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Ten geleide

Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis is een uitgave van het Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis, verbonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Het Jaarboek wil in zo 
breed mogelijke kring belangstelling wekken voor de Nederlandse parlementaire geschiede
nis. Het probeert dit te bereiken door naast wetenschappelijke ook opiniërende artikelen op 
te nemen, alsmede boekbesprekingen, een kroniek van het afgelopen parlementaire jaar, 
egodocumenten en herinneringen aan onlangs overleden prominente politici. Vaak liggen 
actuele thema’s of gebeurtenissen ten grondslag aan de onderwerpskeuze van de historische 
artikelen. In het Jaarboek komen niet alleen wetenschappers aan het woord, maar ook jour
nalisten en (oud-)politici. In alle bijdragen is het Nederlandse parlement in een nabij of ver 
verleden uitgangspunt van beschouwing; zijn positie en handelen sinds de opkomst van het 
parlementaire stelsel in 1848 staat steeds centraal.

Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2003 is inmiddels de vijfde aflevering in de reeks. De 
redactie acht dit een goede gelegenheid om even stil te staan bij het (wellicht subtiele, maar 
toch wezenlijke) onderscheid tussen een parlementair jaarboek en een jaarboek parlementai
re geschiedenis. Een parlementair jaarboek concentreert zich in haar ogen exclusief op de 
gebeurtenissen van het afgelopen parlementaire jaar. De redactie van het Jaarboek Parlemen
taire Geschiedenis wil echter tegelijk minder en meer. Zij beoogt niet het afgelopen parle
mentaire jaar uitputtend te behandelen, maar zij wil mede, ook al is het niet uitsluitend, naar 
aanleiding van gebeurtenissen in dat jaar een aantal artikelen presenteren die voor geïnte
resseerden in de parlementaire geschiedenis in de breedste zin van belang zouden kunnen 
zijn.

Het thema van het Jaarboek 2003 is ‘Emotie in de politiek’. Hoewel velen van oordeel zijn dat 
emotie zo veel mogelijk uit het publieke domein in het algemeen en uit het politieke domein 
in het bijzonder zou moeten worden geweerd, menen anderen dat dit onnodig, ja zelfs 
onmogelijk is, omdat aan iedere rationele afweging een emotionele vooraf zou gaan.1 Werd 
in het vorige Jaarboek aandacht besteed aan nieuwkomers in de politiek en de feitelijke 
gebeurtenissen in het bijzonder emotionele parlementaire jaar 2001-2002, nu is er gelegen
heid met wat meer afstand te reflecteren op het verschijnsel emotie in de politiek, op het al 
dan niet voorkomen van het verschijnsel in het verleden, op de vraag of het etaleren van 
emoties al dan niet werd en wordt geacht in de politieke arena tot de goede mores te beho-

1 Zie met name de veel geciteerde studie van Antonio R. Damasio, üesm rtes ’ error. Emotion, rcason and the human 

braitt (New York 1994).
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ren, en op de wijze waarop emoties al dan niet in ’s lands vergaderzaal en directe omgeving 
tot uitdrukking zijn gebracht.

Remieg Aerts beschrijft in een overzichtsartikel de ‘conjuncturele ontwikkeling’ van de 
acceptatie van het verschijnsel emotie in de politiek in de negentiende en twintigste eeuw. 
Met andere woorden: wat beschouwden verschillende politieke generaties als ‘goede poli
tiek’? Rudy B. Andeweg en Jacques Thomassen stellen de vraag of het emotionele jaar 2002- 
2003 -  de opkomst en ondergang van de populistische lp f  -  te voorspellen was geweest. 
Hebben Kamerleden, kiezers en commentatoren deze ontwikkeling voorzien? J.Th.J. van den 
Berg kijkt in een uitvoerig recensieartikel aan de hand van twaalfhoeken over (aspecten van) 
de Fortuyn-periode terug op deze turbulente jaren en hij poogt een antwoord te vinden op 
de vraag: revolte of revolutie? En Wouter Bos vertelt, in het inmiddels traditionele interview 
met een spraakmakend Kamerlid uit het voorbije jaar, hoe moeilijk het is de lessen van For- 
tuyn in de praktijk te brengen.

Ulla Jansz, Carla van Baaien en Marij Leenders onderzoeken ieder momenten in de parle
mentaire geschiedenis waarop de emotionele barometer incidenteel hoog opliep. Ulla lansz 
laat aan de hand van de parlementaire debatten over de mensenrechten in de koloniën in het 
midden van de negentiende eeuw zien dat emotionele argumenten tijdens de Kamerdebat
ten in theorie als niet ter zake doende werden beschouwd, maar in de praktijk wel degelijk 
werden geaccepteerd zolang de leden het onderling maar over de te bereiken doelstellingen 
eens waren. Carla van Baaien analyseert enkele momenten uit de recente parlementaire 
geschiedenis waarop politici hun tranen niet in bedwang konden houden. Uit de persreacties 
blijkt dat deze zeer uiteenlopend werden gewaardeerd. Opvallend is de conclusie dat man
nelijke politici op meer begrip voor hun tranen kunnen rekenen dan vrouwelijke. Marij 
Leenders laat zien hoe emoties op verschillende manieren in de twintigste-eeuwse parle
mentaire geschiedenis de debatten over het asielbeleid hebben beïnvloed. Haar conclusie: 
met name de oppositie, die zich inzet voor een ruimer toelatingsbeleid, benadrukt de men
selijke kant van de problematiek ten koste van de juridische en economische argumentatie. 
Carla Hoetink beschrijft de ontwikkeling van de wijze waarop de voorzitter van de Tweede 
Kamer in de loop der jaren zijn recht heeft gehanteerd om uitspraken van Kamerleden als 
ontoelaatbaar te kwalificeren en naar het ‘lijkendossier’ te verwijzen. Ook deze bevoegdheid 
blijkt, net als het onparlementaire taalgebruik zelf, een symptoom van de emotionalisering 
van de politiek; het werd in de beginjaren vooral gehanteerd tegen non-conformistische 
Kamerfracties die over de schreef gingen. Wellicht is het tekenend voor de acceptatie van 
emoties in de politiek dat de Kamervoorzitters in het laatste decennium geen gebruik meer 
hebben gemaakt van hun bevoegdheid en dat deze onlangs uit het Reglement van Orde is 
geschrapt. Jotin van Zuthem vergelijkt het antipapisme in de eerste helft van de twintigste 
eeuw in protestants-christelijke kring met hedendaagse anti-islamitische gevoelens en emo
ties, waarbij hij opmerkelijke parallellen signaleert tussen beide antihoudingen.

De twee egodocumenten belichten een probleem dat als geen ander in de naoorlogse samen
leving emoties heeft losgemaakt, namelijk de gratiëring van oorlogsmisdadigers. In een 
schriftelijk afgenomen interview benadrukt voormalig minister van Justitie A.A.M. van Agt 
dat het Kamerdebat over de Drie van Breda in 1972 de ‘veruit meest emotionele uren van 
(zijn) politieke leven’ heeft opgeleverd. In een opmerkelijke notitie die A.A.M. Struycken naar 
aanleiding van deze kwestie schreef, beschrijft hij hoe hijzelf als minister van Justitie in de
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jaren 1950-1951 met de gratiëring van oorlogsmisdadigers omging. Struycken verwijt Van Agt 
overigens dat deze de emoties over zichzelf heeft afgeroepen.

Twee artikelen staan los van het thema ‘Emotie in de politiek’. Rob Visser, onder meer voor
malig raadadviseur van de minister-president en adjunct-secretaris van de ministerraad, 
biedt een kijkje in de keuken van de ministerraad en analyseert met name de waarde, maar 
ook de beperkingen, van de notulen van de raad als historische bron. Dat de ministerraads- 
notulen inderdaad een toegevoegde waarde kunnen hebben, tonen Peter Bootsma en Pieter 
Jan Dijkman aan in een artikel waarin zij de laatste uren van het kabinet-Den Uyl in die 
notulen op de voet volgen. Mooi wordt hier duidelijk waarom de val van zijn kabinet Den 
Uyls ‘bitterste ervaring’ was. Waarmee dan toch weer de emoties om de hoek komen kijken.

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. dr. U. Rosenthal en drs. M.J.M. Verhagen) en de wetenschappelijke raad (prof. dr. R. 
Aerts, prof. dr. J.Th.J. van den Berg, prof. dr. E.C. Coppens en dr. G. Voerman) die de Stich
ting, het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis en de redactie met waardevolle adviezen 
terzijde stond. Onze dank gaat tevens uit naar Anne Bos die de illustraties verzorgde en Ire
ne Helsen die bij het persklaar maken van dit jaarboek een belangrijke rol heeft gespeeld.

Carla van Baaien 
Willem Breedveld 
Jan Willem Brouwer 
Peter van Griensven 
Jan Ramakers 
Ineke Secker
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Emotie in de politiek
Over politieke stijlen in Nederland sinds 1848

Remieg Aerts

Emotie is in. Winnaars, slachtoffers, gezagsdragers en verdachten voor de rechtbank, in de 
van media-aanwezigheid doordrenkte huidige samenleving worden zij allemaal geacht 
publiekelijk hun emoties te uiten. Individuen en groepen eisen erkenning van hun leed, ziek
te en slachtofferschap en ontlenen daaraan hun identiteit. Ook de wetenschappelijke belang
stelling voor het verschijnsel emotie neemt toe, en de aandacht voor zulke studies in de 
media.1 Emotie wordt allang niet meer opgevat als het tegendeel, of het simpelweg ontbre
ken van rede. ‘ Intelligentie’ is in de psychologie en de populaire toepassing daarvan verbreed 
tot een spectrum dat ook ‘sociale intelligentie’ en ‘emotionele intelligentie’ omvat, en wie 
tegenwoordig bij assessments of sollicitaties laag scoort op dat laatste punt geldt als onaange
past en moeilijk. Dat Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn, in de rechtszaal 
geen gewetens worsteling toonde en geen spijt betuigde, gold voor aanklagers en publiek als 
een verzwarende factor. Deskundige psychologen zagen in dit schijnbaar emotieloze gedrag 
zelfs een psychische stoornis, een vorm van autisme.

Gezien de grote plaats die emoties, of het publiek vertoon ervan, in de huidige samenle
ving innemen, kan de vraag niet uitblijven welke rol zij spelen in de politiek. De turbulente 
gebeurtenissen van 2001-2002 -  de opkomst van het ongrijpbare fenomeen Fortuyn en zijn 
lp f , de plotselinge, collectieve en totale verwerping van Paars en van politieke voormannen 
als Ad Melkert en Hans Dijkstal, de ineenstorting van het vertrouwen in de overheid, de 
moord op Fortuyn en de hysterische taferelen daaromheen, het gebruik van het stembiljet als 
eerbetoon en condoleancebetuiging, de implosie van de bonte LPF-fractie in haar eerste zit
tingsperiode en de wederopstanding van de PvdA onder de televisiegenieke Wouter Bos -  
geven er alle aanleiding toe. Is de Nederlandse politiek de laatste jaren meer dan ooit in de 
ban van emoties geraakt? Een bevestigend antwoord ligt voor de hand: de gebeurtenissen van 
de afgelopen jaren gelden immers als ongewoon, als een afwijking van het normale patroon 
van de Nederlandse politiek.

Emotie in de politiek: wezenlijk, incidenteel o f ongepast?

Is emotie vreemd aan de politiek? Op het eerste gezicht niet. Het lijkt er eerder op dat poli
tiek ten nauwste met emotie verbonden is. Naast religie is de politiek bij uitstek geschikt om 
diepe verdeeldheid in een gezelschap te brengen, tot in de privé-sfeer van persoonlijke ver
houdingen toe. Politiek en religie behoren tot de onderwerpen die men mijdt als het gezellig 
moet blijven. De meeste mensen lopen niet met hun politieke voorkeur te koop. Politiek 
genereert dus emotie, of wordt erdoor omgeven. Geen wonder, aangezien in de politiek de 
materiële en immateriële belangen van individuen en groepen op het spel staan. Politieke 
sympathieën en antipathieën zijn ook geenszins rationeel. Kiezers bepalen hun stemkeuze
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nauwelijks op grond van een degelijke kennis en vergelijking van partijprogramma’s. Zij kie
zen voor de sfeer of uitstraling van een partij, voor een indruk van (on-)betrouwbaarheid 
van de politieke kopstukken. Zij herkennen zich wel of juist niet in de presentatiestijl of het 
vocabulaire van politieke partijen, in hun milieu of vermeende achterban: te intellectueel, te 
burgerlijk, te gereformeerd, te quasi-arbeideristisch, verkeerde kleding.

Anderzijds, en eigenlijk precies vanwege de maatschappelijke emoties waardoor het open
baar bestuur omgeven is, zouden politiek en emotie gescheiden behoren te zijn. Politiek is 
immers juist bedoeld om het geheel van maatschappelijke belangen, spanningen en tegen
stellingen te reguleren en te overstijgen. Het parlement is ingesteld als de plaats en instantie 
waar die belangen en spanningen op een zakelijke, gedistantieerde manier, via een geforma
liseerd overleg en besluitvormingsritueel worden omgezet in algemene rechtsregels. Zo 
bezien is parlementaire politiek gesublimeerde maatschappelijke emotie. En toch zal geen 
politicus kunnen ontkennen dat gedrevenheid en innerlijke overtuiging, geldingsdrang en 
ambitie, haantjesgedrag en ijdelheid, loyaliteit en groepsdynamiek, theater en retorische 
trucs een grote rol spelen in de politieke praktijk.

Voor een beschouwing over emotie in de politiek maakt het dus uit of de politiek wordt 
bezien in haar werking, in haar doelstelling of in haar praktijk. Zonder zulke onderscheidin
gen is het moeilijk te bepalen wat men zoekt in de Nederlandse parlementaire politiek sinds 
1848. Want natuurlijk zijn er in ruim anderhalve eeuw tal van momenten geweest van grote 
politieke opwinding, omgeven door maatschappelijke beroering. Denk bijvoorbeeld aan de 
Aprilbeweging van 1853, het antischoolwet-adres van 1878, de strijd tussen Takkianen en anti- 
Takkianen over kiesrechtuitbreiding in 1894, de spoorwegstaking van 1903, de halve revolu- 
tiepoging van P.J. Troelstra in november 1918, de commotie rond de muiterij op het marine
schip de ‘Zeven Provinciën’ in 1933, de Nacht van Schmelzer in 1966, de vorming van het 
kabinet-Den Uyl in 1973, de antikruisrakettenbeweging van 1981-1985 en recent de opkomst 
van Pim Fortuyn.

En natuurlijk gaan bijna alle verkiezingsperioden gepaard met heftige uitspraken, verket
tering van andere partijen, uitvergroting van tegenstellingen, retoriek, personalisering van de 
politiek en pogingen tot beschadiging en karaktermoord. Wat de laatste jaren voor ‘demoni- 
sering’ wordt gehouden is overigens nogal onschuldig vergeleken met de alarmistische, mar
tiale en werkelijk visueel demoniserende beeldretoriek van de verkiezingsaffiches uit vooral 
de vooroorlogse periode.2 Al in het begin van de eeuw moesten de confessionelen hun kie
zers meekrijgen door de linkse partijen af te schilderen als ‘de duivel van het ongeloof en het 
paganisme’. De Vrije Liberalen toonden het publiek de vrouwenfiguren van Welvaart en Vrij
heid als martelaressen op een brandstapel, geofferd ‘aan den afgod Staat’ (1918). De s d a p  
worstelde als een dappere arbeider met houweel tegen de octopusachtige demon van het 
Kapitalisme, terwijl de r k  Staatspartij, als een keizer Constantijn zegevierend in het teken des 
Kruizes een akelige draak overreed die juist het Socialisme voorstelde (1918). De communis
ten portretteerden a r p -leider Hendrik Colijn met een aureool van ‘Petroleum-schynheilig- 
heid’ (1925) en de Hollandse Leeuw van de Vrijheidsbond stelde zich teweer tegen de rode en 
zwarte slangen van Muiterij, Moskou en Radio-sectarisme (1933).3 De Vrijheidsbond 
beklaagde zich in 1925 over de ‘politieke gifgascampagne’ van de v d b , en volgens de a r p  ‘ver
giftigde’ de s d a p  de ziel van de Nederlanders met ontevredenheid.4 Dit soort hyperbolen 
waren in de hoogtijdagen van de verzuiling eigenlijk conventioneel, bijna een ritueel. Daar
na werden er weer gewoon zaken gedaan.
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R.K.STAATSPARTIJ. c

Verkiezingsaffiche Rooms-Katholieke Staatspartij, 1918.

14



EMOTIE IN DE POLITIEK

In verkiezingstijd is het emotionaliseren van de politiek een geoorloofde strategie. Maar 
deze perioden vormen toch steeds een bijzondere, tijdelijke situatie, die niet representatief is 
voor de gewone gang van zaken in de politiek. Het heeft ook weinig zin emotie in de politiek 
te traceren op het microniveau van afzonderlijke politici of kleine incidenten in de Kamer. 
Om te beginnen zijn de bronnen daarvoor weinig geschikt. Zoals bekend geven de Hande
lingen van de Tweede Kamer alleen een tekstverslag. Zij bevatten geen opmerkingen die de 
sfeer of stemming tekenen, geen vermelding van instemmend of afkeurend geroep of ande
re reacties. Voor informatie daarover zijn wij aangewezen op krantenverslagen, autobiografi
sche geschriften van politici, herdenkingsbundels. De parlementaire gebeurtenissen tussen 
1848 en 1940 werden, kroniekachtig samengevat, beschreven door WJ. van Welderen Rengers 
en RJ. Oud.5 Voor de latere negentiende en de vroege twintigste eeuw zijn er ook nog de vele 
bundels met soms minder, soms meer serieuze parlementaire schetsen, geschreven door 
(oud-)Kamerleden, journalisten en novellisten.6 We treffen in deze bronnen heel wat Kamer
leden en bewindslieden die in hun tijd als temperamentvol, bewogen of heftig golden. De 
parlementaire geschiedenis is ook vol van kleine incidenten en momenten van opwinding, 
waarin politici zich van hun emotionele kant toonden. E.W. van Dam van Isselt, die al voor 
1848 in de Kamer zat, wordt door Van Welderen Rengers getypeerd als de ‘geestdriftvolle, 
bezielde volksvertegenwoordiger’ wiens optreden ‘meer door warme liefde voor het vader
land dan door partijberekening [werd] bestuurd’.7 Ook de conservatieve antirevolutionair 
A.R de Savornin Lohman, die zich losmaakte van Abraham Kuyper en leider werd van de 
Christelijk-Historische Unie, had een‘vurig, onstuimig temperament’ dat zich maar moeilijk 
liet beheersen.8 De socialist H.H. van Kol was een ‘gevoelige ziel’ met een ‘sterk-sprekend, 
ridderlijk gevoel voor al wat zwak, wat lijdend, wat achtergesteld was’ en hij had weinig op 
‘met wijze, koele argumenten van berekening of van bezadigd-overleg’.9 Bijna alle socialisten 
van de eerste generatie worden geportretteerd als heftige, bewogen, idealistische lieden, vol 
bitterheid en woede over onrecht en onwil.

De parlementaire schetsen en portretten registreerden in de Eerste en Tweede Kamer heel 
wat ‘booze ver wijtingen’, ‘fatsoenlijke scheldpartijen’, ‘vitriool-spuwende brokzinnetjes’, ‘sen- 
timenteele beeldspraken’, rood aanlopende Kamerleden, valse pathetiek en vals meegevoel.10 
Ook SDAP-leider Troelstra heeft in zijn Gedenkschriften menig Kamerincident beschreven 
waarbij hijzelf of zijn fractie betrokken was en waarin de gemoederen hoog opliepen. Bekend 
is het incident uit 1916 toen de Kamer zich ergerde aan een rede van de Vrij-Liberaal B. Nier- 
strasz, maar Troelstra zo driftig werd dat hij op zijn bankje klom en de spreker toeschreeuw
de: ‘Durf jij hier van idealen te spreken? Jij...Jij...Er uit!...Er uit!’11 Als een van de meest 
emotionele momenten in de parlementaire geschiedenis geldt het optreden van Troelstra in 
november 1918, toen hij meende dat het moment voor een socialistische machtsovername 
gekomen was en hij de Kamer toesprak in een urenlange rede die, zoals hij later erkende, 
door zijn gemoed, niet door zijn verstand geleid werd. Toen bleek dat hij de toestand ver
keerd had getaxeerd, stortte hij in, zoals hem wTel vaker is gebeurd in zijn gespannen leven.12

Maar wat zeggen deze en andere incidenten over de plaats van emotie in de politiek? Het 
probleem met veel van de oudere bronnen en overzichten is dat hun typeringen van het 
optreden van politici, de toon van debatten en de algemene stijl van het parlement zo tijd
gebonden zijn. Wat in de negentiende eeuw als ‘heftig’, ‘temperamentvor of ‘ruw’ gold, zou 
tegenwoordig dat oordeel niet meer wekken. Anderzijds zou veel van de taal die vroeger nor
maal werd gevonden, ons hoogdravend en bombastisch in de oren klinken. Een vast thema
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is ook de overtuiging dat het parlement in vroeger dagen, meestal ten minste een generatie 
terug, waardiger, deftiger en bezadigder was dan in de tijd waarin de auteur schrijft. ‘O, ’t 
oude decorum der langgestorven Kamer, -  neen, er is niet veel meer van over’, heette het al 
in 1905.13 De patricische liberaal W.H. de Beaufort vond zelfs al in de jaren 1870 dat de def
tigheid van de Kamer in de gevarenzone kwam.14 Dit betekent alleen dat elke periode een 
andere norm aanlegt voor aanvaardbaar gedrag of passende emotie. Hoe strenger die norm, 
hoe eerder allerlei wellicht kleine incidenten en afwijkingen opvallen. Het betekent ook dat 
in de meeste perioden van de parlementaire geschiedenis emotionele uitingen en heftig 
optreden een uitzondering vormden. Daarnaast zullen de parlementaire pers en de portret
tisten geneigd zijn kleine incidenten uit te vergroten; hun genre vraagt om beweging en dra
matiek. Maar zelfs uit deze bronnen blijkt dat het parlementaire leven gewoonlijk saai, stil en 
routineus was.

Em otie en de dom inante politieke stijl

De vraag moet dus anders worden gesteld. We moeten niet zoeken naar willekeurige 
momenten en subjectieve typeringen, maar meer in het algemeen kijken naar wat elke perio
de of politieke generatie beschouwde als goede politiek. Wat is het doel van de politiek en 
welke middelen worden functioneel en passend geacht? Het antwoord op die vragen maakt 
zichtbaar welke plaats, functie en waardering werden toegekend aan emotionele elementen. 
Maar een ‘opvatting van (goede) politiek’ heeft verschillende aspecten.

Ten eerste is er de reikwijdte die men wenst toe te kennen aan de politieke sfeer: moet de 
politiek zich beperken tot een strikt parlementair overleg, of behoort zij in nauw contact te 
staan met de maatschappij? In het laatste geval maken partij, achterban en buitenparlemen
taire manifestaties deel uit van de politieke sfeer en treedt de politiek dus sterk naar buiten. 
Van een smalle of brede opvatting van de politieke sfeer hangt het af welke waardering er is 
voor emotionele middelen. Een gedistantieerde politiek stelt andere eisen dan een politiek 
die betrokkenheid wil tonen en het parlement voortdurend de druk vanuit de maatschappij, 
van de achterban, van partijbijeenkomsten en demonstraties wil laten voelen.

Een tweede aspect betreft de opvatting van politiek als bestuur of als ideologisch program
ma. Politiek opgevat als bestuur heeft weinig op met een sterke politisering. Zij uit zich in 
een vertoon van neutraliteit en in waardering voor zakelijkheid en deskundigheid. Zij heeft 
een bureaucratisch en technocratisch karakter. Daarentegen vraagt een opvatting van poli
tiek als uitwerking van een ideologisch programma ruimte voor inhoudelijk en principieel 
debat, voor de inmenging van religie en wereldbeschouwing, voor het recht van de innerlij
ke overtuiging en voor uitingen van betrokkenheid. Zij is getuigend en bedient zich van gro
te woorden, beelden en gebaren.

Het derde aspect heeft betrekking op de middelen en werkwijze op de politieke werkvloer. 
Welk optreden wordt hier functioneel en passend geacht -  welk gebruik van argumenten, 
welke strategie in debat en presentatie? Een scherp debat hoeft op zichzelf niet emotioneel te 
zijn. Het kan zowel een juridisch, rationeel en technisch-inhoudelijk karakter hebben als een 
ideologisch, retorisch en getuigend. Politici kunnen het parlement gebruiken als tribune of 
zeepkist, of juist als plaats om zaken te doen en dingen te regelen.

In de praktijk lopen deze aspecten vaak door elkaar. Een mooi voorbeeld vormen Troel
stra en de eerste generatie sociaal-democraten in de Kamer. Hun beginsel was revolutionair:
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hun doel was een vervanging van de kapitalistische orde door de socialistische maatschappij. 
Ook toen de s d a p  zich losmaakte uit de anarchistisch-revolutionaire s d b  en koos voor deel
name aan het parlementaire proces in een burgerlijk-kapitalistische orde bleef het doel het
zelfde. De sociaal-democraten brachten, als nog kleine fractie, hun buitenparlementaire 
macht mee de vergaderzaal in. Hun toon was voortdurend retorisch, ideologisch en getui
gend, vol van verontwaardiging. Zij bedienden zich van morele argumenten en brachten op 
strategische momenten een sfeer van urgentie en drama in de Kamer, bijvoorbeeld door bui
tenparlementaire manifestaties te organiseren. De sociaal-democraten brachten de politiek 
naar de straat, en de straat naar de Kamer. Troelstra was ook als persoonlijkheid emotioneel 
en gespannen. Onder de indruk van de sfeer van een partijbijeenkomst of demonstratie, 
maar ook wel in de Kamer, kon hij meegesleept worden door zijn gevoel en retoriek: ‘(...) 
mijn gemoed sprak, niet mijn verstand.’15 Elke goede sociaal-democraat werd gedreven door 
‘de ziel, het hart, het vurig onstuimig verlangen en de revolutionaire zin’.16 Inzake de kwestie 
van de Vlootwet van 1923 verdedigde Troelstra het ‘gevoelsargument’, want het gevoel was een 
der ‘groote motoren, ook van het politieke leven’.17

En toch was de oprichting van de s d a p  juist bedoeld geweest om te breken met het uto
pistische, ongerichte en destructieve ‘gevoelssocialisme’. De partij wilde langs de parlemen
taire weg‘inwerken op de maatschappelijke verhoudingen’.18 In de eerste periode gebruikten 
de sociaal-democraten het parlement wel vooral als tribune voor hun denkbeelden en aan
klachten, zo erkende Troelstra later, maar dit was gewoon strategie. In toenemende mate zat 
de partij in het parlement om zaken te doen, iets af te dwingen voor de eigen achterban, de 
maatschappij te hervormen. De s d a p  wilde een strakke en gedisciplineerde organisatie vor
men die effectief en langs marxistische lijnen de belangen van een aaneengesloten arbeiders
klasse vertegenwoordigde. Voor Troelstra en andere s d a p -voormannen als W.H. Vliegen was 
politiek organisatie en koele tactiek.19 Zij hadden weinig op met ondoelmatige beroepsrevo
lutionairen, van Ferdinand Domela Nieuwenhuis in de jaren 1890 tot aan Henk Sneevliet in 
de jaren 1930. Troelstra was in zijn gebruik van emotionele middelen in en buiten de Kamer 
geenszins onoprecht, maar het intimideren van de Kamer door straatrumoer, het ideologise
ren van het debat en het vertoon van heftigheid was voor een groot deel bewuste strategie. 
De sociaal-democraten dachten tactisch en resultaatgericht en hechtten aan correcte vormen 
en procedures in het parlement. Buiten de Kamer was het zaak om te agiteren, propaganda 
te maken en actie te voeren. Grote manifestaties dienden bewust als uitlaatklep voor de 
onvrede onder de arbeiders.

Troelstra en Vliegen spreken in hun herinneringen vaak van ‘beheersing’ en praktische 
zin. Hun partij had juist tot taak een machtswisseling in goede, ordelijke banen te leiden met 
‘zelfbeheersching en beleid, ervaring en praktische bekwaamheid’.20 Troelstra betreurde ach
teraf dat hij zich in november 1918 niet had gedragen zoals het ‘een koel en bezadigd, taktisch 
leider van de beweging’ had betaamd.2' In de politiekopvatting van een en dezelfde persoon 
of partij kan emotie dus zowel positief als negatief worden gewaardeerd. Wat functioneel of 
passend is op het ene niveau van politiek, is het niet op het andere.

‘ Koude’ en ‘w arm e’ p o litiek  sinds 18 4 8 22

In de politiekopvatting van de eerste kwarteeuw na 1848 was weinig plaats voor emotie. De 
dominante burgerlijke cultuur van die tijd zag in ‘hartstocht’ voornamelijk een gevaarlijke
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eigenschap die steeds een bedreiging vormde voor het individu, het gezin, de maatschappelij
ke orde en de staat.13 Een maatschappij waar het nuchtere verstand overheerste ‘kan zonder 
gevaar eenige enthusiasten dulden en van hunne ingevingen dankbaar gebruik maken, mits 
die behoorlijk worden onderzocht; verkrijgen echter de zieners en de lieden met een zending 
de overhand, dan is het met den vrede en de beschaving in al hare vormen spoedig gedaan’, 
meende een liberale auteur.24 Beschaving werd sterk geassocieerd met beheersing en inpassing 
in regels en vormen. De wetenschap van deze periode was voorzichtig en positivistisch.

Het politieke personeel had een overwegend patricisch of grootburgerlijk karakter en 
werd gekozen door een paar procent van de volwassen, mannelijke bevolking. De politiek -  
‘de residentie’ -  stond ver van ‘de natie’ af en dat werd ook verstandig geacht. Er was ook 
eigenlijk nog niet een georganiseerd maatschappelijk krachten- en belangenveld dat de poli
tiek kon beïnvloeden of waarmee zij rekening moest houden. De stugge en hooghartige 
Thorbecke was niet populair, zelfs niet onder de liberalen, maar hij hoefde het ook niet te 
zijn. De toenmalige politiek is wel getypeerd als ‘parlementaire politiek’, als ‘constitutionele 
politiek’ en als ‘standspolitiek’.25 En met recht: zij speelde zich af in de betrekkelijke beslo
tenheid van het parlement, dat het karakter had van een debating society voor verstandige en 
verantwoordelijke heren. Het parlement telde wel allerlei leden die de specifieke belangen 
van hun gewest behartigden, maar het beschouwde officieel het afwegen van visies op het 
‘algemeen belang’ als zijn taak. De liberale leider J.R. Thorbecke en zijn antirevolutionaire 
antagonist G. Groen van Prinsterer en hun geestverwanten debatteerden vanuit hun ‘begin
selen’, maar verder werd politiek nuchter opgevat als bestuur en als toegepast staatsrecht. Het 
politieke programma van deze tijd was nog de uitbouw en invulling van het constitutionele 
bestel. Het betrof minder de maatschappij dan de staat.

De politiek had een sterk juridische inslag en toonzetting. Zij w7as formalistisch. Volgens 
een Britse waarnemer werden de parlementaire debatten ‘conducted with much gravity (...) 
No applause, or noise of dissent is tolerated. In physionomy and deportment, the members 
appear rather above than below their origin and avocations.’26 Ook Van Welderen Rengers en 
de portrettenschrijvers typeren de Kamer meestal als deftig, ernstig en bezadigd. Dat zal 
zeker wel het geval zijn geweest, maar men moet de toenmalige politiek ook weer niet te pla
cide voorstellen.27 In politieke pamfletten en brochures kon de toon zeer fel en retorisch zijn 
en herhaaldelijk, zoals in 1853,1863,1872 en 1878, ontstond grote maatschappelijke turbulen
tie rond politieke of ideologische kwesties.28 Dat gebeurde vooral waar religie en kerk in het 
geding waren. Liberalen associeerden emotie in de politiek inderdaad met de naar hun 
mening misplaatste inmenging van religie in staatszaken. Confessionalisme hoorde in de 
politiek niet thuis, evenmin als de behartiging van arbeidersbelangen. Hun behoefte aan 
scheiding van het publieke en het persoonlijke, en van staat, kerk, economie, ethiek en esthe
tiek bracht mee dat religieuze overtuigingen en kerkelijke belangen tot de particuliere levens
sfeer behoorden, niet tot de sfeer van het openbaar bestuur en het algemeen belang. Dat was 
een evidente miskenning van wat de bevolking, zelfs het electoraat werkelijk aan het hart 
ging. Met spijt erkenden de liberalen dat inderdaad alleen kerk en religie de natie echt in 
beweging brachten. Maar hun opvatting van goede politiek liet geen ruimte voor het toege
ven aan wat zij beschouwden als georkestreerde volkssentimenten. Het doctrinaire liberalis
me wülde afstand: enerzijds tussen regering en parlement, anderzijds tussen parlement en 
electoraat en publieke opinie. De parlementaire gedachtewisseling werd beschouwd als een 
vorm van waarheidsvinding.
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In de late negentiende eeuw brak een wezenlijk andere stijl van politiek door, die onder
steund werd door een bredere cultuurverandering. Nu ontstond er ruimte voor het emo
tionele. De mobilisatie en organisatie van de grote emancipatiebewegingen van gerefor
meerde ‘kleine luyden’, arbeiders en katholieken vroeg om heel andere methoden dan die 
waarover de parlementaire standspolitiek beschikte en wenste te beschikken. De politieke 
sfeer werd sterk uitgebreid naar de publieke ruimte; omgekeerd werd de politiek zelf het 
terrein van partijen die elk de belangen behartigden van grote maatschappelijke groepen. 
Met verbazing zagen de liberalen bij antirevolutionairen en socialisten de opkomst van een 
retoriek en taalgebruik die niet meer de bedoeling hadden andersdenkenden te overtuigen, 
maar groepsgevoel en solidariteit te kweken in eigen kring, in een eigen ‘volksdeel’. Met 
Domela Nieuwenhuis, Kuyper, Troelstra en (in wat mindere mate) Herman Schaepman 
trad een nieuw type politici aan: de sterke, wervende, bindende leiders die hun publiek 
opzochten, enthousiasmerende toespraken hielden, meetings en demonstraties organiseer
den, een eigen ondersteunende pers opzetten en de politiek dramatisch ideologiseerden.29 
De politiek bestond sindsdien, zowel binnen als buiten het parlement, in een wisselwerking 
tussen beide sferen. De nieuwe politieke leiders waren zich het onderscheid tussen beide 
sferen van politieke werkzaamheid heel goed bewust; zij speelden er effectief mee, zoals we 
hiervoor al bij Troelstra zagen. Massabijeenkomsten en partijdagen dienden om de geest
drift van de beweging gaande te houden en het parlementaire werk te inspireren. Maar uit
eindelijk was het erom te doen een ‘morele gemeenschap’ te organiseren, de belangen en de 
potentiële macht van bevolkingsgroepen te kanaliseren. Ongerichte gevoelens van onvrede 
moesten worden omgezet in een beheerst drukmiddel of een moreel gezag dat in het parle
ment kon worden ingezet.

De nieuwe cultuurbewegingen van het fin de siècle braken met het overwegende rationa
lisme en de conventionaliteit van het burgerlijk beschavingsideaal. In literatuur, kunst en 
levensbeschouwing kwam ruimte voor emotie en stemmingen, grote gevoelens, lijden, 
martelaarschap, opoffering en opgaan in ‘het hogere’.30 Wetenschap en literatuur kregen 
belangstelling voor mysterieuze krachten, zoals de macht van suggestie, instinct, hypnose en 
hogere vormen van zien. De nieuwe bewegingen in de politiek deelden in deze cultuurver
andering. Domela Nieuwenhuis, Kuyper en Troelstra zochten en creëerden een persoonlijke 
band met hun achterban, door een retoriek en presentatie waarin lijden en strijden, opstan
digheid en opofferingszin, een gemeenschappelijk doel en persoonlijke verantwoording 
samengingen. Zij zetten zo de stap naar de massapolitiek. De nieuwe volksleiders ervoeren 
zelf het ruimere emotierepertoire van hun tijd, maar zagen er ook bewust de mogelijkheden 
van in. Waar het liberalisme op elk niveau distantie had gezocht, brachten de emancipatie
bewegingen op allerlei manieren het gevoelselement in de politiek. De gedeelde politieke 
beweging werd zelfs tot een vorm van zingeving.

Veel van dit repertoire -  de ideologische retoriek, de massale partijmanifestaties, het 
onderhouden van een warme partijband, het demoniseren van de politieke concurrenten -  
is deel gebleven van de politieke cultuur van het interbellum en in zekere zin van de hele 
periode van verzuilde politiek. Mettertijd verbleekte het wel. Toen de emancipatiebewegin
gen stolden in de verzuiling en na de invoering van het algemeen kiesrecht de machtsver
houdingen langdurig stabiliseerden, groeide de afstand tussen electoraat en het politiek 
bedrijf weer. Achter de fa^ade van ‘daverende retoriek’ en partijmanifestaties -  nodig om de 
eigen richting binnen de brede coalities herkenbaar te houden -  was de politiek in de Kamer
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toch vooral zakelijk en pragmatisch.31 De grote partijen kozen nuchtere, zakelijke leiders: W. 
Nolens, J.W. Albarda, Colijn. Regeringsleiders als ChJ.M. Ruijs de Beerenbrouck en J. de 
Geer waren het type van de rustige notabele bestuurder.32 In het interbellum werd van de 
politiek hoofdzakelijk verwacht dat zij zich bezighield met een goede belangenbehartiging 
ten behoeve van de verschillende volksdelen. Daarnaast was er vooral behoefte aan orde, 
gezag, vastigheid en vertrouwen. De eigenschappen waarom men Colijn prees, toch de lei
dende politieke figuur van de periode, waren beheersing, kracht, vaderlijk gezag, rust en het 
vertrouwen dat hij gaf.33 Men kan dit kwaliteiten noemen die tegemoetkwamen aan een 
gevoelsbehoefte, zij duidden in elk geval niet op een hang naar heftige emoties.

Juist tegen deze overheersende nuchterheid, dit gebrek aan bezieling, vormden zich nieu
we partijtjes uiterst links en rechts.34 Bij deze ‘kleine alternatieven’ -  ideologisch bevlogen 
dissidenten, protestpartijen en revolutionairen -  moet men de behoefte aan meer emotie 
lokaliseren. Ook bij vooral katholieke jongeren heerste het gevoel dat het de gevestigde poli
tiek ontbrak aan inspiratie, idealisme en passie. Maar juist de marginaliteit van deze pogin
gen toont hoe dominant de zakelijk-nuchtere politieke stijl was. Binnen de Tweede Kamer 
werd deze stijl meer dan voorheen afgedwongen met behulp van het Reglement van Orde, 
dat in 1919 en 1933 met instemming van een ruime meerderheid werd aangepast om oprui
ende en onwaardige uitingen te weren.35 Buiten het parlement werd tussen 1930 en 1934 de 
wetgeving tegen belediging en gezagsondermijning aangescherpt.36 Bij een van deze gele
genheden ontsloot a r p -minister J. Donner een moment ‘de kameren van [zijn] hart’. Zijn 
wetsvoorstel tegen smalende godslastering was ingegeven door een persoonlijke ‘zielsontroe
ring’ bij het aanschouwen van de ‘uitbraakselen van den hel’ in de communistische Tribune?7

Op elk terrein vormden beheersing, onthouding en discipline kenmerken van de 
interbellumcultuur. Hetzelfde geldt voor de naoorlogse periode, tot aan het midden van de 
jaren zestig. Met behoud van het rituele gelegenheidsvertoon van retoriek en partij- 
bewustzijn was de politiek in hoofdzaak bestuurlijk van karakter. Tot 1958 heerste het 
‘Nieuwe Bestand’, de lange periode van de rooms-rode coalitie. PvdA en k v p  mochten elkaar 
niet erg, maar waren in de naoorlogse situatie om diverse redenen eigenlijk tot elkaar 
veroordeeld, zelfs na de verkiezingscampagne van 1956 die ouderwets vijandig en rumoerig 
was geweest, met verdachtmakingen, ordeverstoringen en sabotage. Beide grote volks
partijen, elk de vertegenwoordiger van een lang achtergesteld bevolkingsdeel, legitimeerden 
hun regeringsverantwoordelijkheid door zich bovenal als degelijk en betrouwbaar te 
presenteren. W. Drees, de onkreukbare, sobere, burgerlijke bestuurder die de gevreesde 
sociaal-democratie in brede kring aanvaardbaar maakte, geldt als de personificatie van de 
politieke stijl van de jaren vijftig. Van hetzelfde type was de kleurloze maar bekwame 
bestuurder L.J.M. Beel, die in het midden van de jaren vijftig bij het Kvp-jubileum zijn 
opvatting van politiek leek te verwoorden met het citaat ‘La politique n’est pas un rève de 
poète’, waarmee hij gelijk de afstand tot de meer bevlogen dagen van Schaepman 
beklemtoonde.38 Soortgelijke typeringen kan men geven van de regeringsleiders J. de Quay, 
V.G.M. Marijnen en J. Zijlstra tot ver in de jaren zestig. Het is natuurlijk toch geen toeval dat 
telkens persoonlijkheden van dit politiek ongemarkeerde, maar degelijke en zakelijke type in 
leidende posities werden gebracht. De politieke generaties van de kwarteeuw na de Tweede 
Wereldoorlog zijn eens gekarakteriseerd als die van de ‘herstellers en de regelaars’.39

De ongekende dramatiek van de oorlogservaringen en de dekolonisatie van Nederlands- 
Indië in aanmerking genomen, had de naoorlogse politiek er ook heel anders kunnen
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uitzien. Maar juist de politieke behandeling van het overheidsoptreden sinds 1944 en van de 
afwikkeling van het oorlogsleed en de oorlogsschade is illustratief voor het toenmalige 
politieke en maatschappelijke klimaat. Deze dossiers zijn in de loop van de decennia juist 
‘gevoeliger’ geworden dan zij in eerste instantie werden opgevat. In de naoorlogse jaren was 
de politieke afhandeling van het oorlogsverleden voornamelijk ambtelijk en juridisch. Leed 
bestond alleen als collectieve ervaring: nationaal leed. Het recht op emotie en erkenning van 
individueel leed werd pas vanaf de late jaren zestig opgeëist, toen ook het debat over de 
oorlog een sterk moreel karakter kreeg.40 Met verbazing is de laatste jaren kennisgenomen 
van onderzoeken naar de gang van zaken rond de terugkeer en opvang van slachtoffers van 
de Tweede Wereldoorlog en de afhandeling van vergoedingen voor geroofd bezit. Naar 
aanleiding daarvan voelde premier Wim Kok zich in 2001 verplicht zich namens de overheid 
te verontschuldigen voor de kilte van het toen gevoerde beleid.

De politiek van de jaren vijftig en vroege jaren zestig was zeker niet zonder momenten van 
grote opwinding, maar in toon en presentatie was zij gewoonlijk zwaar van moralistisch en 
levensbeschouwelijk gekleurd verantwoordelijkheidsbesef. Alle partijen stelden economisch 
en sociaal herstel en het wegnemen van materiële zorgen voorop. Dat beleid vroeg van ieder
een discipline, pragmatisme en opbouwende zin. De werkelijke betekenis van de ideologie 
nam af naarmate het politiek bedrijf professionaliseerde door de toenemende rol van plan
bureaus, overlegorganen en de wetenschap in het beleid.

Eigenlijk de laatste keer dat de algemene opvatting van politiek een sterke wending naar 
het emotionele krachtenveld heeft gemaakt, is aan het einde van de jaren zestig en de eerste 
helft van de jaren zeventig geweest, toen ‘de verbeelding aan de macht’ probeerde te komen.41 
Vanaf 1966 begon vanuit de maatschappij, niet vanuit de gevestigde politiek, een nieuwe ide
ologisering in reactie op de gedepolitiseerde, regenteske bestuursstijl. Uitgedaagd door ludie
ke utopisten, kunstenaars, studenten en de nieuwe vrouwenbeweging die een veel ruimere, 
zelfs ‘grenzeloze’ opvatting van politiek introduceerden, keerde de politiek zich weer naar 
buiten en kwam in de ban van de maatschappelijke beweging. Het is overigens opvallend hoe 
lang het politieke centrum nog resistent bleef tegen deze ‘culturele revolutie’. Niet alleen trad 
een zakelijke centrum-rechtse regering op, maar het kabinet onder Kvp-premier Piet de 
Jong, dat overigens wel als ‘progressief’ wilde gelden, bleef ook de volle vier jaar (1967-1971) 
overeind als een ‘toonbeeld van rust en stabiliteit’.42

Toch brak in de jaren zeventig een algemene politisering en ideologisering door, die uit
ging van links, maar waaraan ook confessionelen en liberalen zich niet mochten en op den 
duur ook niet konden onttrekken. In de nieuwe linkse politiekopvatting werd ‘engagement’ 
het kernbegrip. Het was een morele, humanitaire emotie. Sinds de oorlog was de professio
nalisering van het politiek bestel al in volle gang; nu eiste links ook dat politici hun 
opdracht met overgave en persoonlijke betrokkenheid vervulden. Politiek moest een 
levenstaak zijn; de omvorming van de maatschappij kreeg het dwingende karakter van een 
missie.43 De polarisatiestrategie van de jaren zeventig, die tot het begin en wellicht ook tot 
het einde van het ‘vechtkabinet’-Den Uyl leidde, mag bedoeld zijn geweest als een louter 
tactisch middel om het confessionele midden te breken, zij bracht een herwaardering van 
strijd en debat in de politiek. Voor Joop den Uyl waren zij een middel om de beweging in 
maatschappij en politiek gaande te houden. Tegelijk vormde het inzetten van emoties en 
spanning ook steeds een bewuste strategie.44 Zelden heeft de politiek een geëmotioneerder 
en bevlogener indruk gemaakt dan in de jaren zeventig, toen ook de invloed van de televi-
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sie op politiek Den Haag veel groter werd dan voorheen. Weinig politieke leiders hebben 
bij het publiek zulke heftige reacties van aversie opgeroepen als Den Uyl, Dries van Agt en 
Hans Wiegel. Op een ongekende manier ook is ‘ links-zijn’ in deze periode een levensgevoel 
geweest -  een dominant levensgevoel bovendien, dat zich wist te omgeven met de glans van 
morele superioriteit.

Tot besluit

Met de sociaal-economische ‘no nonsense’-politiek in de jaren van Ruud Lubbers en het 
paarse management zonder ideologische veren onder Kok keerde de Nederlandse politiek 
terug naar haar ‘normale’ stijl van zakelijk pragmatisme. Zij is in deze periode zelfs op een 
ongeëvenaarde manier verzakelijkt, geprofessionaliseerd en verambtelijkt. In haar relatie met 
de maatschappij zocht zij het overleg en het delen van verantwoordelijkheid. Zij was gericht 
op het afzwakken van tegenstellingen en het ‘regelen’ van gevoelige kwesties door het mini
maliseren van ideologische posities.45 Nogmaals: dit is geen miskenning van de momenten 
van grote emotionele beroering binnen en buiten de politiek in deze jaren. Het betekent 
alleen dat de politiek emotie niet beschouwd heeft als een bedoeling of passend middel. Dat 
is in zekere zin verbazend. Er is steeds een onmiskenbare samenhang tussen de algemene cul
tuur van een periode en de stijl van de politiek. Het parlementaire bedrijf wordt door dit 
soort klimaatveranderingen niet direct aangedaan, maar ondergaat wel de invloed van een 
politiekopvatting die beurtelings nauwer en ruimer, ‘kouder’ en ‘warmer’ is. Sinds 1848 is er 
een zekere golfbeweging van perioden waarin de politiek gedistantieerder, bestuurlijker en 
kleurlozer is en perioden waarin zij nauwer met de maatschappij verbonden en ideologischer 
wil zijn. Dan is er ook meer ruimte voor emotionele elementen in de doelstelling, presenta
tie en middelen. Gezien de brede waardering voor emoties sinds de jaren negentig zou een 
‘warmere’ politieke stijl voor de hand liggen. Die brak even door bij de opkomst van Fortuyn, 
niet toevallig een bewonderaar van Den Uyl en een product van de jaren zestig en zeventig. 
Na de dood van Fortuyn heeft de lpf  geen nieuwe norm of stijl van politiek kunnen vesti
gen. Integendeel, wat aangekondigd werd als ‘nieuwe politiek’ is behendig ingekapseld en 
onschadelijk gemaakt door de gevestigde partijen. Waarschuwende beschouwingen tegen het 
veld winnen van de ‘emotiecultuur’ in de politiek zijn in het licht van de recente gebeurte
nissen zeker niet ongegrond, hoewel een blik op het verleden leert dat personalisering, emo- 
tionalisering en het gebruik van reclametechnieken in de politiek geenszins een uitvinding 
zijn van de laatste jaren. Evenmin voor het eerst, maar wel juist in de huidige mediale en po
pulistische cultuur, wordt het politiek bedrijf door het publiek als saai en droog ervaren. Dat 
zegt minder over de politiek dan over de behoeften van een pers en een televisiepubliek die 
sensatie, actie en emotie willen zien.46 Uit het oogpunt van representatie schiet de politiek 
dan wellicht tekort. Maar uit het oogpunt van een verantwoordelijk openbaar bestuur mag 
een dergelijk imago als een bescheiden compliment gelden.
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Tekenen aan de wand?
Kamerleden, kiezers en commentatoren over de kwaliteit van de parle
mentaire democratie in Nederland1

Rudy B. Andeweg en Jacques Thomassen

Het politieke jaar 2002 zal nog lang onderwerp zijn van terugblikken, van analyse en van dis
cussie: twee kabinetscrises; twee verkiezingen (als we januari 2003 ook tot het lange jaar 2002 
rekenen) die beide resulteerden in ongekend grote verschuivingen in de samenstelling van de 
Tweede Kamer; maar vooral: de razendsnelle opkomst en bijna even snelle neergang van een 
nieuwe populistische partij, de l p f , en de politieke moord op haar flamboyante en als cha
rismatisch ervaren leider, Pim Fortuyn. In binnen- en buitenland is het beeld van Nederland 
als voorbeeldig stabiele en tevreden democratie plotsklaps in duigen gevallen. Vooral de ver
bijstering over de donderslag bij heldere hemel was groot. Maar was het dat wel? Om te 
begrijpen wat ‘2002’ betekent gaan wij terug in de tijd, op zoek naar tekenen aan de wand: 
wierp het jaar 2002 zijn schaduwen vooruit in de opvattingen van Kamerleden, van kiezers 
en van commentatoren over de kwaliteit van de democratie?

Kam erleden over de kw aliteit van de dem ocratie

Een jaar voor de electorale aardverschuiving van 2002 was de tevredenheid over het functio
neren van de Nederlandse democratie onder Tweede-Kamerleden nog groot: bijna 79 pro
cent van de Kamerleden was daarover tamelijk of zelfs zeer tevreden; twintig procent was 
niet zo tevreden, en minder dan twee procent was helemaal niet tevreden. Dat blijkt uit de 
antwoorden van 134 Kamerleden met wie in het voorjaar van 2001 vraaggesprekken zijn 
gevoerd in het kader van het Parlementsonderzoek van de universiteiten van Twente en Lei
den. Tevredenheid wil uiteraard niet zeggen dat er in de perceptie van Kamerleden geen 
ruimte voor verbetering zou zijn. De suggesties voor verbetering die Kamerleden in hetzelf
de onderzoek aandroegen geven een aardig beeld van hun perceptie van de zwakke plekken 
in het functioneren van de Nederlandse democratie.

De meeste suggesties betreffen de twee voornaamste relaties van het parlement in een ver
tegenwoordigende democratie: 58 procent van de suggesties richt zich op een versterking van 
de band tussen kiezer en gekozene en 44 procent betreft de verhouding tussen regering en 
parlement (Kamerleden konden meerdere voorstellen voor verbetering noemen).

Veel suggesties in die laatste categorie ademen een verlangen naar meer staatsrechtelijk 
dualisme tussen de instituties van parlement en regering, en kritiek op het vigerende poli
tieke dualisme tussen regeringsmeerderheid en oppositie. Soms blijven de voorgestelde ver
anderingen rijkelijk vaag (‘meer open debat’, ‘een effectievere parlementaire controle van het 
regeringsbeleid’ ), maar de meerderheid van de antwoorden legt een expliciet verband met 
diverse verschijningsvormen van coalitiediscipline binnen de regeringsmeerderheid. Enkele 
passages uit dergelijke antwoorden ter illustratie:
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Meer debat en minder voorgekookte dingen die in torentjes worden bekokstoofd. En mis
schien daaraan gekoppeld dat je minder stringente en gedetailleerde regeerakkoorden 
maakt. Dat werkt niet goed voor de democratie.

In vergelijking met andere landen hebben we een fantastische democratie, maar als je kijkt 
hoe die democratie echt werkt, dan is toch de coalitie maatgevend. Er is niet een parlement 
dat zelfstandig tot een afweging kan komen. Vaak spelen coalitiebelangen een grote rol. Wat 
minder uitvoerige en dichtgespijkerde regeerakkoorden zijn nodig voor verbetering.

In de eerste plaats de relatie tussen regering en parlement zodanig verbeteren dat de 
Kamer ook daadwerkelijk controleert. Te veel zie je nu dat de coalitiepartijen de regering 
te weinig controleren en de regering te veel in bescherming nemen.

Er zal een andere politieke cultuur moeten ontstaan. Met name de gegroeide praktijken 
rondom de coalitie, het monisme, veroorzaakt verlies van zelfstandigheid bij de Kamer. 
De fractiespecialisten schrijven nu paragrafen van het regeerakkoord en worden vervol
gens geacht dat kritisch te volgen. Het is te veel een samenklontering van machten gewor
den.2

Deze uitkomsten zijn weinig verrassend: de klachten over het bewindslieden- en torentjes
overleg, dichtgetimmerde regeerakkoorden en fractie- of coalitiediscipline zijn niet nieuw, en 
zij worden ook al langere tijd door Kamerleden gedeeld. Tabel 1 laat zien dat er in de reacties 
van Kamerleden op een aantal stellingen over regeerakkoorden en het wekelijks bewindslie- 
denoverleg tussen fractieleiding en ministers geen duidelijke trend zichtbaar is tussen de Par- 
lementsonderzoeken van 1990 en 2001.

Tabel 1. Kamerleden over regeerakkoorden en bewindsliedenoverleg, 1990-2001

Percentage (geheel) eens

1990 2001

Minder strakke regeerakkoorden zouden de parlementaire democratie
ten goede komen 76 66
Regeerakkoorden zijn ten koste gegaan van de vervulling van de contro
lerende taak van het parlement 35 41 
Wekelijks vooroverleg van de fractieleiders van de regeringspartijen met 
bewindslieden in het bewindsliedenoverleg en torentjesoverleg is
onwenselijk 14 27

De continuïteit in de kritiek op het monisme van de Tweede Kamer verhult echter grote ver
schuivingen binnen diezelfde Kamer. In Tabel 2 zien we de reacties op één van de stellingen 
uit de voorgaande figuur (‘Het regeerakkoord gaat ten koste van de controlerende taak van 
het parlement’) nogmaals, maar nu uitgesplitst voor een aantal grote partijen.
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Tabel 2. Kamerleden van c d a , d 66  en v v d  over het regeerakkoord, 1990-2001

Regeerakkoorden zijn ten koste gegaan van de vervulling van 
ment

de controlerende taak van het parle-

Percentage (geheel) eens

1990 2001

Alle Kamerleden 35 41
CDA-Kamerleden 20 88
d 6  6-Kamerleden 83 11
v v d -Kamerleden 26 18

Bij de v v d  zijn de verschillen tussen 1989 en 2001 minder groot dan bij het c d a  en d 6 6 ,  
maar bij alle partijen is er een duidelijk verband met het al dan niet deel uitmaken van de 
regeringscoalitie: in 1989, ten tijde van een CDA-PvdA-coalitie had bijvoorbeeld slechts 20 
procent van de CDA-Kamerleden oog voor de negatieve effecten van het regeerakkoord, maar 
in oppositie tegen het tweede paarse kabinet was dat ruim vier keer zoveel, 88 procent. Bij 
d 6 6  en de v v d  zien we de kritiek juist afnemen nadat de oppositierol uit 1989 was ingeruild 
voor regeringsdeelname (de overige partijen zijn niet vermeld omdat zij een dergelijke rol
wisseling niet doormaakten). Wij vinden hetzelfde patroon terug bij de andere twee in Tabel
1 genoemde stellingen. Pas wanneer fracties in de oppositie zijn, blijken zij kritiek te hebben 
op het monisme. Zodra zij deel uitmaken van de regeringscoalitie verdwijnt de kritiek weer 
als sneeuw voor de zon. Daarom is een daadwerkelijke verandering naar dualistische ver
houdingen onwaarschijnlijk.

Wij zagen al dat veel Kamerleden ook pleitten voor een versterking van de band tussen 
kiezer en gekozene. Ook hier enkele voorbeelden van passages uit de betreffende vraagge
sprekken:

Partijen moeten andere manieren zoeken om met de burgers te communiceren. Partij
en zijn nogal intern gericht; zij hebben hun eigen afdelingen, landelijke congressen en 
bij alle partijen komen daar raadsleden, wethouders, Kamerleden en de actieve leden, 
heel erg weinig gewone leden; de gewone kiezer zie je daar eigenlijk niet.

Parlementariërs moeten meer volksvertegenwoordigers zijn. Het systeem moet daarop 
woorden afgestemd. Mensen moeten hun Kamerleden kennen en benaderen. Het is niet 
goed als er een paar mensen in de Kamer zitten die maar een paar honderd stemmen 
hebben en van wie bij wijze van spreken hun buurman nog niet eens weet dat zij Kamer
lid zijn.

Volksvertegenwoordigers zouden veel meer zelf in contact moeten treden met kiezers en 
met burgers in het algemeen om uitleg te geven over wat ze aan het doen zijn. In de vele
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jaren dat ik in de Kamer zit is dat echt verminderd. Vroeger werd je veel directer aange
sproken.

De burgers zijn te lui, te verwend, en gedragen zich als Albert Heijn-consumenten. Wij 
moeten de burgers meer bij de politiek betrekken. Dat is het allerbelangrijkste. Nu is er 
een politieke elite en de burger is alleen geïnteresseerd of hij vanmiddag naar het strand 
kan. (...) Burger en politiek moeten eikaars vertrouwen zien terug te winnen.

Andere Kamerleden zagen een rol voor het onderwijs en voor de media, of memoreerden 
voorstellen voor staatkundige hervorming (een ander kiesstelsel, het referendum, etc.) ter 
overbrugging van de ‘kloof’ tussen burger en politiek. In het onderzoek zijn de Kamerleden 
ook expliciet bevraagd over die kloof, en het is opmerkelijk dat de ‘schuld’ voor de kloof 
vaker bij de burger dan bij de politiek wordt gelegd. Tabel 3 vat de antwoorden samen op de 
vraag of er een kloof tussen kiezers en gekozenen bestaat en waarin die dan tot uitdrukking 
komt.

Tabel 3. Kamerleden over de ‘kloof’ tussen kiezer en gekozene, 2001

Percentage van de antwoorden

De ‘kloof’ bestaat niet 10
De ‘kloof’ wordt overdreven, is onvermijdelijk 15
De oorzaak van de ‘kloof’ ligt bij de kiezer 56
De oorzaak van de ‘kloof’ ligt bij de volksvertegenwoordigers 40
Andere oorzaken van de ‘kloof’ (de media, etc.) 5

NB: Kamerleden konden meerdere antwoorden geven; de percentages tellen derhalve op tot meer dan 100 
procent.

Enkele voorbeelden van antwoorden waarbij de oorzaak bij de burgers wordt gezocht zijn:

Ik heb niet zozeer het gevoel dat de kloof tussen mij en de kiezer zo groot is, maar eerder 
tussen de kiezer en mij. Ik denk dat ik me veel meer druk maak over wat er in de samen
leving aan de hand is, terwijl heel veel burgers het idee hebben dat hier alleen maar zak
kenvullers zitten.

Wij doen hier een heleboel dingen die niet uit te leggen zijn aan de kiezers. De kiezer is 
echt niet in alles geïnteresseerd. Acht van de tien gevallen die wij hier doen worden niet 
gemeld in de pers. De onderwerpen zijn niet interessant voor de kiezer. Kamerleden weten 
juist veel meer van de burger.

Een kiezer zal vooral zijn persoonlijke belang centraal stellen terwijl een politicus juist met 
het algemeen belang rekening moet houden. Daarmee bedoel ik te zeggen dat een kiezer 
eigenlijk alleen maar tevreden is als er bereikt wordt wat hij graag wil en aan dat ver
wachtingspatroon kan een politicus nooit voldoen.
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Helaas is de vraag over de kloof niet in eerdere Parlementsonderzoeken gesteld, en wij kun
nen daarom niet nagaan of er een ontwikkeling is waarbij Kamerleden meer de hand in eigen 
boezem steken. Dat laatste is niet onwaarschijnlijk, gelet op andere vragen die wel in eerde
re edities van het Parlementsonderzoek waren opgenomen.

Tabel 4. Kamerleden over kiezers, 1979-2001

Percentage (geheel) eens

1979 1990 2001

De meeste burgers letten meer op hun eigen belang dan op het
algemeen belang 87 73 49
Tegen beter weten in verlangen de meeste burgers te veel van politici 65 31
Veel kiezers van mijn partij hebben geen duidelijke beleidsvoorkeuren 7 11 5

Uit Tabel 4 blijkt dat het aantal Kamerleden dat instemde met de stelling ‘Veel kiezers van 
mijn partij hebben geen duidelijke beleidsvoorkeuren’ in 1979 al klein was en sindsdien in 
ieder geval niet is toegenomen, maar bij de twee andere stellingen is zelfs sprake van een 
duidelijke afname: in 1979 was nog 87 procent van de Kamerleden het eens met de stelling 
‘De meeste burgers letten meer op hun eigen belang dan op het algemeen belang’ en in
2001 was dat teruggelopen tot 49 procent; in 1990 was tweederde van de Kamerleden het 
eens met de stelling ‘Tegen beter w?eten in verlangen de meeste burgers te veel van politici’, 
en in 2001 was dat minder dan eenderde. Al voor 2002 was er onder Kamerleden dus ken
nelijk een minder cynische houding ten opzichte van de kiezers groeiende. Dat is mogelijk 
ook de oorzaak dat Kamerleden steeds meer zeggen zich op te stellen als een zetbaas van de 
kiezers in plaats van als een gevolmachtigde. Wij vroegen de Kamerleden wat een parle
mentariër zou moeten doen wanneer hij meent dat de meeste kiezers op zijn partij een 
andere mening over een bepaalde kwestie hebben dan hijzelf: moet hij dan in de Kamer

Tabel 5. De rolopvatting van Kamerleden als volksvertegenwoordigers, 1972-2001

Veronderstel nu dat een Kamerlid meent dat de meeste kiezers van zijn partij een andere mening over 
een bepaalde kwestie hebben dan hijzelf, wat zou hij volgens u moeten doen? Zou hij in de Kamer moe
ten stemmen overeenkomstig de mening van de kiezers van zijn partij of volgens zijn eigen mening?

1972 1979 1990 2001

Eigen mening volgen (‘gevolmachtigde’) 71 64 56 40
Hangt ervan af 22 29 34 40
Mening kiezers volgen (‘zetbaas’ ) 7 7 10 21
Totaal 100 100 100 101
Aantal ondervraagden 141 129 130 129
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stemmen overeenkomstig de mening van de kiezers van zijn partij, of volgens zijn eigen 
mening?

Terwijl in 1972 71 procent van de Kamerleden de eigen opvatting liet prevaleren boven die van 
de kiezers, was dat in 2001 nog slechts 40 procent, en liep in diezelfde periode het percenta
ge Kamerleden dat bij verschil van opvatting voorrang zou geven aan de kiezers op van 7 pro
cent naar 21 procent. De vraagstelling is niet ideaal (maar gehandhaafd om longitudinale en 
internationale vergelijking mogelijk te maken) en richt zich ook op wat Kamerleden vinden 
dat zou moeten gebeuren en niet op wat werkelijk gebeurt. Niettemin laten de tabellen 4 en 5 
zien dat Kamerleden hun kiezers geleidelijk serieuzer gaan nemen: 1too littïe too late’ mis
schien, maar toch. Dat neemt niet weg dat er geen enkele indicatie in het Parlementsonder
zoek is dat Kamerleden in toenemende mate vraagtekens plaatsten bij de kwaliteit van de 
democratie, of anderszins hebben voorvoeld wat in 2002 stond te gebeuren.

Kiezers over de kwaliteit van de democratie

De kiezers doen zeker niet onder voor Kamerleden in de mate waarin zij zeggen tevreden te 
zijn over het functioneren van de Nederlandse democratie. Vanaf de jaren zeventig wordt die 
tevredenheid in opdracht van de Europese Commissie in kaart gebracht via peilingen in alle 
lidstaten, de zogeheten Eurobarometer. Nog in 2000 stond Nederland aan de kop van alle lid
staten qua tevredenheid: 80 procent van de burgers zei zeer of tamelijk tevreden te zijn met 
het functioneren van de democratie, 18 procent was niet of helemaal niet tevreden: een 
enorm contrast met hekkensluiter Italië waar 36 procent tevreden was en maar liefst 62 pro
cent ontevreden. Nederland was niet altijd de meest tevreden democratie van Europa, maar 
de afgelopen decennia is het percentage tevreden burgers voortdurend relatief hoog en afge
zien van schommelingen is er ook geen duidelijk neerwaartse trend, zoals de vloeiende lijn 
(die een voortschrijdend gemiddelde aangeeft) in Figuur 1 laat zien.

Figuur 1. Tevredenheid met het functioneren van de democratie, 1976-2002

% zeer/tamelijk tevreden
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Datzelfde geldt ook voor het vertrouwen dat Nederlanders hebben in het parlement. Ook in 
dit opzicht steekt Nederland in veel onderzoeken boven de meeste andere Europese landen 
uit. Uit de European Values Study blijkt dat het percentage kiezers met vertrouwen in het 
parlement in ons land zelfs iets is opgelopen van 45 in 1981 naar 54 in 1990 en 55 in 1999-2000 
terwijl het in Europa in het algemeen juist daalde. Een vergelijkbare vraag in de eerderge
noemde Eurobarometers laat tussen 1999 en 2002 kleine schommelingen zien rond de 60 
procent van het aantal Nederlandse kiezers dat meer vertrouwen dan wantrouwen in het par
lement heeft, ruim 16 procent boven het gemiddelde in de EU-lidstaten.

Het beeld wordt iets genuanceerder wanneer wij niet naar tevredenheid met de demo
cratie als geheel kijken, of naar vertrouwen in het parlement als zodanig, maar naar de opvat
tingen van kiezers over politici. In het Nationaal Kiezersonderzoek van een aantal samen
werkende universiteiten zijn daarover diverse vragen gesteld. Drie daarvan meten de reactie 
op stellingen over politici die in zekere zin het spiegelbeeld vormen van de drie stellingen 
over kiezers die wij aan Kamerleden hebben voorgelegd (zie Tabel 4): ‘Ministers en staatsse
cretarissen zijn vooral op hun eigen belang uit5; ‘Tegen beter weten in beloven politici meer 
dan zij kunnen waarmaken’; en ‘Kamerleden bekommeren zich niet veel om de mening van 
mensen zoals ik.’

Tabel 6. Kiezers over politici, 1971-2002

Percentage (geheel) eens

1971 1977 1981 1986 1989 1994 1998 2002

Ministers en staatssecretarissen zijn
vooral op hun eigen belang uit 27 26 32 30 33 28 32
Tegen beter weten in beloven politici 
meer dan zij kunnen waarmaken 75 78 85 84 89 87 89
Kamerleden bekommeren zich niet 
veel om de mening van mensen 
zoals ik 48 41 34 38 38 41 36 44

Vooral de stelling over te veel belovende politici krijgt opvallend veel steun, en die steun is 
nog verder toegenomen van driekwart van de ondervraagden in 1977, toen deze vraag voor 
het eerst gesteld werd, tot bijna 90 procent in 2002. De stellingen over ongeïnteresseerde 
Kamerleden en eigen belang nastrevende ministers krijgen minder steun, en er is vanaf de 
jaren zeventig ook geen sprake van een duidelijke trend naar een groter wantrouwen ten 
opzichte van politici. Ten opzichte van bijvoorbeeld de vorige verkiezingen, in 1998, is er in
2002 bij alle drie de stellingen (en bij de meeste andere indicatoren van politiek wantrouwen) 
wel een lichte toename van het wantrouwen in politici, maar die toename is bij lange na niet 
groot genoeg 0111 de verschuivingen van 2002 te kunnen verklaren.3 Het was eerder zo dat al 
veel langer bestaand wantrouwen bij een deel van het electoraat gemobiliseerd kon worden 
door Fortuyn en zijn partij. Er zijn ook aanwijzingen dat Fortuyn het bestaande wantrouwen 
nog verder heeft vergroot.4
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C om m entatoren over de kw aliteit van de dem ocratie

Maar noch het onderzoek onder Kamerleden, noch het kiezersonderzoek geeft ons aanwij
zingen waarom dit juist in 2002 gebeurde, en niet eerder of later. Een belangrijke factor is 
uiteraard dat zich een nieuwe politieke beweging met een aansprekende leider aandiende 
om de onvrede te verwoorden, en daarbij spelen toevallige factoren (van ‘11 september’ tot 
een ongelukkige leiderschapswisseling bij de P vdA)  zeker een rol. Toch valt hier wel iets 
meer over te zeggen. In zekere zin was de opkomst van een beweging a la Fortuyn immers 
voorspeld:

Als (...) onvrede met het beleid geen natuurlijke uitweg naar een geloofwaardige opposi
tie kan vinden, zal dat niet onmiddellijk tot de bestorming van de Bastille leiden, maar de 
opkomst van een landelijke pendant van stadspartijen als in Utrecht en Hilversum valt 
bepaald niet uit te sluiten. Integendeel, hun vertegenwoordigers hebben zich al op lande
lijk niveau gemeld. En hoewel iedere internationale vergelijking ongetwijfeld mank gaat, 
het kan geen kwaad te bedenken dat de opkomst van de f p ö  in Oostenrijk niet uitsluitend 
te verklaren valt uit ultra-rechtse sympathieën onder de bevolking. Jörg Haider is er ook 
in geslaagd het groeiend ongenoegen over het kartel van s p ö  en ö v p  dat na de Tweede 
Wereldoorlog politiek en openbaar bestuur in Oostenrijk heeft gedomineerd, te mobilise
ren.5

en

Without the function of bridging social divisions through compromise, consensus 
government may run the risk of degenerating into a political cartel. Without true 
opposition within the system, the only opposition possible will be against the system. The 
recent rise of the populist Right in consensus democracies such as Austria, Belgium and 
Switzerland is fuelled at least in part by such resentment against a closed political cartel. 
So far, Dutch consensus government has escaped this fate (...) But for how long?6

Het geeft altijd voldoening als de geschiedenis de onderzoeker gelijk geeft, maar deze citaten 
zijn niet bedoeld om onszelf nog eens een pluim te geven; wij waren ook niet de enigen. Het 
gaat om de theoretische gronden waarop wij tot onze uitspraken kwamen.

Deze zijn ontleend aan Arend Lijpharts werk over verzuiling en pacificatiedemocratie. 
Aan de hand van vooral de Nederlandse politieke geschiedenis beargumenteerde Lijphart dat 
er niet één ideale vorm van democratie is, maar dat de gekozen vorm moet passen bij de aard 
van de samenleving. Concreet stelde hij dat de wenselijkheid van competitie tussen partijen 
afhankelijk is van de verdeeldheid van de samenleving.

