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Ten geleide

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

Het thema van het Jaarboek 2001 is ‘oppositie’, een kernbegrip binnen de parlementaire 
democratie. Een Kam erfractie behoort im m ers ó f tot de oppositie- ó f tot de coalitiepartijen, 
met alle verschillen van dien. Zo blijft de oppositie verstoken van directe toegang tot kabi- 
netskringen via bevriende bewindslieden en zij is dus in de regel m inder goed geïnformeerd. 
M aar mede hierdoor kan de oppositie zich over het algemeen ook kritischer en onafhanke
lijker tegenover de regering opstellen dan een coalitiefractie. In de geschiedschrijving over de 
Nederlandse politiek is ‘oppositie’ echter een opvallend onderbelicht onderwerp. Daarom  
leek het de redactie een goed idee een themanum m er te wijden aan oppositie voeren in de 
Nederlandse politiek.

Een krachtig optredende oppositie is van cruciaal belang voor een goed functionerend 
democratisch bestel, zoals Ed van Thijn  overtuigend in zijn bijdrage aantoont. In een com 
plementair artikel laat André Krouwel evenwel zien dat het voeren van effectieve oppositie in 
de Nederlandse constellatie door de specifieke historische ontwikkeling van de Nederlandse 
parlementaire democratie geen sinecure is. Daarnaast wordt de grootste oppositiepartij, het 
c d a , volgens Krouwel door de gevolgen van haar eigen bijzondere geschiedenis nog eens 
extra belemmerd in het voeren van een vruchtbare oppositie. Ineke Secker onderzoekt o f het 
leerstuk van de antithese, de tegenstelling tussen christelijke en niet-christelijke politiek, de 
oppositie in de jaren 1888-1918 inderdaad zo ingrijpend heeft beïnvloed als in de bestaande 
literatuur wordt gesuggereerd. Rutger Zw art ten slotte wijdt een artikel aan een bijzondere 
vorm  van oppositie, nam elijk de oppositie binnen een partij, in dit geval de oppositie van de 
rechtervleugel van de c h u  onder leiding van Gerretson tegen partijleider Tilanus in de jaren 
1948-1952.

Ook het egodocument en de interviews in dit jaarboek hebben sterke raakvlakken met het
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thema oppositie. In het egodocument komt v v d -coryfee H arm  van Riel aan het woord in 
een aantal brieven uit het archief-W iegel, die hij schreef ten tijde van het kabinet-Den Uyl 
(1973-1977), een kabinet waartegen de v v d  onder leiding van Hans Wiegel opponeerde. W ie
gel, een van de kleurrijkste naoorlogse oppositieleiders, heeft er nooit een geheim van 
gemaakt dat hij Van Riel als zijn leermeester beschouwde. Paul Rosenmöller, de fractievoor
zitter van GroenLinks die de facto wel wordt beschouwd als de oppositieleider van dit 
m om ent, zet in een interview zijn visie uiteen op het verschijnsel oppositie, afgezet tegen zijn 
ervaringen uit de afgelopen zeven jaren. Hoewel de directe aanleiding voor het gesprek met
G.J. Schutte het afscheid van de politiek van dit markante Gpv-Kam erlid was, komen uiter
aard ook zijn opvattingen over het voeren van oppositie aan de orde.

De overige bijdragen aan dit jaarboek staan los van het kernthema. J.Th.J. van den Berg  
laat zijn gedachten gaan over de functie en de inhoud van de monarchie in een moderne 
democratie. Hij is, net als Thom  de Graaf, maar dan op basis van andere argumenten, van 
mening dat de koning niet langer deel zou moeten uitmaken van de regering. Voor het 
koningschap zou nog slechts een beperkte politieke functie zijn weggelegd; de symbolische 
functie van de koning daarentegen acht hij voor de m oderne democratie van bijzonder groot 
belang. Naar aanleiding van de toezegging van de regering om een onderzoek te laten ver
richten naar de nakom ing van de Nederlandse beloften aan de Papoea’s bij de overdracht van 
Nieuw-Guinea aan Indonesië in 1962, onderzoekt Hans M eijer alvast de rol van de Neder
landse regering bij de zogeheten Daad van ‘Vrije’ Keuze in 1969, bij gelegenheid waarvan de 
Papoea’s geacht werden alsnog over hun eigen toekomst te kunnen beslissen.

Ine Megens analyseert in haar bijdrage de rol van het parlement bij de uitzending van 
Nederlandse troepen in het kader van internationale vredesoperaties. Het lijkt erop dat het 
parlement in dezen genoegen neemt met een bescheiden rol om dat het gevoelige probleem 
van de uitzending zich m oeilijk leent voor het innemen van ‘harde’ politieke standpunten. 
In een opm erkelijk tweeluik ten slotte gedenkt Piet van Tellingen de dit jaar overleden oud- 
ARP-leider en -prem ier Barend Biesheuvel, waarna Willem Breedveld, naar aanleiding van de 
autobiografie van Willem Drees jr., de vraag stelt wat de ondergang van het kabinet-Bies- 
heuvel eigenlijk heeft veroorzaakt: het pragm atisme van Biesheuvel, een misrekening van zijn 
kant o f  politieke naïviteit van Drees jr.?

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 M iddelkoop, 
prof. mr. dr. J.P. Balkenende, prof. dr. L. Ginjaar en mr. Th.C. de Graaf) en de wetenschap
pelijke raad (prof. dr. J.Th.J. van den Berg, prof. dr. J.L.J. Bosm ans, prof. dr. E.C. Coppens en 
dr. G. Voerman) die de Stichting, het Centrum  voor Parlementaire Geschiedenis en de redac
tie met waardevolle adviezen terzijde stond. De illustraties voor dit jaarboek werden geselec
teerd door Anne Bos. Onze dank gaat tevens uit naar Irene Helsen en Pepijn Oomen, die bij 
het persklaar maken van de kopij een belangrijke rol hebben gespeeld.

Carla van Baaien  
Willem Breedveld 
Jan Willem Brouwer 
Jan Ramakers 
Ineke Secker
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‘To turn the rascals out’
De functie van oppositie in een democratisch bestel

Ed van Thijn

Inleiding

E r bestaan geen dem ocratische system en die perfect zijn . In de 36 d em ocratieën  die L ijp hart 
in Patterns o f  dem ocracy  aan  een vergelijkend onderzoek heeft on d erw orp en , is hoogu it sp ra 

ke van een glijden de schaal van  d em ocratisch e responsiviteit die hij, in n avolging van D ahl, 

afm eet aan een aantal institutionele arrangem enten  (o.a. v rijh e id  van  m en in gsu itin g , actief 

en p assie f kiesrecht, v r ije  en eerlijke verkiezingen). H ij onderscheidt daarbij een tweetal 

m odellen : het m eerderheidsstelsel (het W estm insterm odel) en het con sensusm odel, geba
seerd op coalitievorm ing o f ‘p ow er-sh arin g ’.1

In een sterkte-zwakteanalyse van deze beide modellen bespreekt hij de voor- en nadelen 
van een groot aantal institutionele kenmerken (het twee- o f  meerpartijenstelsel, de verschil
lende kiesstelsels, de mate van machtenscheiding, de wijze van regeringsvorming, enz.). 
Maar, m erkwaardigerwijs, gaat hij slechts zijdelings in op wat ik als het wezenskenmerk van 
een optimale democratie beschouw: het bestaan van een levenskrachtige oppositie.

Voorzover het verschijnsel oppositie aan de orde komt, is het eigenlijk in negatieve zin. Bij 
de afbakening van de verschillen tussen het consensus- en het meei'derheidsstelsel wordt het 
‘regering-versus-oppositiepatroon’, zo kenmerkend voor het meerderheidsstelsel, zelfs onde
mocratisch genoemd omdat het is gebaseerd op de uitsluiting van politieke minderheden. 
Dat de oppositie van vandaag de regering van morgen kan zijn doet daar volgens Lijphart 
niets aan af. Integendeel: de consensusdemocratie is dem ocratischer om dat zij de (participe
rende) meerderheid m aximaliseert. Het ‘turn-over’-m odel doet dat niet.

Naar mijn m ening is dat nu juist het zout in de democratische pap. Het feit dat kiezers een 
beslissende stem hebben in de vraag welke van de elkaar beconcurrerende politieke elites in 
een volgende regeerperiode aan het langste eind trekt, is naar mijn m ening bepalend voor het 
democratisch gehalte van een politiek systeem.

Het grote nadeel van het consensusmodel is nu juist dat deze optie hier veelal ontbreekt. 
Weliswaar kunnen bij verkiezingen (soms grote) verschuivingen tot stand worden gebracht in 
de onderlinge verhoudingen tussen de politieke elites m aar tot een echte machtswisseling leidt 
dit doorgaans niet. Al was het maar door het feit dat deze elites, zowel voor als na de ver
kiezingen deel uitmaken van een zelfde soort van coalitie. In die gevallen waarin er na de ver
kiezingen toch coalitiewisselingen totstandkomen, staat dit vaak in verwijderd verband tot de 
veelal multi-interpretabele verkiezingsuitslag (bijvoorbeeld de overwinningsnederlaag).

N atuurlijk staat ook in het consensusmodel de democratische dynamiek in de praktijk 
niet op zo’n laag pitje als hier wel wordt gesuggereerd. Ook in dit m odel kunnen zich oppo
sitiegroeperingen ontwikkelen die vroeg o f laat na een verkiezingsoverwinning in een nieuw 
te vorm en coalitie kunnen (o f moeten) worden opgenomen. Daarom  is het eigenlijk mislei-
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dend om van een consensusmodel te spreken. Nog afgezien van het onjuiste woordgebruik 
(beter ware: het coalitiemodel) is het zinnig om binnen dit m odel een onderscheid te maken 
tussen varianten met en varianten zonder levenskrachtige oppositiepartijen, a f te meten aan 
de aanwezige potentie om na de verkiezingen in een nieuw te vorm en coalitie deel te nemen. 
Het is juist dit democratische vitaliteitscriterium  dat bepalend is voor de vraag hoe goed een 
democratisch systeem scoort op de glijdende schaal van democratische responsiviteit. Alleen 
daarom  al is het onbegrijpelijk dat Lijphart dit criterium  in zijn vergelijkende studie geheel 
buiten beschouwing laat, ook waar hij de democratische kwaliteit van de verschillende 
modellen meet. Zijn bijna vooropgezette conclusie dat het consensusmodel democratisch 
gezien beter scoort overtuigt dan ook niet. Lijphart heeft blijkbaar een blinde vlek voor het 
belang van een sterke oppositie als integrerend bestanddeel van een dynamische democratie.

Het ontstaan van de oppositie

Het ontstaan van het parlementaire stelsel wordt doorgaans toegeschreven aan Robert Wal- 
pole die vanaf 1721-1742 in Engeland aan de macht was en als eerste de titel ‘Prime M inister’ 
voerde. Belangrijker was dat hij in feite de ministeriële verantwoordelijkheid introduceerde 
waardoor de machtsstrijd tussen parlement en Koning (de inzet van de ‘G lorious Revolu- 
tion’ ) form eel in het voordeel van het Lagerhuis werd beslecht. Formeel, want feitelijk kwam 
er van een scheiding tussen uitvoerende en wetgevende macht weinig terecht. Niet het par
lement controleerde de regering, m aar de eerste minister ‘controleerde’ het parlement. Gedu
rende 21 lange jaren hield Walpole de ‘docile m ajority’ in het Lagerhuis met een breed palet 
van machtsmiddelen in een ijzeren greep. Op de keper beschouwd zou men kunnen zeggen 
dat de parlementaire dem ocratie in Engeland pas echt tot volle wasdom kwam toen het 
Lagerhuis in 1742 Robert Walpole ten val bracht.2

Deze regeringscrisis was de kroon op het werk van Lord Bolingbroke die de grondlegger 
was van de parlementaire oppositie. Niet alleen omdat hij, na jarenlange strijd, wist te 
bewerkstelligen dat de verbrokkelde en ongeorganiseerde tegenstand tegen het Walpole- 
bewind werd omgesmeed tot een hom ogene oppositionele partij (de Tories), maar ook 
omdat hij in een aantal opmerkelijke geschriften de basis heeft gelegd voor een algemeen gel
dende oppositietheorie. Algemeen geldend om dat in de ogen van Bolingbroke elke regering, 
welke dan ook, op den duur de neiging heeft het algemeen belang uit het oog te verliezen. De 
geschiedenis is een permanente strijd tussen ‘vrijheid’ en ‘m acht’. Het is de taak van de oppo
sitie het voor de ‘vrijheid ’ op te nemen en zich consequent en systematisch op een rege
ringswisseling voor te bereiden.

De parlem entaire oppositie is geen buitenbeentje, aldus Bolingbroke, m aar een norm aal 
bestanddeel van het parlementaire leven, bereid elk argum ent te voorzien van een tegenar
gument. M aar niet in het wilde weg. Oppositie is alleen dan geloofwaardig als zij ‘systema
tisch’ wordt gevoerd en gericht is op het ontwikkelen van een alternatief beleid dat herken
baar is voor een groot publiek buiten het parlement. Zij vorm t niet alleen een ‘form idable 
m inority within doors’ maar vertegenwoordigt vooral een ‘great m ajority without’.3

Sindsdien is ‘His M ajesty’s O pposition’ niet meer weg te denken uit het Britse meerder
heidsstelsel. ‘The opposition is not a nuisance to be tolerated, but a defmite and essential part 
o f  the constitution.’4 Het is haar taak de regering ‘tooth and nail’ te bestrijden opdat ‘the 
nation is forced to hear two sides’. En het doel is duidelijk. ‘To turn the rascals o u t.5 ‘Day after
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day, without intermission, the next election is in the m aking. It is never out o f  mind.’ ‘The 
opposition o f  one day will be the governm ent o f the next.’6

Het is deze altijd aanwezige, potentiële machtswisseling (‘the swing o f the pendulum ’ ) die 
aan het meerderheidssysteem een eigen, innerlijke, logica geeft. Elke meerderheidspartij, hoe 
stevig ook in het zadel, krijgt op den duur te maken met de ‘wet van de desintegratie’.7 Hoe 
langer zij aan de macht is, hoe meer het electorale onbehagen toeneemt. In het m eerder
heidsstelsel vindt dat vroeg o f laat een uitweg naar de oppositiepartij, zoals Bolingbroke al in 
het begin van de achttiende eeuw met engelengeduld heeft aangetoond.

Oppositie voeren in een coalitiedemocratie

Het is duidelijk dat een dergelijke ‘ innerlijke logica’ in een coalitiedem ocratie ontbreekt. Al 
was het maar omdat in een meerpartijenstelsel geen enkele (oppositie)partij de potentie 
heeft, hoe succesvol ook, op eigen kracht een aflossing van de macht a f te dwingen.

Een regeringswisseling zal altijd een coalitieachtig karakter hebben. In een enkel geval kan 
zo’n coalitie gevorm d worden met een andere, kleinere oppositiepartij, zoals bijvoorbeeld 
recentelijk in de Duitse Bondsrepubliek is gebeurd ( S P D / d e  Groenen). M aar in veruit de 
meeste gevallen kunnen oppositiepartijen op den duur alleen aan de macht komen als zij een 
coalitie aangaan met één o f meer voorm alige regeringspartijen. Een nadeel is dat zo’n coali
tieregering nooit volautomatisch voortvloeit uit de verkiezingsuitslag en bovendien pas na 
een, vaak langdurig, onderhandelingsproces na de verkiezingen tot stand komt.

Dit pure feit plaatst elke oppositiepartij in een coalitiedemocratie al bij voorbaat voor een 
strategisch dilemma. Gaat men in de kritiek op de regering van de dag ‘all out’ o f anticipeert 
men op het feit dat men, bij succes, in een volgende legislatieve periode met één o f  m eerde
re van d e ‘rascals’ zal moeten samenwerken? Indien een oppositiepartij meer wil zijn dan een 
getuigenispartij en in de toekomst regeringsverantwoordelijkheid niet wil uitsluiten dan 
heeft dat onvermijdelijk een matigende invloed op het oppositioneel gedrag. Dat nu roept 
weer een nieuw dilemma op: in welke mate moet er rekening worden gehouden met de con
currentie van andere oppositiepartijen die wél een ‘nail and tooth’ -oppositie voeren?

Anders dan in het meerderheidssysteem krijgt de oppositie in een coalitiedemocratie, ook 
al omdat er vaak meerdere oppositiepartijen bestaan, een diffuus karakter. Het gevolg hiervan 
is dat een groeiend onbehagen tegen het regeringsbeleid niet als vanzelfsprekend een uitweg 
vindt naar één alternatieve regeringspartij maar uitwaaiert over meerdere groeperingen. In 
sommige, wat m eer extreme situaties, kunnen het juist radicale getuigenispartijen zijn die het 
meest van de electorale diffusiteit profiteren. Omdat zij er o f  zélf niet op uit zijn regeringsver
antwoordelijkheid te dragen, ó f door anderen daarvan worden uitgesloten (men denke aan het 
‘cordon sanitair’ tegen rechts-extremistische partijen) kan een situatie ontstaan waarin coali
tiepartijen, ondanks het feit dat zij elkaar in toenemende mate naar het leven staan, tóch 
telkens weer gedwongen worden met elkaar in zee te gaan. Dit kan onder bepaalde om stan
digheden (men denke aan de Franse Vierde Republiek) zelfs tot een constitutionele crisis 
leiden. Het ontbreken van de innerlijke consistentie, die zo kenmerkend is voor het m eerder
heidssysteem, kan dan afbreuk doen aan het democratisch gehalte van het systeem zelf.

Er is wel gedacht dat politieke partijen in een coalitiedemocratie, juist om de voornoem 
de diffusiteit te voorkom en, er belang bij hebben te streven naar de kleinst mogelijke meer- 
derheidscombinatie. Hoe kleiner de coalitie, des te hom ogener het kabinet en des te groter

12



‘ t o  t u r n  t h e  r a s c a l s  o u t ’

de kans voor een regeringspartij om zich te blijven profileren. Dit leidde tot de verschillende 
‘m inim al w inning’ - o f ‘m inim al size’ -coalitietheorieën die door Lijphart worden besproken. 
Het is vaak bij theorieën gebleven. In werkelijkheid bestaat er al jarenlang een neiging om 
juist naar bredere coalities te streven. ‘Nationale kabinetten’ komen nog weinig voor maar 
‘brede-basiskabinetten’ des te meer. Het grote voordeel dat regeerders hierin zien is dat men 
een ‘veilige’ meerderheid creëert voor toekomstig regeringsbeleid, dat men de controlerende 
functie van het parlement binnen de perken (van bijvoorbeeld een regeerakkoord) houdt en 
dat men de oppositie de pas afsnijdt. De prijs die regeringspartijen hiervoor betalen is een 
verlies aan identiteit, alhoewel er binnen de bandbreedte van een brede, meerpartijencoalitie 
altijd nog wel, zeker met verkiezingen in zicht, accenten zijn aan te brengen.

Belangrijker is dat de hang naar brede coalities goed lijkt aan te sluiten bij het verdwijnen 
van ideologische tegenstellingen tussen politieke partijen en bij een verzakelijking en profes
sionalisering van het politieke bedrijf. O ok electoraal gezien lijkt ‘goed beleid’ beter te scoren 
dan een ‘oppositioneel profiel’. En in de zich individualiserende samenleving staan ‘m aat
schappelijke coalities’ en ‘polderm odellen’ in een steeds hoger aanzien.

De coalitiedemocratie groeit op die manier uit tot een consensusdemocratie waarin 
m inisters-presidenten die er in slagen ‘de boel een beetje bij elkaar te houden’ bij de verkie
zingen een ‘prem ierbonus’ kunnen verwachten en oppositieleiders al gauw als roependen in 
de woestijn worden gezien. In zo’n klimaat is oppositie voeren ‘behangen tegen de wind in’ 8

De oppositie als buitenbeentje in de Nederlandse coalitiedemocratie

De Nederlandse consensusdem ocratie is van oudsher oppositievijandig. Dat begon al bij 
Thorbecke, de aartsvader van ons parlementaire stelsel, voor wie het Engelse systeem ‘een 
gruwel’ was. Voor hem bestond het wezen van de democratie in de scheiding der machten 
naar de Trias Politica van Montesquieu. Het Engelse systeem had in zijn ogen gefaald omdat 
in het ‘particulier engelsch gewoonterecht’ de regering verworden was tot ‘vertegenwoordi
ger van het Lagerhuis en een partij’.9

‘ Ik wensch hier niet een Ministerie, dat enkel orgaan van een meerderheid der Tweede 
Kam er zij. Ik verlang grooter zelfstandigheid voor de Kroon en hare Regering.’ Het dualisme 
was hiermee, althans op papier, een feit. Volgens dit leerstuk is, zoals velen later zouden beto
gen, voor een oppositie eigenlijk geen em plooi om dat ten onzent het parlement eigenlijk in 
zijn geheel de regering van de dag controleert. Blijkbaar kon Thorbecke nog niet bevroeden 
dat in latere decennia het ‘particulier nederlandsch gewoonterecht’ ertoe zou leiden dat de 
controlefunctie van het parlement veelal vanuit het ‘Torentje’ waar hij ooit zetelde sterk aan 
beperkingen zou worden onderworpen. Het Torentjesoverleg zou hem nu zeker ‘een gruwel’ 
zijn geweest.

Toch heeft Thorbecke in latere jaren, toen hij zelf met het oppositionele bijltje moest hak
ken (‘where you stand depends on where you sit’ ), een m ilder oordeel over het belang van 
oppositie voeren ontwikkeld. Zo zei hij in zijn befaamde Narede, ‘dat eene oppositie van rig- 
ting welkom moet zijn aan een constitutioneel Gouvernem ent, niet eene oppositie van haar
kloverij, niet eene oppositie die personen tracht te discrediteren, maar eene oppositie die 
regeringsprogram m a is, die program m a tegenover program m a stelt ( .. .)  door een vast stel
sel van handelen in wetgeving en in controle van het bestuur ( . . . ) ’, een uitspraak die Boling
broke niet zou hebben misstaan.10
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M aar het kwaad was reeds geschied. De introductie van het dualisme en de miskenning 
van de dominante rol van partijen (de ‘vitale’ machtenscheiding binnen het parlement werd 
belangrijker dan de formele machtenscheiding tussen parlem ent en regering)11 heeft tot 
gevolg gehad dat in het Nederlandse coalitiesysteem verantwoordelijkheden zoek werden 
gemaakt. Daalder beschrijft hoe in ons systeem regeringsfracties zich een ‘Pontius Pilatus’ - 
achtig gedrag kunnen veroorloven als het zo uitkomt. Lange tijd was geen enkele fractie vo l
ledig regeringspartij en daarmee geen enkele fractie volledig oppositiepartij. ‘Binnen het 
Nederlandse stelsel dreigt oppositie dan ook op te lossen in het systeem, in plaats van een 
specifiek karakter aan te nemen,’ aldus Daalder.12 In latere jaren werd die (extraparlem entai
re) vrijblijvendheid gecompenseerd door steeds gedetailleerdere regeerakkoorden die het 
parlement (inclusief de oppositie) alle adem benamen.

Intussen is aan het voeren van oppositie in het Nederlandse systeem weinig eer te beha
len. De parlementaire geschiedenis van na 1945 (daarvóór werd de oppositionele s d a p  
sowieso als systeemvijandig gezien) staat bol van de schimpscheuten over het verschijnsel 
oppositie. Berucht zijn de opvattingen van KVP-leider Rom m e die oppositie iets ‘onnatuur
lijks’ vond hebben in het Nederlandse stelsel van coalitiepolitiek. En bovendien onnodig. 
Want waartoe diende oppositie eigenlijk? Als geweten van de regering? Die rol konden de 
Tweede-Kamerfracties en politieke partijen ook vervullen. ‘ Het wemelt zo langzamerhand 
van partijgewetens en Regeringsgewetens.’13

Hoe ‘onnatuurlijk’ het voeren van oppositie kan aanvoelen merken vooral Rommes 
hedendaagse nazaten. I11 De honden blaffen. Waarom het c d a  geen oppositie kan voeren 
beschrijft de N ^c-journalist Kees Versteegh de martelgang van een partij die, na tachtig jaar 
in het centrum van de macht te hebben gezeten, haar draai m aar niet kan vinden in het 
oppositionele handwerk. Het is met recht een ‘heidens karwei’.14

M aar onm ogelijk is het niet, zoals in het naoorlogse Nederland door gerenommeerde 
oppositieleiders als Vondeling, Wiegel, Den Uyl, Van M ierlo en Bolkestein is aangetoond. Het 
feit dat ons collectieve geheugen deze politici, stuk voor stuk, vooral zal blijven herinneren 
als ‘regeerders’ is op zichzelf al kenmerkend voor de onderwaardering van het belang van 
oppositie voeren. Het succes van oppositieleiders is dan ook mede afhankelijk van de vraag 
o f zij bij machte zijn het dédain dat hen om ringt van zich a f te schudden. Dat is niet alleen 
een kwestie van karakter maar vooral van professionaliteit en strategisch inzicht.

Het strategisch dilemma, waar elke oppositieleider in de Nederlandse coalitiedemocratie 
voor staat is, om nog eenmaal de woorden van Bolingbroke te gebruiken: mikt hij op een ‘for- 
midable m inority indoors’ o f op een ‘great m ajority without’? Anders gezegd: houdt hij reke
ning met het feit dat de tegenstander van vandaag morgen een coalitiepartner zou kunnen zijn 
o f kiest hij ervoor een aflossing van de wacht a f te dwingen via een electoraal succes?

Een lastig dilemma, met name in de jaren vijftig en zestig toen de k v p  nog een zodanig 
sterke machtspositie in het Nederlandse coalitiestelsel bekleedde dat zij, en niet de kiezers, in 
feite besliste welke andere partijen er voor regeringsverantwoordelijkheid in aanm erking 
kwamen. Er werd dan ook na de ‘brede-basiscoalitie’ die, zij het steeds moeizamer, tot 1958 
had standgehouden, met groot gemak van coalitiepartner gewisseld; in de periode 1963-1967 
zelfs driemaal, zonder dat daar een kiezer aan te pas kwam.

Anne Vondeling was één van de meest begenadigde oppositieleiders die ons land heeft 
gekend. Z ijn  optreden ten tijde van het Irenedebat (door de Volkskrant gekenschetst als de 
Perry Masonshow) en bij de val van het kabinet-M arijnen was ronduit magistraal en ver-
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Oppositieleider A. Vondeling tijdens het Irenedebat, 1 1 februari 1964.

[Foto: Spaarnestad Fotoarchief j

schafte hem een ongekende populariteit. M aar de regeerbelustheid van de toenmalige PvdA 
bracht hem in de verleiding tussentijds op de avances van de k v p  in te gaan. Dit leidde, zon
der voorafgaande verkiezingen, tot het kabinet-Cals-Vondeling. Het identiteitsverlies van 
Vondeling, die hierin optrad als m inister van Financiën, voltrok zich vervolgens snel en radi
caal, zeker toen het kabinet geconfronteerd werd met de turbulente vernieuwingsgolf van 
1966. De Nacht van Schmelzer was een ‘blessing in disguise’.

