagboek van Marjet van Zuijlen, de secretaris van de 
Tweede-Kamerfractie van de Partij van de Arbeid. Dit ‘dagboek van een politica’ , zoals 
de ondertitel luidt, beslaat ruim een jaar: het begint kort na het zomerreces van 1998 en 
eindigt op haar trouwdag in september 1999. Het kreeg enorm veel publiciteit; twee 
weken lang kon men geen krant en geen tijdschrift opslaan, o f er stond wel een stukje 
over in. De kritieken waren genadeloos. Dit dagboek gaat helemaal niet over politiek — 
zo staat in alle stukken te lezen -  en wat het wél beschrijft, is totaal oninteressant,
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aanstellerig meisjesachtig opgeschreven, in hoge mate narcistisch exhibitionistisch en, 
waar het gaat over de typeringen van fractiegenoten, ongepast.

Is het dagboek echt zo verschrikkelijk? De kritieken zijn zó hard — toen ik ze allemaal 
achterelkaar herlas, begon de toon ervan mij werkelijk tegen te staan -  dat ik aanvankelijk 
een neiging voelde opkomen een zoektocht naar ‘het goede’ in Van Zuijlens dagboek 
te ondernemen. Maar de enige gepaste vraag voor een recensie in dit jaarboek is natuurlijk: 
wat is de waarde ervan voor de parlementaire geschiedenis? Want let wel, het gaat hier 
niet om de dagelijkse notities van ‘zomaar’ een Kamerlid, het gaat om het dagboek van 
de fractiesecretaris van de grootste regeringsfractie ten tijde van het kabinet-Kok n. Het 
antwoord is gauw gegeven: helaas, de waarde is gering. Het Haagse politieke bedrijf 
komt nauwelijks tot leven; het enige wat de lezer zal bijblijven is dat het Kamerlidmaat
schap een hard vak is. En verder zijn er wat persoonlijke impressies over eigenschappen 
o f meningen van fractiegenoten en af cn toe een korte weergave van een debat in de 
Kamer, in de fractie o f in het fractiebestuur. Een voorbeeld: ‘dinsdag 13 oktober 1998 
(...) Het gaat deze dagen gelukkig steeds meer over politiek. (...) In het fractiebestuur 
vanochtend een interessante discussie over asielzoekers.’ Waarna in zeven zinnen het 
debat wordt samengevat. Nog een voorbeeld: ‘dinsdag 13 april 1999: Kosovo blijft hoog 
op de agenda staan. In dc Kamer zijn drie overleggen en sinds het begin van de oorlog 
praat de fractie er elke week over. Het gevoel bekruipt me dat wij niet veel toevoegen 
aan het publieke debat. Dat is onbevredigend.’ Maar vooral tekenend is dat de politiek 
zeer spannende periode in het voorjaar van 1999, van 18 mei tot 10 juni (Nacht van 
Wiegel, kabinetscrisis, Bijlmerdebat, succesvolle poging het kabinet te lijmen, vertrek 
Apotheker, gifkippen, rapport commissie-Kalsbeek, de aan de gang zijnde oorlog in 
Kosovo) slechts twintig bladzijden van het dagboek in beslag neemt, welke bladzijden 
dan ook nog eens voor de helft over andere, niet-politieke onderwerpen gaan. Dc lezer 
vindt er weinig nieuws, uitgezonderd misschien de beschrijving van het interne fractie- 
beraad tijdens het Bijlmerdebat.

Het is jammer dat Marjet van Zuijlen er niet in is geslaagd haar oorspronkelijke 
doelstelling te realiseren, want dan had zij parlementair historici, journalisten en andere 
geïnteresseerden toch zeker een belangrijk egodocument kunnen nalaten. Tegen het 
einde van haar dagboek, op dinsdag 7 september 1999, beschrijft zij die ‘aanvankelijke 
motieven’. Ten eerste ‘het beschrijven van de tekenen van verval in Paars 11’ en ten 
tweede ‘het trachten mijn oprechtheid te behouden als secretaris van de grootste regerings
fractie door verantwoording af te leggen’ . Noch het een, noch het ander is gelukt. Van 
Zuijlen realiseert zich dit zelf ook en overweegt dan te stoppen. Op diezelfde 7 september 
schrijft ze: ‘Waarom stop ik er niet mee? Voorbij zijn dan de bange vermoedens dat het 
een vrijbrief voor nieuwe aanvallen zal zijn, een makkelijke prooi voor snel oordelende 
journalisten. Moet ik mezelf beschermen? Of moet ik in de afgrond durven kijken?’ Ze 
koos voor het laatste. En publiceerde een mislukt politiek dagboek.