In een relatief homogene samenleving is concurrentie tussen partijen wenselijk omdat het 
partijen dwingt om in hun beleid dicht bij de opvattingen van de kiezers te blijven. Omdat 
de meerderheid van de kiezers zich in het politieke centrum bevindt, wordt dit een centri
petale democratie of ook wel meerderheidsdemocratie genoemd. Als de samenleving echter 
diep verdeeld is in verschillende minderheidsgroeperingen, zoals Nederland ten tijde van de 
verzuiling, leidt concurrentie alleen maar tot verharding van de tegenstellingen tussen de
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Figuur 2. Mate van verdeeldheid van de samenleving en mate van concurrentie tussen partijen: Lijpharts 
vier modellen

Samenleving

Partijen

homogeen diep verdeeld

coöperatie Kartel Consensus
democratie democratie

competitie Meerderheids Centrifugale
democratie democratie

minderheden, en daarmee uiteindelijk tot politieke instabiliteit. Dit wordt daarom een cen
trifugale democratie genoemd. In zo’n samenleving is het beter te kiezen voor samenwerking 
tussen de partijen die de verschillende minderheden vertegenwoordigen om zo compromis
sen te vinden. Dit was de Nederlandse ‘oplossing’ voor het verzuilingsvraagstuk en wordt een 
pacificatiedemocratie of consensusdemocratie genoemd. Maar als de diepe scheidslijnen in 
de samenleving verdwijnen en de partijen met elkaar blijven samenwerken in plaats van met 
elkaar te concurreren, dreigt een consensusdemocratie te ontaarden in een karteldemocratie. 
Al aan het einde van de jaren zestig waarschuwde Lijphart voor zo’n ontwikkeling in het ont- 
zuilende Nederland. In een ontzuilde samenleving en zonder competitie tussen politieke 
partijen wordt politiek ‘één pot nat’ en zonder werkelijke oppositie binnen het systeem zal 
ontevredenheid uiteindelijk leiden tot oppositie tegen het systeem. Lijphart zag dergelijke 
oppositie vooral van links komen, maar overigens diende zijn waarschuwing van toen als 
basis voor de geciteerde ‘voorspellingen’ van wat in 2002 is gebeurd.7

Als er tekenen aan de wand waren, dan waren zij vooral te zien in de opkomst van lokale 
populistische bewegingen, en in het buitenland. Het is opvallend dat rechts-populistische 
partijen vooral zijn doorgebroken in landen als Oostenrijk ( f p ö , Jörg Haider), Zwitserland 
( s v p , Christoph Blocher) en België (v b , Flip Dewinter). Dat zijn precies de landen die, met 
Nederland, te boek staan als de klassieke voorbeelden van consensusdemocratieën als reac
tie op verdeelde samenlevingen. Ook in die landen zijn oude sociale en religieuze scheidslij
nen geërodeerd, maar is de oude consensusdemocratie voortgezet. In mindere mate kan het
zelfde gezegd worden van Italië, Denemarken en Noorwegen. Er waren geen aanwijzingen 
dat Nederland zich zou kunnen onttrekken aan de wetmatigheid dat consensuspolitiek in 
ontzuilde samenlevingen kwetsbaar is voor oppositie van buiten het systeem. In feite is het 
consensuskarakter van de Nederlandse politiek zelfs versterkt na de ontzuiling. Zo onder
scheiden de belangrijkste politieke partijen zich steeds minder van elkaar in ideologisch en 
programmatisch opzicht. Uit kiezersonderzoeken blijkt dat ook in de perceptie van de kie
zers de partijen steeds dichter naar elkaar toe kruipen in het politieke centrum.8 Vanaf 1994 
kwam daar nog bij dat een coalitie van PvdA,  d 6 6  en v v d  zich alleen op religieus-ethisch ter
rein nog onderscheidde van de grootste oppositiepartij, het c d a . Op andere beleidsterreinen 
was een geloofwaardige oppositie weggevallen omdat het beleid van de paarse kabinetten 
daarop niet of nauwelijks afweek van wat het c d a  voorstond. Niet voor niets sprak Bolke- 
stein bij het aantreden van het eerste paarse kabinet over ‘Lubbers IV zonder Lubbers’. Slui-
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merende onvrede kon zich zo niet uiten in een stem voor een zich duidelijk onderscheiden
de oppositiepartij (uit peilingen bleek dat de opmars van het c d a  in 2002 vooral tot stand 
kwam in de chaotische dagen na de moord op Fortuyn, toen kiezers zochten naar een niet- 
paarse, maar wel regierungsfahige partij) en Fortuyn wist die situatie meesterlijk uit te bui
ten.

Deze diagnose is niet zonder gevolgen. Zij illustreert immers dat in onze ontzuilde samen
leving de kwaliteit van de vertegenwoordigende democratie vraagt om het geven van effect 
aan ontevredenheid binnen het bestel. Dat kan door herstel van een zekere mate van polari
satie, waardoor de kiezer een duidelijk alternatief geboden wordt voor het regeringsbeleid. 
Dat kan ook door staatkundige hervormingen zoals een correctief wetgevingsreferendum 
(dat juist afgeschaft dreigt te worden) of door ons op evenredige vertegenwoordiging geba
seerde kiesstelsel ten principale ter discussie te stellen (in plaats van de huidige halfslachtige 
pogingen om kiesdistricten in te voeren met behoud van evenredige vertegenwoordiging).

Noten

1 Dit is een bewerking van een lezing die de auteurs op 15 mei 2003 gaven op het Netherlands Insti- 
tute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences ( n i a s )  te Wassenaar, waaraan zij als 
Fellow verbonden waren. Financiële steun van n w o  maakte zowel hun verblijf op het n i a s  moge
lijk, als het Parlementsonderzoek en Nationaal Kiezersonderzoek waarvan in deze bijdrage gebruik 
wordt gemaakt.

2 De antwoorden zijn geanonimiseerd. In het belang van het onderzoek is aan de Kamerleden toege- 
zegd dat hun antwoorden niet op naam herleidbaar zullen worden weergegeven.

3 Zie ook G.A. Irwin en J. van Holsteyn, ‘Kiezers zijn niet rechtser geworden’, n r c  Handelsblad, 18 jan. 
2003.

4 W. van der Brug, ‘How the l p f  fuelled discontent; empirical tests of explanations of l p f  support’, 
Acta Politica 38 (2003) nr. 1, p. 89-106.

5 J. Thomassen, ‘Politieke veranderingen en het functioneren van de parlementaire democratie in 
Nederland’, in; J. Thomassen, K. Aarts en H. van der Kolk (red.). Politieke veranderingen in Neder
land 1971-1998. Kiezers en de smalle marges van de politiek (Den Haag 2000) p. 209.

6 R.B. Andeweg, ‘From Dutch disease to Dutch model? Consensus government in practice’, Parlia- 
mentary Affairs 53 (2000) nr. 4, p. 709.

7 A. Lijphart, Verzniling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek, (Amsterdam 1968; achtste 
herziene druk 1990) hoofdstuk 13; Lijphart zelf is nu overigens van mening dat consensusdemocra
tie de ideale vorm is, ongeacht de mate van verdeeldheid in de samenleving. Zie daarover bijv. R.B. 
Andeweg, ‘Lijphart versus Lijphart: the cons of consensus democracy in homogeneous societies’, 
Acta Politica 36 (2001) nr. 2, p. 117-128 en A. Lijphart, ‘The pros and cons -  but mainly p ros- of con
sensus democracy’, Acta Politica 36 (2001) nr. 2, p. 129-139.

8 P. van Wijnen, ‘Stemgedrag en de partijpolitieke context’ in: Thomassen, Aarts en Van der Kolk 
(red.), Politieke veranderingen in Nederland 1971-1998, p. 167-186.
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Cry i f l  want to? 
Politici in tranen

Carla van Baaien

Inleiding

Volwassen mensen behoren in het openbaar niet te huilen, en zeker niet op het werk en al 
helemaal niet in de politiek; huilen is een teken van machteloosheid en van zwakte, thuisho
rend in de privé-sfeer; alleen publiekelijk geplengde vreugdetranen zijn enigszins acceptabel. 
Deze al heel lang bestaande maatschappelijke norm is van toepassing op mannen en op 
vrouwen.1

De norm dat men de tranen dient in te houden in het openbaar is echter, sinds een jaar 
of vijftien, aan verandering onderhevig. Sommigen signaleren zelfs een zó sterke wijziging 
dat ze spreken van een regelrechte ‘emotiecultuur’. De mediahistoricus Henri Beunders 
schreef er een boek over, getiteld Publieke tranen.2 Hij dateert het moment van verandering 
omstreeks 1990. Beunders: ‘Publiekelijk huilen raakte in de mode in de jaren negentig. Het 
werd bij bepaalde gelegenheden een gewoonte, soms zelfs bijna tot een plicht.’3 De televisie 
schetst hij daarbij als grote gangmaker. Mensen die zelf in allerlei lief-en-leedprogranmia’s 
optreden huilen, en mensen die voor de tv zitten huilen, kijkend naar al die tear-jerking pro
gramma’s alsmede naar allerlei live uitgezonden emotievolle gebeurtenissen zoals huwelij
ken, begrafenissen en stille tochten. Beunders signaleert de normverandering ook bij politi
ci; ook zij zouden ‘emotionaliseren’, hun tranen gemakkelijker laten vloeien en zich al doen
de voegen in de emotiecultuur.

Enkele vragen dringen zich op. De eerste is: is het inderdaad waar, huilen politici sneller 
en gemakkelijker in het openbaar dan vroeger en, zo ja, is de norm ten aanzien van publie
kelijk huilen dan ook mee veranderd? Met andere woorden: ‘mag’ het ook, huilen in de poli
tiek? Die eerste vraag zou gemakkelijk met ‘ja’ kunnen worden beantwoord. Immers, van de 
zes bekende openbare huilbuien in de afgelopen vijftig jaar vonden er maar liefst vijf plaats 
in de jaren negentig;4 de eerste vond plaats in 1981. Niet dat politici van vóór 1980 nooit 
vreesden dat zij hun emoties niet de baas zouden kunnen blijven. Minister Joseph Luns van 
Buitenlandse Zaken ( k v p ) vertelde eens, in een interview in 1963, dat het tot de noodzakelij
ke karaktereigenschappen van een minister behoorde ‘een dikke huid’ te hebben; je diende 
het vermogen te hebben ‘afstand te nemen van een inogelijke innerlijke bewogenheid, die 
sommige problemen bij je oproepen’. Vervolgens vertelde hij het verhaal van een minister van 
Marine die ooit zó bevreesd was voor zijn eerste optreden in de Kamer dat hij in tranen uit
barstte en meteen naar huis vertrok; hij had nog geen woord gesproken. Luns: ‘Overigens 
vind ik dat schreien van die ambtgenoot een wat overdreven (...) reactie.’ En dan, volgens de 
interviewer duidelijk ironisch: ‘Persoonlijk ben ik ervoor gespaard gebleven.’5

De tweede vraag, over de al dan niet veranderende norm ten aanzien van huilen in de 
politiek, is moeilijker te beantwoorden. Gezien de overdadige reacties in de media op elke
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huilbui (voorpaginanieuws, voortdurende herhalingen in de journaals) zou men kunnen 
concluderen dat de norm geenszins is veranderd. Want als het geaccepteerd gedrag zou zijn, 
waarom zou men er dan zoveel aandacht aan besteden? Want let wel: het nieuws is steeds de 
huilbui als zodanig, en niet zozeer hetgeen de publiekelijk geuite emotie verwoordt over een 
bepaalde politieke gebeurtenis (frustratie bijvoorbeeld of betrokkenheid, verdriet of woede). 
De dag na de tranen van Hanja Maij-Weggen, op 12 maart 1999, schreef een commentator: 
‘De beelden (...) heb ik alleen al gisteravond minstens tien keer gezien.’6 En Karin Adelmund 
zei in 1999, enkele jaren na haar huilbui in de Tweede Kamer over de WAO-kwestie: ‘Dat is zo 
vaak uitgezonden, dat het lijkt alsof ik in deze zaal niets anders doe dan huilen.’7 Aan de 
andere kant zou al die media-aandacht ook juist een teken kunnen zijn van een veranderde 
houding jegens geëmotioneerde politici. Huilende Kamerleden en bewindslieden passen in 
de nieuwe ‘emotiecultuur’, die uit de aard der zaak aan den volke moeten worden vertoond. 
Wie anders dan de media, de tv voorop, staan aan de wieg van die omstreeks 1990 begonnen 
emotiecultuur? Dat zou misschien ook verklaren waarom de tv-beelden van Wiegels huilbui 
(1981, zie hieronder) nooit zijn herhaald; toen werd het wellicht als te pijnlijk geoordeeld de 
beelden nogmaals te tonen.

In dit artikel wil ik nog eens nagaan hoe er nu precies, in dagbladen en in opiniebladen,8 
verslag werd gedaan van huilende politici. Hoe werden de geëmotioneerde politici beoor
deeld in de hausse aan berichten en beschouwingen die steevast op de publieke huilbuien 
volgde? Oordeelde men positief of negatief? Was de aanleiding en/of oorzaak van het huilen 
van invloed op die beoordeling? Deed het ertoe of de tranen afkomstig waren van een man 
of van een vrouw? En kan hieruit wellicht iets worden afgeleid over de actualiteit van de 
norm dat er in de politieke openbare ruimte niet mag worden gehuild?

Zes huilbuien

Ze bestaan al, de rijtjes van huilende politici, maar tot nog toe werd geen onderscheid 
gemaakt tussen huilen in het openbaar en huilen in beslotenheid, zoals in een fractiekamer 
of in de Trêveszaal, noch tussen ‘echt’ huilen, met tranen en gesnik, en vochtige ogen krij
gen.9 In dit artikel wordt dat onder onderscheid wel gemaakt. Wil de politieke huilbui in aan
merking komen voor een nadere beschouwing, dan moet deze hebben plaatsgevonden in de 
openbaarheid, bijvoorbeeld tijdens een debat in de Tweede Kamer of tijdens een persconfe
rentie, en er moet sprake zijn geweest van echte tranen en een abrupt afbreken van de bezig
heden van de politicus in kwestie, bijvoorbeeld blijkend uit een schorsing. Het hebben van 
een brok in de keel, een trillende stem of vochtige ogen is voor het onderhavige onderzoek 
niet voldoende. Dat brengt ons op een totaal van zes huilbuien in de naoorlogse periode.10 
Hans Wiegel in 1981, Jan Pronk in 1992, Elske ter Veld in 1993, Karin Adelmund in 1995, Han
ja Maij-Weggen in 1999 en Karin Adelmund opnieuw in 1999.

Hans Wiegel, minister van Binnenlandse Zaken, zat op zondagavond 26 april 1981 als lijst
trekker voor de v v d  in het rechtstreeks op tv uitgezonden programma ‘Vragenvuur’ van de 
a v r o , onder leiding van Jaap van Meekren. De lijsttrekkers van alle grote partijen waren 
voor het programma uitgenodigd; ook Joop den Uyl ( Pv dA)  en Jan Terlouw ( d 6 6 )  zaten aan 
tafel.11 De verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden precies een maand later plaatsvinden. 
De laatste vragensteller uit het publiek kreeg de beurt. Een weduwnaar, vader van twee jon
ge kinderen, vroeg waarom weduwen wel in aanmerking kwamen voor een overheidspen-
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sioen en weduwnaars niet. Van Meekren legde de vraag aan Wiegel voor. Toen hij bemerkte 
dat Wiegel zeer geëmotioneerd raakte, zei hij: ‘Deze vraag had beter niet gesteld kunnen 
worden, waarop Wiegel snikkend zei: ‘En zeker niet aan mij.’ Wiegel was een half jaar daar
voor zelf weduwnaar geworden en had ook twee jonge kinderen. Van Meekren maakte 
abrupt een einde aan het programma. Wiegel legde zijn campagneactiviteiten voor een dag 
stil. Van Meekren, die wist welke vraag aan Wiegel zou worden voorgelegd, noemde het voor
val later het ‘absolute dieptepunt’ van zijn carrière.12

Jan Pronk, minister van Ontwikkelingssamenwerking ( pvcIa ) in het kabinet-Lubbers-Kok, 
had in het weekend van 22 en 23 augustus 1993 een bliksembezoek gebracht aan Somalië, dat 
werd geteisterd door een burgeroorlog. Op dinsdag 25 augustus deed hij van die reis verslag 
aan de leden van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer. Pronk 
vertelde dat het land in een toestand van complete anarchie was terechtgekomen; voedsel was 
er alleen nog door middel van een geweer te verkrijgen. Hij had rondgelopen in vluchtelin
genkampen waar mensen stierven van honger. Pronk zei dat hij nog nooit zoveel ellende had 
gezien. Plotseling stokte zijn stem; hij sloeg de handen voor zijn ogen, huilde en zei: ‘Het is 
zo erg.’ Op het voorstel van de voorzitter van de commissie, Jaap de Hoop Scheffer, om het 
debat te onderbreken, wilde hij niet ingaan. De vergadering werd slechts voor een halve 
minuut geschorst. Pronk maakte diezelfde middag bekend dat er vijftien miljoen gulden 
extra voor hulp, vooral voedselhulp, aan Somalië ter beschikking werd gesteld.'3

Op vrijdag 4 juni 1993 maakte Elske ter Veld in het perscentrum Nieuwspoort haar aftre
den bekend als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (PvdA) in het kabinet- 
Lubbers-Kok. De directe aanleiding voor haar vertrek vormde het de avond ervoor gebleken 
feit dat het pvdA-fractiebestuur -  haar eigen partijgenoten dus -  geen vertrouwen meer in 
haar had. Het boterde al geruime tijd niet tussen de staatssecretaris en de fractie; conflicten 
waren er geweest naar aanleiding van voorgestelde bezuinigingen op de uitkeringen van ver
schillende groeperingen zoals WAo’ers, weduwen en jongeren in de bijstand. Op die donder
dagavond had ook Wim Kok, partijleider van de PvdA en vice-premier in het kabinet, Ter 
Veld duidelijk gemaakt dat opstappen eigenlijk nog de enige mogelijkheid was. Het fractie
bestuur zei vooral veel moeite te hebben met de wijze waarop Ter Veld communiceerde; haar 
harde bezuinigingsbeleid was de fractie wel zwaar gevallen maar werd niet genoemd als oor
zaak van het verdwenen vertrouwen. Nadat Ter Veld haar vertrek aan de verzamelde pers had 
uitgelegd door erop te wijzen dat een staatssecretaris zonder de steun van de geestverwante 
fractie niet meer kan functioneren, praatte zij nog wat na met verschillende journalisten. Op 
dat moment kwam fractiegenote en vriendin Jeltje van Nieuwenhoven het perscentrum bin
nen. Ter Veld barstte in tranen uit en maakte dat zij, ondersteund door Van Nieuwenhoven, 
weg kwam van al die camera’s en microfoons. Van Nieuwenhoven verzocht de journalisten 
hun werk te staken en Ter Velds laatste verstaanbare woorden waren: ‘Moet je ook nog . . . ’14

Karin Adelmund, vice-voorzitter van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, voerde op 23 
februari 1995 het woord in een debat gewijd aan de nieuwe w a o -plannen van het eerste 
kabinet-Kok. Het kabinet wilde het aantal WAo’ers terugdringen en stelde voor om alle 
arbeidsongeschikten aan een herkeuring te onderwerpen. Tijdens Adelmunds betoog, dat 
erop neerkwam dat de PvdA-fractie de kabinetsvoorstellen zou steunen, interrumpeerde Jan 
Marijnissen, fractievoorzitter van de s p . Hij herinnerde Adelmund aan de tijd waarin zij als 
vice-voorzitter van de vakcentrale f n v  in Rotterdam een menigte toesprak (in 1991) die 
demonstreerde tegen de w a o -voorstellen van het kabinet-Lubbers-Kok; hij vroeg haar of zij
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het standpunt dat zij toen had, nog steeds voor haar rekening wilde nemen. Destijds had zij 
gezegd, aldus Marijnissen, ‘(...) dat de w a o  ten principale weer op de politieke agenda 
(moest) komen, inclusief de kwestie van de herkeuringen’. Was zij nu ook bereid 'zich in te 
zetten voor het finaal stopzetten van alle herkeuringen’ als zou blijken dat de theorie van de 
voorgestelde maatregel niet overeenkwam met de praktijk? Tijdens het antwoord dat zij gaf, 
begon zij te huilen: ‘Met alle wanhoop die ik heb over de concrete w a o -gevallen die aan de 
orde zijn -  dan staat de waterleiding bij mij net zo hard aan als bij u -  geldt voor mij dat wij 
de hoop niet moeten verliezen dat die mensen gewoon weer aan het werk komen.’15 Daarop 
griste zij haar papieren bij elkaar, verliet het spreekgestoelte en snelde naar haar 
Kamerbankje.

Op donderdag 11 maart 1999 werd Hanja Maij-Weggen, minister van Verkeer en Water
staat (cda) ten tijde van het kabinet-Lubbers-Kok, gehoord door de parlementaire enquête
commissie Vliegramp Bijlmermeer. Het verhoor was ongeveer een uur bezig toen commis
sielid Rob Oudkerk haar een vraag stelde over een aanvaring die zij had gehad met de man 
die het onderzoek naar de ramp leidde, H. Wolleswinkel. Die onenigheid had plaatsgevon
den in december 1992, twee maanden na de ramp waarbij een vliegtuig op een flat in de 
Amsterdamse Bijlmermeer was gestort. Maij-Weggen zou Wolleswinkel verboden hebben 
een persbriefing te houden. Maij gaf niet direct antwoord op de vraag maar schetste de con
text van die laatste maanden van het jaar 1992: ‘Dat was ook de tijd van het ongeluk bij 
Hoofddorp en dat van Faro.16 Het was een verschrikkelijke tijd -  kun je wel zeggen.’ Daarna 
begon zij te huilen. De voorzitter van de enquêtecommissie, Theo Meijer, schorste de verga
dering voor enkele minuten.

Een half jaar later, op 10 november 1999, was het opnieuw Adelmund die in het openbaar 
huilde en ook deze keer tijdens een Kamerdebat. Adelmund sprak nu in haar hoedanigheid 
van staatssecretaris van Onderwijs in het tweede kabinet-Kok. Zij werd aangevallen op de 
geringe successen die waren geboekt bij het onderwijs aan allochtone kinderen. Zo wees 
Mohamed Rabbae (GroenLinks) er op dat veel kinderen van allochtone herkomst nog steeds 
niet op vierjarige leeftijd naar school gingen en hij vroeg zich af of het schoolgaan voor vier
jarigen niet gewoon verplicht moest worden gesteld. Rabbae: ‘Ik word hier moe van; niet van 
de staatssecretaris maar van de onmacht die wij allen uitstralen. (...) Wij praten over ach
terstanden en plannen van aanpak, maar eigenlijk draaien wij om de hete brei heen omdat 
wij zo’n gevoelig aspect niet aan de orde durven stellen. Ik zit waarschijnlijk in de verkeerde 
uitzending!’17 Adelmund zei dat dit laatste niet het geval was en noemde Rabbae ‘een zeer 
gewaardeerd Kamerlid’; maar een debat over de leerplicht was op dat moment niet aan de 
orde. Veel beter zou het zijn de voorschoolse opvang voor tweejarigen uit te breiden. Na een 
vrij lang betoog hierover wilde zij Rabbae en veel andere Kamerleden er toch ook nog wel 
even op wijzen dat het niet alleen maar kommer en kwel was in allochtonenland: ‘De alloch
tone leerlingen hebben een spectaculaire sprong gemaakt in vergelijking met hun ouders: 
spectaculair!’ Op dat moment kwamen de tranen. Adelmund: ‘Ik ben weer te emotioneel, 
maar waarom noemt niemand dat? Waarom sterkt niemand die kinderen in die kracht? Het 
spijt mij, voorzitter, maar ik word nu eenmaal emotioneel als ik spreek over W A o ’e r s  of over 
allochtone kinderen.’18 Daarop schorste de voorzitter de vergadering voor vijf minuten.
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Spotprent Cyprian Koseielniak, n r c  Handelsblad, 18 november 1999.

Voer vo o r jo u rn alisten

Een huilbui brengt de pennen in beweging. In alle kranten wordt er verslag van gedaan en 
vrijwel steeds op de voorpagina. Het voorval wordt eerst ‘sec’ in zijn context beschreven -  
dikwijls zeer gedetailleerd, en altijd met de laatst uitgesproken zin. De dagen erna komen de 
commentaren, de achtergrondartikelen en de ingezonden brieven.

Zes soorten reacties zijn te onderscheiden, waarvan ik er twee als positief en vier als nega
tief zou willen betitelen. Eerst de negatieve reacties. Een veel voorkomende reactie is: dit had 
niet mogen gebeuren. De maatschappelijke code dat een politicus in het openbaar niet 
behoort te huilen is doorbroken en dat is een betreurenswaardige gebeurtenis zowel voor de 
politicus in kwestie als voor de toeschouwers. Dit commentaar komt bij alle casussen voor, 
soms expliciet dikwijls impliciet, maar verreweg het meest bij Wiegel. Trouw commenta
rieerde bijvoorbeeld: ‘Het zou heel wat waard geweest zijn als het pijnlijke voorval van zon
dagavond met minister Wiegel op de televisie zich niet zou hebben voorgedaan.’ De Volks
krant schreef: ‘Het is te hopen dat zowel de kiezers als degenen die de komende maand actief 
bij de verkiezingscampagne betrokken zijn de zaak zo gauw mogelijk vergeten.’ En het Alge
meen Dagblad sprak van een ‘hoogst betreurenswaardig incident’. De huilbui van Maij-Weg
gen was, volgens Frits Abrahams in n r c  Handelsblad, ‘het vierde “grote ongeluk’” in haar 
leven: Die beelden zullen haar de rest van haar leven blijven achtervolgen.’ Het Kamerlid 
Henk van Hoof ( v v d )  zei in 1995 in De Telegraaf, gevraagd naar zijn mening over Adel-
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munds emoties: ‘ ( . ..) in het politieke debat moet je dergelijke emoties wegdrukken en zake
lijk blijven.’19

De tweede soort negatieve reacties is van een heel andere orde, namelijk: die tranen zijn 
niet echt of niet oprecht. Deze reactie kwam niet voor bij Wiegel en Adelmunds huilbui in 
1995 maar wel in de andere vier gevallen. Pronk zou lijden aan profileringsdrang; door mid
del van -  onnodige -  buitenlandse reizen naar probleemgebieden zou hij vooral de publieke 
opinie willen bewerken.20 Ter Veld deed het voorkomen alsof ze de held was die door een 
gevoelloze PvdA was verpletterd, maar feitelijk huilde ze krokodillentranen; door haar poli
tieke opstelling ten tijde van haar staatssecretariaat was ze ongeloofwaardig geworden.21 De 
meeste vraagtekens werden geplaatst bij de tranen van Maij. Had zij niet een knap toneel
stukje opgevoerd? Had zij misschien op de mediatraining geleerd hoe ze de commissie naar 
haar hand kon zetten? Haar huilbui riekte naar aanstellerij.22 Adelmund (1999) ten slotte zou 
hypocriet zijn; ze huilde niet om de allochtone schoolkinderen maar om zichzelf.23

De derde soort van negatieve reacties, die samenhangt met de eerste, kan als volgt worden 
samengevat: zie hier een zwak persoon, iemand die zijn emoties niet kan beheersen. Bij deze 
soort, die werd aangetroffen in alle zes de casussen, wordt de huilende politicus regelmatig 
belachelijk gemaakt. Twee van de politici die ooit huilden vinden zichzelf ook zwak: Wiegel, 
‘(...) toen ik in een of ander televisiedebat, ja, een beetje onderuit ging’2,1 en Maij-Weggen, 
‘Veel mensen hebben me geschreven dat het niets is om je voor te schamen, maar ik vind het 
heel vervelend.’25 Een viertal voorbeelden van reacties van kleinerende dan wel ridiculiseren
de aard: Elske ter Veld, zo schreef René Zwaap in De Groene, stoof weg ‘onder fluitketelhoog 
gekrijs’;26 Jan Blokker noteerde in een column: ‘sommige meisjesleden van de Tweede Kamer 
moeten vechten tegen hun tranen’,27 verwijzend naar Adelmund; opnieuw René Zwaap in De 
Groene: ‘Gewezen “ijskoningin” Hanja Maij-Weggen weende bittere tranen’28 en Arendo Jou- 
stra sprak in Elsevier in 1992 over ‘het huilbuitje van Wiegel’.29

In de vierde en laatste soort van negatieve reacties ten slotte klinkt door: we hebben hier 
eigenlijk te maken met een zwak politicus, ofwel omdat er op basis van emoties beslissingen 
werden genomen (Pronk30) ofwel omdat het beleid dat de politicus in kwestie voorstond 
gezien eerdere stellingnames ongeloofwaardig was. Deze laatste kritiek trof met name Ter 
Veld31 en Adelmund;32 het was voor hen steeds moeilijker geworden hun beleid te verdedi
gen. Eenmaal klemgezet was het eigenlijk ook niet zo verwonderlijk dat ze gingen huilen. 
Tranen als symbool van politieke zwakte. Deze kritiek trof Wiegel en Maij niet.

De positieve reacties zijn er zoals gezegd in twee soorten. In de eerste categorie wordt het 
‘menselijke’ van de politicus benadrukt; het wordt gewaardeerd dat hij of zij laat zien óók 
gevoel te hebben en dat te tonen, kortom een echt mens te zijn. Alle huilende politici vallen 
deze reacties ten deel. Niet alleen in de kranten, maar ook rechtstreeks aan hun persoon: ze 
ontvangen brieven, kaarten en bloemstukken. De tweede soort positieve reactie heeft te 
maken met de maatschappelijke norm dat een politicus in het openbaar niet behoort te hui
len. Zoals er negatieve reacties zijn -  hierboven beschreven -  die het afkeuren dat de norm 
is overschreden, zo zijn er ook reacties die daarvan het spiegelbeeld vormen: gelukkig, de 
norm is geschonden, hopelijk is dit een stap in de goede richting om die norm om te buigen. 
Huilen is een menselijke emotie en waarom zou iemand die niet publiekelijk mogen tonen? 
Wat is er nu helemaal aan de hand als bij een politicus de tranen over de wangen lopen? Ter 
Veld en Adelmund gaven er blijk van, in tegenstelling tot Wiegel en Maij-Weggen, géén pro
blemen te hebben met hun emotionele uitbarsting. Adelmund zei: ‘Dat vind ik helemaal niet
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erg. Emoties horen bij de politiek. Die zullen er altijd zijn. Bij ieder Kamerlid. En gelukkig 
maar (. ..).’33 en Ter Veld zong: ‘It’s my party, and I cry if I want to.’ Ook deze positieve reac
tie kwam in alle gevallen voor. Naar aanleiding van Wiegels zichtbare emoties schreef de 
commentator van Trouw bijvoorbeeld dat het Vel een beetje om te huilen’ was dat we dat 
‘deeltje menselijkheid’ zo ontwend waren geraakt.3,4 En Elsbeth Etty, columniste in n r c  Han
delsblad, schreef naar aanleiding van Maij-Weggens tranen expliciet dat zij het oneens was 
met diegenen die meenden dat het tonen van emoties door (oud)ministers ongepast was.35 
Opvallend is dat dit geluid naarmate de tijd verstreek, en dan vooral sinds de laatste twee 
casussen uit 1999. steeds vaker werd vernomen.

Alle soorten van reacties, de negatieve en de positieve, kwamen bij alle huilbuien voor. 
Alleen bij Wiegel en Maij werden de tranen geen enkele keer geduid als teken van politieke 
zwakte en uitsluitend bij Adelmund (1995) en alweer Wiegel twijfelde niemand aan de 
oprechtheid van de huilbui. Wat valt er verder in zijn algemeenheid nog op te merken over 
de reacties in kranten en tijdschriften? In de eerste plaats dat de (veronderstelde) oorzaak 
voor de huilbui -  uiteraard -  van invloed was op de beoordelingen; zo bepaalde het feit dat 
de huilbuien van Wiegel, Pronk en Maij-Weggen externe oorzaken hadden, die trouwens alle 
drie te maken hadden met het noodlottig overlijden van mensen, de relatief milde 
beoordeling ervan. Medelijden viel hun ten deel, vooral Wiegel, wiens tranen rechtstreeks 
verwezen naar de dood van zijn vrouw. Bij Ter Veld en Adelmund (1995) zagen vele 
commentatoren intern-politieke oorzaken; zij brachten de emotionele uitbarstingen in 
verband met het politieke optreden van de politica’s, dat bij beiden trouwens betrekking had 
op beleid in het kader van de sociale zekerheid, en zij beoordeelden dat vrij vaak negatief. 
Desondanks konden ook deze politici rekenen op medelijden, zij het van een andere aard: zij 
waren het slachtoffer geworden van hun partij -  bij beiden de PvdA -  die hen als voormalige 
vakbondsvrouwen (ook dat waren zij allebei) in een onmogelijke positie had gebracht door 
hun verantwoordelijkheid te geven voor een beleid waartegen zij zich voorheen hadden 
afgezet.

In de tweede plaats was opvallend dat er vanaf het eind van de jaren negentig vrij regel
matig achtergrondartikelen begonnen te verschijnen over het verschijnsel van het huilen in 
het openbaar, waarbij vrijwel steeds ook aandacht was voor het huilen van politici. Huilen 
als onderwerp om op te reflecteren raakte in de mode.36 Last but not least yiel op, de stapels 
reacties achter elkaar lezend, dat bij het beoordelen van huilende politici mannen en vrou
wen geen gelijke behandeling kregen; vrouwelijke politici werden altijd extra gewogen. Zij 
werden, in tegenstelling tot hun mannelijke collega’s, ook nog eens op £de weegschaal van de 
sekse’ gelegd. De vraag werd dan dus gesteld: wat heeft het huilen te maken met het feit dat 
we hier te maken hebben met een vrouw?

M eisjes en M aijd o n n a’s

Als de huilende politicus een man is, wordt zijn ‘man-zijn’ zelden of nooit37 in de beschou
wing opgenomen; bij een vrouw daarentegen wordt een huilbui in het volle licht van het gen- 
derperspectief geplaatst. Toen Jeltje van Nieuwenhoven, die de huilbui van Ter Veld van nabij 
meemaakte, in een interview werd gevraagd of er ook‘een vrouwenkant’ aan het aftreden van 
Ter Veld zat, antwoordde Van Nieuwenhoven dat dat inderdaad het geval was. Maar ze maak
te zich zorgen over het feit ‘dat er geen mannenkant bestaat’.38
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De associatie tussen ‘huilen’ en ‘vrouwen is zo sterk dat het welhaast vanzelfsprekend is 
dat in achtergrondartikelen op deze koppeling wordt ingegaan. Wie zou er zich over verba
zen dat de pagina ‘Vrouw’ van De Telegraaf tot twee keer toe geheel gewijd was aan huilen in 
het openbaar in reactie op een huilende politica? De teneur van alle stukken in de kranten en 
tijdschriften is enigszins als die van de gelijkenis van de verloren zoon in het Nieuwe Testa
ment: de politica in kwestie was de boze mannenwereld van de politiek39 ingegaan maar nu 
keert zij, de verloren dochter, door het tonen van de tranen terug in de vrouwenwereld. En 
dat kan zowel positief als negatief zijn bedoeld. Bij de krachtige politica Maij heette het: zie 
je wel, ze leek wel zo zakelijk en koel maar nu is ze tóch een vrouw gebleken, waarbij de posi
tieve connotatie gold van de vrouw als wezen met een warm kloppend hart, vervuld van 
meelevendheid. Bij Ter Veld kwamen vele commentaren hierop neer: zie je wel, het lukt niet 
met haar beleid, natuurlijk raakt ze dan in tranen als ze wordt weggestuurd, uiteindelijk is ze 
toch een vrouw, waarbij de negatieve connotatie gold van de vrouw als zwak wezen, snel geë
motioneerd, ongeschikt voor het harde politiek bedrijf.

In de artikelen waarin huilende politica’s worden becommentarieerd, blijft een negatief 
oordeel overigens ook nogal eens impliciet, slechts blijkend uit het taalgebruik. De volgende 
woorden en benamingen, overduidelijk verwijzend naar zwakte, kleinheid of hypervrouwe
lijkheid, kwam ik tegen. Maij-Weggen viel de typering ‘Maijdonna’ ten deel, Ter Veld werd 
veelvuldig eenvoudigweg met ‘Elske’ aangeduid. In zijn algemeenheid was er niet langer spra
ke van vrouwen maar van ‘meisjes’ en ook de term excuus-Truus ontbrak niet.

Het imago van een mannelijke politicus verandert nauwelijks door een huilbui; hij wordt 
er alleen wat ‘menselijker’ op, hetgeen hem electoraal bezien, zo wordt geconstateerd, nog wel 
van pas zal komen. Het imago van de vrouwelijke politicus daarentegen kan door een huil
bui geheel aan het wankelen worden gebracht. Laten we nog één keer Wiegel en Maij als 
voorbeeld nemen. Wiegel bleef gewoon Wiegel, een beetje meer mens, maar Maij werd in 
retrospectief volgens sommige commentatoren een heel andere politica. Haar koele en zake
lijke gedrag was slechts schijn geweest, niet meer dan een pose. Door die ene huilbui had zij 
haar ware gezicht getoond.40 Wiegels zakelijke gedrag werd nooit heroverwogen.

Tot besluit

De persreacties op zes huilbuien van Nederlandse politici in de afgelopen kwart eeuw geven 
aardige inkijkjes in het denken over het fenomeen van de politieke huilbui. Hoewel de zes 
hier gememoreerde voorvallen niet al te veel ruimte bieden voor veralgemenisering, vallen 
twee zaken bij hernieuwde beschouwing op. De eerste is de mogelijk in beweging geraakte 
norm dat huilen in de politiek niet mag. Weliswaar geldt de norm nog steeds, maar het is de 
vraag of zij niet aan kracht begint in te boeten. Het blijft immers een opvallend gegeven dat 
maar liefst vijf van die zes huilbuien plaatsvonden in de afgelopen tien jaar; en de vraag die 
zich dan toch opdringt is of dit nog wel aan het toeval kan worden toegeschreven. Bovendien 
is het opvallend dat sinds het einde van de jaren negentig een flink aantal beschouwingen is 
gewijd aan het verschijnsel van het huilen in het openbaar en dat daarbij vrijwel steeds ook 
het politieke domein aan de orde werd gesteld. De norm kwam ter discussie te staan.

In de tweede plaats is duidelijk geworden hoezeer vrouwelijke politici anders worden 
beoordeeld, anders ‘gewogen’, wanneer zij huilen dan hun mannelijke collega’s wanneer die 
de tranen laten stromen. Het feit dat de politica een vrouw is, lijkt een verklarende factor op
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zichzelf te zijn. Vermoedelijk hebben vrouwen daardoor meer last gehad van een publieke 
huilbui dan mannen. Deze overweging had Neelie Kroes vast in gedachten toen zij in 2002 
als voornaamste advies meegaf aan Ayaan Hirsi Ali, de nieuwe ster binnen de v v d : ‘Nooit 
janken. Hoe boos en kwaad en woedend je ook bent: niet janken in het openbaar. De prijs is 
te hoog -  je maakt jezelf kwetsbaar. Alle vrouwen in de politiek die hebben gehuild, zijn 
getackeld. (...) Geef ze niet meer wapens in handen dan ze al hebben.’41

Noten

1 Zie o.a. Ad J.J.M. Vingerhoets en Randolph R. Cornelius (red.), Adult crying. A biopsychosocial 
approach (East Sussex 2001) en Jeffrey A. Kottier, The language of tears (San Francisco 1996).
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Hartstocht en opgewondenheid
Kamerdebatten over mensenrechten in de koloniën rond 1850

Ulla Jansz

In het midden van de negentiende eeuw was het parlement nog stevig in handen van defti
ge heren. Het is een gezelschap waar men niet direct emotionele redevoeringen zou ver
wachten, gezien het bekende schema waarin emotionaliteit tegenover rationaliteit staat en 
vrouwen meer emotioneel zouden zijn, terwijl bij mannen de ratio zou overheersen. Dat 
schema, inclusief de veronderstelling dat emotie en ratio elkaar wederzijds uitsluiten, is de 
laatste jaren echter onder vuur komen te liggen, onder meer van de zijde van de feministi
sche wetenschap, tegenwoordig wel ‘genderstudies’ genoemd.1

In de nieuwe, kritische visie zijn emotie en ratio helemaal niet eikaars tegengestelde. Die 
opvatting maakt nieuwsgierig naar de rol die emoties hebben gespeeld in de Nederlandse 
parlementaire geschiedenis, bijvoorbeeld als het ging om mensenrechten. Dit artikel is een 
eerste verkenning daarvan, toegespitst op de jaren rond 1850. Voor het onderwerp ‘emoties’ 
is dit een interessante periode, omdat geschiedschrijvers van de negentiende-eeuwse politie
ke cultuur een breuk signaleren in de jaren 1870-1880. In de daaraan voorafgaande decennia, 
van 1848 tot 1870, overheerste volgens hen de liberale stijl van politiek bedrijven. Liberalen, 
Thorbecke voorop, waren wel voorstanders van politiek debat, maar hechtten aan de juiste 
parlementaire vormen en hadden een afkeer van opgewondenheid en emoties, aldus deze 
historici. Pas vanaf 1880 zou met het leiderschap van Domela Nieuwenhuis en Abraham Kuy
per een nieuwe politieke stijl ontstaan die juist wel appelleerde aan gevoelens. Volgens Henk 
te Velde ging het daarbij bovendien niet zomaar om emoties in het algemeen, maar om -  in 
die tijd als bij uitstek mannelijk beschouwde -  gevoelvolle strijdbaarheid, die werd gekoppeld 
aan offervaardigheid. Daartegenover stond medelijden, dat juist als vrouwelijk bestempeld 
werd. Remieg Aerts signaleert in de jaren 1880 een herwaardering van gevoel en emotie, ‘niet 
opgevat als opwinding en hartstocht, maar als de verheven geestdrift waaruit toewijding aan 
het algemeen belang voortkwam’.2

Dit artikel richt de aandacht juist op de beginperiode van de liberale politieke cultuur, die 
in contrast met die van na 1880 wordt gekarakteriseerd als juridisch, nuchter en allereerst 
geïnteresseerd in staatsinrichting. Een rationaliteit gebaseerd op rustig overleg, zonder de 
hartstocht die het oordeel vertroebelde, was het ideaal. Een ideaal dat overigens niet altijd 
bereikt werd, want ook toen kon de toon in het parlement wel eens bits en scherp zijn, dus 
in strijd met het streven naar uiterste zelfbeheersing.3

Voor de kwestie van de mensenrechten vormen de jaren 1840-1870 een interessante 
periode, omdat in die tijd de discussie over het afschaffen van de slavernij in West-Indië en 
van het cultuurstelsel op lava speelde.4 In de jaren vijftig was de afschaffing van de slavernij 
volgens Maarten Kuitenbrouwer een vraagstuk waarover de meningen tussen de politieke 
stromingen duidelijk verschilden; in de jaren zestig botsten de meningen over het cultuur
stelsel.5 De vraag is hier of de voorstanders van de afschaffing van de slavernij en van de
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onvrije arbeid in het cultuurstelsel zich bedienden van rationele argumenten, bijvoorbeeld 
in termen van rechten. Of speelde toch ook emotie een rol in de vorm van medelijden met 
het lot van slaven en Javanen of zelfs afkeer van wreedheid?6 Debatteerden liberale 
Kamerleden rationeler en minder emotioneel dan hun collega’s die tot andere stromingen 
behoorden? Om die vragen te beantwoorden zal ik enkele bekende episodes uit Kamer
debatten over slavernij en cultuurstelsel in de periode 1845-1855 nog eens onder de loep 
nemen.

1845: M in ister B aud en de slaveneigenaren

De directe parlementaire voorgeschiedenis van de afschaffing van de slavernij, die uiteinde
lijk in 1863 haar beslag zou krijgen, valt uiteen in twee fases.7 In de eerste fase, in de jaren 
veertig, ontstond de eerste buitenparlementaire beweging die vrijmaking nastreefde en twee 
takken kende, één in kringen van het Réveil en een liberale tak.8 Geen van beide had veel suc
ces, maar in de tweede fase, in de jaren vijftig, leefde de beweging weer op en vond wel veel 
steun in de Tweede Kamer, hetgeen uiteindelijk weer tien jaar later zou resulteren in de 
afschaffing.

In de Nederlandse discussie over de slavernij hebben financieel-economische argumenten 
een grote rol gespeeld, mede in verband met de omstandigheid dat de West-Indische kolo
niën -  in tegenstelling tot het cultuurstelsel op Java -  de Nederlandse staat geen profijt, maar 
slechts begrotingstekorten opleverden. Des te opvallender is het dat J.C. Baud, minister van 
Koloniën in de periode 1840-1848, in 1845 in de Tweede Kamer niet alleen inging op de finan
cieel-economische toestand, maar ook nadrukkelijk medeleven toonde met het lot van de 
slaven. Of Baud door de abolitionistische beweging beïnvloed is, weten we niet, maar in ieder 
geval had hij er al in 1841 blijk van gegeven ‘als mensch en als Christen’ voorstander van sla- 
venemancipatie te zijn.9 Bovendien was hij bezorgd over het voortbestaan van de Surinaam
se landbouw, die hij bedreigd zag door een gebrek aan arbeidskrachten. Sinds het verbod van 
de slavenhandel in 1814-1815 konden er namelijk geen nieuwe slaven naar de koloniën 
gebracht worden. Ook waren de levensomstandigheden van de bestaande slavenbevolking zo 
slecht dat die in aantal afnam, een verschijnsel dat door Baud ‘wegsmelten’ werd genoemd. 
Emancipatie was volgens hem de enige oplossing, maar het probleem was dat dat veel geld 
zou kosten. In Nederland heerste er namelijk de consensus dat de slaveneigenaren in dat 
geval een schadevergoeding dienden te ontvangen van de staat, die echter in die periode 
enorme financiële problemen kende. Overigens was de kwestie van de schadeloosstelling ook 
in 1797 al een reden geweest voor de Nationale Vergadering om af te zien van afschaffing van 
de slavernij.10

De aanleiding dat in 1845 de slavernijkwestie in de Kamer ter sprake kwam, was een adres 
van de Amsterdamse handelshuizen die het merendeel van de Surinaamse plantages in eigen
dom hadden. Zij wendden zich tot de Tweede Kamer om te klagen over de manier waarop 
de kolonie werd bestuurd. Al geruime tijd hadden deze slaveneigenaren zich verzet tegen de 
door minister Baud gesteunde pogingen van B.J. Elias, sinds 1842 gouverneur-generaal van 
Suriname, om de behandeling van de slaven te verbeteren. Zolang vrijverklaring niet tot de 
mogelijkheden behoorde, wilde hij die verbetering bereiken door aanpassing van het sinds 
1784 vigerende slavenreglement, dat onder meer de bestraffing van slaven regelde.11 In hun 
eerste adres (dat net als het tweede was opgesteld door de liberale advocaat S.L. Lipman) ver-
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weten de handelshuizen de regering ‘autocratie’ en somden zij een aantal grieven tegen het 
Surinaamse beleid van de regering op, maar gingen zij niet in op de inhoud van het menings
verschil over de aanpassing van het slavenreglement.12

Minister Baud reageerde met een zorgvuldig opgebouwde redevoering in de Kamer 
waarin hij alle opgeworpen grieven trachtte te weerleggen. Van belang voor het onderwerp 
mensenrechten is het laatste gedeelte, waarin hij de Kamer ervan probeerde te overtuigen 
dat het degenen die hem autocratisch bewind verweten, feitelijk was te doen om ‘onbepaal
de alleenheersching over de slaven’. De regering had geprobeerd haar plicht te doen, name
lijk ‘het regelen op eenen billijken en rechtvaardigen voet van de betrekkingen tusschen 
meester en slaaf’. Baud ondersteunde zijn betoog met voorbeelden, waaronder dat van een 
vrouw die als straf 58 zweepslagen had gekregen omdat ze brutaal was geweest, en dat van 
seksueel misbruik door een plantagedirecteur van minstens achttien slavinnen. Ook pre
senteerde hij een berekening waaruit moest blijken dat de voedselvoorziening aan slaven, 
gezien hun zware lichamelijke werk, onvoldoende was. Dit alles was toegestaan onder het 
oude slavenreglement en daarom werd het tijd dat dat reglement werd aangepast. Maar, 
betoogde Baud, de slaveneigenaren hielden vol dat dat ongeoorloofde schending van hun 
eigendomsrecht inhield. En dat terwijl de regering juist probeerde dat eigendom in stand te 
houden of zelfs te vermeerderen door de levensomstandigheden van de slaven te verbete
ren! Maar nee, zo hield hij de Kamer voor, de belanghebbenden waren verontwaardigd 
omdat de regering weigerde gouverneur-generaal Elias te ontslaan: ‘Zij willen door een 
votum van U Edel Mogenden die terugroeping bevorderd en tevens het stelsel van uitmer
geling en onbeperkt slavenbeheer bestendigd zien! Zij schreeuwen tegen de autocratie, die 
met de pen wordt uitgeoefend, om die, welke de zweep en de Spaanse bok tot werktuigen 
heeft, onder de goedkeuring van U Edel Mogenden, ongehinderd te kunnen laten 
bestaan!’13

Tot slot wees hij de Kamerleden er nog eens op dat de regering beslist geen eenzijdig 
menslievende politiek bedreef die de ondergang van de Surinaamse economie maar op de 
koop toe nam. Integendeel, het beleid was juist gericht op ‘behoud, berustende zoowel op de 
voorschriften van materieel belang als op inzigten van een hoogeren stempel’. Ook verwees 
hij naar ‘de stoffelijke en zedelijke eischen van de tegenwoordige tijd’. En zijn slotzin bevatte 
nog een beschuldiging: ‘Wat ook de wijsheid der Vergadering, op het voorstel van hare Com
missie beslisse, die beslissing zal thans op betere gronden kunnen rusten, dan op de eenzij
dige voordragt van hartstogt en opgewondenheid.’

Hartstocht en opgewondenheid? Dat lieten de slaveneigenaren niet op zich zitten. Een 
maand later lag er bij de Tweede Kamer een tweede adres, waarin het betoog van Baud werd 
bestreden. Zijn beschuldigingen waren onterecht; hij sprak de waarheid niet, maar behielp 
zich met‘fraai klinkende volzinnen’ en ‘schoonschijnende redeneringen’. De minister weidde 
‘met zigtbaar welgevallen uit over den Spaanschen bok, de zweepslagen en de tamarinde-roe- 
den’, hij beriep zich ‘op vergrijpen en wangedragingen van enkele individuen: voorzeker een 
ruim veld, door den Minister opzettelijk gekozen, om de loffelijkste en meest natuurlijke 
gevoelens tot bondgenooten te krijgen.’14 Maar het autocratische bestuur tegenover zweep en 
Spaanse bok stellen was natuurlijk alleen maar een retorische wending en had niets met de 
werkelijkheid te maken. Kortom, de hartstocht en opgewondenheid was juist bij de minister 
te vinden en niet bij de adressanten.
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De leden van de Tweede Kamer, tot wie beide partijen zich richtten, reageerden inhoude
lijk nauwelijks. Zij delibereerden wel zeer uitvoerig over de vraag of de Kamer een onder
zoekscommissie kon instellen, gezien de omstandigheid dat de zeggenschap over de koloniën 
exclusief in handen van de Koning lag. Uiteindelijk kwam er dan toch een commissie, 
bestaande uit vijf Kamerleden, onder wie de bekende liberaal E.W. van Dam van Isselt. Hij 
was niet alleen een verklaard voorstander van de afschaffing van de slavernij, maar ook een 
van de ‘negenmannen’, de ondertekenaars van Thorbeckes voorstel tot grondwetswijziging 
dat enkele maanden eerder in de Kamer was gestrand.

Het lijkt erop dat Van Dam van Isselt prioriteit gaf aan (of meer kansen zag voor) uitbrei
ding van de bevoegdheden van de Kamer boven vrijmaking van de slaven. Bij het debat over 
het al dan niet instellen van een onderzoekscommissie had hij nog bepleit dat zo’n commissie 
zou nagaan in hoeverre de materiële belangen van de kolonie verzoend zouden kunnen wor
den met ‘hetgeen godsdienst en zedelijkheid vorderen’, namelijk afschaffing van de slavernij.15 
In het rapport van de onderzoekscommissie vinden we van die opvatting niets terug. Het gaf 
de adressanten gelijk in enkele van hun klachten over het bestuur van de kolonie, maar lang 
niet in alle. Minister Baud kreeg aan de andere kant wel steun voor zijn klachten over de tegen
werking van de slaveneigenaren bij pogingen het slavenreglement aan te passen. Zeker nu in 
de naburige Engelse kolonie de slaven waren vrijgemaakt, kon niet worden verwacht dat de 
Surinaamse slaven zich nog lang zouden onderwerpen aan de ‘gruwzaamste willekeur van 
soms meedogenlooze heeren of bestuurders’.16 Toen de Kamer het rapport besprak, werd er 
echter geen woord gewijd aan de behandeling van de slaven in Suriname.17

Deze episode overziend, kan worden vastgesteld dat eventuele rechten van slaven als men
sen vrijwel geen rol speelden. Alleen het liberale Kamerlid J.K. van Goltstein sprak een keer 
over ‘de aanspraken der menschheid’ die tegenover ‘de regten der meesters’ stonden.18 De 
conservatief Baud voerde economische en praktische argumenten aan die men rationeel zou 
kunnen noemen, maar liet ook zijn frustratie merken over het gebrek aan medewerking van 
de slaveneigenaren, formuleerde scherp en riep daarmee het verwijt op van ‘hatelijkheden 
tegen de personen’.19 Hij trachtte de Kamer te overtuigen van de noodzaak het reglement te 
veranderen door concrete voorbeelden van misbruik en mishandelingen te geven, waarmee 
hij blijk gaf van emotie en een beroep deed op gevoelens bij zijn gehoor. Veel weerklank vond 
hij op dat moment echter niet.

18 4 9 -18 50 : De Kam er controleert

De zaak van het slavenreglement eindigde er voorlopig mee dat na verder overleg tussen 
minister en slaveneigenaren er uiteindelijk toch een aangepast reglement kwam, dat in 1851 
van kracht werd. Inmiddels was de politieke situatie sterk veranderd. Het tumultueuze jaar 
1848 had zowel de afschaffing van de slavernij in de Deense en Franse koloniën gebracht als 
een grondwetswijziging die het Nederlandse parlement de controle gaf over het beleid van 
de minister van Koloniën.

Verder was een aantal belangrijke ‘slavenvrienden’ lid geworden van de Tweede Kamer, 
onder wie de antirevolutionaire voorman G. Groen van Prinsterer, een van de initiatiefne
mers van de abolitionistische beweging van begin jaren veertig.20 Al in 1849 was de manier 
waarop in de Kamer over slavernij werd gesproken, duidelijk minder omzichtig. In reactie op 
een directe vraag wat de regering nu eigenlijk deed om de emancipatie dichterbij te brengen,
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reageerde de toenmalige minister van Koloniën G.L. Baud (een neef van J.C. Baud) met de 
inmiddels bekende redenering dat het om een delicate en moeilijke zaak ging, omdat men nu 
eenmaal niet ‘de regten van den een [kon] bevorderen door die van den anderen te krenken. 
De slavenbevolking had wel recht op bescherm ing, m aar in het moederland moest ook veel 
gebeuren wat geld kostte.

Met die rationele argumenten kwam de minister echter niet meteen weg. Tegenover de 
juridische redenering van de minister stelde Groen van Prinsterer dat hij wel wilde aanne
men dat het eigendomsrecht geëerbiedigd moest worden, maar dat eerbiediging van het 
recht van de een nooit aanleiding kon zijn tot m ishandeling van de ander. Hij lichtte dat toe 
met een beroep op emoties. Slaven werden in de Nederlandse koloniën soms gruwelijk 
behandeld, zei Groen, en hij noemde voorbeelden van doodgegeselde en doodgetrapte sla
ven. Hij werd bijgevallen door het conservatief-liberale Kamerlid J.Th.H. Nederm eijer van 
Rosenthal, die vrijlating van ‘onze natuurgenooten’ noodzakelijk noemde en wilde weten wat 
de regering nu van plan was.21

In deze jaren begon de zogenaamde ‘koloniale oppositie’ in de Kam er zich af te tekenen. 
Onbetwist leider daarvan was de liberaal (en voorm alig predikant te Batavia) YV.R. van Hoë- 
vell. Tegenover hem stond de ‘leider der oude koloniale staatkunde’ J.C. Baud, voorm alig 
minister van Koloniën en nu conservatief Kam erlid.22 Bij confrontaties tussen deze strom in
gen over het thema mensenrechten was de hartstocht nooit ver weg. Een voorbeeld is de 
begrotingsbehandeling in december 1850, die door een aantal Kamerleden werd aangegrepen 
om het onderwerp slavernij aan de orde te stellen. M eer aandacht trok op dat m om ent ech
ter de hongersnood op M idden-Java, die al meer dan een jaar heerste en waarover alarm e
rende berichten het m oederland bereikten. Het liberale Kam erlid B.W.A.E. Sloet tot Oldhuis 
weet die hongersnood aan overdrijving van het cultuurstelsel, het systeem waarbij de 
inheemse bevolking verplicht exportproducten verbouwde en andere diensten moest ver
richten. Hij las een b rief uit Java voor waarin sprake was van gruwelen, zoals dozijnen lijken 
die dagelijks de rivier afdreven. Tot slot stelde hij dat een begrotingsoverschot kweken door 
de Javanen te onderdrukken niet geoorloofd was voor een ‘menschlievende, zedelijke, gods
dienstige natie’ als Nederland.23

Baud liet merken zeer onaangenaam getroffen te zijn door het voorlezen van de brief van
wege de ‘blijkbare overdrijving en hartstochtelijkheid’ die hij erin hoorde.24 Hij maakte dui
delijk dat hij onrust op Java vreesde als gevolg van een dergelijke m anier van spreken in de 
Kamer. Sloet antwoordde dat hij het zijn plicht vond om dergelijke wantoestanden aan de kaak 
te stellen. Hij vertegenwoordigde niet alleen het Nederlandse volk, m aar had ook de rechten 
der Indische bevolking te verdedigen. Van Hoëvell verving in zijn steunbetuiging aan Sloet het 
woord ‘hartstochtelijk’ met zijn negatieve connotatie door een nieuwe uitdrukking: het was 
juist goed om deze zaken in het openbaar ‘met warm te’ te behandelen. Groen van Prinsterer 
was Baud bijgevallen door Sloets redevoering af te keuren vanwege de overdrijving, het gebruik 
van schrikbeelden en ‘donkere taferelen’. M aar Van Hoëvell wees er op zijn beurt op dat Groens 
politieke vriend A. Mackay die ochtend n o g ‘in warme woorden (...) en in donkere kleuren’ het 
leven van de slaven in West-Indië had afgeschilderd en zich hun lot had aangetrokken door 
zich voor afschaffing van de slavernij uit te spreken, zoals Groen zelf bij eerdere gelegenheden 
ook herhaaldelijk had gedaan. Vervolgens deed Van Hoëvell er nog een schepje bovenop door 
zelf ook een ooggetuigenverslag voor te lezen waarin de slechte toestand op M idden-Java werd 
beschreven, compleet met lijken langs de weg en als geraamten uitgeteerde inlanders 25

51



ULLA  JANSZ

W.R. baron van Hoëvell.

Illustratie uit: Paul van 't Veer, Geen blad voor de mond. V ijf radicalen uit de negentiende eeuw
(Amsterdam 1958).

Groen van Prinsterer schoot nogmaals Baud te hulp door aan te voeren dat hij wenste ‘dat 
iedereen over de koloniale belangen hier het woord voere met diezelfde juistheid, kalmte en 
inachtnem ing der parlementaire convenances’ als waarmee Baud sprak. Waarna Baud zelf 
nog eens uitgebreid terugkwam op de mogelijke oorzaken van de hongersnood en de Kam er 
verzekerde: ‘Bij mij wegen de hongersnood en ellende der Javanen zeer zwaar. Het grieft mij 
diep (want het feit is helaas ontegensprekelijk), dat die noodlottige verschijnselen zich ver
toond hebben op het anders zoo gelukkige, zoo gezegende Java.’26

Net als bij de discussie over het slavenreglement werd in dit debat over de hongersnood 
het tonen en oproepen van emoties als zodanig een punt van discussie. Opvallend is de rol-
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wisseling ten opzichte van 1845: nu werd juist liberale Kamerleden een teveel aan em otiona
liteit en een gebrek aan kalmte verweten door de toen zelf zo ‘hartstochtelijke’ conservatief 
Baud. De antirevolutionair Groen had in verband met slavernij hetzelfde retorische middel 
van de gruwelijke voorbeelden toegepast dat hij, toen liberalen het in verband met de hon
gersnood gebruikten, als een gebrek aan kalmte verwierp. Het lijkt erop dat Kamerleden van 
alle strom ingen van tijd tot tijd aan emoties appelleerden, eventueel in combinatie met ju ri
dische redeneringen, als zij misstanden aan de kaak wilden stellen. Daartegenover konden 
hun tegenstanders van dat m om ent een teveel aan hartstocht als inbreuk op de ‘parlem en
taire convenances’ verwerpen.

1853-1855: Consensus over afschaffing van de slavernij

Na enige jaren van stilstand kwam er in 1853 wat meer schot in de zaak van de emancipatie. 
Er verscheen een Nederlandse vertaling van Uncle Toms cabin {D e negerhut van oom Tom), 
het in 1852 uitgekomen boek van Harriet Beecher Stowe, dat diepe indruk maakte. O ok leef
de de beweging voor afschaffing van de slavernij, die in de tweede helft van de jaren veertig 
in de versukkeling was geraakt, weer op. Het parlementaire debat werd aangezwengeld dooi
de liberale abolitionist M .D. Teenstra, die vanuit zijn woonplaats Ulrum  de Tweede Kamer 
bestookte met adressen tegen de slavernij. In de Kam er had hij een bevlogen en welspreken
de m edestander in Van Hoëvell.

Een voorbeeld is het debat van 24 novem ber 1853 naar aanleiding van zo’n adres van 
Teenstra. De antirevolutionair P.J. Elout van Soeterwoude stelde dat toezicht en reglemen
ten de misstanden bij de slavernij niet konden verhelpen zodat de enige oplossing 
afschaffing was, waar nu hopelijk snel aan gewerkt zou worden. Hij ondersteunde zijn 
betoog met voorbeelden, waaronder de eigenaar van een rum distilleerderij die zijn slaven 
het drinken van rum afleerde door een slaaf onder dwang zoveel rum naar binnen te gieten 
dat hij stierf. Elout werd bijgevallen door Van Hoëvell, die er het voorbeeld aan toevoegde 
van de regel dat een Nederlandse soldaat die een gevluchte slaaf opspoorde, een premie 
kreeg op vertoon van de afgehakte hand. De conservatief J.J. Rochussen, voorm alig gouver- 
neur-generaal van N ederlandsTndië, vond kennelijk dat zij iets te ver gingen. Het betrof 
een m oeilijk en belangrijk vraagstuk dat behandeld moest worden ‘met grooten ernst en 
met even groote kalmte, zonder ons daarbij al te zeer te laten meeslepen door sierlijk voor
gestelde tafereelen, m aar ook zonder het hart te sluiten voor hetgeen ons de menschelijk- 
heid gebiedt’.27 Hij wist dat de minister van Koloniën, Ch.F. Pahud, op dat m om ent al seri
eus met de kwestie bezig was.

Inderdaad werd er een staatscommissie ingesteld onder voorzitterschap van J.C. Baud. De 
liberaal S. Blaupot ten Cate sprak zijn twijfel daarover uit. Wat ging die commissie precies 
doen? Er was toch geen onderzoek meer nodig? Er moest nu eindelijk eens een eind gemaakt 
worden aan de slavernij, omdat het tegen alle gevoel van rechten en menselijkheid streed ‘om 
een redelijk wezen, al staat het op den laagsten trap van ontwikkeling, te beschouwen en te 
behandelen als een eigendom, als een stuk vee o f als een bruikbaar m eubel!’ Waarna Blaupot 
ten Cate zijn gehoor verzekerde dat hij had geprobeerd alle overdrijving te verm ijden en dat 
hij absoluut niet op hun menselijk o f  christelijke gevoel wilde werken. Pahud stelde hem 
gerust: de regering had wel degelijk de ‘ernstige wensch’ de slavernij op te heffen. Het ging nu 
niet meer om de vraag o f de slavernij zou worden afgeschaft, m aar om de vraag hoe dat zou
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kunnen gebeuren, waarbij vooral de schadevergoeding het probleem was. Vandaar de staats
com m issie.28

Ruim een jaar later was de staatscommissie nog niet opgeschoten. De Kam er debatteerde 
naar aanleiding van een nieuw adres van Teenstra met het verzoek om slavenbevrijding, deze 
keer beargumenteerd met enkele voorbeelden van mishandeling van slaven op Cura^ao. Het 
ging onder meer om een zwangere slavin die met vijftig bullepeesslagen zou zijn gestraft. De 
Kam ercom m issie die het adres moest onderzoeken en het aan de minister had voorgelegd, 
was ontevreden over diens puur juridische com m entaar op de voorbeelden van Teenstra, dat 
erop neerkwam dat er geen bewijs was. De commissie stelde de Kam er een motie voor w aar
in werd aangedrongen op een nieuwe herziening van de bestaande reglementen en tegelij
kertijd op maatregelen om te komen tot de emancipatie van de slaven.29 Opvallend in het 
verslag van de com m issie zijn passages als de volgende: ‘Het grieft de Com m issie, dat er bij 
herhaling in deze Kam er van zoodanige barbaarsche behandeling, en zulks in het midden der 
19de eeuw, sprake moet zijn, en zij vreest, dat hetgeen een gruwel voor de m enschheid is, wel 
eens een vloek voor Nederland zou kunnen worden, indien zoodanige ijsselijkheden nog lan
ger worden geduld onder de Nederlandse wet; dat er bijv. im m ers (...) enkel te Param aribo, 
van den ïsten Januari tot ultimo Decem ber 1852, niet m inder dan 507 malen, vrouwen zowel 
als m annen, meisjes zowel als knapen, naakt aan de bloedpalen van het gerecht zijn opgehe
ven en met bullepezen gemarteld, zonder vraag naar schuld o f  onschuld.’30

Dit zijn form uleringen die in eerdere debatten al gauw als ‘hartstochtelijk’ verworpen 
zouden zijn. Het lijkt erop alsof commissielid Blaupot ten Cate daarop anticipeerde toen 
hij zei dat de commissie in haar verslag soms ‘wat warm ’ geworden was, maar dat dat 
moest worden toegeschreven aan het onderwerp, ‘waarbij wel niemand, wien een mensche- 
lijk hart in den boezem klopt, koel kan blijven’. In het Kam erdebat over dit verslag kwam  er 
echter geen kritiek op. Alle sprekers maakten duidelijk dat zij een afkeer van slavernij had
den en niemand sprak over het eigendomsrecht van de eigenaren. M en was het erover eens 
dat de staatscommissie zo snel m ogelijk met voorstellen moest komen om die a f te schaf
fen en dat in de tussentijd de slavenreglementen weer aangepast dienden te worden. N u er 
consensus was bereikt over de noodzaak van beleidswijziging, was het gebruik van gruwe
lijke voorbeelden niet meer controversieel. Zo zei M ackay: ‘ Ik spreek niet als een philanth- 
roop in den zin van dien gemoedelijken m an, die wanneer hij een enkel geval verneemt, 
den geheelen toestand daarnaar beoordeelt en dit tot een onderwerp maakt van een zeer 
pathetisch betoog en u in schoone woorden allerlei gewaarwordingen schetst. Neen, M ijne 
Heeren, wij hebben gevallen genoeg om vast te stellen dat er misbruiken zijn, en deze m oe
ten gekeerd worden. Ik spreek uit overtuiging en pligt.’31 Kennelijk was de hele Kam er het 
met hem eens, want het verslag van de com m issie werd zonder hoofdelijke stemming aan
genomen. Het zou evenwel nog jaren duren voordat de slavernij in de Nederlandse kolo
niën werd afgeschaft.

Tot s lo t

In de periode 1845-1855 kon men van tijd tot tijd in de Tweede Kam er politici gevoelvol horen 
spreken over mensenrechten in de koloniën. Die m anier van debatteren waarbij aan emoties 
werd geappelleerd was zelf soms ook onderwerp van discussie. Uit die discussies blijkt dat er 
aan het begin van de periode waarin de liberale vorm  van politiek zou gaan dom ineren, al
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een parlem entair gebruik bestond om hartstocht en opgewondenheid te verm ijden en naar 
kalmte en onpartijdige feitelijkheid te streven. Dit gebruik kan dus niet pas na 1848 ontstaan 
zijn als gevolg van de liberale dominantie. Bovendien werd er niet alleen door liberalen, maar 
ook door antirevolutionairen en conservatieven met instem m ing naar verwezen. Het is dan 
ook de vraag o f  deze parlementaire ‘convenance’ wel een typisch liberale stijl van politiek 
bedrijven was. Alleen verder onderzoek naar de mores in de Tweede Kam er in de negentien
de eeuw kan dat uitwijzen.

Uit het hier gepresenteerde -  beperkte -  materiaal kom t naar voren dat Kam erleden van 
alle stromingen, ook de liberale, aan de emoties van hun toehoorders appelleerden als zij het 
bestaande beleid wilden wijzigen. Zij deden dat vooral door gruwelijke voorbeelden te geven 
en liepen dan het risico van overdrijving, hartstochtelijkheid en opgewondenheid te worden 
beschuldigd door hun tegenstanders. Als het appelleren aan emoties wel succesvol was, was 
de reactie van m ede-Kam erleden dat het ‘gruwelijke’ o f ‘ treurige’ zaken waren die hen ‘met 
afschuw vervulden’ o f  hen ‘griefden’. Toen in 1855 de hele Kam er afschaffing van de slavernij 
voorstond, werd het verwijt van overdrijving en hartstochtelijkheid niet langer gehoord, ter
wijl de aangehaalde voorbeelden niet m inder gruwelijk waren dan in eerdere debatten. Bij 
consensus dat het beleid gewijzigd moest worden, vorm de emotie kennelijk geen probleem. 
Soms werd gezegd dat men bij gruwelijkheden niet kalm kon blijven, suggererend dat men 
dat ook niet moest willen.

Het begrip medelijden werd in deze debatten niet gebruikt, wel ‘warm te’ en ‘m enslie
vendheid’, en dat met een positieve connotatie. Daarbij werd naar slaven en Javanen ook wel 
verwezen als ‘onze natuurgenoten’. Ook de natie werd in het geding gebracht door te spreken 
over de slavernij als een schande voor Nederland. Emoties waren dus niet taboe en werden 
kennelijk evenmin als zwak, irrationeel o f ‘onm annelijk’ gezien. Rationele argumenten, b ij
voorbeeld juridische en financieel-economische, werden zonder problem en in combinatie 
met morele en emotionele redeneringen gebruikt. Emotie werd tegenover kalmte en onpar
tijdige feitelijkheid geplaatst en niet zozeer als het tegendeel van rationaliteit gepresenteerd.

Gaat dit alles alleen op voor Kamerdebatten in de periode 1845-1855 en daarbinnen alleen 
over mensenrechtenkwesties? Dat is een vraag die alleen door verder onderzoek kan worden 
beantwoord.
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cGesol met de rechten van vervolgde mensen’ 
Emoties in het asieldebat 1938-19991

Marij Leenders

Inleiding

De komst van im m igranten en asielzoekers is altijd al een gevoelig thema geweest. In het 
politieke debat hierover lopen de emoties hoog op: de ene keer doet de overheid een beroep 
op inlevingsverm ogen en solidariteitsgevoel, waarbij de aandacht is gericht op de dolende die 
van huis en haard is verdreven, o f  wordt om de argum entatie kracht bij te zetten het beeld 
opgeroepen van het tolerante Nederland. De andere keer, met name in tijden van politieke 
onrust en economische crises, doen de beleidsmakers een appèl op gevoelens van onveilig
heid en eigenbelang. Schrijnende beelden m aar ook ogenschijnlijk objectieve argumenten 
kunnen hierbij veel emoties losmaken. De verschillende reacties zijn terug te voeren tot posi
tieve emoties als inlevingsverm ogen, mededogen en altruïsme en negatieve emoties die 
voortkom en uit angst voor het onbekende en voor bedreiging van het vertrouwde.