Onder zijn opvolger Den Uyl werd -  aanvankelijk tegen diens zin -  de polarisatiestrategie 
ontwikkeld die er, kort gezegd, op neerkwam dat de PvdA alleen dan aan een nieuwe regering 
zou meedoen als de kiezer dat mogelijk zou maken. Onder invloed van Nieuw Links nam het 
Congres een anti-KVP-resolutie aan, er werd een oppositioneel stembusakkoord gesloten 
met d ’66  en de p p r  (beide producten van de vernieuwingsgolf), een schaduwkabinet sam en
gesteld, een gemeenschappelijk program  geschreven (Keerpunt *72) en een aantal strijdpun
ten geform uleerd om  de oppositie ook echt inhoud te geven. De parlementaire oppositie 
begon bijna Engelse trekken te vertonen maar nog niet genoeg naar de zin van de (radicale) 
achterban. Het congres nam een m otie-Doniawerstal aan waarin Den Uyl werd opgeroepen 
er nog een schepje bovenop te doen. ‘Wat moet ik dan doen?’ vroeg een wanhopige Den Uyl 
zich af. ‘Moet ik soms in het tapijt bijten?’ Toch slaagde hij erin om aan het begin van de jaren 
zeventig de verpersoonlijking te worden van de roep om vernieuwing. Toen dit bij de ver-
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kiezingen van 1972 tot een bescheiden overwinning leidde (de PvdA klom  van 39 naar 43 
zetels) m aar de drie confessionele partijen samen tien zetels verloren, kwam  na een specta
culaire form atie het kabinet-Den Uyl tot stand (rood met een witte rand).

Deze regeerperiode werd na v ijf  jaar door de PvdA afgesloten met tien zetels winst. Het 
was voor het eerst dat in Nederland een dergelijke prem ierbonus kon worden verzilverd. Dat 
oppositie niettemin loont, ook in Nederland, bewees vervolgens Hans Wiegel. De gloriejaren 
van het kabinet-Den Uyl waren tegelijkertijd ‘his finest hour’. De polarisatiestrategie, alhoe
wel van linkse makelij, was hem op het lijf  geschreven. Was het trouwens niet de v v d  die al 
in 1959 de toon had gezet toen de toenmalige vvD -le id er Toxopeus verklaarde samenwerking 
met de PvdA voor eens en altijd uit te sluiten?

Wiegel had al bij de verkiezingen van 1972 zijn sporen verdiend toen hij zijn partij van 16 
op 22 zetels wist te brengen, een stunt die hij daarna herhaalde. Bij de verkiezingen van 1977 
werd zijn vlijm scherpe en totale oppositie tegen het kabinet-Den Uyl opnieuw met zes zetels 
winst beloond, net genoeg om na een eindeloze en dramatisch verlopen formatie in een één- 
tweetje met Van Agt van de tien zetels winst van de PvdA een ‘overwinningsnederlaag’ te 
maken.

In de jaren daarop waren de rollen weer omgekeerd. Nu was het Den Uyl die ten tweede 
male Harer Majesteits oppositie moest aanvoeren. M aar de glans was eraf. Den Uyl had zich 
doen kennen als een rasbestuurder en had de grootst mogelijke moeite zich weer in te leven 
in zijn oude (nieuwe) rol als criticaster. Bovendien ontstond er al gauw een -  typisch Neder
landse -  geloofwaardigheidscrisis, temeer toen het kabinet-Van Agt-W iegel, daartoe ook 
aangezet door cDA-fractieleider Aantjes en daarna Lubbers, probeerde om een zo progressief 
m ogelijk lijkend beleid te voeren. Tegelijkertijd keerde in de samenleving het tij. De vernieu- 
wingsjaren waren stilaan uitgewoekerd en de ruimte voor aansprekende, linkse alternatieven 
nam zienderogen af. Behalve op het punt van de kruisraketten, maar juist op dat punt had 
Den Uyl zo zijn twijfels.

D e kiezer deed de rest. Bij de verkiezingen  van 1981 verlo or de PvdA negen zetels. O pnieu w  

ontstond er een grote im passe in de kab in etsform atie  die daarop volgde, c d a  en v v d  w aren 
blijven  steken op 74 zetels. D e enig denkbare regeringscom binatie  w as een CD A-PvdA-coali- 

tie. M aar er w as één gigantisch  obstakel: Van Agt, die v ie r jaar lang het m ik p u n t van de o p p o 
sitie was geweest, m oest en zou op n ieu w  prem ier w orden . D e PvdA-fractie besloot in m eer

derheid eieren vo or haar geld te kiezen en stem de in m et een kabinet-V an A gt-D en  U yl-Ter- 

louw. D aarm ee stie rf de polarisatiestrategie een natuurlijke d ood  en werd N ederland  van  
coalitiedem ocratie  een consensusdem ocratie .

De oppositie als ‘mission impossible’ in de Nederlandse consensusdemocratie

Het is een mythe dat Nederland altijd een consensusdemocratie is geweest. Het is ongetwij
feld waar dat een zekere mate van pragmatisme ons nooit vreem d is geweest (zo was onze 
spreekwoordelijke tolerantie niet in de laatste plaats een product van onze handelsgeest), 
maar door de jaren heen is er altijd een ondertoon van verdeeldheid geweest. Zo opereerde 
de vooroorlogse s d a p  lange tijd vanuit de ideologie van de klassenstrijd die toetreding tot 
een ‘burgerlijke’ regering uitsloot, en gold voor de christelijke partijen de ‘antithese’, na de 
oorlog gevolgd door het zogenaamde pacificatiemodel. Dit pacificatiemodel was zeker niet, 
anders dan wel gedacht wordt, de voorloper van het huidige poldermodel. Achter de m odus
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vivendi aan de top speelden zich heftige maatschappelijke tegenstellingen af die, met de 
mantel der liefde, wel werden aangeduid als de verzuiling. In feite leefden de verschillende 
bevolkingsgroepen in een soort van segregatie. Verkiezingsbijeenkomsten van de PvdA in het 
zuiden werden in 1956 fysiek onm ogelijk gemaakt terwijl het episcopaat in 1954 het beruch
te Mandement uitvaardigde waarin het room s-katholieken feitelijk verboden werd om naai
de v a r a  te luisteren en/of op de PvdA te stemmen. Deze ontzegde op haar beurt op grond 
van de zogenaamde doorbraakideologie de confessionele partijen hun bestaansrecht (een 
levensbeschouwing kan nooit de grondslag zijn voor politieke partijvorm ing). Intussen 
waarschuwde W D -leider Oud tegen het gevaar van het oprukkend staatssocialisme voor de 
Nederlandse democratie. Hoezo poldermodel?

Daarna volgde de periode van polarisatie als hiervoor beschreven. Deze periode werd 
afgerond door de vorm ing van het ongelukkige kabinet-Van Agt-Den Uyl-Terlouw dat al snel 
aan onderlinge verdeeldheid bezweek. Nadat in 1982 de ‘rechtse’ meerderheid weer was her
steld (de v v d  won onder Ed Nijpels tien zetels!), brak het no-nonsensetijdperk van Lubbers 
aan, al snel maatschappelijk gesanctioneerd door het Akkoord van Wassenaar, waarbij werk
nemers en werkgevers zich voor langere tijd bonden aan een loonm atigingspolitiek in ruil 
voor werkgelegenheid. Deze constructieve opstelling van de f n v  onder leiding van Wim Kok 
was des te opmerkelijker omdat onder m inister Den Uyl van Sociale Zaken en W erkgelegen
heid de vakbondszeeën nog hoog waren gegaan. Den Uyl werd, vanwege zijn Ziektewet, 
m inister van asociale zaken genoemd.

Het spreekt vanzelf dat er temidden van zoveel maatschappelijke consensus voor de par
lementaire oppositie weinig eer te behalen viel. Oppositieleider Den Uyl opereerde in een 
soort vacuüm verpakking. Dat werd er niet beter op toen f n v -leider Kok het stokje in 1986 
van hem overnam. Voor hem was het parlementaire spel, waarin zijn voorganger nog gepokt 
en gemazeld was, volkomen vreemd. Bovendien was het al snel duidelijk dat hem maar één 
doel voor ogen stond: de PvdA terugbrengen in de regering. Hij gruwde van de gedachte nog 
jarenlang tot de oppositiebankjes te zijn veroordeeld.

Na een nederlaag in 1989 was het dan zover: het kabinet-Lubbers-Kok werd een feit. Als 
m inister van Financiën vestigde Kok (anders dan Vondeling in 1965) een ijzeren reputatie 
door een fikse bijdrage te leveren aan de sanering van de overheidsfinanciën, een tweede fun
dament onder het polderm odel, al scheelde het weinig o f de w a o -crisis kostte hem in 1992 
de kop. Toch was de nederlaag bij de verkiezingen in 1994 fors (acht zetels), m aar het pure 
feit dat het c d a  mede door de Lubbers-Brinkm an-controverse een nog groter verlies leed 
(twintig zetels!), maakte Kok tot gedoodverfd premier. De kleur van het kabinet deed al b ij
na niet meer ter zake.

Het werd Paars, vooral dankzij dé grote w innaar d 66 .  Het c d a  stond buitenspel. Zonder 
de nazaten van Rom m e werd diens grote ideaal ‘het onverzoenlijke te verzoenen’ werkelijk
heid. Tegen zo een hemelsbrede coalitie is het voor een partij als het c d a , dat het harm onie
m odel in de genen heeft, m oeilijk oppositie voeren. Zeker als men groot is geworden (en 
klein) met het gevoel een natuurlijke regeringspartij te zijn en zich met elke vezel verbonden 
voelt aan het maatschappelijk m iddenveld dat, zoals van calculerende belangenorganisaties 
kon worden verwacht, de huik naar de nieuwe wind hing. Daar kwam nog bij dat Paars eco
nomisch gezien die wind behoorlijk mee had. Na jaren van helse bezuinigingen was het alles 
meevallers wat de klok sloeg en verdween het financieringstekort halverwege Paars II als 
sneeuw voor de zon.
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Dat betekent niet dat er niets te opponeren viel. Het aantal crises en affaires was zo groot 
dat sp-leider M arijnissen de term ‘sorrydem ocratie’ introduceerde, en niet ten onrechte.15 
Diep ingrijpende kwesties zoals de val van Srebrenica, het Schipholdebat, de super-pc-affai
re, de Bijlmerenquête, de vuurwerkram p in Enschede, legden genadeloos de feilen van de 
m oderne overheidsorganisatie bloot, m aar elk parlem entair debat tijdens Paars liep, politiek 
gezien, met een sisser af. Nooit eerder was de politieke regie vanuit het ‘torentjesoverleg’ zo 
effectief.

Thorbeckes dualisme was, als puntje bij paaltje kwam, in geen velden o f wegen te beken
nen, het parlement faalde keer op keer als controlerend orgaan en de ministeriële verant
woordelijkheid, hoeksteen van de parlementaire democratie, erodeerde. M aar de parlem en
taire oppositie werd, zowel in het parlement als door de media, afgedaan als een ritueel. ‘Ze 
spelen nu eenmaal de rol die ze moeten spelen’, was vaak het com m entaar van een ‘aange
schoten’ minister die het toch weer allemaal had ‘overleefd’.

Niet altijd reageren de regeringspartijen echter zo laconiek. Tijdens het debat over het rap- 
port-O osting naar aanleiding van de vuurwerkram p in Enschede was oppositieleider De 
Hoop Scheffer de gebeten hond omdat hij een motie van afkeuring indiende tegen de hoogst 
verantwoordelijke voor de slecht functionerende ambtelijke dienst, minister van Defensie De 
Grave. De woede over ‘deze natuurlijke rol’ was zo groot dat het c d a  zowel door de PvdA als 
de v v d  van toekomstige regeringssamenwerking werd uitgesloten! De omgekeerde wereld. 
‘To turn the rascals out’ was nu het motto van de machthebbers.

Conclusie

Oppositie voeren in de Nederlandse consensusdemocratie is geen sinecure, al is het ook geen 
‘m ission im possible’ zoals Rosenm öller en Marijnissen bewijzen. Alleen al om die reden is 
het begrip eigenlijk een contradictio in terminis. Een consensusdem ocratie die het hele 
maatschappelijke en politieke spectrum  bestrijkt bestaat eenvoudig niet. En dat is m aar goed 
ook omdat zo’n democratisch model laag scoort op de glijdende schaal van het democratisch 
gehalte. Juist het bestaan van een krachtige oppositie is bepalend voor de vitaliteit van een 
democratisch systeem. Dat ondanks de successen van Paars en de onaantastbaar lijkende 
populariteit van premier Kok de democratische fut er in Nederland een beetje uit is (lage 
opkom st bij verkiezingen, ledenverlies van politieke partijen, rekruteringsproblemen op 
lokaal niveau, gebrek aan publiek debat op landelijk niveau, bureaucratisering van de poli
tiek) is, Lijphart ten spijt, een teken aan de wand.
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Het politieke onvermogen
De moeizame oppositie van christen-democraten in Nederland

André Krouwel

Oppositiearmoede in Nederland

In het vorige Jaarboek Parlementaire Geschiedenis stelde oud-Kam ervoorzitter D. Dolman 
over het huidige politieke bestel: 'Een echte oppositie bestaat er ook al niet. Het c d a  is twee
slachtig. Het kijkt als vanouds naar links en naar rechts. Probeer dan maar eens oppositie te 
voeren tegen een coalitie die zowel links als rechts is. Dat gaat niet.’1 Waarom is krachtige 
oppositie zo problem atisch in het Nederlandse politieke systeem, met name voor christen
democraten? Het is van belang na bijna twee Paarse regeerperioden dit schijnbare onverm o
gen van het c d a  nader te analyseren. Een krachtige oppositie is im m ers een van de kernele
menten van een democratie. Sterker nog, de afwezigheid van oppositie is meestal het bewijs 
dat een regime niet dem ocratisch is.

Ik zal hier trachten aan te tonen dat oppositie een Fremcikörper is in het Nederlandse poli
tieke systeem.2 Dit is te verklaren uit de specifieke historische ontwikkeling van de consen
susdemocratie die heeft geresulteerd in politieke instituties en een elitaire regentenmentali
teit die weinig oppositioneel handelen toelaten.3

Daarnaast hebben christen-democraten nog een drietal additionele problemen als zij 
oppositie moeten voeren. Allereerst hebben zij decennia lang bestuurlijke verantwoordelijk
heid gedragen en kunnen dus m oeilijk principiële, morele oppositie voeren tegen het vrij 
constante regeringsbeleid in Nederland. Een tweede oorzaak voor de zwakte van christen
democratische oppositie ligt in het ‘buitenparlem entaire’ karakter van de partij. Zij leunt 
zwaar op het maatschappelijk middenveld voor de rekrutering van parlementariërs, als 
inform atiebron en voor politieke steun. De christen-dem ocratische parlementaire fractie, 
waar het zwaartepunt van de parlementaire oppositie zou moeten liggen, opereert na het ver
lies van d eze ‘maatschappelijke link’ vaak zwak, is verdeeld en verregaand ondergeschikt aan 
de partijtop. Een derde complicatie is dat christen-dem ocraten traditioneel een m iddenpo
sitie innem en tussen het liberalisme en het socialisme waardoor decennialang confessionele 
partijorganisaties als spilpartijen in het politieke centrum konden opereren. Hoe moeten 
confessionelen nu oppositie voeren tegen een Paars beleid dat zij grotendeels zelf voorstaan? 
Eén m ogelijkheid voor de Nederlandse christen-dem ocratie om deze Gordiaanse knoop te 
ontwarren is het politiseren van een nieuwe scheidslijn.

Late en gebrekkige ontwikkeling van politieke oppositie in de Lage Landen

In zijn fameuze artikel over de ontwikkeling van politieke oppositie in Nederland stelt de 
Leidse politicoloog Hans Daalder dat de late ontwikkeling van nationaal georganiseerde 
oppositiepartijen wordt veroorzaakt door de langdurige dom inantie van een calvinistische
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en liberale elite.4 Daarnaast was de politieke macht lange tijd regionaal gespreid door de late 
centralisatie van de staatsmacht. D oor het ontbreken van een krachtig politiek centrum ont
wikkelde zich pas aan het einde van de negentiende eeuw een democratische en reform isti
sche oppositie. Vanaf deze periode werd de liberale elite geconfronteerd met een gematigde, 
beleidsgeoriënteerde en democratische oppositie van protestanten, katholieken en later ook 
socialisten. De eerste politieke ‘massaorganisaties’ groepeerden zich tussen 1870 en het eerste 
decennium van de twintigste eeuw. M aar geen van deze emancipatiebewegingen bleek in 
staat voldoende politieke macht te verwerven om de politieke orde te wijzigen en zij voegden 
zich dus uiteindelijk naar het bestaande pluralistische karakter van de Nederlandse samenle
ving en naar de traditie van com prom isvorm ing en acceptatie van meningsverschillen. De 
belangrijkste politieke partijen opereerden binnen een systeem van politiek onderhandelen 
waarbij de verschillende ideologische tradities werden geaccepteerd en gerespecteerd.

De specifieke historische ontwikkeling van de Nederlandse natie heeft ertoe geleid dat de 
bevolking lange tijd verdeeld was langs religieuze scheidslijnen. De sociale en politieke orga
nisatie van de verschillende godsdienstige groepen leidde tot scherp afgebakende leefwerel
den, de levensbeschouwelijke ‘zuilen’. Tussen 1860 en 1917 verscherpten de politieke verhou
dingen zich aanzienlijk. In het bijzonder de ‘sociale kwestie’, de vrijheid van onderwijs en het 
kiesstelsel leidden tot wederzijdse tegenstellingen tussen de christelijke partijen en de soci- 
aal-dem ocraten en de liberalen.5 Succesvolle pogingen om deze conflicten tussen de ver
schillende minderheden te ‘pacificeren’ hebben geleid tot een kenmerkende politieke cultuur 
en praktijk in Nederland die door de politicoloog Arend Lijphart wordt aangeduid als de 
consensusdem ocratie.6 Deze wordt gekarakteriseerd door een praktijk van machtsdeling en 
respect voor visies van de politieke minderheden, waardoor principiële en structurele oppo
sitie eerder als verwerpelijk en ongewenst wordt gezien dan als een positieve bijdrage aan de 
democratie. Daalder stelt daarom dat er geen sterke, principiële oppositie bestaat.7 Alle poli
tieke partijen voeren ‘beleidsoppositie’ en zijn office-seeking, dat wil zeggen dat partijen stre
ven naar het dragen van regeringsverantwoordelijkheid en eerder constructieve dan princi
piële oppositie voeren. Kortom , oppositie in Nederland is traditioneel ‘fluïde’ en gematigd.

Regentenmentaliteit

Deze relatieve afwezigheid van oppositie in ons land is eveneens het gevolg van het kenm er
kende pragm atisme van Nederlandse politici en het ontbreken van grote visionaire politieke 
ideeën. Politici zien het eerder als hun taak de staat te ‘m anagen’. Dit past volgens Daalder in 
de traditie van een bestuur door deskundige regenten. In deze consensus- o f pacificatiede- 
mocratie heeft de politieke elite een overheersend zakelijke en resultaatgerichte houding bij 
politiek overleg en vermijdt zij scherpe ideologische conflicten. Participanten drijven de 
tegenstellingen niet op de spits en gevoelige kwesties worden ‘gedepolitiseerd’ door topover- 
leg tussen elites, verregaande geheimhouding, uitstel van beslissingen om ‘de zaken nog eens 
goed te bestuderen’ en het vertalen van het conflict in een technocratisch o f  juridisch pro
bleem. Het politiek overleg vindt met name op topniveau plaats en die geheim houding dient 
er toe om dit accom modatieproces tussen de verschillende belangen a f te schermen van over
matige publiciteit. Het principe is dat de regering regeert en de volksvertegenwoordiging 
daarin niet te vaak als storende factor optreedt.8 D oor deze regentenmentaliteit heeft zich 
een sterke monistische tendens voorgedaan die nog steeds wordt versterkt.9 In Nederland
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zijn de ‘ regeringsfracties’, doordat zij zich vooraf committeren aan een regeerakkoord, totaal 
versmolten met de ministers die de partijen aan het kabinet hebben geleverd. Aangezien er 
hier een traditie bestaat om brede coalities samen te stellen en ‘onnodige’ partijen in de rege
ring op te nemen, kan het parlement zelden een duidelijk dualistische, oppositionele rol ver
vullen. Kortom , de consensusdemocratie is geen vruchtbare bodem voor (principiële) oppo
sitie.

Verder kenmerkt deze pacificatiedemocratie zich door een hoge mate van verdraag
zaamheid. De verschillende politieke elites aanvaarden op pragmatische wijze de ideologi
sche verschillen tussen maatschappelijke groepen. Zij streven er niet naar om een ander te 
overtuigen van het eigen gelijk, m aar trachten eerder werkbare com prom issen te vinden die 
voor iedereen aanvaardbaar zijn. Geen scherpe oppositie dus en geen politisering van ver
schillen. Men benadrukt liever de overeenkomsten. Dit wordt m ogelijk om dat ook het 
principe van ‘soevereiniteit in eigen kring’ gelding heeft. Het accom modatieproces is erop 
gericht om de middelen naar evenredigheid over de zuilen te verdelen (het principe van 
proportionaliteit) en geen interventie te plegen in de organisaties van andere zuilen. Men 
mag een eigen leefwereld creëren, met eigen voorzieningen, subsidies en ‘bedrijfsvoering’.10 
D oor zoveel mogelijk verschillende belangen bij de besluitvorm ing te betrekken en deze 
overlegstructuren formeel te institutionaliseren, worden directe, publieke confrontaties van 
conflicterende belangen vermeden. Oppositionele geluiden, voor zover ze bestaan, zijn voor 
burgers onhoorbaar.

O p p o s it ie  v a n u it  de sa m e n le v in g

Het is duidelijk dat de Nederlandse politieke cultuur weinig ruim te gunt aan parlementaire 
oppositie. Theoretisch mag het tegenspel dan meer verwacht worden vanuit de samenleving, 
vanuit het maatschappelijk middenveld. M aar datzelfde maatschappelijk middenveld is sterk 
verbonden met de politieke partijen en wordt door de overheid ruim hartig gesubsidieerd. 
Veel van de m aatschappelijke organisaties zijn niet alleen financieel afhankelijk van de over
heid, m aar hebben in de corporatistische overlegdem ocratie ook nog eens het m onopolie op 
beleidsbeïnvloeding. Gematigde belangenorganisaties worden door de regering uitgenodigd 
deel te nemen aan de ontwikkeling en uitvoering van overheidsbeleid. Zij zullen zich dus 
doorgaans zeer coöperatief opstellen om hun privileges niet te verliezen en committeren zich 
in hoge mate aan de uitkom st van het overleg. Ook hier is er dus slechts geringe ruimte voor 
politisering van politieke verschillen en m aatschappelijk verzet tegen het regeringsbeleid.

Deze typische institutionele en culturele kenmerken van de overlegdemocratie hebben in 
toenemende mate geleid tot het al eerder genoemde m onisme. Bestuurders en volksverte
genwoordigers staan niet tegenover elkaar, m aar vorm en een partijkartel, waarbij de coali
tiepartijen zich binden aan een gedetailleerd regeer- o f program akkoord. Hierbij voegen zich 
ook de elites van maatschappelijke belangengroepen. Deze versmelting van regering, parle
mentaire fracties, ambtenaren en belangengroepen maakt dat er behalve van parlementaire 
ook van buitenparlem entaire oppositie nauwelijks sprake is.11

Naast deze institutionele en politiek-culturele beperkingen voor het voeren van oppositie 
binnen het Nederlandse bestel, heeft de christen-dem ocratie nog een aantal specifieke pro
blemen.
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De Gordiaanse knoop: christen-democratische oppositie vanuit het centrum

Waarom vinden christen-democraten het zo m oeilijk om oppositie te voeren?12 Ze hebben er 
tenslotte wel ervaring mee. Sterker nog, de a r p  was de eerste oppositiepartij tegen de liberale 
dom inantie in de negentiende eeuw. Ook is confessionele oppositie geen zeldzaamheid. In 
Nederland en daarbuiten nemen christen-dem ocratische partijen lang niet altijd deel aan de 
regering.13 In de jaren vijftig werden de antirevolutionairen buiten de regering gehouden van
wege hun standpunt inzake de dekolonisatie van Indonesië en ook de c h u  heeft bij een aan
tal naoorlogse kabinetten vanaf de zijlijn moeten toekijken. Desalniettemin domineerden de 
confessionelen in naoorlogse kabinetten. Iets meer dan een kwart van alle naoorlogse m inis
ters in West-Europese kabinetten was van christen-dem ocratische huize. In Nederland is dit 
percentage aanzienlijk hoger. De k v p , die tussen 1945 en 1980 onafgebroken regeringsverant
woordelijkheid heeft gedragen, beheerde ruim  40 procent van alle ministeriële portefeuilles, 
de a r p  leverde 13 procent van alle naoorlogse ministers en de c h  u bezette ongeveer 9 procent 
van alle kabinetszetels. Tussen 1980 en 1994 leverde het c d a  ruim  45 procent van alle kabi
netsleden. In de meeste kabinetten waren de christen-dem ocraten num eriek in de m eerder
heid. Het kabinet-Kok 1, zonder confessionele deelname, was dus een duidelijke breuk met de 
traditionele coalitievorming in Nederland sinds de Pacificatie van 1917. Deze breuk is m oge
lijk geworden door het historische verlies van het c d a  in 1994. De christen-dem ocraten verlo
ren bijna 40 procent van hun kiezers en hun haast vanzelfsprekende plaats in het kabinet. De 
verkiezingen van 1998 lieten wederom een achteruitgang zien in electorale aanhang. Het c d a  
is tot de derde partij in het land gemarginaliseerd op flinke achterstand van de tw ee ‘nieuwe 
grote partijen’ PvdA en v v d . Langzaam glijdt de regeringsmacht, ook op lokaal niveau, uit de 
handen van confessionele partijen. En zij lijken het oppositie voeren te hebben verleerd.

Wat alles nog problematischer maakt is dat Paarse coalities in zekere zin anticonfessione- 
le coalities zijn. Dit was ook het geval in België waar het kabinet-Van Acker III (1954-1958) 
een duidelijke reactie was op de confessionele politisering van de koningskwestie. Ook in 
Duitsland was de vorm ing van de sPD-FDP-coalitie van 1969 tot 1982 een reactie op de nega
tieve houding van de c d u / c s u  ten aanzien van de Ostpolitik, het erkennen van de d d r  en 
de Oder-Neisse-grens. In Nederland is binnen de v v d  eveneens een anti-CDA-sentiment 
merkbaar, terwijl dat al langer zichtbaar is bij de PvdA en d 66.  Naast dit anticonfessionele 
sentiment van de belangrijkste politieke partijen heeft het c d a  drie andere problemen bij het 
voeren van oppositie.

Het inhoudelijke probleem voor christen-democraten

Voor het c d a  is het allereerst problematisch met welke inhoudelijke vraagstukken en issues 
christen-dem ocraten oppositie kunnen voeren. Omdat een oppositiepartij zich moet onder
scheiden van de regeringspartij (en) moet het c d a  op zoek naar datgene wat het onder
scheidt van de Paarse coalitiepartijen. Morele kwesties lijken het meest voor de hand liggend. 
M aar hier stuit de christen-democratie op een tweeledig probleem. Het idee dat het c d a  de 
hoogste waarden verdedigt, de m onopolisering van de m oraal, is niet langer verdedigbaar. 
Weliswaar is het electoraal gunstig om op gezette tijden de christelijke waarden te bena
drukken, m aar dat is dan toch vooral gericht aan het adres van de steeds verder slinkende 
confessionele niche in onze samenleving. Daarbuiten laten weinigen zich nog iets gelegen lig-
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gen aan een van boven at'opgelegde christelijke m oraal. Integendeel, als we de studies van de 
politicoloog Ronald Inglehart mogen geloven zijn Nederlandse burgers veelal postm ateria- 
listen die persoonlijke vrijheid en individuele keuzes hoog in het vaandel dragen.1,1 Het hedo
nistisch vrijetijdsgedrag van burgers en de enorme toename van allerhande‘alternatieve’ reli
gies en andere zingevingsactiviteiten duiden evenmin op een wederopstanding van georga
niseerd christendom. Die weg kan het c d a  dus beter niet inslaan.