Carla van Baaien
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D oes w ho governs m atter?' M in isters van Buitenlandse Zaken  en hun beleid

Duco Hellema, Bert Zeeman en Bert van der Zwan (red.), De Nederlandse ministers van 
Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw. Vijfde jaarboek voor de geschiedenis van de 
Nederlandse buitenlandse politiek in de twintigste eeuw (Sdu Uitgevers; Den Haag 1999) 
i s b n  90 12 08 775 9, 347 p., prijs: ƒ 49,50.

Is de persoon van de minister van belang voor inhoud en richting van zijn beleid? Deze 
vraag werd niet gesteld door de redactie van het fraaie lustrumjaarboek voor de geschie
denis van de buitenlandse politiek. Toch suggereert de opzet dat deze vraag heeft 
meegespeeld. De doelstelling was immers tweeledig: portrettering van Nederlandse 
ministers van Buitenlandse Zaken en tegelijkertijd een beeld geven van honderd jaar 
buitenlands beleid. Natuurlijk is voor dat laatste niet alleen de persoon van de minister 
doorslaggevend. Partijpolitiek speelt een rol, maar er zijn vooral ook externe, nationale 
en internationale factoren die het beleid medebepalen. M.W. Jurriaanse, die al eerder 
de negentiende-eeuwse ministers van Buitenlandse Zaken portretteerde, was ervan 
overtuigd dat mensen ertoe doen. Om de mens achter de minister te leren kennen 
besteedde zij veel aandacht aan zijn jeugdjaren en opleiding.2 De redactie van dit jaarboek 
liet zich slechts beperkt door haar voorbeeld inspireren: in de persoonlijke achtergronden 
van de twintigste-eeuwse ministers is meestal niet gewroet. Hooguit en passant wordt 
een enkele keer melding gemaakt van (problemen in) het privéleven van ministers. Toch 
heeft men na lezing de indruk de meeste beschreven bewindslieden aardig te hebben 
leren kennen.

Prijzenswaardig is de heldere structuur van het boek. Alle bijdragen tonen een grote 
eenheid van opzet, al is het ene verhaal boeiender dan het andere. Dat laatste kan liggen 
aan de stijl van de auteur, maar ook aan het onderwerp van zijn verhaal o f aan gevoelens 
van meer o f minder sympathie met de beschreven bewindsman. Strakke redactionele 
leiding heeft mogelijke hinderlijke overlapping tussen de verschillende bijdragen voor
komen. Daarom valt de enkele keer dat daar wel sprake van is eens te meer op. Over 
‘1918’ en de ‘Nacht van Kersten’ bijvoorbeeld, passages die in de bijdrage over Van 
Karnebeek terecht aan de orde komen, had in het hoofdstuk over diens opvolger Beelaerts 
van Blokland met een enkele verwijzing kunnen worden volstaan (p. 103-104). Aan de 
aandacht van de redactie is nog iets anders ontsnapt: aan de dubbelbenoeming op b z  
van Beyen en Luns in 1952 wordt vanzelfsprekend door de respectievelijke auteurs de 
nodige aandacht besteed, maar hun visies vertonen opmerkelijke verschillen (p. 201 en 
213).