De speelruimte van de verantwoordelijke bewindslieden bij het vaststellen van het asiel
beleid is m oeilijk a f te bakenen. Immers hoeveel asielzoekers kan Nederland aan? Een ijkpunt 
voor som migen is wellicht dat Nederland nooit V ol' is voor mensen die vanwege hun 
overtuiging, ras o f  seksuele geaardheid in hun land van herkomst worden vervolgd. De 
nationale vreemdelingenwetgeving kan ook een ijkpunt zijn. Voor anderen vorm en de inter
nationale afspraken die sinds 1948 op het gebied van mensenrechten zijn gemaakt het 
referentiekader. Uitgaande van deze ijkpunten is het de vraag hoe politici hun speelruimte in 
het asieldebat hebben ingevuld.

Interessant in dit verband is hoe twee toonaangevende publicisten recentelijk de speelruim 
te van politici proberen in te kaderen. Bas Heijne neemt als uitgangspunt: ‘Wie het publieke 
dom ein betreedt, moet aanvaarden dat hij niet helemaal zichzelf kan zijn ( .. .) . ’ In de praktijk 
hebben persoonlijke uitingsvorm en volgens Heijne echter de openbare ruimte geprivatiseerd. 
Hij pleit dan ook voor een herdefiniëring van wat persoonlijk en wat politiek is.2 Ben Knapen 
voegt daaraan toe dat ‘ ( ...)  de eigen emotie, het eigen gevoel van goed en fout, de eigen moraal 
als dom inante factor in het publieke debat en in het publieke domein op vele m anieren dat
zelfde publieke dom ein ondermijnt.’ ‘ ( . . .)  m orele categorieën [lenen] zich m oeilijker voor 
grijstinten en nuances, de dingen zijn zwart o f wit. De publieke em o-cultuur heeft onze vaar
digheid aangetast om met gezag het publieke, het politieke domein, in te richten. Deze inrich
ting hoort namelijk in wezen niet gericht te zijn op de morele verbetering van mensen m aar in 
het reguleren van hun uiterlijk gedrag.’3 De essentie van de mijns inziens belangrijke 
boodschap van deze publicisten is dat emotie een te grote plaats heeft ingenom en in de politiek 
en dat het persoonlijke in de politiek moet worden teruggedrongen.

In deze bijdrage w il ik nagaan op welke wijze het asieldebat de afgelopen eeuw werd 
gevoerd: welke argumenten werden gebruikt en werden daarbij emoties ingezet, zo ja door
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wie, op welke wijze en met welk resultaat? Welke rol speelden daarbij de verantwoordelijke 
bewindslieden? Toomden zij de emoties in o f waren zij juist de katalysator?

Ik zal drie casussen uitwerken waarin het asielbeleid in de schijnwerpers stond, zowel in 
de politieke arena als daarbuiten. De eerste casus is die van na de razzia’s tegen de joden in 
Duitsland in november 1938 die de geschiedenis inging als de Kristallnacht overal in de stra
ten lag glas van de gesneuvelde ruiten. Veel joden probeerden naar Nederland te ontkomen. 
Het Nederlandse toelatingsbeleid werd op scherp gezet. De tweede casus speelt zich a f in 1951 
en gaat over de toelating van vluchtelingen uit het Oostblok. Het was na de Tweede Wereld
oorlog het eerste asieldebat in het parlement. De derde casus heeft betrekking op de jaren 
1998-1999 toen J. Cohen, staatssecretaris van Justitie belast met asiel en im m igratie, een 
ommezwaai teweegbracht in het asielbeleid door de afkondiging van een nieuwe Vreem de
lingenwet. Cohens veel bekritiseerde Angolabeleid zal in dit kader ook aan de orde komen.

Asielbeleid in november 1938

‘Gesol met de rechten van vervolgde mensen’ en ‘een beleefde buiging tegenover de n s b ’, o f 
had Nederland in de jaren dertig het meest ruim hartige vluchtelingenbeleid in Europa? De uit
eenlopende oordelen over de opvang van de joodse vluchtelingen in Nederland zijn voor een 
deel te verklaren doordat de historicus op een andere m anier deelneemt aan het dram a dan de 
tijdgenoten die het aan den lijve ondervonden. Niet in de laatste plaats omdat de historicus de 
afloop kent.4 Het is belangrijk om deze notie in gedachten te houden bij de analyse van de argu
menten van Kamerleden en ministers. Bij de debatten in novem ber 1938 na de Kristallnacht in 
Duitsland staat een circulaire, een justitiële instructie, van mei 1938, centraal.

Door deze circulaire van de toenmalige minister van Justitie, C .M .J.E  Goseling, werden 
formeel de grenzen gesloten voor vluchtelingen. De argumentatie voor deze maatregel was 
als volgt: ‘Gedurende de afgeloopen jaren is ten aanzien van de toelating van vluchtelingen 
hier te lande, een in het algemeen tegemoetkomend standpunt ingenomen. Nu na zooveel 
jaren aan de toevloeiing van vluchtelingen geen einde te zien is, zelfs een vergrooting van toe
strom ing te verwachten is, is de Regeering van oordeel, dat de tot nu toe gevolgde gedrags
lijn beëindigd moet worden en dat binnenkomst hier te lande van verdere vluchtelingen, 
onverschillig van welke nationaliteit, niet meer kan worden toegestaan: verschillende belan
gen van ons land en onze bevolking -  ik herinner slechts aan economische belangen en de 
nog steeds aanzienlijke werkloosheid hier te lande -  maken het noodzakelijk de verdere toe
lating van vluchtelingen hier te lande tegen te gaan en te verhinderen. Een vluchteling zal 
voortaan als een ongewenscht element voor de Nederlandse maatschappij en derhalve als een 
ongewenschte vreemdeling te beschouwen zijn, die derhalve aan de grens geweerd en, b in
nenslands aangetroffen, over de grens gebracht zal moeten worden.’

Een narrow escape voor deze mensen zat nog in de volgende form ulering: ‘ ( ...)  m ocht in 
een enkel geval aannemelijk zijn, dat werkelijk levensgevaar voor den vluchteling te duchten 
is bij niet-toelating o f terugzending over de grens o f  mocht een bijzondere en gewichtige 
reden aanwezig zijn, die twijfel doet rijzen o f  niet in het Nederlandsch belang toelating toch 
bepaald wenschelijk doet zijn, dan kan (...) m ijne beslissing ingeroepen w orden.5 Indien we 
uitgaan van het beleid van Goseling dat ‘mensen die werkelijk in levensgevaar’ waren m oes
ten worden toegelaten, is het de vraag hoe relevant de steeds weer aangehaalde economische 
argumenten waren.
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Op 9 juni 1938 vond een Kamerdebat plaats over deze circulaire waarbij de meerderheid 
het beleid van Goseling steunde. De termen ‘ongewenschte vreem deling’ en ‘ongewenscht 
element’ moesten volgens Goseling worden opgevat als administratieve termen en niet als 
een diskwalificatie van een persoon. Deze uitleg maakt duidelijk dat hij zich toch ongem ak
kelijk voelde bij de zeker in deze context kille, abstracte om schrijving. Hij gebruikte drie 
argumenten ter verdediging van zijn beslissing om de grens te sluiten. In de eerste plaats was 
het volgens hem voor de meeste vluchtelingen het beste omdat zij ‘wegens een tekort aan 
bestaansmiddelen in Nederland niet zouden kunnen worden geholpen’. In de tweede plaats 
verdedigde hij de circulaire door te wijzen op haar preventieve werking op de door de Gesta
po gestimuleerde uitstroom  van vluchtelingen. Ten slotte noem de hij het bekende argument 
dat ‘ ( __) dit tijdstip bescherming [eist] van het eigen volk’ .6

In de nacht van 9 op 10 november, de Kristallnacht, gingen in Duitsland tweeduizend 
synagogen in vlammen op en werden 7500 winkels vernield. Vijfendertig joden werden ver
moord, dertigduizend mannelijke joden gearresteerd en in concentratiekampen opgesloten. 
Vele duizenden vluchtten uit het Duitse Rijk. D oor de pogrom  was het lijfsgevaar van de 
Duitse joden voor de Nederlandse bevolking en regering zichtbaar gew orden.7 Hoe reageer
den de regering en het parlement op de komst van joodse vluchtelingen?

Goseling reageerde de volgende dag, 11 november, bikkelhard: ‘In het algemeen dient de 
grens, met in achtneming van de geldende instructies ook voor deze nieuwe vluchtelingen 
gesloten te blijven. Alleen in gevallen, waarin de betrokken vluchtelingen hun regelmatige 
woonplaats hadden in de nabijheid van de Nederlandse grens en zij wegens direct gevaar 
voor lijf o f  leven voor een daadwerkelijken o f onmiddellijk dreigenden aanval met achterla
ting van hun have en goed naar Nederland zijn gevlucht, zal tegen hun binnenkomst en tij
delijk verblijf in ons land geen bezwaar behoeven te worden gemaakt.’8

Minister-president H. Colijn verdedigde op 15 november in de Kamer eveneens onaange
daan dit onverbiddelijke beleid.9 Hij benadrukte dat vluchtelingen uit de grensstreek werden 
toegelaten, maar liet hierbij onvermeld dat dit slechts tijdelijk was. Bovendien bleef de grens 
voor de andere vluchtelingen gesloten. Colijn noemde het weliswaar een ‘droevig drama’, 
maar klopte zichzelf en de regering vooral op de borst voor de voortvarendheid waarmee ze 
in een vroeg stadium al te werk waren gegaan. Hij was van mening dat ‘ ( ...)  als wij de gren
zen onbelemmerd zouden openstellen, dan ook alle vluchtelingen door dat eene open gat 
Nederland zouden binnenkomen. Hoeveel zouden er dat zijn? ( ...)  Er moet een grens gelegd 
worden.’ Het andere door Colijn genoemde argument raakte een gevoelige snaar; de toela
ting van joodse vluchtelingen moest volgens hem worden ingeperkt vanwege het aanwakke
ren van latent aanwezig antisemitisme: ‘ (_) ik zeg dat niet om spijkers op laag water te zoe
ken, m aar wat ik nu ga zeggen, kom t uit het diepst van m ijn ziel. ( . . .)  Dat zeg ik in het belang 
van onze Nederlandsche Joden zelf. In dezen tijd is geen enkel volk van huis uit volkomen 
vrij van antisemitisme.’10

Het is een feit dat in Nederland in de jaren dertig een latent antisemitisme aanwezig was. 
Dit feit kreeg echter een emotionele lading vanwege het tijdstip waarop het werd ingebracht 
in de discussie, namelijk op een moment dat grote aantallen Duitse joden vanwege de levens
bedreigende omstandigheden naar Nederland probeerden te vluchten. De emoties werden 
ook aangewakkerd door de beeldspraak van Colijn dat alle vluchtelingen door dat ‘eene open 
gat’ Nederland binnenkwam en. Hij riep hiermee het beeld op van een gat in een dijk (Hans 
Brinker) waardoor het land zou overstromen, in dit geval met vluchtelingen.
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Wat was de reactie van het parlement? De parlementariërs konden in deze periode weinig 
invloed uitoefenen op het asielbeleid omdat de regering een ad hoc beleid voerde via circu
laires. Voor de parlementariërs restte een ‘horzelfunctie’: het stellen van lastige vragen aan de 
regering.”  In 1938 werden in het parlement elf schriftelijke vragen gesteld over het vluchte
lingenbeleid aan de minister van Justitie en werd er slechts twee keer over gedebatteerd. De 
Kam er hield zich slechts incidenteel met de toelating van vluchtelingen bezig.

A.M . Joekes (Vrijzinnig-Dem ocratische Bond) en J.W. Albarda ( s d a p ) bekritiseerden het 
toelatingsbeleid na de Kristallnacht. Zij verweten de minister van Justitie onvoldoende reke
ning te houden met de gevoelens van de bevolking. Albarda wees op het ‘m ededoogen’ en op 
de gevoelens van ‘afschuw’ onder de bevolking en tevens op de ‘bereidwilligheid om de han
den uit de mouwen te steken’.12 De vraag is o f  dit beeld klopte. Opinieonderzoeken waren er 
toen nog niet. Albarda probeerde verder aan de hand van concrete voorbeelden de minister 
te overtuigen van de noodzaak tot een niet al te stringente uitvoering van de regelgeving. Op 
Schiphol waren vluchtelingen die geen papieren hadden meteen teruggestuurd en daar had
den zich aldus Albarda ‘hartverscheurende’ taferelen afgespeeld ‘ ( .. .)  terwijl een enkele van 
hen zelfs in een zoodanige gemoedsbeweging was, dat men het onverantwoord achtte hem 
in een vliegtuig te plaatsen, zoodat men hem tusschen twee rechercheurs met een auto heeft 
teruggebracht over de Duitsche grens, die hij meende in de goede richting te hebben gepas
seerd’.13 Dit incident had Albarda erg aangegrepen waardoor hij twijfelde aan de juistheid van 
het beleid. Joekes reageerde op de opm erking van Colijn over het antisemitisme; hij rekende 
op begrip van de bevolking in deze ‘noodom standigheden’.

De CHu’er J.W.H. Rutgers van Rozenburg schiep duidelijkheid in de discussie door de 
belangenafweging terug te brengen tot de essentie: een keuze voor ‘ons koel economisch ver
stand’ versus humanitaire overwegingen. Hij speelde in dit geval in op de gevoelens van de 
Kamerleden: ‘Met ons koele verstand ( ...)  kunnen [we] niet een grooten stroom van vluch
telingen, berooid van alles, in ons land toelaten; w aar wij al zoo tallooze werkloozen hebben, 
kunnen wij dat aantal niet met tienduizenden gaan verm eerderen.’ Vanuit menselijk 
gezichtspunt was volgens deze CHu’er een heel andere afweging gepast. Hij trok een verge
lijking met iemand die in het water was gevallen; welke redenering zou een voorbijganger 
dan volgen? ‘ ( ...)  gaan wij ook niet eerst redeneeren over de vraag, wat wij moeten doen en 
o f die man, die in het water ligt, misschien wel een m isdadiger is o f  wel iemand, die in het 
water gesprongen is, omdat hij geen eten meer heeft voor vrouw  en kinderen. Dan zeggen wij 
ook niet: als wij hem eruit halen, moeten wij misschien voor het onderhoud van zijn gezin 
opdraaien en dus laten wij hem maar in het water liggen, want halen wij hem eruit, dan kun
nen we niet zeggen, ga heen, wordt warm  en verzadigd, moeten wij hem wellicht nog onder
houden, m aar dan springen wij in het water en halen hem er uit, daar beginnen we mee en 
eerst later komt de tijd van overleg.’14 Hij deed ten slotte nog een dringend beroep op het 
inlevingsverm ogen van de Kamerleden: ‘Nu vraag ik mij af. Waar hier menschen aan onze 
grens komen, terwijl hun huizen achter hen in brand staan en zij overal den uitgang geslo
ten vinden, ook aan onze grens, als deze menschen daar nu komen, moeten wij hen dan weer 
terugstoten in de vlam m en?’ Kortom, de afgevaardigden van deze oppositiepartijen pleitten 
voor een zo ruim  m ogelijk toelatingsbeleid.

Twee andere oppositiepartijen, de n s b  en de s g p , bevonden zich aan de andere kant van 
het spectrum. De NSB’er M .V.E.H .J.M . graaf de Marchant et d ’Ansem bourg zag m aar één 
oplossing en dat was: ‘ ( .. .)  om in gezamenlijk overleg een land te zoeken buiten Europa, waar
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ruimte, bodem  en klimaat geschikt zijn tot behoorlijke, geleidelijke opnem ing van de Joden, 
die de Europeesche volkeren niet meer wenschen te herbergen en die anders niet zullen 
weten, waarheen te wenden.’ Hij adviseerde de minister te doen wat anderen ook deden, 
namelijk ‘hun grenzen sluiten tegen de toenemende im m igratie’. De s g p  vond ook dat 
N ederland in navolging van de andere Europese landen zijn grenzen moest sluiten. De par
tij wees hierbij op de ‘zorgelijke toestand van ons eigen land’.

Colijn was niet onder de indruk van de redevoeringen in de Kamer. Hij had graag gezien 
dat de Kam er had aangegeven hoever de regering moest gaan bij de toelating. Haar opm er
kingen waren nu gratuit. Voor de m eerderheid in de Tweede Kam er bleek uiteindelijk het 
beleid van de minister aanvaardbaar. De regering kon de door haar uitgezette koers blijven 
volgen.15

H ÏB B ÏN  W IJ AAN  ONZE riG E >  LASIEN  
NIET MF£R DAN GfN O EG?!

— f w r o i

Het economische argument om vluchtelingen te weren wortelde in een langere traditie 
[Spotprent Louis Raemaekers, De Telegraaf, 14 december 1934].
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Het publiek was incidenteel verontwaardigd m aar dat leidde niet aanwijsbaar tot een 
ander beleid. Het publiek en het parlement waren slecht geïnformeerd over het toelatings
beleid. De m inisterraad bepaalde in feite het asielbeleid en het parlement had hierbij weinig 
in te brengen. Dit zou pas in de jaren vijftig veranderen. De pers bleef over het algemeen loy
aal aan de geestverwante politieke richtingen: confessionele kranten steunden onvoorwaar
delijk het vluchtelingenbeleid van de confessionele regering-Colijn, de liberale en vooral 
socialistische pers volgden dat beleid kritisch.16 Terwijl het katholieke dagblad D e Tijd  b ij
voorbeeld na de Kristallnacht nog meende dat het vluchtelingenbeleid ‘werkelijk safe is in 
handen van de Nederlandsche Regeering’, wees Het Volk, een sociaal-democratische krant, 
dat beleid ondubbelzinnig af. Nederlanders wilden wel helpen, meende de krant, maar de 
regering luisterde niet.17 De publieke opinie werd weliswaar kritischer over het Duitse regi
me, m aar van een permanente belangstelling voor het vluchtelingenprobleem was geen spra
ke. Dram atische gebeurtenissen waren nodig om de pers in actie te brengen. Televisiebeelden 
waren er nog niet.

Vluchtelingen uit het Oostblok

Het asielbeleid trok na de dramatische gebeurtenissen in de Tweede W ereldoorlog voor het 
eerst in 1951 weer de aandacht van de Kamer. De aanleiding was de komst van vluchtelingen 
uit de Oostbloklanden.18 De visies op het toelatingsbeleid liepen uiteen van de opvattingen 
van de PvdA-fractie die de politieke vluchtelingen zag als ‘soldaten van het leger der geeste
lijke weerbaarheid’ naar de com m unistische fractie die deze vluchtelingen beschouwde als 
‘ fascistische en reactionaire anticom munistische elementen’. De andere fracties bewogen zich 
daartussenin. De discussie in de Kamer was chaotisch en werd sterk bepaald door J.H. Scheps 
(PvdA).19 Scheps drong er voortdurend bij de minister van Justitie, H. M ulderije ( c h u ) ,  op 
aan om een ruim er toelatingsbeleid te voeren ten aanzien van politieke vluchtelingen. In de 
Eerste Kam er pleitte RJ. W itteman ( k v p ) voor het niet zonder meer uitzetten van illegalen. 
Hij stelde voor eerst advies in te winnen bij de in 1950 opgerichte Permanente Vrecmdelin- 
gen-adviescommissie. ‘Ik geloof dat ook hier moet worden gestreefd naar het in evenwicht 
brengen van recht en liefde.’20

De minister nam  afstand van het Koude-Oorlog-denken in ‘voor o f tegen’. Zijn opvattin
gen moeten worden geplaatst tegen de achtergrond van de slechte economische om standig
heden waarbij veel geld nodig was voor de wederopbouw. Mulderije benaderde het vraagstuk 
in eerste instantie juridisch en wees vervolgens op de tienduizend vluchtelingen en ‘ver
plaatste personen’ die inmiddels waren toegelaten, volgens hem een groot aantal gelet op de 
slechte economische situatie en de overbevolking. Verder moesten illegalen onm iddellijk het 
land worden uitgezet omdat hun antecedenten niet waren na te gaan, ze een ‘zuigende wer
king’ hadden op andere illegalen en ‘ terugleiding’ vaak niet m ogelijk was.-1 O ok wees hij de 
suggestie van het inwinnen van het advies van de Vreem delingen-adviescomm issie van de 
hand; toelating van politieke vluchtelingen viel vanwege het internationale karakter uitslui
tend onder de bevoegdheid van de regering. De m inister liet geen twijfel bestaan over zijn 
uitgangspunten en haalde een voorbeeld aan waarbij een fam ilie in Nederland werd toegela
ten op voorwaarde dat de echtgenoot niet naar Nederland zou komen. De man bleek bij 
nader inzien al in het geheim in Nederland aanwezig te zijn. Mulderije hierover: ‘ Dit zijn 
gevallen die wij niet kunnen gedogen in een tijd waarin er toezicht op de vreemdelingen
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moet zijn. ( . . .)  Als wij hier met milde hand optreden, is het hek van de dam en weten wij 
niet waar wij terechtkomen. Wij hebben een overbevolkt land, met onvoldoende werk- en 
woongelegenheid.’22 Hoewel M ulderije rationele argumenten gebruikte om steun voor zijn 
beleid te krijgen, wakkerde hij al dan niet bewust de angstgevoelens aan onder de bevolking 
voor werkloosheid en woningnood. Opm erkelijk is dat, hoewel de politiek-economische 
context in de jaren vijftig sterk afweek van die in de jaren dertig, de argumenten voor een re
strictief vluchtelingenbeleid dezelfde waren. De angst voor een crisis als die van de jaren der
tig zat nog diep.

Ook m inister-president W. Drees volgde de restrictieve lijn. Bij de voorbesprekingen over 
het Vluchtelingenverdrag, stelde hij zich zeer terughoudend op. In de ministerraad had hij, 
‘gelet op de overbevolking’, geprotesteerd tegen de te soepele behandeling van illegalen en 
tegen de onmogelijkheid om ook bij massale instroom  iemand uit te zetten. Drees wilde elk 
individueel geval apart bekijken.23

O pm erkelijk in dit verband was de actie van koningin Juliana die de weinig ruim hartige 
opstelling van de regering doorkruiste. In september 1951 schreef zij op persoonlijke titel een 
brief aan de Amerikaanse president H.S. Truman. Zij deed hierin een emotionele oproep aan 
de president om nieuwe initiatieven te ontwikkelen met betrekking tot het internationale 
vluchtelingenprobleem dat zij ‘een zieke plek in het lichaam der m ensheid’ noemde. Zij liet 
zich kritisch uit over beleid dat vluchtelingen als ‘arbeidsfactor’ behandelde, en zij bena
drukte dat vluchtelingen de kans moesten krijgen om te ‘assimileren’ en dat ‘uiteengerukte 
gezinnen’ bij elkaar moesten worden gebracht. Indien niet serieus met deze problem atiek zou 
worden omgegaan zou dat ‘deze mensen diep verbitteren’. Een belangrijk m otief voor haar 
bezorgdheid bleek voort te komen uit de jaren dertig: ‘De les die we daaruit moesten trekken 
was dat verbitterde mensen eerder de neiging hebben totalitaire ideologieën aan te hangen.’24 
De brief van Juliana ontlokte felle reacties van uit Nederland gezette Duitsers. De Bund von 
Westvertriebenen, waarvan vijfduizend gezinnen lid waren, hield een zwarte-tulpen-actie en 
beschuldigde de koningin van huichelarij. De Volkskrant kopte met ‘Uitgewezen Duitsers 
beledigen koningin’.25 Het effect van de actie van Juliana op het Nederlandse toelatingsbeleid, 
was m inim aal. Haar standpunt diende hooguit als referentiekader voor een aantal politici. 
Drees haalde voor een deel zijn gelijk: in het Vluchtelingenverdrag zou het uitzettingsverbod 
slechts betrekking hebben op individuele gevallen, niet op massale grensoverschrijdingen.26

Een nieuwe Vreem delingenwet en het Angolabeleid (1999)

Tussen 1998 en 1999 was de P v d A ’ e r  Job Cohen als staatssecretaris van Justitie belast met het 
vreemdelingen- en asielbeleid. In de eerste vier m aanden kreeg hij al veel ellende over zich 
heen. Het begon met de ‘ lekkende tenten’ in Erm elo: het vorig kabinet had het aantal asiel
zoekers te laag ingeschat waardoor er te weinig opvang was. In allerijl werden legertenten, 
naar al snel bleek lekkende tenten, ingezet. Cam eram annen en fotografen schoten volop 
plaatjes van zielige mensen. Cohen probeerde niet omzichtig zijn aftocht te dekken, maar 
typeerde de sombere tenten in de zompige heide als ‘ foutje’ ; ‘dat doen we anders’.27 Daarop 
volgde een heftige discussie over het toelatingsbeleid van Bosnische asielzoekers en over het 
witte-illegalenbeleid. Toen volgde de grootste klus: het door de Tweede Kam er loodsen van 
de nieuwe Vreemdelingenwet. Uitgangspunt van het beleid van Cohen was dat het toela
tingsbeleid restrictief moest zijn; kernbegrippen daarbij waren ‘streng en rechtvaardig’ en
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‘snelheid en soberheid’. De nieuwe Vreemdelingenwet met als doel het verkorten van de pro
cedures, lag helemaal in de lijn van het regeerakkoord.28 In het debat bediende Cohen zich 
van de zogenaamde objectieve begrippen als ‘afdoeningpercentages’, ‘prognoses over 
instroom  in relatie tot het gevoerde beleid’ en de ‘dalende tendens van het aantal ongedocu- 
menteerden’. Het wekte de indruk van controle en van zakelijk en goed bestuur met als 
hoofddoel het aantal asielzoekers te verm inderen.29 Cohen wist door zich buiten de politiek 
te plaatsen veel politieke klippen te omzeilen. De Kam er stond tot haar ongenoegen bij de 
totstandkom ing van de Vreemdelingenwet grotendeels buitenspel. Achter de gesloten deuren 
van het Torentje was de Vreemdelingenwet klaargestoomd.

Tegenwind uit de Kam er kreeg hij, ook uit eigen gelederen, in juni en september 1999 over 
het uitzettingsbeleid van Angolese, uitgeprocedeerde asielzoekers. Ik zal bij deze kwestie uit
voeriger stilstaan 0111 een zo goed mogelijk beeld te geven van zijn optreden en de reacties 
hierop van de Kamer. Tegelijkertijd met de Kosovo-oorlog laaiden de gevechten op in het al 
sinds 1973 in oorlog verkerende Angola. Dit ging aan Europa en Nederland voorbij. De plot
selinge ‘ instroom ’ van Angolese vluchtelingen paste niet in het beleid van Justitie dat juist was 
gericht op het verm inderen van het aantal asielzoekers. Cohen schreef daarom  op 18 juni in 
een brief aan de Tweede Kamer dat hij aan het beleid voor ‘uitstel-van-vertrek’ (u w ) voor 
uitgeprocedeerde asielzoekers van Angola een einde wilde m aken.30 Bij een uw -beleid , een 
typisch product van het polderm odel, kunnen asielzoekers niet permanent blijven, maar 
hoeven ze ook niet onm iddellijk te vertrekken. Het hangt af van de situatie in het land van 
herkomst: bij wapengekletter mogen ze blijven, m aar komen er berichten binnen dat het rus
tiger is geworden dan wordt het verblijf beëindigd. De fracties van d 6 6  en P v d A  dienden 
hierop een motie (B.O. Dittrich/N. Albayrak) in waarbij Cohen werd teruggefloten.31 Albay- 
rak legde de vinger op de zere plek: de mensenrechtensituatie in Angola was juist verslech
terd. Bovendien had de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties ( u n h c r ) aange- 
kondigd met een algemene notitie over Angola te komen. De PvdA-fractie vond dat tot die 
tijd het beleid ten aanzien van Angola niet m ocht worden gewijzigd.32 F. Halsema (Groen- 
Links), J.M .A.M . de Wit ( s p ) en A. Rouvoet ( r p f ) waren dezelfde mening toegedaan. Cohen 
reageerde zakelijk: ‘Aan de ongewisheid over de situatie in Angola is door het verschijnen van 
het ambtsbericht een einde gekomen. Op basis van het betere inzicht in de situatie aldaar, 
kan het uitstel-van-vertrekbeleid worden stopgezet. ( .. .)  Wat betreft de mensenrechtensitu
atie is het in de hoofdstad Luanda en om geving voldoende veilig om te kunnen besluiten tot 
het stopzetten van het uitstel-van-vertrekbeleid.’33 Dit betekende concreet dat uitgeproce
deerde asielzoekers uit Angola naar de hoofdstad Luanda en om geving konden worden 
teruggestuurd. De m edia lieten ondertussen beelden zien van de oplaaiende strijd in A ngo
la. De m otie-Dittrich/Albayrak werd op 1 ju li door de Kam er aangenomen (gesteund door 
fracties van s p , GroenLinks, de P v d A ,  d 6 6 ,  het g p v  en de r p f ) . 34

De zakelijke argumenten die Cohen in het debat naar voren bracht vorm den slechts de 
buitenkant, inwendig was hij laaiend. Niet zozeer vanwege de inhoudelijke kritiek op zijn 
beleid, maar omdat hij over de motie niet eerder was ingelicht. Z ijn  woede bleek uit het ver
slag dat hij later van dit debat deed aan de journalist Corduwener: ‘Een motie tégen mijn 
beleid, nota bene door m ijn eigen partij. Godverdorie, op de laatste dag vóór het Kam erre
ces. ( ...)  Ik wist niets van die motie, die kwam  rauw op m ijn dak vallen. En het kwam  mij 
ook verdomde slecht uit.’35 Toch zwichtte Cohen voor de linkse meerderheid en het u w -  
beleid werd voortgezet. Hij maakte tegelijkertijd een gebaar naar een woedende v v d  -  die
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partij had hij nog nodig voor de nieuwe Vreemdelingenwet -  door als einddatum  van het 
uw -beleid  de m aand augustus aan te geven. Overigens had dit tijdstip geen enkel verband 
met de realiteit in Angola -  de oorlog zou dan niet voorbij zijn -  maar de notitie van de 
u n h c r  over de situatie van Angola zou wel gereed zijn.36 Cohen was terecht teruggefloten: 
de u n h c r  liet namelijk in september weten dat mensen die werden teruggestuurd naar 
Angola wel degelijk gevaar liepen .37 De Kam er had op een cruciaal m om ent kans gezien een 
andere wending te geven aan het asielbeleid. Cohen moest bakzeil halen.

Balanceren tussen ratio en emoties

De dualiteit tussen hoofd en hart, tussen ratio en emotie, die zeker een belangrijke rol speelt 
in de discussie over het toelatingsbeleid, is van alle tijden. In de praktijk blijkt de wijze w aar
op hier invulling aan wordt gegeven sterk afhankelijk te zijn van de positie die iemand 
bekleedt. In zijn algemeenheid nemen in het asieldebat de regering en de regeringspartijen 
uit de aard der zaak andere standpunten in dan de oppositiepartijen. De regering moet om 
het land te besturen bijna altijd com prom issen sluiten waarbij weinig ruimte is voor emoties 
en voor een zuiver principiële houding. In reacties van bewindslieden en Kamerleden zien 
we dit ook terug.

Bij de aangehaalde ministers en ministers-presidenten in de jaren dertig en vijftig was wei
nig plaats voor emoties; het tonen van emoties hoorde ook zeker niet tot de standaardeti- 
quette. In het asieldebat in 1938 trachtten de verantwoordelijke m inister van Justitie en de 
minister-president vooral na de gebeurtenissen tijdens de Kristallnacht de emoties in te dam 
men. Het landsbelang dwong hen de grenzen formeel te sluiten: de economische crisis met 
de grote werkloosheid was hierbij doorslaggevend. Bijkom end argum ent was dat de komst 
van joodse vluchtelingen het latent aanwezige antisemitisme zou aanwakkeren. De bewinds
lieden probeerden deze eenmaal uitgezette koers vast te houden. Goseling en Colijn stelden 
zich in het asieldebat zakelijk op. De woordkeus en de tijdstippen waarop bepaalde onder
werpen voor het voetlicht werden gebracht, hadden bij hen echter wel degelijk de bedoeling 
emoties bij de bevolking op te roepen en op die m anier steun voor hun beleid te verwerven. 
Colijn koos voor het belang van de Nederlandse economie en bracht op een nuchtere toon 
het slechte nieuws over het toelatingsbeleid door de inform atie selectief te presenteren aan 
de Kamer. Alle aandacht ging uit naar de vluchtelingen uit de grensstreek die wél werden toe
gelaten waarbij niet de tijdelijkheid van de maatregel werd genoemd. Hij verm eldde ook niet 
dat voor de overige vluchtelingen de grenzen waren gesloten.

In het debat over de toelating van vluchtelingen uit het Oostblok in 1951 bleken de m inis
ter van Justitie en de minister-president in een heel andere context zich toch met dezelfde 
argumenten achter een restrictief toelatingsbeleid te scharen. M ulderije trad zakelijk op en 
was daarbij alleen gericht op het landsbelang. Indien de vluchtelingen uit het Oostblok geen 
papieren bij zich hadden, was dat al voldoende reden 0111 hen niet toe te laten. Drees was in 
de naoorlogse jaren gericht op de wederopbouw en liet geen ruimte voor mededogen met het 
lot van de vluchtelingen uit het Oostblok. Hij had nog geen last van schokkende televisie
beelden.

In de jaren negentig was het uitgangspunt van staatssecretaris Cohen een sober maar 
rechtvaardig toelatingsbeleid. De asieldiscussie was zeer juridisch geworden en concentreer
de zich op de procedure en de asielzoeker ging steeds meer schuil achter getallen. Getallen
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die weer werden vertaald in 'stromen en de instroom werd een productiecijfer.38 Hoe zich dit 
verhoudt met het ijkpunt van de internationale afspraken die Nederland op het gebied van 
mensenrechten is aangegaan zien we terug in het Angoladebat. De Kamer, wier invloed op 
het asielbeleid in vergelijking met de jaren dertig en vijftig duidelijk is toegenomen, moest 
Cohen op de vingers tikken: de mensenrechtensituatie in Angola was verslechterd waardoor 
het onverantwoord was asielzoekers terug te sturen. Bovendien kreeg Cohen onlangs nog een 
reprim ande van Human Right Watch, naast Am nesty International de belangrijkste organi
satie op het gebied van de mensenrechten. Deze organisatie concludeerde nam elijk dat de 
verscherpte asielwet die op 1 april 2001 (door Cohen) was ingevoerd niet meer voldeed aan 
de norm en voor mensenrechten.39

We zien in de reactie van de Kam erleden in de drie bestudeerde kwesties een patroon: die
genen die voor een ruim ere toelating van de vluchtelingen waren, meestal de oppositie, 
onderbouwden hun argumentatie met concrete schrijnende gevallen. Zij probeerden het 
m orele referentiekader te beïnvloeden door de gebeurtenissen inleefbaar en herkenbaar te 
maken. De tegenstanders namen juist afstand van de menselijke kant van dit beleid en deden 
vooral een beroep op het juridische en economische referentiekader. Daarbij waren de rege
ringspartijen meestal voor een restrictiever beleid en de oppositie voor een ruim hartiger toe
lating.

In het asieldebat van de afgelopen eeuw zien we een aantal constanten in de argum enta
tie vóór een restrictief toelatingsbeleid. Ze zijn terug te voeren tot ‘veiligheid en openbare 
orde’ en ‘economisch belang’.40 Deze constanten zijn opm erkelijk omdat de context steeds 
volstrekt anders was. In de drie onderzochte periodes verschilden de (inter)nationale poli
tieke en economische om standigheden (woningnood en werkloosheid) aanzienlijk, evenals 
de politieke cultuur. Tot in de jaren zestig opereerden politici in een strak geregisseerd sys
teem van verzuiling waarbij het publieke debat voor een groot deel van bovenaf werd 
bepaald. De burgers waren relatief onm ondig en de pers was volgzaam. In de jaren negentig 
werkten politici in de com proiniscultuur van het polderm odel, met een publieke opinie die 
sterk werd beïnvloed door de beelden die via de televisie werden uitgezonden. D oor de cam e
ra werd persoonlijkheid en charisma van politici uitvergroot ten koste van de inhoud. Beel
den van oorlogsvluchtelingen uit Angola gaven het leed een gezicht. Het publiek vroeg van
uit spontane emotie en m orele verontwaardiging een reactie van politici, en wanneer deze 
uitbleef, dan faalden ze o f waren ze cynisch geworden. Volgens de eerder aangehaalde publi
cist Ben Knapen is em otionalisering van het publieke dom ein van alle tijden, nieuw is echter 
de kracht van de media die de ‘opflikkerende emoties aanblazen tot uitslaande branden’ 41

De afgelopen eeuw zijn emoties door zowel voor- als tegenstanders van een ruim hartig 
asielbeleid (direct o f  indirect) ingezet om de eigen argumenten kracht bij te zetten. De vraag 
naar de speelruimte van de verantwoordelijke bewindslieden is urgent geworden, zeker voor 
het vaak aan emoties appellerende asielbeleid. Het asieldebat is niet gebaat bij de grijstinten 
van de eigen emoties, het eigen gevoel van goed en fout en de eigen m oraal van de politicus. 
M ijns inziens is een beredeneerde rangorde van argumenten in het asieldebat noodzakelijk. 
De internationale afspraken op het gebied van mensenrechten kunnen hierbinnen een baken 
van degelijkheid vorm en.
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Als de hamer valt
Het ‘lijkendossier’ en de ontwikkeling van onparlementair taalgebruik 
1934-2001

Carla Hoetink

Inleiding1

‘Leugens, leugens, leugens.’ In het debat met de informateurs in april 2003 in de Tweede 
Kam er stak c d a -onderhandelaar M axim e Verhagen zijn mening over het mislukken van de 
form atie niet onder stoelen o f  banken. Toen PvdA-tegenspeler Wouter Bos het woord voerde 
over de breuk met het c d a , merkte Verhagen vanuit zijn Kamerzetel -  dus buiten bereik van 
de m icrofoons -  duidelijk hoorbaar op dat Bos verre van de waarheid sprak. De voorzitter 
berispte Verhagen met de opm erking dat er ó f  in de m icrofoon werd gesproken, ó f niet. M aar 
het alerte GroenLinks-Kam erlid Femke Halsema wilde deze beschuldiging niet zomaar laten 
passeren. In een interruptie herhaalde ze Verhagens woorden met de kanttekening dat dit 
soort uitspraken moet worden vastgelegd in het officiële verslag van de vergadering. Kam er
voorzitter Frans Weisglas accepteerde haar punt van orde: ‘Het staat nu in de Handelingen  en 
ik heb het w oord ook verstaan.’2

Er zijn in de parlementaire geschiedenis tijden geweest dat de voorzitter heel wat minder 
coulant was om een betiteling als ‘ leugenaar’ in de Handelingen te laten staan. Tussen 1934 en 
m edio 2001 had hij als ultieme sanctie de bevoegdheid om passages uit de Handelingen te 
schrappen. Om later te kunnen vaststellen wat gezegd m aar weggelaten was, werd het steno
gram met de verwijderde woorden in een speciaal archief bewaard. Deze unieke verzameling, 
bekend geworden als het ‘lijkendossier’, bevat legio voorbeelden van ferme taal en grove uit
spraken in de Tweede Kamer.3 Het archief is meer dan een aaneenschakeling van anekdotes. 
Vanuit het gezichtspunt van de parlementaire cultuur verschaffen de ‘lijken’ niet alleen 
inzicht in het taalgebruik van Kamerleden, m aar geven zij ook een indicatie van de band
breedte waarbinnen de volksvertegenwoordigers politiek (mogen) bedrijven. O f anders 
gezegd: het optreden van politici, en daarmee de werking van het parlement, wordt in 
belangrijke mate bepaald door de geschreven en ongeschreven regels van het parlementaire 
debat.

In dit artikel zal de ontwikkeling van onparlementair taalgebruik worden geanalyseerd 
aan de hand van het lijkendossier. Wat werd er door de jaren heen zoal als ‘onparlem entair’ 
bestempeld? Wie passeerden er in de ogen van de voorzitter de grens van het toelaatbare en, 
vooral, waarom? Waren het hoofdzakelijk emotionele slips o f the tongue o f werden er doel
bewust sentimenten in stelling gebracht?

O orsprong van de schrapbepaling

Tijdens de verkiezingsstrijd van 1933 beweerde a r p -voorm an en gedoodverfd premier H. 
Colijn dat de Nederlandse staat in een ‘ernstig ziekteproces’ verkeerde. Er was een diepge-
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wortelde onvrede ontstaan met de bestaande invulling van de parlementaire democratie, en 
de openbare orde werd van verschillende kanten bedreigd door sociale conflicten en straat- 
oproer. ‘Met beslistheid zal moeten worden opgetreden tegen alle invloeden die het er op toe
leggen den grondslag van alle ordelijke leven: het Overheidsgezag, te onderm ijnen.’4

Eenm aal minister-president bleef Colijn de noodzaak benadrukken de geschonden status 
van het overheidsgezag te herstellen. Vanuit de visie dat ordehandhaving hand in hand ging 
met bestraffing, werden hiertoe alle mogelijke middelen aangewend. Het kabinet-Colijn II 
besloot onder meer tot het strafbaar stellen van beledigingen jegens overheidscollectieven. 
Tot dan toe waren alleen kwetsende uitlatingen jegens individuen bestraft en konden instel
lingen straffeloos worden beledigd.5

W ilde de overheid elk revolutionair getint antidemocratisch geluid onderdrukken, dan 
konden ook op het Binnenhof de gevolgen niet uitblijven. In de tijd van Thorbecke en Groen 
van Prinsterer bezat de voorzitter van de Staten-Generaal nog weinig sancties tegen onwel
willende leden. Het Reglement van Orde der Staten-Generaal kende op dit punt nauwelijks 
bepalingen, om de eenvoudige reden dat de hoogm ogende heren het zelf volstrekt ondenk
baar achtten dat zij ooit écht over de schreef zouden gaan. In de jaren tussen de twee wereld
oorlogen bleek het vertrouwen in de vorm elijkheid van politici al snel misplaatst. Het aantal 
incidenten was sinds de eeuwwisseling in hoog tempo toegenomen, waardoor de wenselijk
heid van nieuwe ordemaatregelen zich opdrong.6 Inmiddels was een aantal roergangers van 
politiek getinte acties in de straat erin geslaagd een zetel in het parlement te bemachtigen. De 
Revolutionair-Socialistische Partij (vanaf 1935 r s a p ) en de Comm unistische Partij Holland 
(vanaf 1935 c p n ) hadden bij de verkiezingen van 1933 gezamenlijk v ijf  zetels behaald. Beide 
partijen hadden in hun nog jonge parlementaire leven al een aantal keren voor grote onrust 
in de Kam er gezorgd.7 Ondertussen naderden ook de nationaal-socialisten van de n s b  de 
poorten van het parlementsgebouw, waardoor nieuwe problemen waren te vrezen.

De regering-Colijn hoopte de reeds gesignaleerde misbruiken in de Kam er vooralsnog aan 
te kunnen pakken met een aanscherping van het Reglement van Orde.8 Op voorstel van de 
confessionele en liberale regeringsfracties werd de bestaande ‘positieve leemte’ in de orde
handhaving opgevuld door de voorzitter meer tuchtrechtelijke bevoegdheden toe te kennen. 
De gedachte hierachter was tweeledig. Allereerst stond de waardigheid van het parlem ent op 
het spel. In tijden van toch al tanend staatsgezag mocht het aanzien niet verder worden 
geschaad door ordeloos gedrag van ondemocratische groeperingen. Daarnaast wilden de 
regeringspartijen voorkom en dat revolutionairen ter linker- en rechterzijde hun parlem en
taire onschendbaarheid gebruikten om strafbare overtredingen te begaan.9 Kamerleden kon
den im m ers niet worden vervolgd voor in de Kam er gedane uitspraken. De strafmaatregelen 
in het eigen Reglement van Orde dienden in die zin aansluiting te vinden bij de strengere 
ordehandhaving buiten de Kamer, onder andere bij de gewijzigde Strafwet. Belangrijkste ver
andering was de invoeging van de schrapbepaling, die de voorzitter in staat stelde woorden 
uit de officiële verslagen van de Staten-Generaal te schrappen. Verder werden de gronden 
voor de ontnem ing van het woord o f  verwijdering uit de vergadering uitgebreid met het ‘in 
enigerlei vorm  blijk geven van instem m ing met onwettige handelingen’. De voorstellers acht
ten deze wijzigingen gewenst om te voorkom en dat ‘de Regeering ( ...)  laat zetten, drukken, 
uitgeven en medewerkt aan de verspreiding van opruiing, van woorden, die opzettelijk 
gesproken zijn om in het Parlement een deel van de bevolking tegen het wettig gezag op te 
ruien’.10
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Vanuit de c p h  en de r s p  kwam veel weerstand tegen de voorstellen. Zij zagen elke ver
scherping van de ordehandhaving als bewijs van een uitsluitend tegen hen gerichte hetze en 
keerden zich fel tegen deze nieuwe inperking van de vrijheid van m eningsuiting.11 Volgens 
het communistische Kam erlid L.L.H. de Visser was de schrapbevoegdheid de zoveelste m aat
regel met fascistische inslag: de voorzitter werd tot dictator gemaakt, de parlementaire 
onschendbaarheid op het spel gezet. H.J.F.M. Sneevliet ( r s p ) verm oedde dat de schrapbepa- 
ling ook voortkwam  uit angst voor het m isbruik van onwelvoeglijke passages van de H ande
lingen als propagandam ateriaal. De Indische bladen bijvoorbeeld citeerden zo nu en dan uit 
Kam erredevoeringen -  in het bijzonder uit die van de (revolutionaire) linkse volksvertegen
woordigers.12

r k s p - fractieleider P.J.M. Aalberse, die als eerste ondertekenaar het wijzigingsvoorstel ver
dedigde, ontkende tijdens de beraadslaging in alle toonaarden dat de ordemaatregelen aan
gescherpt werden met het oog op een specifieke parlem entariër o f Kam erfractie.13 Dit lijkt 
echter vooral een politiek correcte voorstelling van zaken. De regering wilde elke verdenking 
van ad hoc genomen maatregelen en selectieve ordehandhaving ver van zich werpen, maar 
had in werkelijkheid grote moeite met het optreden van de revolutionaire nieuwkomers. 
Overigens verklaarden ook enkele SDAp’ers en liberale Kam erleden zich weinig gelukkig met 
de invoering van de schrapbevoegdheid, m aar zij lieten hun meer principiële bezwaren niet 
opwegen tegen het voorkomen van onwettige grofheden. Aalberse loodste de reglementswij
ziging op 14 februari 1934 door het parlement.

Ontwikkelingsschets van het schrappen

N og voordat Tweede-Kamervoorzitter Ch.J.M . Ruijs de Beerenbrouck ( r k s p ) goed en wel 
aan zijn nieuwe bevoegdheden was gewend, mocht hij laten zien welke grenzen hij aan het 
parlem entair toelaatbare stelde. In het debat direct aansluitend op de reglementswijziging, 
over de Surinaamse begroting voor 1934, ageerde D.J. W ijnkoop ( c p h ) tegen het beleid van 
de regering-Colijn: Nederland zou in Surinam e bezig zijn de laatste mogelijkheden van het 
Hollands imperialisme te ontdekken. De eigenlijke bevolking werd geen enkel uitzicht gebo
den op een betere toekomst, maar de ‘Hollandse uitbuiters’ hadden het wel verstaan om voor 
henzelf munt te slaan uit de koloniale economie. Deze beschuldiging ging de voorzitter te 
ver: de Hollanders waren geen ‘uitbuiters’ en W ijnkoop werd dwingend geadviseerd zijn 
redevoering niet op deze toon voort te zetten. In het stenogram werden de gewraakte w oor
den geschrapt en vervangen door het neutrale ‘Hollanders’.14 Het eerste parlementaire ‘lijk ’ 
kwam  zo op naam te staan van David W ijnkoop. Tijdens zijn Kamerlidmaatschap zou hij, 
naar de maatstaven van de Voorzitter, nog 22 keer over de schreef gaan.

Tussen 1934 en 2001 werd de Kam ervoorzitter ruim  450 maal wegens ontoelaatbaar taal
gebruik tot het schrappen van woorden verleid.15 Voor wat betreft het aantal schrappingen 
was het eerste jaar direct een hoogtepunt: in 1934 speelde de voorzitter zijn nieuwe troefkaart 
m aar liefst 74 keer uit. Vanaf dat m om ent viel er tot 1959 jaarlijks ten minste één ‘lijk ’ te 
betreuren. Ruim 86 procent van het totaal aantal schrappingen vond bovendien plaats in 
deze periode, al nam het gebruik van de schrapmaatregel na de Tweede W ereldoorlog dras
tisch af: vanaf 1951 kwam  het aantal ontoelaatbare uitlatingen niet meer boven de tien per 
jaar uit. Rond 1970 en in de jaren tachtig was er wel een relatieve opleving zichtbaar in het 
schrappen, grotendeels veroorzaakt door de Boerenpartij, de belangenpartij van H. Koekoek,
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Schrappingen per jaar

Jaar

Tabel 1. Top-8 van Tweede-Kamerfracties met schrappingen op hun naam

Partij Aantal Percentage 

(totaal = 457)

1. Communistische Partij van Nederland (tot 1935 cp h ) 181 39,6%

2. Nationaal-Socialistische Beweging 76 16,6%

3. Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij (tot 1935 r s p ) 61 13,3%

4. Staatkundig Gereformeerde Partij 20 4 ,4%

5. Verbond voor Nationaal Herstel 13 2,8%

Katholieke Volkspartij 13 2,8%
6. Partij van de Arbeid 12 2,6%

Antirevolutionaire Partij 12 2,6%
7. Sociaal-Democratische Arbeiderspartij 11 2,4%
8. Centrumdemocraten (tot 1984 cp) 10 2,2%

Boerenpartij* 10 2,2%

* Drie van deze 'lijken’ werden veroorzaakt door voormalige bp-leden, afgesplitst in respectievelijk de 

groep-Harmsen en de fractie-Kronenburg.
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en de extreem-rechtse Centrum dem ocraten. Opvallend is verder dat er bij de Kam ervoorzit
ters in het interbellum telkens een (kleine) toename in het aantal schrappingen zichtbaar is 
in de beginperiode van hun voorzitterschap. De Tweede-Kamervoorzitters van het afgelopen 
decennium (respectievelijk P. Bukm an en J. van Nieuwenhoven) maakten geen gebruik meer 
van hun schrapbevoegdheid. Het laatste ‘ lijk ’ kwam in november 1993 voor rekening van de 
Centrum dem ocraat J.G.H. Janmaat.

Het lijkendossier vertoont een vrij complete staalkaart van het Nederlandse parlement. 
Van de 37 partijen en partijtjes die tussen 1934 en 2001 in de Kam er zaten, liepen er 25 één o f 
meerdere keren tegen een schrapping aan. Het zal geen verbazing wekken dat het totale aan
tal ontoelaatbare woorden o f passages echter bepaald niet evenredig was verdeeld.16

Tabel 1 laat zien dat de toorn van de voorzitter zich concentreerde op de revolutionaire 
partijen: de c p n , de n s b  en de r s a p .17 De Com m unistische Partij van Nederland was onbe
twist de beste debatteerschool als het ging om ‘ lijkredes’. Tot ver na de oorlog kwam en haar 
volksvertegenwoordigers in aanraking met de ordemaatregelen van de Kamervoorzitter. De 
laatste schrapping veroorzaakte fractieleidster I. Brouwer in juni 1983, toen zij na twee ver
maningen in een debat over de kinderbijslag over de schreef ging door de v v d  van chanta
ge te betichten.

Gemeten naar het aantal jaren in de Kamer was de prestatie van de nationaal-socialisten 
(1937-1940) en revolutionair-socialisten (1933-1937) echter niet minder opzienbarend. Gedu
rende de drie jaren die zij onder het juk van de schrapbepaling dienden, tekenden zij samen 
voor dertig procent van het totaal aantal ‘ lijken’. Ter vergelijking: de c p h / c p n  veroorzaakte 
vanaf 1934 met 55 jaar in de Kamerbankjes ‘slechts’ tien procent meer schrappingen.18 In de 
wetenschap dat de n s b  met vier afgevaardigden en de r s a p  als eenmansfractie m aar beperk
te spreektijd kregen toegekend én om dat ze niet aan elk debat deelnamen, m ag geconclu
deerd worden dat beide partijen in hun redevoeringen streden op het scherpst van de snede.

Na de drie revolutionaire partijen was de ultraorthodoxe s g p  best of the re5f met twintig 
geschrapte opm erkingen, voor het merendeel geuit door de predikant G.H . Kersten in de 
woelige jaren dertig. Op enige afstand volgde de zeer conservatieve eenmansfractie van W.M. 
Westerman, die zich met zijn Verbond voor Nationaal Herstel (1933-1937) tegen de partijpo
litiek keerde en een krachtig herstel van het gezag voorstond. Ook de voornaam ste groepe
ringen uit de Nederlandse politieke geschiedenis -  de katholieken, de sociaal-democraten en 
de antirevolutionairen -  zijn in het lijkendossier vertegenwoordigd. Zowel in de rol van 
oppositie- als in die van regeringspartij vonden zij een aantal passages van hun redevoerin
gen niet in de Handelingen terug. De liberalen kwamen als enige grote politieke stroming 
nauwelijks voor in de geschiedenis van het schrappen. De Liberale Staatspartij, de Partij voor 
de Vrijheid en de v v d  gingen bij elkaar opgeteld maar vier keer zo ver dat de voorzitter zijn 
bevoegdheid tegen hen gebruikte. In dat opzicht gedroegen zij zich als waardige erfgenamen 
van de ‘hoogm ogende heren’ uit de begintijd van de parlementaire democratie.

Op het eerste gezicht opm erkelijk is het grote aandeel van de P v d A en de k v p : op de c p n  na 
werd geen enkele fractie na de Tweede W ereldoorlog zo vaak bestraft voor haar uitlatingen als 
de sociaal-democratische en de katholieke. M aar wederom  geldt dat het aantal jaren in de 
Kam er en de om vang van de fractie het beeld vertroebelen. Corrigeren we de cijfers met deze 
twee factoren, dan blijkt dat de ‘traditie’ van ontoelaatbare dissidente geluiden van de revolu
tionairen uit de jaren dertig na de oorlog werd voortgezet door, naast natuurlijk de c p n , de 
kleinere protestpartijen: de Boerenpartij (1963-1981) en de c p / c d  (1982-1986/1989-1998).
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Ten slotte kan worden opgeinerkt dat een relatief beperkt aantal sprekers verantwoorde
lijk was voor de geschrapte woorden en passages. Voorzover bekend gingen 85 verschillende 
parlem entariërs over de schreef, onder wie v ijf  vrouwen; 26 van hen deden dat één o f meer 
keren in hun functie als fractievoorzitter.

Tabel 2. Top-io schrappingen per spreker gedurende het Kamerlidmaatschap

Spreker Periode 
in de Kamer

Aantal Percentage
(totaal=457)

1 . H.J.F.M. Sneevliet ( r s p / r s a p ) 1933-1937 61 13,3%
2. L.L.H. de Visser (c p h /c p n ) 1925-1941 39 8,5%
3 . M .M . Rost van Tonningen (n s b ) 1937-1945 34 7,4%
4. R. Effendi ( c p n ) 1933-1946 32 7,0%

5. M.V.E.H.J.M. de Marchant et d’Ansembourg ( n s b ) 1937-1941 25 5,5%

6. D.J. Wijnkoop ( c p h / c p n ) 1929- 1941* 23 5,0%
7. G. Wagenaar ( c p n ) 1945-1959 22 4 ,8%
8. H. Gortzak ( c p n ) 1948-1959** 19 4 ,2%
9. C.J.R Schalker ( c p h /c p n ) 1933-1937 13 2,8%

W.M. Westerman (v n h ) 1933-1937 13 2,8%
10. H.1. Woudenberg ( n s b ) 1937-1945 1 1 2,4%

* Wijnkoop zat voor de invoering van de schrapmaatregel in 1934 ook al een periode in de Tweede
Kamer (1918-1925).

** Gortzak was van 1969 en 1971 nogmaals lid van de Tweede Kamer, ditmaal namens de p s p . In die

periode veroorzaakte hij geen ‘lijk’.

Het lijstje van de tien ‘meest geschrapte’ sprekers versterkt het beeld van de felle strijd die 
in de jaren dertig tussen de revolutionaire partijen en de Kam ervoorzitter woedde. Zij 
behoorden allen, in de woorden van de historicus Vossen, tot de ‘rouwdouwers’ van het 
parlem ent.'9 De ‘Hollandse beroepsrevolutionair’ Sneevliet was preses Ruijs de Beeren- 
brouck en zijn opvolger Aalberse een doorn in het oog; de R S A p ’ e r  was tegen elke vorm  
van gevestigde orde en liet het merken ook. De vier com m unistische parlem entariërs uit 
die tijd deelden deze eer onderling, al ging fractievoorzitter De Visser het vaakst over de 
schreef. Hij werd bij herhaling verm aand en moest 39 maal andere woorden kiezen om zijn 
opmerkingen wel gestenografeerd te krijgen. Na 1945 waren achtereenvolgens G. Wagenaar 
en H. Gortzak als fractieleiders verantwoordelijk voor de toonzetting van de c p n  in het 
parlement. Op de achtergrond was de regie in handen van collega-fractielid S. de Groot. 
Deze werd na Gortzak ook enige tijd zelf fractieleider, m aar voerde gedurende zijn Kam er
lidmaatschap (1945-1966) het liefst zo weinig m ogelijk het w oord.20 Deze rolverdeling bin
nen de partij is ook terug te zien in het lijkendossier: De Groots aversie tegen parlem entai
re discussies met andersdenkenden zorgde ervoor dat hij slechts v ijf  schrappingen op zijn 
conto kreeg.

Van de vertegenwoordigers uit het uiterst rechtse kamp van de Tweede Kam er was M .M . 
Rost van Tonningen koploper; dit prominente n s b -K amerlid kwam  vaker in botsing met de

7 4



A LS DE H A M ER  VALT

ordemaatregelen van het reglement dan zijn meer bedaarde fractieleider M .V.E.H .J.M . de 
M archant et d ’Ansem bourg.

‘Parlem entaire lijkschouw ing’

Blijft één vraag nog onbeantwoord: welk soort verbale uitspattingen hebben uiteindelijk tot 
zoveel schrappingen geleid? Kam ervoorzitter Dolm an definieerde onparlem entair taalge
bruik ooit als ‘een zonde tegen verbale fatsoensregels’ 21 Het domein van het parlementair 
toelaatbare is daarmee allesbehalve vastomlijnd. De speelruimte van politici wordt door de 
Kam er zelfbepaald, in onderlinge strijd en in interactie met de voorzitter. Slechts een aantal 
normen zijn neergeschreven in het Reglement van Orde, het spelregelboekje van de voorzit
ter. Het aanzetten tot een onwettige daad, het schenden van de geheimhoudingsplicht o f  het 
uiten van beledigingen is expliciet onacceptabel.22 Een beknopte ‘parlementaire lijkschou
w ing’ geeft een indicatie van de ongeschreven fatsoensregels -  de verbale norm en en w aar
den zogezegd -  die het parlement zich in de loop der jaren heeft aangemeten.

Simpel gezegd waren de aangescherpte ordemaatregelen in het leven geroepen met 12 
november 1918 in het achterhoofd, het moment waarop P.J. Troelstra in de Kam er de 
revolutie uitriep. M isbruik van de parlementaire im m uniteit is altijd een punt van zorg 
gebleven, m aar afgaande op het aantal ‘lijken’ met betrekking tot het instemmen met onwet
tige handelingen bleek die angst nauwelijks gegrond. Alleen in de beginjaren werd ook 
daadwerkelijk een handvol uitlatingen van de c p n  geschrapt vanwege hun opruiende karak
ter: de voorzitter verbood in december 1934 tot driemaal toe dat ‘de strijd der arbeidersklasse’ 
als de enige oplossing voor de economische crisis werd gepresenteerd.23

Dit wilde niet zeggen dat de c p n  en de r s p  het nalieten om hun achterban tot opstand te 
bewegen. De waarschuwingen voor m inder emotioneel geladen uitlatingen van soortgelijke 
strekking waren ontelbaar. Het communistisch Kamerlid C.J.P. Schalker prees in dezelfde 
m aand december de arbeidersrevolutie bijvoorbeeld als volgt: ‘Het kan ondertusschen 
bekend zijn, dat de Com m unistische Partij het middel tot opheffing van de werkeloosheid 
zeer goed kent en ook met succes toepast, zoodra zij daartoe de macht heeft, getuige het 
opheffen van de werkeloosheid in de Sowjet-Unie.’24 Tegen dergelijke verhullende woorden 
was geen kruid gewassen.

Voor een van de weinige naoorlogse schrapincidenten wegens opruiing was een im plicie
te verwijzing overigens wel genoeg. In twee van zijn bijdragen over de dienstplicht begin 
jaren vijftig roem de Gortzak de voorm alige verzetsstrijder Piet van Staveren. Voor de goede 
verstaander was het duidelijk dat de cPN -voorm an Van Staveren aanhaalde vanwege diens 
desertie uit het leger en aansluiting bij de Indonesische gelederen. Voorzitter L.G. Korten- 
horst ( k v p ) was zo’n goede verstaander: ‘Aangezien het Reglement van Orde verbiedt om  een 
m isdrijf aan te bevelen, al is het alleen m aar door sympathie met de dader van het m isdrijf 
te betuigen en ik uit het verhaal van de geachte afgevaardigde moet opmaken, dat hij dienst
weigeraars, die overlopen naar degenen die in een toestand van opstand tegen het N eder
landse gezag zijn, als een soort van helden vereert, zie ik mij verplicht de geachte afgevaar
digde te vragen deze woorden terug te nemen; het gehele verhaal!’25 In de wetenschap dat de 
c p n  dienstweigeraars principieel ondersteunde, werden beide passages geschrapt.

Het lijkendossier bevat slechts één duidelijk geval waarin de geheimhoudingsplicht werd 
geschonden. Het betreft een gedeelte in de bijdrage van ‘boer’ Koekoek (b p ) in 1970 tijdens

75



CARLA H O E T IN K

een debat over een strafzaak. De voorzitter greep in toen Koekoek de hoofdpersonen en de 
rapporteur in kwestie met naam en toenaam noemde. Ook al waren ze inmiddels publiek, de 
voorzitter wilde de namen niet in de Handelingen hebben. Eén naam werd zelfs zo letterlijk 
geschrapt dat er een gaatje in het stenogram achterbleef.26

Naast de in het reglement genoemde gronden volgden er schrappingen op insinuaties o f 
beschuldigingen. Samen met de persoonlijke beledigingen behoorden verreweg de meeste 
ontoelaatbare opm erkingen tot deze categorie -  nagenoeg driekwart van het totaal aantal ‘ lij
ken. Meestal waren de beschuldigingen en beledigingen direct gericht aan het adres van col- 
lega-Kamerleden, de Kam er in haar geheel o f van bewindslieden. M aar ook bevriende 
mogendheden en ‘derden’, zoals ambtenaren o f  maatschappelijke organisaties, moesten het 
ontgelden. De laatsten werden in het bijzonder door de voorzittershamer beschermd, omdat 
zij zich niet in het parlement tegen de aantijgingen konden verdedigen.27 Bewindslieden 
genoten om die reden eveneens extra bescherming. Vooral in de jaren voor de oorlog kwam 
de voorzitter veelvuldig in opstand tegen de veronderstelling dat de regering ‘ leugens ver
kocht’ o f  handelde ‘ te kwader trouw ’.

Tot de buitencategorie behoorde het in twijfel trekken van het leiderschap van de Kam er
voorzitter. Twistpunten waren de toebedeelde spreektijd en de mate van ingrijpen. Gortzak 
bijvoorbeeld overschreed in 1953 de fatsoensnorm door de rol van voorzitter Kortenhorst in 
het debat te betrekken. Toen hij op het punt stond een eerder aan zijn adres geuite beschul
diging van de P v d A ’ er  J.A.W. Burger te weerleggen, ontspon zich het volgende interruptiede
bat:

Gortzak ( c p n ) :  Tenslotte heeft de geachte afgevaardigde de heer Burger zich de vrijheid
veroorloofd...
Posthumus ( P v d A ) :  Dat mag hier!
Gortzak ( c p n ) :  Natuurlijk, bij deze Voorzitter mogen jullie, afgevaardigden, alles.
De Voorzitter: Als dit een critiek inhoudt op de onpartijdigheid van mijn leiding, dan
moet ik u weer waarschuwen en u anders het woord ontnemen.
Gortzak ( c p n ):  Bij dé Voorzitter mogen deze heren alles zeggen, tot zelfs de leden van
deze Kam er van karakterloosheid beschuldigen, wat gebeurd is. Kijkt u het m aar na!28

Het C P N - I i d  kon uit ervaring weten dat zijn opm erking zou worden geschrapt, m aar hield 
uit frustratie over de zoveelste aantijging van de sociaal-democraten toch nog even vol.

Dat taal zijn eigen tijd en plaats heeft, blijkt uit de ‘lijken’ die bestempeld kunnen worden 
als populaire (scheld)woorden. Zo kon er voor de Tweede W ereldoorlog geen sprake zijn van 
een ‘knoeiwinkel’, hooguit van een ‘schijnvertoning’. Van een ‘grappenm aker’ en ‘praatjes 
voor de vaak’ mocht evenmin worden gesproken, wel van een ‘geestige m an’ en van ‘verha
len’. ‘Brutaal’ was meteen vanaf 1934 tot eind jaren zestig te direct; een betiteling als ‘schan
dalig’ o f ‘schandelijk’ kon tot aan 1990 de status onparlementair krijgen. Ordeloos getier in 
de vorm  van godlasterende o f  racistische woorden werd ook niet getolereerd, m aar kwam in 
de hele periode tussen 1934 en 2001 m aar weinig voor. De geschrapte woorden die expliciet 
xenofobisch getint waren, kwamen zoals verwacht zonder uitzondering uit de m ond van 
n s b - en cp/cD-leden.

De voorzitters van de laatste decennia hebben geconstateerd dat er nauwelijks nog grof
heden vanaf het katheder de Kam er in werden geslingerd.29 Ook al werden sinds de jaren
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zeventig een enkele keer kwalificaties als ‘donders’, ‘sodemieter’, ‘potverdrie’ en ‘verdom m en’ 
geschrapt, het aantal noch de aard van de ‘ lijken’ wijst erop dat het taalgebruik in de loop der 
jaren is verruwd. Een echte lijn in de popularisering van het taalgebruik is op basis van het 
lijkendossier dan ook nauwelijks te ontdekken. De ‘Parlementaire Index’ waar voorzitters 
veelvuldig naar verwezen, bestond slechts denkbeeldig. Wat niet kon, was geen statisch gege
ven: er zijn talloze voorbeelden van woorden die uit de ene redevoering werden verwijderd 
en in de andere mochten blijven staan. In 1935 kwam  het bijvoorbeeld voor dat ‘dem agogie’ 
als alternatief voor ‘volksverdom m ing en volksm isleiding’ werd geaccepteerd, terwijl deze 
ferme beschuldiging het jaar ervoor en nog jaren later onder het m om  ‘onparlem entair’ uit 
de Handelingen werd geweerd. De hierboven gestelde categorisering geeft zeker een indicatie 
van onparlem entair taalgebruik door de jaren heen. M aar om de redenen voor het schrap
pen geheel te begrijpen moeten we verder kijken dan de woorden an sich.

De schrapbepaling bood de voorzitter de mogelijkheid een spreker tegen zichzelf in 
bescherming te nemen en de integriteit van de toehoorders te bewaren. Daarvoor diende de 
preses wel te beschikken over een goed beoordelings- en reactievermogen. In luttele secon
den moest hij kiezen tussen de vrijheid van m eningsuiting en de aantasting van de parle
mentaire orde.

Het lijkendossier leert dat die scheidslijn flinterdun is. In veel gevallen was het een keus 
tussen hier en niet verder: de optelsom van onreglementaire o f insinuerende opmerkingen 
deed de voorzitter tot een schrapping besluiten. Los van hun woordenstroom  hoefden de 
gewraakte uitlatingen niet onbetamelijk te zijn. Een typerend voorbeeld hiervoor biedt een 
redevoering van De M archant et d ’Ansem bourg, een m aand voor de Duitse inval. De n s b  - 

fractievoorzitter verweet -  als advocaat van de duivel -  de regering het land niet voldoende 
te beschermen tegen dreigende gevaren van buitenaf. Ondertussen weerklonk het eigen anti
semitisch gedachtegoed:

M archant et d ’Ansem bourg ( n s b ):  De minister is door zijn geweten en zijn eed gebon
den, zijn plicht tegenover zijn land te doen. Hij moge het niet met ons eens zijn, dat de 
overmatige toevloed van Joden schadelijk is voor ons volk, hij moge aan de zijde staan van 
hen, die roepen ‘ Joden er in en Nationaal-Socialisten er uit’, in hooge mate ongepast is het 
te noemen, dat hij in plaats van ...
De Voorzitter: Zoudt U  niet van ‘ongepastheid’ ten opzichte van den M inister willen spre
ken? Drukt U zich nu parlem entair uit.30

Terwijl De M archant et d ’Ansem bourgs betoog bol stond van de antisemitische uitspraken, 
viel de hamer uiteindelijk bij het woord ‘ongepast’. Het was de toon van het betoog die de 
grens van het toelaatbare bepaalde.

Het lijkendossier bevat een groot aantal soortgelijke incidenten, waarin de voorzitter de 
omstandigheden zwaarder liet wegen dan het abstract beledigende karakter van de uitlating. 
O f anders gezegd: de context waarin de opm erking werd gemaakt, bepaalde voornam elijk o f 
een spreker de fatsoensnormen overschreed. Met name de strekking van het betoog was voor 
de voorzitter van belang, omdat hij hieruit kon opmaken welke (kennelijke) bedoeling de 
spreker met zijn betreffende uitspraken had. M aar ook andere factoren speelden mee, zoals 
de achtergrond van de spreker en de politieke en maatschappelijke gevoeligheid van het 
onderhavige debatonderwerp.31
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Een ‘lijk’ uit het archief van de Stenografische Dienst, 8 maart 2940 ICentraal Archief Tweede Kamer], 

Besluit

De ontstaansgeschiedenis van de schrapbepaling wees ons al op de nauwe relatie tussen de 
ordehandhaving en de aanwezigheid van ‘non-conform istische’ partijen in de Kamer. De 
Voorzitter kende zijn medeleden van haver tot gort en kon redelijk voorzien bij welke rede
voeringen er met de hamer in de aanslag moest worden geluisterd. Hij was allereerst op de 
hoogte van de onderwerpen die gevoelig lagen bij (delen van) het parlement. En die waren 
er, zo blijkt uit het feit dat het grootste gedeelte van de ‘ lijken ofwel betrekking had op om 
streden politieke kwesties als het werkloosheidsvraagstuk, de koloniën en de Tweede Wereld
oorlog, o f  aansloten bij de specifieke programm atische thema’s waar de partij van de spreker 
voor stond. Veel van de ontoelaatbare opm erkingen werden dan ook gemaakt tijdens het
zelfde debat; soms viel de hamer zelfs meerdere keren in één termijn.