In een ander opzicht hebben de christen-dem ocraten de ideologische wapens eveneens uit 
handen gegeven. Het c d a  en zijn voorgangers hebben aan de wieg gestaan van alle ‘oplos
singen’ van juist die vraagstukken waarop christenen in andere (Europese) landen nog pro
fiel bij het electoraat verwerven: prostitutie, drugsgebruik, homoseksualiteit, euthanasie, 
abortus, genetische manipulatie, gezinspolitiek, winkelsluitingstijden, zondagsrust enzo
voorts. Het c d a  heeft decennialang meegewerkt aan een praktijk van gedogen van overtre
dingen en van een zeer ruime overschrijding van de traditionele christelijke m oraal. Het kan 
nu onm ogelijk ineens te hoop lopen tegen de bestaande libertaire wetgeving en tolerante 
praktijk op deze terreinen. Het zou totaal ongeloofwaardig overkomen, en evenmin erg prak
tisch zijn, om nu ineens als m oraalridders op te treden tegen junks, prostituees, hom o
seksuelen, geëmancipeerde vrouwen die aan geboortecontrole doen o f ouderen en langdurig 
zieken die een m enswaardig einde aan hun leven wensen. Zeker nu prostitutie recentelijk 
‘netjes’ is geïntegreerd in de formele economie, homoseksuelen elkaar het jawoord geven en 
het Nederlandse libertaire beleid op het gebied van abortus, euthanasie en drugs steeds meer 
navolging en erkenning in het buitenland krijgt. Kortom , christen-dem ocraten kunnen 
slechts op zeer beperkte schaal traditioneel christelijke issues politiseren om electoraal te 
scoren.

H et c h r is te n -d e m o c ra t is c h  p ro f ile r in g s p ro b le e m

Een tweede obstakel voor een effectieve oppositie vanuit het c d a  tegen Paarse o f  Pim pel
paarse coalities is zo m ogelijk nog onoverkomelijker. Het probleem van de christen-dem o- 
cratie is dat zij altijd een positie heeft ingenomen tussen het ‘staatloze’ liberalisme en het te 
revolutionaire socialisme. De christen-dem ocratie heeft traditioneel een positie in het poli
tieke centrum en vervult een brugfunctie tussen links en rechts, tussen kapitaal en arbeid. De 
k v p  en later het c d a  hebben deze centrumpositie, zij het meestal iets rechts van het midden, 
principieel verdedigd. Op deze wijze hielden zij im m er één o f meer van de andere grote par
tijen (p v dA en v v d ) ter linker- en ter rechterzijde van de eigen spilpositie. Deze strategische 
bezetting van het centrum maakte het voor de confessionelen m ogelijk om te participeren in 
alle naoorlogse kabinetten. Dit geldt overigens niet voor alle christen-democratische partij
en: de a r p  nam  na 1945 aanvankelijk een uiterst rechtse positie in binnen het Nederlandse 
politieke spectrum  en zette zich hiermee buitenspel voor de brede coalities. Met name de 
nadruk op het ‘herstel van orde en gezag’ in Nederlands-Indië veroorzaakte deze rechtse 
positionering. Na de jaren vijftig voer de a r p  een linksere koers, om uiteindelijk deel uit te 
maken van de ‘linkse consensus’ in de jaren zeventig. O ok de c h u , aanvankelijk een meer 
rechtse en elitaire partij, schoof eind jaren vijftig op naar het politieke centrum. Vanaf eind 
jaren tachtig verliet zowel de PvdA als de v v d  haar traditionele stellingen en schoof op naar 
het politieke m idden, waardoor het c d a  werd ‘doodgedrukt’ tussen het sociaal-liberalisme 
van de v v d  en de liberale sociaal-dem ocratie van de Pv d A. 15 Nu het c d a  wordt geconfron-
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teerd met een coalitie van liberalen en sociaal-democraten wordt het m oeilijk om met de tra
ditionele m enging van deze ideologieën oppositie te voeren.

De christen-democraten moeten de liberalen en sociaal-democraten dus uit elkaar zien te 
spelen. Historisch gezien kennen de Paarse partijen grote sociaal-econom ische tegenstellin
gen en zijn er traditioneel ook verschillen van inzicht op het gebied van nationale en inter
nationale law and order. M aar de PvdA en de v v d  zijn elkaar in de afgelopen tien jaar dicht 
genaderd op de links-rechts scheidslijn.16 De PvdA is een Derde-W egpartij in optirna form a 
en heeft een groot deel van het collectivistisch en interventionistisch staatsdenken achter zich 
gelaten.17 De v v d  heeft zich bekeerd tot het sociaal-liberalisme door een groot deel van het 
rechts-conservatieve gedachtegoed overboord te gooien.

Er valt gewoonweg niet veel in te brengen tegen het Paarse beleid vanuit christen-dem o
cratische hoek. Het is economisch succesvol, populair en in veel opzichten ‘christen-dem o- 
cratisch’. Sterker nog, de staatsfinanciën zijn gezonder dan ze ooit zijn geweest onder kabi
netten geleid door christen-democratische premiers.

Het profileringsprobleem  heeft ook een electorale com ponent. Op het electorale vlak is 
het c d a  een volkspartij, ‘een partij voor iedereen’, ook wel een catch-all-p<\ïü) genoem d.18 
Het electoraat van het c d a  vertoonde traditioneel grote overeenkomst met de Nederlandse 
bevolking in het algemeen, alhoewel c d a -kiezers over het algemeen wel confessioneler zijn 
en m eer op leeftijd dan gemiddeld. De mobilisatie van kiezers uit alle lagen van de bevolking 
en de op consensus gerichte strategie maakte het c d a  tot de meest dom inante partij van het 
Nederlandse partijstelsel. Dit karakter van ‘volkspartij’ op het electorale vlak is niet zozeer 
het resultaat van een recente aanpassingsstrategie, m aar sinds lange tijd reeds een wezenlijk 
kenm erk van de christen-dem ocratie zelf.19 Christen-democraten streven naar een vertegen
woordiging van alle sociaal-econom ische klassen. Hierdoor kunnen zij m oeilijk zeer gepro
fileerde en radicale standpunten innemen. O nm iddellijk zou een deel van de achterban zich 
geschoffeerd voelen en de partij verlaten. Een voorbeeld hiervan vorm en de uitlatingen van 
CDA-lijsttrekker Elco Brinkm an over de sociale zekerheid bij de verkiezingen van 1994. Niet 
langer garandeerde het c d a  de hoogte en duur van de a o w . Oudere kiezers en de wat links
ere aanhangers liepen massaal weg. En zij kwamen, ook na het verdwijnen van de ouderen
partijen, niet meer terug. Wat vroeger de kracht van de beweging was, blijkt in de oppositie 
een zwakte. Men kan geen eigen en duidelijk profiel ontwikkelen.

Nu ook de PvdA en de v v d  hun traditionele achterban overstijgen in hun electoraal appèl 
heeft het c d a  moeite om zich te handhaven als een geloofwaardig alternatief. Ook de PvdA 
en de v v d  laten zien een ‘vergelijk tussen de sociale klassen’ te kunnen bewerkstelligen en 
hiermee ontvalt de christen-dem ocratie haar sterkste punt. De traditionele liberaal-confes- 
sionele meerderheid lijkt niet langer te bestaan in Nederland.

H et s tr u c tu re le  p ro b le e m  v a n  de c h r is te n -d e m o c ra t ie

A lsof dit nog niet ram pzalig genoeg is, worstelen christen-dem ocraten in Nederland nog met 
een derde probleem dat van meer structurele aard is. Het c d a  is als politieke beweging in 
verval.20 W eliswaar heeft de vorm ing van het c d a  de structurele neergang van de christen
democratische partij kunnen vertragen (en zelfs even keren), maar maatschappelijke proces
sen als secularisatie, individualisering, afnemende partij-identificatie als gevolg van steeds 
diffusere identiteiten, de ideologische dom inantie van het (neo)liberalism e en het verander-
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de karakter van de politieke opponenten m arginaliseren de confessionelen in een steeds klei
ner wordende electorale niche. Het c d a  verliest aantrekkingskracht op bijna alle groepen 
kiezers.21 In hogere mate dan de andere politieke partijen is het c d a  organisatorisch in ver
val. Tot en met de jaren vijftig had de k v p  rond de 400.000 leden, de a r p  ruim  100.000 en 
de c h u  ruim  50.000. Daarna verloren de christen-democratische partijen een dramatisch 
groot aantal leden. Eind jaren zestig had de k v p  nog m aar 100.000, de a r p  80.000 en de c h u  
m inder dan 30.000 leden. De vorm ing van het c d a  heeft de leegloop niet kunnen stoppen. 
Vanaf eind jaren tachtig is het CDA-ledenaantal geslonken van 120.000 naar m inder dan 
80.000 leden in 2001. Weliswaar geldt deze erosie voor alle grote partijen, m aar bij de chris- 
ten-democratische partij is dit verval het grootst.

Zowel op electoraal, ideologisch als organisatorisch niveau lijkt het aanpassingsvermogen 
van het c d a  beperkt en zijn er nog weinig tekenen van een duidelijke ideologische en orga
nisatorische herijking, in welke richting dan ook. Het c d a  is traditioneel een bestuurders
partij die het moest hebben van ervaren beleidsmakers op lokaal, regionaal en departem en
taal niveau, een beweging van de basis.22 Het c d a  lijkt grote moeite te hebben zich aan te 
passen aan de m oderne vorm en van politieke informatieoverdracht en machtsvorm ing. In 
een tijd waarin populistische en kandidaat-georiënteerde campagnes worden gevoerd, poli
tici zich ‘profileren’ via de media, gesimplificeerde politieke standpunten in oneliners moeten 
worden gebracht en aansprekend leiderschap een steeds belangrijker factor in de overweging 
van de kiezer is, lijkt het c d a  een zware handicap te hebben. Bij veel burgers behoudt het 
c d a  het beeld van een pragmatische o f  zelfs opportunistische bestuurderspartij. Wanneer 
die partij nu ineens principiële oppositie zou gaan voeren o f zeer populistische politieke 
boodschappen gaat verkondigen is dat in de ogen van kiezers een enorme trendbreuk en een 
ongeloofwaardige gedaantewisseling.
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Een tweede kenmerk van dit structurele verval is de maatschappelijke ontworteling van het 
c d a . Het m aatschappelijk middenveld was traditioneel een machtsbron die onlosmakelijk 
verbonden was met het c d a . Niet alleen was het een bron van politieke en bestuurlijke 
inform atie, maar via het maatschappelijk middenveld en het grote aantal lokale bestuur
ders reikte het c d a  tot in de kleinste hoekjes van de samenleving. Daarnaast waren de ster
ke banden met de civil society ook van groot praktisch belang. Via allerlei maatschappelijke 
organisaties rekruteerde het c d a  kundige en ervaren bestuurders en politici en kon het een 
flinke achterban mobiliseren. Dit maakte de partij tot een gew'ilde en betrouwbare coalitie
partner, o f  in ieder geval tot een politieke kracht die je maar beter niet tegenover je in de 
oppositie kon hebben. Nu de macht langzaam wegvloeit uit de partij, mijden zowel geta
lenteerde politici als gevestigde belangengroepen het c d a . Daar valt immers weinig meer te 
halen in termen van politieke invloed en carrièreperspectief. Het c d a  lijkt zelfs de kerken 
te ontwijken uit angst voor een te conservatief imago en de kerken zoeken op hun beurt 
samen met andere belangengroepen steeds vaker de daadwerkelijke machthebbers van PvdA 
en v v d  op. Het verschrom pelen van de organisatie en het weglekken van informatie, 
m obilisatieverm ogen, maatschappelijke invloed en politiek talent maakt het c d a  steeds 
machtelozer. Het machtsverlies van het c d a  op nationaal niveau heeft er tevens toe geleid 
dat het allerlei sleutelposities in het staatsbestel moest prijsgeven. Liberalen en sociaal
democraten verdelen nu de topfuncties in het openbaar bestuur. Hoe langer de uitsluiting 
van het c d a  aanhoudt hoe m oeilijker het wordt om machtsposities terug te krijgen. Voor 
bestuurders op lokaal niveau betekent dit tevens dat zij steeds m inder voor elkaar krijgen 
omdat de directe connecties met bewindslieden in hogere bestuurslagen verloren zijn 
gegaan. Dit verlies van controle over het te voeren beleid heeft ook electorale gevolgen. 
Im m ers, wie geen beslisser is verliest de m edia-aandacht. Hierdoor heeft het c d a  het steeds 
m oeilijker om het voorgestane beleid (voor zover het al een alternatief heeft) onder de aan
dacht van de kiezers te brengen. Een krachtige oppositie wordt het c d a  door deze factoren 
structureel onm ogelijk gemaakt.

De nieuwe weg: politisering van een nieuwe scheidslijn

Welke wegen blijven open voor het c d a  om  zich hernieuwd te profileren en aan te passen 
aan de veranderde omstandigheden? Aangezien confessionelen niet bereid lijken te zijn om 
de institutionele vorm geving van Nederland te veranderen blijft er slechts één ding over: zij 
moeten een nieuwe scheidslijn politiseren. Er zijn een aantal scenario’s te bedenken.23 Hier
boven is al geschetst dat in een samenleving zonder duidelijke collectieve identiteiten de 
‘politiek der bemiddeling’ niet langer m ogelijk is. Een ontwikkeling van het c d a  in de rich
ting van een meer conservatieve partij als de Britse Tories o f  de Beierse c s u  zal in Nederland 
weinig aantrekkingskracht hebben. De oplossing moet dus worden gezocht enerzijds in het 
benadrukken van meer fundamentalistische christelijke standpunten (met alle hierboven 
geschetste problemen van dien) en een meer com m unitaristisch gedachtegoed. De politise
ring van een meer anti-individualistische en meer op de ‘gemeenschap’ gerichte ideologie is 
m ogelijk omdat er langzamerhand een nieuw politiek spectrum in Europa is te ontwaren. 
Terwijl de oude tegenstellingen van religie en klasse verdwijnen, doemt een nieuwe politieke 
tegenstelling op. Daarbij staan traditionele en neoliberale (inclusief de PvdA)  tegenover de 
meer behoudende krachten. Op de conservatieve pool van dit spectrum  staan de ‘anti-indi-
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vidualistische, antigroei’ -partijen die steeds meer de nadruk leggen op de negatieve kanten 
van m ondialisering, consum entism e, m arktwerking en aantasting van het milieu. En dit keer 
is het niet links dat waarschuwt voor de negatieve gevolgen van ongebreidelde economische 
groei en consum entism e, maar zijn het juist de religieuze, rechts-conservatieve partijen (c d a  
en ChristenUnie) samen met ‘groene’ partijen. Door aansluiting te zoeken bij m aatschappe
lijke groeperingen als de m ilieubeweging en antiglobaliseringsbeweging kan het c d a  een 
sprong voorwaarts maken. Terwijl de traditioneel ‘linkse’ partijen hun geloof in de individu
alistische, consumerende burger bezingen, waarschuwen deze ‘neoconservatieven’ tegen het 
destructieve effect op het gezin en andere samenlevingsverbanden van al die hedonistische 
consumptie. Langzamerhand verkondigen christelijk-conservatieve en ‘groene’ partijen op 
dit vlak gelijkluidende standpunten. Ook m ilieupartijen pleiten voor een zeker behoud van 
de bestaande verhoudingen en verworvenheden.

H et b e h o u d  van  de S c h e p p in g  o f  G a ia

De opbouw van een dergelijke brede groepering past ook in de lijn die de christen-dem o
craten feitelijk hebben gevolgd sinds de ontzuiling. Met het samenvoegen van k v p , c h u  en 
a r p  is een beweging in gang gezet naar een brede interconfessionele politieke organisatie. 
M eer recentelijk is een voorzichtige opening gemaakt naar andere gelovigen, zoals moslims 
en aanhangers van andere niet-westerse godsdiensten. Vanuit deze verbreding is het slechts 
een kleine stap om ook de samenwerking aan te gaan met diegenen die pleiten voor het 
behoud van Gaia, in plaats van de Schepping. Een groeiend deel van het electoraat maakt 
zich zorgen over het verval van de sociale verbanden, met name van het gezin, de verloede
ring en uitverkoop van de publieke voorzieningen, het vernietigende effect van productie en 
consumptie op het milieu, de genetische m anipulatie van plant, mens en dier en de steeds 
toenemende armoede in grote delen van de wereld en de daaruit voortvloeiende vluchtelin
genstromen. Deze groep kiezers, die niet is in te delen bij traditioneel links o f rechts, is gro
ter dan het traditioneel christelijke electoraat. Het is voor het c d a  tevens m ogelijk deze btug 
te slaan naar diegenen die protesteren tegen de effecten van de m ondialisering op de pro
ductie van lokale levensmiddelen. In Frankrijk is het boegbeeld van deze beweging de boer 
José Bové en in Nederland hebben recent agrarische jongeren zich ook aangesloten bij het 
verzet tegen de globalisering. Dat de traditionele achterban van het c d a  zich al aan het her
groeperen is terwijl de partijleiding nog steeds in verwarring rondloopt na twee verkiezings
nederlagen is een veeg teken. In plaats van zich volledig te concentreren op een ineffectieve 
loyale en bestuurlijke parlementaire oppositie tegen een regering die ‘christen-dem ocrati- 
scher’ is dan het c d a  zelf, kunnen de christen-democraten beter gaan werken aan het her
formuleren van hun gedachtegoed op een wijze die aansluit bij de grote ‘neoconservatieve’ 
beweging die langzamerhand aan kracht en cohesie wint.
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De tactiek van een brulkikvors 
Oppositie ten tijde van de antithese (1888-1918)

Ineke Secker

Inleiding

Precies een eeuw geleden beleefde Abraham Kuyper zijn finest hour. Z ijn  felle oppositie tegen 
de liberalen werd in 1901 beloond met het premierschap van een tweede christelijk coalitie
kabinet. In navolging van Groen van Prinsterer achtte Kuyper van alle maatschappelijke 
tegenstellingen de antithese, de tegenstelling tussen geloof en ongeloof, de belangrijkste. Poli
tiek betekende dit dat christenen, stoelend op één wortel des geloofs, ondanks en met aan
vaarding van onderlinge tegenstellingen dienden samen te werken. Protestantse en katholie
ke groeperingen vonden elkaar daadwerkelijk in hun strijd voor financiële gelijkstelling van 
het bijzonder met het openbaar onderwijs. En dat betekende eind negentiende eeuw per 
definitie oppositie tegen de heersende liberalen. Hun eerste succes boekten de kerkelijke par
tijen in 1888, dertig jaar later werd het beoogde doel bereikt.

De Pacificatie van 1917 wordt in het algemeen gezien als het resultaat van uitruil: algemeen 
kiesrecht voor links (de niet-confessionele partijen), financiële gelijkstelling van het bijzonder 
onderwijs voor rechts (de confessionele partijen). Dientengevolge is de parlem entaire oppo
sitie in de voorafgaande drie decennia vooral beschreven tegen de achtergrond van de anti
thetische opstelling van rechts en links.1 M aar speelde de antithese, de op geloof gebaseerde 
tegenstelling, ook feitelijk  zo’n allesoverheersende rol in het parlementaire steekspel tussen 
regerings- en oppositiepartijen? Werd zij, behalve bij de onderwijskwestie, ook bij niet aan 
godsdienst gerelateerde onderwerpen in stelling gebracht en betekende dat min o f  meer struc
turele oppositie? Daarvan was tevoren nog nauwelijks sprake geweest. Kamerleden, in distric
ten gekozen en niet aan partijprogram m a’s gebonden, verenigden zich wel in Kamerclubs maar 
kenden nog geen strikte fractiediscipline. Elke stemm ing kon verrassingen opleveren.

Ter beantwoording van deze vragen wordt in deze bijdrage de feitelijke opstelling van par
tijen in de Staten-Generaal tegenover de alternerend rechtse en linkse kabinetten tussen 1888 
en 1918 onderzocht in de verslaglegging van vooral contemporaine parlementaire geschied
schrijvers en journalisten.2

Afwachtende houding

Bij de verkiezingen van 1888, waaraan ruim  tweemaal zoveel kiezers konden deelnemen als 
tevoren, werd van confessionele zijde met succes opgeroepen om a f te rekenen met het liberaal 
wanbeheer en in geen geval op een liberaal te stemmen. Het eerste christelijke coalitiekabinet 
dat hierna kon worden geformeerd, wilde natuurlijk vóór alles een ‘schoolwetministerie’ zijn, 
maar stelde zich voor het overige bescheiden op. Liberalen namen om tactische redenen een 
afwachtende houding aan.3 Alle begrotingshoofdstukken werden zonder hoofdelijke stem
ming o f  met zeer grote meerderheid aangenomen.
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BEKEHDEU - *• 
T'JDGEN OOlEN

Spotprent Albert Halm, De Ware Jacob, 8 januari 1904.

Dat de liberale oppositie zich nadrukkelijk liet horen bij de Lager-Onderwijswet wekt geen 
verbazing. Toch stemden behalve alle confessionelen ook heel wat liberalen voor, zoals min
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o f meer beloofd was in 1887.4 Partijpolitiek gekrakeel ontbrak vrijwel geheel bij de A rbeids
wet en de Pensioenwet voor ambtenaren.

Bij financiële wetsontwerpen, zeker bij de ontwerpen die op protectionisme betrekking 
hadden, was er steevast sprake van partijpolitiek gebonden stemmingen. Links beschuldigde 
de confessionele meerderheid van blinde volgzaamheid, rechts op zijn beurt de oppositie van 
partijzucht. De antitheseopstelling was voorts duidelijk aanwezig in de verwerping van de 
begroting van Koloniën door de in meerderheid liberale Eerste Kamer. De minister werd gods- 
dienstfanatisme verweten in zijn koloniale onderwijsbeleid. Liberalen hadden het evenmin 
begrepen op de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. De Savornin Lohm an werd beschul
digd v a n ‘partijdrift, geflankeerd met talent, en daardoor te gevaarlijker’.5 Partijdigheid achtte 
men aanwezig in zijn benoem ingsbeleid en in zijn voorstel om grote steden te splitsen in enkel
voudige kiesdistricten. M aar bij de Spoorwegwet moest de regering de kabinetskwestie stellen 
om zich van voldoende rechtse steun te verzekeren. En afvalligheid in de rechtse gelederen 
bezorgde de regering een echec bij contracten met stoom vaartm aatschappijen.

De christelijke coalitie struikelde over de afschaffing van de plaatsvervanging bij de 
dienstplicht. Liberalen gingen daardoor bij de verkiezingen in 1891 met de winst strijken. In 
het nieuwe kabinet-Van Tienhoven was de hoofdrol weggelegd voor de progressieve Tak van 
Poortvliet (Binnenlandse Zaken). Alle ministers waren akkoord gegaan met zijn voorw aar
den, in een A m ice ’-briefje voorgelegd. Een nieuwe Kieswet stond daarin centraal, m aar ook 
werden een sociaal program m a en belastinghervorm ing aangekondigd. Rechts verklaarde 
zich bereid het kabinet op zijn daden te zullen beoordelen. ‘Oppositie quand-m êm e’ werd 
niet beoogd.6 De antirevolutionairen stelden wel enkele voorwaarden: geen invoering van 
algemeen kiesrecht, invoering van de Schoolwet-M ackay en eerbiediging van de zondagsrust.

Rechts hield zijn belofte. Op grond van de gehouden stemmingen kan men niet spreken 
van structurele oppositie. Buitengewoon felle oppositie trof wel het voorstel van gesplitste 
inkomstenbelasting, m aar rechts stemde daarbij verdeeld: antirevolutionairen grotendeels 
tegen, katholieken in meerderheid vo o r.7 Van verdeelde rechtse oppositie was ook sprake op 
het gebied van M arine en Oorlog. Met betrekking tot sociale wetgevingsvoorstellen verschil
den alle partijen van mening over de mate van staatsinvloed. De Kieswet van Tak bleek een 
brug te ver. De verdeeldheid hierover manifesteerde zich ook Kamerbreed. Volgens afspraak 
volgde een Kam erontbinding toen Tak zijn wetsontwerp introk.

‘ Tak’ en de antithese

De tweespalt over het wetsvoorstel-Tak deed zich bij de stembus volop gelden. Toen de 
progressieve Takkianen verloren, trad het kabinet af. Het had zonder al te grote problemen 
kunnen regeren zolang onderwijs en kiesrecht m aar niet op de agenda stonden. Dat werd nu 
anders en teleurgestelde liberalen wisten wel waarom .

‘Omdat de groote leider der anti-revolutionaire partij Dr. Abraham Kuyper de politieke schei
dingslijn heeft weten te ontdekken op heel het erf der Nederlandsche staatkunde. Dat is reeds nu, 

aan de linkerzijde tegen hem een verwijt, nu hij nog slechts in De Standaard driestart. Hoe zal 
dat worden, wanneer de groote leider zelf zijn plaats in de Tweede Kamer begeert op te eischen?’8

De behoudende liberaal Röell probeerde eerst een kabinet van verschillende anti-Takkianen
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te formeren m aar stuitte op de weigering van twee antirevolutionaire kandidaten. Ten slotte 
kwam hij met een kabinet geheel samengesteld uit behoudende liberalen met Van Houten op 
Binnenlandse Zaken.9 In de Tweede Kamer liet de verkiezingsstrijd diepe sporen na. Takki- 
aan Kuyper, inderdaad teruggekeerd in de Kamer, was niet bereid in eendracht met anti-Tak- 
kiaan Lohm an samen te werken en vorm de een afzonderlijke antirevolutionaire Kamerclub. 
Lohm an c.s. werden aangeduid als vrij-antirevolutionairen. Van een aaneengesloten confes
sionele oppositie hoefde het kabinet dus op voorhand niet veel te vrezen.