De chronologische portrettering maakt duidelijk hoe sterk de ministers tot aan de 
jaren vijftig in sociaal opzicht leken op hun negentiende-eeuwse voorgangers: gegoed, 
al dan niet van adel en met veel invloedrijke relaties. 1900 vormt in dit opzicht zeker 
geen cesuur. In vrijwel alle bijdragen over de eerste ministers van de twintigste eeuw 
wordt gewag gemaakt van familieleden of vrienden in belangrijke publieke posities. 
Hoever standscriteria als patriciaat cn adel anno 2000 van ons afstaan, blijkt overigens 
uit enkele historisch onjuiste opmerkingen, zoals die over de grootvader van De Beaufort, 
die het ‘bracht tot patriciër’ (p. 11) en die over de familie Van Tets met ‘al generaties
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lang patriciërsallure, maar pas [...] in 1837 in dc adelstand verheven’ (p. 41). Gegoedheid 
was lange tijd een absolute voorwaarde voor het hoofd van b z , z o  ondervond Stikker 
(i948-i952ci). De voormalige ‘bierbrouwer’ , opvolger van de laatste adellijke representant 
op dit departement, tekende over zijn ministerschap op: ‘ In lange tijd had ik niet zo 
weinig verdiend, nooit was ik verplicht geweest zoveel uit te geven.’3 Tijdens zijn 
ministerschap bewerkstelligde hij daarom een forse verbetering van representatiekosten 
en tafelgeld ten behoeve van minder fortuinlijke opvolgers. Vrijwel zonder uitzondering 
waren de ministers van Buitenlandse Zaken academisch, voornamelijk juridisch, ge
vormd. Zij verschilden met hun negentiende-eeuwse voorgangers vooral in beroepsach- 
tergrond: na 1900 zijn het decennialang voornamelijk diplomaten die de portefeuille 
van Buitenlandse Zaken beheren, terwijl dat in de voorafgaande eeuw maar af en toe 
het geval was. Dat zegt veel over het toenemend belang dat gehecht werd aan profes
sionaliteit op dit departement.

Als een rode draad loopt door de eerste portretten heen de sterke bemoeienis van het 
staatshoofd met benoeming en optreden van portefeuillehouders van Buitenlandse 
Zaken. Zo kwamen de benoemingen van de diplomaten Van Weede en Van Tets in 
1905 tot stand op nadrukkelijk verzoek van de koningin, huiverig als zij was voor een 
herhaling van de volslagen mislukte niet-diplomaat Melvil. Anderzijds oefende de 
koningin grote druk uit om een tweede ambtstermijn van (diplomaat) Loudon te 
verhinderen omdat zij over diens invulling van het neutraliteitsbeleid tijdens de Eerste 
Wereldoorlog minder te spreken was (p. 78). Opmerkelijk was ook de persoonlijke 
bemoeienis van het staatshoofd in 1934 met het optreden in Genève van minister De 
Graeff. Hem werd op het laatste moment door premier Colijn medegedeeld dat dc 
koningin wenste dat hij tegen toetreding van de Sovjet-Unie tot de Volkenbond zou 
stemmen. Zelfs had zij met aftreden gedreigd in geval het kabinet (niet: ‘de regering’ 
zoals de tekst vermeldt!) anders zou handelen (p. 120). Helaas vermeldt de auteur van 
dit hoofdstuk, toch al niet erg kwistig met bronvermeldingen, niet de herkomst van 
deze belangwekkende mededeling. Van directe bemoeienis van het staatshoofd wordt 
in de bijdragen over recentere ministers niet meer gerept, behalve dat Beyen de vertraging 
in zijn benoeming tot ambassadeur te Parijs na zijn ministerschap wijt aan ontstemming 
van de koningin, omdat hij in de Greet Hofmans-affaire niet haar kant koos en zij zijn 
hand zag achter de buitenlandse perspublicaties (p. 207).

Tegen de achtergrond van de begin 2000 op gang gekomen discussie over de positie 
van het staatshoofd is het interessant te volgen o f opening van nu nog gesloten archieven 
nieuws aan het licht zal brengen over invloed van het staatshoofd op kabinetsformatie 
en ministersbenoemingen.