Daarnaast was de preses zich bewust van de waarde en de functie die deze partijen toe
kenden aan het parlementaire optreden. De r s a p ,  de c p n ,  de n s b  en in zekere zin ook het 
v n h  waren het parlement im m ers niet binnengetreden om zich rustig te nestelen in het par
lementaire bestel.32 Het tegendeel was eerder waar: zij ontleenden hun bestaansgrond en ide
ologie juist aan de om verwerping van de bestaande democratische staatsinrichting en, als

78



ALS DE H AM ER VALT

exponent daarvan, aan de verachting van de zittende regering. Zowel in hun doel als in hun 
middelen waren deze partijen, hoezeer ook overigens verschillend van karakter, revolutio
nair.33

In de Kam er vertaalde dit zich onder andere in opruiende redevoeringen en onparlem en
tair taalgebruik, zo laat het lijkendossier zien. De revolutionaire partijen moesten wel sm ade
lijk spreken over het regeringsbeleid, wilden ze hun ideologie en achterban niet verlooche
nen. De meer parlementaire koers die de Nederlandse communisten rond 1935 op last van de 
Kom intern waren gaan varen, had de kritiek op het landsbestuur niet doen verstommen. 
M aar om propagandistische redenen werd de schrapmaatregel soms wel bewust ontdoken. 
W. Drees sr. vroeg in de jaren van zijn Kamerlidmaatschap eens aan toenmalig cPN-fractie- 
leider Lou de Visser hoe het toch kwam dat cPN-collega R. Effendi zijn redevoeringen zo 
‘weinig indrukwekkend’ voorlas. De Visser bevestigde wat Sneevliet ( r s a p ) al bij de invoe
ring van de schrapbepaling had gesuggereerd: ‘ Het gaat erom dat uitlatingen, waartegen de 
Voorzitter bezwaar zou kunnen maken, hem ontgaan. Wat eenmaal in de Handelingen staat 
kan in Nederlands-Indië in brochurevorm  worden verspreid o f in een blad als artikel ver
schijnen zonder dat men ertegen kan optreden, terwijl men zou ingrijpen als het niet in de 
Kam er gezegd was.’34 Omwille van de publiciteit zagen zij er over het algemeen echter eerder 
voor- dan nadeel in om met de voorzitter in botsing te komen, ook al had dit politiek isole
ment tot gevolg.

In m inder revolutionaire vorm  hielden de andere kleine partijen die in het dossier vo or
kwamen er soortgelijke ideeën over non-conform istisch optreden op na. De s g p  bijvoor
beeld gedroeg zich tot eind jaren dertig hoofdzakelijk als een protestpartij, zich bij tijd en 
wijle uiterst fel en emotioneel verzettend tegen het beleid van de ARP-regering.35 Pas in de 
loop van de naoorlogse jaren legde de s g p  haar dissidente houding a f en werd zij een stabiele 
factor in het partijpolitieke landschap. In dat landschap namen vanaf de jaren zestig de Boe
renpartij en later de c p / c d  de rol van protestpartij op zich. Tijdens hun redevoeringen waren 
zij meer bezig met het dwarsbomen van het Kam erwerk dan dat ze er constructief aan bij
droegen. Janmaat stak nooit onder stoelen o f  banken dat zijn successen vooral lagen in het 
maken van provocerende opm erkingen; het negeren van de parlementaire etiquette was ook 
voor de Centrum dem ocraten een doel in zichzelf.36

Kwam het merendeel van de schrappingen dan alleen maar voort uit koele berekening, 
waarbij de spreker en de Voorzitter elk uit eigen overwegingen de grens van het parlem en
taire taalgebruik aftastten? Op basis van het ‘woordelijk’ verslag van de Kamerdebatten blijft 
het lastig vast te stellen in hoeverre een spreker werkelijk ontdaan was. M aar het zou een illu
sie zijn om te denken dat onvervalste bevlogenheid nooit de overhand kreeg op rationele 
argumentatie.37 Behalve zijn oordeel wilde de spreker ook zijn gevoel uitdrukken over 
bepaalde misstanden en tekortkomingen in het regeringsbeleid. Politiek beladen onderwer
pen gingen daarom vaak samen met emotioneel geladen redevoeringen. Het ging er dan niet 
zozeer om de beraadslaging te ontregelen, m aar om het betoog kracht bij te zetten. Scherpe 
bewoordingen en gespierde taal hadden dan juist de functie extra aandacht te vestigen op de 
gesignaleerde misstanden en betrokkenheid bij de problematiek te tonen, zowel aan de ach
terban als aan de politieke concurrenten. Zulke taal bood de spreker de instrumenten voor 
het trekken van rode strepen en het plaatsen van uitroeptekens.38 Het was voorts aan de 
voorzitter om af te wegen o f  het felle taalgebruik op enigerlei wijze het aanzien en het func
tioneren van de Kam er belemmerde. Zogezegd was onparlementair taalgebruik voor de par-
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lem entariërs wat de sch rapbepalin g  vo o r de voorzitter kon  betekenen: één van  de m iddelen

tot politieke doelm atigheid .
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Liever Turks dan paaps?
Politiek-maatschappelijke antihoudingen in verleden en heden

Jonn van Zuthem

‘Het Protestantisme streed voor geestelijke bevrijding -  vrijheid van geweten -  het bracht 
een positieve waardeering van het werkelijke leven. En daarmee was het van oneindige 
beteekenis vooral voor de vrouw, -  voor wie het Room sche ascetisme een doorlopende 
beleediging was -  en is.

In onze dagen van hernieuwd pogen der R.K. kerk om het m aatschappelijk leven en 
de wetgeving naar Room sche opvattingen te wijzigen, moeten de vrouwen zich bewust 
worden, dat het Protestantisme voor haar beteekend heeft bevrijding. M aar dan moeten 
ook de Protestanten beseffen, dat gelijkwaardigheid van man en vrouw  in het leven en in 
de landswetten tot haar recht behoort te komen, dat terugzetting van de vrouw  niet Chris
telijk is, m aar Room sch, en dat het bijbelwoord “ in Christus is noch m an, noch vrouw ”, in 
een Christelijke samenleving behoort te beteekenen, dat de m oeder een gelijkwaardige 
plaats bekleedt in het gezin naast den vader, dat de vrouw  in de samenleving en in de kerk 
nergens wordt achtergesteld bij den man.

Het Protestantisme versterke zich in de eerste plaats door zelfherziening, door in 
eigen kring zijn beginselen ziriver door te voeren!’ 1

Het is dat de ouderwetse schrijfwijze met de dubbele ‘ee’ en de ‘sch’ van ‘Room sche’ verraadt 
dat dit een citaat moet zijn van vóór de in 1934 gepropageerde (en uiteindelijk in 1947 wette
lijk van kracht geworden) spellingshervorm ing, anders zou het nog niet zo eenvoudig zijn 
deze te dateren. Bovenstaande woorden -  ze zijn afkomstig van de publiciste Jeannette Elias 
-  zijn opgetekend in het gedenkboek Rome-Dordt dat in 1928 ter gelegenheid van het 75-jarig 
bestaan van de Evangelische Maatschappij werd uitgegeven. Zij was de echtgenote van de vrij- 
zinnig-hervorm de dominee G ustaaf A dolf van den Bergh van Eysinga, een van de meest 
radicalen onder de m oderne theologen, die te Utrecht tevens bijzonder hoogleraar was van
wege het Haagsch Genootschap (tot Verdediging van den Christelijken Godsdienst).2 De predi
kant was een uitgesproken aanhanger van Hegel en nog meer van de Nederlandse wijsgeer 
G J.P .J. Bolland, over wie hij nog tijdens diens leven een biografie schreef.3 M evrouw was van 
die laatste filosoof overigens een niet m inder grote fan.4

Wie dacht dat aversie tegen het katholicisme binnen het protestantse spectrum vooral 
altijd iets van de orthodoxen is geweest -  welke groepering jerem ieert er im m ers nog altijd 
het hardst als er bijvoorbeeld weer eens een lid van het Koninklijk Huis wil trouwen met een 
katholieke partner? - ,  die komt bedrogen uit. Ook ‘verlichte’ geesten konden er wat van. 
Antikatholieke gevoelens zijn van alle tijden en werden dan ook in de loop der tijd door alle 
mogelijke groeperingen geuit. Zo werd nog in de jaren zeventig van de afgelopen eeuw ten 
tijde van de discussie rond de legalisering van de abortus provocatus door voorstanders de 
beschuldigende vinger gestoken in de richting van de kerk van Rome. Het zouden met name
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de paus, de bisschoppen en ‘ hun’ politieke spreekbuis Dries van Agt zijn die deze volgende 
stap in het voortschrijdende emancipatieproces van de vrouw wilden dwarsbomen.

De verdraagzaamheid ten opzichte van andersdenkenden is meestal ver te zoeken als die 
groep zelf als onverdraagzaam wordt beschouwd. En dat gebeurt al snel als men de voortref
felijkheid en suprematie van de eigen denkbeelden wil benadrukken. In het verleden was bij 
de meeste vrijzinnige protestanten de aversie tegen de door hen als achterlijk o f bekrompen 
bestempelde rechtzinnige geloofsgenoten vaak minstens zo groot als die tegen de onder het 
pauselijke juk levende ‘room sen’.5 Vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw deed de 
angst voor een mogelijke machtsovername van het protestantse vaderland door deze paus- 
gezinden de altijd zo openlijk uitgesproken afkeer van vrijzinnigen van het gedachtegoed van 
hun orthodoxe broeders echter meer en meer op de achtergrond verdwijnen. Dat had alles 
te maken met het feit dat de invloed van het katholieke deel der natie gestaag toenam, terwijl 
die van met name de hervormde goegemeente door een zichtbare achteruitgang van het aan
tal leden steeds verder afkalfde. Het waren vooral prominente representanten van de ver
schillende richtingen binnen deze in verval geraakte Nederlands Hervorm de Kerk ( n h k ), 

onder wie niet weinig predikanten, die streefden naar de vorm ing van een onverdeeld prote
stants machtsblok teneinde de katholieke opmars tot stilstand te brengen. Om dat te kunnen 
bereiken was eenheid binnen de protestantse gelederen noodzaak.

D e o o rs p ro n g  v a n  h et p ro te s ta n ts  a n t ip a p is m e  in  N e d e r la n d

In protestants Nederland kan van oudsher een drietal vorm en van antipapisme worden 
onderscheiden. Allereerst is er de meest oorspronkelijke vorm , die van het theologisch anti
papisme. Hierin verzetten gelovigen zich tegen de leer en de hiërarchie van de kerk van 
Rome. Letterlijk wordt de leider van de kerk (papa) bestreden en is men dus in strikt gods
dienstige zin ‘antipapist’. M aar niet alleen het prim aat en de onfeilbaarheid van de paus w or
den afgewezen, onder meer ook de M aria- en de Heiligenverering en de biecht worden als 
bijgelovige en niet-christelijke fenomenen van de hand gewezen. De twee overige vorm en 
van antipapisme zijn die van het historisch en het politiek-maatschappelijk antipapisme. Bij 
de tweede vorm  wordt uitgegaan van de vooronderstelling dat de Nederlandse staat is ont
staan uit de strijd van de protestantse voorvaderen tegen ‘Rom e’ voor vrijheid en onafhan
kelijkheid. De haat tegen de katholieke Spaanse overheerser zou bij de watergeuzen, vaak de 
meest fanatieke opstandelingen, zo groot zijn geweest dat zij zich in het heetst van de strijd 
bedienden van de kreet ‘ liever Turks dan paaps’ en een afbeelding van de islamitische halve 
maan op hun gevechtstenue droegen. Dit in het kader van ‘de vijand van m ijn vijand is mijn 
vriend’.

Na ruim  twee eeuwen van gereformeerde dom inantie maakte de Bataafse omwenteling 
aan het einde van de achttiende eeuw een definitief einde aan de Republiek en kwam er een 
officiële scheiding van kerk en staat. Hierdoor kregen zowel de protestantse dissenters, als
ook de joden en de katholieken in principe dezelfde rechten als de tot dan toe bevoorrechte 
calvinisten. Vanaf dat m om ent werd ook het zogeheten politiek-maatschappelijk antipapis
me steeds manifester. Veel protestanten waren er nam elijk heilig van overtuigd dat ‘Rom e’, 
zodra het daartoe de kans werd geboden, opnieuw zou pogen op alle mogelijke levens
terreinen zijn invloed te laten gelden. In eerste instantie nog vooral via het voor de eigen ach
terban in het leven geroepen (godsdienstig) onderwijs, het verenigingsleven en de media,
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m aar uiteindelijk ook in andere sectoren, bijvoorbeeld door middel van de groei van de 
katholieke participatie in het economisch leven.

Al snel werden er door protestanten van allerlei pluimage genootschappen opgericht met 
als doel een dam op te werpen tegen het opkom end katholicisme, dat zich nu vrijelijker dan 
tevoren kon manifesteren. De gereformeerden (lees na 1816: hervorm den) werden niet langer 
bevoordeeld en in de overwegend door katholieken bevolkte gebieden raakten zij al snel in 
de verdrukking. In plaats van bovenliggende, werden zij de onderliggende partij, een positie 
waarin het katholieke volksdeel zich eeuwenlang had bevonden. De protestantse clubs droe
gen nam en als de Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder Landlieden 
(1822), in de volksm ond kortweg Welstand geheten,6 en Protestantsche vereeniging onder de 
zinspreuk: Christelijk Hidpbetoon (1844). Beide verenigingen stelden zich tot doel de in de 
knel geraakte protestantse geloofsgenoten te ondersteunen. Zo verschafte Welstand leningen 
aan kerkelijke gemeenten en kocht landerijen en boerderijen aan, die zij tegen een redelijke 
prijs aan protestanten verpachtte. Rond 1840 telde de maatschappij op haar hoogtepunt 4500 
leden. Christelijk Hulpbetoon was enige jaren later met tussen de tien en vijftienduizend 
leden een stuk groter. Met name in Brabant en delen van Gelderland poogde deze vereniging 
door middel van giften en voorschotten armlastige protestanten uit de ‘room se’ handen te 
houden. Som mige leden vonden Welstand een te lauw opererend gezelschap en stichtten in 
de zomer van 1842 in Den Haag de Protestantsche Vereeniging onder de zinspreuk ‘ Unitas’. 
Unitas was een stuk elitairder dan Welstand -  alleen al de jaarlijkse contributie van zes gul
den was voor veel sympathisanten niet op te brengen —, telde dan ook m inder leden en richt
te zich op het ondersteunen en beschermen van allerlei bedrijven en industriële onderne
mingen tegen mogelijke overnames door katholieken. Een vierde, lange tijd in het geheim 
opererend genootschap was in 1841 ontstaan uit onvrede over de te katholiek-vriendelijke 
gezindheid van koning Willem II en luisterde naar de naam Protestantsche Broederschap Phy- 
lactèrion, onder de zinspreuk ‘Hac nitimur, hanc tuemur'7 Phylactèrion was er zowel voor het 
zedelijk als voor het stoffelijk welzijn van geloofsgenoten.

Voor alle verenigingen gold dat een aanzienlijk aantal parlem entariërs en ministers lid was 
o f anders sympathisant. Som migen hadden zelfs het initiatief tot oprichting genomen o f 
zaten in het bestuur.8 Toch hielden deze volksvertegenwoordigers uiteindelijk niet Thor- 
beckes grondwetswijziging tegen die de maatschappelijke speelruimte van alle burgers 
enorm  vergrootte en dus ook die van de zo gewantrouwde katholieken. Allerlei burgerlijke 
vrijheden, onder meer die van onderwijs, vergadering en godsdienst, werden nu definitief in 
de Grondwet opgenomen. Na 1848 werd het de leden van eerdergenoemde antipapistische 
genootschappen langzamerhand duidelijk dat zij zich meer op de geestelijke vorm ing dan op 
de materiële ondersteuning van de achterban moesten gaan richten.

In 1853 werden nog een tweetal antikatholieke verenigingen opgericht: de Evangelische 
Maatschappij en de Nederlandse Gustaaf-Adolf-vereniging. Directe aanleiding vorm de de 
instelling door de paus van v ijf  bisdom m en in het tot dan toe zo onmiskenbaar protestant
se Nederland. Laatstgenoemde vereniging, opgezet naar Duits voorbeeld, stuurde onder 
meer predikanten en onderwijzers naar plaatsen waar het protestantisme nog terrein moest 
winnen o f  moest heroveren. De Evangelische M aatschappij werd aanvankelijk opgericht ‘ ter 
bevordering van waarheid en godzaligheid onder Room sch-Katholieken’. Niet zozeer de 
eigen achterban, maar de onwetende katholieke massa moest worden voorgelicht. Reeds 
spoedig na de oprichting ging de maatschappij echter niet langer uitsluitend informerend te
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werk, m aar werd er zowel ten strijde getrokken tegen de katholieken alsook tegen geloofsge
noten die het ‘room se’ gevaar vooralsnog niet op de loer zagen liggen. Blijkbaar schortte het 
bij veel protestanten nogal aan de juiste mate van mentale veerkracht.

In 1928, het jaar waarin het 75-jarig bestaan werd herdacht, telde de Evangelische M aat
schappij bijna negenduizend leden en begunstigers. Sinds 1922 was de aanhang verdubbeld.9 
Net als ten tijde van de Aprilbeweging van 1853, die na het reeds genoemde herstel van de bis
schoppelijke hiërarchie een stortvloed aan antipapistische emoties en sentimenten had 
teweeggebracht, was er in de eerste jaren na de Eerste W ereldoorlog bij een groot deel van de 
protestanten andermaal sprake van een duidelijke angst voor een zich aandienende katho
lieke machtsovername. En net als in 1853 werd er opnieuw opgeroepen tot een gezamenlijke 
reactie. Zoals in het verleden ook was gebeurd werden de theologische, historische en poli- 
tiek-maatschappelijke argum enten voor de bestrijding van het katholicisme op één hoop 
gegooid -  al naar gelang de te overtuigen doelgroep werd het ene bezwaar sterker dan het 
andere geaccentueerd -  om de noodzakelijkheid van de oproep tot protest extra kracht bij te 
zetten.

E en  h e r le v e n d  p ro te s ta n ts  a n tip a p is m e  n a  de E e rs te  W e re ld o o r lo g

Vanwaar deze hernieuwde oproep tot protestantse alertheid? Allereerst was er in 1918, als 
direct gevolg van de invoering van het evenredig kiesstelsel, het aantreden van de eerste 
katholieke premier van Nederland, de Lim burger Ch.J.M . Ruijs de Beerenbrouck. De katho
lieke politici, die gemeten naar de grootte van de achterban ten tijde van het districtenstelsel 
in de politieke arena ondervertegenwoordigd waren geweest, weigerden binnen de nieuw 
ontstane m achtsverhoudingen langer de tweede viool te spelen. Naast het premierschap eis
te de Room s-Katholieke Staatspartij ( r k s p )  zelfs het voorzitterschap op van zowel de Eerste 
als de Tweede Kamer. Op grond van de getalsmatige verhoudingen stonden de katholieken 
in hun recht; toch was het beslag leggen op alledrie de posities niet verstandig. Zo liep het 
sinds het laatste kwart van de negentiende eeuw zo moeizaam  opgebouwde politieke samen
werkingsverband van orthodox-protestanten en katholieken, dat door de niet-confessionele 
tegenstanders niet geheel ten onrechte een m onsterverbond werd genoemd, een eerste flinke 
deuk op.10

Kort na het aantreden van het uit katholieken, antirevolutionairen en christelijk- 
historischen bestaande coalitiekabinet stelde dit voor de in 1915 tijdelijk herstelde diplo
matieke vertegenwoordiging bij het Vaticaan om te zetten in een permanent gezantschap. 
Het plan leidde tot hevige verontwaardiging in de Tweede Kamer. De christelijk-historische 
coalitiepartner uitte bij monde van fractieleider A .E  de Savornin Lohman zelfs grote 
bezwaren en bezorgdheid. Lohman was van mening -  en hij had gelijk -  dat het voorstel in 
strijd was met hetgeen in 1915, toen de regering zich in verband met de oorlog gedwongen 
zag een tijdelijke vertegenwoordiging bij het Vaticaan in te stellen, door de toenmalige 
premier RW .A. Cort van der Linden, een partijloze liberaal, was toegezegd. Een door 
Lohm an ingediend amendement, waarin werd voorgesteld in de begroting de post van het 
gezantschap te schrappen, werd niet ondersteund door de antirevolutionairen, waardoor het 
met 48 tegen 29 stemmen werd verworpen.11

Vervolgens ging het in de ogen van de meest doemdenkende protestanten snel met de ver
dere uitverkoop van het protestantse vaderland. Het processieverbod, dat het ook na de
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grondwetsherziening van 1848 voor katholieken nog altijd onm ogelijk maakte in grote delen 
van het land in het openbaar hun plechtige kerkelijke om m egangen te houden, werd door 
katholieke juristen en volksvertegenwoordigers ter discussie gesteld. Straks zou Onze-Lieve- 
Heer over de openbare weg worden gesleept, zo was de reactie van enkele fanatieke predi
kanten. Hetzelfde zou gebeuren bij een herziening van artikel 123 van het Reglement op het 
beleid der Regeering van Nederlandsch-Indië. Als deze beperking werd afgeschaft, stond het 
de katholieke curie vrij naar believen missionarissen naar de Indische archipel te zenden. De 
daar al aanwezige spanningen tussen zendelingen en m issionarissen zouden door een derge
lijk vrijlaten van de m arkt verder oplopen, waardoor de verkondiging van Gods Woord 
onder heidenen en islamieten ernstige schade zou oplopen.

‘Rom e’ was volgens velen duidelijk bezig met een bekeringsoffensief tegen alle verworven 
geestelijke vrijheden, waaronder de vrijheid van geweten. D oor middel van onder meer spe
cifiek op protestanten gerichte missioneringacties, het najagen van lucratieve baantjes bij de 
overheid en het terugtrekken in eigen kring (met de stichting in 1923 van een eigen universi- 
teit in Nijmegen als voorlopig dieptepunt) zou worden gepoogd het land in bezit te krijgen. 
Van katholieke zijde werd dat laatste streven overigens niet ontkend. Integendeel, het triom 
falisme vierde in de jaren na de Eerste W ereldoorlog hoogtij in de katholieke pers met als 
climax, eind ju li 1924, de verslaggeving rond de viering van het Internationaal Eucharistisch 
Congres in Am sterdam .12

Antikatholieke angstgevoelens, die dus voortdurend werden aangewakkerd door olie op 
het vuur gooiende katholieke fanatiekelingen, konden in deze tijd m oeilijk verborgen w or
den gehouden. M aar dat hoefde ook niet langer. Niet alleen had de invoering van het even
redig kiesstelsel de politieke verhoudingen geheel op zijn kop gezet, ook moesten de erfge
namen van de grondlegger van de orthodox-protestantse partijpolitiek, Guillaum e Groen 
van Prinsterer, de overwegend gereformeerde antirevolutionairen en de grotendeels her
vorm de christelijk-historischen, duidelijker dan tevoren hun oor te luisteren leggen bij de 
achterban om zo veel m ogelijk stemmen aan zich te kunnen blijven binden. Kon men in het 
oude kiesstelsel in de meeste gevallen redelijk nauwkeurig voorspellen welke partij de dis- 
trictszetel zou binnenhalen, nu moest er voor iedere individuele stem worden geknokt.

Het was in 1928 voor verschillende prom inente protestanten dan ook (nood)zaak een 
com m entaar in het eerder genoemde gedenkboek Rome-Dordt te laten opnemen. Dat deed 
onder anderen een viertal christelijk-historische Tvveede-Kamerleden, voorts een fiks aantal 
(kerkelijke) hoogleraren en tot slot vanzelfsprekend een grote groep confessioneel-her- 
vorm de predikanten. Onder die laatsten dominee C.A. Lingbeek die in de Tweede Kamer 
zat namens de uiterst antipapistische Hervormde Gereformeerde Staatspartij ( h g s ) . 13 O pval
lend was het opnemen van een bijdrage van het SGP-Tweede-Kamerlid G.H . Kersten. Poli- 
tiek-kerkelijk gezien was deze bevindelijk-gereformeerde predikant weliswaar een vreemde 
eend in de bijt, zeker naar de mening van geëmancipeerde lieden als m evrouw Van den 
Bergh, m aar diens afkeer van het katholicisme was dermate groot dat het onverstandig zou 
zijn geweest hem geen plekje in het boek te gunnen. Over de ernst van de kwaadaardige 
bedoelingen van de katholieke erfvijand waren de representanten van de verschillende pro
testantse geloofsrichtingen namelijk allen dezelfde mening toegedaan: de opmars van 
Rome moest door middel van een zo hom ogeen mogelijk protestants blok worden gestuit. 
In bijna alle bijdragen zijn dan ook de trefwoorden ‘vrijheid’, ‘plicht’, ‘eenheid’ en ‘strijd ’ 
terug te vinden.
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Uit de antirevolutionaire hoek was er ó f  niem and bereid gevonden ó f niem and benaderd. 
Waarschijnlijk zal het een combinatie van die twee mogelijkheden zijn geweest, In de jaren 
na de invoering van de evenredige vertegenwoordiging, die dus een nieuwe, meer naar popu
lisme neigende vorm  van politiek acteren in het leven had geroepen, waren de protestantse 
facties duidelijker dan ooit tevoren tegenover elkaar komen te staan over de vraag ‘wat te 
doen met Rom e’. Allen betichtten zij elkaar voortdurend van het verloochenen van de 
geloofsstrijd van de calvinistische voorvaderen, die met verlies van zovele levens voor het 
nageslacht de zo gekoesterde protestantse vrijheden hadden veiliggesteld.14

D e p o s it ie  va n  de v ro u w  in  v e r le d e n  en h ed e n

We keren terug naar het citaat van Jeannette van den Bergh van Eysinga-Elias waarin werd 
opgeroepen tot protestantse zelfherziening. Zij was een van de weinige actieve vrouwelijke 
leden in de Evangelische M aatschappij. Met de verwijzing naar de achterstelling van de 
vrouw  was zij haar tijd ver vooruit. Vrouwen speelden nam elijk in orthodox-protestantse 
kringen, bij de antirevolutionairen in het bijzonder, tot aan de Tweede W ereldoorlog een ach
tergestelde rol.15 Terwijl de r k s p  al in 1922 Sophie C .C . Bronsveld-Vitringa16 als eerste vrou 
welijke Tweede-Kamerlid verwelkomde en de c h u  in datzelfde jaar de juriste Frida C. Katz 
mocht begroeten, werd het eerste vrouwelijke antirevolutionaire Kam erlid pas ruim veertig 
later -  in 1963 -  beëdigd.17 Niet voor niets sprak men in die partij met trots over ‘m annen
broeders’ en niet van ‘vrouwenzusters’. Vrouwen, voorzover aanwezig bij vergaderingen van 
partij o f  kerk, figureerden slechts als toehoorders, en zij vervulden, wellicht belangrijker nog, 
in de pauze de rol van koffiedames.

In haar com m entaar hekelde m evrouw Van den Bergh het katholicisme als vrouw onder
drukkend instituut. De positie van de vrouw in de religie, in de sam enleving en zelfs in het 
huisgezin zou in dat geloof achtergesteld zijn aan die van de man. De parallellen met het 
heden zijn op dit punt bijzonder groot te noemen. Wordt in het citaat de benaming ‘room - 
sche’ vervangen door die van ‘ islamitisch fundamentalistische’, dan kunnen op het gebied 
van de vrouwenemancipatie nam elijk nagenoeg dezelfde verwijten aan het adres van deze 
andersdenkenden worden ontdekt. W?erd het celibatair leven van katholieke geestelijken door 
het gros van de protestanten altijd als iets onnatuurlijks beschouwd, heden ten dage wordt 
de al dan niet afgedwongen ascese -  letterlijk: onthouding van alle zingenot uit religieuze 
overwegingen -  van islamitische meisjes door een meerderheid van de autochtone bevolking 
ronduit als vrijheidsbeknottend beschouwd. De islamitische hoofddoek en lichaambedek- 
kende vrouwenkleding vertonen op dat punt niet alleen symbolisch veel overeenkomsten 
met de sluier en het religieuze gewaad van nonnen.

In onze m oderne Nederlandse samenleving hoort een slimme m eid voorbereid te zijn op 
haar toekomst. Een vrouw wordt dus niet geacht zich als jonge maagd te laten uithuwelijken 
aan een man uit het land van herkomst. Het is bovendien niet verstandig dat zij zich in het 
openbare leven beweegt met een hoofddoek, omdat haar kansen op de arbeidsmarkt daar
door aanzienlijk slinken. En volgens velen is het al helemaal niet van deze tijd ook nog eens 
een groot aantal kinderen op de wereld te zetten. Misschien zorgt die laatste gedachte wel 
voor de grootste vrees. Volgens de meest uitgesproken cultuurpessimisten onder ons is het 
nam elijk nog slechts een kwestie van tijd; straks leggen de autochtone Nederlanders getals
matig het loodje en dan is de islamitische machtsovername aanstaande. Vooralsnog in de vier
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grote steden, m aar in de toekomst zullen ook onze kinderen o f kindskinderen met ‘het hoofd 
naar Mekka’ liggen. Niet de protestantse natie waarvan zo lang werd gesproken, m aar de 
christelijk-humanistische dreigt voorgoed teloor te gaan.

P a ra lle lle n  in  de a n tih o u d in g e n ?

Kunnen er, zoals bij het protestants antipapisme, ook bij het steeds duidelijker de kop opste
kend anti-islam isme verschillende vorm en worden onderscheiden? Vanzelfsprekend bestaat 
er afkeer van de islam op theologische gronden. Termen als jih ad  en sharia klinken velen van 
ons, christenen en niet-christenen, onheilspellend (of misschien zelfs duivels) in de oren. 
Vraag is echter hoeveel het allochtone deel der bevolking daadwerkelijk weet van de enorm 
grote verscheidenheid binnen de islam. Als het met de kennis van die wereldreligie net zo 
beroerd is gesteld als vroeger het geval was met die van het katholicism e'8 -  en daar kunnen 
we wel van uitgaan -  dan zullen de vooroordelen niet af- m aar toenemen. Met alle gevolgen 
van dien voor de steeds meer in het nauw gebrachte islamitische Nederlanders.

Is er sprake van een zelfde historische component als bij het antipapisme? Als we mogen 
afgaan op de rondvraag die het Historisch Nieuwsblad  geregeld houdt onder brede lagen van 
de Nederlandse bevolking, dan moeten we vrezen dat slechts een minderheid weet wanneer 
bijvoorbeeld de Tachtigjarige Oorlog plaatsvond o f in welk jaar het Koninkrijk der Neder
landen het levenslicht zag. En hoeveel vaderlanders weten wie er streden in de slag bij Lepan- 
to? Wie de leus ‘liever Turks dan paaps’ niet kan duiden, kan zich mijns inziens beter niet met 
historische argumenten laten voorstaan op een grotere mate van Nederlanderschap dan de 
niet-christelijke ‘nieuwe’ landgenoten. Toch is er op dit vlak een ontwikkeling gaande. Kende 
Nederland vroeger al protestanten wier belangrijkste gemeenschappelijke geloofskenmerk 
hun afkeer van het katholicisme was -  Abraham  Kuyper noemde hen minachtend ‘halven’ - ,  
de laatste jaren wordt het bijzonder onderwijs in toenemende mate verdedigd door ouders 
die nauwelijks het verschil tussen Pasen en Pinksteren kennen. Deze vaders en moeders, die 
ik zou willen betitelen als ‘cultuurchristenen’, achten plotseling een gedegen christelijke 
opvoeding van belang voor de vorm ing van hun kinderen. Nee, zo benadrukken zij, de keu
ze zou in het geheel niet bepaald zijn door het feit dat bijzondere scholen m inder ‘zwart’ zijn 
dan de openbare.

En op politiek-maatschappelijk terrein? Is er in de tegenwoordige islam daadwerkelijk een 
dominante beweging waarneem baar die streeft naar wereldheerschappij? Zoals die ook zou 
hebben bestaan ten tijde van de hoogtijdagen van het ultramontanisme? M oeten w ij,‘toleran
te’ Nederlanders, andermaal vrezen voor een bedreiging van onze vrijheden, die eerst een 
protestantse oorsprong hadden, maar tegenwoordig als christelijk-humanistisch worden 
gekenschetst? Sinds de aanslagen van 11 september 2001, de opkomst en de dood van Pim For
tuyn is er in de samenleving van alles gaande. Net zoals in de jaren na de Eerste Wereldoorlog 
lijkt het wel alsof het na jaren van al dan niet gedwongen stilzwijgen plotseling noodzaak is dat 
politici zich uitspreken over de multiculturele samenleving. Emotionele uitlatingen worden 
daarbij niet geschuwd. Integendeel, net als vroeger bij de aversie tegen de katholieken het geval 
was, worden ook nu allerlei zaken samengebundeld om het gevoel van algemeen maatschap
pelijk onbehagen ten opzichte van volgelingen van de islam extra kracht bij te zetten.

Zo krijgen een paar honderd Marokkaanse jongeren die onder meer in de buitenwijken 
van Amsterdam de boel terroriseren in de nationale media meer aandacht dan bijvoorbeeld
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de m iljoenen slachtoffers van geweld en onderdrukking in de Derde Wereld. Wie kan mij, 
bewoner van het meestentijds zo vredige N oord-Groningse platteland, uitleggen wat het ver
schil is tussen deze strontvervelende M arokkaanse jongeren uit de grote stad en bijvoorbeeld 
massaal op de vuist gaande ‘supporters’ van de Katwijkse zaterdagamateurhoofdklasser 
Quick Boys tijdens een kam pioenswedstrijd in het Friese Harkema? Er zijn eerder overeen
komsten aan te wijzen, onder m eer dat geen van de zo dikwijls naar voren geschoven geeste
lijke leiders van die jongeren, in casu de im am  en de dominee, krachtdadig stelling nemen 
tegen dergelijk asociaal gedrag.

Nederland anno 2003: over welke natie hebben wij het eigenlijk?

De Nederlandse politiek lijkt na jaren van paarse saaiheid eindelijk weer een beetje spannend 
te zijn geworden. Zo werden voor het eerst in de bestaansgeschiedenis van zowel de s g p  als 
de ChristenUnie deze orthodox-protestantse splinterpartijen officieel uitgenodigd voor een 
aantal informatieve gesprekken over een mogelijke regeringsdeelname. Een uiterst zelfverze
kerde Bas van der Vlies antwoordde voor een batterij camera’s op een vraag van een journa
list o f deze inform atieronde wel helemaal serieus te nemen was, dat hij daarbinnen ‘niet voor 
aap’ had gezeten. N og nooit had de bevindelijk-gereformeerde voorm an in het zwart zo in 
de belangstelling gestaan, zonder dat hij daar door een controversiële uitspraak zelf aanlei
ding voor had gegeven. Tot voor kort werd Van der Vlies’ s g p  -  let wel: we hebben het hier 
over de oudste nog bestaande politieke partij van Nederland -  nooit helemaal serieus geno
men. Want hoe roem rucht onze vaderlandse geschiedenis ook mag zijn geworden door de 
uiteindelijke overwinning op de Spanjaarden, zelfs ten tijde van de door de calvinistische 
voorvaderen gedomineerde Republiek werden al te streng in de leer zijnde gelovigen niet 
voor vol aangezien. Als het erop aankwam om de boel bijeen o f  draaiende te houden, won de 
koopm an het toch altijd van de dominee.

M aar tijden veranderen. Zo nam  dit voorjaar de liberale (en dus antiklerikale) kwaliteits
krant n r c  Handelsblad een ingezonden stuk op met de aandachttrekkende titel ‘ s g p  is 
bepaald geen enge partij’. '9 De opsteller, de s g p -wethouder W im van Duijn uit het vissers
dorp Katwijk, was naar eigen zeggen verbaasd over de com m otie die was ontstaan over een 
mogelijke regeringsdeelname van de ChristenUnie en de s g p .  Er zou volgens hem vooral 
worden gereageerd‘op basis van ongegronde vooroordelen’. M aar is de s g p  dan daadwerke
lijk geen enge partij? Het is toch niet zom aar dat alleen al de achtergestelde positie van vrou
wen -  zij kunnen namelijk niet volwaardig lid worden -  leidt tot hoog oplopende discussies? 
De wethouder meende in het ingezonden stuk dat deze zienswijze tekortschoot. M an en 
vrouw  waren wel degelijk gelijkwaardig, maar werden ‘in de visie van een deel van de s g p  

door God niet in taak en functie gelijkgesteld’. Een ‘niet onaanzienlijk deel’ van de s g p ,  w aar
onder hijzelf, zou op dat punt ‘genuanceerder’ denken. Want, zo ging het verder: ‘Juist de 
vrouw staat in hoog aanzien bij de s g p .  De partij verwerpt bijvoorbeeld exploitatie van de 
vrouw door m iddel van prostitutie. Ook keert zij zich tegen het beeld van de vrouw als lust
object, als een ding “ waarop je kunt kicken”  Men zou zich eens wat meer moeten verdiepen 
in de beweegredenen van een partij, zo besloot Van Duijn. Dat zou ‘het respect, en wellicht 
ook de waardering voor elkaar bevorderen’.

Ik zag het na lezing van het stuk al onm iddellijk voor me: de voorvechtsters van alle fem i
nistische golven tezamen hand in hand met Van der Vlies’ streng gereformeerde broeders in
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de strijd tegen allen die de vrouw als een ding zien ‘waarop je kunt kicken. Voeg daarbij nog 
een stel im am s als El M oum ni en Abu Jahjahs Nederlandse afdeling van de Arabisch-Euro- 
pese Liga ( a e l ) -  in de beweegredenen van die partij moet men zich zeker eens wat meer 
verdiepen -  en de seksuele uitbuiting van de vrouw  behoort tot het verleden. Over een 
m onsterverbond gesproken, m aar dan wel één dat streeft naar het einde van de opheffing van 
het bordeelverbod, en bij wie vrouwen, zowel zij die zondags met hoedjes op ter kerke gaan 
als zij die zich gesluierd over straat bewegen, weer als vanouds fulltime m oeder mogen zijn 
en andermaal het alleenrecht krijgen op het aanrecht. Dan kan televisiekijkend Nederland 
ook eindelijk antwoord geven op de reclamespot van postbus 51 waarin wordt gevraagd: ‘Wie 
doet nu wat bij jullie thuis?’

Terug naar de oproep van m evrouw Van den Bergh. Vijfenzeventig jaar geleden was het 
haar wens dat protestanten gingen beseffen ‘dat gelijkwaardigheid van man en vrouw in het 
leven en in de landswetten tot haar recht behoort te kom en’ en ‘dat de vrouw  in de samenle
ving en in de kerk nergens wordt achtergesteld bij den man’. Deze vraag lijkt in onze m ulti
culturele sam enleving actueler dan ooit. Want waar staan we nu? En belangrijker nog: in wat 
voor een land willen wij samenleven? In de a r p  m ag de vrouw  dan lange tijd een achterge
stelde rol hebben gespeeld, toch hebben de antirevolutionairen al kort na de oprichting van 
de partij laten weten op één kardinaal punt te verschillen van hun bevindelijk-gereformeer- 
de broeders. In 1887 verwoordde Kuyper dat onderscheid als volgt: ‘ ( . . .)  het probleem, ter 
oplossing aan ons gesteld, was niet: Hoe een puur Calvinistischen Staat in te richten?, maar 
wel: Hoe moet onze Staatsinrichting zijn om aan Libertijnen en Calvinisten, aan Room sch- 
gezinden en Erasmianen, tot aan Joden en desnoods M ohamedanen toe, een gerust, vrij en 
toch goedloopend saamleven te verzekeren?’20

Hoe dit goedlopend samenleven nu gestalte te geven, dat is -  116 jaar later! -  opnieuw 
actueel en een van de belangrijkste opgaven waarop het kabinet-Balkende II de komende tijd 
het antwoord moet zien te vinden. Want net zoals de gereformeerden en de katholieken in 
dit land van figuranten uiteindelijk hoofdrolspelers in het politiek-maatschappelijk debat 
zijn geworden, zullen op den duur ook de ‘nieuwe’ Nederlanders de plaats gaan opeisen die 
hun op grond van de getalsmatige verhoudingen toekomt. Met een simpel ‘de boel bij elkaar 
houden’ zal binnenkort geen genoegen meer worden genomen. Ik verheug me op de komst 
in het parlement van partijen als de a e l , die de belangen van allochtone inwoners van dit 
land met een andere dan een christelijk-humanistische achtergrond voorop zullen stellen. 
Kunnen we eindelijk eens de discussie aangaan in wat voor een samenleving wij -  m annelij
ke én vrouwelijke inwoners van dit land -  eigenlijk willen leven. Dat kan nog een emotioneel 
debat worden.
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wen van beteekenis in onze dagen (Haarlem 1908). Zie ook: Willem Otterspeer, Bolland. Een biogra

fie  (Amsterdam 1996).
4 Willem Otterspeer noemt haar ‘een van de volgelingen van het eerste uur’ (Otterspeer, Bolland, 

p. 12). Net als haar grote voorbeeld was ook zij hoofdbestuurslid geweest van de op zijn zachtst 

gezegd weinig katholiekvriendelijke Evangelische Maatschappij.
5 Met deze weinig vleiende benaming worden consequent de katholieke gelovigen bedoeld die zich 

onderwerpen aan de autoriteit van de leider van de katholieke kerk, die tevens de bisschop van 

Rome is.
6 Heden ten dage bestaat deze nog als de gerespecteerde Vereniging van Welstand.

7 ‘Phylactèrion’ was afgeleid van het Griekse woord voor wachtpost en de Latijnse zinspreuk, vrij ver

taald: ‘Op haar steunen wij, haar verdedigen wij’ stond op de munten uit de tijd van de Republiek. 

Zie voor een uitvoeriger beschrijving van deze en de andere antipapistische clubs die in de negen

tiende eeuw ontstonden: J. van Zuthem, ‘Tegen de teloorgang van de protestantse natie. Enkele 

opmerkingen over de relatie tussen Groen van Prinsterer en de antipapistische stromingen en net

werken rond het midden van de negentiende eeuw’, in: G.J. Schutte en J. Vree (red.), Om de toekomst 
van het Protestantse Nederland. De gevolgen van de grondwetswijziging van 1848 voor kerk, staat en 
maatschappij. Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 6 (1998) p. 128- 
151.

8 Onder anderen de conservatief-liberaal J. Bosscha, de liberaal E.W. van Dam van Isselt -  die zelfs tot 

Thorbeckes negenmannen behoorde -  en de graaf Gerrit Schimmelpenninck jr. Nogmaals verwijs 
ik voor deze en andere prominente leden graag naar bovengenoemd artikel ‘Tegen de teloorgang van 

de protestantse natie’.

9 Eind 1922 en eind 1927 respectievelijk 4316 en 8711 leden en begunstigers (Rome-Dordt. Gedenkboek, 

P- 35)-
10 Graag verwijs ik voor een uitgebreidere uiteenzetting van de hier genoemde katholieke initiatieven 

naar het derde en laatste deel van mijn proefschrift, getiteld: ‘De protestantse reacties op de katho
lieke verstoring van de christelijke godsvrede, 1918-1925’ (Johan van Zuthem, ‘Heelen en halven’. 

Orthodox-protestantse voormannen en het ‘politiek ’ antipapisme in de periode 1872-1925 (Hilversum 
2001) p. 195-284).

11 Zie voor een uitvoerige beschrijving van de standpunten van de beide orthodox-protestantse par
tijen hoofdstuk V ‘Het gezantschap bij de paus in 1920. Een “ommezwaai” van christelijk-histori- 

schen o f van antirevolutionairen?’ Van Zuthem, ‘Heelen en halven', p. 197-202.

12 De historicus L.J. Rogier heeft de provocerende toon van de katholieke pers een uiting genoemd van 

een ‘minderwaardigheidscomplex, dat zich moest compenseren in een triomfroes’ (L.J. Rogier, 

Katholieke herleving. Geschiedenis van katholiek Nederland sinds 1853 (’s-Gravenhage 1956) p. 556).
13 Zie voor een uitvoerige analyse van deze antipapistische splinterpartij de dissertatie van Koen Vos

sen, Vrij vissen in het Vondelpark. Kleine politieke partijen in Nederland 1918-1940 (Amsterdam 2003) 
p. 69-82.

14 De grote antirevolutionaire voorman Abraham Kuyper onderscheidde al in de tijd waarin hij nog 
predikant was te Beesd een verschil tussen wat hij noemde hele en halve protestanten. Bij de halven 

doelde hij na de Doleantie op de hervormden die in zijn ogen vaag, algemeen christelijk waren, 

maar bovenal antikatholiek. Voor een nadere duiding van Kuypers definiëring van de begrippen 

hele en halve protestanten verwijs ik naar het eerste deel van mijn proefschrift ‘Om de erfenis van 
Groen’, p. 21-109.
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15 Zie voor een beschrijving van de positie van orthodox-protestantse vrouwen in de tijd voor de 
Tweede Wereldoorlog: H.J. van der Streek, ‘De christenvrouwen (1880-1940). Liefdadigheid, vrou

wenbeweging en politiek’, in: J. de Bruijn (red.), Een land nog niet in kaart gebracht. Aspecten van het 

protestants-christelijk leven in Nederland in de jaren 1880-1940 (Amsterdam 1987) p. 217-240, aldaar 
236.

16 Een dochter van de beruchte papenvreter Andries Willem Bronsveld en schoondochter van de 

katholieke apologeet A.J. Vitringa, die onder het pseudoniem Jan Holland zijn artikelen schreef 
(Van Zuthem, ‘Heelen en halven’, p. 203).

17 J. de Bruijn,‘Partij o f beginsel? De antirevolutionaire en christelijk-historische richting in de Neder

landse politiek’, in: De Bruijn (red.), Een land nog niet in kaart gebracht, p. 27-69, aldaar 57.

18 Voor het oordeel van protestantse theologen over de kennis van de achterban van het katholicisme 

zie hoofdstuk VI ‘De “ roomse” bekering van Nederland’, Van Zuthem ,‘Heelen en halven’, p. 203-214.

19 n r c  Handelsblad, 24 april 2003.
20 De Standaard, 25 mei 1887. Tevens geciteerd in Van Zuthem, ‘Heelen en halven’, p. 73.
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Uit de notulen van de ministerraad



Het geheim van de Trêveszaal

Rob Visser

Het Catshuis en de Trêveszaal: het zijn plaatsen en begrippen die tot de verbeelding spreken. 
D aar vergadert de m inisterraad. Daar wordt in de beslotenheid beslist over zaken die ons 
allen aangaan. Wat daar precies wordt gewisseld is geheim. Geheim om goede, staatsrechte
lijke redenen. M aar dat geheim is van beperkte duur. Na twintig jaar komt in beginsel het 
verslag van die bijeenkomsten vrij. Aanleiding om stil te staan bij het verschijnsel van het 
waarom  en het hoe van de notulen van de ministerraad. Een aantal kanttekeningen mede op 
basis van de praktijk.

W at en w a a ro m  geh eim ?

Het geheim van het Catshuis o f  de Trêveszaal spreekt tot veler verbeelding. Al decennialang 
geeft de m inister-president iedere vrijdag na de ministerraad een uiteenzetting voor de 
m edia over wat de m inisterraad heeft besloten. M aar hoe dat besluit tot stand kwam wordt 
niet gemeld; dat m ag niet worden gemeld. De grondwettelijke eenheid van het regerings
beleid verzet zich daartegen. Wat zich precies heeft afgespeeld in de ministerraad, welke 
afwegingen de revue zijn gepasseerd en hoe deze precies zijn gewogen in het proces van 
besluitvorm ing, moet aan het oog onttrokken blijven. Die geheimhouding van de gedachte
wisseling in de ministerraad is essentieel voor het collegiale bestuur zoals wij dat in 
Nederland kennen. Datzelfde geldt overigens voor andere landen die een systeem van 
collegiale besluitvorm ing kennen. Dit alles hangt direct samen met de legitimiteit van de 
overheid. Een regering, een overheid moet met één stem spreken. Het kan niet zo zijn dat de 
burgers op dezelfde vragen o f situaties een verschillende reactie krijgen. Eenheid van beleid 
is daarom essentieel in een modern parlem entair stelsel. Dit is ook in de Grondwet vast
gelegd (art. 45 lid 3). De burger moet op een duidelijke en gelijkgerichte overheid kunnen 
vertrouwen. De overheid moet met één m ond spreken: voorspelbaar en niet willekeurig. De 
burger moet op de overheid kunnen vertrouwen. Daarom  is ook het vertrouwelijk beraad in 
de m inisterraad zo belangrijk. Daar wordt immers dat eenvormig beleid gestalte gegeven. 
M inisters moeten in alle openheid de vaak vele verschillende aspecten van een zaak kunnen 
beoordelen. Om vervolgens een gemotiveerd besluit te nemen, en een lijn te bepalen die voor 
iedereen op dezelfde wijze geldt.

Gedurende twintig jaar zijn de notulen van de ministerraad daarom volledig gesloten. 
M aar na die periode worden de notulen, behoudens enkele bijzondere situaties en soms 
met een enkele restrictie vrijgegeven. Het bijzondere karakter van de notulen maakt het 
nuttig om wat verder in te gaan op de betekenis van deze verslagen en op de plaats van de 
m inisterraad. Voor een goed begrip van de notulen is het nodig de betekenis van de notu
len te kennen en de wijze waarop zij in elkaar zitten: wat zijn het, wat staat erin en ook: wat
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staat er niet in. Alleen met die kennis zijn zij goed te lezen en op hun juiste waarde te 
schatten.

Het cyclische leven van de m inisterraad

In beginsel vergadert de m inisterraad iedere vrijdag gedurende de hele dag. Daarm ee is het 
een vast punt in de agenda van elke minister. Staatssecretarissen zijn geen lid van de m inis
terraad, m aar zij zijn in ieder geval wel aanwezig bij de behandeling van onderwerpen die 
hun portefeuille aangaan. Voorts is de lunch een vast ontm oetingspunt waaraan ook staats
secretarissen kunnen deelnemen die verder niet bij de vergadering aanwezig zijn. De organi
satie rond de ministerraad is gebaseerd op die wekelijkse vergadering. De ministerraadcyclus 
start elke maandag. Dan wordt in de stafvergadering van het kabinet van de m inister-presi
dent de agenda voor de m inisterraad van de aanstaande vrijdag door de minister-president 
vastgesteld. Deze agenda wordt aan alle bewindspersonen en ministeries gezonden. Dinsdag 
o f woensdag kan er nog een aanvullende agenda uitgaan indien er spoedeisende zaken zijn. 
Vrijdag vindt dan de m inisterraad plaats. Van de vergadering van de m inisterraad wordt een 
besluitenlijst gemaakt die in de stafvergadering van m aandag door de minister-president 
wordt vastgesteld en naar alle bewindspersonen wordt gezonden. De besluitenlijst is het 
onderdeel van de notulen van de vergadering dat bij voorrang wordt opgesteld om de m inis
teries in staat te stellen zo snel m ogelijk uitvoering te geven aan de besluitvorm ing van de 
ministerraad. De notulen zelf worden in de loop van de week opgesteld en gezonden aan de 
bewindspersonen. Eventuele wijzigingen kunnen daarop worden ingediend. De praktijk laat 
zien dat het aantal wijzigingsvoorstellen beperkt is en ook soms nogal persoonsgebonden. In 
de eerstvolgende ministerraad worden de notulen dan form eel vastgesteld. Daarna wordt het 
exemplaar door de minister-president getekend.

De m inisterraad in het leven van een m inister

Elke vrijdag is de werkplek van een minister niet de werkkam er op zijn ministerie, maar de 
Trêveszaal op het Binnenhof. Op die dag staat de collegiale samenwerking en besluitvorm ing 
centraal. De rest van de week is hij vooral m inister aan het hoofd van zijn ministerie, vak
minister, en staat vooral het eigen beleidsterrein centraal. M aar gedurende de week zijn er 
natuurlijk ook de nodige contacten met collega-ministers en staatssecretarissen. Hetgeen op 
vrijdag in de m inisterraad wordt besproken bouwt soms voort op gesprekken die eerder met 
een o f meerdere collega’s zijn gevoerd. Een m inisterraad is dus niet zozeer een voortzetting 
van de vorige ministerraad, maar veel meer een voortzetting van andere discussies. De 
inhoudelijke bespreking in de m inisterraad wordt daarom ook vooral bepaald door de pun
ten die nog openstaan. De meeste punten worden opgelost in het voortraject van een voor
stel. Meestal gebeurt dat in ambtelijk overleg, uiteraard op grond van ministeriële aanwij
zingen waar dat nodig is. Overgebleven knelpunten kunnen vervolgens in vooroverleg tussen 
bewindspersonen worden opgelost. Vervolgens kunnen onderwerpen ook nog in een m inis
teriële com m issie o f  in een onderraad van de m inisterraad worden behandeld.

Uit het voorgaande volgt dat de inhoudelijke behandeling zich niet altijd zal richten op de 
meest ingrijpende punten uit een voorstel, maar op de overgebleven knelpunten die moeten 
worden opgelost om tot een besluit te komen. Dat betekent ook dat de lengte van de behan
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deling van een voorstel niet altijd in verhouding staat tot het inhoudelijk belang van dat 
voorstel. De journalistieke vraag over de duur van de vergadering als teken van de ingrij
pendheid van een voorstel, is daarom niet altijd relevant.

De volgorde van behandeling van onderwerpen staat ook los van het belang van het 
onderwerp. Er wordt een vaste volgorde op de agenda gehanteerd. Basis daarvan is dat de 
onderwerpen op de agenda worden opgenomen in de volgorde van het num m er van het 
begrotingshoofdstuk van het indienende ministerie. Het begin van de agenda is, al sinds eni
ge decennia, buitenlands beleid. Slechts in uitzonderingsgevallen beslist de m inister-presi
dent tot het veranderen van de agendavolgorde, bijvoorbeeld vanwege de urgentie van een 
onderwerp.

H et h a n d w e rk  ro n d  de m in is te r ra a d

Sinds 1945 kent de m inisterraad een ambtelijk secretaris die onder meer verantwoordelijk is 
voor het opstellen van de notulen van de m inisterraad. Voor die tijd werd het (korte) verslag 
van de ministerraad gemaakt door een van de ministers zelf. De secretaris wordt sinds 1965 
bijgestaan door een adjunct-secretaris, die aanvankelijk werd aangeduid als notularis. Het 
werk van de secretaris en de adjunct tijdens de vergaderingen is zeer intensief. In Nederland 
geen Watergate. Er loopt geen bandopnam eapparaat mee waarm ee de discussie achteraf nog 
eens kan worden teruggedraaid. Zowel de secretaris als de adjunct-secretaris maakt tijdens 
de discussie aantekeningen van het besprokene. Op basis van die aantekeningen, de kennis 
van de ingediende stukken en voorstellen en op basis van de eigen aanwezigheid bij de dis
cussies worden vervolgens de notulen opgesteld. Die notulen zijn geen woordelijk verslag o f 
stenogram van de vergadering, m aar een functionele weergave van het besprokene. Niet ver
slaglegging voor de geschiedenis staat daarbij voorop, m aar het verschaffen van een hulp
middel voor de beleidsvorm ing en besluitvorming.

'And so while the great ones repair to their dinner,
The secretary stays, growing thinner and thinner,
Racking his brains to record and report
What he thinks they will think that they oaght to have thought’

Deze ambtelijke wijsheid werd vaak door de toenmalige secretaris van de m inisterraad, J.H. 
Kist, ter lering aan zijn adjunct-secretarissen voorgehouden. Het laatste deel ervan geeft op 
bijzonder treffende wijze de essentie weer van het werk van de secretaris en adjunct-secreta
ris van de m inisterraad. Het is het zoeken naar een juiste weergave van de kern van het 
gesprokene, geform uleerd alsof het de volledige gesproken tekst is en beperkt tot datgene wat 
relevant is voor het besluit en tot eventuele andere relevante zaken die naar aanleiding van 
het onderwerp aan de orde komen. E11 dat alles dan ook nog zonder onderbreking, zonder 
de mogelijkheid om verduidelijking o f zelfs m aar een herhaling van snel uitgesproken zin
nen te kunnen vragen en vaak met verwijzingen waarvan alleen de direct betrokken m inis
ters volledig begrijpen waarover het gaat. Notuleren is een vak en dat geldt zeker voor het 
notuleren van vergaderingen van de ministerraad.
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Het kabinet-Lubbers II in eerste vergadering bijeen, 15 ju li 1986 [Foto: Spaar tics tad Fotoarchief].

Notulen en geschiedschrijving

Na het bovenstaande is de vraag gerechtvaardigd naar de betekenis van de notulen van de 
m inisterraad voor de geschiedschrijving. Hoewel niet het prim aire doel van de notulen, is 
de betekenis ervan voor de geschiedschrijving toch aanzienlijk. Dat belang hangt samen 
met de betekenis van de ministerraad in ons staatsbestel en met de inhoudelijke kwaliteit 
van de notulen. De m inisterraad is sinds de Tweede Wereldoorlog uitgegroeid tot de motor 
van de regering. Daar wordt over het algemeen regeringsbeleid beraadslaagd en dat orgaan 
kan als enige over het algemeen regeringsbeleid besluiten nemen. Som s functioneert die 
m otor beter en soms minder, m aar dat doet aan het belang ervan niet af. Wie de onder
werpen op zich laat inwerken die in artikel 4 van het Reglement van Orde van de m inister
raad zijn opgesomd als onderwerpen waarover de m inisterraad onder m eer’ beraadslaagt 
en besluit, moet wel tot de conclusie komen dat het soort onderwerpen waarover ministers 
nog bij uitsluiting bevoegd zijn te beslissen, beperkt is. Hieraan moet nog worden toege
voegd dat de opsom m ing in artikel 4 niet lim itatief is. Het grootste deel van de onderwer
pen die door de samenleving belangrijk worden gevonden, komt op een o f  andere m anier 
in de ministerraad aan de orde. De wijze waarop de notulen daarvan verslag doen maakt 
het m ogelijk 0111 een goed beeld te krijgen van de discussie en de afwegingen die daar u it
eindelijk tot een besluit hebben geleid. Wat in de notulen staat, is ook zo aan de orde 
geweest. Niet altijd in die letterlijke woorden, maar wel in een authentieke en uitgebreide 
samenvatting waarbij zoveel m ogelijk is aangesloten bij de bewoordingen die zijn gebruikt. 
Naarmate er meer maatschappelijke discussie o f  controverse over een onderwerp is
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geweest, zal dat onderwerp veelal ook uitvoeriger en vaker in de m inisterraad aan de orde 
zijn geweest. De notulen vorm en dan een waardevolle bron over de inhoud en afronding 
van de besluitvorm ing daarover. Voor andere onderwerpen geldt dat de m inisterraad voor
al de afronding van de nog openstaande punten behandelt. Soms zijn dat echte politieke 
punten, soms zaken die een keuze in de competentiesfeer vereisen, soms ook keuzen van 
financiële aard. In ieder geval is de ministerraad de plaats waar de formele besluitvorm ing 
over alle aangelegenheden van het algemeen regeringsbeleid plaatsvindt. Soms gaat die for
mele besluitvorm ing gepaard met een uitgebreide beschouwing van het onderwerp; soms is 
er zoveel voorwerk gedaan dat dat niet meer nodig is. De notulen geven dus altijd inzicht 
in een m om entopnam e van het overheidsbestuur van bijzondere betekenis, m aar zullen 
slechts zelden als enige bron kunnen gelden.

Overigens geven de notulen slechts zeer beperkt inzicht in wat er verder gebeurt in de 
m inisterraad. Som s is uit de wijze waarop een discussie is verlopen wel een zekere indruk van 
de sfeer in die vergadering op te maken, maar een echt inzicht daarin geven de notulen niet. 
Grappen, woede-uitbarstingen, gelach, tranen o f  tandengeknars zal men vrijwel nooit uit de 
notulen kunnen halen. D aarvoor zijn televisiebeelden en uitspraken na afloop van een 
ministerraad vaak een veel betere bron.

Conclusies

De notulen van de m inisterraad zijn een rijke en interessante bron voor de bestudering van 
de besluitvorm ing van de rijksoverheid op het hoogste niveau. Bij raadpleging van de notu
len moet echter wel steeds de plaats van de m inisterraad in het besluitvorm ingsproces in het 
oog worden gehouden, alsmede het karakter van de notulen. De navolgende aspecten ver
dienen daarbij bijzondere aandacht.
• De ministerraad is een m om entopnam e in een veel langer proces van beleidsvorm ing en 

besluitvorming.
• M aar het is ook het sluitstuk, het m om ent waarop het formele besluit over alle aangele

genheden van het algemeen regeringsbeleid plaatsvindt.
• De ministerraad doet veelal niet de volledige discussie over van alle punten die bij de 

besluitvorm ing een rol hebben gespeeld, m aar slechts de nog openstaande punten die 
voor de besluitvorm ing relevant zijn. Een vollediger overzicht zit meestal wel in het schrif
telijk voorstel dat ter besluitvorm ing voorligt.

• M et het voorgaande hangt samen dat de discussie in de m inisterraad onevenwichtig kan 
overkomen ten opzichte van de inhoudelijke zwaartepunten van een voorstel. Som s zelfs 
komt de principiële keuze die met een voorstel wordt gemaakt in de uiteindelijke discus
sie in de m inisterraad niet o f nauwelijks aan de orde. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer 
over de ingrijpendheid van een voorstel al politieke overeenstemming bestaat op grond 
van een regeerakkoord, o f  een eerdere politieke discussie. In de m inisterraad zal die dis
cussie dan veelal niet meer worden overgedaan.

• Het laatste punt ligt vaak anders indien er over een onderwerp veel maatschappelijke dis
cussie is.

• Het is van belang om  steeds het doel van de notulen voor ogen te houden. De notulen zijn 
prim air een hulpm iddel ten behoeve van het proces van beleidsvorm ing en besluitvor
m ing binnen de regering.
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• Voorts dienen de notulen ook om politieke punten die van belang zijn voor de verhou
ding binnen de coalitie vast te leggen.

• De notulen geven een weergave van de inhoudelijke discussie in de m inisterraad. Hoe de 
sfeer in de vergadering is en wat er overigens gebeurt tijdens de vergadering wordt niet in 
de notulen opgenomen.
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Den Uyl licht in de Tweede Kamer de val van zijn kabinet toe, 22 maart 1977 

jFoto: Spaarnestad Fotoarchief j.
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Den Uyl wilde niet vallen
De besluitvorming in de ministerraad over de grondpolitiek in maart 1977

Peter Bootsma en Pieter Jan Dijkman

‘De bitterste ervaring in het werk dat ik als een opdracht zag en zie’, zo sprak minister-presi- 
dent Joop den Uyl op 22 maart 1977 in de Tweede Kamer over de val van zijn kabinet op die
zelfde dag. Den Uyl was sinds 1967 PvdA-leider en sinds 1973 premier. Nu was zijn kabinet in 
het zicht van de haven, 64 dagen voor de al geplande verkiezingen, alsnog gevallen. Het kabi- 
net-Den Uyl telde tien progressieve ( p v d A ,  p p r  en d ’6 6 )  en zes christen-democratische ( k v p  
en a r p  ) ministers. Vice-premier was de in progressieve kring verguisde Dries van Agt, leider 
van het toen nog federatieve c d a ; in het kabinet was hij minister van Justitie voor de k v p . 
In de regeringsverklaring had Den Uyl als zijn missie genoemd; ‘de spreiding van kennis, 
macht en inkomen’. Vier zogeheten ‘maatschappijhervormende voorstellen’, waarvan de 
grondpolitiek er een was, waren in de loop van de kabinetsperiode vooral voor de P v d A en 
de p p r  gaan gelden als toetsstenen voor het progressieve karakter van het kabinet-Den Uyl.

Politieke analisten, politici en media bogen zich meteen over de vraag waarom het kabi
net over de grondpolitiek was gevallen. Wel was iedereen het er al meteen over eens dat het 
kabinet was gevallen over een futiliteit, en dat dit onderwerp hooguit had gediend als de 
aanleiding voor de val, maar niet als de oorzaak.1 Dat partijpolitieke en electorale redenen 
meespeelden lag voor de hand: de reguliere Tweede-Kamerverkiezingen waren al uitge
schreven voor 25 mei. De lezingen van Den Uyl en zijn vice-premier Van Agt -  eerste 
ondertekenaar van het wetsvoorstel over de grondpolitiek -  liepen al meteen uiteen. Van 
Agt meende dat er sprake was van een ‘bedrijfsongeval’. Toen premier Den Uyl in een inter
view werd gevraagd o f het dat inderdaad was, antwoordde deze korzelig: ‘Nee, natuurlijk 
niet. Stel je voor.’2

Nu, 25 jaar na dato, zijn de notulen van de ministerraad openbaar.3 Het is interessant om 
de notulen van de laatste dagen van het kabinet tot en met 22 maart te bekijken: blijkt daar 
inderdaad uit dat de grondpolitiek slechts een aanleiding, een futiliteit was? En wordt er wel
licht zichtbaar gemaakt waarom het voor Den Uyl, zoals hij in de Kamer zei, zijn bitterste 
ervaring was? Wat is bij dit onderwerp precies de meerwaarde van de notulen?

Toch een besluit, ‘tegen weer en wind en met kunst en vliegwerk’ ?

Al eind 1975 werden twee wetsontwerpen over de grondpolitiek bij de Tweede Kamer inge
diend. Deze vloeiden voort uit de afspraken die op 3 mei 1973 waren gemaakt in het zogehe
ten preconstituerend beraad dat ten grondslag lag aan het kabinet-Den Uyl. Het ging ten eer
ste om een wetsontwerp dat een voorkeursrecht aan gemeenten gaf bij de aankoop van 
onroerend goed, en ten tweede om een wetsontwerp tot wijziging van de Onteigeningswet. 
Op 3 maart 1977 werden deze twee wetsvoorstellen in eerste termijn in de Tweede Kamer 
behandeld. Vervolgens was de beurt aan de regering: deze moest het over de beantwoording

10 3



P ET ER  BOO TSM A EN P IE T E R  JAN  D IJK M A N

eens zien te worden. Dat zou vooral problematisch blijken bij het wetsontwerp over de wij
ziging van de Onteigeningswet.

Van Agt wilde wijzigingen aanbrengen in het voorstel over de Onteigeningswet. Hij stelde 
daarbij een bepaling voor over zogeheten ‘negatieve ontwikkelingsschade’. Kort gezegd was 
dat de vergoeding die diegenen ontvingen van wie grond werd onteigend. De discussie spit
ste zich toe op de vraag wat er vergoed werd en hoe hoog de vergoeding moest zijn. Mede 
vanwege de naderende verkiezingen wilden Van Agt en Fons van der Stee, de Kvp-minister 
van Landbouw, de agrarische sector in bescherming nemen. Van Agt liet dat bijvoorbeeld 
blijken tijdens de ministerraad op 9 maart: ‘Het c d a  is bevreesd voor grote beroering in de 
kring der agrariërs.’ Vlak voor de verkiezingen vond de lijsttrekker van het c d a  dat een 
onaantrekkelijke gedachte.4 Den Uyl volgde de gedachte van de PvdA-fractie om de vergoe
ding lager te houden. Het systeem en de hoogte van de vergoedingen zou geregeld moeten 
worden met een nota van wijzigingen, in een nieuw artikel 40a. Daarna kon het wetsvoorstel 
dan in de Kamer verdedigd worden door Van Agt, Van der Stee, en Hans Gruijters ( d ’6 6 ) ,  
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening).

In de vergadering van de ministerraad van 4 maart, de dag na de behandeling in de 
Kamer, bleek dat minister-president Den Uyl het niet eens was met Van Agts voorstel. Het 
kabinet kon erdoor in gevaar komen, zei de premier: ‘Dat zal dan het einde betekenen van 
wat tegen weer en wind en met kunst en vliegwerk tot stand is gekomen en overeind is geble
ven.’5 Den Uyl vond dat door Van Agt voorgestelde artikel 40a ‘een sprong in het onbekende 
( ...)  met onvoorziene complicaties’.6

‘ Daar ben ik weer, mijnheer de voorzitter’

De regering moest de Kamer op 8 maart antwoorden inzake de grondpolitiek. Dat gebeurde 
echter niet. Tweede-Kamervoorzitter Anne Vondeling liet de Kamer weten dat de regering hem 
kort tevoren had meegedeeld ‘nog niet gereed te zijn met de voorbereiding van de beantwoor
ding inzake de grondpolitiek. Er wordt naar gestreefd deze beantwoording te doen aanvangen 
morgen bij het begin van de vergadering.’7 v v d -fractievoorzitter Hans Wiegel protesteerde; 
doordat het kabinet in grote moeilijkheden zat, beleefde hij gouden tijden als oppositieleider 
door keer op keer te vragen waar het antwoord van de regering bleef. De volgende dag zette de 
ministerraad alles op alles om het probleem van de grondpolitiek op te lossen.

Op 9 maart stelde Van Agt na ampele discussie opnieuw dat hij die middag nog niet in de 
Kamer kon verschijnen. Dat was tegen het zere been van Den Uyl. Die vond dat het vragen 
aan de Kamer van nieuw uitstel ‘ongetwijfeld de spanningen zal doen toenemen’. Jaap Boers- 
ma (a r p , Sociale Zaken) ‘waarschuwt voor de situatie dat nog eens 24 uur uitstel wordt 
gevraagd en dat vervolgens nog geen oplossing is gevonden’. Van Agt wierp tegen dat de 
Kamervoorzitter de dag ervoor in de Kamer alleen had gezegd dat de regering zou streven 
naar behandeling op 9 maart. Daar zag hij nog wel een opening in. Van Agt kreeg zijn zin: de 
behandeling die middag ging niet door. De ministerraad ging zonder besluit uiteen. Er zou 
nader overleg plaatsvinden tussen de drie betrokken ministers en de regeringsfracties.8

Op 9 maart verklaarde Vondeling aan het begin van de vergadering nogmaals: ‘De rege
ring heeft mij zoeven meegedeeld dat voortgaand overleg over de grondpolitiek in eigen 
kring haar verhindert vandaag te antwoorden.’ Wiegel was er andermaal als de kippen bij: 
‘Daar ben ik weer, mijnheer de voorzitter, zou ik haast zeggen.’ Hij noemde het een ‘extra
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aanfluiting’ dat de regering weer pas kort voor de vergadering liet weten dat de behandeling 
van de grondpolitiek niet door kon gaan.

D e lezingen over de on tm oetin g  tussen de betrokken m inisters en de regeringsfracties 

van de avond van  9 m aart lopen uiteen. D e V ries stelt in zijn  p ro efsch rift dat het overleg 

‘ zeer verw arren d ’ verliep, m aar dat de aanw ezigen zich konden v in d en  in de uitkom st: D en 

U yl en Van A gt zouden een varian t u itw erken die de PvdA-fractie vo o rston d . Toen Van Agt 

vervolgens niet m et die u itw erking kw am , deed de PvdA -fractie op 15 m aart ze lf m aar een 
vo o rste l.9

Van Agt bleek de uitkomst van het beraad van die avond niet als een harde afspraak te 
interpreteren. Tijdens de ministerraadsvergadering op 16 maart zei hij dat het ‘niet helemaal 
juist’ was om steeds naar die afspraak te verwijzen. Enigszins cryptisch voegde hij eraan toe: 
‘De oordeelsvorming van die avond werd ook gekenmerkt door een zekere neerslachtigheid.’ 
Hij had alleen ‘bij gebrek aan beter’ ingestemd met een uitwerking van die variant.10 Nu pro
beerde hij onder de gemaakte afspraak uit te komen.