De tegenstelling tussen Takkianen en anti-Takkianen, progressief versus conservatief, 
speelde een grotere rol, zoals de ministers van M arine en Oorlog wederom ervoeren. Ook 
minister Van Houten stuitte op een verdeelde rechtse oppositie. Kuyper en Lohm an reageer
den uiteenlopend op zijn ingrijpen in het financiële beheer van twee Friese gemeenten als
mede op zijn wetsvoorstel Kam ers van Arbeid, m aar beiden beriepen zich, tot leedvermaak 
van vele Kamerleden, op Groen van Prinsterer. De rechterzijde betoonde zich wel eensgezind 
bij enkele onderwijswetten, daarbij handig gebruikm akend van de wetenschap dat de m inis
ter nooit de portefeuillekwestie zou stellen voordat de Kieswet een feit was. Die Kieswet 
kwam er ondanks oppositie van Takkianen en enkele behoudende liberalen voor wie de wet 
te ver ging. De confessionelen stemden evenals in 1894 verdeeld: Kuyper tegen, Lohm an voor. 
Niettemin trapte de m inister op de tenen van de gehele rechterzijde door in de Eerste Kamer 
op te roepen tot ‘vereeniging tegen clericalisme en protectionisme’ 10 Z ijn  doel, meer libera
le eenheid, bereikte hij er overigens niet mee. De sociale politiek hield de liberale gelederen 
danig verdeeld en rechts mocht daar bij de Algemene Beschouwingen graag op wijzen. Het 
tactisch optreden en de gematigde liberale politiek van het kabinet voorkwam en dat dem o
craten ter linker- en rechterzijde te hoop liepen. En door de goede verstandhouding tussen 
Röell en Lohm an was Kuyper niet in staat zijn befaam de demarcatielijn te trekken tussen 
gelovigen en paganisten.11

De tijd van de grote debatten

De Takkiaanse verdeeldheid speelde nog steeds bij de verkiezingen van 1897. De verwijdering 
tussen Kuyper en Lohm an was na 1894 alleen m aar gegroeid en eensgezindheid in liberale 
kring was eveneens ver te zoeken. Unie-liberaal Pierson, niet behept met partijpolitieke vo or
oordelen, form eerde een gemengd liberaal kabinet. De grootste liberale twistappel, kies- 
rechthervorming, werd naar de toekomst geschoven. In de Kamer trad Kuyper steeds meer 
op de voorgrond door de antithese naar believen op te rekken als oppositiem iddel.12 Als aller 
aandachttrekkende spreker had hij er een geduchte concurrent bij gekregen, de sociaal
democraat Troelstra. Beiden bevochten de regering én elkaar. Troelstra was Kuypers antithe- 
seopstelling een gruwel. Voor hem was de ware tegenstelling tussen partijen gelegen in hun 
sociale opstelling. Hij deed voortdurend een beroep op democraten ter rechter- en linkerzij
de om mee te werken aan invoering van algemeen kiesrecht en om  aldus tot uitgebreide 
sociale wetgeving te kunnen komen. Arbeiders van alle godsdienstige gezindten vereenigt u, 
sneerde het behoudend liberale Kamerlid M ees.13 M aar met het aannemen van de opnieuw 
ingediende en nu aangenom en Dienstplichtwet werd eerder een oude splijtzwam tussen de 
christelijke partijen weggenomen.14

Geduchte oppositie trof het ontwerp-Ongevallenwet van de zijde van katholieken, beide 
antirevolutionaire groepen en behoudende liberalen. M aar uiteindelijk kozen Kuypers club
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en progressieve katholieken voor de praktijk in plaats van voor het beginsel en stemden voor. 
Lohm an zag in het wetsvoorstel bovenal een voorbeeld van klassenrecht, uitsluitend profij
telijk voor arbeiders, en stemde principieel tegen. Gezondheidswet en W oningwet daarente
gen kwamen zonder veel oppositie tot stand. Bij de Leerplichtwet vond de regering de gehe
le rechterzijde, op twee katholieken na, weer tegenover zich; de schoolstrijd dreigde weer in 
volle hevigheid uit te barsten. Rechts verwierp staatsvoogdij en dwang van ouders. De wet 
haalde het met de hakken over de sloot (50 tegen 49 stemmen). De beide m inisters-Kam er- 
leden15 hadden meegestemd. Anders dan bij de Leerplichtwet verzetten de confessionelen 
zich niet tegen de Kinderwetten al was ook hier sprake van vergaande staatsbemoeienis met 
het gezinsleven. De toegezegde hoge subsidiëring van de particuliere (confessionele) instel
lingen, die bovendien als een buffer tussen overheid en ouders konden fungeren, had hier 
ongetwijfeld toe bijgedragen.

D e a n tith e se  re g e e rt

In 1901 deed Kuyper er alles aan om rechts tot onwrikbare stembusafspraken te brengen. Hij 
legde alle nadruk op de gemeenschappelijke strijd ‘ tegen de God in het staatsrecht verzaken
de geest, die in aller Liberalen politiek zich belichaam t’. Verschillen met Lohm ans vrij-anti- 
revolutionairen over sociale vraagstukken werden tactisch verdoezeld. Hij overtuigde hen 
ook van de noodzaak van politieke samenwerking met katholieken ‘zoo dikwijls ze voor uw 
christelijke school en voor de christelijke grondslag van de staat bereid zijn met U op te 
komen’.16 Zijn tactiek had succes, de kerkelijke partijen behaalden 58 van de 100 Kamerzetels. 
De winst was mede het gevolg van vrees voor de socialisten, tegen wie Kuyper, ‘die zijn dem o
cratische plunje had afgelegd’, zich schrap had gezet,‘zoodat men in de kerkelijke partijen een 
dam tegen het socialisme was gaan zien’.17 Kuyper form eerde een tweede christelijk coalitie
kabinet. Hoewel hij de felst bestreden figuur was, ook in eigen kring niet bij iedereen geliefd, 
had hij zich in vele principiële debatten de vanzelfsprekende leider van rechts betoond. Ook 
Lohm an moest dit toegeven. A ls  [Kuyper] zijn beloften kan volbrengen [ ...]  dan zal ik dit 
gaarne zien. Ik reken mij dus tot de zeer welwillende toeschouwers.’18

Kuypers optreden als minister zorgde in het parlement voor het nodige spektakel. Het 
publiek had het er voor over urenlang te wachten om zich van een plaatsje op de publieke 
tribune te verzekeren. Tegenover woordkunstenaar Kuyper stonden meer woordvoerders 
van naam in het parlement. ‘ De heele Kam er was een flonkerend firm am ent met vele ster
ren van de eerste en van de tweede grootte, waar tusschen de kleinere bescheiden meetwin- 
kelden.’ 19 Kuyper stelde de verhoudingen direct op scherp en beschuldigde het vorige kabi
net van onderm ijning van de christelijke grondslagen van de samenleving. Was niet het 
ontwerp-Arm enwet van Borgesius een aanranding van de christelijke kerken, de Leer
plichtwet een aanranding van het vaderlijk gezag en de Ongevallenwet een aanranding van 
de organische band werkm an-patroon? Pas daarna besprak Kuyper mogelijkheden van 
samenwerking tussen rechts en links in wat hij de neutrale, niet per se liberale, zone noem 
de.

Onderwijs b leef het antitheseonderwerp bij uitstek, zoals weer bleek naar aanleiding van 
de Hoger-Onderwijswet, die bijzondere universiteiten gelijkstelde aan rijksuniversiteiten.20 
‘Verderfelijk en een ramp voor het land’, oordeelde Borgesius. Troelstra zag bijzondere un i
versiteiten als ‘ inrichtingen, die onder de naam van universiteiten niets anders zijn dan iso-
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leerinrichtingen voor zwakke geesten die zoveel mogelijk moeten gehouden worden in de 
plooi, waarin de geesten van papa en mama nu eenmaal zijn gelegd. Het is een verkrachting 
der wetenschap, dergelijke inrichtingen te sanctionneeren.’ De eindstemm ing in de Tweede 
Kam er was op één stem na zuiver rechts-links. De in meerderheid liberale Eerste Kamer ver
wierp het wetsontwerp, waarop haar geruchtmakende ontbinding volgde. Bij tal van andere 
onderwijswetten werd er eveneens louter langs partijlijnen gestemd.

Op de beruchtste gebeurtenis onder dit kabinet, de spoorwegstaking in 1903, reageerde de 
linkse oppositie verschillend. Het merendeel der liberalen achtte strafbaarstelling van de sta
kers verdedigbaar, maar eiste tevens verbetering van de rechtspositie van de arbeiders. Men 
steunde de regering toen het voorgestelde stakingsverbod beperkt b leef tot ambtenaren en 
spoorwegpersoneel. De sociaal-dem ocraat Schaper probeerde de behandeling van het wets
voorstel nog te verdagen. Toen Lohm an daarop -  zeer ongebruikelijk -  voorstelde Schapers 
motie van orde zélf te verdagen, reageerden de socialisten woedend. Troelstra had het over 
een ‘een schurkenstreek’ en Schaper over ‘een smerige sloeberstreek van dien m ooien jo n 
ker’.21 De stakingswet werd aangenomen met alleen de stemmen van vrijzinnig- en sociaal
democraten tegen. Opvallend is hoe Kuyper zich beijverde het accent te leggen op de anti
these. Niet alleen verscherpte hij de tegenstelling tussen christelijke en socialistische arbei
ders, hij probeerde tevens -  zonder succes -  liberalen en socialisten in dezelfde hoek te drij
ven.22 Er zit iets tegenstrijdigs in het optreden van dit kabinet. Kuyper bleef de nadruk leg
gen op de antithese als onoplosbare tegenstelling tussen christelijke en m oderne levensop
vattingen op allerlei, niet alleen religieus, terrein, m aar een opm erking in het voorlopig ver
slag dat van antithese zo weinig te merken was, beschouwde hij als een compliment.

Kuyper had bij aantreden zijn kleine luiden laten weten dat specifiek christelijke beginse
len altijd in zijn wetsontwerpen aanwezig zouden zijn. M aar in liberale ogen bood het groot
ste deel van de praktische wetgeving weinig houvast voor de antithesegedachte. Bij de D rank
wet en de Loterijwet bijvoorbeeld, door Kuyper als typisch christelijke wetten aangekondigd 
en door enkele liberalen om ethische overwegingen gesteund, ging de strijd niet over het 
beginsel, m aar over de wijze van toepassing. Kuyper betoogde desgevraagd dat wetten hun 
christelijk karakter ontleenden aan het blote feit dat christelijke partijen er hun fiat aan 
gaven. Dat er meningsverschillen tussen katholieken en antirevolutionairen bestonden over 
wat christelijk was, diende men te accepteren, omdat de Schrift, het gemeenschappelijke uit
gangspunt, nu eenmaal geen nooit falend wetboek is.

D oor het continu op de voorgrond stellen van de antithese had het kabinet zich bij links 
weinig geliefd gemaakt.23 Socialisten verweten Kuyper vanwege zijn stakingswetten boven
dien reactionair en huichelachtig gedrag. Van zijn sociale wetsvoorstellen was nauwelijks iets 
terechtgekomen. In eigen kring betichtte het Kam erlid Staalman hem van gebrek aan dem o
cratie en richtte hij een eigen christen-dem ocratisch partijtje op. Daar tegenover stond dat 
Lohman het kabinet steeds had gesteund.

E x it  K u y p e r, e x it  a n tith e se ?

In 1905 voerde links, zelf verdeeld over het kiesrecht, geen gemeenschappelijke verkiezings
campagne. Pas bij de herstemmingen was er sprake van wederzijdse steun van socialisten en 
liberalen en dat kostte rechts toch de meerderheid. Aan het liberale m inderheidskabinet-De 
Meester namen behoudende liberalen geen deel, zij hadden liever een gemengd extraparle-

36



TACTIEK VAN EEN BRUI.KIKVORS

raentair kabinet gezien. M aar omdat het kabinet zich, anders dan het vorige, bescheiden en 
verzoenend opstelde, namen zij een welwillende houding aan.24 De socialisten, niet geraad
pleegd bij de formatie, wensten als oppositie te worden beschouwd. Troelstra vond dat de 
antithese met Kuypers vertrek tot het verleden behoorde, maar de liberalen waren hiervan 
m inder overtuigd. Drucker ( v d b ) zag de christelijke coalitie als onom keerbaar feit. De Beau
fort was het met hem eens: ‘Er is nu eenmaal bij ons volk een zo vaste overtuiging dat de ker
kelijke en godsdienstige vraagstukken de eerste plaats bekleden, dat naar zijn denkbeelden 
alle staatkundige vraagstukken worden opgelost.’ De Takkiaanse verdeeldheid beschouwde 
hij achteraf als slechts een kortstondige interruptie.

Bij de Wet op het Arbeidscontract, een van de weinige wapenfeiten van het kabinet, speel
de de antithese geen rol. Tegenstemmen kwamen uit de rechter- én linkerhoek. De s d a p  zag 
te weinig waarborgen voor de arbeiders, Lohman vond de wet te veelomvattend. Daarente
gen ontlokte de Middelenwet, bedoeld om nieuwe inkomsten te genereren via tijdelijke 
heffing op verm ogens- en bedrijfsbelasting, een zuivere rechts-links stemming. Enkele libe
ralen die bezwaren hadden stemden alleen voor omdat het kabinet verwerping als votum  van 
wantrouwen had bestempeld.25 Een bezuinigingsoperatie op defensiegebied bracht het kabi
net alsnog ten val. Tijdens de beruchte Nacht van Staal werd de rechtse oppositie eerst nog 
doorbroken doordat Lohm an zijn aanvankelijke verzet opgaf. M aar de in meerderheid recht
se Eerste Kam er verwierp de voorstellen van de minister alsnog, waarop het kabinet de por
tefeuilles aanbood. Rechts wilde niet form eren en een linkse poging om een gemengd kabi
net samen te stellen mislukte.26 Het zittende kabinet bleef daarom aan; alleen de m inister van 
Oorlog werd vervangen. Diens begroting werd echter een jaar later verworpen door toedoen 
niet alleen van rechts, m aar ook van een deel van links. De antirevolutionaire partijleider, die 
het liberale kabinet graag tot de verkiezingen in 1909 had zien voortm odderen, beschuldig
de de liberalen van opzet. Rechts had im m ers niet gerekend op de val van het kabinet.27

A n tith e se  con s o r d in o 28

Tegen Kuypers wil formeerde zijn partijgenoot Heemskerk een m inderheidskabinet steu
nend op antirevolutionairen en katholieken. De opstelling van de Christelijk-Historische 
Unie, de nieuwe partij waarin Lohm ans vrij-antirevolutionairen en anderen waren opge
gaan, was onzeker. Bij de verkiezingen een jaar later, deed de antithese zich onmiskenbaar 
gelden, m aar niet voor 100% . Binnen de c h u , afkerig van te grote democratische hervor
mingen, bestond een zekere bereidheid te stemmen op vrij-liberalen.29 Anderzijds steunden 
socialisten zonodig progressieve antirevolutionaire kandidaten. De verkiezingen brachten de 
kerkelijke partijen de meerderheid en Heemskerk regeerde door. Kuyper, opnieuw lid van de 
Tweede Kam er geworden, hield bij de algemene beschouwingen een m agistrale rede over het 
voortduren van de antithese als cement van de coalitie.

De Zedelijkheidswet van Regout leek een typisch rechts product.30 De katholieke m inis
ter beriep zich natuurlijk ook op de christelijke m oraal maar stelde dat deze in Nederland 
algemeen aanvaard was. Dit kon niet verhinderen dat in de Tweede Kam er bijna geheel links 
tegenstemde. De sociale wetgeving van minister Talma (a r p ) kreeg krachtige steun van anti
revolutionairen en katholieken, terwijl christelijk-historischen zich daar m enigm aal slechts 
aarzelend -  om wille van de coalitie -  bij aansloten.31 De antitheseopstelling was duidelijk 
aanwezig bij de behandeling van de Raden- en Ziektewet waaraan liefst tien debatten werden
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gewijd. Links en rechts maakten zich schuldig aan obstructief gedrag, aan ‘politiek geschar
rel’.32 Ook bij de Invaliditeits- en Ouderdomswet waren er ellenlange discussies. Het record, 
een rede van negen uur, kwam op naam van de socialist Duys. V óór de Ziektewet stemden, 
behalve rechts (op drie leden na), ook de socialisten. In vergelijkbare partijstemmingen w er
den nog enkele wetten van geheel andere aard aangenomen.

De herziening van de Arbeidswet kreeg behalve de stemmen van rechts ook die van de 
liberale Tweede-Kamerleden. Tegen de Steenhouwers wet verzetten zich naast liberalen ook 
enkele christelijk-historische Kamerleden. In de Eerste Kam er haalde de wet het alleen door
dat enkele confessionele senatoren de zaal vóór de stemming verlieten. De Bakkerswet, een 
jaar later ingediend, redde het niet. Ook nu onttrok een aantal antirevolutionairen zich aan 
de stemming, terwijl daar van links alleen de steun van de socialisten en de werkman-libe- 
raal Heldt tegenover stond. Algemene steun was er voor de Armenwet van minister Heems
kerk, een com prom is tussen de door socialisten gewenste staatsarmenzorg en het bestaande 
stelsel dat de eerste zorg voorbehield aan bijzondere instellingen.

Links voelde de toenemende christelijke samenwerking als een grote bedreiging en benut
te iedere gelegenheid deze aan te vallen. Naar aanleiding van een pauselijke encycliek in 1910 
die zich in krenkende bewoordingen uitliet over hervormers en hervorm de volkeren, volgde 
onm iddellijk een liberale interpellatie. Zowel m inister Heemskerk als drie predikant-Kam er- 
leden en priester-Kamerlid Nolens trachtten in uiterst voorzichtige bewoordingen de schade 
voor de coalitie te beperken.33 Ook de interne verdeeldheid in protestantse kringen was een 
dankbaar object voor de linkse oppositie. Een wel heel heikele kwestie, het enquêtevoorstel- 
Troelstra naar aanleiding van de lintjeskwestie rond oud-prem ier Kuyper, werd voorjaar 1910 
dankzij Lohm an vrijwel rechts tegen links afgewezen.34 En bij de algemene beschouwingen 
in 1912 werd Kuypers aanval op het onderwijsbeleid van zijn partijgenoot minister van Kolo
niën De Waal M alefijt, door links breed uitgemeten. Veel liberale kritiek was onnodig 
polariserend, temeer daar veel wetgeving niet typisch christelijk was. Heemskerks beleid 
werd niet voor niets getypeerd als ‘antithese con sordino’, veel minder agressief christelijk dan 
dat van de militante theoloog Kuyper en daardoor breder geaccepteerd. De antithese was 
herkenbaar in onderwijs-, tarief- en grondwetspolitiek, m aar voor het overige overheerste 
eerder een meer conservatief getint beleid. Een partijgenoot vond zelfs dat het specifieke 
antirevolutionaire beginsel te weinig op de voorgrond was getreden en dat veel wetgeving 
evengoed afkomstig had kunnen zijn van een liberaal.35

G o d s v re d e  en p a c if ic a t ie

In 1913 sloot rechts opnieuw een stembusakkoord en handhaafde dus de antitheseopstelling. 
Socialistenvrees speelde daarin een steeds grotere rol; er waren partijgenoten die zelfs de 
eigen minister Talina als ‘staatssocialist’ verguisden. M aar de rechtse campagne ging meer 
nog dan vier jaar tevoren gebukt onder interne tegenstellingen.36 Ook nu gaf de c h u  soms 
openlijk stemadviezen voor vrij-liberale kandidaten. Doordat tegelijkertijd sociaal-dem ocra- 
ten op bepaalde voorwaarden vrijzinnige kandidaten steunden bij de herstemmingsronde, 
verloor rechts de meerderheid. Er volgde een problematische formatie. Ondanks belangrijke 
gemeenschappelijke program m apunten waren vrijzinnig- en sociaal-democraten allesbehal
ve eikaars vrienden, zoals blijkt uit een brief van de vrijzinnig-dem ocratische form ateur Bos 
aan Troelstra: ‘Dit program  behoort echter in ieder geval niet meer op te nemen dan strikt
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noodzakelijk is, wijl partijen, die in beginsel tegenover elkaar staan en elkaar onderling 
bestrijden, slechts zo lang haar onderlinge strijd kunnen staken als voor het bereiken van een 
gemeenschappelijk begeerlijk geacht doel nodig is.’37 Troelstra was uiteraard voorstander van 
een kabinet met democraten van links én rechts. Een uitsluitend linkse coalitie betekende 
im m ers bevestiging van de antithese en daardoor verlies van werfkracht onder christelijke 
arbeiders. M aar na de felle antitheseverkiezingen was dit voor Bos geen reële optie. Ter rech
terzijde sloten enkelen (Colijn, Lohm an) een gemengd kabinet niet uit, m aar dit was voor 
Kuyper onbespreekbaar. Ook de katholieke leider Nolens verkoos de antithese boven het 
dreigend m aterialisme van links.

Een vrijzinnig m inderheidskabinet-Cort van der Linden was het resultaat. De bij het uit
breken van de Eerste Wereldoorlog, augustus 1914, in de Tweede Kam er uitgesproken ‘Gods
vrede’ kwam als een geschenk uit de hemel: de fractieleiders zegden tijdelijke opschorting 
van alle partijschap toe. Bij tal van moeilijkheden waarm ee het kabinet in oorlogstijd werd 
geconfronteerd, speelde de antithese geen wezenlijke rol. Toch meende minister Treub reeds 
in het najaar van 1914 dat ‘de geest van augustus’ weg was. De rechtse pers ageerde tegen de 
installatie van een bevredigingscom missie ter bespreking van de schoolkwestie en haalde de 
non possumus-leuze uit de jaren tachtig weer van stal. De premier wist de gelederen echter te 
sluiten en ook Kuyper gaf na aanvankelijke weigering zijn fiat aan deelname.38 Rechtse 
Kamerleden reageerden opnieuw fel toen de regering een jaar later aankondigde de uitvoe
ring van het tijdelijk opgeschorte regeringsprogram m a, inclusief grondwetsvoorstellen, te 
hervatten. De premier moest beloven geen gevoelige partijpunten aan de orde te stellen. Toen 
de ministers Treub en Lely het waagden de omstreden Ouderdomswet in te dienen, deed de 
antithese zich weer gelden. In een zuivere links-rechtsstemm ing werd het voorstel in de 
Tweede Kam er aangenomen, m aar het sneuvelde in de rechtse Eerste Kamer.

De bevredigingscom missie heeft goed gewerkt. De grondwetswijziging kwam  door de 
Tweede Kam er zonder hoofdelijke stemming. Slechts één liberaal liet bij de stemming over 
het onderwijsartikel 192 aantekenen tegen te zijn. De eensgezindheid ging zover dat partijen 
de merkwaardige afspraak maakten geen nieuwe kandidaten te stellen bij de verkiezingen die 
nodig waren voor de goedkeuring van de Grondwet in tweede lezing. De Pacificatie was een 
feit.

O p p o s it ie , a n tith e se  en K u y p e r

Bij een terugblik op de feitelijke opstelling van Kamerleden tussen 1888 en 1918 is de conclu
sie duidelijk. In onderwijskwesties stond de oppositie geheel en al in het teken van de tegen
stelling tussen christenen en paganisten. De antithese deed zich hier in haar zuiverste vorm 
kennen. Op nog een enkel ander m inder voor de hand liggend terrein als protectionisme o f 
ouderdomswetgeving, stond rechts eveneens eensgezind tegenover links. M aar bij de meeste 
onderwerpen liep de oppositie langs andere lijnen. Van stelselmatige oppositie volgens de 
antithesescheidslijn was in de praktijk geen sprake. Regelmatig wisten vrij-liberalen en 
behoudende confessionelen, dan wel progressieve vrijzinnigen en democratisch-christelijke 
Kamerleden elkaar te vinden. Dat niettemin de antithese het beeld van de politiek, en dus 
ook van het oppositie voeren, bleef bepalen, kan niet los worden gezien van de persoon Kuy
per. Als geen ander wierp deze zich op als pleitbezorger van christelijke politiek en verklaar
de hij alle onderwerpen daaraan onderworpen. Het partijbelang ging bij hem vóór alles.
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Kuypers geestverwanten M ackay en Lohm an stelden zich bescheidener op: voor hen was de 
antithesescheidslijn buiten het onderwijs niet zaligmakend. Anders dan Kuyper zag Lohman 
eind jaren negentig geen kwesties meer die uitsluitend door de verbonden confessionelen 
dienden te worden opgelost.39 M ét de katholiek Schaepman stond hij een realistische poli
tiek voor en verwierp hij getuigenispolitiek. O ppositie om de oppositie, zoals het afkeuren 
van begrotingen als politiek protest, keurde hij af, want ‘het schip van staat moet vooruit, ook 
als men zelf niet aan het roer staat’.

Hoe stelde de linkerzijde zich op tegenover de antithese en het verbale geweld van Kuy
per? Uit de Handelingen komt vooral de sociaal-democraat Troelstra naar voren als de man 
die alles in het werk stelde om de antithese als belangrijkste politieke tegenstelling te doen 
vervangen door die tussen behoudend en vooruitstrevend. Als debater genoot hij bijna net 
zoveel faam als Kuyper. M aar het nog geringe aantal socialistische Kamerzetels rond 1900 en 
meer nog de bij confessionelen én liberalen levende socialistenvrees beperkten zijn invloed.

De linkerzijde, dat waren toch voornam elijk liberalen. Hoe geprikkeld ook door Kuypers 
provocerend optreden, het ontbrak hun aan de vereiste eensgezindheid om rechts met 
gelijke wapenen te bestrijden. Wie was trouwens tegen Kuyper opgewassen? Tak van Poort
vliet, die korte tijd min o f meer gegolden had als leider van de vooruitstrevende liberalen, 
speelde na het mislukken van zijn Kieswet geen rol van betekenis meer. Van Houten, onge
twijfeld de meest markante liberaal, b leef gedurende zijn kwarteeuw lange Kam erlidm aat
schap een eenling. Bij alle veranderingen die hij onderging, van uiterst progressief tot 
uiterst conservatief, onderscheidde hij zich door een welhaast aangeboren oppositienei- 
ging.40 Borgesius, die hem in duur van het Kamerlidmaatschap nog overtrof (hij was lid 
van 1877 tot 1917), werd door tijdgenoten wel de beste politieke vertegenwoordiger van de 
progressieven genoemd, m aar zijn leiderschap werd niet breed aanvaard.41 M en vond deze 
liberaal, die vooral mef-clericaal en m’ef-socialistisch wilde zijn, meer een slimme politicus 
dan een groot staatsman en zijn parlementaire oppositie wel eens ietwat gezocht. In de 
kring van de behoudende, meer traditionele, ouderwets degelijke liberale Kamerleden als 
De Beaufort, Tydeman en Röell, met hun grote kennis van recht en wet, heerste op het 
hoogtepunt van Kuypers antithese vooral een apathische houding en was er weinig 
geneigdheid tot consequente oppositie, te m inder toen bleek dat Kuyper als minister m in
der hard van stapel liep dan hij had doen voorkom en.

Nawoord

Hoe centraal de schoolstrijd in de antitheseopstelling had gestaan was voor iedereen duide
lijk. In de visie van liberale geschiedschrijvers opende de Pacificatie dan ook uitzicht op ver
wezenlijking van een andere, ‘werkelijk staatkundige’, partijvorm ing, gebaseerd op opvattin
gen over verdere democratische staatkundige ontwikkeling o f over de mate van overheids
bemoeienis op sociaal-econom isch terrein. Ook rechts bezon zich op de vraag welk thema na 
de schoolstrijd als cement kon dienen voor de christelijke coalitie. Op de jaarlijkse Deputa- 
tenvergadering in 1919 droeg Kuypers rede de titel ‘Wat Nu?’ De vergadering besloot voort
aan sociale hervormingen prom inent op de agenda te zetten. Aan het bestaansrecht van con
fessionele partijen twijfelde men geen m om ent. Kuypers voortdurend hameren in woord en 
geschrift op het belang van christelijke politiek tegenover alles wat liberaal en socialistisch 
was, had er, m eer dan zijn feitelijk stemgedrag in de Kamer, toe bijgedragen dat ook na de
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Pacificatie de antithese als basis voor politieke partijvorm ing bleef bestaan. De tactiek van de
‘coalitie-brulkikvors’ was geslaagd.42
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15 De ministers Borgesius en Lely waren Kamerlid gebleven.