Een opvallende rol op het gebied van de buitenlandse politiek blijkt al vanaf het 
begin van de eeuw weggelegd voor de kabinetsleider. Dat Kuyper zich verregaand 
bemoeide met het buitenlands beleid, zozeer dat het hem zelfs de naam opleverde van 
‘minister van buitenlandse reizen’, kan nog verklaard worden door het uitermate zwakke 
optreden van zijn minister van Buitenlandse Zaken Melvil van Lynden (1901-1905). 
Maar ook andere ministers werden door hun premier gepasseerd wanneer dat zo uitkwam. 
Dit overkwam bijvoorbeeld Loudon (1913-1918) enkele malen, maar ook De Graeff 
(1933-1937) en Patijn (1937-1939) (p. 76, 117 en 135). Die bemoeienis van de premier 
wordt in het algemeen na 1945 niet meer zo nadrukkelijk vermeld. Stonden ministers
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als Stikker, Beyen en Luns steviger in hun schoenen? J.W . Brouwer suggereert dar in 
hun tijd ministers nog (?) geen last hadden van een minister-president die internationaal 
een rol speelde (p. 209). Bemoeienis van de premier met het buitenlands beleid wordt 
door een enkeling overigens ook als positief ervaren. Schmelzer (1971-1973) heeft premier 
Biesheuvel als zijn ‘beste bondgenoot’ leren waarderen (p. 236). Het geruchtmakende 
competentieconflict, uitgevochten tussen premier Lubbers en minister van Buitenlandse 
Zaken Van den Broek staat daarmee in schril contrast. Sindsdien lijkt de vooraanstaande 
positie van de premier in internationale aangelegenheden geen onderwerp van discussie 
meer.

Tegenover alle aandacht voor de rol van de premier krijgen de relaties van ministers 
van Buitenlandse Zaken met collega-ministers zonder portefeuille of van Ontwikke- 
lingszaken, belast met onderdelen van het buitenlands beleid, o f met staatssecretarissen, 
merkwaardig weinig aandacht, terwijl met beide ambten toch al weer een halve eeuw 
ervaring is opgedaan. De beschrijving van een conflict tussen Van der Stoel en Pronk, 
minister zonder portefeuille belast met Ontwikkelingssamenwerking, is een uitzondering 
(p. 252). Vanuit staatsrechtelijk oogpunt vind ik dat een gemis. Dat aan de relatie met 
het parlement in het algemeen niet zoveel woorden worden gewijd is veelzeggend. 
Weliswaar is het lang geleden dat Thorbecke nog van een vertoornde Willem m moest 
horen: ‘De Kamer heeft met de buitenlandse aangelegenheden niets te doen en gij kunt 
haar dit zeggen’"1, feit is dat het parlement maar heel geleidelijk aan terrein heeft veroverd 
op dit gebied. Ministers van Buitenlandse Zaken staan niet altijd te trappelen om het 
parlement tekst en uitleg te geven. Schandalig was, nog in de jaren dertig, het gedrag 
van Patijn tegenover de volksvertegenwoordiging (p. 134). Anderzijds is in dit verband 
minstens zo interessant om te lezen hoe het buitenlands beleid al in 1899 aanleiding kon 
zijn tot het stellen van de kabinetskwestie (p. 19). Alleen op die manier kon Pierson het 
ministerieel leven redden van De Beaufort, die in botsing was gekomen met de Tweede 
Kamer tijdens een debat over de Vredesconferentie, waarvoor hij de Zuid-Afrikaanse 
Boerenrepublieken niet had uitgenodigd.

Geeft dit jaarboek ons ook een goed overzicht van honderd jaar buitenlands beleid? 
De auteurs stonden hier voor een ongelijke opgave. Het maakt veel uit o f je het 
buitenlands beleid over twee, drie jaar o f over bijna twintig jaar moet schetsen. Men 
kan het de auteur van het hoofdstuk over ‘De langste’ (Luns, 1952-1971) dan ook niet 
euvel duiden dat hij zich beperkt tot behandeling van hoofdpunten uit diens loopbaan. 
De kwestie Nieuw-Guinea is er daar een van. Toch vind ik het dan merkwaardig dat 
met geen woord wordt gesproken over de infiltratie van het Indonesische leger in 
Nieuw-Guinea, terwijl dat toch de directe aanleiding was voor ‘ons laatste oorlogje’ .5 
Meer in het algemeen geldt dat de auteurs ieder voor zich enkele thema’s hebben gekozen 
diezij in de loopbaan van ‘hun’ minister van belang vonden. Daarbij komen persoonlijke 
voorkeuren van bewindslieden voor bepaalde accenten in het beleid wel degelijk aan de 
orde. Dat betekent tegelijkertijd dat in de geschiedenis van opeenvolgende ministers 
niet steeds dezelfde onderwerpen worden gevolgd. Als naslagboek over ontwikkelingen 
in de Nederlandse buitenlandse politiek kan dit boek dan ook niet dienen.

Ineke Secker
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