De besprekingen in de ministerraad verliepen zeer moeizaam. Het kabinet vergaderde in 
de nacht van 16 op 17 maart tot vijf uur ’s morgens. Dat was een bekend patroon in de 
besluitvorming van het kabinet-Den Uyl. Volgens Van Agt hoorde het bij de vergadertech- 
niek van Den Uyl om de vergadering desnoods tot na zonsopgang gaande te houden tot de 
progressieve bewindslieden hun zin hadden gekregen. Het terugkomen op een volgens de 
progressieven eerder genomen besluit maakte daarentegen deel uit van de methode-Van Agt. 
Vooral tegen het eind van het kabinet-Den Uyl traineerde Van Agt dikwijls de besluiten die 
de progressieven zo graag genomen hadden gezien. ‘Klierig doen’, heeft Van Agts collega en 
intimus Gruijters dat ook wel genoemd.11

De volgende ochtend was er nog steeds geen overeenstemming, althans: naar het oordeel 
van de regering niet voldoende om ermee in de Kamer te verschijnen. Vanwege dit nieuwe 
uitstel kreeg Wiegel vervolgens toestemming voor een interpellatiedebat. In dit korte debat 
zegde Den Uyl toe dat de regering een week later, op 17 maart, zou antwoorden.12

En dus probeerde het kabinet in zijn volgende bijeenkomst, op 11 maart, het opnieuw eens 
te worden. Den Uyl zei de politieke situatie als ‘onverminderd ernstig’ te beschouwen. Gruij
ters merkte naar aanleiding van het overleg van 9 maart ’s avonds op: ‘ ( ...)  het overleg met 
de fracties heeft zijn grenzen bereikt.’ Ruud Lubbers ( k v p , Economische Zaken) stelde dat de 
grondpolitiek nu eenmaal meer tijd vergde en dat het niet meer zou lukken om het onder
werp voor de verkiezingen af te handelen: ‘Dit alternatief zou moeten worden afgewogen 
tegen het alternatief van een kabinetscrisis.’13 Het was voor het eerst dat een minister over dit 
onderwerp in maart 1977 het woord kabinetscrisis in de mond nam. Besloten werd om op 
dinsdag 15 maart een extra vergadering van de ministerraad aan de grondpolitiek te wijden.

15 ,16  en 17 maart: ‘ (...) het stadium van mooie oplossingen is voorbij ’

Op 15 maart zetten Den Uyl en Van Agt de strijd voort. Beiden noemden de door de ander 
voorgestelde formule voor het regelen van de negatieve ontwikkelingsschade onverdedig
baar. Boersma benoemde tijdens de vergadering de sfeer: ‘Het gevecht om de laatste loodjes 
wordt steeds grimmiger.’ Lubbers achtte ‘de kans op een politieke breuk zeer reëel’.'4

In de Kamer pakten zich de volgende dag donkere wolken samen voor het kabinet. Wie
gel liet zich andermaal gelden en zei dat ‘allerlei geruchten de ronde doen dat er wellicht toch
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weer onzekerheid is ontstaan over de toezegging van de regering om op 17 maart te ant
woorden. Hij kwam met een motie waarin de Kamer de wens uitsprak ‘dat de regering zich 
aan deze toezegging houdt’. P v d A -fractievoorzitter Ed van Thijn vond de motie overbodig, 
maar had niettemin geen moeite deze te steunen; de motie werd aangenomen. De Kamer
voorzitter toonde zich overigens hoogst ongelukkig met het novum dat de Kamer zich bij 
motie over haar agenda uitsprak.15

Woensdagavond 16 maart kwamen de ministers opnieuw bijeen. Niemand liet verstek gaan. 
Allen waren zich bewust van de ernst van de situatie. Den Uyl en Van Agt herhaalden dat ze 
eikaars voorstel tot het regelen van de negatieve ontwikkelingsschade niet accepteerden.

De crisissfeer was nu zo manifest dat de bewindslieden echte noodoplossingen aandroe
gen. Kon Van Agt bijvoorbeeld niet gewoon naar de Kamer zonder een nota van wijzigingen? 
Dan zou hij in de Kamer wel zien hoe het afliep. Maar dat weigerde hij: ‘Twee weken lang is 
de beantwoording uitgesteld om in het kabinet te komen tot een nota van wijzigingen. En nu 
zouden de ondertekenaars met lege handen in de Kamer staan. Verder zou hij dan een wets
ontwerp moeten verdedigen, waarvan het hele land weet dat hij het onvoldoende vindt.’

Den Uyl stelde een andere noodvariant voor: Van Agt moest wel naar de Kamer, maar 
moest dan ‘in gemeen overleg’ met de Kamer alsnog een nota van wijzigingen opstellen. Dat 
was volgens Den Uyl geen uitzondering. Wilhelm de Gaay Fortman ( a r p , Binnenlandse 
Zaken), wierp tegen dat inderdaad in eerdere gevallen voor die aanpak was gekozen, ‘maar 
dan had de betrokken bewindsman wel de zekerheid hoe het kabinet erover dacht. Materië
le overeenstemming ontbreekt nu nog in de ministerraad.’ Bovendien werd ‘fysiek en psy
chisch het onmogelijke van minister Van Agt (...)  geëist’, meende De Gaay Fortman.

De variant om opnieuw uitstel van de behandeling te vragen, vond Den Uyl ‘ondenkbaar’. 
Hij had Wiegel niet voor niets toegezegd dat de beantwoording op 17 maart zou komen. Als 
Van Agt de volgende dag niet naar de Kamer zou gaan ‘wordt het aanzien van het kabinet 
zodanig geschaad dat spreker dat niet meer verantwoord acht’, aldus de minister-president.

Na een schorsing bleek Den Uyl toch nog niet zijn laatste woord te hebben gesproken: hij 
schaarde zich achter de variant die Bram Stemerdink ( p v d A ,  Defensie) had ingebracht, mede 
omdat deze tussenvariant ook voor de christen-democratische ministers bespreekbaar bleek. 
Den Uyl vroeg de ministerraad nadrukkelijk zich daarbij wel te realiseren dat hij hiermee een 
conflict riskeerde met de PvdA-fractie. Hij wilde weten wat de raad van zijn voorstel vond: 
‘Spreker is aan het eind van zijn mogelijkheden gekomen.’ Er moest overeenstemming 
komen, of anders ‘moeten daaraan uiteraard politieke consequenties worden verbonden’, 
stelde Den Uyl dreigend. De Gaay Fortman informeerde vervolgens of hij dit moest ‘ inter
preteren als een buiten de deur zetten van de christen-democratische bewindslieden’, maar 
‘de minister-president reageert ontkennend’.16 Nog steeds gaf Den Uyl zich niet gewonnen; 
het paste bij zijn politieke stijl om nooit op te geven. Hij stelde voor dat de confessionelen 
zich nader zouden beraden.

Een paar uur later, donderdagochtend 17 maart om elf uur, hervatte het kabinet de 
besprekingen alweer. De emoties liepen opnieuw hoog op. Een ordevoorstel van Van Agt 
om de behandeling van de grondpolitiek in de Tweede Kamer uit te stellen, stuitte op felle 
weerstand bij Den Uyl: verder uitstel of een schorsing van de behandeling beschouwde de 
premier als ‘een aantasting van zijn persoonlijke integriteit en als een beschadiging van het 
aanzien van het kabinet’.17 Het was een teken te meer dat het kabinet in doodsnood ver
keerde.
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Er kwam weer een aantal noodoplossingen aan de orde. Gruijters stelde voor dat hij in de 
Kamer vast zou beginnen met het wetsontwerp voorkeursrecht gemeenten, waarvan hij de 
eerste ondertekenaar was. ‘Het zal geen fraaie indruk op de Kamer maken, maar het stadium 
van mooie oplossingen is voorbij’, aldus Gruijters. ‘De ondertekenaars zullen het ongenoe
gen van de Kamer over zich moeten laten komen’, schatte hij in, maar dit gaf weer iets meer 
tijd om de nota van wijzigingen bij het andere wetsontwerp te formuleren. Den Uyl voelde 
wel voor Gruijters’ voorstel, maar dan moest de Kamer ‘uitzicht op een oplossing’ worden 
geboden. Anders was het onoprecht in de richting van de Kamer, meende Den Uyl.

Na een schorsing leken Van Agt, Van der Stee en Gruijters het eens: zij zouden de Kamer 
‘verdaging van het antwoord vragen, omdat gebleken is dat bij alle leden van de raad de poli
tieke wil aanwezig is om, hoe moeilijk de problemen ook zijn, tot een oplossing te komen’. 
Den Uyl interpreteerde dat echter weer als het afleggen van een verklaring ‘zonder binding 
aan een kabinetsstandpunt’, en dat was voor hem ‘onaanvaardbaar’. Dat zou erop neerkomen 
dat de volksvertegenwoordiging maar moest afwachten, stelde Den Uyl met enig recht; dat 
beschouwde hij als ‘een afgang’ voor het kabinet.18

Den Uyl had echter Van Agt niet aan een touwtje, zo bleek. De ‘afgang’, waar hij zo bang 
voor was, volgde. Van Agt verscheen ’s middags met Van der Stee en Gruijters in de Kamer. 
Van Agt stelde toch alleen in algemene zin een oplossing in het vooruitzicht. De drie onder
tekenaars kregen daarop inderdaad het ongenoegen van de Kamer over zich heen; de term 
‘minachting van het parlement’ klonk ettelijke keren. Voor oppositieleider Wiegel was het 
gesneden koek. Hij hoonde: ‘ Ik meen in ieder geval te kunnen constateren dat de werkelijke 
waarde ( ...)  van het kabinet wel is gebleken! De Kamer blijft met de negatieve ontwikke
lingsschade zitten, en deze schade wordt nog niet eens vergoed ook!’ Hij probeerde Van Agt 
te ontlokken in welke richting het kabinet nu ging, maar die kon daar natuurlijk niets over 
zeggen.

Van Agt: ‘ [Het gaat] in de richting van een oplossing.’
Wiegel: ‘Kan de minister van Justitie zich indenken dat dit een niet al te concrete aandui

ding is?’
Van Agt: ‘ Ja, maar staatsrechtelijk voldoende.’
Wiegel: ‘Staatsrechtelijk uiteraard voldoende, maar wij bedrijven hier niet alleen staats

recht. Dat kun je doen aan universiteiten. Wij bedrijven politiek in dit Huis. Dat weet de 
minister van Justitie.’

Van Agt: ‘ Ja, mijnheer de voorzitter.’ 19

De val

En politiek bedrijven was de minister van Justitie niet helemaal meer vreemd na zes jaar in 
het vak, zij het dat hij dat ook hier op zijn geheel eigen wijze deed. Hij begon nu via de media 
druk uit te oefenen op zijn politieke tegenstanders. Zo verklaarde hij zaterdagavond 17 maart 
in het actualiteitenprogramma ‘Hier en nu’ ‘mede namens mijn christen-democratische col
lega’s’ dat de progressieven concessies moesten doen, anders ‘is het afgelopen met het kabi
net’.20 De uitspraak veroorzaakte grote opschudding bij de andere bewindslieden, ook bij de 
christen-democratische, onder wie Boersma, die woedend was: ‘Er is geen enkel overleg 
geweest over dit verhaal, het is een verrassing voor alle ministers. Ik wens niet via de televi
sie te horen wanneer ik mij demissionair moet achten!’21
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Na de opgelaaide emoties in het weekend riep de premier de ministerraad op maandag 21 
maart vervroegd, om zes uur, bijeen. Tijdens de vergadering werd weinig over het televisie
optreden van Van Agt gesproken, maar dat het er niet gemakkelijker op was geworden was 
wel duidelijk. Den Uyl refereerde in zijn inleiding op de vergadering kort aan Van Agts uit
spraken, en Jan Pronk ( p v d A ,  Ontwikkelingssamenwerking) zei: ‘Vooral na wat minister Van 
Agt zaterdag in die televisie-uitzending te berde bracht, is moeilijk te zien hoe nog iets af of 
toe kan worden gedaan aan het laatste progressieve voorstel.’22

Den Uyl presenteerde een variant waarvan de hoofdlijnen volgens hem bekend waren; hij 
bracht dit als een ‘uiterste wanhoopspoging.’23 Van der Stee reageerde somber: ook in de 
Tweede-Kamerfracties was de discussie hoog opgelopen. ‘Gezien alles wat daar leeft’ was het 
volgens hem ‘onverstandig als de minister-president zou vasthouden aan het progressieve 
voorstel’. De partijpolitieke scheidslijnen begonnen zich nu echt af te tekenen. Andere P v d A -  
ministers sloten zich aan bij Den Uyl.

Toen besloot Den Uyl het op een stemming in de ministerraad te laten aankomen. De fac- 
to bleek hij daarmee het doodvonnis van zijn kabinet te tekenen. Hij wist natuurlijk heel 
goed dat het in de Nederlandse ministerraad niet gebruikelijk is dat een meerderheid zijn wil 
aan een minderheid oplegt, en dat hij hiermee een enorm risico nam. Den Uyl hoopte ken
nelijk nog dat de schade beperkt kon blijven tot het aftreden van een of enkele ministers, 
waarmee hij in elk geval van Van Agt als eerste ondertekenaar hoopte af te komen.

Eerst bracht de premier de laatste drie varianten in stemming die Van Agt had gepresen
teerd en hij stelde vast dat deze ‘niet de instemming van de meerderheid van de raad hebben’. 
Vervolgens bracht hij zijn eigen voorstel in stemming. Boersma kwam daarmee, zo stelde hij, 
in een ‘ernstig dilemma’. Hij vond het progressieve voorstel ‘het karakter van een alleen zalig
makend voorstel hebben’, maar kon aan de andere kant niet zeggen dat hij het onaanvaard
baar vond. De Gaay Fortman vond het ‘een slecht voorstel, maar hij is bereid het te aanvaar
den als de raad daarmee uit de moeilijkheden komt.’ Boersma en De Gaay Fortman stemden 
daarop beiden ‘niet tegen’ het voorstel van Den Uyl.

Den Uyl deed een wanhoopspoging om zijn laatste voorstel zonder kleerscheuren door de 
ministerraad te loodsen. Hij ‘gaat ervan uit dat als de raad zijn voorstel aanvaardt, de onder
tekenaars dit voorstel in de Tweede Kamer zullen verdedigen’, aldus de notulen. Van Agt gaf 
snel antwoord: hij ‘acht het zijn plicht (...)  duidelijk kenbaar te maken dat de raad [daar] 
niet op mag rekenen’. Van der Stee sloot zich daar meteen bij aan, Gruijters niet. De bijl viel. 
Er stemden tien ministers voor, drie tegen, twee niet-tegen, en een niet-voor. Het voorstel van 
Den Uyl was aangenomen. Maar ten koste van wat, was niet meteen duidelijk.

Van Agt vroeg direct een schorsing aan voor beraad met de CDA-fractie. Hij meldde ver
volgens dat hij overleg met fractievoorzitter Wim Aantjes wilde. Den Uyl had daar aanvan
kelijk ‘grote moeite’ mee, maar besloot uiteindelijk daar toch maar een ‘ laatste strohalm’ in 
te zien: hij wist dat Aantjes het kabinet-Den Uyl welgezind was. Den Uyl bleef echter herha
len dat het besluit dat de ministerraad de dag ervoor had genomen, uitgevoerd moest wor
den. Hij wilde dat besluit ook naar buiten brengen. Van Agt en Van der Stee ‘beraden zich op 
de politieke implicaties’ van dit alles.24

Op 22 maart werd de vergadering hervat. De notulen van deze vergadering vertonen een 
duidelijk patroon: Den Uyl wilde zelfs nu nog proberen zijn kabinet te handhaven én de 
grondpolitiek te regelen in deze kabinetsperiode. Opmerkelijk is dat andere P v d A -ministers 
zich op deze dag nauwelijks in de discussie mengden; vermoedelijk realiseerden zij zich al wel
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dat het afgelopen was met het kabinet. En misschien wist Den Uyl dat in zijn hart ook wel, 
maar dat was voor hem geen reden om niet toch nog te proberen zijn kabinet overeind te 
houden én de grondpolitiek te regelen.

Meteen aan het begin van de vergadering werd al duidelijk dat Van Agt en Van der Stee 
dat laatste nou juist niet wilden. Van Agt stelde voor dat het kabinet nu niet demissionair zou 
worden. De Tweede Kamer zou dan kort na de verkiezingen van 25 mei ontbonden moeten 
worden, zoals al was voorzien. Maar dan moest de ministerraad er wél van afzien om het 
besluit van de dag ervoor uit te voeren. En dat wilde Den Uyl nou juist weer koste wat kost 
voorkomen: hij bleef er ook in de elf pagina’s beslaande notulen van deze dag op hameren 
dat de ministerraad de dag ervoor een besluit had genomen en dat dat dus uitgevoerd moest 
worden.

Den Uyls oplossing bestond uit een vierstappenplan. Ten eerste zouden de ministers die 
zich niet met het besluit konden verenigen hun ontslag moeten aanbieden; op die manier zal 
de premier in elk geval Van Agt hebben willen lozen. De overige ministers zouden tegelijk 
hun portefeuilles en functies ter beschikking moeten stellen. De tweede stap zou zijn dat dit 
in de Kamer werd meegedeeld. Vervolgens zou de premier naar de koningin moeten gaan, en 
ten slotte zou de Kamer moeten worden ontbonden. Het -  in hoog tempo achter elkaar -  
bewandelen van deze vier stappen ‘lijkt hem de enige weg’.

Andere ministers voorzagen problemen met dit scenario: de ministerraad leek zich blij
kens de notulen in een staatsrechtelijk moeras te begeven. De Gaay Fortman ging uit van het 
tot dan geldende staatsrecht, waarin een demissionair kabinet de Kamer niet zou mogen ont
binden. Andere ministers hadden daar minder problemen mee en vonden het niet vreemd 
om nieuw staatsrecht te schrijven. Inderdaad vindt iedereen het nu heel gewoon dat een 
kabinet dat demissionair wordt, nieuwe verkiezingen uitschrijft en de Kamer ontbindt. Het 
was in 1977 echter wel voor het eerst dat dat gebeurde.

De Gaay Fortman presenteerde het alternatief om nu eerst de Kamer te ontbinden. Den 
Uyl wierp tegen: ‘Dat is alleen denkbaar als het kabinet er niet uit zou zijn gekomen. Maar er 
is immers een besluit genomen dat ook in hoofdzaak bekend is gemaakt.’ De Gaay Fortman 
wees er vervolgens op dat het kabinet in dit scenario ook afhankelijk was van de medewer
king van de koningin. Er resteerden immers nog maar een paar uur voordat Den Uyl in de 
Kamer werd verwacht. Max van der Stoel ( P v d A ,  Buitenlandse Zaken) merkte daarover 
droogjes op dat ‘met de Koningin overeenstemming bereiken over een ontbindingsbesluit’ de 
minister-president niet meer zou lukken voor die avond, en Boersma meende‘dat in elk geval 
de koningin niet in de discussie kan worden betrokken’. Gruijters vond dat het een ‘machts
greep’ van het kabinet zou zijn om toch Kamerontbinding aan te kondigen. Sommige minis
ters verwachtten in dit scenario bovendien dat de Kamer roet in het eten kon gooien: zo zou 
bijvoorbeeld kunnen blijken dat de Kamer helemaal niet ontbonden wenste te worden en 
ook daarbij viel de term ‘machtsgreep’. In dit scenario zou Den Uyl bovendien die avond nog 
niet demissionair zijn, en dat vond Gruijters ‘erg riskant’ omdat Wiegel dan nog met een 
motie van wantrouwen kon komen. Maar ook in dit scenario benadrukte Den Uyl dat het 
besluit van het kabinet moest worden uitgevoerd: de Kamer zou immers gaan vragen waar
om het kabinet het besluit van de dag ervoor niet uitvoerde.

Het patroon van deze vergadering was onmiskenbaar dat Den Uyl zijn vierstappenplan 
erdoor wilde krijgen. En dat kon alleen maar door te blijven volhouden dat er een besluit was 
genomen. Dat bleek toen Boersma op enig moment de vinger op de zere plek legde door te
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zeggen: ‘Er bestaat binnen het kabinet geen overeenstemming met betrekking tot de grond
politiek.’ De notulen vermelden dan: ‘De minister-president bestrijdt dat bij interruptie.’ Op 
de dag waarop zijn kabinet viel, hield Den Uyl dus in gemoede vol dat er overeenstemming 
bestond over de grondpolitiek. Hij bleef vastzitten in zijn eigen gelijk, ook toen andere 
ministers gingen speculeren over de staatsrechtelijke afhandeling. De notulen vermelden bij
voorbeeld nog halverwege de vergadering deze opmerking van Den Uyl: ‘Het mag geen pre
cedent worden dat een lid van de raad een andere weg kan kiezen dan o f zich te conforme
ren aan een besluit van de raad o f af te treden.’

De enige manier om deze patstelling te doorbreken was na te gaan of de grondslag van het 
kabinet nog wel aanwezig was. Uiteindelijk gebeurde dat ook: Van Agt vroeg een schorsing 
aan waarna bleek dat niet alleen de vier ministers van de k v p  maar ook de twee ministers 
van de a r p  hun ontslag zouden aanbieden. Daarmee was het spel voor Den Uyl echt uit. Hij 
zei er echter na de schorsing wel weer meteen bij dat hij dan in de Kamer ook openhartig zou 
zijn over de breuklijn binnen het kabinet. Dat had voor hem als voordeel dat hij de confes
sionelen in de verkiezingscampagne de schuld kon geven van de val van het kabinet. En zelfs 
hierna gaf Den Uyl niet op: twee weken later, op 6 april, stuurde hij doodleuk het alleen door 
hemzelf ondertekende regeringsbesluit van 21 maart naar de Kamer.25 Daar werd dit onder
werp uiteraard niet meer behandeld: het kabinet was op 22 maart demissionair geworden en 
de grondpolitiek was natuurlijk het eerste onderwerp om controversieel te worden verklaard.

De betekenis van  de notu len  van  de m in iste rra ad

Hebben de notulen nu voor deze ‘casus’ onomstotelijk hun meerwaarde bewezen, ook 
omtrent de achtergronden van de val, zoals in de inleiding is gesuggereerd? Die vraag behoeft 
een genuanceerd antwoord.

Er werden in de maand maart zeer uitvoerige discussies gevoerd over de grondpolitiek. 
Dat maakt het niet aannemelijk dat het onderwerp zelf op het Catshuis als futiel werd 
beschouwd; ook Van Agt roerde zich daarbij uitvoerig. Blijkt er dan zonneklaar uit dat de 
verschillen tussen de standpunten van Den Uyl en Van Agt futiel waren? Ook dat niet. Boers
ma merkte op 21 maart en passant op dat hij de discussies uiterst merkwaardig had gevon
den, omdat de standpunten van Den Uyl en Van Agt ‘elkaar gekruist hebben’.26 Maar daaruit 
mag niet worden geconcludeerd dat de ministerraad er getuige de notulen inhoudelijk best 
uit had kunnen komen. Wél ligt de conclusie voor de hand dat kennelijk de politieke wil ont
brak om eruit te komen.

Het beeld dat uit de notulen oprijst, is dat het vooral Den Uyl was die op 22 maart gevan
gen zat in zijn eigen gelijk. Op 22 maart bleef hij benadrukken dat het kabinet het eens was 
over de grondpolitiek. Hij vond dat het raadsbesluit dat hij de avond ervoor had afgedwon
gen door een stemming te forceren, moest worden uitgevoerd. Pas toen bleek dat daarmee de 
grondslag aan het kabinet was ontvallen, gaf hij die stellingname op. Dat dat aan de hand van 
de notulen duidelijk wordt, is de voornaamste meerwaarde ervan.

Van Agt leek zich op deze dag blijkens de notulen tamelijk laconiek op te stellen. Maar hij 
was dan ook niet degene die de grondpolitiek per se voor de verkiezingen geregeld wilde heb
ben. Dat verklaart misschien waarom Van Agt kort na de val sprak van een ‘bedrijfsongeval’, 
terwijl Den Uyl dat verontwaardigd ontkende. De notulen laten zien hoe Den Uyl en Van Agt 
op 22 maart omgingen met de grondpolitiek zelf en met de val, en zij helpen hier dus bij het
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bieden van een verklaring voor hun openlijke interpretatieverschillen van de crisis kort na 22 
maart.

Den Uyl bleef maar hameren op het overeind houden van zijn kabinet, en het voor de ver
kiezingen nog regelen van de grondpolitiek. Hij kreeg daarin geen bijval van de andere P v d A -  
ministers, die hem eerder die maand nog wél regelmatig steunden toen het over de grond
politiek ging. De notulen bieden aldus een aanwijzing om de bitterheid te duiden die Den 
Uyl die avond zei te voelen: de andere P v d A -ministers dachten kennelijk dat ze de premier 
maar even moesten laten begaan en leken zich al bij het onvermijdelijke te hebben neerge
legd.

De notulen wekken de indruk dat Den Uyl nog op de dag van de val van zijn kabinet pro
beerde te redden wat er te redden viel. Maar of hij nou zelf op 22 maart echt nog geloofde 
dat hij er ofwel een besluit over de grondpolitiek uit kon slepen, ofwel zijn kabinet overeind 
kon houden, blijkt weer niet uit het verslag van de vergadering. Over zijn gemoedstoestand 
op die 22stc maart zegt de eerstvolgende oudejaarsconférence van Wim Kan dan ook waar
schijnlijk meer dan de notulen. Kan herhaalde daarin wat Den Uyl die avond naar voren had 
gebracht: ‘Meneer de voorzitter! Ik heb de Kamer mee te delen dat hedenmiddag de zes 
ministers van k v p  en AR-partij hun ontslag hebben aangeboden aan de koningin.1 Kan ver
volgde, nog steeds authentiek: ‘Het is niet aan mij, en zeker niet op dit ogenblik en op deze 
plaats, om uit te maken en uit te meten wie daaraan schuld heeft, en wie verantwoordelijk
heid draagt voor dit feit.’ En dan zegt Kan iets dat Den Uyl op 22 maart niet zei, maar wel 
heel goed kan hebben gedacht: ‘ ...m aar ik krijg ’m nog wel!’

Noten

1 Ook bestuurskundige Jouke de Vries hangt in zijn proefschrift Grondpolitiek en kabinetscrises de 

stelling aan dat het strijdpunt van de grondpolitiek inhoudelijk nauwelijks iets voorstelde. Zie: Jou

ke de Vries, Grondpolitiek en kabinetscrises (Leiden 1989).

2 ‘Brandpunt’, 24 maart 1977.

3 Over de waarde van deze notulen als bron voor historisch onderzoek zij verwezen naar de bijdrage 

van Rob Visser, ‘Het geheim van de Trêveszaal’ in dit jaarboek.

4 Notulen ministerraad, 9 maart 1977. De notulen zijn ingezien op het ministerie van Algemene 

Zaken.

5 Ibidem, 4 maart 1977
6 Ibidem, 9 maart 1977.
7 h t k  1976-1977, p. 3644.

8 Notulen ministerraad, 9 maart 1977.
9 De Vries, Grondpolitiek en kabinetscrises, p. 135,137.
10 Notulen ministerraad, 16 maart 1977.
11 Peter Bootsma en Willem Breedveld, De verbeelding aan de macht. Het kabinet-Den Uyl 1973-1977 

(Den Haag 1999) p. 58.
12 h t k  1976-1977, p. 3710.

13 Notulen ministerraad, 11 maart 1977.
14 Ibidem, 15 maart 1977.

15 h t k  1976-1977, p. 3775 en 3790.
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16 Notulen ministerraad, 16 maart 1977.
17 Ibidem, 17 maart 1977.
18 Ibidem.

19 h t k  1976-1977, p. 3853 en 3861.
20 ‘Hier en Nu’, 17 maart 1977.

21 de Volkskrant, 21 maart 1977; n r c  Handelsblad, 21 maart 1977; Trouw, 21 maart 1977.
22 Notulen ministerraad, 21 maart 1977.

23 Het betrof een beperkt artikel 40a; een beperking van de inkomensschade tot zeven jaar vooraf
gaande aan het bestemmingsplan, moest na vier jaar in werking treden. Notulen ministerraad, 21 
maart 1977. Vgl. De Vries, Grondpolitiek en kabinetscrises, p. 138.

24 Notulen ministerraad, 21 maart 1977.

25 h t k  1976-1977, Bijl. 14 439, nr. 2. Hierin ligt dus in feite het laatste compromisvoorstel van Den Uyl 
vast.

26 Notulen ministerraad, 21 maart 1977.
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Egodocumen ten



‘Alhoewel ik in staat zou zijn geweest ze persoonlijk dood te 
trappen...’
Oud-minister Struycken over zijn rol in het gratiebeleid jegens ter dood 
veroordeelde oorlogsmisdadigers

Jan Ramakers1

In het persoonsarchief van k v p -oud-minister van Justitie A.A.M. Struycken (1906-1977), 
gedeponeerd bij het Nationaal Archief te Den Haag, bevindt zich een opmerkelijk, op pun
ten met de hand gecorrigeerd, typoscript van zijn hand uit 1972. Hierin legt hij, ruim twin
tig jaar na dato, naar aanleiding van de beroering rond de mogelijke vrijlating van de zoge
naamde Drie van Breda, verantwoording af van zijn rol in het gratiebeleid jegens ter dood 
veroordeelde oorlogsmisdadigers tijdens zijn ministerschap in de jaren 1950-1951.2 De noti
tie, waarvan niet duidelijk is voor wie die bestemd was, geeft duidelijk blijk van Struyckens 
worsteling met zowel emotionele als politieke en juridische argumenten, waarbij de laatste 
overigens steeds van doorslaggevende betekenis waren. Meer dan zijn voorganger en partij
genoot Th.R.J. Wijers, van wie hij de hoofdlijnen van het beleid overnam, bleek Struycken 
bereid knopen door te hakken in controversiële kwesties en daarvoor ook de politieke ver
antwoordelijkheid te nemen.3 Dat neemt niet weg dat een aantal gevallen de gemoederen in 
maatschappij en politiek behoorlijk verhitten en dat ‘de moeizame en problematische afwik
keling van een aantal individuele gevallen het oordeel over de gehele berechting sterk heeft 
gekleurd’, zoals Peter Romijn in zijn dissertatie opmerkt.4 Ook wijst Struycken erop dat 
minister A.A.M. van Agt in 1972 zichzelf onnodig in de problemen bracht door heftige emo
ties over zich af te roepen toen hij beraad vooraf met het parlement over de Drie van Breda 
toezegde. Dit was immers niet nodig geweest omdat gratieverlening een prerogatief van de 
Kroon is.

Het memorandum van Struycken wordt hier integraal gepubliceerd. Wel zijn aperte type
fouten en fouten in de spelling van namen gecorrigeerd.

De drie van Breda

Het is wellicht voor de kennis van de “histoire intime” wel van belang, mijn eigen kennis 
daarvan eens op papier te zetten.

In 1950/51 werd ik als Minister van Justitie geconfronteerd met nog tienduizenden politieke 
delinquenten en vele kampen, waarin deze waren ondergebracht en zelfs nog kinderkampen 
voor de kinderen van opgesloten ouders.

Het leek mij, dat wij met deze napijnen van de oorlog niet moesten blijven zitten. Met aan
hang en familie betekende dit een gefrustreerde en rancuneuze groep in de Nederlandse 
samenleving van vele honderdduizenden. We moesten trachten, daarvan binnen afzienbare 
tijd verlost te raken. Daarbij kwam, dat de verschillende tribunalen voor soortgelijke geval
len heel verschillende vonnissen hadden gewezen van doodstraf tot enkele maanden. Dat kon
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door de hogere instantie niet allemaal gecorrigeerd worden. Dat was aanleiding om een sys
teem op te zetten, waarbij door gratiëring een herziening kwam en stroomlijning van de 
opgelegde straffen, waardoor de meesten binnen afzienbare tijd weer in de maatschappij 
konden terugkeren. Voor de langgestraften en levenslang gestraften werd een Commissie 
Röling5 ingesteld, om deze in het bijzonder te bezien. Ook voor dezen was dan een moge
lijkheid om ze bij goed gedrag op jaren te stellen en ze tegelijkertijd voorwaardelijk vrij te 
laten.

Van de Duitse oorlogsmisdadigers zaten nog Aus der Fiinten, Fischer, Kotalla, Lages, Berg6 
en nog enkelen. Van Fischer en Aus der Fiinten, die in hoogste instantie ter dood waren ver
oordeeld, maar in de eerste instantie tot levenslange gevangenisstraf, lagen gratieverzoeken. 
Voor nog een ander lag een gratieverzoek. De naam ben ik vergeten.7 Deze was een genatu
raliseerde Duitser die na de opkomst van Hitler weer naar Duitsland was teruggekeerd en 
zich geheel aan dat regime heeft overgeleverd. Hij had zich opgeworpen als de man die nazis
tische propaganda maakte bij Nederlandse arbeiders in Duitsland en die ervoor gezorgd zou 
hebben, dat deze lieden in marechaussee en Nederlandse militaire uniformen in de oorlog 
belangrijke posten zouden hebben bezet en door dit verraderlijke optreden de Duitsers 
belangrijke strategische punten zonder slag of stoot in handen hadden gespeeld.

De gratieverzoeken van deze drie bleven maar bij de Koningin8 liggen, zelfs na herhaalde ver
zoeken om de afwijzing van deze gratieverzoeken te tekenen. De Koningin verzocht mij om 
erover te komen spreken. Bij dat onderhoud bleek mij, dat Zij ernstige gewetensbezwaren 
had tegen de doodstraf en moeite had door haar handtekening mede-verantwoordelijkheid 
te nemen. Ik voelde toen voor het eerst, dat de Kroon niet helemaal formaliteit is in ons 
staatsbestel en dat bij gewichtige zaken, waar de Kroon een standpunt zou willen innemen, 
dit door weigering zou kunnen afdwingen. De Minister zou dan moeten kiezen tussen zijn 
standpunt en de Kroon.

Nu de Koningin bleek echte gewetensbezwaren te hebben, vond ik het mijn taak te proberen 
een oplossing daarvoor te vinden. Ik liet mij alle hangende dossiers voorleggen. Alhoewel ik 
bij het doorlezen van de gewelddaden van Fischer en Aus der Fiinten, indien ze in de kamer 
erbij hadden gezeten, in staat zou zijn geweest ze persoonlijk dood te trappen, moest ik 
erkennen, dat er redenen waren, de doodstraf in levenslang om te zetten. Ik had er persoon
lijk minder moeite mee, omdat ik levenslang -  ook al zou dat 20 jaar betekenen -  een zwaar
dere straf vind dan de doodstraf.

De redenen voor gratie waren voor deze twee, dat de eerste instantie had gemeend hen de 
doodstraf niet te kunnen opleggen, o.m. omdat hun persoonlijkheidsstructuur niet bestand 
geweest was tegen de systematische opvoeding en propaganda, waaronder ze waren opge
groeid en waarin ze geleerd hadden, loden niet als mensen te beschouwen maar als gebroed 
wat uitgeroeid moest worden.

Dat een tribunaal in die dagen tot zulk een genuanceerd oordeel is gekomen was wel heel 
bijzonder en toont aan, dat zorgvuldige overweging was voorafgegaan.

Ik kon dus stellen, dat hier een dubium was en dat dit voor de verdachte moest gelden.

1 15



JAN RA M A K ER S

Minister A.A.M. Strnycken [Foto: Spaarnestad Fotoarchief],

Een tweede argument was, dat zo geruime tijd was verlopen tussen vonnis en eventuele exe
cutie, omdat men hen als getuige in andere zaken wilde benutten.

Dat tweede argument zou ook gelden voor de dossiers die nog niet geheel waren afgeslo
ten om een o f andere reden, zoals het verzoek om een psychiatrisch rapport over Kotalla.

Op grond daarvan meende ik de Koningin te kunnen tegemoetkomen door in de geval
len waarin een van de veroordelende instanties geen doodstraf had uitgesproken, gratie tot 
levenslang voor te stellen.

Ook zegde ik toe dat, wanneer na een bepaalde termijn de andere gevallen niet konden 
worden afgesloten, voor het Parlement te verdedigen dat geen doodstraffen meer zouden 
worden geëxecuteerd.

Ik w as m ij bew ust dat ik  d aarm ede politiek in m oeilijkheden zou kom en.

De derde, die ik boven vermeldde, was in twee instanties ter dood veroordeeld en er stond 
aan diens executie niets in de weg. Ik had er wat moeite mee, omdat ik de bewijsconstructie 
in beide instanties niet erg sterk vond. Ik was echter geen rechter en een vergissing o f een gro
ve fout was er ook niet.

D e K oningin  had echter op n ieu w  bezw aren en w el om d at de m an  reeds p lu sm in u s 63 jaar 

oud  w as en per slot van  orig in e een D uitser aan w ie het verraad  tegenover N ed erlan d  m in 
der kon w orden toegerekend.

Ik heb toen de Koningin duidelijk gemaakt dat ik al heel ver was gegaan om Harentwille 
en dat ik de politieke verantwoordelijkheid slechts vanuit een verdedigbare stelling kon dra-
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gen. Ik dacht n.1. dat gevallen als Lages, Kotalla, Berg e.a. nog binnen de gestelde termijn voor 
definitieve gratie tot levenslang konden worden afgewerkt en dat daarbij dus nog enige exe
cuties zouden vallen. Ik moest daarbij dan één lijn trekken.

De Koningin heeft zich toen daarbij neergelegd en Fischer en Aus der Fiinten kregen gratie 
en de derde werd geëxecuteerd.

Er volgde enige beroering in couranten, met requesten alsmede spotprenten. Er waren ook 
dreigementen. Ook het bijzondere Hof was nogal gepikeerd, maar alles bijeen liep het nogal 
rustig af. In de Kamer bleek Mr. Donker9 als voorzitter van de fractie van de P.v.d.A. begrip 
te hebben voor mijn standpunt en hij wist ernstige moties te voorkomen. Ook Drees10 had 
mij wel eens benaderd en gevraagd of ik niet wat ver ging met de gratiëring van de politieke 
delinquenten. Ik had n.1. in dit beleid steeds gehandeld als Minister van Justitie en het Kabi
net nimmer erover geraadpleegd.

Na mijn uiteenzetting van het probleem nam hij genoegen met mijn standpunt, vooral 
daar ik er geen Kabinetspolitiek van maakte en de eventuele politieke afkeuring geheel op 
mijn hoofd zou komen.

Het was voor mij toen vanzelfsprekend, dat gratie tot levenslang zou betekenen maximaal 20 
jaar, hoewel ik vond dat ze deze 20 jaar dan ook wel moesten hebben. Na 20 jaar gevange
nisstraf is men niets meer waard en heeft verdere bestraffing dus geen zin. Gevaar voor her
haling is er natuurlijk bij deze lieden ook niet meer. Zou ik hebben kunnen vermoeden dat 
deze gratiëring werkelijk levenslang zou blijven, dan had ik de executie doorgezet. Ook de 
eerste instantie heeft m.i. bij veroordeling tot levenslang dezelfde gedachte gehad. Het echte 
levenslang zou een zwaardere straf zijn geweest dan de doodstraf. Het zou doodstraf op ter
mijn zijn geworden en dat kon niet de bedoeling geweest zijn.

In onze opvattingen over straf past het ook helemaal niet en in de herleefde rechtsstaat is het 
onduldbaar om iemand, zonder enig perspectief, opgesloten te laten tot de dood.

Voordat de andere gevallen konden worden afgewerkt, kwam er een Kabinetskrisis en werd 
ik opgevolgd door Mr. Mulderije.11 Bij het eerst voorkomende geval, n.1. Pieters,12 die in eer
ste instantie niet ter dood was veroordeeld maar waarbij in tweede instantie door Lange- 
meijer13 de doodstraf was gevorderd en door het Hof was uitgesproken voor de gelijkheid van 
bestraffing, in de veronderstelling dat gratie zou volgen volgens de door mij gestelde regels, 
liet hij deze toch executeren.

Het is begrijpelijk, dat deze doorbraak van het beleid nogal wat deining veroorzaakte. Het 
is de vraag o f Langemeijer wel de doodstraf zou hebben geëist als hij dit zou hebben gewe
ten. Nu had hij het voor de gelijkheid van de bestraffing door het H of gedaan. Ook had 
gevangenispersoneel, aalmoezenier en advocaat de man gerustgesteld en het is een hele scè
ne geweest toen hem werd medegedeeld, dat hij de volgende morgen zou worden geëxecu
teerd. Er was een halve gevangenis-opstand toen dit bekend werd. Mr. van Dal14 werd er in 
de nacht bij gehaald en deze wist de man tot bedaren te brengen en zijn lot te doen aanvaar
den en de rust te doen weerkeren.
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Toen Mr. Mulderije werd opgevolgd door Mr. Donker zat deze met het geval Lages. De door 
mij gestelde termijn dat geen doodstraf zou worden geëxecuteerd, was lang verstreken en de 
Koningin heeft ernstig bezwaar gemaakt tegen het voornemen om Lages te doen executeren. 
Mr. Donker heeft moeten kiezen tussen verlening van gratie en afstand van de Koningin. Hij 
heeft dit tegenover zijn fractie met moeite verdedigd, doch men heeft het aanvaard. Het was 
echter toen voor Mr. Donker onmogelijk de nog resterende gevallen van levenslang op jaren 
te stellen, bijv. 25 jaar. De gemoederen waren nogal verhit en hij moest t.a.v. de restgevallen 
streng blijven. Daarna heeft geen Minister het meer aangedurfd. Zelf ben ik nog twee keer 
kort Minister van Justitie geweest. Ik vond het toen geen eerlijke zaak tegenover het parle
ment omdat het stellen van de portefeuillekwestie voor de korte tijd dat ik nog in functie zou 
blijven, geen betekenis had en ik dus niet echt mijn verantwoordelijkheid tegenover de 
Kamer in zo’n precaire zaak kon stellen.

Ik had er bij mijn beleid wel begrip voor dat mensen die ernstig onder de wreedheden te lij
den hadden gehad er moeite mee zouden hebben, maar ik meende dat het beëindigen van de 
straf na plus minus 20 jaar een overwinning betekende van de beginselen van onze rechts
staat tegenover het Nazidom en uiteindelijk het wegvallen van de confrontatie van de 
gekwetsten met dit stuk verleden. Een Joodse voorganger zei mij, dat hij begrip had voor 
mijn beleid, maar dat ik moest begrijpen dat hij bij zijn geloofsgenoten die eenzaam waren 
achtergebleven, niet meer kon komen als hij zich daarachter zou stellen en zei, dat ik moest 
doen wat ik meende te moeten doen en hij zou protesteren omdat hij in zijn positie ook niet 
anders kon.

Van de zijde van het O.M., o.a. Zaaijer15 is onderschat het probleem van de massaliteit. Het 
is vanzelfsprekend, dat de achtereenvolgende ministers van Justitie het belangrijker vonden 
de vele duizenden noodgevallen te behandelen -  waarbij velen ook in de hitte van de strijd 
na de oorlog onbillijk o f onjuist waren beoordeeld en daarbij de zware gevallen als van de 
Duitsers wat achterop kwamen, mede in de veronderstelling dat die hun deel wel zouden 
krijgen.

Ook mij is nu niet duidelijk waarom deze gevallen zo lang bleven liggen. De moeilijkheid de 
bewijzen bijeen te krijgen blijkt wel duidelijk uit het feit dat we de hoofdschuldigen hebben 
laten ontglippen met lichte bestraffing.

Dat er politieke druk vanuit Duitsland zou zijn geweest is nonsens. Daar waren we toen 
nog niet gevoelig voor.

Minister Van Agt'6 heeft zich moedig door de onverwacht grote emotionele druk heengesla
gen. Toch is het onbegrijpelijk dat hij de weg van voorafgaand beraad met het Parlement 
heeft toegezegd, en daarmede deze emoties over zich heeft afgeroepen. Daarmede maakte hij 
het zichzelf en de regering onnodig moeilijk en is de impasse onopgelost.

Ook de toezegging van een commissie van onderzoek lijkt mij onjuist. Na het votum van 
de Kamer had hij o f moeten heengaan o f zich moeten voorbehouden naar een strengere 
maatstaf zich opnieuw te zullen beraden. Hij zou dan op korte termijn Kotalla hebben kun
nen laten gaan (deze is psychisch gestoord) en op dezelfde grond vermoedelijk ook nog een 
van de andere twee die aan een vroege seniele dementie schijnt te lijden.
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Op een later tijdstip zou hij dan ook, zonder voorafgaande bespreking de derde hebben 
moeten laten gaan.

Den Haag, 13.3.1972 

Noten

1 Met dank aan Johan van Merriënboer voor zijn medewerking.

2 Nationaal Archief, archief Struycken, 2.21.217, inv.nr. 47. P.P.T. Bovend’Eert plaatst het stuk in een 

staatsrechtelijke context in zijn artikel: ‘ Koning en ministers. De staatsrechtelijke en staatkundige 

positie van de koning aan de hand van twee voorbeelden: het gratiebeleid van de doodstraf (1950- 
1952) en de benoeming van de burgemeester van Utrecht (1948)’, Bestuurswetenschappen 39(1985) nr. 

7, p. 443-451. Wielenga gebruikt onder meer dit stuk voor zijn beschouwingen over de rol van het 

gratiebeleid in de Nederlands-Duitse betrekkingen in: Friso Wielenga, West-Duitsland: partner uit 
noodzaak. Nederland en de Bondsrepubliek 2949-/955 (Utrecht 1989) p. 454-469.

3 Voor de parlementaire geschiedenis van de ‘barmhartigheidspolitiek’ ten tijde van het eerste kabi- 

net-Drees onder verantwoordelijkheid van achtereenvolgens Wijers en Struycken zie: J.C.F.J. van 
Merriënboer en P.P.T. Bovend’Eert, ‘Het rustige tuintje van rechter Wijers’ in: P.F. Maas (red.), Par
lementaire geschiedenis van Nederland na 1945, deel 3, Het kabinet-Drees-Van Schaik 1948-1951, band 
B, Anticommunisme, rechtsherstel en infrastructurele opbouw (Nijmegen 1992) p. 521-567.

4 Peter Romijn, Snel, streng en rechtvaardig. Politiek beleid inzake de bestraffing en reclassering van ‘fou
te’ Nederlanders, 1945-1955 (Houten 1989) p. 246.

5 B.V.A. Röling (1906-1985), strafrechtgeleerde en polemoloog.

6 F.A. aus der Fiinten (1909-1989). sü-functionaris. Samen met F. Fischer (1901-1989) als leiders van 

de Zentralstelle für Jiïdische Auswanderwig in Amsterdam en van het Referat IV B4 in Den Haag ver

antwoordelijk voor de deportatie van de Nederlandse joden. Beiden kwamen in 1989 vrij.

J.J. Kotalla (1908-1979). Hoofd van de administratie van Kamp Amersfoort. Verving kampcomman
dant K.P. Berg bij diens afwezigheid. Eén van de beruchtste kampbeulen van Kamp Amersfoort. 

Maakte deel uit van diverse vuurpelotons. Kreeg in 1948 de doodstraf die later werd omgezet in 

levenslang. Overleed in de gevangenis in Breda.

W.P.F. Lages (1901-1971). Chef van de Sicherheitsdienst en Sicherheitspolizei in Noord-Holland en 

Utrecht. Verantwoordelijk voor onder meer tientallen moorden en executies en voor de deportatie 

van 70.000 joden. Werd in 1966 vrijgelaten omdat hij ernstig ziek was.

K.P. Berg (1907-1949). Vanaf 8 maart 1943 commandant van Kamp Amersfoort. Betrokken bij de exe

cutie van honderden gevangenen. Werd in 1948 ter dood veroordeeld en volgens Groen op 27 

november 1949 geëxecuteerd (Koos Groen, Landverraad. De berechting van collaborateurs in Neder
land (Weesp 1984) p. 257). Struycken lijkt zich dus te vergissen als hij meent dat Berg in 1950/51 nog 
gevangen zat. Overigens is Groen ook niet altijd even nauwkeurig. L. de Jong, Het Koninkrijk der 
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 12, Epiloog, eerste helft (Leiden 1988) p. 617, n. 1 geeft 

geen uitsluitsel over het tijdstip van executie van Berg.
7 Struycken bedoelt hier J. Herdtmann (1887-1951), de leider van Sport und Spiel, een organisatie van 

N s i i ’ e r s  in Duitsland, die in mei 1940 in Nederlandse uniformen de Duitsers had geholpen.

8 Koningin Juliana, die in 1948 haar moeder, koningin Wilhelmina, was opgevolgd.
9 L.A. Donker (1899-1956). Lid van de Tweede Kamer voor de s d a p / p v d A  sinds 1935- Juridisch spe

‘ A LH O EW EL IK  IN STAAT ZOU Z IJN  G EW EEST ZE PER SO O N LIJK  DOOD TE T R A P P E N ...’
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cialist van de fractie. Volgde in 1951 M. van der Goes van Naters op als fractievoorzitter. Van 1952 tot 

1956 minister van Justitie.

10 W. Drees (1886-1988). Op dat moment premier van het kabinet-Drees-Van Schaik.
11 H. Mulderije (1896-1970). Minister van Justitie in de jaren 1951-1952. Voor de parlementaire geschie

denis van het gratiebeleid van Mulderije zie: J.C.F.J. van Merriënboer, ‘Het justitiebeleid van Mul

derije: een strijd voor geestelijke herbewapening’ in: J.J.M. Ramakers (red.), Parlementaire geschie
denis van Nederland na 1945, deel 4, Het kabinet-Drees I I 1951-1952. In de schaduw van de Koreacrisis 
(Nijmegen 1997) p. 507-541.

12 A.J. Pieters (1907-1952). Oostfrontvrijwilliger, s s ’er en berucht mensenjager. Gevreesd als folteraar 
van (vermeende) verzetsstrijders.

13 G.E. Langemeijer (1903-1990). Jurist. O.a. lid van de voorbereidingscommissie van het wetsontwerp 

Oorlogsstrafrecht dat in 1951 aan de Tweede Kamer werd aangeboden. 1945-1951: advocaat-fiscaal 

bijzondere Raad van Cassatie; 1946-1961: buitengewoon hoogleraar Inleiding tot de Rechtsweten

schap en Wijsbegeerte des Rechts te Leiden; 1947-1957: Advocaat-generaal Hoge Raad; 1957-1973: 
procureur-generaal Hoge Raad.

14 Vermoedelijk de Haagse advocaat A.J.M. van Dal.

15 J. Zaaijer (1903-??). In de jaren 1945-1949 procureur-fiscaal (openbaar aanklager van oorlogsdelin- 
quenten) bij het Bijzonder Gerechtshof te Den Haag.

16 A.A.M. van Agt (geb. 1931). Van 1971 tot 1977 minister van Justitie en van 1977 tot 1982 minister-pre
sident.
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‘Teleurstelling is mijn opperste emotie’
Vragen over emotie in de politiek aan A.A.M. van Agt

Peter Bootsma en Peter van Griensven

Als er één politicus is geweest in de parlementaire geschiedenis die met emoties in de politiek in 
aanraking is gekomen, dan is het wel Dries van Agt, minister van Justitie in de kahinetten- 
Biesheuvel (1971-1973) en -Den Uyl (1973-1977) en minister-president in de periode 1977-1982. 
In de loop van de jaren zeventig gold hij in toenemende mate als de boeman die in de ogen van 
links Nederland geen goed kon doen. Tegelijk was hij daarmee de tegenpool van de held van 
datzelfde volksdeel, Joop den Uyl. Zo wilde hij de abortuskliniek Bloemenhove doen sluiten en 
kreeg hij het verwijt dat hij de oorlogsmisdadiger Pieter Menten had laten vluchten. In deze 
twee zaken keerden de emoties zich tegen hem. Wat voor weerslag hadden deze en andere 
kwesties op Van Agt zelf? Hoe ging hij om met de emoties die hij opriep? We legden hem hier
omtrent enkele vragen voor. Hieronder volgen de door hemzelf op schrift gestelde herinnerin
gen aan een bijzonder emotionele periode uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis.’ 

Daaruit blijkt dat Van Agt naar eigen zeggen zijn meest emotionele uren beleefde niet rond 
Bloemenhove, niet rond Menten, maar al lang voordat hij het mikpunt werd van links Neder
land, namelijk in de kwestie van de Drie van Breda in februari 1972. Ook in de persoonlijke sfeer 
had deze zaak zijn repercussies. Verder stelt Van Agt dat invoering van het referendum ‘een lelij
ke misgreep' zou zijn. Meer in het algemeen meent de oud-premier dat emotie vandaag de dag 
niet langer in het verdomhoekje van onze cultuur zit en is er alle reden ‘niet te veel tijd aan de 
televisie te besteden.

Reageert u eens op de stelling: de jaren zeventig waren politiek bezien bijzonder emotionele 
jaren in Nederland.

In de jaren zeventig raasden emoties over de politieke podia als bosbranden in de voorbije 
zomer. Na de Nacht van Schmelzer (val van het kabinet-Cals) heeft de P v dA  zich geworpen 
op de ideologie van de polarisatie: alleen wie waarachtig progressief is verdient een plaats in 
de heirschaar der rechtvaardigen, niet-progressieven deugen eigenlijk niet; op naar een link
se meerderheid. Daarbij werd een strategie ontwikkeld die onder meer tot uitdrukking kwam 
in de afkondiging van de bekende anti-KVP-resolutie in 1969. Bovendien was de in 1968 uit
gebroken culturele revolutie nog lang niet uitgewoed. En in dit opgewonden klimaat presen
teerden zich een heleboel politieke kwesties, zo brandbaar dat die zelfs in een aanmerkelijk 
rustiger periode nog veel commotie teweeggebracht zouden hebben: de Drie van Breda, 
Menten, de opkomst van abortusklinieken (Bloemenhove!), maatschappijhervormende 
voorstellen als die omtrent ondernemingsraden en vermogensaanwasdeling, kernenergie en 
nog meer.
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Het is bekend dat politici gebruikmaken van emoties bij ‘het volk' om bepaalde doeleinden te 
bereiken. Kuyper, Troelstra en Schaepman probeerden hun achterban bij hun emancipatieproces 
te betrekken door een beroep te doen op emoties. En Pim Fortuyn speelde in 2001 en 2002 in op 
sluimerende onlustgevoelens bij het volk. Op welke m anier heeft u ooit op de gevoelens van ‘het 
volk ’ ingespeeld? Hebben anderen deze emoties gebruikt om u te beïnvloeden?

Medio jaren zeventig kon iedereen met een antenne gewaarworden dat onder de bevolking 
onbehagen en zelfs weerstand groeide tegen producten van de culturele revolutie, tegen de 
opmars van het libertinisme en de vervaging van lang gekoesterde normen. Ik merkte dat tij
dens optredens her en der in het land. In de abortuskwestie kwam die ongerustheid, ja boos
heid, heel sprekend aan de dag. Maar niet alleen daar. Huwelijk en gezin kwamen onder vuur 
te liggen en ook dat riep weerwerk op. Het streven naar liberalisering van pornografie stuit
te op misnoegen, zelfs afkeer. Mijn oproep tot een ethisch (moreel) reveil, 1976/1977, is door 
deze ervaringen niet opgeroepen maar wel gestimuleerd. In de loop der jaren, merkte ik, ont
stond bij een deel van de bevolking wrevel over wat als ‘socialistisch gedram’ werd ervaren. 
Die prijsvechters, zo dachten mensen wel, moesten altijd winnen, elk punt binnenhalen. En 
ze hadden de pretentie dat ze met hun politiek de maatschappij naar hun hand konden zet
ten (de maakbare samenleving). Op die onvrede heb ik ingespeeld door het belang van het 
politieke bedrijf nog al eens te relativeren en de ambities ter linkerzijde te kenschetsen als 
sprookjesgeloof en luchtfietserij.

O f anderen emoties in het volk jegens mij gebruikt hebben? Wis en zeker en menigmaal. 
Het duidelijkste voorbeeld is het optreden van de minister van Volksgezondheid, mevrouw 
Irene Vorrink, in de zaak-Bloemenhove. Zij heeft, in de ministerraad vernemende dat een 
justitiële actie tegen die abortuskliniek op til was, per telefoon vanuit het Catshuis de Rooie 
Vrouwen opgeroepen om een kordon te leggen om de kliniek teneinde het voorgenomen 
optreden onmogelijk te maken. Overigens hebben mijn politieke tegenstanders vaak en met 
vuur en verve de met hen geestverwante journalisten (en dat waren er toentertijd heel veel) 
bespeeld en aldus de meningsvorming in het land beïnvloed. Nieuwspoort was in die dagen 
nagenoeg een actiecentrum voor progressieve campagne.

Wanneer is het voor een politicus noodzakelijk om tegen de emoties van 'het volk ’ in te gaan?

Een politicus hoort tegen volksemoties in te gaan -  en daartoe de moed op te brengen -  wan
neer gewilligheid zou leiden tot besluiten die schadelijk zijn voor ’s lands welzijn, in econo
mische dan wel morele zin. Zoals het volk in 1672 de terechtstelling eiste van de gebroeders 
Jan en Cornelis de Witt, zo hebben in het nabije verleden velen geroepen om herinvoering 
van de doodstraf. Dadelijke democratie is niet alleen ondoelmatig maar zelfs hachelijk. De 
invoering van het referendum, anders dan in een tandenloze gedaante, zou een lelijke mis
greep zijn.

U heeft ooit beweerd dat het tot de allereerste eisen van het vak van politicus behoort ‘dat je  jezelf 
meester bent\ Waarom mag een politicus eigenlijk zijn emoties niet tonen?

Ook politici ervaren emoties en zij mogen daarvan best blijk geven. Maar de politicus hoede 
zich ervoor zich door zijn emoties te laten overmeesteren. Allereerst natuurlijk omdat de dic-
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taten van de emotie de toets door de rede moeten kunnen doorstaan. Maar ook omdat een 
politieke voorganger die zich uitlevert aan zijn emoties het volk allicht tot redeloosheid 
brengt.

U heeft ooit gezegd dat u eigenlijk erg emotioneel bent, meer emotioneel dan koel. Maar geldt 
dat niet voor iedereen? Zonder emoties zijn immers geen beslissingen mogelijk. Ofwel: zónder die 
emoties had u toch helemaal geen goed politicus kunnen zijn? Waarom zit de emotie in onze cul
tuur zo in het verdomhoekje?

Niet alle mensen zijn even emotioneel. Ontegenzeggelijk kunnen (en zullen) emoties moti
veren maar ze mogen niet domineren. En verder verwijs ik u naar zielkundigen. Ik geloof niet 
dat de emotie vandaag de dag nog in het verdomhoekje van onze cultuur zit. Om de haver
klap wordt de argeloze kijker met emotie-tv belaagd. Alweer een reden om niet veel tijd aan 
de televisie te besteden.

U streefde ernaar uw eigen emoties onder controle te houden. Was u daar bewust mee bezig? Had 
u daarvoor een bepaalde strategie ontwikkeld of was dat vanzelfsprekend gedrag?

Van een welbewuste strategie was geen sprake. Beducht voor mijzelf, hield ik mij instinctief 
aan de teugel.

Wat was voor u het meest emotionele moment in uw politieke carrière?

De veruit meest emotionele uren van mijn politieke leven heb ik doorgemaakt tijdens het 
debat in de Tweede Kamer over de Drie van Breda op 29 februari 1972. Zeker in de tweede 
helft van de vorige eeuw is er geen onderwerp geweest dat de gemoederen buiten en binnen 
het parlement zo hevig heeft bewogen. Premier Biesheuvel en ik kregen over deze kwestie in 
de weken voorafgaande aan het Kamerdebat duizenden brieven en telegrammen. Daar waren 
veel steunbetuigingen bij, maar ook tal van negatieve uitingen: verdrietige brieven, boze, 
woedende, zelfs dreigende. Mijn gezin heeft in die periode op aandringen van de politie en 
inlichtingendiensten de wijk moeten nemen naar een onderduikadres. Zelf moest ik op hun 
aanraden de nachten doorbrengen op wisselende locaties. De televisiezenders brachten in de 
aanloop naar het Kamerdebat herhaaldelijk schokkende beelden van ontreddering en hefti
ge verontwaardiging bij mensen die hun verhaal kwamen doen bij de vaste commissie voor 
Justitie van de Tweede Kamer, die hoorzittingen had belegd en daarbij televisiecamera’s had 
toegelaten. Vervolgens kwam de aangrijpende film ‘Begrijpt u nu waarom ik huil’ van Louis 
van Gasteren op het beeldscherm. Op de dag van het Kamerdebat stond het Binnenhof vol 
met tegen vrijlating betogende mensen, een woud van spandoeken, grimmige spreekkoren. 
De premier en ik hadden moeite het Kamergebouw binnen te komen.

In de vergaderzaal hing een beklemmende sfeer, die wij als vijandig ervoeren ook al waren 
er nog heel wat medestanders van de regering over. Op de publieke tribune deden zich inci
denten voor. Het debat met de Kamer was voor mij als een tocht door hellevuur. Uiteinde
lijk kreeg een motie tegen vrijlating ongeveer zestig procent van de stemmen. Een consulta
tie met elk van de fractievoorzitters, door Biesheuvel en mij nagenoeg een weck tevoren 
gedaan, had het omgekeerde verwachtingsbeeld opgeleverd.
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Minister A.A.M. van Agt in debat met de Tweede Kamer over de ‘Drie van Breda’, 29 februari 1972 
IFoto: a n p /Haags Gemeentearchief].

Onze kinderen waren ten tijde van deze dramatische debatten tien, elf en twaalf jaar. Enige 
tijd later, toen voor ons de situatie genormaliseerd leek, ontdekten mijn vrouw en ik na 
terugkeer van een avondvisite dat onze Frans een hockeystick onder zijn bed had gelegd. Als 
jongen voelde hij het blijkbaar als zijn plicht zijn zusjes te beschermen. Wij zijn daar hevig 
van geschrokken; toen zag je welk een weerslag de gebeurtenissen hadden op zo jonge kin
deren.2
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Kunt u parallellen en verschillen aangeven in de rol die ‘emotie.’ heeft gespeeld in de discussie over 
het abortusvraagstuk en die over de Drie van Breda?

De verschillen zijn markanter dan de parallellen. Bij de Drie van Breda was bijna heel het 
land betrokken. De discussies over het abortusvraagstuk liepen weliswaar hoog op maar heb
ben Nederland niet op stelten gezet. Op een hoog abstractieniveau was er natuurlijk de paral
lel dat het in beide kwesties uiteindelijk ging om leven en dood. Maar een belangrijk verschil 
is dat het debat over de drie nog in gevangenschap gehouden Duitsers betrokken was op het 
verleden: het ging daar om vergelding van gepleegde misdaden, niet alleen die door deze 
gedetineerden begaan maar die bedreven door de hele machinerie van het nazi-regime. De 
abortusdiscussie daarentegen stond gericht op maatschappijvernieuwing, langs de lijnen van 
libertinisme, zelfbeschikking en emancipatie. In die discussie liep de scheidslijn vrijwel tus
sen de protagonisten van het christelijk erfgoed en de verguizers daarvan. In het Drie van 
Breda-debat viel zulk een scheiding der geesten niet te markeren.

Met welke emotie heeft u tijdens uw politieke loopbaan het meest te maken gehad? Vreugde, lief
de, angst, boosheid, verdriet, schaamte of trots?

Teleurstelling is mijn opperste emotie geworden. Want de Duitse oorlogsmisdadigers zijn 
nog vele jaren langer gedetineerd gebleven. Bloemenhove is niet gesloten. In de zaak-Menten 
werd de goed geargumenteerde verdediging die ik in tweede aanleg presenteerde niet beoor
deeld op haar merites want een deel van de Kamer was in de greep van het parti pris dat ik 
hoe dan ook met een gescheurd pak uit dat debat te voorschijn zou moeten komen. Dove
mansoren zijn voor een zakelijk betoog met stevige juridische argumenten niet toegankelijk, 
zo moest ik ervaren.

Nooit genoten? Ja, soms toch wel en het allermeest in de nacht van 19 op 20 december 1979 
toen ik in het Kamerdebat over de plaatsing van kruisraketten een frontale aanval weerstond 
en, in strijd met verwachtingen die niet alleen leefden bij de oppositie, ons tegen-de-klippen- 
op kabinet (1977-1981) overeind hield.

Noten

1 De schriftelijke antwoorden van Van Agt dateren van 11 ,14  en 29 augustus 2003.
2 Deze anekdote, bekend aan de auteurs uit een eerder interview met Van Agt en zijn echtgenote, is 

op verzoek van de auteurs toegevoegd als treffende illustratie voor de hoog oplopende emoties rond 

de Drie van Breda.
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De passie moet terug in de politiek
Interview met Wouter Bos over de periode na Fortuyn

Carla van Baaien en Willem Breedveld

Wouter Bos, opgekomen als leider van de Partij van de Arbeid na de onstuimige Fortuyn- 
periode, zegt de lessen van die tijd geleerd te hebben. Die wil hij dus in praktijk brengen, ook 
-  of juist -  nu het gevoel van urgentie dat het in de Nederlandse politiek anders moet, begint 
weg te ebben. Maar hoe dat te doen? Er zijn twee manieren: ó f het politieke bestel verande
ren óf het handhaven en de mogelijkheden die het biedt optimaal benutten. Vooralsnog heeft 
Bos gekozen voor het laatste. Maar de marges zijn smal. De krachten die de politiek weer 
terugduwen naar de situatie, naar de politieke cultuur, van vóór 2002, zijn sterk. Het blijkt 
lang niet eenvoudig om meer dualisme, meer debat, minder achterkamer, meer duidelijke 
stellingname en meer passie in de politiek te brengen. Kortom: het lijkt Paars III wel.

Over deze en andere zaken spraken wij met Wouter Bos, vlak vóór het einde van het 
zomerreces 2003. Wij hadden hem uitgenodigd terug te kijken op het voor hem wel zeer tur
bulent verlopen parlementaire jaar 2002-2003. Bos begon dat jaar (augustus 2002) met de 
wens partijleider te worden van de grootste oppositiepartij onder Balkenende I. Hij eindig
de het jaar (juni 2003) als partijleider van de grootste oppositiepartij onder Balkenende II 
onder het motto: ‘Mijn idealen zijn belangrijker dan de partij.’ In de tussentijd was hij nog 
lijsttrekker geweest, had hij een verkiezingscampagne gevoerd, een enorme verkiezingsover
winning behaald en vier maanden gepoogd, samen met het c d a , een centrum-links kabinet 
te formeren.1

De wens om politiek leider van de PvdA te worden

‘Ik stelde mij kandidaat als partijleider, in de zomer van 2002, met de bedoeling een paar jaar 
oppositie te gaan voeren en tegelijkertijd de partij te vernieuwen, zowel de inhoud als de 
organisatie en de cultuur. Veel mensen ontraadden mij de kandidaatstelling door erop te wij
zen dat de periode tot aan de volgende verkiezingen te lang was; ze zeiden: “Dan ga je kapot 
in de oppositie.” Eén van de lessen die men meende te hebben geleerd van de verkiezings
campagne van 2002 was dat je een leider het beste kort voor de verkiezingen kon lanceren. 
Maar deze redenering klopt niet helemaal. Alsof Fortuyn niet al veel langer aanwezig was in 
de samenleving, via zijn columns met name. Ik vond het een erg Haagse gedachte om For
tuyn te zien als een plotseling fenomeen. En bovendien zou de nieuwe leider van de P v d A ook 
een volgende keer weer direct gekozen worden; daarmee verviel de mogelijkheid om te “rege
len” dat je kort voor de volgende verkiezingen naar voren wordt geschoven.

Ik was de overtuiging toegedaan dat ik wat kon betekenen voor de partij en voor het land, 
en als je dat zo voelt, dan moet je je ook gewoon kandidaat stellen. Ik betwijfelde bijvoor
beeld of het gevoel van urgentie dat de wijze van politiek bedrijven moest veranderen, wel 
automatisch zou blijven bestaan. Ik wilde ernaar streven dat gevoel van urgentie vast te hou-

12 8



DE P A SSIE  MOET TERU G IN  DE P O LIT IE K

den. Bovendien, de druk op mij om mij kandidaat te stellen was groot; ik had immers onge
hoord veel voorkeurstemmen gehad, ik geloof 120.000, en dat voor iemand van buiten de top 
drie én geen vrouw. Niemand kon toen nog voorzien dat het zó snel mis zou gaan met Bal
kenende I en dat er dus nieuwe verkiezingen zouden komen.’

De oude politiek is taai; Paars is terug

‘De krachten om terug te keren naar het oude systeem, naar de oude wijze van politiek 
bedrijven, zijn naar mijn mening enorm sterk gebleken. In veel opzichten leven we nu in het 
tijdperk Paars III. Natuurlijk is het iets gemakkelijker voor een opponerende partij om een 
andere politieke stijl te kiezen dan voor een regeringspartij, maar nu dreigen toch wel heel 
veel dingen waarop Paars ooit is afgerekend vrijwel ongecorrigeerd terug te komen. Ik noem 
drie dingen. In de eerste plaats de benoemingencultuur. De benoemingen komen weer tot 
stand in een betrekkelijk gesloten circuit. Neem bijvoorbeeld de opvolging van Bolkestein; 
maar ook de bemensing van het huidige kabinet: vrijwel alle bewindspersonen zijn afkom
stig uit het Haagse circuit. Er lijkt geen enkele intentie aanwezig te zijn bij de regeringspar
tijen om een grotere openheid te betrachten. Misschien slaagt Thom de Graaf erin om op dit 
punt meer te bereiken dan we nu kunnen vermoeden; het zou kunnen.

In de tweede plaats het gebrek aan dualisme en debat en ten slotte de prioriteitenstelling. 
Hiermee bedoel ik dat alles nu toch weer draait om het financieringstekort, terwijl tegelij
kertijd de illusie in stand wordt gehouden dat er ook van alles zal gebeuren op het gebied van 
de veiligheid, het onderwijs en de zorg. Maar dit laatste is helemaal niet het geval. Misschien 
stuit dat me nog wel het meest tegen de borst, de oneerlijkheid waarmee het gepaard gaat. 
Zelf heb ik altijd gehoopt dat één van de positieve erfenissen van de periode-Fortuyn zou zijn 
dat politici eerlijker zouden durven zijn. Eerlijker in het benoemen van problemen en eerlij- 
ker in het schetsen van de mogelijkheden én onmogelijkheden om ze op te lossen. Ik had 
gehoopt dat politici dus ook eerlijk tegen de mensen zouden durven zeggen wat er allemaal 
niet kan, o f niet tegelijk kan, of niet gratis kan, maar van dié eerlijkheid lijkt weinig terecht
gekomen.’

Nieuwe vormen van politiek

‘ Ik denk dat ik heb laten zien, door mijn eigen manier van optreden en mijn wijze van cam
pagne voeren dat het mij ernst is met de “nieuwe politiek”. De grote uitdaging is nu om dat 
ook vol te houden. De krachten die terug willen naar het systeem van vóór 2002 zijn name
lijk enorm sterk. Maar volgens mij is de noodzaak tot verandering nog steeds groot, over het 
hele politieke spectrum. Benoemingen moeten niet langer in achterkamers geregeld worden, 
het debat moet terugkeren in de politiek en de volksvertegenwoordiging moet meer het pri
maat krijgen in de relatie met de regering. Daarom blijf ik zeggen dat de politiek leider in de 
Kamer hoort te zitten!

Ik wilde het dualisme een nieuwe impuls geven. Ik heb afstand genomen van het auto
matisme dat een lijsttrekker tevens kandidaat is voor het minister-presidentschap. De vraag 
die nu natuurlijk volstrekt open blijft is hoe het in de praktijk zou hebben gewerkt; hoe zou 
het gegaan zijn als de Partij van de Arbeid de grootste was geworden, de premier had gele
verd en haar politiek leider in de Kamer was gebleven? In de parlementaire geschiedenis zijn
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Wouter Bos voert campagne in Rotterdam, 3 januari 2003 [Foto: Roel Dijkstra Fotografie].

daar maar een paar voorbeelden van.2 Wat mij opviel bij deze poging het dualisme nieuw 
leven in te blazen was dat heel veel mensen het dualisme totaal niet snappen. Ik kreeg rare 
vragen als: “Moet Job Cohen jou dan elke keer bellen om te vragen of hij dit of dat mag?” En 
het gekke was: ik moest mijn dualistische aanpak steeds grondig verantwoorden, maar Ger- 
rit Zalm hoefde niet te vertellen wie politiek leider van de v v d  z o u  worden als hij het kabi
net in zou gaan. Ik confronteerde hem daar een keer mee in het programma “ Nederland 
kiest”. Nou ja, tot op de dag van vandaag heeft de v v d  daar nog een probleem.