16 Van Welderen Rengers, Schets III, p. 3.
17 De Beaufort, Vijftig jaren, p. 282.

18 Brief Lohman 5 aug. 1901 aan H. Pyttersen (De Wilde en Smeenk, Het volk ten baat, p. 183).

19 Elout, De Heeren in Den Haag, p. 25; De Wilde en Smeenk, Het volk ten baat, p. 193.
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26 Volgens Van Welderen Rengers (Schets III, p. 125) en De Beaufort ( Vijftig jaren  II, p. 114) waren som
mige rechtse leiders wel bereid tot deelname maar vreesden zij zich het misnoegen van Kuyper op 

de hals te halen, die in De Standaard bij voorbaat geestverwanten die mee zouden doen als verra
ders brandmerkte. Volgens De Wilde en Smeenk (Het volk ten baat, p. 245) bestond er rechts ‘geen 

neiging’ om naast vrijzinnigen in een kabinet zitting te nemen.

27 De Wilde en Smeenk, Het volk ten baat, p. 257.

28 Elout, De Heeren in Den Haag, p. 54. De muziekterm sordino betekent ‘klankdemper’ o f ‘lokfluitje’.
29 Behoudende liberalen vormden in 1906 de Bond van Vrije Liberalen.

30 Het eerste wetsvoorstel was van de vrijzinnige Cort van der Linden.

31 Vooral Lohman en diens partijgenoot J.W.H.M. van Idsinga boden nogal eens verzet.
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35 De Wilde en Smeenk, Het volk ten baat, p. 263.
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37 Van Welderen Rengers, Schets III, p. 239.
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40 ‘Der Geist der stets verneint. Ja dat is nu de heer Van Houten wel geworden. Het heugt ons niet dat 
hij, sinds hij in de Eerste Kamer werd gekozen, een enkele maal is opgestaan om, ’t zij van dit o f het 

vorig kabinet, iets goed te keuren, iets te steunen. ( ...)  Hij heeft zijn leven bijna steeds stroomop

waarts afgelegd’ (Elout, De Heeren in Den Haag, p. 29).

41 Van Welderen Rengers, Schets 11, p. 103; Elout, De Heeren in Den Haag, p. 10 -11.

42 Tydeman noemde Kuyper zo, in reactie op Lohman die naar aanleiding van de vorming van de vrij

zinnige concentratie in 1912 de Liberale Unie smalend had bestempeld als de brulkikvors, die de twee 
kleine kikvorsen verslindt (De Beaufort, Vijftig jaren, II p. 196).
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Gerretson contra Tilanus 
Oppositie in de c h u  (1948-1952)

Rutger Zwart

In een jaarboek met als belangrijkste thema oppositie ligt een bijdrage over de c h u  niet erg 
voor de hand. De Christelijk-Historische Unie, opgericht in 1908 en in 1980 opgegaan in het 
c d a , heeft altijd bekendgestaan als een bij uitstek gouvernementele partij. Sinds de invoering 
van de evenredige vertegenwoordiging was de Unie slechts bij uitzondering niet vertegen
woordigd in het kabinet: kort na de oorlog (1945-1948), tijdens het interim -kabinet-Zijlstra 
(1966-1967) en tijdens het kabinet-Den Uyl (1973-1977). Tijdens deze laatste periode heeft de 
c h u  zich ook daadwerkelijk als oppositiepartij opgesteld, in de overige jaren van haar lange 
geschiedenis stelde ze zich altijd als natuurlijke bondgenoot van het kabinet op.

Toch had de geschiedenis van de c h u  een heel andere loop kunnen krijgen. De eerste 
jaren na de Tweede W ereldoorlog werd de Unie geteisterd door een langdurige interne strijd. 
Een krachtige oppositiebeweging verzette zich tegen het gouvernementele beleid van partij
leider H.W. Tilanus. Niet alleen diens steun voor het regeringsbeleid inzake Indië m aar ook 
zijn steun voor de brede-basiskabinetten was deze oppositie een doorn in het oog. De oppo
sitiebeweging stond onder leiding van de historicus en dichter E C . Gerretson. In dit artikel 
zal de strijd ‘Gerretson contra Tilanus’ worden gevolgd.1

G e rre tso n

Frederik Carel Gerretson (1884-1958) is zonder twijfel een van de markantste figuren uit onze 
twintigste-eeuwse geschiedenis.2 Hij was afkomstig uit een typisch christelijk-historisch 
milieu. Z ijn  vader B.C. Gerretson jr. was namens de c h u  lid van de Tweede Kam er (1913- 
1925); de jonge Gerretson kreeg het christelijk-historisch gedachtegoed met de paplepel 
ingegoten. Tijdens zijn studie sociologie in Brussel verkeerde hij in literaire kringen en 
schreef hij onder het pseudoniem  Geerten Gossaert gedichten en essays. Tijdens de Eerste 
W ereldoorlog prom oveerde hij naar eigen zeggen -  dit wordt tot op de dag van vandaag in 
twijfel getrokken -  in Heidelberg op een ongepubliceerd en verloren gegaan proefschrift. Na 
enkele jaren voor de Bataafsche Petroleum M aatschappij (de ‘Koninklijke Shell’ ) gewerkt te 
hebben, werd Gerretson in 1925 aan de Utrechtse universiteit bijzonder hoogleraar koloniale 
geschiedenis. Vanuit die positie zou hij ruim  dertig jaar kritisch de Nederlandse politiek 
volgen. Z ijn  pen was daarbij zijn belangrijkste wapen.

In  de sc h a d u w  va n  L o h m a n  en C o lijn

Op jonge leeftijd verkeerde Gerretson reeds in de nabijheid van de protestantse politieke lei
ders van dat mom ent: A .E  de Savornin Lohm an en H. Colijn. Bij de verkiezingscampagne 
van 1913 werkte Gerretson, toen ambtenaar op het ministerie van Koloniën, als ‘journalistiek
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medewerker' voor Lohm an. Tot diens grote tevredenheid, al achtte Lohman Gerretsons toon 
soms te fel. Na de verkiezingen schreef Gerretson regelmatig artikelen, onder andere in het 
christelijk-historische dagblad De Nederlander, over het koloniale beleid. Lohm an was hier
over opnieuw positief, net als Colijn die sprak van een ‘geest van de hoogste orde’.3

In 1916 vroeg Lohm an de toen 32-jarige Gerretson zich kandidaat te stellen voor de Twee
de Kamer in Goes. Omdat dit zijn eigen zetel was, wees Lohm an hiermee Gerretson im pli
ciet aan als zijn opvolger. Gerretson antwoordde aanvankelijk niet afwijzend, m aar zei uit
eindelijk toch ‘nee’, waarna Lohm an in 1918 -  ondertussen ruim  tachtig jaar! -  nogmaals zelf 
verkozen werd. In plaats van Kamerlid werd Gerretson directiesecretaris van Colijn bij de 
‘Koninklijke Shell’. Gerretson verbleef enige jaren in het buitenland, totdat hij in 1925 hoog
leraar werd.

Het interbellum

Als hoogleraar verkeerde Gerretson in de ideale positie om zijn grote liefde uit te oefenen: 
het schrijven van polemische artikelen. Tegelijkertijd probeerde Gerretson met zijn geschrijf 
ook invloed uit te oefenen op de Nederlandse politiek. De rode draad in zijn activiteiten was 
zijn streven naar een samenballing van alle conservatieve krachten in Nederland. Steeds 
terugkerende thema’s waren ‘ het eigen recht der overheid’, waarmee hij bedoelde dat de uit
voerende macht zich niet te veel gelegen moest laten liggen aan het parlement, het terug
dringen van de macht van partijbesturen, die de band tussen kiezer en gekozene hadden 
doorgesneden, en het belang van sterk leiderschap. Gerretson behoorde tot de conservatieve 
kringen die kritisch stonden tegenover de dem ocratie en die eigenlijk vonden dat de hogere 
standen de leiding der natie in handen moesten nemen.4

Het streven tot conservatieve concentratie bracht Gerretson in het interbellum in fascis
tisch vaarwater. In 1925 behoorde hij tot de oprichters van de Nationale Linie (n u ), een stu
dieclub die buiten de gevestigde partijen om invloed wilde uitoefenen op de politiek. Een 
groot succes behaalde de n u  bij de zogenaamde Scheldekwestie. Volgens een verdrag uit 1925 
zouden de Belgen permanente toegang tot de Westerschelde krijgen. Met succes beïnvloedde 
de n u  met name de Eerste Kamer, die in 1927 tegen het verdrag stemde, waarna minister
H .A. van Karnebeek van Buitenlandse Zaken aftrad. Binnen de n u  werd dit als een groot suc
ces beschouwd; het bleek dat een sterke buitenparlem entaire oppositie wel degelijk invloed 
kon uitoefenen op de politieke besluitvorm ing.

De n u  nam  nim m er deel aan verkiezingen, m aar knoopte in de loop der jaren wel ban
den aan met fascistische organisaties als Aristo, het Nederlandsch Verbond van Nationalis
ten en de Algemeene Nederlandsche Fascistenbond. Gerretson bleef als leider van de n u  
streven naar een krachtige overheid en zag Colijn als de sterke man die Nederland nodig 
had. Bij de verkiezingen van 1933 adviseerde de n u  op Colijn te stemmen. In de brochure 
Kotiinklijk Kabinet o f Dictatuur pleitte Gerretson ervoor dat het kabinet met een program 
ma kwam, dat desnoods zonder steun van het parlement werd uitgevoerd. Colijn was niet 
erg blij met deze steun en verbood in 1934 ambtenaren lid te zijn van de n u . Gerretson 
trok zich hierop onm iddellijk terug, om pas na de oorlog weer op het politieke toneel te 
verschijnen.
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Indonesië

De eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog werd Gerretson volledig opgeslokt door de strijd 
tegen de dreigende onafhankelijkheid van Nederlands-Indië. Z ijn  opvatting was eenvoudig: 
Indië verloren, ram pspoed geboren. Gerretson zag zichzelf in deze jaren als de leider van de 
oppositie tegen het regeringsbeleid. Hij sloot zich aan bij het door oud-prem ier P.S. Ger- 
brandy opgerichte Nationaal Com ité Handhaving Rijkseenheid.5 Uiteraard probeerde hij 
ook langs allerlei wegen in het parlement steun voor zijn standpunt te krijgen. Hierbij richt
te hij zich met name op de afgevaardigden van de c h u .

Aanvankelijk was er van onenigheid tussen Gerretson en de naoorlogse CHu-leider H.W. 
Tilanus geen sprake. Ook Tilanus, die het voorzitterschap van de Tweede-Kamerfractie com 
bineerde met het Unievoorzitterschap, werd lid van Rijkseenheid en volgde tijdens het kabi- 
net-Schermerhorn-Drees (1945-1946) en het kabinet-Beel (1946-1948) kritisch het regerings
beleid. Toen echter in 1948 de grondwetsherziening die de onafhankelijkheid van Indië 
mogelijk maakte in stemming kwam, maakte Tilanus een onverwachte ommezwaai. Waar
schijnlijk heeft Kvp-leider C.P.M. Romm e hierop de nodige invloed gehad.6 Hoe het ook zij, 
ergens in het voorjaar van 1948 heeft Tilanus besloten de grondwetsherziening -  en daarmee 
de onafhankelijkheid van Indonesië -  te steunen. Binnen de c h u  wist hij voor zijn radicaal 
gewijzigde standpunt aanvankelijk steun te krijgen door zijn ‘Kroonam endem ent.’ Volgens 
dit amendement zou de Nederlands-Indonesische Unie -  het nieuwe staatsrechtelijke ver
band dat in de ogen van de Nederlanders na een soevereiniteitsoverdracht zou ontstaan -  
alleen acceptabel zijn als beide Rijksdelen onder dezelfde Kroon zouden blijven vallen. 
Onder deze voorwaarde stemden de christelijk-historische Eerste en Tweede-Kamerfracties 
in eerste lezing voor de grondwetsherziening.

Na de eerste stemming in april 1948 schreef Gerretson een dankwoord aan Tilanus die er 
met zijn amendement voor gezorgd had dat de eenheid in de c h u  bewaard was gebleven.7 
Gerretson rekende er echter op dat de c h u  en bloc tegen zou stemmen zodra bleek dat Tila
nus’ amendement een wassen neus was. En dat dit vroeg o f laat zou gebeuren, daar twijfelde 
hij niet aan. Aan Gerbrandy schreef hij dan ook: ‘De ontwikkeling gaat spoediger en ook 
voorspoediger, dan ik had durven hopen. ( .. .)  Indien blijkt, dat het kabinet Beel het am en
dement Tilanus werkelijk saboteert, dan zal de c h u  bij tweede lezing uiteraard tegenstem
men.’8 Toen Gerretson in De N ederlander een artikel van deze strekking schreef, ontving hij 
echter direct een brief van Tilanus waarin deze verklaarde dat Gerretson het niet bij het rech
te eind had.9

D e o p p o s it ie  o r g a n is e e r t  z ich

Tilanus’ Kroonam endem ent trok ook bij de tweede stemming over de grondwetsherziening 
-  die in augustus 1948 plaatsvond na de Tweede-Kamerverkiezingen -  de c h u -parlem enta
riërs over de streep, met uitzondering van het Eerste-Kamerlid J. Reijers. Gerretsons w aar
schuwing dat het Kroonam endem ent een lege huls was, had alleen bij hem weerklank gevon
den. Bij de overige Kamerleden genoot Tilanus kennelijk nog genoeg vertrouwen. Zo schreef 
het invloedrijke Friese Eerste-Kamerlid R. Pollema eind augustus 1948 aan Reijers dat Ger
retson het verkeerd zag als hij beweerde dat Tilanus ‘onbetrouwbaar’ was.10

In de m aanden die hierop volgden werd echter langzamerhand duidelijk dat er in weerwil
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van Tilanus’ amendement van één staatsrechtelijk verband na de soevereiniteitsoverdracht 
toch geen sprake zou zijn. Toen Tilanus desondanks steun bleef verlenen aan de voorberei
dingen van de soevereiniteitsoverdracht, brokkelde de steun voor hem af. Het Tweede- 
Kam erlid J.J.R. Schmal was een van de eersten die zich in het kam p van Gerretson schaarden. 
Schmal, die in 1943 bij Gerretson was gepromoveerd, zou zich al snel ontwikkelen tot de 
steunpilaar van Gerretson in de Tweede Kamer.

In maart 1949 vond in Amsterdam een bijeenkomst plaats waar naast Gerretson en 
Schmal ook H.A, Lunshof en J.W. de Jong Schouwenburg aanwezig waren. De Jong 
Schouwenburg was zoon van een bankier en financierde grotendeels het dagblad De 
Nederlander. H.A. Lunshof was hoofdredacteur van De Nederlander en het opinieblad 
Elseviers Weekblad. Tijdens deze bijeenkomst viel het besluit om ‘op zeer voorzichtige maar 
volkomen duidelijke wijze in oppositie te gaan tegen de onzinnige vertrouwenspolitiek van 
Tilanus’.11 Schmal sloot zich dus bij deze geheime oppositie tegen zijn fractievoorzitter aan.

Aanvankelijk was de tactiek erop gericht via de normale partijorganen Tilanus het leven 
zuur te maken. Een eerste publieke gelegenheid deed zich voor toen in april 1949 de jaarlijk
se Algemene Vergadering van de c h u  plaatsvond. Gerretson en Reijers, die in nauw contact 
met elkaar stonden, hielden daar felle speeches tegen het beleid van Tilanus. Ze verweten de 
Unievoorzitter met de steun aan de soevereiniteitsoverdracht de christelijk-historische 
beginselen te verwaarlozen.

Mede door deze felle kritiek van de opposanten begon in de c h u  het vertrouwen in T ila
nus te slinken. Op 11 mei 1949 schreef Reijers aan Gerretson dat hij de indruk had dat zijn 
vier collega-chu-senatoren -  onder wie Pollema -  ‘gedesillusioneerd’ waren in hun ‘con
structief meewerken’. Hij had het gevoel dat er een ‘stevigere houding’ zou worden aangeno
m en.12 Ook in de Tweede Kamer brokkelde de steun voor Tilanus af. Op 27 mei schreef H .K.J. 
Beernink bijvoorbeeld in het christelijk-historische weekblad Koningin en Vaderland dat het 
akkoord met Indonesië in strijd met de Grondwet was.'3

Eind oktober -  de Rondetafelconferentie was in volle gang -  vond op aandringen van de 
oppositie in de c h u  een buitengewone Algemene Vergadering plaats, speciaal gewijd aan de 
soevereiniteitsoverdracht. Pollema, die ondertussen helemaal ‘om ’ was, hield een lange rede. 
Hij eiste dat de c h u  z o u  vasthouden aan het oorspronkelijke Kroonamendem ent. Zijn rede 
werd met langdurig applaus ontvangen, waarna hij verklaarde dat de gehele Eerste-Kamer- 
fractie tegen de soevereiniteitsoverdracht zou stemmen. Nadat ook Gerretson nog een duit 
in het zakje had gedaan, was het woord aan Tilanus. In een anderhalf uur durende rede vroeg 
hij om vertrouwen in de Kamerleden die voor God en naar hun geweten zouden moeten 
stemmen. Een door Gerretson opgestelde en door de afdeling-M iddelburg ingediende motie 
waarin de c h u -Kamerleden werden opgeroepen tegen de overdracht te stemmen, werd ech
ter met ruime meerderheid afgewezen.14

Uiteindelijk zouden in december 1949 naast Tilanus alleen de Kamerleden EH . van de 
Wetering, freule C.W.I. Wttewaall van Stoetwegen en H. Kikkert voor de soevereiniteitsover
dracht stemmen. De overige v ijf  Tweede-Kamerleden én de gehele Eerste-Kamerfractie stem
den tegen. Zelfs voor de c h u , waar men van oudsher wars was van iets als ‘fractiediscipline’, 
was deze gebrekkige steun voor de partijleider bijzonder.
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Na 1950

Na de soevereiniteitsoverdracht werd de strijdbijl in de Unie niet begraven. Gerretson en de 
zijnen voelden zich door Tilanus bedrogen en stelden zich een nieuw doel: de vier christe
lijk-historische Kamerleden die voor de soevereiniteitsoverdracht hadden gestemd, in de eer
ste plaats Tilanus, moesten de partij verlaten. Gerretson liet er geen gras over groeien. In 
februari 1950 blikte hij in het weekblad De Nederlander in een artikelenreeks terug op de gang 
van zaken rond de soevereiniteitsoverdracht. Deze artikelen werden gebundeld in de bro
chure Tilanus contra de Christelijk Historische Unie. Democratische beginselpartij o f autoritai
re leiderspartij? In zeer scherpe bewoordingen hekelde Gerretson de rol van Tilanus. De voor
zitter leidde de partij op dictatoriale wijze, onder hem was de c h u  opgehouden beginsel
partij te zijn. Tilanus moest weg.15

Als leider van de oppositie kreeg Gerretson van allerlei kanten steun toegezegd, en niet 
van de minste personen. Zo schreef Pollema, die aanvankelijk Tilanus nog de hand boven het 
hoofd had gehouden, voor Tilanus geen respect meer te hebben: ‘ (•••) de jonge Lohm an 
(bedoeld is B.C. de Savornin Lohm an, in de jaren dertig fractievoorzitter in de Eerste Kamer, 
RZ) waarschuwde mij meerdere malen voor T ’s karakter als dom -sluw-achterdochtig en min 
o f  meer geniepig, geneigd iemand achter zijn rug te beroddelen. Helaas krijgt Lohm an gelijk 
en ik betreur alleen m aar zeer, niet eerder ingegrepen te hebben ( . . .)  ik heb genoeg van deze 
man.’ 16 En het Doetinchemse c h u -lid H.J. Bulten schreef: ‘Wat de c h u  betreft moeten wij 
m.i. ons van de voorstem m ers ontdoen. Wanneer zulks niet geschiedt wordt ons in de toe
komst mede het odium opgelegd, dat wij mede ons land hebben verraden.’17

Derde Macht

De opposanten in de c h u  werden niet alleen door rancune over de soevereiniteitsoverdracht 
tot elkaar gebracht. Deze rancune werd al snel gecombineerd met kritiek op de groeiende rol 
die de overheid onder impulsen van de PvdA sinds 1945 had gekregen. Met deze kritiek op 
‘staatssocialistische tendensen’ stond de conservatieve strom ing in de c h u  niet alleen. Ook 
de k v p  en de a r p  kenden krachtige conservatieve vleugels, die samenwerking met de PvdA 
wilden uitsluiten. Deze kritiek richtte zich ook op d e ‘ brede basis’. Sinds cie bevrijding was de 
politieke macht in Nederland immers stevig in handen van k v p  en PvdA.  De conservatieve 
krachten in de c h u  konden het m aar m oeilijk hebben dat hun Unie deze regeringscoalitie 
sinds 1948 steunde. Liever hadden zij dat de c h u  schouder aan schouder met a r p  en even
tueel v v d  het room s-rode blok zou bestrijden.

Het was de liberale leider P.J. Oud die in maart 1950 het denkbeeld van een Derde Macht 
opperde. Naast de mastodonten PvdA en k v p  wilde Oud een m onsterverbond creëren van 
v v d , a r p  en c h u . Het was nu juist dit idee dat Tilanus onm ogelijk maakte door zijn gou
vernementele opstelling. Hierdoor werd het creëren van een gezonde oppositie in de Neder
landse politiek moeilijk. Binnen de oppositiebeweging in de c h u  bestond veel sympathie 
voor het idee van een Derde Macht. Dit idee sloot ook goed aan bij Gerretsons streven om 
de conservatieve krachten in Nederland te bundelen. Gerretson zag hierin echter meer een 
im pliciet dan een expliciet verbond. En hij was ervan doordrongen dat van een Derde Macht 
nooit sprake kon zijn zolang Tilanus leider was.
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,,H é daar! Wat heb je  nou aan je  fiéts hangen?”

Jordaan, Vrij Nederland, u  augustus 1951.

Gerretson senator

Gerretson kreeg niet alleen steun van een groeiend aantal c h u -leden, maar ook van conser
vatieven buiten de c h u . In 1951 deed zich een onverwachte kans voor om bij een tussentijd
se verkiezing voor de Eerste Kam er een extra zetel voor de c h u  te krijgen. Ch.J.I.M . Welter, 
de conservatieve katholiek die in 1948 in de Tweede Kam er was gekomen voor de Katholieke 
Nationale Partij, wist in nauwe samenwerking met Schmal, die naast Tweede-Kamerlid ook 
Statenlid in Zuid-H olland was, bij de v v d  steun te krijgen voor een stem op Gerretson. De 
kandidatuur van Gerretson zorgde voor heel wat beroering in de c h u . Tilanus deed nog 
m oeite een andere kandidaat naar voren te schuiven m aar het mocht niet baten: begin augus
tus 1951 werd Gerretson, met name door steun van Zuid-H ollandse Statenleden, tot lid van 
de Eerste Kam er gekozen.

De conservatieve strom ing in de c h u  putte moed uit de verkiezing van haar leider. Ger
retson zelf schreef aan Gerbrandy dat hem was gebleken dat de meerderheid van de c h u
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‘niet achter Tilanus, zijn Freule en zijn Kikker staat, m aar aan de oude beginselen trouw 
blijft’. Hij vond de benoem ing vooral van belang ‘als een vroege manifestatie van de kente
ring die zich allerwegen begint te openbaren’. Aan Schmal schreef hij dat zijn benoem ing een 
bewijs was ‘van de relatief grote kracht onzer oppositie in de Unie’ . En aan De long Schou
wenburg schreef hij dat hij zijn benoem ing zag als bewijs dat ‘mits we ons inspannen (we) 
onze positie in de partij ( .. .)  kunnen verbeteren’.18

Gerretsons verkiezing werd door zijn collega-senatoren toegejuicht. Pollema vond dit ‘het 
beste nieuws dat ik in vele maanden heb vernom en’. J. de Zwaan verwelkomde Gerretson met 
graagte en Reijers was ‘dolblij’.19

D e p e rs  in  h a n d e n  v a n  de o p p o s it ie

Ondertussen voerde Gerretson vooral met de pen oppositie. De gehele christelijk-historische 
pers stond hem hierbij ter beschikking. Van oudsher kende de c h u  twee weekbladen. In 
Friesland verscheen De Christelijk-Historische Nederlander, waarover het Eerste-Kamerlid 
Pollema de hoofdredactie voerde. Na de verkiezing van Gerretson in de Eerste Kam er sugge
reerde Schmal bij Pollema Gerretson redactielid te maken. Pollema stemde hierin toe en 
sinds september 1951 schreef Gerretson geregeld hoofdartikelen voor de CH Nederlander.20 
Daarnaast was er Koningin en Vaderland, evenmin een officieel unieorgaan, met onder ande
ren J.J.R. Schmal in de redactie. Ten slotte was er het weekblad De Nederlander, een over
blijfsel van het in 1949 ter ziele gegane christelijk-historische dagblad. H oofdredacteur van 
dit ultraconservatieve blad was W.H. de Savornin Lohm an, die al snel ook tot de kern van de 
oppositiebeweging rond Gerretson ging behoren. Uit het feit dat alle christelijk-historische 
bladen Gerretson steunden, putte hij moed. Aan Schmal schreef hij: ‘Zonder ophef te maken 
moeten wij de insiders duidelijk maken, dat de weekbladen thans vast in handen zijn van 
onze groep, en dat men met ons heeft rekening te houden.’21

D e c o n fro n ta t ie

De kandidaatstelling voor de verkiezingen van 1952 was het logische m om ent om definitief 
met Tilanus a f te rekenen. Vanuit diverse hoeken werd Gerretson gevraagd de oppositie te 
coördineren. Zo schreef Reijers in september 1951: ‘Een vertrouwelijke bespreking met enke
le vrienden met het oog op de verkiezingen volgend jaar acht ik zeer gewenst. Wij moeten 
ons niet door de z.g. progressieve elementen in de c h u  uit het veld laten slaan.’22 De oppo
sitieleider blonk echter niet uit als organisator. Het duurde tot december 1951 alvorens de 
oppositionele koppen bij elkaar werden gestoken.