Ik vind mijn idealen belangrijker dan mijn eigen toekomst of de partij. Een politieke par
tij is een vehikel om idealen te verwezenlijken. En dat vehikel kan in de loop der tijd veran
deren. De laatste keer dat dat bij de Partij van de Arbeid is gebeurd, was in 1946. Over ver
andering moet je durven praten. Ik denk dat er een aantal objectieve ontwikkelingen zijn, in 
de samenleving en in het politieke bedrijf, die het mogelijk maken om eens na te denken over 
de vraag of de politiek wel toekomstbestendig is georganiseerd. Het allerbelangrijkste daar
bij is volgens mij de snelheid waarmee ontwikkelingen in de wereld zich voordoen. Dat bete
kent dat de inhoud van een verkiezingsprogramma aan de vooravond van de verkiezingen al 
grotendeels achterhaald is. Ik zal het sterker zeggen: de band tussen wat er in een verkie
zingsprogramma staat en wat er uiteindelijk aan beslissingen wordt genomen, is bijna weg. 
Dat heeft mij ervan overtuigd dat vastigheid in ons tijdsgewricht alleen nog gelegen kan zijn 
in personen; de vraag is o f kiezers vertrouwen hebben in de persoon die beslissingen moet 
nemen op het moment dat de werkelijkheid is veranderd. De kiezer moet dan wel weten van
uit welke waarden en beginselen een politicus opereert, want dat geeft houvast. Het is overi
gens ook de reden waarom ik mijn aanvankelijk cynisme over nut en noodzaak van begin-
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selprogramma’s ben gaan relativeren; beginselen moeten meer houvast bieden naarmate 
omstandigheden sneller veranderen.

O verigens niet alleen d o o r die snelheid van  ontw ikkelingen, m aar ook  d o o r het toenem en 

van  het aantal zw evende kiezers en de invloed van de m edia, w ordt de p ersoon en de p e r

soon lijkh eid  steeds b elan grijker in het aantrekken van  kiezers. Als dat nou een o b jectie f gege
ven  is, dan doe je  er goed aan om  je  systeem  daar dan oo k  wat m eer op in te richten.

Toch merk je steeds weer hoe moeilijk het is om dingen anders te doen. Een voorbeeld. 
De Partij van de Arbeid heeft jarenlang te horen gekregen dat zij een partij is met te weinig 
debat en met te veel sturing van bovenaf. Nu probeer ik én meer debat te krijgen én als lei
der daartoe slechts de aftrap te geven en niet bij voorbaat de uitkomst van de discussie te dic
teren, immers, alleen dan kan er sprake zijn van een waarachtig debat. Maar voor je het weet 
worden we dan weer stuurloos genoemd en heeft de P v d A  een leider die maar wat roept. 
Dezelfden die ooit het gebrek aan debat en dualisme hekelden, overladen je met kritiek als je 
probeert op die terreinen iets nieuws te ontwikkelen. En dan ben je weer slap of chaotisch of 
verwarrend.

Op dit moment investeren we flink in nieuwe vormen van politiek. We hebben een soort 
van schaduwparlement ingesteld en vanuit de fractie leggen we op een nieuwe manier werk
bezoeken af. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de tragiek van oppositie voeren: de 
camera en de microfoon volgen altijd de macht. Een voorbeeld. Klaas de Vries had op een 
gegeven moment Nawijn naar de Kamer gehaald vanwege diens uitspraken over het terug
sturen van Marokkanen. Klaas heeft toen in dat debat Nawijn enorm de oren gewassen. Wat 
staat er de volgende dag in de krant? Niet wat Klaas maar wat Nawijn heeft gezegd.

Moet je dan kabaal maken om de aandacht te krijgen? Het zou triest zijn. Ik wil ook hele
maal niet op dezelfde manier tegen het kabinetsbeleid schreeuwen als bijvoorbeeld de s p  dat 
doet; domweg omdat we een andere mening zijn toegedaan. Het is natuurlijk diep triest dat 
sommige journalisten gewoon hardop zeggen -  Fons de Poel en Sven Kockelmann bijvoor
beeld in ‘Netwerk’ op 15 augustus jl. -  dat ik als oppositieleider niet deug omdat ik niet 
genoeg kabaal maak!

Het is waar, het blijft lastig om politiek te bedrijven in een land waar drie grote stromin
gen zijn. Ik denk dat er twee manieren zijn om daaraan te ontsnappen en al doende de poli
tiek aantrekkelijker te maken voor de mensen. De eerste is een ander kiesstelsel, de tweede is 
een ander type kabinetsformatie, binnen het huidige systeem, waarbij de rol van de forma
teur en beoogd premier veel duidelijker en krachtiger is, zoals bijvoorbeeld het geval was in 
de eindfase van de formatie van 1994.’

De formatie die mislukte

‘Het welbewust kiezen voor nieuwe vormen van politiek heeft het wantrouwen van het c d a  
ten opzichte van de P v d A in sterke mate gevoed. Het is mij nagedragen, drie maanden lang: 
waarom had ik hun kandidaat voor het voorzitterschap van de Kamer (Gerda Verburg, c v b /  

w b )  niet gesteund terwijl ik al de dag na de verkiezingen had gezegd dat dit niet in de ach
terkamers geregeld zou moeten worden? E11 waarom bleef ik als leider van de P v d A  in de 
Kamer zitten? Het c d a  redeneerde daarbij als volgt: onze eerste man zal als verdediger van 
het kabinetsbeleid worden overladen met hoon, voor alle shit in het kabinet, en jullie eerste 
man zal lachen en niet loyaal zijn en mee gaan demonstreren op het Malieveld. Dat was het
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beeld. Zo werd dus tevens duidelijk dat het in praktijk brengen van de lessen uit de Fortuyn- 
periode eigenlijk helemaal niet werd gepikt!

Het was ook niet gemakkelijk te volharden in het besluit om als partijleider in de Kamer 
te blijven terwijl de P v d A  in de peilingen alsmaar bleef stijgen. In de laatste week voor de ver
kiezingen heb ik die keuze om niet voor het premierschap te gaan, elke dag opnieuw moeten 
maken; ik stond onder grote druk om mijn mening te veranderen. En het heeft de P v d A waar
schijnlijk ook een paar zetels gekost. Of ik er nooit spijt van heb gehad? Nou, hooguit dat ik 
af en toe denk: goh, ik was heel dicht bij de vraag o f ik minister-president van Nederland wil
de worden. Ik weet niet helemaal zeker wat ik aan me heb laten voorbijgaan, maar dat is meer 
een romantische, melancholische spijt. Nee, echt spijt heb ik niet.

We zijn de formatiebesprekingen niet begonnen met de financiën, om de eenvoudige 
reden dat dat niet ging. Het c d a  z o u  hebben gezegd: “ Wij willen de nul.” En wij zouden heb
ben gezegd: “Wij denken dat de nul niet nodig is ” Er moest gewoon eerst over concrete voor
stellen worden gesproken, over de koopkracht bijvoorbeeld o f over de ziektekosten. Noem 
het de fuikmethode, maar er was geen alternatief. Hoe hadden we een breuk aan de kiezers 
kunnen uitleggen als we hadden moeten zeggen: “ Het ging over nul of over min een half.” 
Dat begrijpt helemaal niemand. Het is natuurlijk wel zo dat ik zeker wilde weten, aan het 
begin van de formatie, dat een weggewerkt financieringstekort in 2007 geen onbespreekbaar 
standpunt was voor het c d a . Balkenende heeft toen gezegd: “Het is heel hard voor ons.” Oké, 
dat kon ik begrijpen, voor ons waren ook een paar dingen heel hard. Op dat moment had ik 
voldoende vertrouwen om door te gaan.

In essentie zijn de formatiebesprekingen gestrand omdat het c d a  voorzag dat het in een 
coalitie met de P v d A de rol van harde bezuiniger zou moeten spelen, wat electoraal bezien 
redelijk hopeloos is. De P v dA  zou juist het sociale gezicht zijn in die coalitie. Een combinatie 
met de v v d  is voor het c d a  de enige mogelijkheid om zich te profileren als partij met een 
sociaal gezicht. Toch wil dit gegeven nog niet zeggen dat het één grote beraamde en geregis
seerde poging was om alles te laten mislukken. Ik denk dit omdat het c d a  in de slotfase zo 
ontzaglijk knullig heeft geopereerd, met name in het zwartepieten, dus wie met de schuld zou 
worden opgezadeld. Als het opzet was geweest, dan hadden ze het wel slimmer gespeeld. 
Maar per saldo denk ik dat er maar zes dagen zijn geweest dat alle hoofdrolspelers van het 
c d a , inclusief Maxime Verhagen, wilden dat de formatie zou slagen. Dat was de periode van
12 tot en met 17 maart. Vóór 12 maart wilden veel CDA’ers de uitslag van de Provinciale-Sta
tenverkiezingen afwachten, waardoor er een soort halfslachtigheid en traagheid ontstond. Na
17 maart, na het uitbreken van de oorlog in Irak, begonnen rationele en irrationele factoren 
door elkaar heen te lopen en over elkaar heen te buitelen. Er ontstond als het ware één groot 
mengvat van minderwaardigheidscomplexen, wantrouwen, beelden uit het verleden, ver
keerd begrepen grapjes en opmerkingen plus strategische overwegingen. En dan wordt het 
vrij toevallig wie op welk moment een beslissing van doorslaggevende betekenis neemt.

Het is waar dat ik begin maart in allerlei interviews zei dat de formatiebesprekingen voor
spoediger verliepen dan iedereen dacht; dat was een beetje tegen beter weten in. De vooruit
gang die we boekten was miniem. Maar ik telde mijn zegeningen en blies die vervolgens fors 
op, om de scepsis in mijn achterban te verminderen en om de zaak een beetje levend en 
gemotiveerd te houden.

Het kwam aanvankelijk maar niet tot een gesprek onder vier ogen tussen lan Peter en mij. 
De informateurs, Donner en Leijnse, hebben geprobeerd het te organiseren en ook ik heb
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verscheidene pogingen in die richting ondernomen. Het c d a  hield zo’n gesprek echter stel
selmatig af. Ik wilde kijken o f wij, beiden in de positie van partijleider, er niet samen uit kon
den komen, even los van de hulptroepen. Pas in de allerlaatste fase van de formatie kwam het 
ervan. Het c d a  ging toen echter vooral akkoord met een tête-a-tête omdat ze verlost wilden 
zijn van Donner en Leijnse die op dat moment de druk hoog hielden om eruit te komen. Die 
overweging van het c d a  besefte ik pas op het allerlaatste moment. Had lan Peter de regie? 
Dat was niet mijn beeld.

Samen naar het voetballen? Welnee! Ik kreeg een uitnodiging van de k n v b  die ik accep
teerde omdat ik dacht: “Yeah, ik mag naar Nederland-Tsjechië.” Pas later kreeg ik te horen dat 
Jan Peter ook zou komen. Dat werd dus tot iets gemaakt: ze gaan samen! Zo zie je hoe de din
gen altijd wel weer van een motief worden voorzien en tot een complot worden gemaakt. 
Eenmaal gezeten op de tribune, naast Jan Peter, heb ik wel geprobeerd om van die sfeer 
gebruik te maken. Ik wilde hem duidelijkheid verschaffen over de naam van de vice-premier 
die wij in gedachten hadden en over de vraag o f Leijnse nou wel of niet mee zou gaan naar 
het kabinet. Maar hij reageerde helemaal niet op wat ik zei. Dat kan iets zeggen over man
daat en leiderschap, maar net zo goed over de werkelijke wil om er op dat moment uit te 
komen. Afijn, daar is alles al over gezegd.

Maar ik wil niet teveel zwartepieten. Wat wij ons als Partij van de Arbeid moeten aan
trekken is het feit dat wij volstrekt onvoorbereid in die kabinetsformatie terecht zijn geko
men. Je moet niet onderschatten wat de betekenis daarvan is geweest. Het kwam ook onver
wacht; toen ik in november 2002 werd gekozen ging ik ervan uit dat we gewoon weer de 
oppositie in zouden gaan. Op 3 januari begonnen we in de peilingen te stijgen, die ontwik
keling ging tot 22 januari continu door en we zijn zo de formatie binnengerold. We hadden 
dus nauwelijks tijd om een groepje mensen bij elkaar te zetten met als opdracht na te den
ken over een eventuele deelname aan de formatie; we hebben van tevoren nauwelijks stil 
kunnen staan bij de vraag hoe wij dat precies zouden organiseren en hoe we vertrouwen zou
den moeten wekken en meer van dat soort vragen. Dat zie ik zelf als een gebrek aan onze 
kant.

We hebben de mislukte kabinetsformatie uitgebreid geëvalueerd met tal van mensen van 
binnen en buiten de Haagse politiek. De conclusie was dat ons eigen optreden in de forma
tie op een flink aantal punten beter had gekund, maar dat een andere uitkomst hoe dan ook 
zeer onwaarschijnlijk zou zijn geweest. Daarvoor waren binnen het c d a  te sterke krachten 
aanwezig, een mengeling van belangen, sentimenten en strategische overwegingen, die alle de 
v v d -kant op wilden. Dat had het c d a  in de campagne toch ook al duidelijk gemaakt. Boven
dien was er de realiteit van de getallen, wat zoveel betekent als: er lag een alternatief. In één 
van die evaluatiebijeenkomsten met onder anderen Van Kemenade, Wallage, Van Thijn en 
Meijer, zei iemand dat klip en klaar: “ Je kunt niet boven de realiteit van de getallen uitstij
gen.”

Wat ik echt anders zou doen als ik weer in een formatie betrokken raak? Ik kan daar 
natuurlijk niet helemaal open over zijn, maar het volgende wil ik er wel over kwijt. De voor
bereiding zal niet alleen gericht zijn op de inhoud, op dossiers, maar ook op de organisatie 
van het proces. Ik realiseer me dat de constitutionele randvoorwaarden zodanig zijn dat we 
veel van onze wensen niet in de praktijk kunnen brengen. Maar ook al zijn de marges smal, 
er zijn wel degelijk mogelijkheden binnen het huidige systeem. Ik hoop tot nieuwe gedach
ten, nieuwe vormen te komen die mijn persoonlijke frustratie over de gebeurtenissen van het
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afgelopen jaar zullen ontstijgen. Wat mij het meest intrigeert is de vraag o f het in een Neder
landse formatie mogelijk is om de formateur, de beoogd premier, in een veel vroeger stadi
um een veel grotere rol, een persoonlijk ownership van het proces te geven, zodat hij zich niet 
langer maandenlang kan verschuilen achter informateurs.’

M ijn  grote vo o rb ee ld : Joop  den Uyl

‘Den Uyl is mijn grote voorbeeld omdat hij passie in de politiek bracht. Mensen hielden van 
hem of haatten hem. Er was geen tussenweg. Op mijn school had iedereen een verschrikke
lijke hekel aan hem en mijn vader aanbad hem. Dat is de wereld waaruit ik kwam: rechtse 
school, linkse ouders. De kabinetsformatie van 1977 -  ik was 14 jaar -  heeft een geweldige 
indruk op mij gemaakt. Toen ben ik echt politiek geïnteresseerd geraakt, puur door de strijd. 
Het was een strijd van goed tegen slecht, en goed werd genaaid en verloor. Dat beeld heb ik 
overgehouden aan *77, dat idee was mij ook zo door mijn ouders bijgebracht. Toen Den Uyl 
die formatie verloor, ging mijn vader woest het gras maaien. We woonden in Odijk en Piet 
Reckman3 woonde bij ons in de straat.

Ja, het is natuurlijk ironisch dat ik nu zélf een vergelijkbare formatie verlies. Zoals Gerrit 
Zalm pesterig zei: “ Den Uyl won er 10 en het lukte hem niet, maar Bos won er 19 en het luk
te hem ook niet.” Vier jaar later, in 1981-1982, was er weer zo’n dramatisch moment voor de 
Partij van de Arbeid. Ik doel op de rede van Den Uyl in de Maaspoort in Den Bosch, toen hij 
deel uitmaakte van het kabinet-Van Agt-Den Uyl, en net enorm op zijn lazer had gekregen 
bij de Provinciale-Statenverkiezingen. Toen is bij mij pas de inhoudelijke én de emotionele 
kant erbij gekomen, zo van: ze staan ook ergens voor en ze geven het verdomme niet op, hoe 
hard de klappen ook zijn die ze krijgen.

Ik durf me niet te spiegelen aan Den Uyl, maar gepassioneerd zeggen dat je gewoon echt 
verschillend denkt over dingen, dat heb ik wel geprobeerd in de afgelopen verkiezingscam
pagne. Op het punt van de ziekenfondspremie bijvoorbeeld heb ik zwaar en geprononceerd 
ingezet. Ik wilde zo scherp mogelijk laten zien waar ik voor sta; dat er daarna een fase komt 
waarin je het met andere partijen weer eens moet worden, dat begrijpen de kiezers ook wel. 
Maar dan waren er weer van die journalisten die vroegen: “ Maakt u op deze manier samen
werking met het c d a  niet onmogelijk?” En inderdaad, tijdens de formatie kreeg ik van een 
aantal mensen uit het c d a  te horen dat mijn stellingname rondom de ziekenfondspremie tot 
enorm veel misnoegen had geleid. Zij hadden de indruk dat ik het c d a  als een asociale par
tij in de hoek had gezet. Als dat nu ook al niet meer mag!? Wat willen ze dan? Als je dat argu
ment serieus neemt dan wordt het in ons politiek systeem onmogelijk om scherp geprofi
leerd te opereren. Het is weer een voorbeeld van hoe sterk de krachten van de Oude Politiek 
zijn.

Een van de grootste gevaren die de Nederlandse politiek bedreigen is het feit dat de agen
da voor Nederland vast ligt. Elke politieke partij wil eigenlijk hetzelfde: kortere wachtlijsten, 
meer veiligheid, beter onderwijs etc. Het enige verschil is dat de één denkt het net iets slim
mer te kunnen oplossen dan de ander. Dat is onvoldoende om blijvend onderscheidend te 
zijn. Ik ben hiervan meer en meer doordrongen geraakt nadat ik me wat had verdiept in de 
Derde Weg in Engeland, onder andere door dat boekje van Anthony Giddens4 te lezen; 
Labour dreigt te verworden tot slimmere Conservatieven. Maar waarom was Den Uyl suc
cesvol, naast het feit dat hij een gepassioneerde drammer was? Omdat hij ook echt een
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wezenlijk andere agenda neerlegde, met nieuwe onderwerpen als de vermogensaanwasdeling 
en de ondernemingsraden. Bolkestein heeft dat ook gedaan en Fortuyn ook; Balkenende had 
het künnen doen met het thema normen en waarden, maar met dit onderwerp is niets 
gedaan. Daar heeft Balkenende een kans laten liggen. Het is dus geen wonder dat we nu in 
een “dramademocratie” leven: bij gebrek aan inhoudelijke thema’s richten journalisten (en 
dus ook politici) zich op het drama, het spektakel, het kabaal. Wij moeten het dus ook zeker 
onszelf verwijten’.

Noten

1 Het interview vond plaats op 18 augustus 2003 en werd geautoriseerd op 23 september 
2003.

2 Het kabinet-Beel (1946-1948), Kvp-leider Romme bleef in de Tweede Kamer ( t k ); kabi- 
net-De Quay (1959-1963), Kvp-leider Romme bleef in t k ; kabinet-Marijnen (1963-1965), 
Kvp-leider De Kort bleef in t k ; kabinet-Cals (1965-1966), Kvp-leider Schmelzer bleef in 
t k  en het kabinet-De Jong (1967-1971), Kvp-leider Schmelzer bleef in t k .

3 Piet Reckman diende op 25 oktober 1977 tijdens de P v d A -partijraad in Den Haag een 
motie in die vaststelde dat regeringsdeelname onder de toen geldende voorwaarden 
(onder andere de zetelverdeling in het nieuw te vormen kabinet) moest worden afgewe
zen. De motie werd met 53 tegen 35 stemmen aangenomen.

4 Anthony Giddens, Where nowfor New Labour? (Londen 2002).
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Piet Dankcrt [Foto: Parlementair Documentatie Centrum],
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In memoriam Piet Dankert (1934-2003)

Hedy d'Ancona

Op 2 april 2003, enkele maanden voor zijn overlijden, kwamen Piet en ik elkaar weer eens 
tegen. In het Europees Parlement in Brussel, waar Piet meedeed aan een discussie over de 
Conventie met alle Nederlandse ex-staatssecretarissen voor Europese Zaken, een discussie 
die ik mocht voorzitten.

Hij manifesteerde zich in dat gezelschap op de uitzonderlijke manier, die door al die 
jaren dat ik met hem werkte, voor mij gewoon geworden was. Dat voor hem typische en 
spannende samengaan van distantie en betrokkenheid, van realiteitszin en bevlogenheid; 
scherpzinnig analyserend en relativerend tegelijkertijd. En hij bewoog zich vóór aanvang 
van de bijeenkomst -  in de bar en door de wandelgangen -  alsof hij nooit was weggeweest. 
Begroet, als Monsieur le Président, ontspannen gesprekjes met alle oud-bekenden -  tóch 
nog even een dieper gravend onderonsje aan een tafeltje opzij. En daarna, toen we samen 
terugreden, sprak hij even relaxed over zijn bestaan op dat moment: heel prettig met Pau- 
lette in hun prachtige huis in Frankrijk; hij was trots op zijn kinderen, vertederd over zijn 
kleinkinderen. Een man die zijn eigenwaarde overduidelijk niet ontleende aan de status van 
weleer.

En dat verbaasde me evenmin, want in de ruim veertig jaar dat ik hem kende -  als lid van 
dezelfde studentenvereniging, samen toerend in de verkiezingskaravanen van de Partij van 
de Arbeid -  als jonkies tussen kopstukken als Den Uyl en Vondeling, Samkalden en Irene 
Vorrink en bijna vijftien jaar als directe collega’s -  twee maal v ijf jaar in het Europees Parle
ment, onderbroken door ruim vier jaar in het derde kabinet-Lubbers -  al die jaren, leek hij 
onaangetast door de positie die hij bekleedde, werd hij gekenmerkt door iets wat voor een 
politicus heel bijzonder is: volstrekte authenticiteit. Zelfverzekerd over zaken die hij als geen 
ander beheerste: de begroting en constitutionele aangelegenheden, evenals, en met grote per
soonlijke betrokkenheid, mensenrechten, met name die in Turkije. Maar tegelijkertijd, heel 
bescheiden, soms zelfs een beetje verlegen. Een combinatie, waaraan hij zijn onweerstaanba
re charme ontleende.

Toen ik in 1984 in het Europees Parlement arriveerde, had Piet nét een periode als voor
zitter daarvan afgesloten. Ik begreep pas later hoe uitzonderlijk dat was. Nooit eerder en ook 
nimmer daarna bekleedde een vertegenwoordiger van een klein land als het onze die positie. 
Nooit eerder had iemand die post gebruikt om de aansturing van de organisatie zó daad
krachtig te reorganiseren. En hij bleef Monsieur le Président, al die jaren daarna. Een mijn
heer met een grote werkkamer en met vanzelfsprekende toegang tot het Europese labyrint 
van commissie-, parlements- en raadsambtenaren. Maar die respectvolle behandeling werd 
slechts aangewend voor één doel; alle kennis en informatie dienden om de rol van het Parle
ment te versterken en te verbeteren. Dat klinkt nu veel plechtiger dan het in feite was. Want 
Piet vertoonde een jongensachtig plezier en grote opwinding als hij ‘een zaak’ op het spoor
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was. En hij deed niets liever -  want hij bleef ook een oude schoolmeester -  dan je de fines
ses van zo’n speurtocht uit te leggen. Tot je omtolde.

Van die kennisoverdracht hebben veel mensen geprofiteerd, met name zijn medewerkers 
in het Parlement. Annemiek Breugelink, zijn laatste, en Piet vormden een onweerstaanbaar 
en onverslaanbaar duo als het om de begroting ging.

En ik was trots dat hij er één van ons was. Niet alleen om al die deskundigheid, maar 
bovenal om zijn vermogen zo moeiteloos te kunnen communiceren met al die collega’s, 
afkomstig uit al die verschillende politieke culturen, wier taal hij sprak en begreep in alle 
betekenissen des woords. Maar ook om zijn aangename buitenkant en zijn lieve binnenkant. 
Om het gegeven dat hij een statesman was, zonder older te worden.

Denkend aan Piet Dankert, zal dat gevoel van trots mij nooit meer verlaten.
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Partijtheoreticus tot eer van God 
Bart Verbrugh (1916-2003)

Eimert van Middelkoop

Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer van mei 2002 was het niet meer mogelijk een stem 
uit te brengen op het Gereformeerd Politiek Verbond ( g p v ) .  Er was een einde gekomen aan 
de fractie met die naam, die sinds 1963 met één of twee zetels deel uitmaakte van onze volks
vertegenwoordiging. Met enige ironie kan achteraf worden geconstateerd dat het g p v  gedu
rende bijna vier decennia één van de meest constante factoren in de Nederlandse politiek is 
geweest.

Het mag daarbij curieus worden genoemd dat in al die jaren de facto slechts vier G P v ’er s  

die fractie hebben bemand. De allereerste was Piet longeling, daarna Bart Verbrugh, vervol
gens Gert Schutte en ten slotte schrijver dezes.

Van dit viertal mag zeker de op 5 februari 2003 in zijn woonplaats Dordrecht overleden Bart 
Verbrugh een politicus met bijzondere verdiensten voor zijn partij worden genoemd. Het bij
zondere bestond hieruit dat hij betrokken was bij de allereerste pogingen om naast de a r p  en 
de c h u  vanaf het eind van de jaren veertig een nieuwe, nationaal-gereformeerde, politieke 
groepering in het leven te roepen, als secretaris van het g p v  deze groepering bestuurlijk han
den en voeten gaf en vooral de intellectuele denkkracht leverde die het g p v  programmatisch 
zelfstandig positioneerde. Op bijna 54-jarige leeftijd werd hij in 1971 lid van de Tweede Kamer, 
eerst als de tweede man naast longeling, en vanaf 1977 tot 1981 als voorzitter van een een
mansfractie.

Uit deze gegevens mag duidelijk zijn dat hij zijn politieke energie eerst en vooral heeft 
besteed aan het g p v  als politieke partij. In zijn levensbeschrijving, een term waaraan hij de 
voorkeur gaf boven de te veel ik-gerichte term autobiografie, Jong zijn en Oud worden, ver
schenen ruim een jaar voor zijn dood (voor een bespreking zie het Jaarboek Parlementaire 
Geschiedenis 2002, p. 183-185), gaf hij dan ook weinig aandacht aan zijn jaren in de Tweede 
Kamer. Over zijn verkiezing tot Tweede Kamerlid op 28 april 1971 schreef hij enigszins mees
muilend: ‘In de ogen van mijn liberale schoonfamilie was ik ineens van hobbyist tot preste
rend burger geworden.’ Deze uitlating verwijst naar het opvallende, zo niet merkwaardige feit 
dat het g p v  als vrijwel homogene partij van personen uit de wereld van de Gereformeerde 
Kerken (Vrijgemaakt) zeer veel te danken had aan een politiek en intellectueel zwaargewicht 
die van huis uit burgerlijk-liberaal was en pas in zijn studententijd gegrepen werd door het 
Evangelie en koos voor de (toen nog ongedeelde) Gereformeerde Kerken. Die achtergrond 
verklaarde waarom hij zich de sterke nestgeur van de gereformeerde wereld uit het midden 
van de vorige eeuw nooit geheel eigen wist te maken, maar altijd iets behield van een wereld
se bonhomie met een sterke oriëntatie op de buitenwereld.

Hij promoveerde in Leiden in de scheikunde, werkte een aantal jaren in het toenmalige 
Nederlands-Indië, verbleef een niet onbelangrijk deel van zijn tijd daar als gevangene in Jap
penkampen en werd bij terugkomst leraar scheikunde en onderdirecteur van een h t s  in
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A.J. Verbrugh bij de presentatie van zijn boek Jong zijn en Oud worden, 20 juni 2002
[Foto: eigen collectie].

Dordrecht. Welbewust heeft hij een wetenschappelijke carrière ondergeschikt gemaakt aan 
wat hij als zijn eerste opdracht was gaan zien, namelijk het tot wasdom brengen van een poli
tieke organisatie die streefde naar een concept van een christelijke staat met als intrinsieke 
kern daarvan het waarborgen van geestelijke, politieke en burgerlijke vrijheidsrechten voor 
alle burgers.

In zijn jaren op het Binnenhof moest hij veel aandacht geven aan de vele wetsontwerpen 
die leidden tot de, algeheel herziene, Grondwet van 1983. Daar was evenwel iets aan vooraf
gegaan. Toen in 1967 het kabinet-De Jong het raadzaam achtte op de politieke turbulenties 
van die tijd te reageren met het instellen van de Staatscommissie van Advies inzake de 
Grondwet en de Kieswet, de zogenoemde Staatscommissie-Cals-Donner, kreeg Verbrugh op 
zekere avond tot zijn verbazing een telefoontje van de voormalige minister-president Cals die 
hem, mede op advies van de minister van Binnenlandse Zaken Beernink, vroeg of hij bereid 
was zitting te nemen in deze zware commissie. Het feit dat het g p v  op dat moment pas drie 
jaar en dan nog met slechts één man in de Kamer was vertegenwoordigd was kennelijk geen 
beletsel. Stellig zal een rol hebben gespeeld dat eerder dat jaar het g p v , lees: Verbrugh, des
gevraagd had gereageerd op een Proeve van een nieuwe Grondwet, een discussiestuk van het 
kabinet. ‘Het waren hippe tijden. Wie iets nieuws te zeggen had moest worden gehoord’, zo 
schreef hij in eerdergenoemde levensbeschrijving. En zo was de aandacht naar hem getrok
ken.

Op het eerste gezicht is zijn rol als parlementariër bescheiden gebleven. In de jaren van 
politieke polarisatie was er sowieso weinig ruimte voor een politieke eenling, die geen rol wil-
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de en kon spelen op het speelveld dat werd beheerst door politici als Van Agt en Den Uyl. 
Ook miste hij het charisma van zijn voorganger Jongeling. Hij moest het vooral hebben van 
zijn intellectuele vermogen tot diepgang en breedheid van visie. Zijn belezenheid was enorm. 
Hij mocht dan als eenmansfractie het nodige aan zijn parlementaire hoofd hebben, het ver
hinderde hem niet met aandacht kennis te nemen van de belangrijkste Nederlandse kranten 
en politieke tijdschriften, maar daarnaast had hij abonnementen op bladen als L’Osservatorc 
Romano, ‘het clubblad van de Paus’, de Berlingske Tidende uit Denemarken, enkele Vlaamse 
periodieken en nog zo wat.

Zijn bijdrages aan debatten getuigden van zijn brede kennis; elk verhaal was met een bij
na natuurwetenschappelijke zorg gecomponeerd. Als zodanig werden ze dan ook breed 
gewaardeerd, waarbij het stellig een voordeel was dat het politieke bedrijf in zijn jaren nog 
niet onder die mediadruk stond als thans. Hij wilde wel dat er naar hem werd geluisterd, 
maar de behoefte om te scoren was hem vreemd. De journalist die het waagde bij hem langs 
te komen voor een interview kreeg doorgaans dan ook aanzienlijk meer dan was bedoeld. 
Ook een interview moest immers zorgvuldig en zo volledig mogelijk zijn, hetgeen erin resul
teerde dat hij de pen van de verslaggever bij wijze van spreken zelf vasthield om er zeker van 
te zijn dat zijn boodschap verantwoord op papier kwam. Dat was dan ook het geval, maar 
zo’n journalist kwam geen tweede keer.

Zijn werkkracht was enorm. Niet alleen presteerde hij het om naast het Kamerlidmaat
schap nog wekelijks een dagdeel als leraar verbonden te blijven aan zijn oude h t s , hij 
publiceerde ook nog eens met grote volharding. Naast geschriften van bescheidener omvang 
verscheen van zijn hand het uit drie kloeke delen (samen goed voor ruim duizend pagina’s 
afgewogen tekst) bestaande Universeel en Antirevolutionair, een toelichting voor de ‘natio- 
naal-gereformeerde, dat is universeel-christelijke en antirevolutionaire politiek’. Daarmee 
kon hij zich meten met Abraham Kuypers’ Antirevolutionaire Staatkunde o f het Saevis 
tranquillus in undis van Colijn. Het eerste deel verscheen nog gedurende zijn laatste jaren in 
de Tweede Kamer!

Van de vele onderwerpen die hij als Kamerlid moest behandelen, waren er enkele die zijn 
politieke passie hadden. Zo droeg hij de taalculturele verbondenheid met Vlaanderen een 
warm hart toe, verdiepte hij zich in defensievraagstukken, met onder meer als resultaat een 
interpellatie van de minister van Defensie over diens ‘functioneel uitgelekte’ bezuinigings
voorstellen, en de buitenlandse politiek, de Europese integratie in het bijzonder. Hij was -  
zonder dat hij die kwalificatie gebruikte of zou hebben gewaardeerd -  een Euroscepticus 
avant la lettre. In de Kamer, maar ook na zijn Kamertijd, heeft hij met regelmaat pleidooien 
gehouden voor politieke bondgenootschappen van Nederland met andere kleine Europese 
landen, bij voorkeur de Scandinavische.

Een bijzonder moment in zijn parlementaire jaren was zonder twijfel zijn initiatief, samen 
met zijn s g p -collega ds. Abma, tot een wetsontwerp voor de bescherming van het ongebo
ren leven. Hij had er in die jaren van felle abortusdebatten genoeg van om uitsluitend in de 
verdediging te zijn en nam het moedige besluit met een eigen voorstel te komen. Daarin zet
te hij met een keur van wervende argumenten uiteen waarom het legaliseren van abortus 
provocatus een heilloze daad was. Vanaf het begin van dit zeer veel energie vergende en tijd
rovende werk was duidelijk dat de haalbaarheid van dit initiatief vrijwel nihil was, hetgeen 
bij de stemming ook bleek, maar hij wilde niet alleen maar ‘tegen’ zijn. Daarin was hij op een 
zeer herkenbare wijze zichzelf, want christelijke politiek was in zijn ogen constructief, open-
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staand naar de cultuur en in beginsel een vreugdevolle activiteit voor overheid en burger. Een 
zorgelijk zieltje was hij niet en wilde hij ook niet zijn.

In de Dienst van Woord en Gebed bij zijn begrafenis mocht ik, als één van zijn politieke 
leerlingen en vriend, onder meer ter typering het volgende zeggen: ‘ In de matrix van zijn 
leven lopen een aantal krachtige lijnen, die hem hebben gevormd tot een bijzonder mens; 
van liberaal naar gereformeerd, van Nederland naar Nederlands-Indië en terug, van de vrij
heid van de rechtsstaat naar de tralies van het Jappenkamp. Het waren vormende ervaringen, 
die hem uittilden boven kleinburgerlijkheid en kortzichtigheid en zijn leven onder spanning 
zetten.’

Hij was een robuuste arbeider op Gods akker, die het centrale motief in het leven van een 
christen, namelijk leven tot Gods eer, allesbeheersend deed zijn in zijn persoonlijke en poli
tieke leven. Ook al werd hij vaak zo genoemd, hij wilde welbewust geen partij-ideoloog wor
den genoemd, want een ideologie is slechts een concept van zelfrechtvaardiging. Hij had vre
de met de aanduiding ‘partijtheoreticus tot eer van God’ en dat was hij ook in dat lange, 
vruchtbare leven.
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De neerbuigende minzaamheid van Joseph Luns 
J.M.A.H. Luns (1911-2002) gezien vanuit de Handelingen

Jan Willem Brouwer

Merkwaardig genoeg is over Luns’ relatie met het parlement niet veel meer bekend dan dat 
de Kvp-minister van Buitenlandse Zaken legendarisch humoristisch was en daarnaast een 
even legendarisch gebrek aan eerbied toonde voor de volksvertegenwoordiging. Het is 
natuurlijk ondoenlijk in kort bestek een uitgebalanceerde indruk te geven van dit buitenge
woon lange ministerschap (1952-1971), dat ondanks Luns’ dédain veelvuldig leidde tot lange 
optredens in de Kamer. Toch is het mogelijk op basis van een globaal onderzoek enkele kant
tekeningen te maken.

Drie periodes

Gezien vanuit de Handelingen van de Eerste en Tweede Kamer valt het ministerschap in drie 
delen uiteen. De eerste periode liep van 1952 tot 1958. Aanvankelijk stond de K vp ’er Luns in 
de schaduw van de partijloze Beven met wie hij het ministerschap van Buitenlandse Zaken 
deelde. Vanaf 1956 zwaaide hij alleen de scepter over de buitenlandse politiek. Zijn toespraak 
in december 1956 naar aanleiding van de Suezoorlog en de sovjetinval in Hongarije maakte 
indruk. Zijn standvastige Indonesiëbeleid kreeg brede steun in de volksvertegenwoordiging: 
Nederland weigerde met Djakarta te spreken over de soevereiniteit van Nieuw-Guinea.

Luns’ prestige was gevestigd, maar de luxe van algemene steun in de Kamer zou hij vanaf 
eind 1958 niet meer genieten. Dat is het kenmerk van de tweede periode, die liep van 1959 tot 
1967. Daags na de val van de rooms-rode coalitie distantieerde de P v dA  zich van de Nieuw- 
Guineapolitiek. Die politiek kwam in de knel toen in 1961 de Verenigde Staten hun steun aan 
Nederland introkken. In 1962 ging de Kamer akkoord met de overdracht van het gebied aan 
Indonesië. Luns was weliswaar de verpersoonlijking van het beleid, maar de meerderheid van 
het parlement stond steeds achter hem. Intussen werd ook Luns’ Europese gezindheid onder
werp van debat in 1960-1963, met name als gevolg van zijn succesvolle verzet tegen de plan
nen van generaal De Gaulle om Europa onder Franse leiding te krijgen. Ook hier attaqueer
de de P v dA  de minister fel. Luns zou alleen maar negatief zijn en Nederland in een isolement 
brengen. Daarnaast was zijn ijveren voor de Britse toetreding tot de e e g  verdacht omdat 
Londen geen enkel supranationaal enthousiasme toonde. Luns behield ook op dit terrein de 
Kamermeerderheid achter zich: tenslotte verwierp iedereen De Gaulles eigenzinnige politiek. 
Desalniettemin vroeg men zich ook in de k v p  af of Luns wel voldoende Europees was. Zo 
verzuchtte partijleider Romme in maart 1959 in een brief: ‘( ...)  ik moet wel zeggen dat ik 
loseph’s “ zuiverheid” op het terrein der Europeesche integratie wel eens betwijfel.’1

De derde en laatste periode -  1967-1971 -  was voor Luns ongetwijfeld de minst plezierige. 
Zijn onvoorwaardelijke steun aan de v s  en aan de n a v o  botste met het groeiende verzet 
tegen de oorlog in Vietnam en tegen ondemocratische regimes van bondgenoten als Portu-
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gal, Griekenland en Zuid-Afrika. Niet alleen de oppositiepartijen maar ook de a r p , de c h u  
en zelfs de k v p  stelden zich steeds kritischer op. Daardoor werden onwelgevallige moties 
aangenomen zoals in augustus 1967 de motie-Schuijt ( k v p ) ,  die opriep tot het staken van de 
Amerikaanse bombardementen op Noord-Vietnam. Luns’ weigering deze motie uit te voe
ren leidde tot veel onbegrip. Alleen de v v d  bleef pal achter hem staan.

Ongekende populariteit

Hoe is het mogelijk dat Luns zó lang minister kon blijven? Dat kwam allereerst natuurlijk 
doordat hij behoorde tot de k v p , de partij zonder welke geen kabinet mogelijk was. Ten twee
de was daar het grote gezag dat hij, ook internationaal, al snel verwierf met zijn kennis van 
zaken en zijn vasthoudendheid. Ten derde zal toeval een belangrijke rol hebben gespeeld: bij 
de formatie van 1965 ging Buitenlandse Zaken aan de neus van de P v d A voorbij omdat haar 
kandidaat voor de k v p  onaanvaardbaar was. En ten slotte was daar Luns’ populariteit die hij 
vooral te danken had aan zijn gevoel voor humor en acteurstalent waardoor hij als geen ander 
de media wist te bespelen. Ook sprak zijn verzet tegen grote staatslieden als Soekarno en De 
Gaulle tot veler verbeelding. De populariteit zou ongekende vormen aannemen. In 1963 werd 
hij uitgeroepen tot meest bewonderde Nederlander, nog vóór Mies Bouwman. Tot aan het eind 
van zijn ministerschap zou Luns op die eerste plaats blijven staan.2 De populariteit vertaalde 
zich in stemmen. Luns was de eerste politicus die veel voorkeurstemmen trok. In een tijd waar
in de meeste kiezers stemden op de lijstaanvoerder haalde hij bij de Kamerverkiezingen van 
1963 -  ingeschreven in acht van de achttien kieskringen -  bijna 35.000 voorkeurstemmen. Als 
hij in alle kiesdistricten had meegedaan en verhoudingsgewijs dezelfde score had gehaald, zou 
hij twee Kamerzetels voor de k v p  in de wacht hebben gesleept. Bij de verkiezingen van 1967 
haalde hij een nóg beter resultaat. Hij kreeg toen -  in dezelfde acht kieskringen -  bijna 86.000 
voorkeurstemmen, omgerekend goed voor ongeveer vier zetels.3

Humor

Volgens Godfried Bomans in 1962 was Luns, samen met Cals, de enige humoristische politi
cus in Nederland.4 Op grond van de Handelingen is dat niet altijd makkelijk vast te stellen. 
In zijn rede naar aanleiding van de crises rond Suez en Hongarije wist hij volgens de Volks
krant 'ondanks de geladen sfeer ( ...)  de afgevaardigden telkens aan het lachen te brengen’, 
zoals toen hij het had over de afgevaardigden ‘Goedhals en Korthart’ in plaats van Goedhart 
en Korthals.5 De verspreking is niet terug te vinden in de Handelingen. Hoe dat ook zij, Luns 
moet buitengewoon gevat zijn geweest. ‘Bloederige ernst’ vond hij ook niet de goede bena
dering: ‘Als je niet een zeker gevoel voor humor en relativiteit kunt opbrengen bij het behan
delen van buitenlands politieke problemen dan doe je er beter aan om dit vak niet te kiezen.’6 
Eind 1956 sprak Luns over de invulling van een bepaalde internationale vacature. Door ‘tijd
nood’ had hij hierover nog niet kunnen spreken met Nederlandse parlementariërs. ‘Waar
door is deze tijdnood ontstaan?’, vroeg Goedhart ( P v d A ) .  Luns: ‘Dat is een lang verhaal, dat, 
als ik het vertel, mij weer in tijdnood zou brengen.’ Goedhart repliceerde: ‘Dat is wel elegant, 
maar niet to the point.’ Luns had het laatste woord: ‘Mijnheer de voorzitter! Dat ben ik met 
de geachte afgevaardigde eens.’ Waarmee hij de lachers ongetwijfeld op zijn hand kreeg én het 
antwoord op Goedharts vraag ontliep.7
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J.M.A.H. Luns [Foto: a n p ].

Dédain

In 1983 vertelde Luns in een interview dat hij ooit in een debat over de kwestie-Biafra tegen 
de Kamer zou hebben gezegd: ‘Meneer de voorzitter, mijn visie is dat over enkele weken Biaf
ra niet meer bestaat, en enkele weken daarna bestaat het probleem in Nederland niet meer, 
dan kan men zelfs de naam niet meer spellen.’8 Het is onwaarschijnlijk dat Luns zich zo pro
vocerend heeft uitgelaten over de bloedige oorlog die uitbrak toen Biafra zich in 1967 
afscheidde van Nigeria en die in Nederland een schokeffect teweegbracht. Vergeefs heb ik in 
de Handelingen gezocht naar deze passage. Hoewel hij het zich dus anders herinnerde, 
bediende Luns zich niet van zulke directe, denigrerende woorden. Het venijn zat hem meer
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in zijn toon. Neem zijn antwoorden in juni 1969 aan p s p -senator Boetes die meende door de 
minister te zijn beschuldigd van ‘domme kreten’ toen hij had voorgesteld dat Nederland zich 
moest inspannen voor de vrede in Biafra. Luns ontkende dit om vervolgens op grond van 
argumenten Boetes’ voorstel af te wijzen.9 Grove versprekingen heeft hij nauwelijks gemaakt. 
Een uitzondering was toen hij, tijdens het geladen debat over Nieuw-Guinea in januari 1962, 
een woordspeling maakte op de naam van psp’er Lankhorst. Hij noemde hem eerst ‘Lang
kamp’ en vervolgens -  binnensmonds -  ‘Lamstraal’. De dag erop bood hij zijn excuses aan. 
Maar ook met deze kwestie ging hij zwierig om: ‘ Ik hoop ( ...)  dat niet een begin van een 
gewoonte is ontstaan, speciaal, waar ik persoonlijk een naam heb, waarop ook enige woord
spelingen mogelijk zijn.’ 10

Luns was als demissionair minister driemaal lid van de Tweede Kamer: van 3 juli tot 3 
oktober 1956, van 13 maart tot 13 juni 1959 en van 23 februari tot 4 april 1967. Een werkelijk 
Kamerlidmaatschap heeft hij nooit geambieerd. Toen hij er rekening mee hield dat hij bij de 
formatie van 1963 buiten de boot zou vallen, wilde hij slechts op de kieslijst geplaatst worden 
op voorwaarde dat hij, wanneer hij niet als minister zou terugkeren, maar voor heel even in 
de Kamer zitting zou nemen.11

In interviews klaagde Luns wel over het parlementaire werk. Zo verklaarde hij in 1963 dat 
hij ‘niet zelden uitgeput’ uit een Kamerdebat kwam: ‘Ik schiet daar soms een kilo bij in.’12 
Vooral toen de Nieuw-Guineakwestie en de ruzie met De Gaulle parallel gingen lopen, was 
het ambt zwaar. Op 14 juni 1961 ging het mis. Kort na het begin van de vergadering in de 
Tweede Kamer werd Luns onwel achter de regeringstafel. KVP-senator pater Beaufort die 
toevallig in een loge zat, kwam naar beneden en verleende de minister geestelijke bijstand. 
Het bleek uiteindelijk mee te vallen. Partijgenoot en vriend Blaisse ging met de ambulance 
mee en verklaarde bij het verlaten van het ziekenhuis: ‘Hij maakt alweer grapjes.’ 13 Luns 
klaagde trouwens ook wel in de Kamer zelf, zoals in 1967: ‘Trachtend, enigszins bevredigend 
te antwoorden en niet, zoals de pers mij veelal verwijt, mij met een paar flauwe kwinkslagen 
ervan af te maken, zal ik deze Kamer vrij geruime tijd moeten bezighouden, althans met mijn 
aanwezigheid verluchten.’ Deze klaagzang werd gepast beantwoord door de PvdA-fractie die 
aanbood dat de minister er best bij mocht gaan zitten.14

Luns was vaak op reis tot ongenoegen van de Kamer. In 1962 leidde dit tot een incident bij 
de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Luns werd gedwongen aanwezig te zijn. 
WD-leider Oud beet hem toe: ‘Uw ambtsbezigheid is in de allereerste plaats om in de Kamer 
aanwezig te zijn, als de discussie ( ...)  dit met zich meebrengt.’ 15 Zes jaar later was Luns’ afwe
zigheid bij de algemene beschouwingen nogmaals in het geding. De fractievoorzitters van de 
grote partijen tekenden protest aan. De ministerraad besloot dat Luns moest terugkeren uit 
New York. Luns weigerde aanvankelijk en dreigde zelfs met aftreden, maar bond uiteindelijk 
in.16

Deze conflicten verhulden niet dat Luns vaak en lang in de Kamer optrad en dat hij daar
bij een serieus debat niet uit de weg ging. De forse confrontaties over Nieuw-Guinea en Euro
pa met P v d A -opponenten als De Kadt, Burger en Patijn getuigden daarvan. Toch nam voor
al in de derde periode de irritatie duidelijk toe. Een voorbeeld is de interruptie in juni 1970 
in de Eerste Kamer toen Broeksz ( p v d A )  een toespeling maakte op Luns’ herhaalde afwezig
heid: Tk ben de laatste jaren voortdurend aanwezig, en als ik er niet ben, word ik naar de 
Kamer gesleurd door moties van de hoge vergadering.’ Luns liet nu blijken dat hij ook de 
regeringspartijen niet altijd serieus nam. Westerterp, nota bene een partijgenoot, suggereer-
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de in februari 1969 voorzichtig dat de minister de Sovjet-Unie erop moest wijzen de wapen- 
leveranties aan Biafra te stoppen, en kreeg het antwoord: ‘Ik neem aan dat de geachte afge
vaardigde genoeg “nourri dans le sérail” is om zich ook niet teveel illusies te maken over het 
effect van deze stap.’ In maart 1971 verzekerde hij de C H u ’e r  Bos, die had gevraagd o f de rege
ring kansen zag op een hervatting van het overleg tussen de v s  en Noord-Vietnam: ‘Indien 
de Regering die zou zien en indien Nederland daar enige bijdrage toe zou kunnen leveren, 
kan ik de geachte afgevaardigde verzekeren, dat ook zonder vragen van deze Kamer en zon
der enige aanmaning ter zake de Regering daarvan onmiddellijk gebruik zal maken.’17 Zelfs 
voor de k v p  was het op zeker moment genoeg geweest. Buitenlandsecretaris Hahn schreef 
aan fractieleider Schmelzer al in juli 1970: ‘Dat er aan BZ een andere bewindsman moet 
komen, staat sinds ons laatste gesprek toch wel vast. Het gaat heus niet meer.’18
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Huub Franssen
Kamerlid met karakter én kenner van de Kamer

Gerard Visscher

‘De schrijver van deze regels herinnert zich nog goed dat het bij de gedachtewisseling over 
zijn voornemen tegen de artikelen van de begroting van defensie, rakende de atoombewape
ning, te stemmen bepaald niet tot een opmerking als “je doet maar” beperkt bleef. Aardig is 
de uiteindelijke reactie van de toenmalige fractievoorzitter van de P v d A ,  Burger. Na de stem
ming sprak hij Koopman, die met Schurer en Franssen een afwijkende stem had uitgebracht 
aan met de waarschuwing “als je maar weet dat je straks herkozen moet worden”. Koopman, 
klein van stuk, keek naar boven, Burger aan en antwoordde: “ laap, je meent het.”

Het volgend jaar volstond Burger met de vraag “jullie komen zeker weer met die rotver- 
klaring”.’

Bovenstaand citaat uit de afscheidsbundel aangeboden aan T.H.E. Kerkhofs, griffier van de 
Tweede Kamer, in 1993 is typerend voor de even bescheiden als standvastige auteur: Huub 
Franssen, die na een zeldzaam actief en productief leven in augustus 2003 overleed. Franssen 
memoreert met milde ironie de fractiediscipline uit de jaren vijftig. Voor zichzelf reserveer
de hij voortdurend een bijrol op het politieke toneel aan het Binnenhof. Dat ging zelfs op in 
de situatie waarin ook hij -  pas kort Kamerlid -  indirect te horen kreeg dat hij niet zeker was 
van zijn politieke voortbestaan.

Franssen zat niet in de Kamer om herkozen te worden. Hij was Kamerlid geworden om 
een overtuiging uit te dragen. Die overtuiging spoorde gelukkig bijna altijd met het pro
gramma van zijn partij en met de opstelling van zijn fractie. Maar was dat niet het geval, dan 
koos hij zijn eigen lijn. Hij was atoompacifist en dus zou hij dat laten blijken ook.

Als jong orthodox-protestants gemeenteambtenaar te Ermelo koos Franssen met gevaar 
voor eigen leven voor het verzet na de Duitse inval in 1940. Nazisme en fascisme moesten 
worden bestreden. Twee jaar later belandde hij met de politieke en maatschappelijke elite in 
het gijzelaarskamp Sint-Michielsgestel. Het contact met verschillende vooraanstaande en 
geleerde medegevangenen tot eind 1943 zou Franssen blijvend beïnvloeden. Hij koos met 
overtuiging voor het socialisme, werd lid van de s d a p  en in 1946 van de Pv d A.  Kort na de 
bevrijding was hij verbijsterd dat zijn nieuwe partij instemde met militair ingrijpen in en 
tegen Indonesië, eufemistisch als politionele acties aangeduid.

Als overtuigd protestant wierp hij zich na zijn rechtenstudie op de theologie. Hij werd 
actief in de Protestantse Werkgemeenschap in zijn partij, waarvan hij uiteindelijk voorzitter 
werd, en redacteur van het tijdschrift Tijd en taak. Op basis van twintig jaar werkervaring in 
o f voor het openbaar bestuur, als gemeenteambtenaar respectievelijk medewerker van de 
v n g  en rechterhand van de commissaris van de koningin in Drenthe, stelde hij zich kandi
daat voor de Tweede Kamer. Bij de uitbreiding van het aantal Kamerleden van 100 naar 150 
in 1956 werd hij Kamerlid en dat zou hij ruim twintig jaar blijven. Als specialist op het ter-
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rein van de organisatie van het openbaar bestuur, en met name van de financiële kant ervan, 
lag het voor de hand dat hij zich met onderwerpen in de sfeer van Binnenlandse Zaken zou 
gaan bezighouden. Gaandeweg werd hij voorzitter van uiteenlopende bijzondere Kamer
commissies en in later jaren ook van vaste commissies met als gemeenschappelijke noemer 
het terrein van Binnenlandse Zaken. Hij ontwikkelde zich tot de allround vraagbaak voor 
zijn fractiegenoten en voor de Kamer als geheel als het lastige staatsrechtelijke of staatkundi
ge vraagstukken betrof. Echt opvallen deed hij echter op de terreinen buitenland en defensie 
en bij onderwerpen met een sterk ethische kant. Jaarlijks keerde hij zich met een groeiend 
aantal fractiegenoten tegen de kernwapenartikelen van de defensiebegroting, hij sprak zich 
op verschillende momenten in en buiten de Kamer uit voor uittreden uit de n a v o  en was 
voor erkenning van de d d r  ver voordat zijn partij er aan toe was.

Hij werd in de tweede helft van de jaren zestig lid van het partijbestuur, vice-voorzitter 
maar niet gekozen als voorzitter. Eind jaren zestig was hij, hoewel hij als persoon niet bij
zonder op de voorgrond trad, toch één van de meest prominente P v d A ’ ers .  Geïnteresseerd in 
de werkwijze van de Kamer en overtuigd van het belang van openbaarheid, kwam hij met het 
voorstel om de jaarlijkse plenaire behandeling van de begroting van de Kamer met gesloten 
deuren (sic) openbaar te houden. Dat betekende feitelijk het einde van de plenaire vergade
ring in comité-generaal, waarvan vrijwel niemand meer weet dat het als instituut bestond. In 
die jaren merkte hij ook hoe boeiend het was, juist voor een Kamerlid dat vrijwel steeds deel 
uitmaakte van de oppositie, om zelf voorstellen in te dienen en in de Kamer te verdedigen. 
Bij ten minste zes initiatiefvoorstellen was hij betrokken als indiener. Voorzover het voor
stellen onder de noemer van democratisering betrof was resultaat uitgesloten; dat gold onder 
andere voor twee voorstellen die hij samen met Ed van Thijn indiende om gemeenteraad 
respectievelijk Provinciale Staten het recht van aanbeveling toe te kennen voor de te benoe
men burgemeester en commissaris van de koningin. Eind jaren zestig was een meerderheid 
van confessionelen en liberalen nog niet toe aan zulke veranderingen. Bij twee andere voor
stellen had de inmiddels ervaren Franssen wel succes. Het ging 0111 betrekkelijk toevallige 
zaken, waarvoor hij als woordvoerder namens zijn fractie opgetreden was. Samen met k v p - 
lid Ferdinand Fiévez verdedigde hij met succes een grenswijziging bij Deventer, nadat een 
regeringsvoorstel in de Eerste Kamer was verworpen. Diepenveen kon als gemeente nog een 
flink aantal jaren voortbestaan. Heel apart was zijn verdediging van een wijziging van de 
Zondagswet, waardoor met name door de s g p  gedomineerde gemeenten niet langer 
gemeentelijke sportaccommodaties op zondag gesloten konden houden. Na aanvaarding in 
de Tweede Kamer was er geen Tweede-Kamerlid beschikbaar om het voorstel -  oorspronke
lijk mede ingediend door voormalig fractiegenoot Hans van den Doel die op zondag in een 
gesloten zwembad was gedoken en zich had laten verbaliseren! -  in de Eerste Kamer te ver
dedigen. Franssen verheugde zich op een boeiende theologische discussie en verklaarde zich 
bereid het klusje te klaren. In de senaat waren de confessionele fracties wel tegen het voor
stel, maar ze hadden geen trek om met Franssen de theologische degens te kruisen. Ze wezen 
het voorstel af omdat ze het een inbreuk op de gemeentelijke autonomie vonden.

Op zestigjarige leeftijd besloot Franssen zich niet nogmaals als Kamerlid beschikbaar te 
stellen. Hij had ongeveer alles meegemaakt in de Kamer, waarvan hij het altijd een eer had 
gevonden om er deel van uit te mogen maken.

Kort voor zijn afscheid van het Binnenhof rijpte de gedachte om een proefschrift te schrij
ven over de relatie regering-parlement. In publicaties was nogal eens te lezen dat de Kamer
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H.M. Franssen [Foto: Privé-collectie].

de regering nauwelijks weerwerk leverde. Dezelfde achtergrond was voor Kamervoorzitter 
Vondeling aanleiding geweest om zijn Tweede Kamer, lam of leeuw? te schrijven. Franssen 
besloot om bij hoogleraar parlementaire geschiedenis Nico Cramer te promoveren op de -  
volledig in kaart te brengen — relatie tussen de Tweede Kamer en het departement van Bin
nenlandse Zaken onder het kabinet-Den Uyl. Eind 1981 was het al zover hoewel hij in zijn 
laatste stelling poneerde dat een langdurig Kamerlidmaatschap niet de meest verkieslijke 
voorbereiding is voor het schrijven van een proefschrift. De voornaamste conclusie van zijn 
onderzoek was dat de Kamer het beleid op het terrein van Binnenlandse Zaken substantieel 
had beïnvloed.

Meer dan tien jaar zou Franssen, naast heel uiteenlopende adviserende en bestuurlijke 
functies, nog blijven publiceren over organisatie en werkwijze van de Kamer. Hij was de
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motor achter een boek uit 1986 over de parlementaire bevoegdheden: Het parlement in aktie 
en publiceerde op verzoek van het presidium van de Kamer in 1990 met Jan van Schagen: 
Over de orde, mijnheer de voorzitter waarin tal van belangwekkende uitspraken o f zaken uit 
de Handelingen van de afgelopen decennia zijn geordend. Ten grondslag aan het boek lagen 
aantekeningen van voormalig griffier A.F. Schepel, die een aanvulling van het standaardwerk 
van J.G. Pippel over het Reglement van Orde had willen schrijven. Als vanzelfsprekend 
schreef Franssen voorts gedegen bijdragen aan afscheidsbundels van zijn promotor Cramer 
en griffier Kerkhofs en aan een boekje bij de totstandkoming van een nieuw reglement van 
orde.

Op de regel dat Kamerleden niet kunnen schrijven, vormde Franssen in elk geval de 
bevestigende uitzondering. In zijn publicaties toonde hij zich wel meer en meer bezorgd over 
de weinig inspirerende lijn van zijn partij maar bovenal over de overheersende druk van 
regeerakkoorden op het politieke spel tussen parlement en regering. Regeringspartijen 
maakten nauwelijks nog werk van hun controletaak. Het leek er wel op dat ze er alleen op uit 
waren het kabinet in het zadel te houden. Individuele leden verloren daarmee de noodzake
lijke speelruimte. Hij zag nog maar weinig Kamerleden die net als hij hun overtuiging boven 
hun ambitie stelden, al zou hij dat zelf nooit zo hebben gezegd. Kamerleden die het Kamer
lidmaatschap als opstapje zien voor een andere functie, ja dat is een heel andere wereld dan 
die waarin Franssen zich thuis voelde.

Parlementaire geschiedenis wordt gemaakt door parlementariërs, maar toch ook door 
parlementariërs die minister worden. Waarom was dat niet voor Franssen weggelegd, in 
menig opzicht toch een ervaren bestuurder? Als ras-Kamerlid had hij het in elk geval niet als 
zijn doel gezien. Veel kansen waren er trouwens niet voor een Kamerlid van een fractie die 
vooral oppositie bedreef. Bij een andere verdeling van de portefeuilles in 1973 bij de forma
tie van het kabinet-Den Uyl zou hij toch minister hebben kunnen worden. In plaats daarvan 
was hij overigens wel vice-fractievoorzitter geworden onder Van Thijn als voorzitter.

Als Kamerlid en auteur heeft hij een bijzondere plek in de parlementaire geschiedenis.
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Het parlementaire jaar 2002-2003*

Peter van Griensven, Marij Leenders en Martin Timmermans

September 2002

B egro tin g  2003 en a lgem en e beschouw ingen

Prinsjesdag brengt vooral som ber nieuws: in 2003 daalt de koopkracht voor bijna iedereen, 
stijgt de werkloosheid en ontstaat een financieringstekort van €  4,2 miljard, c d a  en v v d  steu
nen het strakke financiële beleid, de l p f  bepleit enige flexibiliteit. Tijdens de algemene 
beschouwingen wordt duidelijk dat het kabinet bij verdere verslechtering van de economische 
situatie het tekort w il laten oplopen. De v v d  ziet liever extra bezuinigingen. Op voorstel van 
de vvD -fractie  trekt het kabinet extra geld uit voor veiligheid. Het kabinetsplan om een spe
ciale commissie voor waarden en norm en in te stellen krijgt weinig bijval. Alle fracties, met uit
zondering van de l p f , steunen een motie van de s p  om het integratiebeleid te onderzoeken.

C risis l p f

i.PF-Kam erlid De Jong eist het vertrek van d e ‘rotte appels uit de fractie’ : voorzitter W ijnschenk 
en Hoogendijk, lid van het fractiebestuur. De Jong is verontwaardigd over het ontslag van haar 
persoonlijk medewerker die, tegen de wil van het fractiebestuur, een kritisch rapport onder de 
LPF-fractieleden verspreidde over het functioneren van W ijnschenk tijdens de algemene 
beschouwingen. Het rapport verwijt W ijnschenk passiviteit en weinig kennis van zaken. 
W ijnschenk doet tot ieders verrassing een ‘klem m end beroep’ op minister van Economische 
Zaken Heinsbroek politiek leider te worden van de l p f .

Enqu ête  b o u w fra u d e

Deze maand worden de laatste openbare verhoren afgenomen door de parlementaire 
enquêtecommissie bouwfraude. Er ontstaat een diffuus beeld over de vraag wie wat op welk 
m om ent wist over de schikking die het Openbaar M inisterie tro f met de bouwbedrijven over 
de fraude met de Schipholtunnel. Korthals, destijds minister van Justitie, zou de Kam er ver
keerd hebben ingelicht over zijn wetenschap van het voornem en tot schikken. De l p f  vindt 
dat Korthals, inm iddels minister van Defensie, ‘het veld moet ruim en’. De s p  meent dat de

* Dit overzicht is gebaseerd op berichtgeving in n r c  Handelsblad. Een overzicht van de partijpolitie

ke gebeurtenissen wordt jaarlijks gepubliceerd in het Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse 
Politieke Partijen.
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minister weg moet als hij de Kam er verkeerd heeft ingelicht. Korthals zegt op te stappen als 
de parlementaire enquêtecommissie hem schuldig acht.
Verder blijkt dat toenmalig minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat bij PvdA-fractie- 
voorzitter M elkert heeft aangedrongen op het vertrek van Van Gijzel als fractiewoordvoerder. 
Duidelijk wordt verder dat ambtenaren van Verkeer en Waterstaat haast hebben gemaakt met 
de schikking, om dat zij wilden voorkom en dat de Tweede Kam er in een spoeddebat de deal 
zou afblazen.

En v e rd e r ...

* krijgt LP F-K am erlid  Eb erh ard  een schadevergoedin g van het Algemeen D agblad  om d at hij 
onterecht w erd  beschu ld igd  van  het hebben van een strafblad ;

* stuit het voorstel van minister van Vreemdelingenzaken en Integratie Nawijn om crim i
nele Nederlanders van M arokkaanse afkomst hun Nederlanderschap te ontzeggen op fel 
protest in de Kamer;

* kan de suggestie van minister van Verkeer en Waterstaat De Boer om de snelheidslimiet 
soepeler te hanteren evenmin op bijval van de Kam er rekenen;

* worden er nieuwe veiligheidsmaatregelen doorgevoerd, nadat een m ilieuactivist tijdens de 
algemene beschouwingen ongestoord de Tweede Kam er heeft weten binnen te dringen;

* spreekt een m eerderheid van de Kam er zich uit voor m eer gedetineerden in één cel om zo 
het cellentekort tegen te gaan.

Oktober 2002

C risis l p f / v ü I k abin et

De Kam erleden Eberhard en De Jong worden onder druk van fractievoorzitter W ijnschenk 
uit de fractie van de l p f  gezet. Zij gaan verder als Groep-De Jong. Kort daarna zegt zowel 
het regiobestuur, als het interim -bestuur van de l p f  het vertrouwen op in de fractievoor
zitter.
Ondertussen botert het ook niet tussen de LPF-bewindslieden B om hoff en Heinsbroek. In de 
m inisterraadsvergadering van 15 oktober zeggen zeven LPF-bewindslieden het vertrouwen in 
Bom hoff en Heinsbroek op, m aar beiden weigeren aanvankelijk op te stappen. Beide kem p
hanen nemen na aandringen van de fractie alsnog ontslag. De l p f -fractie kiest unaniem  
oud-fractievoorzitter Herben als opvolger van W ijnschenk. Door dit optreden hoopt de l p f  

een kabinetscrisis te voorkom en, m aar c d a  en v v d  hebben door de aanhoudende onrust in 
de l p f  geen vertrouwen meer in het kabinet. 87 dagen na zijn aantreden, op 16 oktober, valt 
het doek voor het kabinet-Balkenende. De l p f  reageert verbaasd op de actie van c d a  en 
v v d . Herben suggereert tijdens het debat over de val van het kabinet dat deze geënsceneerd’ 
is. Na het vertrek van B om hoff en Heinsbroek was er geen reden meer om het kabinet niet 
voort te zetten. Vanuit de oppositie is er kritiek op het tijdstip van de crisis: daags na het over
lijden van prins Claus.
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De ministers Heinsbroek en Bomhoff en staatssecretaris Van Leeuwen, 5 oktober 2002 
[Foto: Bas Czerwinksi].

Europese U nie

Het kabinet gaat akkoord met een uitbreiding van de Europese Unie met tien landen. Een
meerderheid in de Tweede Kam er steunt het kabinet, m aar l p f  en v v d  hebben grote bezwa
ren tegen toetreding van som mige aspirant-lidstaten.

En ve rd er...

• wordt fractievoorzitter Veling door het bestuur van de ChristenUnie afgezet als politiek 
leider;

• concludeert de Kam er dat het drugsbeleid heeft gefaald. Noodgedwongen worden aange
houden drugskoeriers teruggestuurd, c d a , PvdA en d 6 6  stellen teleurgesteld te zijn in de 
inform atievoorziening hierover door toenmalig minister van Justitie Korthals;

• steunen c d a , GroenLinks, d 6 6  en de s p  een initiatiefwetsvoorstel van de PvdA om ban
ken te verplichten kantoren open te houden op het platteland;

• stapt de politicologe Hirsi Ali over van de PvdA naar de v v d  waar zij een prominente 
plaats krijgt op de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen.
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November 2002

Europese U nie

De Tweede Kam er neemt, tot ongenoegen van het kabinet, een d 6 6 -motie aan, waarin het 
kabinet wordt verzocht de mogelijkheden te inventariseren voor een referendum over de uit
breiding van de Europese Unie. Ook een PvdA-motie, die stelt dat de resultaten van de Euro
pese Conventie over een e u -grondwet in een raadplegend referendum moeten worden voor
gelegd aan de Nederlandse bevolking, krijgt voldoende steun in de Kamer.

5 re bren i ca -en q  u ête

Tijdens de hoorzittingen van de parlementaire enquêtecommissie over de val van Srebreni- 
ca wordt duidelijk dat een aantal voorm alige bewindslieden en hoge militairen zich niet kan 
conform eren aan de uitkomst van het m oD -rapport. Zij zijn van mening dat de enclave had 
kunnen worden behouden, mits men luchtsteun had gekregen. Verder wordt er gesproken 
over de falende com m unicatie tussen de landmachttop en het ministerie van Defensie, met 
name tussen toenm alig minister van Defensie Voorhoeve en bevelhebber van de landmacht 
Couzy. O ud-prem ier Kok verklaart dat hij voor het uitkomen van het n  10 d-rapport niet 
heeft overwogen op te stappen en dat hij Voorhoeve ervan heeft weerhouden dit te doen 
om dat dat te veel zou hebben geleken op een schuldbekentenis.

En v e rd e r ...

• meent de Tweede Kamer, met uitzondering van de coA -fractie, dat premier Balkenende 
zich nadrukkelijker had moeten bemoeien met de onderhandelingen over een sociaal 
akkoord;

• wil een meerderheid van de Kam er dat de onderwijsinspectie toegang krijgt tot gods
dienstlessen op scholen om te onderzoeken o f daar wordt aangezet tot haat tegen andere 
culturen;

• wordt minister Nawijn vanwege zijn pleidooi in een weekblad vóór de doodstraf ter ver
antwoording naar de Kam er geroepen. Een Kam ermeerderheid van c d a , PvdA,  Groen- 
Links, s p  en ChristenUnie heeft geen vertrouwen meer in de minister, m aar laat na een 
m otie van wantrouwen in te dienen;

• wordt in een debat in de Eerste Kam er duidelijk dat premier Balkenende zich niet geroe
pen voelt terughoudend te zijn met het doen van wetsvoorstellen, ondanks de dem issio
naire status van zijn kabinet;

• volgt Halsema Rosenm öller op als fractieleider van GroenLinks;
• wil een m eerderheid in de Tweede Kam er een parlem entair onderzoek naar het geld dat 

de afgelopen acht jaar werd gestoken in de gezondheidszorg.
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December 2002

C o m m issie-V a n  den H aak

De Tweede Kam er steunt unaniem  de opvatting van de commissie-Van den Haak dat Fortuyn 
in de aanloop naar de verkiezingen van mei ten onrechte geen persoonsbeveiliging heeft gehad. 
Dit is onder meer te wijten aan het te afwachtende optreden van de toenmalige ministers De 
Vries van Binnenlandse Zaken en Korthals van Justitie, zo vinden ook de Tweede-Kamerfrac
ties. P vdA ,  GroenLinks en l p f  keuren de regeringsreactie op het rapport in scherpe bew oor
dingen af. Vooral minister Remkes van Binnenlandse Zaken krijgt het te verduren omdat hij 
de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (a i v d ) te veel in bescherm ing zou nemen.

E nquête b o u w fra u d e

De overheid is op grote schaal benadeeld door illegale prijsafspraken in de bouw. Dat stelt de 
parlementaire enquêtecommissie bouwfraude in haar eindrapport. Zij heeft geen bewijs 
gevonden van structureel om kopen van ambtenaren, m aar er heerste wel een sfeer van ‘sme
ren en fêteren’. De conclusie van de commissie dat Korthals in zijn functie van minister van 
Justitie de Tweede Kamer onjuist heeft geïnformeerd, doet hem besluiten ontslag te nemen. 
De Tweede Kamer reageert in meerderheid begripvol op zijn vertrek.

E uropese U nie

De Tweede Kam er is in meerderheid tevreden over de afloop van de E u - t o p  in Kopenhagen 
waar is besloten tot de toetreding van tien nieuwe landen. Een referendum over de uitbrei
ding is van de baan, nadat de PvdA haar steun voor de m otie van d 6 6 ,  waarin hier om werd 
verzocht, heeft ingetrokken. Een referendum zou de uitbreiding te veel vertragen. Alleen de 
l p f  keurt de uitbreiding af en houdt vast aan een referendum. Het c d a  vraagt het kabinet 
de bevolking meer te betrekken bij de uitbreiding; de v v d  herhaalt dat uitbreiding met tien 
landen tegelijk onverstandig is.

En v e rd er...

• wordt minister Nawijn in de Tweede Kam er ter verantwoording geroepen om dat hij het 
werk van de K am er‘één groot ritueel’ noemt. Een motie van wantrouwen van de s p  tegen 
de bewindsman krijgt geen meerderheid;

• zijn PvdA,  GroenLinks, s p  en d 6 6  bezorgd over de reactie van Nederland op het A m eri
kaanse verzoek tot steun bij een eventueel m ilitair optreden in Irak. M inister van Buiten
landse Zaken De H oop Scheffer verzekert de Kam er dat Nederland niet bezig is betrokken 
te raken bij een Amerikaanse oorlog tegen Irak;

* wordt er Kamerbreed geklaagd over het repressieve karakter van het nieuwe veiligheids
plan, m aar wordt het niettemin aanvaard;

* kenmerkt het Kamerdebat over waarden en norm en zich vooral door vaagheid, mede 
om dat het kabinetsbeleid nauwelijks houvast biedt voor een concrete inhoudelijke dis
cussie.
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Januari 2003

V erkiezingen

Nederland kiest voor de tweede keer binnen een jaar een nieuwe Tweede Kamer. Het c d a  (44 
zetels) bestendigt zijn positie als grootste partij, de PvdA boekt grote winst en behaalt 42 
zetels. De v v d  wint licht, d 6 6  verliest een zetel. De dag na de verkiezingen maakt D66-frac- 
tievoorzitter De G raaf plaats voor Dittrich. De l p f  moet 18 zetels inleveren. Dem issionair 
minister Nawijn, die een m aand eerder het Kam erwerk nog bestempelde als ‘één groot ritu
eel’, krijgt 21.000 voorkeurstem men en bemachtigt een Kamerzetel. Leefbaar Nederland ver
dwijnt uit het parlement. De overige partijen blijven gelijk o f  verliezen licht.

K a bin etsfo rm atie

Donner ( c d a ) wordt door de koningin benoem d tot inform ateur met de opdracht om op 
korte term ijn te bekijken welke mogelijkheden er zijn om te komen tot de vorm ing van een 
m eerderheidskabinet. Eind januari wordt besloten de mogelijkheden van een CDA-P vdA-  

coalitie te onderzoeken. Een belangrijk meningsverschil betreft de noodzaak van een nieuwe 
v n -resolutie voor een militaire actie tegen Irak: de PvdA vindt zo’n resolutie noodzakelijk, 
het c d a  wenselijk. N og een belangrijk geschilpunt is dat het c d a  het financieringstekort in 
2007 geheel wil hebben weggewerkt, terwijl de PvdA een klein tekort geen bezwaar vindt.

S re b ren ica -en q u ête

De enquêtecommissie Srebrenica concludeert in haar eindrapport dat Couzy, de voormalige 
bevelhebber van de Koninklijke Landmacht, in gebreke is gebleven bij de inform atiever
strekking over Srebrenica aan Voorhoeve, de toenmalige minister van Defensie. Voorhoeve 
heeft zich op zijn beurt onvoldoende daadkrachtig getoond tegenover het eigenzinnige 
gedrag van Couzy. De com m issie is in grote lijnen positief over het optreden van Dutchbat.

En v e rd e r ...

• stelt GroenLinks vragen over de forse achterstand van het Openbaar M inisterie in het 
afhandelen van fraudezaken;

• vindt de Tweede Kam er dat de n s  tegen de afspraken in twee tariefsverhogingen in één 
jaar wil doorvoeren;

• stelt de PvdA vragen over de betrouwbaarheid van de levering van stroom. Staatssecreta
ris W ijn van Economische Zaken stelt een onderzoek in.
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Februari 2003

K a b in etsfo rm a tie

Voor het Kamerdebat over de eerste fase van de form atie bestaat weinig animo. D66-fractie- 
leider Dittrich noemt dat een gemiste kans’. d 6 6 ,  GroenLinks en s p  proberen tevergeefs 
inform atie los te krijgen over de plannen van c d a  en PvdA.

Voor de volgende fase worden Donner ( c d a ) en Leijnse ( P v d A )  tot inform ateur benoemd; 
zij moeten een onderzoek instellen naar de mogelijkheid van een kabinet van c d a  en PvdA.  

W D -fractievoorzitter Zalm  hekelt de slakkengang waarm ee de inform atie verloopt. Hij sug
gereert dat c d a  en PvdA vervelende kwesties uitstellen tot na de verkiezingen voor de Pro
vinciale Staten van 11 maart.

T urkije/Irak

Het kabinetsbesluit om Patriotraketten naar Turkije te sturen zorgt voor beroering in de Twee
de Kamer. GroenLinks en s p  zien het als een daad van oorlogsvoorbereiding tegen Irak. Het 
kabinet beschouwt het als steun aan een bondgenoot. De PvdA worstelt met de vraag o f  ze het 
besluit moet steunen. De fractie ontkent een ommezwaai te hebben gemaakt door eerst met 
het besluit in te stemmen en later toch voor uitstel te pleiten. Een pvdA-motie 0111 het sturen 
van Patriots op te schorten totdat de n a v o  overeenstemming heeft bereikt over militaire steun 
aan Turkije krijgt geen steun, s p  en GroenLinks dienen eigen moties in. Een grote Kam er
meerderheid steunt het kabinetsbeleid inzake Irak en Turkije wel. De P vdA gaat uiteindelijk 
ook akkoord met het zenden van de Patriots nadat een NAVO-besluit hierover is genomen.

A sielzoekers

De Tweede Kamer heeft zware kritiek op de verwarrende wijze waarop minister Nawijn ope
reert in de kwestie van de asielzoekers die al jarenlang op een verblijfsvergunning wachten. 
Een motie van de l p f  voor een generaal pardon voor een nader omschreven groep asielzoe
kers krijgt steun van PvdA ,  GroenLinks, s p ,  ChristenUnie, d 6 6  en de C D A ’ e r  Algra. Ook een 
m otie van het c d a  waarin het kabinet wordt opgeroepen clementie te tonen in bepaalde 
‘schrijnende gevallen’ krijgt voldoende steun. Nawijn zegt toe de moties in het kabinet aan 
de orde stellen, m aar een beslissing blijft uit.

En v e rd e r ...

• strijden De G raaf ( d 6 6 ) ,  Verburg ( c d a ) en Weisglas (v v d ) om het voorzitterschap van 
de Tweede Kamer. De laatste krijgt in de tweede stemronde de absolute m eerderheid. Het 
College van Senioren van de Eerste Kam er besluit ‘ in beginsel’ zijn voorzitter eveneens via 
vrije verkiezingen te kiezen;

♦ verklaart minister-president Balkenende, in reactie op vragen van GroenLinks, dat het 
kabinet na het aantreden van de nieuwe Tweede Kam er ‘grotere terughoudendheid’ past 
bij het indienen van voorstellen in de Kam er dan in de periode tussen de val van het kabi
net en de verkiezingen in januari;
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• besluit de Tweede Kam er voorlopig geen onderzoek in te stellen naar de kostenoverschrij- 
dingen van de Betuwelijn, m aar een onderzoek van de Rekenkamer a f te wachten.

M aart 2003

A sielzoekers

In het kabinet en in de Kam er bestaat een meningsverschil over de uitvoering van de l  p  f  - motie 
om een specifieke groep asielzoekers alsnog een verblijfsvergunning te verlenen. M inister 
Nawijn wil de uitvoering in eerste instantie uitstellen, vindt vervolgens toch dat het kabinet de 
motie moet uitvoeren, m aar komt daar later weer van terug. GroenLinks stelt dat de Kam er 
niet met zich moet laten ‘sollen’ en d66 noemt uitstel van de uitvoering‘onm enselijk’.

P rinses M a rg a rita -a ffa ire

De onthullingen in de pers door prinses M argarita naar aanleiding van een antecedentenon
derzoek naar haar echtgenoot, Edwin de Roy van Zuydewijn, brengen veel com m otie teweeg. 
Het Kabinet der Koningin heeft eind jaren negentig tot dit onderzoek opdracht gegeven aan 
de Binnenlandse veiligheidsdienst ( b v d ) ,  thans a i v d . Het Kabinet der Koningin heeft dit 
niet gemeld aan de verantwoordelijke ministers, de b v d  evenmin. De inform atie uit het 
onderzoek is bovendien doorgespeeld aan familieleden, en het paar beweert te zijn afgeluis
terd. Premier Balkenende komt bij de verdediging in de Kam er in de knel en heeft de hulp 
nodig van minister van Justitie Donner. Volgens D onner was het onderzoek van de b v d  ‘ju ri
disch correct’ omdat er twijfel bestond aan de integriteit van de huwelijkskandidaat. Het 
echtpaar is volgens de minister niet afgeluisterd. Het kabinet neemt uiteindelijk een door alle 
partijen gesteunde motie over waarin wordt gevraagd om  het Kabinet der Koningin ‘ ten vo l
le’ onder ministeriële verantwoordelijkheid te brengen. De Kam er verwerpt een motie van 
d 6 6  die het doorspelen van inform atie veroordeelt.

K a b in etsfo rm a tie

De form atie staat onder druk door de op handen zijnde aanval op Irak. P v d A -fractieleider Bos 
dient een motie in waarin hij de regering verzoekt actieve steun te onthouden aan de oorlog 
tegen Irak. Het c d a , dat eerder voorstelde de Verenigde Staten wel politiek m aar niet m ilitair 
te steunen, is onthutst over de motie. Alleen PvdA ,  GroenLinks en s p  steunen de m otie-Bos. 
Het vraagstuk van de politieke steun wordt door de feiten achterhaald als op 20 maart de oor
log tegen Irak begint, c d a  en PvdA schrijven in een gezamenlijke verklaring te accepteren dat 
de Verenigde Staten Saddam Hussein ten val proberen te brengen ‘ in het belang van het her
stel van de internationale rechtsorde en het Iraakse volk’.

En v e rd e r ...

• is de Tweede K am er ontstem d over de b r ie f van  am bassadeurs van 21 islam itische landen 

w aarin  ze eisen dat W D -le id e r  Z a lm  v v D -K a m e r lid  H irsi Ali berispt, om d at zij de profeet
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M oham m ed ‘gemeten naar onze westerse maatstaven, een perverse man’ heeft genoemd;
* is de PvdA de grote overwinnaar bij de Provinciale-Statenverkiezingen. Het c d a  blijft de 

grootste partij. De uitslag wordt gezien als een vertrouwensvotum  voor de coalitie in aan
bouw;

• besluit de Tweede Kam er geen eigen onderzoek te verrichten naar de fraude met subsi
diegelden in het hoger en beroepsonderwijs. Een meerderheid ondersteunt het voorstel 
van de minister en staatssecretaris van Onderwijs om  een onafhankelijke commissie het 
vervolgonderzoek te laten uitvoeren.

A pril 2003

K a b in ets fo rm a tie

Het in form atiep ro ces lo o p t vast nadat het c p b  n eg atie f heeft geoordeeld  over het principe- 
akkoord  dat de beoo gd e CD A-PvdA-coalitie had gesloten over het financiële beleid, c d a -  

onderh andelaar B alkenende spreekt van  ‘onvoldoende vertrou w en ’ om  de m aatregelen te 

nem en die n od ig  zijn . PvdA’er Bos zegt zich d oo r het c d a  ‘grotelijks belazerd ’ te voelen . In 
het K am erdebat over de gang van  zaken krijgen  c d a  en PvdA van  verschillende zijden flinke 

kritiek . D e v v d  spreekt van  ‘onh an digh eid , onw il en een gebrek aan vertrou w en ’. d 6 6  noem t 
de in form atie  een ‘am ateuristisch  toneelstuk achter de sch uifdeu ren ’.

J0\IM Hirr HêüeMML

Spotprent Jos Collignon, de Volkskrant, 24 april 2003.
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Vervolgens moeten informateurs Hoekstra ( c d a ) en Korthals Altes ( v v d ) m ogelijke coali
tiepartners zoeken voor de combinatie c d a -v v d . De l p f  valt als eerste af. ChristenUnie en 
s g p  zijn langer in beeld, m aar c d a  en v v d  vinden uiteindelijk in d 6 6  de derde coalitie
partner.
GroenLinks wil meer inzicht in de formatie en wil het Reglement van Orde zo aanpassen dat 
iedere twee weken met de inform ateurs en eventueel de onderhandelende fractievoorzitters 
een debat met de Kam er plaatsvindt. Het voorstel krijgt geen steun in de Kamer.

Vogelpest

De Tweede Kam er is verdeeld over de aanpak van de vogelpest door minister van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij Veerman, c d a , d 6 6  en s g p  steunen de minister, de overige partijen 
hebben in verschillende gradaties kritiek, m aar zijn niet eenstemmig over een andere aanpak. 
Staatssecretaris Ross-Van Dorp van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt in conflict met 
de Kam er over het uitvoeren van een door v v d , PvdA ,  s p  en l p f  gesteunde motie om op ru i
mere schaal preventieve middelen ter beschikking te stellen tegen het vogelpestvirus. A anlei
ding voor de motie is de dood van een dierenarts die met het virus was besmet.

Volkert van d er G.

Het Kamerdebat over de beveiliging van Fortuyn (commissie-Van den Haak) wordt op ver
zoek van het kabinet, maar tot teleurstelling van de l p f , uitgesteld tot na het vonnis in de 
rechtszaak tegen Volkert van der G. De l p f  wil voor Van der G. ‘ levenslang en reageert 
‘geschokt’ op de straf die de rechtbank oplegt: 18 jaar gevangenisstraf. Ook minister Remkes 
van Binnenlandse Zaken uit zijn verbazing over het vonnis hetgeen hem op kritiek van PvdA 

en GroenLinks komt te staan. De grote partijen reageren verder terughoudend, om dat de 
zaak nog in hoger beroep komt.

En v e rd e r ...

• verklaart minister Kamp van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en M ilieubeheer tij
dens een debat over de parlementaire enquête over de bouwfraude dat bouwbedrijven 
zich nog altijd schuldig maken aan illegaal vooroverleg en kondigt hij een extern onder
zoek aan naar de om vang van corruptie onder ambtenaren en bestuurders. Alleen het c d a  

toont zich optimistisch over het ‘zelfreinigend verm ogen’ van de bouwsector;
• stelt de landsadvocaat vast dat de directeur van het Kabinet der Koningin geen ambtsmis

drijf heeft begaan in de prinses M argarita-affaire. In de Kam er groeit de ergernis over het 
optreden van M argarita, haar echtgenoot en hun advocaat.
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Mei 2003

K a b in ets fo rm a tie  en regeerakkoord

De fracties van c d a , v v d  en d 6 6  scharen zich in grote lijnen achter het regeerakkoord dat 
de onderhandelaars hebben gesloten.
Een K am erdebat over het regeerakkoord  leidt niet tot w ijzigingen . In het debat is sprake van 

een felle oppositie . M arijn issen  ( s p )  spreekt van  een ‘onaan vaard baar sociaal b eleid ’ en Bos 

( p v d A )  van een ‘h o o fd p ijn ak k o o rd ’. V olgens Z alm  ( v v d ) ,  M arijn issen  en SG P-voorm an  Van 
der V lies is het een zin loos debat dat beter had ku nnen w ord en  uitgesteld tot na de rege

ringsverk larin g  van  het nieuw e kabinet. H et kabinet, m et een recordaantal van  v i j f  vro u w e
lijke m in isters, w ord t op  27 m ei beëdigd. Van A artsen  vo lgt Z alm  op als vo orzitter van  de 
v v D -fra c t ie  in de Tweede Kam er. Z alm  w ordt m in ister van  F in anciën  en v ice-prem ier.

Europese Unie

GroenLinks, PvdA en d 6 6  dienen een initiatiefwetsvoorstel in voor een raadplegend referen
dum over de e u -grondwet die door de Europese Conventie wordt opgesteld. Vorig jaar sprak 
een meerderheid van de Kam er zich al bij motie uit voor zo’n referendum.

En v e rd e r ...

• houdt minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Geus het verhogen van ziekte
kostenpremies niet tegen hoewel hij het ‘ongewenst’ vindt als zorgverzekeraars de nom i
nale ziektekostenpremies dit jaar tussentijds verhogen. Dat blijkt bij een door Kamerlid 
Kant (sp) aangevraagd spoeddebat;

• stuit de manier waarop de Europese Unie met de Verenigde Staten in beslotenheid heeft 
onderhandeld over een uitleverings- en rechtshulpverdrag op kritiek in de Tweede Kamer;

• stemt de Eerste Kam er in met de Spoedwet wegverbreding. Volgens dem issionair minister 
De Boer (Verkeer en Waterstaat, l p f ) een kroonjuweel van zijn partij.

Juni 2003

S re b ren ica -en q u ête

Verschillende fracties uiten in het debat over het enquêterapport betreffende de val van Sre
brenica kritiek op oud-bewindslieden, onder wie Ter Beek en Kooijm ans. De enquêtecom 
missie weigert echter aan te geven in hoeverre individuele politici verantwoordelijk kunnen 
worden geacht voor het drama. Com m issievoorzitter Bakker ( d 6 6 )  spreekt, net als premier 
Balkenende, niet van Nederlandse schuld aan de m assamoord op m oslim s in de enclave, wel 
van verantwoordelijkheid. M inister van Defensie Kam p zegt ‘trots’ te zijn op de leden van 
Dutchbat.
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Eerste K am er

Door een fout van de provincie N oord-H olland dreigt de Onafhankelijke Senaatsfractie in 
plaats van de Fryske Nasjonale Partij een zetel in de senaat te bemachtigen, maar dit wordt 
door de com m issie voor de geloofsbrieven rechtgezet.
Voor het eerst in de geschiedenis van de Eerste Kamer wordt een vrouwelijke voorzitter geko
zen: Tim m erm an-Buck ( c d a ) die haar m annelijke tegenstrevers Jurgens ( P v d A )  en Schuyer 
(d66) bij een schriftelijke stemming achter zich laat.

E u ropese U nie

In een gezamenlijke vergadering van de Tweede en Eerste Kam er over de Europese C on
ventie krijgt het kabinet kritiek op zijn wijze van opereren bij de onderhandelingen over de 
ontwerptekst van een Europese grondwet. De v v d  heeft de meeste kritiek op het ontwerp. 
Binnen de vvD -top  is verdeeldheid over de vraag o f er een raadgevend referendum moet 
komen over de komende grondwet van de e u . Het c d a  is tegen. PvdA,  GroenLinks, l p f , s p  

en d 6 6  zijn voor. De ChristenUnie sluit een referendum niet uit.

En v e rd e r ...

• claimt Hirsi Ali ( v v d ) in de pers het woordvoerderschap integratie en emancipatie, dat zij 
uiteindelijk ook krijgt toebedeeld;

• stemt de Kam er in met een Nederlandse bijdrage aan de stabiliteitsmacht in Irak. Groen
Links en s p  zijn tegen, PvdA en d 6 6  stemmen verdeeld;

• spreken de coalitiefracties hun steun uit voor het nieuwe kabinet tijdens het debat over de 
regeringsverklaring. De oppositie heeft kritiek op de bezuinigingsplannen;

• fiatteert de Kam er minister Donner in te stemmen met het uitleverings- en rechtshulp
verdrag dat de e u  wil sluiten met de v s ;

• besluit de Kam er een parlem entair onderzoek te beginnen naar de kosten van de Betuwe
lijn;

• blijft het lidmaatschap van de Com m issie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 
een zaak voor de voorzitters van de vier grootste fracties: c d a , v v d , PvdA en s p . M arij
nissen ( s p ) neemt echter geen zitting in de Com m issie om dat zijn partij tegen de ver
plichte geheimhouding is. PvdA en GroenLinks krijgen onvoldoende steun voor een motie 
om het lidmaatschap voor alle fractievoorzitters open te stellen.

Ju li 2003

Jo in t  Strike  F ig h ter

D66-fractieleider Dittrich stelt voor om het vliegtuigproject Joint Strike Fighter, waar d 6 6  

altijd al een tegenstander van was, te schrappen. Hij ziet zijn kans schoon nu minister van 
Financiën Zalm  op zoek is naar extra bezuinigingen. M inister van Economische Zaken
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Brinkhorst ( d 6 6 )  peinst er niet over het project te schrappen: ‘Er ligt een besluit en dat is 
rechtsgeldig. Dat zal ik helpen uitvoeren. Ik ben tegen een jojobeleid.’

Irak

De PvdA wil een onderzoek naar de steun van het kabinet aan de Am erikaans-Britse m ilitai
re acties in Irak. Zij wenst ‘echte opheldering’ over de vraag o f  het kabinet is uitgegaan van 
een ‘reële dreiging’ van Irakese vernietigingswapens als grond voor de Nederlandse steun aan 
de oorlog. De PvdA vraagt vertrouwelijke inzage in rapporten van de Nederlandse militaire 
inlichtingendienst. M inister van Defensie Kamp wil geen inzage geven in de rapporten en 
verklaart ‘geen enkele aanwijzing (te hebben) dat vanuit onze militaire inlichtingendienst 
( .. .)  naar mij toe gekleurde inform atie wordt gegeven’.

En v e rd er ...

• vinden de coalitiepartijen c d a , v v d  en d 6 6  het geoorloofd dat minister Verdonk van 
Vreemdelingenzaken en Integratie -  vooruitlopend op een pardonregeling in het najaar 
-  al begonnen is met het afwijzen van asielaanvragen die geen enkele kans maken;

• vraagt v v d -Kamerlid Wilders m inister Donner een onderzoek in te stellen naar een dreig
brief van voorzitter Abou Jahjah van de Arabisch-Europese Liga, gericht aan kritische 
afvalligen in Nederland;

• bepleit de l p f  in een notitie aan de Kam er een strenger regime voor tbs’ers. De verlofre
geling zou moeten worden afgeschaft en tbs’ers zouden een gedwongen chemische castra- 
tiebehandeling moeten ondergaan.

Augustus 2003

A n tillen

Een Kamermeerderheid toont zich bezorgd over de beëdiging van M irna Louisa Godett als 
premier van het kabinet op de Antillen. Zij heeft meegedeeld zich op die post te zullen laten 
begeleiden door haar broer Anthony Godett die eigenlijk premier zou worden, m aar hiervan 
moest afzien omdat hij van corruptie werd verdacht. De fractievoorzitters van c d a , v v d  en 
d 6 6  twijfelen aanvankelijk o f zij een gepland werkbezoek van alle fractievoorzitters aan de 
Antillen moeten afzeggen omdat de Antilliaanse p rem ier‘geen tijd ’ zou hebben hen te ont
vangen. De reis gaat uiteindelijk wel door.

W etsvoorstel Werk en b ijstan d

Een dreigend conflict in de coalitie over een CDA-amendement om bijstandsgerechtigden 
naast hun uitkering te laten bijverdienen zonder te worden gekort, wordt in de kiem 
gesmoord. Staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt het voorstel 
over, waartegen met name de v v d  aanvankelijk bezwaren had. Ook wordt een com prom is
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gevonden over de sollicitatieplicht voor alleenstaande bijstandsouders, omdat v v d  en d 66

het c d a  terzake tegem oetkom en.

En ve rd er ...

• reageren PvdA en s p  teleurgesteld op een voornem en van het kabinet tot een eenmalig 
pardon voor een specifieke groep asielzoekers. Zij hadden gehoopt op een ruimere toe
passing van de pardonregeling;

• uiten PvdA ,  s p , GroenLinks en d 6 6  hun verbijstering over het feit dat minister-president 
Balkenende inform atie die hij had gekregen van de Britse premier Blair over Irakese m as
savernietigingswapens niet deelde met de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie;

• willen PvdA ,  GroenLinks en d 6 6  een hoorzitting over de normen voor geluidsoverlast bij 
Schiphol, nadat staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) heeft aange- 
kondigd een ‘buitengewoon ongelukkige fout’ bij de gegevens over het baangebruik te zul
len herstellen;

• treedt een CDA-Kamerlid in het hom ohuwelijk uit protest tegen een oproep van het Vati
caan tegen zo’n verbintenis.
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Een jaar van extremen
Bespreking van de literatuur over het jaar 2002 in de Nederlandse politiek

Jan Blokker, D e afrekening. Kroniek van het lange ja a r  2002 (Uitgeverij De Harm onie; Am ster
dam 2003) i s b n  90 6169 686 o, 175 p. ,  prijs: € 12,50.
Eduard J. Bom hoff, Blinde ambitie. M ijn 87 dagen met Zalm , Heinsbroek en Balkenende (Uit
geverij Balans; Amsterdam 2002) i s b n  90 5018 605 X, 176 p., prijs: € 12,95.
Gabriel van den Brink, M ondiger o f moeilijker? Een stadie naar de habitus van hedendaagse 
burgers (Sdu Uitgevers; Den Haag 2002) i s b n  90 12 09763 0, 204 p., prijs: €  28,95.
Jutta Chorus en Menno de Galan, In de ban van Fortuyn. Reconstructie van een politieke aard
schok (Uitgeverij Mets en Schilt; Am sterdam  2002) i s b n  90 5330 340 5, 344 p., prijs: €  20,-. 
Jos Hevmans, Het ja a r  van de waanzin. Opkomst en ondergang van de nieuwe politiek  (Sdu 
Uitgevers; Den Haag 2003) i s b n  90 12 09769 X, 152 p., prijs: € 14,95.
Jaarboek 2001 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Uitg. Rijksuniversiteit 
Groningen; Groningen 2003) i s b n  90 75612 02 8, 237 p., prijs: € 13 ,-. (artikel Ph. Van Praag, 
‘De LPF-kiezer, rechts, cynisch o f m odaal?’, p. 96-116).
Jaarverslag 2002 R aad van State (Uitg. Raad van State; Den Haag 2003) 126 p. (Algemene 
beschouwingen vice-president, p. 17-32).
Jan Kleinnijenhuis e.a., De puinhopen in het nieuws. De rol van de media bij de Tweede-Kamer- 
verkiezingen van 2003 (Uitgeverij Kluwer; Alphen aan den Rijn en Mechelen 2003) i s b n  90 
13 00067 3> 153 Po prijs: € 30,55.
Jacques M onasch, De strijd om de macht. Politieke campagnes, idealen en intriges (Prometheus 
Groep; Amsterdam  2002) i s b n  90 446 0251 9, 373 p., prijs: €  17,95.
Lidy Nicolasen, Van onze verslaggeefster. Dagboek van een politieke aardverschuiving (Uitge
verij Contact; Amsterdam  en Antwerpen 2002) i s b n  90 254 1646 2 ,152  p., prijs: € 14,90. 
Addie Schulte en Bas Soetenhorst, De achterkamer. Het drama van de PvdA , 1998-2002 (U it
geverij Van Gennep; Amsterdam  2002) i s b n  90 5515 365 6, 214 p., prijs: € 16 ,-.
Tromv Dossier nr. 21, Nederland na Fortuyn (Uitg. Rainbow Pocketboeken en dagblad Trouw; 
Amsterdam 2002) i s b n  90 417 0393 4 ,173  p., prijs: € 6 ,-.

H et la n g e  ja a r  20 0 2

Klaas de Vries, de oud-m inister en uitgesproken senior in de Nederlandse politiek, noemde 
het een annus horribilis, met een knipoog naar de Britse koningin Elizabeth II. Jos Heym ans, 
politiek verslaggever van RTL-Nieuws, noemde dit ‘het jaar van de waanzin’. Nu horen grote 
woorden tegenwoordig tot het openbare discours, m aar er is weinig onenigheid over de geza
menlijke ervaring van de Nederlanders met hun politieke bestel in 2002: het is hen niet in de 
koude kleren gaan zitten.
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De binnenlandse politiek werd plotseling, na jaren van onverschilligheid en schouderop
halen, weer een dagelijks onderwerp van discussie. Van opperste verbazing ook, naast ver
m aak (bij veel burgers) en afgrijzen (in de politieke arena). Niet voor niets hebben De Vries 
en Heym ans hun woorden gekozen zoals zij deden. Beiden zijn ieder op eigen wijze deel van 
het politieke bedrijf en daar overheerste begrijpelijkerwijs zowel het afgrijzen als ook de stij
gende gedeprimeerdheid over al het voorgevallene in 2002. Wij zullen nog moeten bezien o f 
dat terecht is.

Het is dus geen wonder dat een reeks van auteurs uit de journalistiek en de sociale weten
schappen zich met het jaar 2002 zijn gaan bezighouden en erover zijn gaan schrijven om hun 
eigen ervaringen en zienswijzen vast te leggen. Alleen al in dit artikel komen tw aalfhoeken  
ter sprake, die alle direct o f  indirect met de gebeurtenissen van 2002 te maken hebben: ofwel 
om die geordend te beschrijven ofwel om visies en analyses te geven. Al die literatuur kan 
helpen om de herinnering aan 2002 vast te houden, m aar ook om de vraag te beantwoorden 
wat er nu eigenlijk in Nederland in 2002 aan de hand is geweest.

Om maar met een belangrijker bevinding te beginnen: de journalistiek heeft het van de 
wetenschap ruimschoots gewonnen, zoals verderop nog zal blijken. Het journalistieke werk 
is in het algemeen nuchterder dan de bijdragen uit diverse wetenschappen (uitzonderingen 
daargelaten), zonder er in intellectueel opzicht bij achter te blijven. Het is natuurlijk hun vak, 
maar journalisten weten met de actualiteit gemiddeld beter om te springen dan de zoveel 
pretentieuzer wetenschapsbeoefenaren. Die kunnen blijkbaar beter wachten tot de storm is 
gaan liggen, voordat zij hun (eigen)wijsheden aan het papier toevertrouwen.

Waar ging het over in 2002? N atuurlijk over de plotselinge opkomst van Pim  Fortuyn in 
de verkiezingsstrijd, zijn avonturen bij en met Leefbaar Nederland en, nadat deze waren m is
lukt, met zijn eigen politieke lijst. Wij beleefden zijn enorm e en veelbetekenende overwin
ning bij de raadsverkiezingen in Rotterdam en zijn succes ten koste van Ad Melkert en Hans 
Dijkstal bij het lijsttrekkersdebat op 6 maart en ook daarna, bijvoorbeeld, in het ‘pauzepro
gram m a’ van de Soundm ixshow. Dan was er de m oord op Fortuyn in Hilversum op 6 mei en 
de hysterie die erop volgde, inclusief de kreet: ‘de kogel kwam van links’. Wat daarna kwam 
was de ineenstorting, niet verrassend maar wel spectaculair, van de l p f  na haar interne 
ruzies tot in het kabinet-Balkenende toe. Dat leidde weer tot de (onvermijdelijke?) val van 
dat kabinet en tot nieuwe verkiezingen binnen een jaar, waarbij zich nieuwe avonturiers aan
dienden, tot Ratelband toe.

In samenhang daarmee werd Nederland geconfronteerd met dramatische verkiezingsuit
slagen. Allereerst voor de gemeenteraden waar e lk ‘leefbaar’ goed was voor grote winst, maar 
daarop volgden onder bijna lugubere omstandigheden de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer. Niet alleen marcheerde daar de l p f  binnen met 26 zetels, maar leden de PvdA en v v d  

een electorale afgang en herstelde zich plotseling het c d a . Vervolgens leidde dat tot een rava
ge in het politiek leiderschap en onder de ervaren Tweede-Kamerleden. De kabinetsformatie 
slaagde in haar opdracht tot pacificatie. De rust was echter m aar tijdelijk: nog geen negentig 
dagen na zijn aantreden viel de coalitie onder leiding van Jan Peter Balkenende alweer uit 
elkaar en werden nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Veiligheid en m igratie bleken daarbij 
hun eerdere betekenis te hebben verloren ten koste van stagnerende economie en stijgende 
werkloosheid. Geen wonder dat op 22 januari de klassieke politieke m achtsverhoudingen in 
de Tweede Kam er grotendeels werden hersteld. M aar met hoeveel stabiliteit? De ervaringen 
met de verkiezingsuitslagen van 1994 en 2002 zouden ons behoedzaam moeten stemmen.
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Trouwens, wanneer is het politieke jaar 2002 begonnen en wanneer is het geëindigd? De 
meeste auteurs die wij nog zullen tegenkomen zien het begin van dat lange jaar 2002 op zijn 
vroegst bij de aankondiging door W im  Kok van zijn politieke afscheid op 29 augustus 2001, 
daarbij kiezend voor een zuiver binnenlands gezichtspunt. Waarschijnlijk is het nog beter het 
jaar te laten beginnen bij de terreuraanslagen, op 11 september 2001, in de Verenigde Staten. 
Die hebben ook in Nederland de maatschappelijke verhoudingen op scherp gesteld, zeker als 
het gaat om de vragen van im m igratie en integratie, alsmede de islam. Die zouden vervol
gens een hoofdrol spelen bij de verkiezingen in m aart en mei 2002.

Toch is er wel wat voor te zeggen om in ons land te beginnen met de aankondiging van 
W im Kok uit de politiek te vertrekken, amper veertien dagen voor de aanslagen in New York 
en Washington. Wat zou er zijn gebeurd, met Paars en met de PvdA,  als hij dat besluit niet 
had genomen o f zelfs op een tactisch goed m om ent had ingetrokken? Had dat trouwens 
gekund, nadat hij, als gevolg van de rapportage over Srebrenica door het n i o d , zijn ontslag 
en dat van zijn kabinet op 16 april 2002 had ingediend bij de koningin? Wij zullen het nooit 
weten.

In dit besprekingsartikel zullen wij de aangeboden literatuur bezien op de kwaliteit van 
haar beschrijving van feiten en ontwikkelingen. Daarna zullen wij stilstaan bij de analyses 
van 2002, bijvoorbeeld als het gaat om motieven van kiezers en om  de rol van de media, maar 
ook bij de vraag hoe al die evenementen en ontwikkelingen in de literatuur worden gewaar
deerd.

Ten slotte zal in een concluderend deel de vraag aan de orde komen: in hoeverre helpt ons 
deze literatuur orde te krijgen in wat er nu eigenlijk in Nederland aan de hand was: een revo
lutie o f  een revolte?

D e fe ite n  va n  20 0 2

Als het gaat om een zakelijk en goed algemeen overzicht van ‘het lange jaar 2002’ dan is het 
boek van RTL-journalist los Heym ans buitengewoon bruikbaar. Het is tegelijk onpretentieus 
en overzichtelijk en men kan er alle belangrijke data en gebeurtenissen in terugvinden. M is
schien dat het daarom ook zo’n deprimerend boek is: het laat de hele treurnis zien van waar 
Fortuyns opkomst toe heeft geleid. Eerst zijn gewelddadige dood, nadat hij al enige malen 
was belaagd, de hysterie erna en het potsierlijke LPF-circus dat erop is gevolgd (en dan nog 
de v v d  de schuld geven dat d ie ‘de stekker eruit heeft getrokken’). Heymans laat nuchter zien 
dat van een soloactie van Gerrit Zalm  tegen de l p f  geen sprake is geweest. N og eens stuit de 
lezer op de smakeloosheid van politieke ruzie en actie tijdens en aanstonds na de uitvaart van 
prins Claus.

Heymans schrijft natuurlijk ‘van binnen naar buiten’: zijn gezichtshoek is die van het bedrijf 
op het B innenhof dat wordt geconfronteerd met aanzwellend rum oer van buiten, op 6 mei 
2002 in de avond trouwens benauwend letterlijk. Dat maakt zijn overzicht, ook voor nazoeken, 
niet minder bruikbaar. De a f  en toe opmerkelijke slordigheden moeten op de koop toe w or
den genomen. De vervelendste is die over de opkomst op 15 mei. Heym ans suggereert dat die 
uitzonderlijk hoog was, terwijl die in werkelijkheid even hoog was als in 1994. Relatief hoog 
was pas de opkomst op 22 januari 2003. En, de nieuwe Com m issaris van de Koningin in Noord - 
Holland, H arry Borghouts, wordt aan 066 toegeschreven in plaats van aan GroenLinks. Zo is 
er wel meer dat weliswaar stoort, maar de waarheid niet uit haar voegen licht.
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Heel anders van aard is het boek van Lidy Nicolasen, Van onze verslaggeefster. Niet voor 
niets noem t zij het een ‘dagboek’ : het is het persoonlijke relaas van een uiterst serieuze en 
competente journaliste, die door het verschijnsel Fortuyn wordt overvallen. Voortdurend 
komt haar beeld van de zaak -  dat bij alle verbazing en onthutsing, niet alleen over Fortuyn, 
zakelijk blijft -  in conflict met de (hoofd)redactie van de Volkskrant in Amsterdam  die het 
blijkbaar het belangrijkste aan politiek en verkiezingen vindt dat er ‘ leven in de brouwerij’ 
komt. Nicolasen spaart in het algemeen noch de collega’s noch zichzelf, en dat maakt haar 
boek, afgezien nog van de saillante terzijdes en anekdotes, tot een uitgesproken krachtig 
relaas.

Betekenisvol is de volgende evaluerende opmerking: ‘M instens zo opvallend was het dat 
Fortuyn van alle journalisten de meeste weerstand ondervond van parlementaire verslagge
vers. De één sprak schande van zijn gedachtegoed, de ander weigerde hem lange tijd serieus 
te nemen. Een houding die aanvankelijk weinig verschilde met die van de gevestigde politiek.’ 
Niet voor niets behandelde Fortuyn de journalisten als behorend tot hetzelfde establishment 
als de gevestigde politiek. Met succes, zoals wij weten. Haar oordeel over de volgelingen van 
Fortuyn in de Kamer, zowel over hun werkwijze als sociale stijl is overigens ronduit vernie
tigend, waarschijnlijk terecht.

Een belangrijk boek, van Schulte en Soetenhorst, gaat geheel over de Partij van de Arbeid. 
Ter wille van een goed beeld van oorzaken en gevolgen gaat hun werk, De Achterkamer. Het 
drama van de P v d A ,  1998-2002, terug tot de verkiezingszege van de partij in 1998 en het aan
treden van Ad Melkert als fractievoorzitter en ‘kroonprins’. De beide auteurs hebben het zich 
niet gemakkelijk gemaakt en zijn diep gedoken in het wedervaren van de partij, zowel in ‘Den 
H aag’ als in ‘Am sterdam ’. Zij hebben niettemin een m ooi geschreven en systematisch onder
zoeksverslag geleverd en zich met een zekere eigengereidheid (bij journalisten een positieve 
karaktertrek) onttrokken aan de standaardoordelen over de partij en haar spraakmakende 
vertegenwoordigers. Zo wordt de weggestuurde partijvoorzitter, M arijke van Hees, niet 
alleen slachtoffer maar ook een weinig heroïsche actor. Rob van Gijzel, de lieveling van de 
media als ‘held van een onafhankelijk parlem ent’, wordt minutieus gefileerd. Er blijft van 
deze held niet veel over.

Het meest opmerkelijke is het grondig beargumenteerde judicium  van Ad Melkert: hij gaf 
op beslissende m om enten niet zozeer te veel leiding als juist te weinig, tot in de campagne 
van 2002 toe. Toen liet hij zich bijvoorbeeld het migratieprobleem  door ‘verontruste’ partij
genoten uit handen slaan. In het algemeen opereerde Melkert sinds het aangekondigde 
afscheid van W im  Kok steeds zwakker: in de zaak van Van Gijzel, in de Schipholkwestie en in 
die van de Joint Strike Fighter. Zoals een goede bekende van Melkert in april 2002 tegen mij 
zei: ‘Melkert is niet de minister-president die hij wil worden.’ Uit het boek van Schulte en 
Soetenhorst komt dat goed naar voren evenals trouwens de diepe verdeeldheid in de PvdA,  

juist over kwesties waar het in mei 2002 op aankwam.
Diezelfde verdeeldheid, niet alleen over de inhoud m aar ook over de campagneaanpak, 

wordt zichtbaar in De strijd om de macht van Jacques M onasch. Hier gaat het weer meer om 
een persoonlijk relaas van de oud-cam pagnem anager van de PvdA,  die zijn ervaringen sinds 
2000 in diverse landen van de voorm alige Sovjet-Unie (in dienst van een Amerikaanse orga
nisatie) confronteert met oude en nieuwe ervaringen in de PvdA.  Zijn  kritiek op de partij is 
soms heftig en vooral op de ‘trojka’ Kok, Melkert en Dick Benschop. Hij vertelt dat niet alleen 
Van Hees in Den Haag niet werd gepruim d maar dat dit ook gold voor Ruud Koole als nieu-
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we voorzitter. Die laatste bleek uiteindelijk zowel geduldiger als slim m er dan zijn voorgang
ster. Op de dag van de verkiezingen, toen hij de ‘dreun’ wel zag aankomen m aar Melkert niet, 
greep hij in en nam hij de leiding. Hij zou die ook niet meer afstaan, in goed bondgenoot
schap (m aar dat kon M onasch nog niet weten) met de latere lijsttrekker, Wouter Bos.

Aan Monasch’ boek kleeft een aantal bezwaren. Het heeft de intenties van een ‘spannend 
jongensboek’ m aar daar slaagt het niet in. Het is in zijn aanpak im m ers vaak warrig en apo
dictisch. Van één hoofdstuk, het vierde, dat gaat over de interne strijd in de partij, heb ik geen 
woord begrepen. Ook de vraag hoe Fortuyn moest worden benaderd (‘serieus nemen, niet 
moraliseren’ ) wordt niet echt adequaat beantwoord. Terwijl dat van meet a f aan toch de 
kernvraag voor de campagne moet zijn geweest. M onasch laat niet overtuigend zien wat het 
alternatief was voor de falende aanpak van Melkert en de zijnen.

Wel interessant in het boek zijn de uiteenzettingen over de wijze van campagnevoeren, de 
vereiste professionaliteit en de m anier waarop die gestalte behoort te krijgen. Intussen is dat 
in de PvdA een im populair onderwerp geworden, m aar M onasch heeft daarin grosso m odo 
het gelijk aan zijn zijde. Ook het hoofdstuk over de relatie tussen politiek en media is goed 
en aardig geschreven, al is het weinig vleiend voor de media. Z ijn  vlot (te vlot?) geschreven 
boek is ten slotte in zijn oprechte zelfkritiek niet unfair. Zijn  taal had m inder schabouwelijk 
mogen zijn.

Een citaat uit een van zijn notities in de campagne is te m ooi om niet weer te geven, al kan 
de ‘trojka’ er nooit blij mee zijn geweest: ‘ (E)en fractie die (in de algemene beschouwingen, 
jvdB) de troonrede overdoet, draagt niets bij aan de versterking van onze positie.’ Zo is het 
maar net. Ook Schulte en Soetenhorst laten zien hoezeer de PvdA-aan-de-macht in een 
krampachtige nietszeggendheid terecht was gekomen, totdat zij door Fortuyn hardhandig 
werd uitgedaagd.

Vreem d is dat noch Monasch noch het koppel Parool-journalisten de vraag zelfs m aar 
opwerpt waarom  de Pv dA in de campagne van 2002 geen ogenblik de m achtsvraag aan de 
orde heeft gesteld: tussen wie en wie gaat het in deze verkiezingen (en dus: wat staat er op het 
spel?) en welke coalitie willen wij na 15 mei 2002? De ‘trojka’ m oet hebben gedacht aan Paars 
III, m aar wist wel dat zij dat beter voor zichzelf kon houden. Ook zonder Fortuyn was het 
echter duidelijk dat v v d  en PvdA op elkaar waren uitgekeken en de meeste kiezers op Paars, 
in elk geval vanaf het begin van 2002. Waarom bleef die beslissende vraag dan liggen? Toen 
zij, in januari 2003, wel werd beantwoord, ging het met de PvdA meteen een stuk beter. Dat 
lag niet louter aan ‘het lekkere kontje’ van Wouter Bos.

Het belangrijkste boek over Fortuyn en zijn korte m aar hevige historie in de politiek en 
tevens over zijn volgelingen is van Jutta Chorus en M enno de Galan, In de ban van Fortuyn. 
Het verhaal begint bij de opzet van Leefbaar Nederland door Jan Nagel in 2001 en behandelt 
vervolgens alle stadia van het verhaal van l n  en Fortuyn tot en met de kabinetscrisis in okto
ber 2002. Het geeft een informatieve biografie van Fortuyn, van zijn ambities en zijn angsten; 
dat laatste vooral naarmate het succes groter werd. Het boek geeft voorts goed inzicht in het 
conflict met Nagel en de zijnen en in wat er daarna gebeurde om Fortuyn niet alleen in Rot
terdam maar ook in Den Haag te doen slagen.

Het boek toont aan dat Fortuyn geen partij wilde in de klassieke zin, daar was hij een 
veel te bijdetijdse socioloog voor. Hij wilde een open en pluriform e beweging en juist dat 
bracht hem in conflict met de traditioneel denkende leiding van l n . Probleem bleek wel de 
financiering: Fortuyn was daarvoor volledig afhankelijk van de grote geldschieters uit de
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vastgoedwereld, een sector waar (politieke) integriteit niet boven aan de prioriteitenlijst 
staat.

Uit het biografische deel blijkt ook Fortuyns grilligheid, zowel als het gaat om zijn denk
beelden (vol van tegenstrijdigheden) als in zijn banen. V anaf zijn Groningse periode die rela
tief stabiel verliep, schiet hij van de ene baan in de andere maar hij ‘ levert’ zelden en kan ineens 
de boel erbij neergooien. Ten slotte blijkt hij een geoefend campagnevoerder: hij is door zijn 
vele spreekbeurten en debatten in het land, naast de column in Elsevier, een buitengewoon 
geoefend politicus, zij het sterker in instant rhetorics dan in de vorm ing van een eigen ‘gedach
tegoed’, waar later zijn volgelingen zo van zouden opgeven. Zijn pleidooien worden geken
m erkt door een voluntarisme, dat sterk doet denken aan de jaren zeventig van de PvdA,  toen 
hij politiek werd gesocialiseerd. Het boek van Chorus en De Galan laat dat allemaal heel goed 
zien, juist om dat beide auteurs, ondanks hun intensieve contact met Fortuyn en de zijnen, 
gepaste afstand tot hun onderwerp bewaren. Pas in de verantwoording merken zij op: ‘Wie in 
de ban raakt van Fortuyn, loopt het risico zijn geestelijke gezondheid te verliezen.’

Kenmerkend voor de ambivalente Fortuyn is zijn reactie als in de Volkskrant van 6 mei (!) 
wordt voorspeld dat de l p f  de grootste is in de opiniepeilingen met 36 zetels. Prominent 
LPF’er Albert de Booy belt Fortuyn en roept: ‘Pim  premier.’ Antwoord van Fortuyn: ‘Dan is 
het nu het m om ent om te stoppen. Dit is een signaal aan Nederland. Dan doet het land er 
m aar mee wat het wil.’ Niet voor het eerst moet De Booy hem overreden door te gaan; die 
avond, na zessen, beslist iem and anders voor hem.

Jam m er zijn ook in dit boek de storende fouten, hoe weinig misschien ook. Als het gaat 
over ‘interrupties’ in de Tweede Kamer hebben de auteurs het over ‘ interpellaties’. Ook zij 
hebben het over een hoge opkomst op 15 mei 2002, terwijl die gelijk was aan 1994, tot dan een 
laagterecord. Wat meer hindert dan dit soort slordigheden is het ontbreken van zelfs maar 
het begin van research naar de achtergronden van Fortuyns volgelingen, terwijl daar toch een 
aantal zeer merkwaardige dames en heren tussen zaten. Leugens over eigen biografie, con
frontatie met de strafrechter, associatie met extreme groeperingen: het waren niet direct uit
zonderingen. Het boek vertelt er nauwelijks iets over, m aar totdat het volledig mis ging met 
de l p f  in de peilingen heeft de vaderlandse journalistiek er überhaupt niets aan gedaan. De 
fraaiste verklaring daarvoor is die van journalistieke luiheid; in m ijn sombere momenten 
vrees ik dat het angst is geweest, zeker in de eerste m aanden na 6 mei. Toen was zulke infor
matie echter bij uitstek nodig geweest.

Chorus en De Galan is wel verweten dat zij geen poging hebben gedaan het fenomeen 
Fortuyn en zijn succes te verklaren. Heel hun boek wijst erop dat zij dat doelbewust ook niet 
hebben geprobeerd: zij wilden feiten brengen, een verhaal vertellen, m aar niet gaan specule
ren. Die keuze valt te respecteren. Het heeft een m ooi boek opgeleverd, ook om  later nog eens 
te raadplegen. Het is het ‘spannende jongensboek’ geworden dat Monasch beoogde.

Veel m inder belangrijk is het relaas van Eduard B om hoff over zijn korte tijd als m inister 
van Volksgezondheid en zijn conflicten met, in het bijzonder, collega Herm an Heinsbroek, 
Blinde ambitie. Er zit te veel zelfrechtvaardiging en verongelijktheid in dit verhaal van de 
‘held van de tafelbel’ om  overtuigend te zijn. Bom hoff komt, in de tweede helft van zijn boek, 
weer op dreef als hij zijn analyse geeft van het functioneren van het cp b , de ontwikkelingen 
in de gezondheidszorg, de ‘politieke klasse’ en de media. Daar is hij weer zijn onbekom m er
de en kritische zelf, zoals wij hem hebben leren kennen van zijn columns in n r c  Handels
blad. Als die krant guts heeft, neemt zij hem weer gewoon in haar kolom m en terug. Overi-
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gens heeft Bom hoff, in strijd met een bekende oneliner van Fortuyn, niet eerst een begin 
gemaakt met reorganisatie van de volksgezondheid voordat hij meer middelen beschikbaar 
stelde. De geldkraan die door Els Borst al aardig open was gezet, heeft hij helemaal openge
draaid. Zijn opvolger, Hans Hoogervorst, zit nu met de brokken.

D e w a a rd e r in g  v a n  20 0 2

Uiteraard hebben de hiervoor besproken boeken al analyses en ook wel beoordelingen gege
ven van de ontwikkelingen in het jaar 2002. Dat geldt in het bijzonder de meer persoonlijk 
geschreven boeken van Nicolasen, Monasch en Bom hoff. Ook de andere titels leveren meer 
dan een droge opsom m ing van feiten, ln deze paragraaf gaat het echter om als zodanig 
geschreven en bedoeld analytisch werk.

Wat ter lezing sterk aan te raden valt is de bundel columns uit de Volkskrant van Jan Blok
ker. Het meer hum orloze deel van de vaderlandse journalistiek en wetenschap zal zich afvra
gen wat zijn bundel De afrekening. Kroniek van het lange ja a r  2002 in dit besprekingsartikel 
doet. Juist het soms uitgesproken satirisch karakter van zijn stukken maakt Blokker echter zo 
geschikt om door de hysterie die in 2002 in politiek en media heerste heen te kijken, die bela
chelijk te maken en hun plaats te wijzen. Heel dat jaar is Blokker ‘mijn troost’ geweest, als ik 
dacht in een spooknatie terecht te zijn gekomen. Zoals Chorus en De Galan al schreven: de 
ban van Fortuyn -  vooral de dode Fortuyn -  was slecht voor de geestelijke gezondheid.

De verleiding is groot allerlei citaten uit Blokkers bundel ter ondersteuning te geven. Ik zal 
dat niet doen, want dan haal ik de com positorische kracht uit zijn stukken. Opvallend is wel 
dat juist hij degene is geweest die de meest ‘systematische’ vergelijking trok (op 30 januari 
2002) tussen Fortuyn en M ussolini. Niet toevallig volgde daarop de zin: ‘N og tien peilingen 
en ik zal een onderduikadres moeten zoeken’. Arm e Bas Eenhoorn. Deze stuntelige voorzit
ter van de v v d  nam, zonder bronverm elding, die vergelijking van Jan Blokker over en werd 
prom pt een van degenen die door het advocatenduo Gerard Sprong en Oscar Hammerstein 
wegens ‘dem onisering’ van Fortuyn werden vervolgd. Waarom Blokker zelf niet?

Toen Nederland weer een beetje tot rust begon te komen, in januari 2003, gaf W im Kok 
een zogenaamd ‘m arathoninterview ’ aan de v p r o -radio. Blokker over hem: ‘Hoe m inder hij 
zei in steeds langere zinnen, des te meer ging ik de premier van alle Nederlanders missen -  
en ik hoefde maar even het beeld van zijn opvolger voor de geest te halen, o f  ik begon bijna 
van hem te houden.’ Er zullen er velen zijn geweest die deze gevoelens met Blokker deelden. 
Zijn form uleringen geven een mens het gevoel dat hij niet helemaal gek is geworden. Dat was 
vaak nodig in het ‘lange jaar’ 2002. Het is goed dat Blokkers colum ns zijn verzameld in een 
boek en naast al die andere boeken zijn te (her)lezen.

Voorbeeld van het tegendeel vorm t (althans ten dele) de bundel verzamelde artikelen uit 
het dagblad Trouw, over en naar aanleiding van Fortuyn in 2002 daarin gepubliceerd, onder 
de titel N ederland na Fortuyn. Voorop staat dat ook in deze bundel een aantal behartigens
waardige analyses over 2002 zijn te vinden die kunnen helpen te begrijpen wat er is gebeurd. 
Dat geldt voor de oude meester van de Nederlandse sociologie, J.A.A. van Doorn (tevens 
columnist van onder andere Trouw), die het fenomeen Fortuyn en wat erop volgde nuchter 
in perspectief plaatst en die trouwens de eerste (en heel lang de enige) is geweest die wees op 
het nogal discutabele karakter van (te) veel van Fortuyns adepten in de Tweede Kamer. Ander 
voorbeeld is H .M . van den Brink die, in een bijdrage op 8 juni 2002, evenzeer het hoofd koel
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hield en bijvoorbeeld schreef: ‘ Jazeker, er is iemand dood gemaakt. Dat was er één te veel. 
Maar het was ook niet meer dan één en het was er m aar één die de schuld draagt voor die 
moord, wat de leiding van de l p f  en het Amsterdamse advocatenvariété ook mogen bewe
ren. Het is geen oorlog. M aar wij hebben wel grote problemen.’ Dat, nadat hij in het begin 
heeft opgemerkt: ‘ Nederlanders bezitten een verbazingwekkend groot talent voor publieke 
hysterie. ( .. .)  Van de spreekwoordelijke Hollandse nuchterheid was al niet zo heel veel over. 
M aar na 6 mei 2002 bereikte het pathos zulke hoogten dat zelfs de verkiezingen erdoor w er
den opgeslokt.’ Hoezeer opgeslokt, zou een half jaar later blijken toen het klim aat min o f 
meer was genormaliseerd en er opnieuw verkiezingen plaatsvonden.

Andere schrijvers (helaas: vooral mensen uit de wetenschap, maar ook publicisten) in het 
boek gebruiken voortdurend grote woorden met veel geweldsmetaforen en schrikken er niet 
voor terug hele tijdperken te laten eindigen o f juist te beginnen, de Nederlandse civilisatie af 
te schrijven en daar de Franse Revolutie o f  zelfs de Grieken en Romeinen bij te halen. A ls
mede de blunder als zou Fortuyn Nederlands eerste verm oorde politicus zijn sedert de 
gebroeders De Witt. Toch is het allemaal lezenswaard als documentatie van Nederlands ver
mogen om eigen ervaringen en incidenten te analyseren en te verklaren. Het valt met dat ver
mogen niet erg mee.

Nog een mislukt project: de analyse van de rol van de m edia bij de verkiezingen van 2002 
door J. Kleinnijenhuis en anderen (werkzaam aan de v u )  in het boek De puinhopen in het 
nieuws. Op het eerste oog lijkt het te gaan om een minutieuze analyse van inhoud en vorm  
van aandacht, in de media besteed aan campagne en verkiezingen. Nogal onthutsend lijkt 
vervolgens de bijna ontkenning van de uitzonderlijk grote belangstelling voor Fortuyn, ter
wijl elders Nicolasen en Heymans, maar ook Chorus en De Galan en Monasch zich over die 
koortsachtige interesse verbazen en er zich soms zelfs aan ergeren. Totdat blijkt dat de onder
zoekers zich voor hun onderzoek naar media-aandacht hebben beperkt tot de zuivere 
nieuwsrubrieken. Op blz. 57 van het rapport blijkt dat ‘talkshows en actualiteitenrubrieken’ 
buiten het onderzoek zijn gehouden. Met permissie, op dat moment kun je zo’n boek verder 
ongelezen wegleggen; het gaat im m ers nergens meer over. Men wordt immers geen ‘bekende 
Nederlander’ in journaal o f  nieuws, m aar in talkshows en actualiteitenrubrieken.

Inform atiever is het artikel van Philip van Praag in het Jaarboek 2001 van het D ocum en
tatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen over het kiezerscorps van het l p f .  Naar sociolo
gische kenmerken gemeten kwamen de kiezers op Fortuyn, aldus Van Praag, overal vandaan 
en dus niet louter (o f hoofdzakelijk) uit een ‘verdrukte onderklasse’, noch eenzijdig uit een 
‘verwende middenklasse’, zoals wel is beweerd. Voorts is van belang dat, als het gaat om stem- 
motivering, de kritiek op publieke voorzieningen niet doorslaggevend is geweest; wel een 
algemeen ongeloof in ‘de politiek’, zorg om de veiligheid en vooral om de m ulticulturele 
samenleving.

Van Praag plaatst Fortuyn en zijn partij rechts, ook electoraal. De vraag is o f  dat geen tau
tologie is, omdat veiligheid en m igratie als ‘rechtse issues’ worden gedefinieerd. Het is maar 
zeer de vraag o f  het historisch en sociologisch juist is om xenofobie als ‘rechts’ te definiëren. 
Dat is een gevoelen dat bij zowel links als rechts kennelijk sterk kan zijn. De grote prestatie 
van Fortuyn was nu juist dat hij de ‘betonnen m uur’ in het Nederlandse kiezersgedrag tus
sen links en rechts radicaal wist te doorbreken en aan beide zijden zijn stemmen wist te ver
garen. Z ijn  volgelingen, die al bij de kabinetsformatie waren vergeten dat Fortuyn ook had 
gepleit voor radicale politieke vernieuwing (referendum, verkiezing van alle publieke am bts
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dragers), hebben de l p f  ontwikkeld tot een zuiverder rechtse partij. Van Praag is blijkbaar 
vergeten dat beginnende socialisten in de negentiende eeuw in hun propaganda nog onbe
kom m erd spraken van ‘rijke sm o u sen ...

Twee publicaties spreken niet als zodanig van Fortuyn maar kunnen het verschijnsel hel
pen verklaren. In de serie Voorstudies en Achtergronden van de w r r  valt te wijzen op de stu
die van Gabriël van den Brink, M ondiger o f moeilijker. Een studie naar de politieke habitus van 
hedendaagse burgers. Daarnaast moet worden geattendeerd op de Algemene beschouwingen 
door de vice-president van de Raad van State, H.D. Tjeenk Willink, in het Jaarverslag van de 
Raad van State.

Van den Brink levert een brede studie, gebaseerd op een reeks gepubliceerde empirische 
onderzoeken naar de sociale en politieke houding van Nederlanders. Daarbij zoekt hij naar 
een antwoord op de vraag (die geen typisch Nederlandse vraag is), waarom  ‘het geloof in 
democratische beginselen de afgelopen decennia toegenomen is, terwijl het vertrouwen in 
democratisch gekozen regeringen juist daalt’. In wezen stelt Tjeenk W illink zich, meer in het 
kort, dezelfde vraag.

In de kern komen beide analyses met elkaar overeen. Plat gezegd, de overheid, meer spe
ciaal de gekozenen, vertrouwt zijn burgers niet en weet zich geen raad met een betrekkelijk 
nieuwe, assertieve levensstijl onder de burgerij. Van de sedert de jaren zestig van de vorige 
eeuw al noodzakelijk geachte politieke en bestuurlijke vernieuwing is weinig o f niets terecht
gekomen. Van lieverlede is er van een ontwikkeling van nieuw ‘republikeins burgerschap’, 
zoals Van den Brink dat noem t, waarin burgers medeverantwoordelijkheid aanvaarden voor 
de publieke zaak, evenmin iets terechtgekomen. In de form ulering van Tjeenk W illink: ‘Even
min als de overheid haar publieke verantwoordelijkheid kan privatiseren, kunnen de burgers 
hun m edeverantwoordelijkheid voor het publieke belang op de overheid afwentelen.’ Burgers 
laten zich reduceren tot consumenten van overheidsbeleid en stellen vervolgens vele en 
tegenstrijdige eisen, tenzij zij zelf in de gelegenheid worden gesteld (en ertoe worden ver
plicht) meer met elkaar te bepalen wat in het algemeen belang is.

Tjeenk W illink levert daarnaast nog scherpe kritiek op het constitutionele opereren van 
regering en parlement in 2002: op de wijze waarop, zonder behoorlijke verantwoording, 
zowel het kabinet-Kok als het eerste kabinet-Balkenende zijn ontslag aanbood; op beider 
interpretatie van hun demissionaire status; op zelfs m aar de gedachte de verkiezingen van 15 
mei 2002 uit te stellen, alweer zo’n motie van wantrouwen jegens de burgerij. Daarnaast is hij 
uiterst kritisch over de groeiende introvertheid en het provincialism e van de Nederlandse 
politiek hoewel er in Europa zoveel op het spel staat en problemen van publiek optreden en 
burgerschap juist nu in Europees perspectief dienen te worden gezien. Een van de buitenge
woon negatieve trekken aan Fortuyns optreden, zo kan men er aan toevoegen, is precies de 
versterking van deze provinciaalse introvertheid. Dat terwijl Fortuyn geen Nederlands maar 
een Europees fenomeen is, zoals wij nog zullen zien. Van den Brinks brede en boeiende stu
die laat overigens zien dat de wetenschappelijke bijdrage aan inzicht in wat ons in het lange 
jaar 2002 is overkomen het grootst is, als die zich op gepaste afstand houdt van de onm id
dellijke actualiteit en zich grondig oriënteert op de lange termijn.
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Slot: revolte o f revolutie?

Het zal nog wel even duren voordat wij in Nederland geheel zijn bekomen van het lange jaar 
2002 en er de betekenis volledig van zullen begrijpen. Toch is er reden om aan te nemen dat 
het, vooral bij de gemeenteraads- en Kam erverkiezingen van 2002, meer om een revolte is 
gegaan dan om een begin van blijvende veranderingen. M aar misschien zeg ik dat ook omdat 
Nederland historisch ervarener is in lichtelijk hysterische revoltes dan in grote bewegingen 
met verreikende veranderingen, in elk geval als het gaat om de politiek.

Was dat anders geweest indien Fortuyn niet was vermoord? Het lijkt mij niet. Met J.A.A. 
van Doorn in de bundel van Trouw ben ik het eens: ‘Hij zou als politicus mislukt zijn om dat 
hij nu eenmaal de eigenschappen miste waarover politici in een democratisch bestel moeten 
beschikken: zelfkennis, volharding en bindend verm ogen. M aar hij heeft al vóór zijn dood 
zijn zelfgekozen taak van “ opschudder” van de vaderlandse politiek virtuoos volbracht.’ De 
verm oorde Fortuyn kon op den duur wel eens effectiever blijken dan de levende. Andere 
politieke stromingen zijn in elk geval aan het denken gezet; het is de vraag o f een voortle
vende Fortuyn dat voor elkaar had gekregen. Voorts is de vraag voor hoe lang anderen aan 
het denken zijn geslagen. Een jaar na dato zijn de vooruitzichten niet gunstig, zelfs niet met 
een minister voor bestuurlijke vernieuwing. D aarvoor is de politiek weer te zeer teruggeval
len in de oude groeven van bezuiniging en inkrim ping zonder veel fantasie; dat bevordert 
eerder de politieke introvertheid dan dat het die tegengaat.

Wat de besproken literatuur weinig doet (met uitzondering van Tjeenk Willink) is de pro
blemen en de ‘erupties’ van 2002 in Europees perspectief plaatsen. Toch is, zoals gezegd, For
tuyn een Europees verschijnsel, zij het naar Hollandse maat gemodelleerd: m inder extreem, 
m inder fanatiek en met een tikje meer speelsheid. Wat succesvolle populisten in Europa 
gemeen hebben is meer dan hun vrees voor massale im m igratie en hun xenofobie. Bij Jörg 
Haider, Filip Dewinter, Silvio Betiusconi en bij de radicale H am burgse politicus Ronald 
Schill is er meer gemeenschappelijks: hun nationaal chauvinism e en anti-Europese houding, 
hun vaak scherpe en terechte kritiek op een dichtgegroeid en ontoegankelijk politiek systeem 
en hun politieke voluntarisme. Op wellicht lean-M arie Le Pen na gaat het niet om een recht
se benadering maar juist om doorbreking van klassieke rechts-links tegenstellingen. Hun 
politieke bewegingen zijn echter geen geordende partijen met samenhangende concepten en 
zij zijn in hun populism e meer onderdeel van het democratische probleem dan een oplos
sing. Het zijn ‘kont tegen de krib’ -bewegingen rond één persoon, die laten zien dat het gaat 
om verwaarloosde o f  zelfs bewust genegeerde vraagstukken.

Een van die vraagstukken betreft het functioneren van de parlementaire democratie, die 
te weinig ruim te biedt aan effectieve politieke participatie en die haar burgers onvoldoende 
vertrouwt. Juist daar heeft de paarse coalitie, die voor velen in 1994 een belofte inhield, het 
acht jaar lang lelijk laten liggen. De enige voorgestelde politieke vernieuwing, het correctieve 
referendum, werd zo geform uleerd dat zij meer blijk gaf van diep wantrouwen in het oordeel 
van de kiezer dan dat het hem echte beoordelingsruimte beoogde te geven.

Natuurlijk is het openbaar bestuur een veel m oeilijker karwei geworden dan het ooit was, 
met steeds meer en ingewikkelder vraagstukken en steeds kritischer en assertievere burgers. 
En, niet te vergeten, meer onafhankelijke professionals die van hun opvattingen geen geheim 
maken, zoals G. van den Brink terecht opmerkt. Het verm ogen van de nationale staat om zijn 
vraagstukken aan te pakken is voorts onmiskenbaar kleiner geworden: het heeft zich ten dele
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naar de Europese politiek verplaatst, ten dele naar het lokale niveau en naar de georgani
seerde samenleving.

Dat is echter onvoldoende reden om de centrale overheid te bezien als een bedrijf en de 
burgers als lastige klanten en om de politiek te reduceren tot een vorm  van (tot veel falen 
gedoemd) ‘m anagem ent’. De politiek is wel een ambacht (zoals de l p f  heeft moeten onder
vinden) m aar het is geen beroep als elk ander. Het is een publiek ambt, zoals het burgerschap 
onder andere een publiek ambt is dat behalve assertiviteit ook verantwoordelijkheid vraagt. 
M aar dan moet aan de burger (als citoyen van de Franse Revolutie) ook die verantwoorde
lijkheid worden gegeven. Anders gooit hij, zoals gebleken, periodiek de ‘kont tegen de krib’

J. Th.J. van den Berg

De bolhoed van Kees Sorgdrager

Kees Sorgdrager, De bolhoed van Piet de Jong  (Uitgeverij Balans; Amsterdam 2002) i s b n  90 
5018 474 X, 176 p., prijs: € 12,50.

In de afgelopen jaren heeft Kees Sorgdrager op zondagochtend in het v p r o -radioprogram 
ma ‘o v t ’ (‘Onvoltooid Verleden T ijd ’ ) een reeks colum ns uitgesproken aan de hand van zijn 
ervaringen in de veertig jaar waarin hij als (voornam elijk politiek) journalist actief is 
geweest. Een selectie uit die columns is nu gebundeld onder de titel De bolhoed van Piet de 
Jong. Die titel is ontleend aan een van de 49 hoofdstukken. W illekeurig is die keus stellig niet 
geweest, want hij symboliseert een andere tijd met andere mores en een andere politieke cul
tuur dan de onze. De beschrijving ervan gebeurt uiteraard vanuit de perceptie van de auteur. 
Het boek kom t net zo goed voort uit de bolhoed van Kees Sorgdrager als uit die van Piet de 
long. Vertellen kan Sorgdrager. Het minste dat van zijn boek kan worden gezegd, is dat het 
een illustratie is van een tijdsbeeld, extra boeiend natuurlijk voor wie die periode van nabij 
en betrokken heeft meegemaakt.

Z e lf (m aar dit is natuurlijk erg persoonlijk) werd ik het meest geboeid door zijn beschou
wingen over de vervloeiing van de grenzen tussen de journalistiek, zowel van pers als van 
radio en tv, en de politieke machten. Van wat Sorgdrager over die cultuur te zeggen heeft, zou 
iedere praktiserende Binnenhofjournalist met rooie oortjes kennis moeten nemen. Ik zie hier 
ook een parallel met de veranderde verhouding tussen parlement en regering. Als Kam erle
den en zeker fractievoorzitters hun functie zien als een opstapje naar een plaats in Vak K o f 
zelfs in het Catshuis, dan zal dit onherroepelijk afbreuk doen aan de onafhankelijkheid van 
hun controlerende taak. Dan zwijg ik nog van fractiemedewerkers die inwisselbaar zijn met 
departementsambtenaren. Hetzelfde geldt voor parlementaire journalisten, die vandaag de 
politiek ‘verslaan’ en morgen directeur voorlichting bij ‘hun’ minister blijken te zijn gewor
den. Wie denkt dat een dergelijk carrièreverloop zich verdraagt met een onafhankelijke 
opstelling misleidt zichzelf.
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Wel kwam soms bij mij het gevoel op dat een schrijver die zelf zo verknocht, om niet te 
zeggen zo verslaafd is aan de politieke journalistiek, zijn kritische analyses ook wel in wat 
m inder cynische bewoordingen had m ogen beschrijven. M aar ja, Sorgdrager is Sorgdrager 
en dit hoort nu eenmaal bij hem en het is ook zijn charme. M isschien heeft hij het ook wel 
nodig om zichzelf tegen het risico van vereenzelviging te beschermen. Niettemin, in het 
kritisch beschrijven van veranderingsprocessen zou een iets grotere mate van relativerings
verm ogen niet misstaan bij iemand, die een ontwikkeling heeft doorgemaakt zoals hij die 
zelf in het boek beschrijft en die loopt van het lidmaatschap van de radicaal-socialistische 
studentenvereniging Politeia (inclusief het begrip voor com m unistische regimes; nog drie 
jaar na de Hongaarse opstand van 1956!) via begrip voor ‘boer’ Hendrik Koekoek en een 
zekere sympathie voor de ‘kansarme doctorandus’ Hans Janmaat tot een keuze voor Pim 
Fortuyn.

Ik oordeel daar niet alleen negatief over, want de rode lijn die door deze ontwikkeling 
loopt is ook die van een bijna verbeten antiregentisme. Hij voelt zich gewoon aangetrokken 
tot al wat antiregentesk is. Daarm ee raakt hij een zo zwakke plek van de politiek en van wat 
daar omheen cirkelt, dat hij best eens mag doorslaan. Ontdaan van deze verpakking blijft 
er nog genoeg over om serieus ter harte te worden genomen. Dan denk ik bijvoorbeeld ook 
aan de m anier waarop hij de terreur van de economische ‘wetenschap’, van de ‘com m unica
tiedeskundigen’ en van de ‘cam pagnemanagers’ over de politiek hekelt.