Voordien probeerden Schmal en Gerretson nog op een ‘ legale’ m anier de strijd te winnen: 
zij probeerden steun te krijgen voor een duidelijke uitspraak van de partij om tegen de brede 
basis de verkiezingen in te gaan. Gerretson schreef aan Schmal: ‘Wij moeten tekening in de 
politieke situatie trachten te brengen, door de Unie op grond van de staatssocialistische ten- 
denzen van de blokregering, uitspraak te laten doen tegen het zittend kabinet. En trachten, de 
overige drie rechtse partijen hetzelfde standpunt te doen innemen. Dus: geen officiële coalitie, 
geen georganiseerde derde macht, m aar een coalitie, die zich voorlopig alleen openbaart, door
dat de drie rechtse partijen één verkiezingsleuze aanheffen.’23 In het Hoofdbestuur van de c h u  
bleek het echter onm ogelijk steun te krijgen voor een dergelijke duidelijke uitspraak.24
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Ook bij de opstelling van het verkiezingsprogram m a voor de verkiezingen van 1952 ving 
de conservatieve strom ing bot. In het najaar presenteerde Tilanus een conceptverkiezings- 
program  van amper vijftig regels, waarin vaagheid overheerste en geen duidelijke uitspraak 
over het kabinet-Drees was opgenomen. Toen in het Dagelijks Bestuur kritiek op dit urgen- 
tieprogram  kwam, speelde Tilanus het scherp: hij dreigde met aftreden indien het program  
niet werd aanvaard. Met enkele marginale wijzigingen werd de tekst uiteindelijk geaccep
teerd: een duidelijke overwinning voor Tilanus.25

D e k a n d id a a ts te ll in g

Toen duidelijk werd dat het CH u-bestuur Tilanus niet wilde afvallen, richtte de oppositiebe
weging zich op de kandidaatstelling voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 1952. Eind okto
ber 1951 zond W.H. de Savornin Lohm an, die net als Reijers en Schmal in zeer nauw contact 
stond met Gerretson, een brief aan een twintigtal opposanten, waarin hij opriep tot een 
gecoördineerde actie om  Tilanus als lijstaanvoerder te wippen. Op 15 december 1951 kwam de 
oppositie in Utrecht bijeen om de tactiek te bespreken. Er werd voor gekozen in eerste 
instantie via de Unieraad, die op 5 januari de kandidaatstelling zou bespreken, invloed uit te 
oefenen. In een manifest aan de Unieraad verklaarden de ondertekenaars ernstige bezwaren 
te hebben tegen het kabinet, inclusief de christelijk-historische ministers H. Mulderije en 
C. Staf: ‘Wij achten hun houding een klap in het gezicht van de meerderheid van onze Twee- 
de-Kam erfractie en van onze gehele Eerste-Kamerfractie.’26

Op 5 januari kwam  de Unieraad bijeen. Er werd vooral gesproken over de m anier waarop 
de kandidatenlijst zou worden samengesteld. Bij een statutenwijziging in 1951 was vastgelegd 
dat het bestuur geen kandidaten meer zou aanbevelen. In plaats daarvan was er een ultra- 
democratisch systeem ontworpen: afgevaardigden van kiesverenigingen konden op zeven 
‘groepsvergaderingen’ in het land hun stem uitbrengen op kandidaten. De vijftien personen 
die over het gehele land de meeste steun kregen, zouden in die volgorde op de lijst komen. 
De Unieraad noch het Dagelijks Bestuur zou een officieel stemadvies geven.27

In weerwil van de afspraken van 5 januari kwamen Tilanus en Uniesecretaris Beernink op 
10 januari met een ‘toelichting’ op de groslijst voor de Kamerverkiezingen. In deze toelich
ting verklaarden zij dat de Unieraad had ‘onderstreept’ de nam en van de zittende Kam erle
den, die van de twee ministers en van een aantal andere kandidaten. Deze onderstreping 
stond de facto gelijk aan een aanbeveling. Hiermee werd het streven van Gerretson en de zij
nen om  via vrije verkiezingen de kandidatenlijst samen te stellen direct gefrustreerd. De 
opposanten waren woedend over deze slimme zet van Tilanus. Gerretson eiste per brief aan 
het Hoofdbestuur van de c h u  intrekking van d it ‘stemadvies’ en in de christelijk-historische 
weekbladen verschenen kritische artikelen.28 O ok in de Tweede-Kamerfractie was het hom 
meles. Schmal, Van de Wetering, W.F.E. van der Feltz en Tj. Krol -  de halve fractie -  spraken 
naar aanleiding van het stemadvies zelfs a f Tilanus voortaan te negeren.29

Op 2 februari kwam  de oppositiebeweging opnieuw bijeen. Grote vraag was: hoe krijgen 
we tijdens de groepsvergaderingen van 1 maart steun voor onze kandidaten? M en koos 
ervoor de afgevaardigden via circulaires stemadviezen te geven. Op 13 februari verscheen een 
eerste circulaire aan alle christelijk-historische kiesverenigingen in Nederland, ondertekend 
door een twintigtal leden, onder wie De Savornin Lohm an. De ondertekenaars verklaarden 
ronduit dat zij het vertrouwen hadden verloren in de Kamerleden die voor de soevereini-
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teitsoverdracht hadden gestemd. Op 25 februari, enkele dagen voor de cruciale groepsverga
deringen, verscheen een tweede circulaire. Ditmaal werd een frontale aanval op Tilanus inge
zet. Omdat Tilanus niet voldeed ‘aan de hoge eisen van karakter en inzicht, die aan de Voor
zitter der Unie moeten worden gesteld’ kon hij geen lijstaanvoerder meer zijn. De circulaire 
sloot a f met een aanbeveling van alternatieve kandidaten. Schmal stond op 1, De Jong Schou
wenburg op 2, Lunshof op 5 en Reijers op 10.30

Ongelukkig was dat op m aandag 25 februari De Telegraaf uitgebreid citeerde uit beide cir
culaires. Hiermee kwam de oppositie tegen Tilanus landelijk in het nieuws. Gerretson en 
Schmal, die beiden regelmatig bijdragen leverden aan de sinds kort weer verschijnende Tele
graa f waren verrast en teleurgesteld over deze publicatie. Zij vreesden dat hun ‘vertrouwelij
ke’ oppositie hierdoor zou worden gefrustreerd.31 Lunshof, lid van de hoofdredactie van De 
Telegraaf was op het m om ent van publicatie in het buitenland.

Op zaterdag 1 maart 1952 vonden op zeven plaatsen in Nederland de groepsvergaderingen 
plaats. Hoewel Tilanus maar in vier plaatsen op de eerste plaats kwam, was de totaaluitslag 
ronduit bedroevend voor de oppositie. De zittende Kamerleden kwamen op de eerste 
plaatsen terecht, waarbij Schmal -  die in 1948 nog op de tweede plaats had gestaan -  naar de 
vierde plaats zakte. De Jong Schouwenburg, in 1948 tiende op de lijst, kwam teleurstellend op 
de zestiende plaats, terwijl Lunshof -  door de oppositie aangewezen voor plaats v ijf -  met 
nog geen 1000 stemmen ver in de achterhoede verdween. Ondanks de aanwezigheid van 
Gerretson op de vergadering in Utrecht, kwam Tilanus daar als winnaar uit de bus. Alleen in 
Zuid-Nederland wist Schmal de eerste plaats te verkrijgen.32

Stemadvies

De groepsvergaderingen waren dus volledig mislukt. Voor velen was dit een grote verrassing; 
de oppositiebeweging leek im m ers op brede steun in de Unie te kunnen rekenen. Onder de 
‘gewone’ leden bleek dit echter niet het geval te zijn. Welter schreef aan Gerretson: ‘Wat een 
debacle heeft de partij-dag van de c h u  opgeleverd. Ik was er al bang voor, hoewel deze uit
slag, als men de prestaties van de betrokkenen in de Kam er nagaat, toch niet redelijk te ver
klaren is.’33

Nog meer ram pspoed zou Gerretson en de zijnen treffen. V lak voor de verkiezingen van 
juni 1952 verscheen een verkiezingsadvies van de Vaderlandse Kring -  nauw gelieerd aan de 
stichting Rijksbehoud, de opvolger van het in 1950 opgeheven Nationaal Com ité Handhaving 
Rijkseenheid -  waarin werd geadviseerd a r p  o f s g p  te stemm en.34 Omdat Gerretson en 
Reijers lid waren van Rijksbehoud, leidde dit tot heel wat gekrakeel in de Unie. Zelfs Schmal 
was verbolgen over het advies, dat uiteraard de Unie ernstig kon schaden. Gerretson en 
Reijers deden direct afstand van het buiten hen om totstandgekomen advies, m aar het was al 
te laat. Bij veel trouwe C H u ’ e r s  viel dit advies zeer slecht. De arme Gerretson kon er ditmaal 
niet veel aan doen. Gerbrandy en De Savornin Lohm an, beiden lid van het Dagelijks Bestuur 
van Rijksbehoud, boden Gerretson onafhankelijk van elkaar hun excuses aan.35 Pollema 
schreef teleurgesteld aan Gerretson dat hun aanhang binnen de kring der c h u  door het 
advies van de Vaderlandse Kring verzwakt uit de strijd was gekomen.36 Erg veel effect had het 
advies overigens niet: op 25 juni 1952 behield de c h u  gewoon haar negen zetels. Tilanus had 
al met al glansrijk gezegevierd. Tot 1963 zou hij nog de Unie blijven leiden.
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Naspel

‘Ik ben sinds enige tijd tot de conclusie gekomen, dat de sleutel voor de beoordeling van de 
situatie in de Nederlandse politiek alleen en uitsluitend ligt in de houding van Tilanus’, 
schreef Welter in september 1952 aan Gerretson. ‘Onbeduidend, onbenullig en onbekwaam 
als hij is, oefent hij niettemin een overwegende invloed uit op de Nederlandse politiek. Z o n 
der hem was de souvereiniteitsoverdracht niet tot stand gekomen, zonder hem hadden wij 
allang een parlementaire regering gehad, waarin de socialisten geen, o f althans geen overwe
gende rol zouden hebben gespeeld.’37

De uitslag van de interne strijd in de c h u  kan inderdaad van grote betekenis zijn geweest 
voor de politieke geschiedenis van Nederland. Wat zou er immers zijn gebeurd als Schmal 
wel de nieuwe leider van de c h u  was geworden? De c h u  zou in 1952 zeker niet zijn 
toegetreden tot een kabinet op brede basis, waarna de a r p  dat waarschijnlijk ook niet zou 
hebben gedaan. De positie van de k v p  was dan tamelijk lastig geworden. O f Rom m e onder 
dergelijke omstandigheden zo lang met de PvdA had willen samenwerken, op smalle basis, 
m ag serieus in twijfel worden getrokken. Zonder de steun van Tilanus zou dit voor hem heel 
wat lastiger zijn geweest. O nder Tilanus bleef de c h u  voor Rom m e echter een betrouwbare 
partner. Hoezeer Tilanus verknocht was aan de brede basis bleek bijvoorbeeld bij de 
kabinetsformatie van 1956, toen hij persoonlijk een alternatief blokkeerde, en in 1958, toen hij 
zich als een van de weinigen teleurgesteld toonde over de val van het laatste kabinet-Drees 
(‘Moet dat nu zo?’38).

Hoe verging het Gerretson na 1952? De laatste jaren van zijn leven leidde hij een terugge
trokken bestaan. Met Schmal b leef hij onder andere in De Telegraaf ageren tegen de brede 
basis, m aar tot een georganiseerde oppositie kwam het niet meer. Tot 1956 bleef Gerretson 
nog lid van de Eerste Kamer, waar hij zich met scherpe aanvallen op minister-president W. 
Drees onm ogelijk maakte. Na zijn afscheid van de Eerste Kam er schreef hij aan Reijers: ‘Ik 
heb lang aan de mogelijkheid van een revirement geloofd; de hoop daartoe nog iets te kun
nen bijdragen is een van de voornaam ste redenen geweest, waarom ik een Kam erlidm aat
schap heb aanvaard; maar ik heb dat geloof verloren. (...) Ook ik heb in mijn hart de c h u  
opgegeven.’39 Tragisch was dat Gerretson de val van de brede basis ook niet meer heeft 
mogen meemaken. Op 27 oktober 1958 overleed hij, een kleine twee maanden voordat met 
de val van het laatste kabinet-Drees de brede basis definitief ten einde was gekomen.
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‘Le Roi règne, mais il ne gouverne pas’

J.Th.J. van den Berg

De paradox van het koningschap in de democratie

Hoe is het m ogelijk dat in acht landen' die behoren tot de meest democratische, stabiele en 
succesvolle staten in de westerse wereld het koningschap zich tot de dag van vandaag heeft 
weten te handhaven en kan rekenen op zeer brede steun in de bevolking? Klopt er soms iets 
niet met onze opvattingen over de democratie?

Met die opvatting over de dem ocratie valt het, meen ik, op zichzelf wel mee. Zij is niet 
zozeer onjuist, als wel onvolledig. In de eerste plaats is de democratie in een land als het onze 
niet op één dag uitgevonden en geconstrueerd, maar is zij het product van een geleidelijk ver
lopen historisch proces. De geschiedenis heeft de hebbelijkheid zich niet helemaal aan 
bedachte modellen te storen. Bij de meeste pogingen om met enig succes vernieuwingen in 
onze politieke constellatie te bewerkstelligen bleek het koningschap zoal niet een noodzake
lijke dan toch een belangrijke legitimerende factor, onder andere door bij alle grote conflic
ten effectief symbool te (blijven) staan voor continuïteit en samenhang in het verhaal van de 
politieke en maatschappelijke ontwikkeling.2

Voorts is onze constitutionele geschiedenis er niet een van groei naar een radicaal dem o
cratisch model, maar naar een in meer dan één opzicht ‘gemengde constitutie’, waarin lang 
niet elk ambt verkiesbaar is en waarin het ene ambt er is om het andere te remmen. D oor
gaans is het de bedoeling minderheden tegen een mogelijke ‘dictatuur van de meerderheid’ 
te beschermen.3

In de derde plaats is het koningschap in alle acht Europese staten waarin het is blijven 
voortbestaan nu juist geen m onarchie (meer) in de letterlijke zin van het woord. Het oefent 
geen eenhoofdige macht meer uit, m aar het heeft hooguit invloed. Daar waar -  in het bij
zonder in juridische zin -  van ‘macht’ sprake is en dus van bevoegdheid tot beslissen, 
bestaat eveneens de plicht tot verantwoording. Het gezag van de koning in de parlem entai
re dem ocratie berust echter niet langer op macht o f bevoegdheid. D oor die ontwikkeling 
door te maken, van macht naar invloed, heeft het koningschap het proces van parlem enta- 
risering en vervolgens dem ocratisering van het constitutionele stelsel van de betrokken sta
ten weten te overleven. Niet steeds zonder moeilijkheden: het Nederlandse koningschap 
heeft zijn zwakke perioden gekend, zoals onder Willem III.-1 Paradoxaal genoeg is het toen 
een niet-Oranje, koningin-regentes Em m a, geweest die de m onarchie weer een stabiele 
plaats heeft bezorgd in het Nederlandse staatkundige bestel.5 Ook de periode van Juliana’s 
koningschap is niet zonder grotere en kleinere schokken verlopen.6 Daarbij vergeleken is de 
periode van Beatrix’ koningschap over het geheel genomen een oase van rust en stabiliteit 
geweest.7

Wetenschappelijke analyse en evaluatie van het koningschap is intussen een nogal onge-
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makkelijke ondernem ing. Het gaat m inder om vaste norm en o f regels en evenmin om lou
ter zaken van het verstand. Noch de jurist o f  de bestuurskundige noch ook de politicoloog 
en politieke journalist voelt zich helemaal thuis bij dit fenomeen. Het koningschap ontleent 
immers slechts ten dele zijn betekenis aan rationele politieke begrippen en criteria. Het is 
onmiskenbaar verbonden geraakt aan zulke onweegbare factoren als charisma, ritueel en tra
ditie. Alleen antropologen en de beoefenaren van de geschiedenis van de politieke cultuur 
zien dat als hun studieobject.8

De democratie kent weinig eigen ritueel en feest dat mensen aan elkaar en aan hun auto
riteiten bindt. Zoals, onder anderen, John Maynard Keynes ooit heeft vastgesteld: daar ligt de 
zwakte van de democratie als politiek systeem. In 1936 schreef hij: ‘The failure o f the twen- 
tieth century is in part attributable to their failure to invest the state with ceremonial.’9 In dat 
ceremonieel, waaraan blijkbaar sterke behoefte bestaat, moet in de dem ocratie een prede- 
mocratische instelling, het koningschap, voorzien. Dat had overigens, bijna een eeuw eerder, 
ook Walter Bagehot al doorzien: het koningschap met zijn feestelijk ritueel (tegelijk een ver
trouwd familieverband in de politiek) als het begrijpelijke deel van de politiek, waartegen
over het ingewikkelde bestuur stond als het onbegrijpelijke deel daarvan.10 M aar de journa
list en liberaal Bagehot beschreef het koningschap als een middel om het m inder begaafde 
deel van de bevolking rustig en tevreden te houden. Keynes (en hopelijk wij allemaal) heeft 
juist begrepen dat het bij gezag en legitimiteit niet alleen bij de ‘dom m en’ gaat om traditie, 
ceremonie en ritueel.11 Dat er waarden zijn als samenhang en duurzaamheid die zich, juist in 
de democratie, niet o f niet zonder meer gesymboliseerd zien.

Het is, zoals ook S.W. Couwenberg heeft opgeworpen,12 voorts de vraag o f  bij alle dem o
cratie ook in de ons om ringende staten de (bijna letterlijke) behoefte aan m onarchie niet eer
der groter wordt dan kleiner, een verschijnsel dat men niet dan met de nodige kritische zin 
kan waarnemen. Couwenberg noemt dat -  in navolging van D u verg er- niet ten onrechte een 
‘neom onarchale tendens’ in de westerse wereld,'3 waarop audiovisuele m edia stimulerend 
inwerken.

Dan is het bij uitstek interessant om vast te stellen dat het element van monarchie en 
onschendbaarheid in die acht fundamenteel democratische staten van Europa al is vergeven, 
maar tevens dat die eigenschappen zijn ondergebracht bij een ambtsdrager die geen macht 
uitoefent en het van zijn invloed, gebaseerd op een minim ale politieke rol, moet hebben. 
Politieke leiding is toegestaan en nodig, m aar bij de gratie van verantwoording en aanspra
kelijkheid. De paradox is dat in een land als het onze er, bij de gratie van de traditie, iemand 
is die bevoegd is te zeggen: ‘De macht is aan u, laat 11 de onschendbaarheid maar aan mij 
over.’ Is het zo vreem d om vast te stellen dat het hier niet alleen gaat om een paradox maar 
bovendien om een geruststellende gedachte? Naast het geruststellende besef dat charisma 
ook in ons politiek bestel een plaats heeft, maar dan wel een die niet met macht is bekleed.

Misschien ligt daar ook een reden om het koningschap niet volledig (o f bijna volledig) uit 
het politieke dom ein weg te halen, zoals in Zweden is gebeurd, maar het juist dat m inim um  
aan formele invloed te doen behouden w aardoor de werkelijk politiek bevoegden zich niet 
geheel aan het gezag en de invloed van de koning kunnen onttrekken. Dan moet vervolgens 
de vraag worden gesteld: over welk m inim um  aan politieke rol moet de koning in onze 
democratie beschikken om in die rol effectief te zijn en tegelijk zijn gezag en steun bij de 
bevolking te bewaren in de maatschappij zoals wij die nu en in de voorzienbare toekomst 
kennen? Hebben wij in Nederland het koningschap adequaat georganiseerd o f  niet? Dat alles
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vanuit de gedachte dat het zonder charism a en zonder verbindend ritueel niet gaat. Ook niet 
zonder feest, trouwens.14

De koning regeert, maar hij bestuurt niet; o f  ...?

Ook de Franse ‘uitvinders’ van de constitutionele m onarchie als geschreven rechts- en 
bestuursstelsel hebben nogal geworsteld met de machtsverdeling tussen onschendbare 
koning en verantwoordelijke ministers. Die was uiteraard niet als vanzelfsprekend gegeven, 
noch in Frankrijk, noch in België o f N ederland15 (in Frankrijk was het trouwens in 1848 
alweer over toen het debat bij ons nog moest beginnen). Moesten de ministers optreden als 
de pleitbezorgers van de parlementaire meerderheid (als die er was) tegenover een koning die 
weliswaar geen verantwoording aflegde maar daarom nog wel letterlijk de ‘uitvoerende 
m acht’ uitoefende? Dat was de opvatting van de Franse doctrinaire liberaal Guizot en tot op 
grote hoogte ook die van Thorbecke bij ons: de minister en m inisterraad als intermediair 
tussen koning en parlement.

Daartegenover stond de doctrine van Adolphe Thiers die al in 1844 in de Franse Assem- 
blée opmerkte: ‘Men bezorgt zichzelf een koning om  een usurpator te verm ijden, maar de 
verlichte naties kunnen niet worden bestuurd als de staten van Azië. De ongemakken van de 
erfelijkheid moesten worden voorkomen, waarvan de consequentie geweest ware het lot van 
de natie uit te leveren aan alle risico’s van de geboorte: een bekwame vorst te zien opgevolgd 
worden door een onbekwame, een eerzaam vorst door een immorele. Welnu, om dat onge
mak te corrigeren heeft men een even wijs als eenvoudig stelsel bedacht dat er, in al onze 
representatieve constituties, in bestaat om serieus verantwoordelijke mannen naast de 
koning te plaatsen; dat w il zeggen, m annen die beschikken over de werkelijke en kenbare macht 
(cursivering fT h Jvd B ).’

Dat was niet de algemeen gedeelde overtuiging van de negentiende-eeuwse fram ers van de 
constitutionele monarchie, als gezegd ook niet die van Thorbecke. Eerst heel geleidelijk is 
Thiers’ opvatting tot een algemeen aanvaarde geworden, in Nederland pas aan het einde van 
de negentiende eeuw. Nooit echter met als conclusie dat het koningschap zou worden gere
duceerd tot een ceremoniële nulliteit. Doorgaans wordt de rol van de koning omschreven 
aan de hand van Bagehots fraaie adagium: ‘The right to be consulted, to encourage and to 
warn.’ Daarbij mag er met de deuren worden geslagen o f  althans hartig gedebatteerd, maar 
duidelijk is ook wie uiteindelijk beslist.

Welke woorden gebruiken wij daarvoor? Guizot zag een rol voor de koning ‘comme partie 
active et réelle du gouvernement (cursivering JT h Jvd B )\Thiers zag dat anders; van hem stam 
men de beroemde woorden: cLe Roi règne, ma is il ne gotiveme pas. ’ In Nederland wordt zijn 
adagium doorgaans vertaald met: ‘ De koning regeert, m aar hij bestuurt niet.’ Onze Vlaamse 
buren zeggen het niet toevallig anders: ‘De koning heerst, maar hij regeert niet.’16 Dat lijkt 
taalkundig spel m aar dat is het niet. In geen van de bestaande parlementaire monarchieën 
wordt de koning nog, a la Guizot, beschouwd als deel (laat staan: hoofd) van het gouverne
ment of, als men wil, governm entoï govierno. Dat begrip staat buiten Nederland voor de wer
kelijkheid van de politieke macht en die behoort toe aan de ministers, al dan niet verenigd in 
een cabinet o f m inisterraad. Het Engelse begrip gaat eigenlijk nog verder en beperkt zich niet 
tot wat wij ooit omschreven als ‘uitvoerende m acht’, maar het sluit ook het parlement in. 
Kortom : een politiek-taalkundige exercitie zou dus moeten leren dat de koning geen deel is
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van de ‘regering’, en dus niet ‘regeert’. Dat zou immers betekenen dat hij beslissend deel heeft 
aan de werkelijkheid van de besluitvorming en dat is bij de koning nu juist niet het geval. 
Ook niet in België, waar ‘regering’ staat voor het begrip dat wij aanduiden met ‘ministerraad’ 
o f (iets breder) ‘kabinet’.

Groot verschil in de realiteit van het koningschap maakt het overigens niet. Met uitzon
dering van de Zweedse koning, voor wie zelfs geen ministeriële verantwoordelijkheid meer 
geldt, bevinden koningen in Europa (respectievelijk de Luxemburgse groothertog) zich in 
grosso modo dezelfde positie, in de rol dus die Bagehot heeft geformuleerd: zonder bestuurs
macht maar daarom nog niet zonder gezag of invloed. En overigens met een aantal taken als 
de accreditatie van diplomaten en de ondertekening van wetten en algemene maatregelen 
van bestuur alsmede van een aantal benoemingsbesluiten; vaak ook met een zekere rol als het 
gaat om de regeringsvorming dan wel het besluit tot ontbinding van het parlement. Overi
gens zijn dat taken die doorgaans ook berusten bij de president in een parlementaire repu
bliek.17

Nu behoeven wij van een terminologische kwestie niet aanstonds een dogmatische te 
maken, als wij maar weten wat wij ermee bedoelen en als wij er steeds hetzelfde mee bedoe
len. Onder andere daarvoor was de algehele grondwetsherziening bedoeld, die in 1983 haar 
beslag heeft gekregen. Helaas, hoewel de Grondwet sedert 1983 in een aantal belangrijke 
opzichten over koning en kabinet duidelijker en eenduidiger is dan daarvoor, geldt dat niet 
in alle opzichten voor de term ‘regering’ Onduidelijk is wat de koning daar nu wel en niet 
mee van doen heeft en waar precies de besluitmacht ligt. Voorts heeft de koning echter naast 
een aantal ‘staatshoofdelijke’ taken blijkens de Grondwet van 1983 taken die moeilijk anders 
zijn te lezen dan als die van een regeringsfunctionaris in de internationaal aanvaarde beteke
nis van het woord.

De inconsistentie wordt zichtbaar bij de artikelen 42 en 45. In 42.1 staat dat de koning en 
de ministers tezamen de regering vormen. Uit alles blijkt in het verdere gebruik van het 
woord regering dat daarmee hetzelfde wordt bedoeld als in het vergelijkbare buitenland met 
‘gouvernement’, zoals in het onderwijsartikel (23) of de leiding over de krijgsmacht (art. 
98.2). Ook een aantal benoemingen bij Koninklijk Besluit verwacht men niet zo gauw van 
een staatshoofd maar eerder van een persoon die het dagelijkse landsbestuur vertegenwoor
digt.18 Ten slotte geldt dat voor de ondertekening van voorstellen van wet (art. 82/83) en de 
instelling van ministeries (art. 44). Dat alles suggereert een meer rechtstreekse koninklijke 
bemoeienis met het bestuur dan in andere gekroonde democratieën gebruikelijk is. Blijkens 
art. 45.3 van de Grondwet is dat niet het geval. De koning mag deel uitmaken van de rege
ring, het is volgens dat artikel de ministerraad die ‘beraadslaagt en besluit over het algemeen 
regeringsbeleid’. Tevens ‘bevordert’ hij ‘de eenheid van dat beleid’. Hoe hebben wij het nu? De 
koning is lid van de regering maar hij regeert niet.

De parlementaire historie19 laat zien dat het kabinet-Van Agt de bepaling van 45.3 er al in 
wilde hebben, maar dat de Raad van State dat afried wegens bovengenoemde inconsistentie. 
Vervolgens voerde de Kamer -  overigens zonder hartstochtelijke weerstand bij de ministers 
Van Agt en Wiegel -  die tekst bij amendement weer in. Nu had dit artikel op dat ogenblik 
primair de bedoeling het primaat van de ministerraad over de particuliere voorkeuren van 
individuele ministers te vestigen en aldus een juridisch verweermiddel te bieden tegen depar
tementale verkokering. Daartoe was het in feite overgenomen uit het reglement van orde van 
de ministerraad. Maar, daargelaten dat ook in 1980 die inconsistentie met 42.1 duidelijk was,
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werd willens en wetens de tekst van 45.3 zo en niet anders (dat had gekund en het is ook 
geprobeerd) geformuleerd.

Naarmate de jaren vorderen wordt de historische uitleg van juridische teksten geleidelijk 
overschaduwd door de grammaticale interpretatie. Die leidt er nu toe dat in één hoofdstuk 
staat vermeld dat de koning wel deel is van de regering, maar niet wordt geacht ook daad
werkelijk (mee) te regeren. Dus gelden -  inderdaad, via een eigenaardige omweg -  ook voor 
Nederland de woorden van Adolphe Thiers: ‘Le Roi règne, mais il ne gouverne pas’, en is de 
Vlaamse vertaling ervan eigenlijk de beste: ‘De koning heerst, maar hij regeert niet.’

De diepere verklaring ligt erin dat al de staatscommissie-Cals-Donner deze inconsistentie 
in haar concepttekst voor een nieuwe Grondwet bracht.20 Zij worstelde op haar beurt met het 
betekenisloos geworden begrip ‘uitvoerende macht’ dat door het kabinet-Donker Curtius in 
1848 in de Grondwet was gebracht en dat deze had toevertrouwd aan ‘de koning’ (art. 54, Grw. 
1848). Dit overigens zeer tegen de zin van Thorbecke, die de term ‘uitvoerende macht’ veel te 
onbepaald vond om in de Grondwet te plaatsen en die de voorkeur had gegeven aan een limi
tatieve opsomming van de bevoegdheden van ‘de koning’ 21

Overigens, lang vóór 1983 leerde iedere student al dat ‘koning’ in feite ‘regering’ beteken
de. In de vrij algemeen aanvaarde betekenis van dat woord betekende dat inderdaad ‘koning 
en ministers’. Voorts leerde de student echter dat koning en ministers niet gezamenlijk beslis
ten (bijvoorbeeld in de ‘kabinetsraad’ ), maar dat de besluitvorming lag en ligt bij de minis
terraad. Geleidelijk was zelfs komen vast te staan, niet zonder licht horten en stoten, dat de 
handtekening van de vorst geen afzonderlijk goedkeuringsbesluit van de koning inhield, 
maar de formele bevestiging van een besluit dat door de raad van ministers was genomen.22 
Het is eigenlijk een tikje verrassend dat minister-president Kok dat op 5 oktober 2000 nog 
eens met zoveel woorden aan de Tweede Kamer moest uitleggen 23 Wat de premier er, terecht 
overigens, bij zei, was dat die koninklijke ondertekening alleen dan kan worden verlangd als 
in de voorbereiding van beslissingen de koning om zijn opvatting is gevraagd en hij in staat 
is geweest tot advies, aanmoediging en, zo nodig, waarschuwing. Indien dat is gebeurd en de 
raad heeft besloten, is het met de invloed van de koning gebeurd. Dan is het woord aan het 
parlement.

Reeds de staatscommissie is dus geweken voor de stap om de koning uit de regering te 
halen en met eigen taken een afzonderlijke plaats in de Grondwet te geven, zoals dat in de 
Spaanse grondwet van 1978 (art. 56-65) wel is gebeurd.

Daarbij heeft de staatscommissie, en de grondwetgever daarna, vastgehouden aan vooral 
Thorbeckes doctrine (die in zijn tijd heel wat meer inhield dan vandaag) dat koning en 
ministerraad één geheel vormen in plaats van in wezen twee organen te zijn die overigens 
naar buiten als eenheid dienen op te treden. Dat had Dooyeweerd al vastgesteld in zijn te wei
nig geraadpleegde dissertatie uit i9i7.24Toch moet Dooyeweerds werk in elk geval bij com
missievoorzitter Donner (die als goed antirevolutionair het boek ongetwijfeld van buiten 
kende) voldoende invloed hebben gehad om te leiden tot de conclusie dat de koning niet ook 
nog eens mocht worden geproclameerd tot ‘hoofd van de regering’ zoals de Proeve van een 
nieuwe Grondwet uit 1966 (een ambtelijk werkstuk) had gedaan.25

Hoe dan ook, het minimum aan politieke invloed dat de koning toekomt om met gezag 
te functioneren, is ook in 1983 niet onomstotelijk geformuleerd. Art. 42.1 laat immers ruim
te voor misverstand als men het legt naast art. 45.3. Een misverstand dat er 17 jaar na dato toe 
heeft geleid dat door de fractievoorzitter van d ’ 66, Thom de Graaf, meer in het lidmaatschap
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van de regering is gelegd dan ermee is beoogd. Hij blijkt het zo te verstaan dat er een veto
recht uit zou kunnen worden gelezen, als het gaat om de handtekening van de koning.’ 6

Omgekeerd, zo bleek in het Kamerdebat van oktober 2000, zagen vele anderen de verwij
dering van ‘de koning’ uit art. 42.1 als een besluit het Zweedse voorbeeld27 te volgen en aan 
de koning elke politieke rol (ook die van Bagehots adagium) te ontnemen, hoewel dat nu ook 
weer niet De Graafs intentie was. Van lieverlede bleef ook het kabinet de opvatting verdedi
gen dat, om een minimale politieke rol van het koningschap te waarborgen, de regering dient 
te blijven bestaan uit koning en ministers, ook al neemt de ministerraad de besluiten over het 
regeringsbeleid.

Er is echter, zo maakte Kok nog eens volstrekt duidelijk, van een koninklijk vetorecht geen 
sprake. Hij zal, zonder het te zeggen, hebben gedacht aan het constitutionele incident met 
koning Boudewijn in 199028 toen deze weigerde de abortuswet te tekenen en er een staats
rechtelijk kunststukje moest worden geleverd om die wet desondanks in het Belgische Staats
blad te krijgen. Dan te bedenken dat naar Belgisch recht de koning geen deel uitmaakt van 
de regering...

Overigens is het voor de volledigheid wenselijk om vast te stellen dat meer en meer 
bevoegdheden van kabinet (of regering?) en wetgever bezig zijn weg te lekken naar de Euro
pese geïntegreerde besluitvorming. Iets waarvan de koningin zich niet slechts bewust is, maar 
waaraan zij naar vermogen meewerkt en (openlijk) steun verleent.

Moeten wij nu deze, periodiek zelfs in de Staten-Generaal terugkerende, verwarring voor 
lief nemen, evenals de behoefte een bijbehorend Geheim van het Noordeinde in leven te 
houden?29 Of zorgt de niet heel consistente formulering in de Grondwet omtrent de plaats 
van het koningschap voor schadelijke onenigheid over de monarchie en dus voor een node
loos kwetsbare positie van de koning?

De kon in g in de N ederland se G rondw et

Zowel Thiers als Guizot zag in de negentiende eeuw het erfelijke koningschap als een effec
tieve waarborg tegen de verleiding van machtsusurpatie door gekozen bestuurders en hun 
beroep op de verlangens van ‘de meerderheid’. Als wij Duverger mogen geloven -  Couwen
berg in zijn voetspoor -  dan is er ook en juist nu behoefte aan zulk een waarborg tegen de 
neomonarchale tendens in de westerse democratie.

Daarvoor hoeven wij trouwens niet alleen Duverger te geloven. Het koningschap in 
Nederland ondervindt massale steun in de bevolking, zoals dat (al is het wel eens met gol
ven) ook het geval is in de zeven overige Europese parlementaire monarchieën, waarschijn
lijk omdat burgers niet houden van een echte monarchie. Dat is gebeurd doordat vanaf het 
laatste kwart van de negentiende eeuw (in Groot-Brittannië al ruimschoots eerder)30 de 
koning zijn macht prijsgaf aan de parlementaire meerderheid en zich vervolgens geleidelijk 
ging manifesteren als het symbool van samenhang en continuïteit in de natie. Het koning
schap in de democratie zocht en vond zijn steun in het vertrouwen van de bevolking door in 
zijn optreden enerzijds het accent te leggen op ijzeren plichtsbetrachting en anderzijds op 
constitutionele waakzaamheid en op maatschappelijke taken.31 De koning en zijn familie 
ontwikkelden zich tot een role model voor wat aan sociale waarden door de bevolking hoog 
wordt gehouden. In het politieke verkeer gaf en geeft dat aan de koning tegenover politieke 
leidslieden een functie, weliswaar zonder reële macht maar wel met invloed, gebaseerd op de
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aanhankelijkheid van de bevolking. Een positie overigens die de koning (en zijn familie!) 
steeds heeft gedwongen tot oefeningen in evenwichtskunst. Her en der vielen hij en de zijnen 
wel eens van de smalle evenwichtsbalk af,32 maar zonder blijvende schade voor het instituut. 
Zelfs in België, waar niet het koningschap verdween, maar (in 1950) wel koning Leopold III.33

De functie van role model komt, door de intensiteit van media-aandacht, intussen wel 
onder druk te staan, zoals de Britse koninklijke familie heeft ondervonden. Dat alleen al 
vormt een pleidooi om de deelname van familieleden aan de ‘koninklijke functie’ tot een 
strikt minimum te beperken. Dat is in het belang van de handelingsvrijheid van die familie
leden, maar ook in het belang van een overzichtelijk politiek toezicht op het doen en laten 
van de familie.34

Tegelijk pleit de positie van de koning als morele waarborg tegen machtsmisbruik (of 
minder dramatisch: tegen neomonarchale trends) voor, wat ik heb genoemd, een minimum 
aan politieke rol in het staatsbestel. Anders riskeert het koningschap aan maatschappelijke 
geloofwaardigheid te verliezen: het wordt niet meer als waarborg gezien. Niet toevallig wordt 
het door kenners in Zweden betreurd dat de handtekening van de koning onder de teksten 
van de wet is gaan ontbreken.35

Waarin zou dat geloofwaardige -  dus ook: voor eenieder duidelijke -  politieke minimum 
moeten bestaan, tegelijk reële mogelijkheid tot ‘raadgeving, bemoediging en vermaan’? 
Ervan uitgaand dat wij in de Grondwet terecht hebben geformuleerd dat de ministerraad 
besluit over het algemeen regeringsbeleid en deze dus regeert, zou de bepaling dat de rege
ring bestaat uit koning en ministers dienen te worden gewijzigd. Zij wekt, zoals recent weer 
is gebleken, slechts misverstand en suggereert meer dan er is; zij wekt de indruk van de 
beschikking over machtsmiddelen die boven het vereiste minimum uitgaan; zij hindert de 
waarneming dat de positie van de Nederlandse koning in essentie geen andere is dan die van 
zijn Europese ambtgenoten. Ten slotte identificeert zij de koning meer met het dagelijkse 
politieke bedrijf dan voor zijn publieke gezag en vertrouwen gunstig is.

Overigens zouden, naast art. 42.1 van de Grondwet, nog enkele andere artikelen tegen het 
licht moeten worden gehouden die, zoals al aangegeven, de Nederlandse koning wel erg dicht 
bij het feitelijke bestuurswerk brengen. Zonder volledig te willen zijn denk ik aan het onder
tekenen van de vereiste wetsvoorstellen, aan een aantal benoemingsbesluiten (burgemeesters 
en commissarissen van de koning, die eigenlijk commissarissen van de regering zijn) en aan 
besluiten tot instelling van ministeries.36

Daartegenover behoort tot de taak van de koning in elk geval de formele benoeming en 
beëdiging van ministers en staatssecretarissen (en een aantal andere benoemingen in rijks
colleges), het besluit tot Kamerontbinding en de ondertekening van wetten en algemene 
maatregelen van bestuur.37 Ook het, materieel symbolische, voorzitterschap van de Raad van 
State zou moeten worden voortgezet. Al was het maar omdat het aan de troonopvolger en 
zijn echtgeno(o)t(e) de legitimatie biedt daadwerkelijk deel uit te maken van de Raad van 
State.38

In deze ‘logica’ ligt het niet zonder meer voor de hand dat de koning ‘jaarlijks een uiteen
zetting’ geeft van het door de regering te voeren beleid’ (art. 65). Maar niet alles hoeft vol
gens ijzeren logica te verlopen. Als ergens de symboolfunctie van de koning -  zowel legiti
merend als waarborgend -  zichtbaar wordt, dan is het op Prinsjesdag en bij het voorlezen 
van de troonrede. Daardoor is het nu al onmogelijk om van die toespraak een propaganda- 
werkstukje te maken.39 Weliswaar zou de koning de troonrede niet meer mede namens zich-
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zelf uitspreken, maar zoals in Groot-Brittannië hoeft hem dat niet te beletten mede te delen 
wat de regering voornemens is. Elke andere vormgeving zou trouwens afbreuk doen aan zo 
ongeveer de enige feestdag die de parlementaire democratie kent.

Prinsjesdag: de enige feestdag die de parlementaire democratie kent. [Foto: Roel Dijkstra]

De benoeming en beëdiging van ministers veronderstellen bemoeienis met de formatie van 
het kabinet. Die staat, mede dankzij Thom de Graaf, weer ter discussie, al is hij de eerste om 
te erkennen dat dit niet aan de koningin valt toe te schrijven.40 Het gaat hier overigens niet 
om een uniek Nederlands verschijnsel. In België is de rol van de koning bij de formatie 
minstens zo groot als bij ons. In Engeland kan de koning daarin evenzeer worden betrokken 
in het geval van een hungParliam ent*1 In België en bij ons (trouwens ook in Noorwegen en 
Denemarken) levert de uitslag van de parlementsverkiezingen geen duidelijke politieke 
meerderheid op. De kabinetsformatie is daardoor het ogenblik waarop de koning, hoe men 
het ook wendt o f keert, in politiek vaarwater terechtkomt. Hij moet daar soms echt knopen 
doorhakken.42

Een ‘volwassen’ parlementaire democratie (daar spreken wij toch zo graag over) moet de 
koning niet nodig hebben om een politieke meerderheid tot stand te brengen. Daar zijn wei
nig of geen institutionele voorzieningen voor nodig, zoals door d66 vorig jaar nog eens 
bepleit.43 Het is eenvoudig een kwestie van politieke wil en zelfrespect, maar ook van respect 
voor de Kroon. Hoe het ook zij, de Tweede Kamer heeft in oktober 2000 (dat was het mooie 
van De Graafs interventie) weer eens het voornemen uitgesproken haar leven te beteren. 
Daar is zij al sedert 1970 mee bezig; na dertig jaar zou enig resultaat wenselijk zijn.

De op zichzelf wenselijke verduidelijking van het onderscheid tussen koningschap en 
regering in de Grondwet heeft, wat mij betreft, geen haast. De wisseling van de troon, te zij
ner tijd, zou waarschijnlijk een goed moment zijn daarvan werk te maken. Wijziging nu zou 
voorts riskeren de indruk te wekken dat koningin Beatrix te veel zou meeregeren; dat haar 
gezag en invloed te veel trekken zouden hebben van machtsuitoefening. Voor die indruk lijkt 
mij geen enkele reden aanwezig.

Enigszins buiten onze grondwettelijke bepalingen om behoort het tot de opdracht van de
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koning bij tijd en wijle op te treden als woordvoerder van het gevoelen in de samenleving en 
daarbij gebruik te maken van zijn gezag bij de bevolking. De jaarlijkse kersttoespraak is daar 
een voorbeeld van. Daar is iets merkwaardigs mee aan de hand. De algemene veronderstel
ling is dat de koningin (ik voer nu bewust haar persoon op) zich daarin gehinderd of geremd 
weet door de ministeriële verantwoordelijkheid, i.c. door het rode potlood van de minister
president. De vraag is o f dat in feite zo is. Haar opdracht is om bij alles wat zij zegt te besef
fen dat zij de consensus in de maatschappij representeert en daarnaast de, per definitie 
onmodieuze en weinig trendy, continuïteit in ons aller denken en handelen. Dat geldt ook 
voor de Zweedse koning, hoewel die in zijn spreken niet is onderworpen aan de ministerië
le verantwoordelijkheid. Ook zonder ministeriële censuur remt de positie van het koning
schap zijn uitingsvrijheid verregaand af. De paradox zou wel eens kunnen zijn dat een beoor
delende minister-president meer ruimte biedt dan de zelfcensuur van de koningin. Daar zou 
een wijze minister-president zijn bevoegdheid dan ook voor moeten aanwenden: een zekere 
ruimte tot ongemakkelijke boodschappen is ontegenzeglijk aanwezig zonder het politieke 
bedrijf in ernstige verlegenheid te brengen.44

De vrouw van de koning in ‘het jaar van M axima’

In het eerste deel van dit betoog sprak ik over koningin Beatrix’ optreden als een oase van 
rust. Die is recentelijk kortstondig maar niet zonder heftigheid doorbroken door de nade
rende verloving van de Prins van Oranje met mevrouw Maxima Zorreguieta, dochter van 
een gewezen staatssecretaris onder dictator Videla in Argentinië. Over die crisisachtige ver
schijnselen zal ik het hier niet hebben. De mogelijke daaruit voortkomende problemen lijken 
mij door het optreden van de regering (in de huidige grondwettelijke betekenis van het 
woord) adequaat aangepakt en opgelost.45 Het voorgenomen huwelijk van de troonopvolger 
brengt mij bij twee andere kwesties, één die rechtstreeks met de Grondwet in verband staat 
en de andere die een kwestie van titulatuur is.

Ook sinds 1983 is, zij het via een versnelde procedure, een positieve parlementaire uit
spraak nodig over het huwelijk van rechthebbenden op de troon, willen zij die rechten niet 
verspelen.46 Ooit is er reden geweest voor een uitvoerige goedkeuringsprocedure omdat zo’n 
huwelijk ook kon leiden tot rechten (of rechtsaanspraken) op een vreemde troon en daar
door tot min of meer ernstige diplomatieke problemen. Dat soort argumenten is praktisch 
vervallen; zij hebben in elk geval sterk aan gewicht ingeboet. Het huwelijksvoornemen van 
de Prins van Oranje wijst op de mogelijkheid van nieuwe (zeer binnenlandse) risico’s, zoals 
dat ook al het geval was met het plan van, toen nog, prinses Beatrix in 1965. De vraag is of 
dat positieve parlementaire betrokkenheid vergt, zoals de Grondwet nu (in art. 28) voor
schrijft.

Net als in 1965 was het in 2000/2001 het probleem van de minister-president. De Kamer 
‘kon er niets mee’ en was dus gedoemd tot individuele exclamaties en verklaringen, van niet 
meer betekenis dan wat elke burger kon bedenken.47 Die doem werd in niet geringe mate ver
oorzaakt door de noodzaak van komende parlementaire goedkeuring. Ook afgezien daarvan 
is zo’n parlementaire goedkeuring een lichtelijk gênante vertoning, niet het minst voor de 
Kamerleden zelf, temeer nu de negentiende-eeuwse vorstelijke mariage de raison is vervan
gen door een oprechte liefdesrelatie.48 Zouden wij niet het goede Belgische voorbeeld volgen 
door de politieke goedkeuring te beperken tot koning en ministerraad? In dat geval is er

6 4



‘ LE ROI R È G N E , M A IS II. NE G O U V ER N E P A s ’

slechts dan een rol voor de volksvertegenwoordiging, indien zij reden heeft te menen dat de 
regering onjuist heeft gehandeld.

De tweede kwestie betreft de vraag: wordt mevrouw Zorreguieta koningin Maxima of 
blijft zij na de troonswisseling prinses? Het in strikte zin morganatische huwelijk van de 
Prins van Oranje zou hem in een ver verleden reeds daarom van de troon hebben uitgeslo
ten, zij het niet grondwettelijk.49 Adeldom -  en dan nog hoge, buitenlandse adeldom -  heb
ben wij door de jaren heen stilzwijgend irrelevant verklaard, niet alleen wij trouwens.50 
Intussen zijn wij sinds een eeuw vertrouwd met de traditie van een ‘regerende’ koningin, wier 
echtgenoot geen koning wordt, omdat hij het koningschap niet wordt geacht uit te oefenen. 
Zou dat ook moeten gelden voor de echtgenote van de toekomstige koning: prinses dus en 
geen koningin? Gelijkheidsoverwegingen tussen man en vrouw, waar wij tegenwoordig zo 
gek op zijn, pleiten ervoor echtgenoten van de koning dan wel koningin van dezelfde titel te 
voorzien.

De Spaanse grondwet regelt dit (in art. 58 en 59) wel met zoveel woorden:51 de vrouw met 
wie de koning huwt is koningin maar oefent geen constitutionele taken uit, tenzij die van 
regentes. Ik denk daarom dat wij, ook in Nederland, voor de vraag staan o f de kwestie van 
betiteling enige constitutionele relevantie heeft. Het ligt immers in de rede om, indien er een 
koningin is, deze als eerste in aanmerking te brengen voor het regentschap als de koning (ex 
art. 37.1c Grw.) ‘buiten staat’ is om het koningschap uit te oefenen en een volwassen kroon
prins ontbreekt, of als de koning overlijdt voordat zijn opvolger 18 jaar oud is geworden (art. 
37.1a Grw.) dan wel indien hij met een minderjarige troonopvolger de uitoefening van het 
koninklijk gezag tijdelijk neerlegt (art. 37.1c!). Dat zo’n regentschap voor de evolutie van het 
koningschap cruciaal kan zijn, heeft tussen 1890 en 1898 koningin Emma aangetoond.

Deze vraag is, zoals het kabinet terecht heeft betoogd, nu nog niet relevant, maar zij zal 
dat wel zijn tegen de tijd dat de huidige Prins van Oranje tot het koningschap wordt geroe
pen. Dat biedt ook de tijd die nodig is om na te gaan o f mevrouw Zorreguieta tot zulk 
regentschap competent is. Dat zij, mocht het onverhoopt zover komen, de steun van de 
bevolking zal hebben, lijkt nu al een afdoende beantwoorde vraag.52 Haar noodzakelijke 
competentie zou worden bevorderd door haar te betrekken bij de koninklijke functie op een 
wijze die past bij haar persoonlijke talenten en ervaring. Alsdan zou haar geschiktheid blij
ken voor de titel van koningin. De regering zou wijs doen juist daarin ‘geëmancipeerd’ te 
handelen en de gelijkwaardigheid van man en vrouw tot gelding te brengen. Over role model 
gesproken...

Noten

1 Bedoeld zijn: België, Denemarken, Luxemburg (groothertogdom), Nederland, Noorwegen, Spanje, 
Verenigd Koninkrijk en Zweden. Ministaatjes als Monaco zijn niet mecgeteld. Uiteraard zijn er 
koninkrijken buiten Europa (zoals bijvoorbeeld Japan, Thailand, Nepal, Marokko en Jordanië), 
maar door hun inbedding in een onvergelijkbare politieke en sociale constellatie zijn die voor dit 
betoog irrelevant.

2 Waar aanpassing niet slaagde of de democratie niet tijdig haar kansen kreeg, verdween het koning
schap, doorgaans (en in golven) na revolutie en/of oorlog. Vgl. Heinz Gollwitzer, ‘Die Funktion der 
Monarchie in der Demokratie’ in: Adolf M. Birke und Lothar Kattenacker (red.), lliïrgertwn, Adel
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und Monarchie /  M iddle Classes, Aristocracy and Monarchy (M ünchen, Londen, New York en Parijs 

1989) p. 147-157; Jaap van Osta, De Europese monarchie in de negentiende eeuw. Het Britse en Duitse 

model (Am sterdam  1982).

3 M en denke aan de in dem ocratische stelsels doorgaans benoem de en onafzetbare rechter, die zich 

slechts verantw oordt door publieke m otivering van zijn uitspraken. Alleen de opvolging door ver

erving is uniek. Over checks and balances in de dem ocratie: R.A. Dahl, Preface to Democratie Theory 

(Chicago en Londen 1956).

4 Joris Abeling, Teloorgang en wederopstanding van de Nederlandse monarchie, 1848-1898 (Am sterdam  

1996).

5 C .A. Tamse (red.), Koningin Emma, Opstellen over haar regentschap en voogdij (Baarn 1990).

6 M en denke daarbij aan de zgn. H ofm anszaak (1956), alsm ede aan de Lockheedaffaire (1976). O ok de 

huwelijksvoornem ens van de prinsessen Irene (1964) en Beatrix (1965) brachten politieke proble

men mee.

7 Hoewel de recente publiciteit wellicht anders suggereert, gaat het bij kritische publiciteit over konin

gin Beatrix eerder om  le defaut de sa qualité. Het ‘bazige schoonm oedersyndroom ’ is hoofdzakelijk 

gevestigd door de roddelpers w aarvoor niet waarheid m aar im agovorm ing doorslaggevend is. 

M erkw aardig is dat de dagbladpers som tijds kritiekloos deze im agovorm ing meent te m oeten over

nemen. Vgl. Irène D iependaal, ‘ Koninklijke m ediathon’ in: Jo Bardoel e.a., Journalistieke cultuur (te 

verschijnen in Am sterdam  2001).

8 Zie bijvoorbeeld David Cannadine and Sim on Pricc (red.), Rituals o f Royalty. Power and Ceremonial 

in Traditional Societies (Cam bridge 1987) (i.h.b. de ‘ Introduction’ door C annadine, die attendeert op 

het grote (politieke) belang van ritueel en traditie); Eric H obsbawm  and Terence Ranger (red.), The 

Invention ofTradition  (Cam bridge 1983); Kees Bruin en Kitty Verrips (red.), Door het volk gedragen. 

Koningschap en samenleving (Groningen 1989); Jaap van Osta, Het theater van de staat. Oranje, 

Windsor en de moderne monarchie (Am sterdam  1998).

9 In: David Cannadine, ‘ Introduction. D ivine Rights o f K ings’ in: C annadine en Price (red.), Rituals 
o f Royalty, p. 19.

10 Walter Bagehot, The English Constitution (1867). Ik maak gebruik van de Fontana-edition (Glasgow 

1977) p. 82-120.

11 Van belang zijn ook de gedachten over ‘erfcharism a’ van M ax Weber, Wirtschaft und Gesellschaft 
(Tübingen 1922).

12 S.W. C o u w en b erg ,‘ Einde van  de m onarchie?’ Liberaal Reveil 38 (1999) no. 5, p. 182-190.

13 M . Duverger, La monarchie républicaine, ou Comment les démocraties se donnent des wis ( Parijs 1974), 

geciteerd bij Couw enberg, ‘ Einde van de m onarchie?’, p. 186.

14 Zie Bruin en Verrips (red.), Door het volk gedragen.

15 Ik volg hier grosso m odo (inclusief de citaten van Guizot en Thiers) het overzicht in H. Dooye- 

weerd, De ministerraad in het Nederlandsche staatsrecht (Am sterdam  1917) p. 213 e.v. Het citaat van 

Thiers heb ik, voor het gem ak van de (jonge) lezer, hier vertaald.

16 Zie: M ark van den W ijngaert, Lieve Beullens en Dana Brants, België en zijn koningen. Monarchie en 

macht (Antwerpen en Baarn 2000) p. 161. O f ‘ heersen’ het goede woord is, kan worden bediscus

sieerd, in het bijzonder na de verschijning van H.Th.J.F. van M aarsseveen, De heerschappij van de 
Ministerraad (Den H aag 1969).

17 Voor vergelijking van taken van koning en president in een parlem entaire republiek in de lidstaten 

van de Europese Unie: L. Prakke en C .A .J.M . Kortm ann, Het staatsrecht van de landen van de Euro

pese Unie (5dt herziene druk; D eventer 1998).
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18 Benoem ingen als die van burgem eesters, com m issarissen van de koning en de meeste rechters ple

gen doorgaans niet door het staatshoofd te w orden verricht, als zij al worden benoem d.

19 Ik  m aak hier gebruik van de bundel: Algehele Grondwetsherziening, eerste lezing, deel II, Regering 

(Den Haag 1982). Behulpzaam  daarin is het vergelijkend overzicht van de voorstellen van de rege

ring (in 16034/R1138), de voorstellen van C als-D onner en de toen nog bestaande G rondw etsartike

len, 34-41.

20 Eindrapport van Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet ( Den H aag 1971) p. 33- 

83. D aarin is ook de verdeeldheid van de com m issie waarneem baar over de beslissende rol van de 

m inisterraad. De kleinst m ogelijke m eerderheid bleek vóór de gedachte dat de m inisterraad ‘het 

algem ene regeringsbeleid bepaalt’. De verdeeldheid werd daar overigens bew erkstelligd door de 

vrees van de m inderheid dat het prim aat van de collectieve m inisteriële verantw oordelijkheid zou 

kunnen dienen als dekm antel voor niet-naleving van de verantw oording aan hel parlem ent door 

individuele m inisters.

21 J.R. Thorbecke, Bijdrage tot herziening van de Grondwet { 1848) (D en H aag 1907).

22 Wat de ondertekening van wetsvoorstellen betreft, was het pleit w aarschijnlijk  al beslecht in 1907 

(zie: E. van Raalte, Staatshoofd en ministers. Nederlands constitutionele monarchie historisch-staats- 
rechtelijk belicht (Zwolle 1971) p. 16-18).