Het geldt ook voor zijn kijk op de huidige vergaderzaal van de Tweede Kamer. Met hem 
ben ik van mening dat er aan de oude vergaderzaal voldoende bezwaren kleefden om de 
nodige vernieuwingen in overweging te nemen. Evenzeer onderschrijf ik de door hem 
gesignaleerde nadelen van de nieuwe locatie en zijn verwachting dat hiermee een proces in 
werking is getreden waarbij de ontevredenheid en wensen eerder zullen toenemen dan 
afnemen. Aan de door Sorgdrager opgesomde bezwaren zouden er nog wel een paar zijn 
toe te voegen. D oor de opstelling van het sprekersgestoelte vindt de confrontatie tussen 
Kam erlid en minister niet vis-a-vis plaats m aar van terzijde. Ook de plaatsing van de inter
ruptiem icrofoons deugt niet. In de oude vergaderzaal stonden die tegenover elkaar in een 
carréopstelling, waarbij Kamerlid en minister en Kamerleden onderling elkaar in de ogen 
moesten zien, waardoor het onderlinge debat werd verlevendigd en als het ware uitgelokt. 
N u staan de interrum perende parlem entariërs keurig in de rij hun beurt a f te wachten. Het 
lijkt zo onbelangrijk, maar dit soort dingen is desastreus voor een flitsend debat.

De Kam er stelt steeds hogere eisen aan accommodatie en medewerkers om  de regering 
‘adequaat’ tegenspel te kunnen bieden. M aar er is geen eind aan een dergelijke ontwikke
ling. Zij leidt alleen maar tot een vijfde macht van fractiemedewerkers en de met hun 
‘beleidsterrein’ corresponderende departementsambtenaren en tot voorgekookte en vervol
gens voorgelezen gedetailleerde redevoeringen en tot een overvloed aan moties en schrifte
lijke en m ondelinge vragen. Ik weet dat het een illusie is, maar het zou beter zijn het aantal 
Kamerleden weer terug te brengen tot honderd, indertijd uitgebreid tot honderdvijftig om 
het inmiddels allang weer afgeschafte dubbelmandaat met het Europese Parlement m oge
lijk te maken. Dan zou weer werkelijkheid kunnen worden wat de legendarische Utrechtse 
hoogleraar theologie A.A. van Ruler ons ooit eens voorhield: ‘Gouverner c’est au gouverne
ment; parler c’est au parlement.’
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Dit staat niet allemaal in het boek van Sorgdrager, m aar het illustreert wel tot welke 
bespiegelingen het aanleiding kan geven. Wie dit als een aanbeveling tot lezing ervan ziet, 
heeft het goed begrepen.

Willem Aantjes

Haagse tegenstrijdigheden, voor en na Fortuyn

Herman Tjeenk Willink, Bram Peper, Bart Tromp en Paul Schnabel, Haagse tegenstrijdighe
den. Vier essays over burgers, overheid en politieke partijen in Nederland  (Amsterdam Univer- 
sity Press; Amsterdam  2002) i s b n  90 5356 581 7, 91 p., prijs: € 14,95.
H.J. Schoo, Bart Tromp, Paul Schnabel en André Rouvoet, Haagse Tegenstrijdigheden, een ja a r  
verder (Amsterdam University Press; Amsterdam 2003) i s b n  90 5356 612 0, 72 p., prijs: 
€  14,50.

‘Het botert de laatste tijd niet erg tussen overheid en burger.’ Dat is de openingszin van Sij- 
bold Noorda (Nederlands Gesprek Centrum) in zijn inleiding op vier essays over de politie
ke situatie in ons land. Deze essays verschenen in 2002 aan de vooravond van de Fortuynre- 
volte. Deze kiezersopstand maakte het geciteerde openingsstatement tot een understatement, 
zoals Noorda zelf een jaar later constateert. Dat doet hij in de inleiding tot de vervolgbundel 
uit 2003. Deze laatste bundel kent gedeeltelijk dezelfde auteurs (Tromp en Schnabel). Het zou 
zeker interessant geweest zijn om ook van de andere deelnemers aan de eerste bundel (Peper 
en Tjeenk Willink) een nabeschouwing te lezen, m aar nu krijgen H.J. Schoo en Rouvoet 
(i.s.m. Reinier Koppelaer) een jaar later het woord.

Het boeiende van de eerste bundel is natuurlijk dat de lezer het voordeel van de kennis 
achteraf heeft. Uiteraard valt dan op dat de naam Fortuyn in geen van de essays valt. Even
min vind men een aankondiging van een op handen zijnde electorale omwenteling. M aar dat 
er al lang een veenbrand woedt, staat sommige auteurs helder voor ogen. Tjeenk W illink en 
Peper signaleren welsprekend de paradoxale situatie waarin de Nederlandse overheid is 
beland. Waar de overheid optreedt wordt zij als hinderlijk ervaren, waar zij terugtreedt wordt 
haar falen aangewreven. I11 de m aatschappelijke arena is zij medespeler en scheidsrechter 
tegelijk, waar haar geloofwaardigheid onder lijdt. Iedere misstand (Enschede) roept de vraag 
naar nieuwe regels op, terwijl het algemeen gevoel is dat er al veel te veel regels zijn. Wij w il
len ook het overheidshandelen zoveel m ogelijk onderwerpen aan een rechterlijke toets en 
ergeren ons tegelijkertijd aan het gebrek aan slagvaardigheid van diezelfde overheid. Met 
name Tjeenk Willink geeft een welhaast systematische schets van de kwetsbare positie van de 
huidige overheid. Pepers bijdrage richtte zich oorspronkelijk op de toekomstdiscussie binnen 
Paars II en is -  hoewel staatsrechtelijk een non-paper -  indertijd ruimschoots publiek 
gemaakt. Peper ziet een vervanging van ideologieën door personen. Vandaar zijn pleidooi 
voor leiderschap, directe verkiezingen in kiesdistricten, en vandaar zijn verwachting dat de 
party political society verdwijnt.
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Die verwachting lokt een reactie van Bart Tromp uit. Titel: ‘Een partijloze democratie o f 
het einde van de politieke partij?’ Uiteraard ziet ook Tromp de verzwakking van de politieke 
partij (zeker van zijn eigen Pv dA ) .  Dat heeft in zijn ogen echter niets te maken met zaken als 
het kiesstelsel, maar alles met het gedrag van die partijen zelf. Zij hebben welbewust hun 
functie versmald tot kiesvereniging, waarbij het woord vereniging te veel eer geeft. Want 
intussen is er een top-down-oligarchie ontstaan, die interne verkiezingen vervangt door 
coöptatie. Rond de partijleider groepeert zich een hofstaat, die zelf het verkiezingsprogram 
ma schrijft om er vervolgens volledig van af te wijken zonder dat er een gewoon partijlid aan 
te pas komt. Electoraal m arktonderzoek vervangt de als hinderlijk ervaren ideologie. Volgens 
Tromp kan men zich beter concentreren op het herstel van het functieverlies van politieke 
partijen, dan lijdzaam de komst van een partijloze democratie a f te wachten. Overtuigend 
toont hij aan dat de komst daarvan wenselijk noch in de strikte zin m ogelijk is. Zonder par
tijen is ook de democratie geen lang leven beschoren.

Na Fortuyn is er veel dat Tromps gelijk bevestigt. Hij herinnert eraan dat hij de PvdA aan 
de vooravond van haar dramatische verkiezingsnederlaag ervoor heeft gewaarschuwd dat zij 
‘aan de afgrond staat’. Als criticus van Paars voorzag hij het verlies aan identiteit en herken
baarheid van zijn partij en het electorale gat dat daarmee voor anderen (Fortuyn, M arijnis
sen) werd gecreëerd. Uit ervaring weet ik hoe ongelegen de kritiek van Tromp vaak komt 
voor de partijtop. M aar als ik Wouter Bos was, zou ik hem koesteren.

Paul Schnabel kan in zijn tweede bijdrage allerminst het gelijk van zijn eerste bevestigen. 
De eerste bijdrage beoogde een soort preambule te zijn voor het na Paars II volgend regeer
akkoord ( Verkenningen 2000). Zij is bekend geworden als het 4-R-m odel: richting, ruimte, 
resultaat, rekenschap. Achteraf is deze binnen-Haagse mantra het sym bool geworden van de 
technocratisering van de politiek. Maar, zegt Schnabel nu, in 2000 leek de politiek steeds 
technocratischer te worden. Wat nu? Sinds wanneer is het de functie van het Sociaal en Cul
tureel Planbureau ( s c p ), waarvan Schnabel directeur is, om de politiek in de waan van de 
dag te bevestigen? Ik had erop gerekend dat Schnabel lessen zou trekken uit zijn debacle. In 
plaats daarvan presenteert hij een aantal uitvluchten, waarbij de verwijzing naar de rol van 
het toeval het dieptepunt is. In de eerste bundel vestigt Tjeenk Willink nog zijn hoop op de 
sociale wetenschappen, na lezing van de tweede bundel zal hij daarover niet erg gerust gesteld 
kunnen zijn.

Dan liever de journalistieke sociologie van H.J. Schoo. Als een anti-establishmentpartij 
succes heeft is daar misschien objectieve reden voor. Komt ‘het volk’ er in Nederland wel aan 
te pas o f  is er een zelfbeschermende bovenlaag? We moeten erop rekenen dat we, net als in 
andere landen, blijvend met populism e van links o f  van rechts geconfronteerd zullen w or
den. Dat is in elk geval het logisch complement van een gedepolitiseerde politiek, die het ken
nelijk alleen om de macht gaat. Op haar beurt heeft die depolitisering weer iets te maken met 
de globalisering, die overal hetzelfde neoliberale beleid afdwingt onder het motto: There Is 
No Alternative.

Dan is er nog Rouvoet, thans voorm an van de ChristenUnie. Zijn bijdrage is eerder een 
relaas van gebeurtenissen dan een analyse. Het eindigt onverhoeds, maar niet verrassend met 
een oproep tot m oreel leiderschap en tot een terugkeer naar beginselen. Het had van moreel 
leiderschap getuigd, als Rouvoet wat zelfkritischer was geweest. De ChristenUnie heeft m ijns 
inziens een grote electorale potentie, omdat zij moreel conservatisme com bineert met een 
progressieve sociaal-economische agenda. En toch is het samengaan van g p v  en r p f  electo-
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raai mislukt. Rouvoet is royaal met kritiek op anderen, maar die is een beetje gratuit nu hij 
de balk in eigen oog niet wenst waar te nemen.

Jam m er genoeg behandelt hij ook het verband dat hij legt tussen secularisering en de 
publieke onvrede buitengewoon oppervlakkig. Dat had interessant kunnen zijn omdat geen 
andere auteur daarop ingaat. Toch dringt dat verband zich op. Vroeger accepteerden we de 
tekortkomingen van ons eindig bestaan. Ultiem e rechtvaardigheid mochten we pas in het 
hiernamaals verwachten. Nu willen we die verwachtingen al in dit eindige ondermaanse 
realiseren. Die verwachtingen projecteren wij op de overheid, als ware die de legitieme erf
genaam van de overleden God. Paradise now! Niet voor niets zijn in het meest geseculari
seerde werelddeel, W est-Europa, de verwachtingen van en de teleurstellingen in de overheid 
het grootst.

Niet alleen in dit verband zou je in beide bundels iets meer hebben willen lezen over onze 
problemen in vergelijking tot andere landen. Daardoor hadden we kunnen ontdekken wat 
nu zo typisch Nederlands is in de besproken ontwikkelingen. Ik denk zelf dat het onder
scheidende gelegen is in onze typische overlegcultuur. We zijn wereldkampioen in het acco- 
m oderen van tegenstellingen. Daardoor heeft ons polderland geen oppositiecultuur. Wij 
noemen niet-regeren oppositie. De P vd A is thans regeringspartij in ruste. Vanuit die positie 
blijft zij deelnemer van het overleg en wordt zij dus door de meeste burgers ook als een deel 
van de overheid beschouwd. En dus niet als kanaal om  de onvrede over die overheid te ven
tileren.

Daarbij komt dat polariserende oppositie in Nederland meestal niet lonend is voor geves
tigde partijen. Ons kiesstelsel dwingt iedere potentiële regeringspartij in de buurt te blijven 
van mogelijke coalitiepartners. Datzelfde kiesstelsel zorgt ervoor dat een eventueel toch pola
riserende P vdA altijd moet rekenen op een derde partij die, zich afficherend als ‘redelijk(er) 
alternatief’, er met de k lu if vandoor gaat.

Het gebrek aan oppositiecultuur brengt ons ertoe om de Haagse tegenstrijdigheden als 
technocratische problemen te behandelen. M aar zij behoren politieke problem en te zijn. De 
tegenstrijdigheden zijn geen legpuzzel voor de sociale wetenschappen, maar munitie voor de 
gewenste tegenstelling tussen oppositie en regering. Daarin is ons kiesstelsel hinderlijk. M ijn 
pleidooi voor een districtenstelsel vloeit dus niet voort uit een vermeende superioriteit van 
dat stelsel, maar uit de behoefte om de Nederlandse politieke cultuur te wijzigen. Dat die 
behoefte leeft, heeft Fortuyn ons geleerd. Die begreep heel goed dat je niet over de ‘puinho
pen van de overheid’ moest praten, maar over de ‘puinhopen van Paars’.

Thijs Wöltgens
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Eene mislukte kopie?

Erik Knippenberg, De senaat. Rechtsvergelijkend onderzoek naar het House o f  Lords, de Sénat, 
de Eerste Kam er en de Bundesrat (Publiekrechtelijke Reeks Universiteit Maastricht 8) (Sdu 
Uitgevers; Den Haag 2002) i s b n  90 5409 332 3, 299 p., prijs: € 26,-.

In 1840 noemde Guillaum e Groen van Prinsterer, één van de eerste criticasters van de Eerste 
Kamer, dat orgaan een mislukte kopie naar Engels voorbeeld. Nu was de Eerste Kam er uit 
1840 nauwelijks te vergelijken met onze huidige senaat, dus o f  Groen politiek gezien gelijk 
had doet eigenlijk niet ter zake. Feitelijk was de bewering onjuist, om dat de Grondwetgevers 
uit 1815 vooral naar Frankrijk hadden gekeken. De Grondwetscom missie verm eldde in haar 
verslag trouwens dat om ringende landen tot voorbeeld hadden gediend. Dat pas in 2002 een 
vergelijkende studie is verschenen, is in dat licht enigszins opmerkelijk.

Erik Knippenberg doet zijn gedegen studie voorafgaan door een historische beschouwing 
over tweekamerstelsels. Hij merkt direct op dat de ontwikkelingen in de vier onderzoekslan- 
den (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland en Bondsrepubliek Duitsland) niet parallel 
verliepen. Die diversiteit beheerst de verdere studie. Want wat verkiezing, samenstelling, 
organisatie, wetgeving en bestuurscontrole betreft, zijn er grote verschillen. De Eerste Kam er 
heeft bijvoorbeeld als enige ‘ het laatste w oord’ bij de wetgeving. In het Verenigd Koninkrijk 
worden de leden benoemd, in Frankrijk kan de regering grote invloed uitoefenen op de agen
da van de Sénat, en in Duitsland speelt het federale element een belangrijke rol. Kortom : het 
zijn weliswaar allemaal tweekamerstelsels, m aar ze zijn nogal verschillend. De betekenis van 
de studie lijkt mij vooral gelegen in de beschrijving van de diverse stelsels. Daar is op zich
zelf niets mis mee, zeker niet omdat Knippenberg dat uitstekend doet. M aar biedt de wer
king van andere tweekamerstelsels ook aanknopingspunten voor herziening van ons stelsel?

Knippenberg stelt dat, hoewel de Eerste Kam er als enige het absolute vetorecht bezit, de 
rol van het House o f Lords, de Sénat en de Bundesrat pregnanter is dan die van onze senaat. 
In Nederland geven de novelle en het afdwingen van toezeggingen slechts beperkte m oge
lijkheden tot beïnvloeding (al moet worden bedacht dat verwerping meestal feitelijk ‘terug
zending’ is). In het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland staat, zo merkt Knippenberg 
op, meer de verbetering van de kwaliteit van de wetgeving en het zoeken naar com prom is
sen voorop. In Duitsland bijvoorbeeld door een ‘geschillencommissie’, de Vermittlungsaus- 
schuss. Dit zouden voorstanders van invoering van een terugzendrecht, waarbij de Eerste 
Kam er niet langer het laatste woord heeft, als steun in de rug kunnen beschouwen. Wat ver
wonderlijk is dan zijn conclusie dat afschaffing van de Eerste Kam er in de rede ligt. Bundes
rat, Sénat en House o f Lords kunnen meer voor elkaar krijgen en dus is onze Eerste Kamer 
overbodig. W aarschijnlijk bedoelt de auteur: zonder wijziging in de bevoegdheden overbo
dig.

Bij die conclusie ontbreekt echter een nadere beschouwing over het nut van een ‘tweede 
instantie’. Bij het tweekamerstelsel gaat het im m ers niet alleen om kwaliteit van wetgeving in 
juridische zin, m aar ook om zoiets als maatschappelijke acceptatie. Burgers krijgen nog eens 
de kans bezwaren naar voren te brengen. Met bijvoorbeeld een voorstel tot gemeentelijke 
herindeling is in juridische zin meestal weinig mis. Toch kan het goed zijn als een ander poli
tiek orgaan dat nog eens tegen het licht houdt. De vraag o f burgers blij zullen zijn als alle
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wetsvoorstellen die de Tweede Kam er in haar wijsheid aanneemt direct wet worden, beant
woordt Knippenberg niet.

Gelet op de ook door de auteur onder ogen geziene onwaarschijnlijkheid van afschaffing, 
draagt hij het terugzendrecht toch maar als alternatief aan. Daarnaast kiest hij voor een lan
gere zittingsduur en voor uitbreiding van werkzaamheden en ondersteuning van de senato
ren. Die versterkte senaat zou — zonder vetorecht — een grotere rol moeten spelen in de wet
geving en bij de bestuurscontrole. Nu is dat laatste niet zo’n gekke gedachte. De Eerste Kam er 
heeft een aantal rechten die dat m ogelijk maken. Daar waar zij a ls ‘concurrent’ van de Twee
de Kam er zou gaan optreden, kunnen evenwel spanningen ontstaan.

Overigens valt mij op dat Knippenberg de geringe kans op afschaffing koppelt aan de 
moeilijk haalbare tweederde m eerderheid in de senaat. Los van het feit dat er überhaupt (in 
beide Kamers) geen gewone meerderheid is voor afschaffing, is dat in tegenspraak met zijn 
conclusie dat de huidige Grondwetsherzieningsprocedure voldoet. Terwijl bij die procedure 
uit democratisch oogpunt toch vraagtekens kunnen worden gezet. Na de eerste lezing kun
nen kiezers zich (in theorie) massaal uitspreken vóór herziening, hetgeen dan wordt vertaald 
in een tweederde meerderheid in de Tweede Kamer, en vervolgens kan die uitspraak door 26 
m inder gelegitimeerde senatoren weer ongedaan worden gemaakt!

Het is de vraag o f het erg is dat de Eerste Kam er m aar een beperkte rol speelt. Als de Eer
ste Kam er op wetgevend gebied het werk van de Tweede Kam er zou kunnen ‘overdoen’ komt 
de vraag naar legitimiteit sterker naar voren. Een getrapt gekozen lichaam met een lange zit
tingsduur (zes jaar, negen jaar?) lijkt mij niet het meest aangewezen om een voornam ere rol 
te spelen in ons democratisch bestel.

Bij het trekken van conclusies had de auteur meer rekening m ogen houden met het feit 
dat de onderzochte landen m oeilijk vergelijkbaar zijn met een relatief klein land als het onze. 
Bevoegdheden, taken, werkwijze en samenstelling kunnen niet los van elkaar worden gezien, 
maar kunnen evenmin los worden gezien van het totale staatsbestel. Bovendien blijkt dat aan 
ieder stelsel voor- en nadelen zitten. Het is de vraag o f  alternatieven niet nieuwe (nu nog 
m oeilijk in te schatten) bezwaren zullen opleveren.

Het boek van Knippenberg is lezenswaardig, bevat interessante gegevens, maar we m oe
ten ervoor waken oplossingen zo m aar over te nemen. Anders zitten we straks alsnog met 
‘eene mislukte kopie’. Hopelijk neemt ook de minister voor bestuurlijke vernieuwing die raad 
ter harte als hij straks zoiets als het Duitse kiesstelsel w il im porteren.

Bert van den Braak
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De Kamer op onderzoek

E.R. M uller en N.J.P. Coenen, Parlementair onderzoek in Nederland  (Sdu Uitgevers; Den Haag 
2002) i s b n  90 1209 7002, 219 p., prijs: €  38,00.

‘Dat werd tijd ook’ is de eerste reactie als na bijna dertig heel uiteenlopende onderzoeken 
door commissies en werkgroepen van Tweede-Kamerleden en meer dan vijftien jaar na de 
laatste uitvoerige publicatie over het parlementair enquêterecht een boekje verschijnt met als 
titel Parlementair onderzoek in Nederland. De beide auteurs waren respectievelijk als 
secretaris en griffier betrokken bij de Enquête Opsporingsmethoden en het daaropvolgende 
evaluatieonderzoek in de jaren negentig. Op basis van de bij die onderzoeken opgedane 
ervaringen en inzichten besloten Muller en Coenen, na eerder al samen een wetenschappelijk 
artikel te hebben gepubliceerd, het parlementair onderzoek in het algemeen aan een uitvoe
riger beschouwing te onderwerpen. Doelstelling was prim air uiteenlopende organisatorische 
aspecten van parlementair onderzoek te belichten om daarmee een handreiking te bieden 
voor toekomstig parlem entair onderzoek. De onderzoekers in de Kamer worden goed 
bediend want inmiddels is er ook een draaiboek voor parlem entair onderzoek beschikbaar.

De tweede doelstelling van de auteurs was een systematische beschrijving en analyse te 
geven van parlementaire enquêtes en onderzoeken vanaf de jaren tachtig. In dit verband heb
ben de auteurs een beperkte hoeveelheid literatuur tot zich genomen, de dossiers van de ver
richte onderzoeken uit de Kamerstukken gelicht en gesprekken gevoerd met circa vijftig bij 
uiteenlopende onderzoeken betrokken personen zoals Kamerleden en medewerkers. De sys
tematiek komt vooral tot uiting in de hoofdstuksgewijze analyse van de opeenvolgende sta
dia respectievelijk elementen van parlementaire onderzoeken. Achtereenvolgens komen de 
aanleiding en de organisatie, de voorbereiding van de gesprekken en verhoren, de rapporta
ge en debatten, objecten en subjecten, de inhoud en ten slotte de effecten en functies van de 
verrichte onderzoeken aan bod. In een afsluitend hoofdstuk worden conclusies getrokken en 
volgt een groot aantal aanbevelingen voor toekomstig onderzoek.

De onmiskenbaar systematische aanpak is er vooral voor verantwoordelijk dat men na 
lezing niet het idee heeft veel te hebben opgestoken. Het feitelijk functioneren van onder
zoekscommissies concentreert zich heel sterk op allerlei aspecten van het openbaar bestuur. 
Beschrijving van afzonderlijke onderzoeken ontbreekt vrijwel geheel. Voortdurend wordt 
over de onderzoeken in het algemeen gesproken, gelardeerd met meer o f m inder relevante 
stukjes tekst op basis van de gesprekken met genoemde betrokkenen. Die uitspraken zijn 
geanonimiseerd. De lezer vraagt zich voortdurend a f o f  de uitspraken wel kloppen.

De in het Voorwoord beloofde vele m ooie anekdotes worden de lezer jam m er genoeg vo l
ledig onthouden. De talrijke herhalingen van specifieke elementen, zinnen en zelfs hele ali
nea’s worden de lezer echter al gauw te veel. Vanuit parlementair historisch oogpunt heeft het 
boekje met dit al weinig waarde. Het aantal onjuiste beschrijvingen en regelrechte fouten is 
dusdanig groot, dat het niet zomaar als bron kan worden gebruikt. Daarbij dringt vooral 
naar voren dat de onderzoeken waar de auteurs zelf bij betrokken waren toch eigenlijk als 
richtinggevend worden gezien. De eerdere enquêtes zijn ronduit slordig ‘beschreven’. Zo 
wordt Van Eekelen -  als zittend minister van Defensie afgetreden na de Paspoortenquête 
vanwege zijn optreden in zijn eerdere functie van staatssecretaris op Buitenlandse Zaken -
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driemaal aangeduid als voorm alige o f  zittende minister van Buitenlandse Zaken. Volstrekt 
helder is ook dat de auteurs zich aan nogal wat zaken bij de Bijlmerenquête hebben geërgerd.

Met dit al kregen de relatief bekende parlementaire enquêtes in de afgelopen twintig jaar 
toch de meeste aandacht. De circa twintig gewone parlem entaire onderzoeken -  niet op basis 
van de Wet op de Parlementaire Enquête -  vorm den evengoed object van onderzoek m aar 
komen veel m inder uit de verf. Dat is al direct in het eerste hoofdstuk duidelijk als een alge
meen overzicht van alle onderzoeken wordt ingeleid, m aar alleen de parlementaire enquêtes -  
en dan nog teruggaand tot 1848 -  worden aangeduid in enkele weinig nauwkeurige woorden.

Daarbij speelt door het hele boek heen de verwarring dat parlementair onderzoek zowel 
kan staan voor parlem entair onderzoek in het algemeen, dat wil zeggen ook voor genoemde 
parlementaire enquêtes, alsook als aanduiding voor een parlementair onderzoek niet op basis 
van de Wet op de Parlementaire Enquête. In dit laatste geval betreft het een onderzoek door 
een Kam ercom missie o f werkgroep van Kamerleden welke over de gewone bevoegdheden 
van een Kam ercom missie beschikt.

Op tal van plaatsen lijkt het alsof het er eigenlijk niet zoveel toe doet o f  het om een enquê
te o f  een gewoon onderzoek gaat. Voortdurend moet een commissie onderhandelen met de 
regering o f zij de gewenste inlichtingen en documenten krijgt. In plaats van de conclusie te 
trekken dat het gezag van de volksvertegenwoordiging door de regering in die situaties op 
een onaanvaardbare wijze wordt ondergraven en dat de Kam er dat dus niet over haar kant 
moet laten gaan door alleen onderzoek op basis van de Wet op de Parlementaire Enquête te 
houden, concluderen de auteurs menigm aal dat het er niet o f nauwelijks toe doet. Zij gaan 
er vanuit dat de Kamer meer en meer onderzoek gaat doen en bepleiten dat ook met zoveel 
woorden. Waarom dat zo nodig is, blijft evenwel volledig onduidelijk. Vanzelfsprekend moet 
de Kamer doen wat ze wil, maar relatieve buitenstaanders die haar adviseren moeten zich 
vooral afvragen waarom  de Kam er van alles zelf zou moeten onderzoeken. Het ligt toch veel 
meer voor de hand om wetenschappers o f deskundigen vanuit de praktijk in opdracht van 
de regering onderzoek te laten doen. Voor de Kamer is er dan een taak weggelegd om onder
zoek te doen als zij de gewenste inlichtingen van de regering niet krijgt, dan wel reden heeft 
de inlichtingen van de regering niet te vertrouwen. Juist voor die situatie geldt: alleen onder
zoek in de vorm  van parlementaire enquêtes. Onderzoek door Kam ercom missies zonder 
bevoegdheden lijkt door de Kam ermeerderheid te vaak bedoeld om de onderste steen niet 
boven te krijgen. Dat leert al dat onderzoek im m ers ook.

Gerard Visscher
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Jan Donner, jurist. Een biografie

Job de Ruiter, Jan Donner, jurist. Een biografie (Boom ; Amsterdam 2003) i s b n  90 5352 888 1, 
344 p „ prijs: € 24,50.

Zelden wordt een oud-m inister nog tijdens zijn leven in de m edia heilig verklaard. Toch is dat 
bijna gebeurd met Jan Donner. De biograaf, Job de Ruiter, verklaart deze hagiografische bena
dering onder meer uit de bescheiden wijze waarop Donner zelf in de openbaarheid trad, en 
dat laatste gebeurde ook nog zelden. Hij hield niet van publiek optreden. Dat nam journalis
ten en historici blijkbaar zo voor hem in, dat alom slechts lovende woorden zijn deel werden.

Behalve vader van de jurist André en de schaker Jan Hein en grootvader van de huidige 
minister Piet Hein, was Jan D onner m inister van Justitie in het extraparlem entair kabinet-De 
Geer I (1926-1929) en aansluitend in het extraparlem entair kabinet-Ruijs de Beerenbrouck III 
(1929-1933). Dit laatste kabinet viel over een bezuinigingsoperatie, waarbij een aantal kanton
gerechten en rechtbanken zou worden opgeheven. Donner en met hem het hele kabinet von
den een motie om de behandeling van de zaak op te schorten onaanvaardbaar. De motie werd 
toch aangenomen, waarop het kabinet besloot in het zicht van de verkiezingen de Kam er te 
ontbinden. Een eigenaardige handelwijze. Beide kabinetten waren overigens extraparlem en
tair omdat de confessionele partijen, die de meerderheid hadden in de beide Kamers, ernstig 
verdeeld waren over de kwestie van de opheffing van het gezantschap bij het Vaticaan.

Met opluchting nam Donner in 1933 afscheid van het politieke werk. De Ruiter maakt dui
delijk hoe onprettig Donner zich voelde in de politieke leeuwenkuil van de Tweede Kamer, 
gevangen als hij werd tussen prachtige idealen en op de bijbel gefundeerde principes aan de 
ene kant en de realiteit van alle dag aan de andere kant die om praktische oplossingen vroeg. 
Donners kracht lag in het laatste. Met veel empathie beschrijft en analyseert De Ruiter -  zelf 
ook antirevolutionair en oud-m inister van Justitie -  Donners beleid en om gang met politici 
in Kam er en kabinet, en daarbuiten. Tussen de regels door lijkt het dat De Ruiter vaak met 
dezelfde problemen geworsteld heeft als Donner.

Na zijn ministeriële periode werd Donner in 1933 benoemd tot lid van de Hoge Raad, waar 
hij tot zijn zeventigste levensjaar in 1961 werkzaam zou blijven, vanaf 1946 als president. De 
politiek bleef hem a f en toe achtervolgen. In 1945 wees hij een verzoek om minister te w or
den af, ook wilde hij niet meewerken aan de kabinetsformatie. De Ruiter spreekt van een 
diepgewortelde aversie tegen het ministersambt. Wel werkte hij mee, zeer tegen de zin in van 
de leiders van de Antirevolutionaire Partij, aan de Nationale Adviescommissie, die in 1945 
voordrachten moest doen voor aan te wijzen Kamerleden in de Voorlopige Staten-Generaal. 
Zo loodste hij betrouwbare antirevolutionairen de Kam er in, terwijl de partij alle afwijking 
van de vooroorlogse verkiezingspraktijk afwees. In 1956 herhaalde Donner zijn afwijzing, 
toen kabinetsform ateur De Gaay Fortman hem benaderde voor het premier- o f  een m inis
terschap. Hij leek toen bijna in paniek te raken. In een vertrouwelijke brief maakte hij de 
kabinetsdirecteur van de koningin duidelijk dat hij daarvoor absoluut niet in aanmerking 
kon en wilde komen, gezien zijn zwaartillende natuur en bij gebrek aan élan, aan visie, aan 
spreektalent, aan beheersing van vreemde talen, aan vertrouwdheid met sociaal-econom i- 
sche vraagstukken en aan de juiste inschatting van anderen. De koningin moet deze bood
schap begrepen hebben.
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Zijn roem dankt Jan Donner dan ook niet aan zijn ministeriële loopbaan -  al is De Rui
ter er zeer lovend over —, m aar aan zijn werk in de Hoge Raad. Hij was een buitengewoon 
bekwaam jurist en, ondanks zijn dom inant optreden, een briljant tacticus die alle facetten 
van een zaak in overweging nam en alle betrokkenen in hun waarde liet. Harm onie en 
evenwicht wist hij altijd wel te bereiken. Zijn ‘geluk’ was dat hij van juni 1941 tot april 1943 
door de Duitsers als gijzelaar werd vastgezet. Daardoor leek hij part noch deel te hebben 
aan de beleidslijn van de Hoge Raad die in de ogen van met name de illegaliteit blijk gaf 
van lijdzaamheid en slapheid ten opzichte van de bezetter. Na zijn gijzeling keerde Donner 
in april 1943 terug in de Raad, maar begin februari 1944 vroeg hij Seyss-Inquart om ont
slag. Hij realiseerde zich dat hij stapje voor stapje door de maatregelen van de Duitsers 
ingekapseld werd in een fout systeem. De Ruiter is zeer kritisch over de Raadsheer Donner 
tijdens de oorlog. Hij acht de roem  van Donner als enige verzetsheld in de Hoge Raad een 
mythe en de vernietigende kritiek op de overige Raadsheren veel te hard. Donner werd in 
de publieke opinie, in het parlementaire debat en in de zienswijze van de naoorlogse rege
ringen al te zeer verheven terwijl de overigen te zeer werden veroordeeld. De discussie over 
de Raad liep in en buiten het parlement door tot ver in de jaren vijftig, veelal zeer em otio
neel gevoerd bovendien. De Ruiter geeft een voortreffelijk afgewogen analyse van alle 
beroering rond de Hoge Raad en Donners positie hierin. Dit vorm t een van de boeiendste 
gedeelten van de biografie.

Over de hele linie is De Ruiters biografie goed geschreven, uitstekend leesbaar en zeer ver
helderend. Donners betekenis voor de Nederlandse politieke en rechtskundige geschiedenis 
van de jaren twintig tot de jaren zestig wordt op kritische wijze in een ruim  kader geplaatst 
en voortreffelijk getekend. Affiniteit van een b iograaf met zijn object leidt gemakkelijk tot 
vertekening en is dus veelal geen winstpunt. Deze biografie vorm t duidelijk een uitzondering 
op de regel.

G.A.M . Beekelaar

Kleine politieke partijen in het interbellum

Koen Vossen, Vrij vissen in het Vondelpark. Kleine politieke partijen in Nederland 1918-1940 
(Wereldbibliotheek; Amsterdam 2003) i s b n  90 284 1989 6 ,319  p., prijs: € 31,90.

‘Het zijn de kleine partijen die er voor zorgen dat er wat valt te beleven in het parlem ent’ (Jan 
Marijnissen in een interview in Vrij Nederland , 12 juli 2003). Een veelgehoorde mening: de 
functie van kleine partijen is dat ze de grotere partijen bij de les en het debat levendig hou
den. Veel onderzoek naar de juistheid van deze en andere meningen aangaande kleine poli
tieke partijen was er tot op heden echter niet gedaan. Sinds de politicoloog Hans Daalder hal
verwege de jaren zestig aandacht vroeg voor het fenomeen van de vele kleine Nederlandse 
politieke partijen, is daar door wetenschappers nauwelijks op gereageerd. Vossen constateert 
dit enigszins tot zijn verbazing. Daalder gaf im m ers al een goede eerste aanzet hoe dit feno-
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meen politicologisch te interpreteren toen hij wees op onverm ijdelijk sociaal dissidentisme 
in de confessionele partijen en naar integralisme strevende partijen.

Vossen beperkt zijn onderzoek tot het interbellum en gaat in zijn analyse uit van een iets 
andere benadering, die meer aansluit bij het cultuurhistorisch politieke accent van het 
onderzoeksproject ‘De Natiestaat. Politiek in Nederland sinds 1815’, in welk kader hij zijn stu
die verrichtte. Zo verwerpt hij bewust het finalistische perspectief op de veelal kortstondig 
succesvol opererende partijtjes en bekijkt hij deze prim air door de ogen van tijdgenoten. Elke 
nieuwe partij begint immers in beginsel klein, pas achteraf kan de balans worden opgemaakt 
over het succes ervan.

De oprichting van de vele partijtjes rond 1918 schrijft Vossen voor een belangrijk deel toe 
aan onwennigheid met het nieuwe politieke stelsel, dat net zijn intrede gedaan had met de 
invoering van een nieuw kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging en algemeen kies
recht. De kiesdrempel was zeer laag gehouden, om ook niet-partijgebonden personen kan
sen te geven, en die hebben die in een aantal gevallen ook gegrepen. Bekende politici als 
M.W.F. Treub en S. van Houten slaagden er op eigen kracht in een Kamerzetel te verwerven 
en verwierven aldus de vrijheid van spreken die in de grotere partijen m inder en minder 
werd. Het nieuwe kiesstelsel bracht strakkere partijorganisaties met zich mee waar voor leden 
met geprononceerde eigen meningen, dwarsliggers soms zelfs, geen plaats meer leek te 
bestaan. Dat zoveel splinterpartijtjes een kans zouden wagen was echter niet voorzien.

Het boek geeft geen totale beschrijving van alle partijen die er geweest zijn. Gelukkig 
maar, want Vossen telt er 125, waarvan hij de helft als min o f  meer relevant bestempelt. De 
indeling die hij vervolgens voor deze ruim  zestig partijtjes hanteert is overtuigend. Als eerste 
onderscheidt hij de partijtjes die sterk persoonsgebonden waren, als een anachronistische 
voortzetting van het individualistische liberale tijdperk van het districtenstelsel. Een tweede 
categorie ziet Vossen in de beginselpartijen die ontstonden als een protest tegen de moeder- 
partijen die vanwege coalitiebelangen de grondbeginselen verzaakten. Onder deze noemer 
valt bijvoorbeeld een partij als de Hervormd (Gereformeerde) Staatspartij, die protesteerde 
tegen de groeiende kloof tussen beginselen en praktijk van de c h u , m aar ook de O nafhan
kelijk Socialistische Partij, die zich sterk maakte voor een zuiverder socialisme dan de s d a p  

praktiseerde. Een onmiskenbare derde categorie vorm en de belangenpartij tjes, veelal boeren- 
o f  m iddenstandspartijen, maatschappelijk belangrijke groepen die zich niet o f onvoldoende 
vertegenwoordigd achtten door de grote partijen. De laatste categorie ten slotte verwerpt het 
bestaande parlementaire stelsel en mikt op een totaal anders ingerichte staat. Dit is het geval 
met de enkele extreem-linkse en -rechtse groeperingen, van revolutionair-anarchistische 
zowel als fascistische snit.

Van elke categorie behandelt Vossen een o f  meer voorbeelden als casus. Het boek blijft 
daardoor prettig leesbaar. Wie zelf op zoek wil gaan naar de ins en outs van de niet in exten- 
so beschreven partijen is gediend met de verwijzing naar het Repertorium kleine politieke p ar
tijen 1918-1967, eveneens onderdeel uitmakend van het eerder genoemde onderzoeksproject, 
en online te raadplegen. Hier vindt men onder meer verwijzingen naar literatuur en m oge
lijk archiefmateriaal per partij.

Vossen is niet in de voorstelbare valkuil gestapt van de anekdotes die er in veelvoud over 
verschillende van die kleine partijtjes o f hun vertegenwoordigers te vertellen zijn. Hij is erin 
geslaagd een helder beeld te schetsen van de verschillende soorten partijen die uit onvrede o f 
om andere redenen werden opgericht. Door zijn categorisering weet hij de politieke cultuur
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van Nederland tussen 1918 en 1940 aanschouwelijk te maken. Ook dat bijna al die partijtjes 
tot mislukken gedoemd waren. Te weinig deskundigheid, te veel amateurisme en onderling 
geruzie vorm en een factor. De onvrede met de bestaande partijen was ook nooit erg groot; 
nooit meer dan 15 procent van het electoraat wendde zich (tijdelijk) van hen af. De grote par
tijen hebben er uiteraard ook veel aan gedaan om niet te veel kiezers van zich te vervreem 
den. Niet alles, want hoewel de kiesdrempel in 1935 werd verhoogd, bleven kleine partijen een 
vrij gemakkelijke entree in de Tweede Kam er houden. M aar eenmaal binnen viel hun in het 
algemeen geen hartelijk welkom ten deel. Vossen spreekt zelfs van felle bestrijding en open
bare verguizing.

Als hij zijn boek besluit met een sum m ier overzicht van de vele nieuwe kleine partijen die 
sinds Daalders inventarisatie zijn opgericht waagt hij een voorzichtige poging het verschil 
aan te geven met de partijtjes uit het interbellum. Zijn voorlopige conclusie sluit logisch aan 
bij de analyse over de periode 1918-1940. De naoorlogse partijtjes waren in het algemeen seri
euzer, de woordvoerders deskundiger. De gewenning aan de parlementaire democratie heeft 
al te veel amateurisme uitgebannen.

Een grondige analyse van de naoorlogse kleine partijen als typisch Nederlands fenomeen 
verdient net zo’n m ooi boek als het boek waarop Koen Vossen dit jaar promoveerde.

Ineke Secker

Doofpot, taboe en trauma. Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië

S. Scagliola, Last van de oorlog. De Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië en hun verwer
king (Uitgeverij Balans; Den Haag 2002) i s b n  90 5018 593 2, 444 p., prijs: € 30 ,-.

Historica Stef Scagliola, Italiaanse die sinds 1968 in Nederland woont, heeft zichzelf geen 
makkelijke opdracht gesteld. In het vlotgeschreven boek Last van de oorlog doet zij een seri
euze poging inzicht te verschaffen in de verwerking van de verloren koloniale oorlog van 
1945-1949. Zij concentreert zich hierbij op het meest controversiële aspect: de beschrijving en 
beoordeling van de ‘oorlogsm isdaden’ begaan door Nederland tijdens dit conflict. Het is 
extra interessant omdat blijkt dat een relatieve buitenstaander door een andere bril naar 
Nederland kijkt. Zo spreekt ze in de inleiding van een soort onvermogen van Nederlanders 
om ‘de koloniaal-m ilitaire ervaring van geweld op te nemen in het historisch bewustzijn’ 
omdat in het zelfbeeld van Nederlanders ‘de vredelievende en tolerante natie’ een grote plaats 
inneemt.

Het is een ambitieus project omdat de auteur probeert vanuit verschillende invalshoeken 
en wetenschappelijke disciplines dit probleem te benaderen. Politici, historici, veteranen en 
journalisten komen aan het woord waarbij zij egodocumenten van Indië-veteranen legt naast 
wetenschappelijke historische en psychologische literatuur. Opvallend zijn de vooroordelen 
die deze verschillende groepen ten opzichte van elkaar hebben. Ze zijn terug te brengen tot 
de drie begrippen ‘doofpot’, ‘taboe’ en ‘traum a’. Volgens de journalisten waren politici vooral
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bezig met alles wat de stabiliteit van de politieke verhoudingen in gevaar bracht toe te dek
ken: een ‘doofpotmentaliteit’. Historici concentreerden zich op de politieke onderhandelin- 
gen en de militair-strategische aspecten en typeerden de belangstelling van de journalisten 
voor het conflict als vluchtig en oppervlakkig. Politici waren vooral bezig met het stabilise
ren van de politieke verhoudingen. De heftigste verwijten kwamen echter uit de kring van 
Indië-veteranen. Zij beschuldigden alle groepen van nalatigheid. De overheid zou hen na 
terugkeer in Nederland aan hun lot hebben overgelaten; m edia en historici zouden hen 
steeds in een kwaad daglicht hebben gesteld. Nederlandse Indië-veteranen creëerden hun 
eigen parallelle geschiedschrijving in de vorm  van herinneringsliteratuur. De vier genoemde 
circuits bleven gescheiden.

Het boek bestaat uit twee delen; in het eerste deel wordt de strijd beschreven in Indië 
waarbij de diversiteit aan ervaringen en omstandigheden centraal staat. De nadruk ligt op de 
spanning tussen de beleving en ervaring van het individu in een lokale context, en de 
geschiedschrijving in retrospectief die juist uitgaat van een nationale politieke context. Het 
biedt een goed inzicht in de uiteenlopende belevingen van KNiL-soldaten, Koninklijke Land
macht en oorlogsvrijwilligers.

In het tweede deel staat het discours van politici, historici en veteranen centraal, waarbij 
onder meer uitgebreid aandacht wordt besteed aan de Excessennota van juni 1969, een ver
slag van het regeringsonderzoek naar oorlogsmisdaden in Indonesië. De belangrijkste vraag 
hierbij is o f  er inderdaad tot 1969 een taboe bestond op oorlogsm isdaden in Nederlands- 
Indië en hoe het kabinet, het parlement en de werkgroep die de nota samenstelde met dit 
‘ taboe’ zijn omgegaan. Hierbij komen ook de Indië-veteranen en hun traum a’s aan de orde.

Ik wil even stilstaan bij de rol van de Kam er bij de totstandkoming en behandeling van de 
Excessennota. Directe aanleiding voor het opstellen van de Excessennota was de spraakm a
kende uitzending van het actualiteitenprogramm a ‘Achter het nieuws’ in januari 1969 met 
interviews met oorlogsveteranen over de Nederlandse oorlogsm isdaden in Indonesië. Vier 
dagen na de eerste uitzending verzocht PvdA-leider loop den Uyl de regering 0111 alle beken
de gegevens over de Nederlandse wandaden in Indonesië aan het parlement bekend te 
maken. Ook de m inisterraad bleek eensgezind over de noodzaak van openheid. Dit mondde 
uiteindelijk uit in het samenstellen van een werkgroep met als opdracht: verzamelen en orde
nen van materiaal in overheidsarchieven en verzamelen van andere relevante bronnen; het 
samenstellen van een algemeen beeld en daarna het beantwoorden van de cruciale vraag: ‘ I11 
welke mate (hebben) zich excessen voorgedaan en in welke mate (is) daar tegen opgetreden?’ 
M inister van Justitie Carel Polak (v v d ) was geschokt over de resultaten; er hadden zich veel 
meer excessen voorgedaan dan hij aanvankelijk had gedacht. Premier Piet de Jong ( k v p ) stel
de daar tegenover dat er geen sprake was geweest van systematische wreedheid. Veelzeggend 
is de uitkomst van de interessante vergelijking die de auteur heeft gemaakt tussen de con
cepttekst van de nota en de uiteindelijke tekst die aan de Kam er is gepresenteerd. De aan
passingen van de regering worden in drie categorieën ondergebracht: gevoeligheden in de 
relatie met Indonesië, juridische aspecten over vervolging en ten slotte het afzwakken van de 
constatering dat de gegevens onvolledig waren. Om een beter idee te krijgen van de aard en 
het belang van de ‘aanpassingen’ haal ik één voorbeeld aan uit de tweede categorie: het kabi
net had besloten dat men niet tot strafvervolging wilde overgaan m aar had dit, let wel, 
geschrapt uit vrees voor het verwijt van het parlement dat zaken in de ‘doofpot’ werden 
gestopt. De auteur gaat vervolgens uitvoerig in op de Excessennota zelf, het com m entaar van
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de Kamer, de minister van Justitie en de minister-president. Ze besteedt een aparte paragraaf 
aan haar eigen analyse over de gang van zaken met als gevolg dat veel onderdelen meerdere 
keren de revue passeren. De lijn van het betoog is voor de lezer steeds moeilijker te volgen en 
dit wordt nog versterkt doordat delen van de Excessennota integraal zijn opgenomen.

Kortom, de auteur wil veel, heeft zich intensief verdiept in de verschillende perspectie
ven, met gebruikm aking van zeer uiteenlopende bronnen. Daarvoor alle lof. Jamm er 
genoeg is de onderlinge samenhang in het boek niet nadrukkelijk genoeg aanwezig. Hoewel 
het boek veel biedt, zeker waar het betreft het inzichtelijk maken van de diversiteit aan 
belangen en ervaringen van de verschillende spelers op dit veld, raakt de lezer vaak het 
spoor bijster. De warrig en te ambitieus geherformuleerde vraagstelling in de conclusie 
roept dan ook enige wrevel op: hoe is in de kwestie van ‘de oorlogsm isdaden’ de overstap 
gemaakt van de individuele belevenis naar het collectief bewustzijn? Welke rol hebben 
daarin d e ‘ ( .. .)  terugkerende debatten in de media, de visualisering van het conflict op tele
visie en de dem ocratisering van de geschiedschrijving het “verhaal achter de oorlogsmisda- 
den’” gespeeld? De auteur slaagt er niet in om deze allesomvattende vraag te beantwoorden 
en laat de door het onderwerp gegrepen lezer op dit punt in verwarring achter.

M arij Leenders

De politicus als streng en zuinig boekhouder

H .A.C .M . Notenboom , De strijd om de begroting. Het vastlopen van de staatsfinanciën in de 
jaren zeventig (Valkhof Pers; Nijmegen 2002) i s b n  90 5625 127 9, 320 p., prijs €  18 ,-.

Het voorm alige k v p - en CDA-Tweede-Kamerlid H arry Notenboom  heeft zijn trilogie over 
de financiële politiek van zijn partij in de jaren 1963-1980 voltooid. Eerder verschenen al De 
val van het kabinet-Cals (1991) over de periode 1963-1967 en Toen de wereld nog maakbaar leek 
(1996) over de tijdspanne 1967-1973. In het nieuwe deel komen de jaren zeventig aan de orde. 
Het is de tijd van de polarisatie, waarin de spanning tussen de zich m oeizaam  verenigende 
christen-democraten en de radicaliserende sociaal-democraten groter was dan tijdens de 
voorafgaande (Drees) en navolgende (Kok) periode.

Notenboom vraagt zich in zijn inleiding a f o f de katholieken niet al te zeer hebben toege
geven aan het streven van de sociaal-democraten naar grotere overheidsbemoeienis. Is de 
eigen filosofie van subsidiariteit niet ondergesneeuwd geraakt? De vraag is retorisch: al van
a f de eerste pagina’s geeft Notenboom  zelf het antwoord. De overheidsbemoeienis is in het 
beschreven decennium enorm toegenomen. Notenboom  heeft zich altijd verzet tegen deze 
uitdijende overheidsuitgaven. Echter, ook zijn eigen partij droeg in deze periode m edever
antwoordelijkheid voor het kabinetsbeleid.

Notenboom  afficheert zich eenzijdig als de precieze en spijkerharde boekhouder, die wei
nig oog heeft voor de positieve sociale effecten van de overheidsinvesteringen, onder meer in
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de sociale zekerheid. Hij zag in voorzieningen als de W erkloosheidswet en de Wet Arbeidson
geschiktheid vooral de risico’s van misbruik. Hij fixeert zich op het huishoudboekje van de 
staat. Hij oordeelt het kabinet-Biesheuvel in dezen bijvoorbeeld succesvol, aangezien het onder 
leiding van minister van Financiën Roelof Nelissen ( k v p ) erin was geslaagd d e ‘trend tot for
se uitgavenstijging’ door middel van een groot aantal bezuinigingen terug te dringen, (p. 41)

Tijdens de kabinetten -Den Uyl en -Van Agt werden de teugels gevierd. Notenbooms sym 
pathie geldt de beide ministers van Financiën: achtereenvolgens Wim Duisenberg ( pvcI a ) en 
Frans Andriessen ( k v p ). In het kabinet kregen deze beklagenswaardige bewindslieden ech
ter weinig steun. Met name de ministers van Sociale Zaken -  achtereenvolgens Jaap Boersma 
en Wil Albeda (beiden christen-democraten van antirevolutionaire snit) -  wensten niet bud
gettair gehinderd te worden in hun intenties de economie te stimuleren, de werkloosheid te 
lijf te gaan en de m inder draagkrachtigen te ontzien. Duisenberg en Andriessen moesten alle
bei in hun strijd om een zuiver begrotingsbeleid op cruciale mom enten de steun van hun 
premier (in beide gevallen een partijgenoot!) ontberen. Daarbij toonde P v d A -aanvoerder en 
premier Joop den Uyl zich naar Notenbooms mening een abom inabel econoom, onder meer 
gezien het feit dat hij niet eens structureel beleid van conjuncturele maatregelen onder
scheidde (p. 61, 75) en omdat hij zich niet stoorde aan de regels van het ‘structurele begro
tingsbeleid’. Den Uyl offerde degelijke en zuivere begrotingspolitiek op aan zijn streven naar 
spreiding van macht, kennis en inkomen. Zijn financiële politiek was, zo meent Notenboom, 
‘ram pzalig’ voor het land.

Notenboom  was in 1973 zelf tegen deelname van zijn partij aan het kabinet-Den Uyl. Hij 
stemde dan ook tegen het regeerakkoord. Hij claimde hiermee tevens een grotere vrijheid ten 
opzichte van het kabinet. Zijn financieel woordvoerderschap in de fractie deed hij, om poli
tieke brokken te verm ijden, het eerste jaar over aan Rinus Peijnenburg. In 1974 voerde hij 
echter alweer het woord bij de begrotingsbehandeling.

Tijdens het kabinet-Den Uyl liepen de overheidsuitgaven en het begrotingstekort op. De 
hogere uitgaven trachtte het kabinet op te vangen met extra belastingen, meevallende aard
gasopbrengsten en het aanvaarden van een financieringstekort. Het kabinet trof het niet 
dat Nederland, mede door de oliecrisis, al snel in economisch zwaar weer kwam. De infla
tie en de werkloosheid groeiden. Er werd meer uitgegeven om de economie te stimuleren. 
Notenboom  stelde zich in het parlement steeds uiterst kritisch op ten aanzien van dit 
beleid. Daarbij ging hij regelmatig verder dan zijn toch ook uiterst degelijke fractievoorzit
ter Frans Andriessen.

Het aanhoudende streven naar beperking van de collectieve uitgaven kon niet anders dan 
ertoe leiden dat de voorkeur van Notenboom uitging naar samenwerking met de v v d . Die 
samenwerking kwam er in 1977, nadat de poging een tweede kabinet-Den Uyl te formeren 
mislukt was. Notenboom s verwachtingen werden echter niet bewaarheid: er werd nauwelijks 
gebroken met de lijn van het vorige kabinet. Het bezuinigingsprogram m a ‘ Bestek ’8i’ werd 
door de sinds 1977 geïntegreerde, m aar verre van hom ogene CDA-fractie onder leiding van 
achtereenvolgens W im Aantjes (tot november 1978) en Ruud Lubbers kritisch bejegend en 
ondergraven. Notenboom  stelt dat in het fusieproces het katholiek-sociale subsidiariteitsbe
ginsel blijkbaar in de vergetelheid was geraakt, (p. 222) Andriessen trok in februari 1980 
teleurgesteld zijn conclusies en trad af. Notenboom  was op dat moment al uit het parlement 
verdwenen. Toen hij moest kiezen tussen zijn zetel in de Tweede Kamer en die in het Euro
pees Parlement koos hij in ju li 1979 voor de laatste.
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Grote delen van de studie zijn zware kost voor de financieel-econom isch m inder gever
seerde m aar desondanks politiek geïnteresseerde lezer. De onvermijdelijke vaktaal werpt een 
hoge drempel op. Iets soortgelijks ervoer in september 1974 blijkbaar ook koningin Juliana, 
die -  tevergeefs — verzocht het woord ‘automatische inflatiecorrectie’ uit de Troonrede te 
schrappen. Ze beoordeelde de term als een ‘onuitsprekelijke tongstruikelaar’. (p. 94)

Het is ondanks deze kanttekening goed dat het drieluik van Notenboom  er is. Het vorm t 
een doorwrocht overzicht van de worsteling om de openbare financiën in de jaren zestig en 
zeventig en daarmee een bijdrage aan de parlementaire geschiedenis van deze periode. Het 
zou echter goed zijn indien ook één van Notenboom s parlem entaire antipoden, zoals Dick 
Dolman (van 1973 tot 1979 financieel woordvoerder van de P vdA )  o f Hans Kom brink (zijn 
opvolger), zich een soortgelijke, minutieuze exercitie zou getroosten. Voor het evenwicht.

Alexander van Kessel

Unique selling points d 6 6  tijdelijk niet voorradig

M enno van der Land, Tussen ideaal en illusie. De geschiedenis van d 6 6 , 1966-2003 (Sdu Uit
gevers; Den Haag 2003) i s b n  90 12 09573 5, 512 p., prijs: € 30 ,-.

Klein onder de groten o f  groot onder de kleinen? Deze vraag blijft zich opdringen bij het 
lezen over de geschiedenis van 37 jaar d 6 6 .  De partij ging vanaf de oprichting in 1966 tot de 
verkiezingen in januari van dit jaar over hoge toppen en door diepe dalen. Politicoloog M en
no van der Land heeft er een bijna één kilogram  wegende dissertatie over geschreven. Naast 
het beschrijven van de partijgeschiedenis zoekt Van der Land naar een antwoord op de vraag 
hoe d 6 6  haar doelstellingen heeft getracht te verwezenlijken. Over de geschiedenis van d 6 6  

is nog niet veel literatuur verschenen en zeker geen groots opgezette studie zoals deze. Van 
der Land tekent de geschiedenis van de partij uiterst gedetailleerd op en heeft bijna alle 
bronnen binnen de partij hiervoor aangeboord.

In 1966 namen Peter Baehr, lector Internationale betrekkingen aan de Universiteit van 
Amsterdam, Erik Visser, redacteur van het Parool e x -v v ü ’er Hans Gruijters en journalist 
Hans van M ierlo het initiatief om een nieuwe politieke partij op te richten: Democaten '66. 
Zij beloofden ‘nieuwe politiek’, hun doel was met de nieuwe partij het oude partijbestel 
open te breken. Burgers moesten veel meer directe invloed krijgen op de politiek, onder 
andere door bestuurders rechtstreeks te kiezen. De partij was aanvankelijk bedoeld als tij
delijke protestbeweging. Bij de Tweede-Kamerverkiezingen in 1967 bleek dat er behoefte 
was aan zo’n partij. D oor een slimme campagne waarbij de unique selling points van de 
partij handig naar voren werden gebracht, won d 6 6  zeven zetels en veroorzaakte de partij 
een voor die tijd electorale aardverschuiving. Het succes verraste ook de oprichters. De par- 
tijorganisatie was nog helemaal niet op orde. Bovendien bleek er onder de leden veel 
onvrede en onduidelijkheid te bestaan over de partij. Zij zou te klein zijn om het bestel te 
laten ‘ontploffen’. Van M ierlo zocht daarom  begin jaren zeventig toenadering tot de
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progressieve partijen PvdA en p p r . Het streven naar een Progressieve Volkspartij -  Van 
M ierlo noem de dit een ‘krankzinnig avontuur’ -  leek een goede zet, m aar leidde tot grote 
onenigheid binnen de partij en zorgde er uiteindelijk voor dat d 6 6  bijna geheel in de scha
duw van de PvdA verdween. De verkiezingscampagne van 1972 mislukte en zelfs de deelna
me aan het kabinet-Den Uyl (met één minister en drie staatssecretarissen) vergrootte de 
zichtbaarheid van de partij niet.

In 1974 h ief het partijcongres d 6 6 bijna op. Het ontbreken van de vereiste tweederde 
meerderheid voorkwam  dit. Het absolute dieptepunt werd bereikt, de partij bestond alleen 
nog maar als postbus. Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig wist Jan Terlouw de partij weer 
nieuw leven in te blazen. Anders dan zijn voorganger Van M ierlo koos hij voor een bestaan 
midden tussen de andere partijen en hij presenteerde haar als het ‘redelijk alternatief’. De 
partij klom weer uit het dal. Bij de verkiezingen van 1977 behaalden zij al weer acht zetels, in 
1981 kwam zij zelfs van acht op zeventien zetels. De regeringsdeelname aan het tweede kabi- 
net-Van Agt was echter geen succes. Terlouw nam daarin plaats als minister van Econom i
sche Zaken m aar kon zijn ideeën nauwelijks uitvoeren omdat hij voortdurend botste met 
P v d A ’ e r  Joop den Uyl, die het megadepartement Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder 
zijn hoede had.

Halverwege de jaren tachtig zorgde de terugkeer van Van M ierlo als lijsttrekker voor de 
broodnodige eenheid in de partij. De oude staatsrechtelijke idealen werden uit de kast 
gehaald en mede dankzij het charisma van Van M ierlo leefde de partij weer op. In 1994 lever
de dit de partij m aar liefst 24 zetels op. d 6 6  (de apostrof was in 1985 uit de partijnaam ver
dwenen) zorgde voor een doorbraak in de partijpolitieke verhoudingen door het streven 
naar een coalitie met de v v d  en de PvdA en vooral zonder het c d a  door te zetten. ‘Paars’ was 
volgens Van der Land het grootste wapenfeit van d 66. Toch bleek de regeringsdeelname 
wederom geen garantie voor succes. De partij verloor sindsdien bij alle landelijke verkiezin
gen en hield bij de laatste, in januari 2003, nog maar zes zetels over.

In de laatste twee hoofdstukken komt de auteur terug op de vraagstelling welke doelstel
lingen de partij heeft bereikt. Helaas wordt er nauwelijks aandacht besteed aan de m aat
schappelijke omstandigheden waaronder d 6 6  moest opereren. Als diepergaande analyse is 
dit gedeelte dan ook m oeilijk op te vatten. Ook de gebeurtenissen in het parlement gaan, op 
een klein stukje Rsv-enquête en de Van Randwijck-affaire na, vrijwel geheel aan de lezer 
voorbij. In de slotbeschouwing kijkt Van der Land niet terug, m aar blikt hij vooruit. Hij vindt 
dat d 6 6  zich duidelijker moet profileren en nieuwe unique selling points moet vinden. Het 
hoofdstuk heeft veel weg van een recept voor het partijbestuur om de patiënt d 6 6  weer op 
te lappen.

De auteur beschrijft de partijgeschiedenis heel secuur en laat met name de discussies 
binnen de partij een grote rol spelen. De vele details over de partij perikelen en de lange 
citaten uit partijprogram m a’s, congresredes en verkiezingsmanifesten maken het boek niet 
altijd even prettig om  te lezen. De geschiedenis wordt vrijwel helemaal van binnenuit 
beschreven. De lijst geïnterviewden bevat alleen m aar D66’ers, waardoor men soms bij de 
annotatie voor verrassingen komt te staan. Het conflict tussen k v p -minister van Justitie 
Dries van Agt en d 6 6 -staatssecretaris Jan Glastra van Loon in mei 1975 bijvoorbeeld, wordt 
alleen van de kant van Glastra van Loon belicht, hoewel de indruk ontstaat dat Van Agt aan 
het woord is.
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Van der Land is zelf actief binnen de partij, maar dat vermeldt hij niet. Het valt wel a f te 
lezen aan zijn enthousiasme voor som mige partijprom inenten (Van M ierlo) en zijn kritiek 
op (jonge) partijgenoten, onder meer op ‘Opschudding’, de vernieuwingsbeweging van oud- 
Jonge Democraten eind jaren negentig. Hun voorstel om voortaan het etiket ‘sociaal-liberaal’ 
te voeren noemt hij een ‘verkwanseling van de erfenis’ van de net vertrokken Hans van M ier
lo. Toch schrijft Van der Land in zijn inleiding dat nieuwe politieke partijen die willen over
leven vaak water bij de wijn moeten doen en oorspronkelijke doelstellingen moeten loslaten. 
Wie weet: misschien is d 6 6  nu dan toch op de goede weg.

Anne Bos

Over socialisten en sociaal-democraten

Jan M arijnissen, N ieuw optimisme (Uitgeverij Aspekt; Soesterberg 2003) i s b n  90 5911 196 6, 
150 p „ prijs: € 12,50.
Bert M iddel, Politiek handwerk (Meulenhoff; Amsterdam  2003) i s b n  90 290 7295 4, 278 p., 
prijs: €  19,50.

Het zijn twee nogal uiteenlopende boeken die de redactie van dit jaarboek mij ter recensie 
heeft voorgelegd. De verschillen tussen zowel de beide auteurs als de beide boeken dringen 
zich op, naar overeenkomsten is het een stuk langer zoeken. Gelukkig geeft één van beide 
auteurs, Bert M iddel, zelf een aanwijzing. Zijn  boek is doordesemd van de gedachte dat hij 
inhoudelijk meer met M arijnissens s p  heeft dan met zijn ‘eigen’ PvdA -  die door de daar 
plaatsgevonden koersveranderingen onder Kok allang zijn ‘eigen’ PvdA niet meer is -  maar 
dat hij zijn partij nooit zal verlaten. ‘Met enkele andere getrouwen zou ik in de PvdA zo nodig 
het licht uitdoen’, tekent hij op zijn laatste pagina op. Aan deze gedachte, die overigens, zoals 
meer uitspraken, verschillende keren in het boek aan bod komt, zijn dan ruim  270 pagina’s 
voorafgegaan waarin M iddel zijn drie periodes Kamerlidmaatschap beschrijft.

M iddel geeft in zijn boek een aardige indruk van hoe het werk van een Kamerlid er uit
ziet. ‘Druk, druk, druk, en verder nergens tijd voor’, is zijn typering van de m anier waarop 
Kamerleden geleefd worden door het werk. Tegelijkertijd relativeert M iddel het effect van 
deze politieke ratrace, door te wijzen op de geringe invloed die een individueel Kam erlid 
heeft op de besluitvorming. Dat M iddel dit dertien jaar heeft volgehouden, en zelf best nog 
wel voor een periode had willen bijtekenen, is daarmee opvallend.

Ze geven veelal een ontluisterend beeld, deze politieke m em oires van Middel. Het leven in 
de PvdA-fractie staat, althans volgens dit boek, bol van de conflicten, pesterijtjes, ambitie en 
afrekeningen. De meeste pagina’s worden gevuld met baantjesjagerij en ellebogenwerk. Van 
anderen welteverstaan; M iddel zélf doet hier, naar eigen zeggen, niet aan mee. Hiermee zijn 
we direct beland bij één van de zwakten van het boek, die na enige tijd lezen flink gaat irri
teren. Waar vrijwel de gehele PvdA-fractie over elkaar lijkt te buitelen ter vergroting van eigen 
macht en persoonlijk aanzien, bewaakt Middel, het socialistisch geweten van de club, de erfe-
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nis van Troelstra. Als enige of, vooruit, één van de zeer weinigen, is hij verheven boven dit 
haantjesgedrag. M iddel strijdt nam elijk voor een betere wereld, niet voor zichzelf. M iddel is 
een ‘gezindheidssocialist’, niet iemand die uit pragmatische redenen voor de sociaal-demo- 
cratie kiest, maar iemand uit generaties van socialisten. En dat is, wederom volgens Middel, 
de enige goede soort. Dat M iddel als Kamerlid niet meedeed aan zaken als afrekeningen, 
belet hem niet om  dat in zijn boek wél te doen. Een fors aantal met naam genoemde oud- 
fractiegenoten krijgt een flinke veeg uit de pan.

Waar Bert M iddel terugblikt, kijkt Jan M arijnissen vooral vooruit. Z ijn  N ieuw optimisme 
kan met enige fantasie gelezen worden als het sp-beginselprogram  voor het kom ende decen
nium. Tegenover de cynische, geïndividualiseerde, neoliberale maatschappij stelt M arijnissen 
een warm e, sociale, solidaire samenleving, waarin mensen ook weer daadwerkelijk sam enle
ven. De s p -voorm an stoelt zijn optimism e vooral op de groei die zijn eigen partij tot het 
m om ent van schrijven van het boek doorm aakte en op de populariteit van de antiglobalis- 
ten. Overigens, de eerste poot van M arijnissens optim ism e moet met de verkiezingen van 
januari een flinke knauw hebben gekregen; tegen alle verwachtingen in won de s p  immers 
geen enkele zetel.

M arijnissen keert zich, zoals gewoonlijk, tegen de verrechtsing die in de Nederlandse poli
tiek heeft plaatsgevonden. Hoofdverantwoordelijke daarvoor is de P vdA ,  die immers van ori
gine links is, m aar zoveel water bij de w ijn heeft gedaan dat daar weinig meer van over is. Vol
gens M arijnissen is het onder de laatste twee kabinetten-Lubbers en vooral de twee paarse 
kabinetten echt misgegaan met Nederland; in drie van de vier was de PvdA vertegenwoor
digd. De sociaal-democratie is hiermee op zijn minst m edeverantwoordelijk voor de uitver
koop van de beschaving (zorg en onderwijs), de privatisering van het openbaar vervoer en 
de energievoorziening en de uitholling van de democratie door de overheveling van meer 
verantwoordelijkheden naar Europa. ‘De publieke ruimte is weggevallen en de publieke sec
tor is in de versukkeling geraakt’, concludeert M arijnissen. Maar, daar is wat aan te doen: het 
kiezen van de ‘eerste weg links’. Die afslag houdt een traditioneel links beleid in, dat niet 
zoveel afwijkt van wat het kabinet-Den Uyl voorstond: spreiding van kennis, macht en inko
men. M arijnissen vult het, gezien de actualiteit, aan met zorg, milieubeleid, integratie en vei
ligheid. Kortom : de s p  is de drager én de brenger van nieuw optimisme. M arijnissens boek 
is in essentie niet meer dan een verkiezingspamflet, met bijpassende simplificaties en soms 
wat al te korte bochten. M aar wél duidelijk, want ‘wij zijn geen watjes’.

M arijnissens optim ism e staat weer voor enige tijd in de ijskast. Immers, de partij van die 
andere ‘echte’ socialist, M iddels PvdA,  wist de daverende verkiezingsuitslag niet in regerings
deelname te vertalen, en is volgens M arijnissen überhaupt niet genegen om links beleid te 
voeren. De huidige centrum-rechtse coalitie slaat in M arijnissens ogen juist de eerste weg 
rechts in. De sp-leider moet het tegen dit kabinet opnemen zonder zijn politieke bondgenoot 
Bert Middel. Als num m er 42 op de lijst voor de verkiezingen van 2002, bleef hij 19 zetels ver
wijderd van het Kamerlidmaatschap. In 2003 stelde hij zich niet meer kandidaat. Elvis has left 
the building, zijn -  curieus genoeg -  zijn laatste woorden in Politiek handwerk. Zou M iddel, 
gezien de plaats waar deze woorden werden uitgesproken -  Las Vegas -  politiek dan toch als 
een spel zien? Laat M arijnissen het maar niet horen.

Peter van der Heiden
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R.A .M . A erts (1957) is hoogleraar politieke geschiedenis aan de Katholieke Universiteit N ij
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H. d’Ancona (1937) was staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (onder meer 
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J. van Zuthem (1967) is historicus en werkzaam voor de Stichting Erven A. de Jager.

204





In het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis komen wetenschappers, journalisten en (oud-) 

politici aan het woord over uiteenlopende onderwerpen uit de parlementaire 

geschiedenis. Het jaarboek bevat artikelen, interviews, bronnenpublicaties, necro

logieën, besprekingen van recent verschenen boeken, alsmede een kroniek van de 

belangrijkste parlementaire gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

Het thema van dit jaar is: Emotie in de politiek. Remieg Aerts schetst in een over

zichtsartikel de rol die emoties in de politiek speelden in de periode 1848 tot 

heden; in welke tijdvakken beheerste ‘de emotie’ de politiek en in welke voerde 

juist ‘de ratio’ de boventoon? J.Th.J. van den Berg blikt terug op het emotievolle 

jaar 2002 en tracht een eerste verklaring te vinden voor het annus horribilis; Rudy B. 

Andeweg en Jacques Thomassen stellen de vraag of de gebeurtenissen van dat jaar 

te voorspellen waren geweest. Het thema wordt verder uitgewerkt aan de hand van 

een viertal emotievolle casussen: asielpolitiek, antipapisme, verboden taalgebruik 

en huilende politici.

De twee egodocumenten belichten een onderwerp dat als geen ander in de 

Nederlandse politiek emoties heeft losgemaakt: de gratiëring van oorlogsmisdadi

gers. De documenten zijn van de hand van twee oud-ministers van Justitie, 

Struycken en Van Agt.

Rob Visser, van 1983 tot 2003 werkzaam bij het kabinet van de minister-presi

dent, geeft een kijkje in de keuken van de ministerraad; hij schrijft over de verga

deringen van de raad en over de waarde van de notulen voor historisch onderzoek.

Wouter Bos blikt in een interview terug op het voor hem wel zeer turbulent ver

lopen parlementaire jaar 2002-2003: van gewoon Kamerlid voor de Partij van de 

Arbeid tot partijleider; van verkiezingsoverw innaar via een mislukte kabinetsfor

matie naar oppositieleider.

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, gevestigd te Nijmegen, is een 

samenwerkingsverband van de Stichting Katholieke Universiteit te Nijmegen en de 

Stichting Parlementaire Geschiedenis te Den Haag. Het Centrum publiceert onder 

meer de serie Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945.

ISBN  90  12 0 9574  3

Sdu Uitgevers