23 h t k  2000-2001, p. 9580.

24 D ooyeweerd, De ministerraad, p. 229-251. D ooyeweerd zou zich van jurist ontwikkelen tot de filo 

so o f van de ‘wijsbegeerte der wetsidee’ als hoogleraar aan de V rije Universiteit, waar A .M . D onner 

de rechtenstudie volgde.

25 Proeve van een nieuwe Grondwet (Den H aag 1966) p. 6.

26 h t k  2000-2001, p. 9559-9568. Zie ook: Thom  de G ra a f, ‘ Politiek m oet vernieuw ing m onarchie aan

durven’, de Volkskrant, 6 oktober 2000, p. 8 (ingekorte versie van de Johan de W ittlezing 2000); C a r

la van Baaien en Jan W illem  Brouwer, “ ‘Van levensbelang is het niet voor d66.” T h om  de G raa f over 

het m onarchiedebat’, Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2000 (Den H aag 2000) p. 128-136.

27 J.M . de M e ij,‘ Een koning zonder politieke m acht. De positie van de m onarchie in Zweden sinds de 

grondwetsherziening van 1974’ in: L. Prakke en A .J. N ieuw enhuis (red.), Monarchie en republiek 

(Deventer 2000) p. 23-42.

28 U itvoerig daarover: Van den W ijngaert e.a., België en zijn koningen, p. 226-228. Z ie ook: Jean Sten- 

gers, De koningen der Belgen. Van Leopold I  totAlbert II (2tlc herziene druk; Leuven 1997) p. 14 en 309.

29 In het meer genoem de Kam erdebat van oktober 2000 werd dit ‘G eheim ’ ook weer opgevoerd also f 

het om  (verregaande) koninklijke m achtsuitoefening zou gaan. Helem aal te verm ijden zal de refe

rentie aan het ‘G eheim  van het N oordeinde’ wel niet zijn. De Kam er doet er echter w ijs aan zich niet 

te veel met (niet-bestaande) mysteries bezig te houden.

30 V oor het Verenigd Koninkrijk: Vernon Bogdanor, The Monarchy and the Constitution (O xford 1995). 

Voor België: Stengers, De koningen der Belgen en Van den W ijngaert e.a., België en zijn koningen. 
Voor Zweden: De M eij, ‘Een koning zonder politieke m acht’.

31 Illustratief daarvoor zijn de in noot 5 genoem de bundel en de tweedelige biografie van C. Fasseur, 

Wilhelmina. De jonge koningin (Am sterdam  1998) en Wilhelmina. Krijgshaftig in een vormeloze jas 

(Am sterdam  2001).

32 Vergelijk de w einig constitutionele am bities van W ilhelm ina in Londen. Zie Fasseur, Wilhclmina. 
Krijgshaftig alsm ede L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel IX, 

Londen (Den Haag 1979). Een beroem d Brits voorbeeld -  in feite veel riskanter en vooral onverant- 

woordelijker dan wat W ilhelm ina deed in Londen -  was het aftreden van koning Edward V III in
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1936, die zijn huwelijk w ilde dóórzetten met de (gescheiden) Am erikaanse Wallis Sim pson (zie: Bog- 

danor, The Monarchy and the Constitutton, p. 135-144).

33 Over de Belgische koningscrisis (1944-1951) zie: Van den W ijngaert e.a., België en zijn koningen, p. 

203-212. Zeer recentelijk is een docum entatie gepubliceerd, kennelijk op initiatief van Leopolds 

weduwe, prinses Liliane, ter verdediging van zijn optreden voor, tijdens en na de Duitse bezetting 

van België: Leopold III, Kroongetuige over de grote gebeurtenissen tijdens mijn koningschap (Tielt 

2001).

34 D il houdt ook een pleidooi in om het lidm aatschap van het Koninklijk Huis te beperken tot dege

nen die van rijkswege inkom en genieten. Wellicht m oet ook worden overwogen de wettelijke 

gerechtigden tot de troon te beperken tot fam ilieleden van de koning in de tweede graad, in plaats 

van tot de derde graad zoals in de huidige G rondw et (artikel 25) het geval is. Dat vergroot de v rij

heid van doen en laten van al wie overigens deel uitm aakt van de fam ilie en beperkt de (som tijds 

ongezonde) belangstelling van de m edia, hoewel de problem en daarm ee in G root-Brittannië 

onm iskenbaar groter zijn dan in Nederland (zie: David C an n a d in e ,‘T he Context, Perform ance and 

M eaning o f  Ritual. The British M onarchy and the “ Invention o f  Tradition”, 1820-1977’ in: Hobs- 

baw m  and Ranger (red.), The Invention o f Tradition, p. 158-160; Van Osta, Theater van de staat, p. 

222-229.

35 De M eij, ‘Een koning zonder politieke m acht’, p. 42.

36 Zie artikel 80 (openbaarm aking adviezen), 82, 83, 87 ,10 5 .2 ,137 .2  en 137.5 (voorstellen van wet, inclu

sief begrotingsvoorstellen), 44 (instellen m inisteries), 119 (am btsm isdrijven) en 131 (benoem ing b u r

gemeester en com m issaris van de koning, functies die sowieso niet in de G rondw et thuishoren).

37 Z ie artikel 47, 8 9 ,14 1,14 2  (ondertekening wet/Grondwet), 49 (beëdiging m inisters en staatssecreta

rissen), 43, 46, 74.2, 7 7 .1 ,1 17 .1  (benoem ing m inisters en staatssecretarissen, leden Raad van  State en 

Algem ene Rekenkam er en leden rechterlijke m acht, over welke laatsten discussie denkbaar is), 65 

(troonrede) en 74.1 (voorzitterschap Raad van State). Anders: H. van W ijnen, De macht van de kroon 
(Am sterdam  2000) p. 188-192.

38 Artikel 74.1 Grw. De Wet op de Raad van State bepaalt overigens dat leden van het K oninklijk  Huis 

deel (kunnen) uitm aken van de R v S  zonder stemrecht.

39 D aarop wees, met enige overdrijving m aar overigens terecht, het c d a -Tweede-Kam erlid Hillen tij

dens het debat van 5 oktober 2000 over de notitie van het kabinet inzake het koningschap (h t k  

2000-2001, p. 9542-9544).

40 Zie D e G raaf, ‘Politiek m oet vern ieuw ing m onarchie aandurven’. Dat de koning tijdens de kabinets

form atie een rol van betekenis kan spelen ter bewaking van goede constitutionele norm en, bewees 

in 1972 koningin Juliana toen m inister-president Biesheuvel het vertrek van de m inisters van D s ’70 

w ilde afdoen als een m inisterscrisis, m aar zij hem dw ong de procedure van een kabinetscrisis te vo l

gen.

41 Voor België uitvoerige inform atie bij Van den W ijngaert e.a., België en zijn koningen, passim. Voor 

Groot-Brittannië: zie Bogdanor, The Monarchy and the Constitution, p. 145-182.

42 Daarbij weet hij zich overigens gesteund en politiek ‘gedekt’ door zijn vaste adviseurs (voorzitters 

Eerste en Tweede K am er en vice-voorzitter Raad van State) en som tijds ook door een o f  m eer 

M inisters van Staat (zie voor een voorbeeld van het laatste: R.J.J. Stevens e.a. (red.), De formatie- 
dagboeken van Beel, 1945-1973 (Den H aag 1994) p. 222-223).

43 Eerder waren er al voorstellen van de Staatscom m issie-Biesheuvel (1972), die over de form atie advi

seerde, alsm ede over het referendum . De Staatscom m issie-Cals-D onner (1967-1971) adviseerde tot 

rechtstreekse verkiezing van de kabinetsform ateur. Ten slotte nam , in 1970, de Tweede Kam er de
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m otie-Kolfschoten aan, die vastlegde dat voortaan de Tweede Kam er de kabinetsform ateur zou kie

zen.

44 M en kan daarbij denken aan een aantal belangrijke redevoeringen (zoals op 8 mei 1985) van oud- 

president Richard von W eiszacker in de Duitse Bondsrepubliek. O f ook een koning in Nederland 

dat zou kunnen? O nm iskenbaar heeft koningin Beatrix spraakm akende redevoeringen gehouden 

tijdens het staatsbezoek aan Israël, m aar ook op 5 mei 1995 in de Ridderzaal. Dat is overigens iets 

anders dan de vrijheid die I.C . van der V lies aan de koning w il toestaan blijkens een kort artikel in 

het Nederlands Juristenblad, 21 april 2000, p. 849. Zij onderschat wat B ogdanor the cfficient veil o f dis- 

cretion noem t, derhalve de schade van m eningsverschillen tussen koning en ministers.

45 B rie f van M . van der Stoel aan de m inister-president, 16 m aart 2001, met bijlage, waarin zijn verslag 

van gesprekken met Jorge Zorreguieta.

46 Artikel 28.3 Grw. V ó ó r 1983 bepaalde de Grondw et (in artikel 17 Grw. 1972) dat de goedkeuring van 

het huwelijk der troonopvolgers de volledige wettelijke procedure moest ondergaan in de Tweede en 

Eerste Kamer. Nu besluiten de Staten-Generaal daarover in Verenigde Vergadering.

47 Uitzondering daarop vorm de het optreden van het Tweede-Kam erlid m evrouw  S. N oorm an-den 

Uyl in het televisieprogram m a Buitenhof waar zij op indrukwekkende wijze het standpunt repre

senteerde van degenen die nauwe betrekkingen onderhouden m et de Dwaze M oeders van de Plaza 

de M ayo in Argentinië.

48 Over de negentiende-eeuwsc huwelijkspolitiek van Europese vorstenhuizen: Van Osta, Europese 

Monarchie, p. 122 en 267. Reeds koningin V ictoria g a f in stijgende mate de voorkeur aan m organa

tische huwelijken met eigen ‘onderdanen’ om  diplom atieke problem en en bedorven fam ilierelaties 

te verm ijden. O verigens belette deze opvatting niet dat haar kinderen en kleinkinderen huwden, niet 

steeds tot haar vreugde, met vertegenw oordigers van een grote diversiteit aan Europese vorstenhui

zen (zie het schem a op p. 285-286 bij Van Osta).

49 De Grondw et heeft in N ederland nooit enig form eel vereiste gesteld aan de echtgenoot van de 

koning. N iettem in beschouwde koning W illem  III de huwelijksvoornem ens van zijn oudste zoon 

met een gravin  Van L im burg Stirum  (zowel ‘ te lage’ adel als N ederlands onderdaan) als onaan

vaardbaar in een tijd dat koningin V ictoria daar al anders over dacht (zie Abeling, Teloorgang en 

wederopstanding, p. 47-62; Paul van ’ t Veer, M aar Majesteit! Koning Willen III en zijn tijd. De geheime 

dagboeken van minister A.W.P. Weitzel (Am sterdam  1980) p. 93-118). Toen koning W illem  I in 1840 

afstand deed van de troon, deed hij dit onder m eer met de bedoeling om  in het huwelijk te treden 

met gravin Henriette d ’O ultrem ont, katholiek en Belgische (zie: L. Roppe, Een omstreden huwelijk. 

Koning Willem Frederik en de gravin van Nassau, geboren Henriette d ’Oultremont de Wégimont [Den 

Haag z.j.; rstL‘ druk 1962]).

50 Vergelijk, bijvoorbeeld, Zweden en N oorwegen w aar de koning in het huwelijk trad met een niet

adellijke vrouw. Beiden dragen intussen de titel ‘koningin’.

51 Artikel 58 luidt: La Reina consorte 0 el consorte de la Reina no podran asumir funciones constitucio- 
nales, salvo lo dispuesto para la Regencia. Dat wordt in artikel 59 nader uitgewerkt.

52 De joyeuse entrée van m evrouw  M axim a Zorreguieta als verloofde van de Prins van O ranje roept 

associaties op met die van prinses Astrid van Zweden toen zij zich, in 1926, verloofde met de latere 

koning Leopold III van België. Zij werd onm iskenbaar de populairste en meest geliefde koningin 

van dat land, totdat zij in 1935 bij een auto-ongeluk om  het leven kwam  (zie: Van den W ijngaert e.a., 

België en zijn koningen, p. 47-50).
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Vredesoperaties ongeschikt om politiek te bedrijven

Ine Megens

Bij de presentatie van zijn onderzoeksrapport in september 2000 over de besluitvorming 
inzake vredesmissies noemde commissievoorzitter A.D. Bakker ( d 6 6 )  die besluitvorming 
‘soms slordig, soms onzorgvuldig, soms knullig’ 1 De door de Tweede Kamer ingestelde com
missie verrichtte onderzoek naar de inzet van Nederlandse militaire eenheden in het voor
malig Joegoslavië, Cambodja en Cyprus. Haar rapport, met als titel Vertrekpunt Den Haag, 
bevat een verslag van dat onderzoek en tevens een groot aantal aanbevelingen.2 De commis
sie bepleit onder meer een verbetering van de procedures inzake uitzending van militairen 
en eerdere informatie aan het parlement. Zij signaleert in de loop van de jaren een behoefte 
aan een grotere betrokkenheid van de Kamer bij de besluitvorming op dit terrein. Dat lijkt 
logisch gezien het toenemend belang dat aan vredesoperaties wordt toegekend en de toena
me van het aantal Nederlandse militairen dat bij uitzendingen is betrokken. Met het rapport 
als aanknopingspunt zal ik in deze bijdrage de discussie schetsen die in de afgelopen tien jaar 
in de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden over vredesoperaties. Ik richt me daarbij in het 
bijzonder op de pogingen van de Kamer om meer greep te krijgen op de besluitvorming rond 
uitzendingen. De afzonderlijke vredesmissies komen daarbij slechts zijdelings ter sprake.

Nieuwe tijden, nieuwe taken

Na het einde van de Koude Oorlog bestond er hoop dat de Verenigde Naties (v n ) meer 
armslag zouden krijgen om de internationale vrede en veiligheid te handhaven. De 
internationale reacties ten tijde van het Golfconflict leken daarop te wijzen. De inval van 
Saddam Hoessein in Koeweit in augustus 1990 werd onmiddellijk krachtig veroordeeld door 
de Veiligheidsraad. Het Nederlandse kabinet besloot op verzoek van de Verenigde Staten en 
Saoedi-Arabië al snel twee fregatten van de Koninklijke Marine naar de Golf te sturen. In 
januari 1991 gaf de Tweede Kamer toestemming om de fregatten in te zetten bij het uitbreken 
van gewelddadigheden. Volgens het kabinet werden de militaire maatregelen gelegitimeerd 
door een resolutie van de Veiligheidsraad die de lidstaten machtigde alle noodzakelijke 
middelen te gebruiken om internationale vrede en veiligheid in de regio te herstellen. 
Goedkeuring van de Staten-Generaal voor de inzet van Nederlandse troepen was volgens het 
kabinet niet noodzakelijk, op voorwaarde dat de regering aantoonde dat die actie plaatsvond 
ter bescherming van de belangen van de staat. Onder dat laatste viel ook de bevordering en 
het handhaven van de internationale rechtsorde. De regering was bovendien van mening dat 
het treffen van militaire maatregelen iets anders was dan een ‘in-oorlog-verklaring’. Voor zo’n 
verklaring was volgens de Grondwet de instemming van de Staten-Generaal vereist.3 De 
meerderheid van de Tweede Kamer stelde zich met deze juridische uitleg tevreden en toonde 
zich ook anderszins tijdens de Golfoorlog zeer eensgezind. De bestuurskundigen J. de Vries
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en U. Rosenthal spreken zelfs van een ‘consensus a priori, van een zelfopgelegde consensus’.4 
De Kamerleden achtten het van belang om een zo groot mogelijke eensgezindheid uit te 
stralen om daarmee het maatschappelijk draagvlak voor de operatie te vergroten. Deze 
overweging keert bij latere debatten over vredesoperaties steeds terug. Datzelfde geldt voor 
de aarzeling om grondtroepen ter beschikking te stellen. In 1991 weigerde Nederland 
gevechtseenheden ter beschikking te stellen voor de operatie Desert Storm omdat men 
vreesde onvoldoende vrijwilligers onder de dienstplichtigen te kunnen werven. Het 
ministerie van Defensie was bovendien van mening dat de militairen onvoldoende toegerust 
waren voor deze taak en dat de voorbereiding derhalve te veel tijd in beslag zou nemen. Bij 
veel politieke partijen, met name bij de P v d A ,  overheersten eveneens de aarzelingen.

Voor de Nederlandse deelname aan un ta c  (United Nations Transitional Authority in 
Cambodia), waartoe eind 1991 werd besloten, golden die bezwaren niet. De Nederlandse bij
drage bestond uit een mariniersbataljon dat grotendeels uit beroepsmilitairen was samenge
steld. De UNTAC-missie had een veelomvattend mandaat en zag toe op een staakt-het-vuren, 
de terugkeer van vluchtelingen, het opruimen van mijnen, demobilisatie van militairen en -  
in een latere fase -  op de organisatie van de verkiezingen. Op bescheiden schaal leverde 
Nederland in deze periode ook mensen voor andere vredesmissies.5

Het optimisme over een mogelijk grotere rol van de vn  vinden we terug in de Prioritei
tennota die onder verantwoordelijkheid van de minister van Defensie, A.L. ter Beek (pvcIa), 
in januari 1993 verscheen.6 Het kabinet en de Tweede Kamer, die de plannen van de minister 
van harte ondersteunde, werden daarbij geïnspireerd door de ideeën van de secretaris-gene- 
raal van de vn , B. Boutros-Ghali. Deze deed in zijn Agenda for Peace een reeks aanbevelin
gen om de rol van de organisatie op het terrein van vrede en veiligheid te versterken. De Pri
oriteitennota gaf een nieuwe omschrijving van de taken van de krijgsmachtdelen. Naast de 
verdediging van het NAVO-Verdragsgebied en het instandhouden van snel inzetbare midde
len voor het leveren van een bijdrage aan een vrede afdwingende operatie, zou de Neder
landse krijgsmacht in de toekomst in staat moeten zijn om met een bataljon o f het equiva
lent daarvan (bijvoorbeeld twee fregatten of een squadron jachtvliegtuigen) tegelijkertijd aan 
vier vredesoperaties deel te nemen. Afhankelijk van de aard van de operaties zouden 3 a 5000 
militairen gelijktijdig kunnen worden uitgezonden. In principe kwamen alle eenheden in 
aanmerking voor crisisbeheersingsoperaties. Die operaties moesten zo nodig gedurende drie 
jaar voortgezet kunnen worden, wat impliceerde dat voor elke uit te zenden eenheid twee 
andere aanwezig moesten zijn voor aflossing. De oprichting van een luchtmobiele brigade en 
de verbetering van de transportcapaciteit kregen prioriteit. Omdat de eenheden die deelne
men aan crisisbeheersingsoperaties snel beschikbaar moeten zijn, werd besloten de opkomst - 
plicht af te schaffen. Voortaan zou het Nederlandse leger nog slechts uit vrijwillig dienenden 
bestaan.

In de discussie over de nota in mei 1993 kwam opnieuw aan de orde hoe de Kamer geraad
pleegd diende te worden bij de uitzending van militairen. Ook werd gediscussieerd over de 
elementen die een rol zouden spelen bij de besluitvorming over de Nederlandse deelname 
aan vredesoperaties. Ter Beek noemde tijdens het debat een groot aantal punten die in die 
afweging meegenomen zouden worden, onder andere het Nederlands nationaal belang, de 
aard en omvang van de schendingen, de politieke legitimatie van het militair optreden en de 
samenwerking met de bondgenoten.7 In hetzelfde debat nam de Kamer een motie aan van 
de leden M. van Traa ( pvcI a ) en M.B.M.J. van Vlijmen ( c d a ) waarin de regering werd
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gevraagd de luchtmobiele brigade zo snel mogelijk geschikt te maken voor uitzending door 
hun training en opleiding met zwaarder materieel te geven.'s

Hoewel de motie niet met zoveel woorden verwees naar Bosnië-Herzegovina waren de poli
tieke bedoelingen voor de goede verstaander duidelijk. De Kamer wilde de Nederlandse pre
sentie op de Balkan versterken. Nederland nam daar vanaf het begin in 1991 deel aan de waar- 
nemersmissie van de Europese Unie en de United Nations Protection Force (u n p r o fo r ) . Na 
het verbindingsbataljon, het Nederlands-Belgisch transportbataljon en personeel voor allerlei 
andere taken moest ook de nieuwe luchtmobiele brigade aan u n p r o f o r  worden toegevoegd. 
Ter Beek was van mening dat Nederland aan zijn ‘uitzendlimiet’ zat, maar de Kamer nam daar 
geen genoegen mee en wilde niet accepteren dat de nieuwe beroepseenheid nog niet inzetbaar 
was. De minister zwichtte voor de aandrang vanuit de volksvertegenwoordiging en bood de 
brigade aan de v n  aan ten behoeve van u n p r o f o r . In maart 1994 arriveerden de eerste man
schappen van de luchtmobiele brigade in Srebrenica, één van de zes door de v n  ingestelde safe 
areas ter bescherming van de moslimbevolking. Vijftien maanden later viel de enclave in han
den van de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Duizenden moslimmannen 
vonden daarbij de dood; tienduizenden vrouwen en kinderen vluchtten naar de Bosnische 
Federatie. Dutchbat werd gedwongen de aftocht te blazen.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Srebrenica vonden verscheidene parlementa
riërs dat Nederland meer invloed op de uitvoering van vredesmissies diende te krijgen, kri
tischer naar het mandaat moest kijken en in het algemeen meer waarborgen voor de veilig
heid van de manschappen diende te eisen. Dit en het afwijzen van enkele verzoeken van het 
v n -secretariaat om manschappen voor humanitaire missies te leveren, leek op een grotere 
terughoudendheid aan Nederlandse kant te wijzen. Het ambitieniveau werd echter gehand
haafd en Nederland nam volop deel aan de Implementation Force ( i f o r ) en zijn opvolger 
de Stabilisation Force ( s f o r ) in Bosnië-Herzegovina. Deze missies stonden onder leiding 
van de n a v o  en waren bedoeld om orde en rust in het gebied te herstellen en toe te zien op 
de uitvoering van de vredesregeling die de strijdende partijen waren overeengekomen.

Het toetsingskader voor de uitzending van militaire eenheden

In de discussie betreffende de betrokkenheid van het parlement bij de uitzending van mili
tairen zat in deze periode weinig beweging. De ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken 
presenteerden begin 1994 een notitie waarin een formalisering van die betrokkenheid in een 
wettelijk kader van de hand werd gewezen. De argumentatie liep langs dezelfde lijnen die de 
regering drie jaar daarvoor had uitgezet.9 Tijdens de gedachtewisseling met de Kamer over 
de notitie stelden de beide ministers zich eveneens nogal star op en verschillende woord
voerders uitten dan ook hun onvrede over de opstelling van de regering. Namens een zestal 
van hen diende E. van Middelkoop ( g p v ) daarop een motie in waarin hij de regering ver
zocht een regeling voor te bereiden voor een formeel instemmingsrecht van de Kamer.10 Snel 
hierna liet het kabinet weten dat het zich zou beraden op de door de Kamer geuite wens en 
dat het bovendien een notitie in voorbereiding had over de criteria waaraan uitzendingen 
getoetst moesten worden.

De notitie over het toetsingskader voor de uitzending van militaire eenheden bereikte de 
Kamer in juni 1995.11 De regering presenteerde dit toetsingskader als een stap om tot een 
nadere regeling voor de parlementaire betrokkenheid bij vredesoperaties te komen. In het
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E. van Middelkoop. jFoto: Voorlichting ChristenUnie -  Ruben Timmanƒ

stuk formuleerde zij een aantal aandachtspunten die de Kamer de mogelijkheid boden na te 
gaan of het besluit tot uitzending zorgvuldig is genomen. In vergelijking met de door Ter 
Beek genoemde elementen van politieke besluitvorming werden de aandachtspunten in deze 
notitie uitvoerig toegelicht en beargumenteerd, al ontbrak een afvveging tussen de verschil
lende punten. Zowel de politieke wenselijkheid van de vredesmissie als de haalbaarheid daar
van kwam aan de orde. Bij de politieke overwegingen speelde het nationaal Nederlands 
belang een grote rol. Daartoe werd overigens ook de bescherming van de internationale vre
de en veiligheid en de bevordering van de internationale rechtsorde gerekend. Uitzending 
diende ook in overeenstemming te zijn met het volkenrecht en geschiedde bij voorkeur op 
grond van een duidelijk mandaat van de v n . In de afwegingen kwamen binnenlands-poli- 
tieke elementen eveneens aan bod. Zo achtte de regering een breed draagvlak in het parle
ment en in de samenleving van belang. Nederland zou per geval besluiten over deelname, en 
uitzending van eenheden is dan ook geen automatisme. Immers, ‘selectiviteit is een onont
koombaar politiek en militair gegeven, alleen al vanwege de beperktheid van de ter beschik
king staande middelen’.12 De beschikbaarheid van de middelen speelde een grote rol in de 
tweede categorie aandachtspunten, de haalbaarheidscriteria. Daartoe behoren onder meer de 
concrete militaire opdracht, de commandostructuur, de financiën, de duur van de missie en 
de risico’s voor het uit te zenden personeel. In het overleg met de vaste Kamercommissies 
beklemtoonde de nieuwe minister van Defensie, J.J.C. Voorhoeve ( v v d ), dat het toetsings
kader een ordening beoogde aan te brengen in de verschillende overwegingen die een rol spe
len bij uitzendingen van militairen zonder af te doen aan de flexibiliteit die daarbij noodza-
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kelijk is. Om die reden wees hij het aanbrengen van een rangorde in de genoemde aan
dachtspunten, waar enkele Kamerleden om hadden gevraagd, van de hand.13 Met het toet
singskader leek de Kamer een instrument in handen te hebben om de zorgvuldigheid van de 
besluitvorming van het kabinet te controleren.

In het parlementaire debat om Nederlandse troepen ter beschikking te stellen voor i f o r  

in Bosnië-Herzegovina, dat in het najaar van 1995 werd gevoerd, speelde het toetsingskader 
echter nauwelijks een rol. Volgens het onderzoek van de commissie-Bakker geldt dat ook 
voor de latere debatten rond i f o r  en s f o r . Tot de zomer van 1998 zijn expliciete verwijzin
gen naar het toetsingskader schaars. Eerst bij de voorbereidingen voor de operaties in en 
rond Kosovo wordt er in het overleg tussen de Kamer en de regering aan gerefereerd.14 De 
Kamerleden reageerden daarbij voornamelijk op de regering die in de informatieve brieven 
over de kwestie-Kosovo veelvuldig naar het toetsingskader verwees. Mijns inziens zag de 
regering op dat moment het toetsingskader als een manier om de Kamerleden te overtuigen 
van de zorgvuldigheid van haar handelen. Voor de Kamerleden fungeerde het toetsingsins
trument slechts als hulpmiddel, meer niet. De veertien aandachtspunten die het toetsingska
der omvat zijn stuk voor stuk belangrijke overwegingen, maar vormen geen simpel lijstje 
waarmee het regeringsbesluit getoetst kan worden. In iedere situatie blijft het noodzakelijk 
een eigen politieke afweging te maken.

Het nieuwe artikel 100 van de Grondwet

In mei 1997 diende het kabinet het lang verwachte voorstel in tot verandering in de Grond
wet van de bepalingen inzake de verdediging. Met het voorstel kwam de regering tegemoet 
aan de wens van de Kamer om de defensiebepalingen te moderniseren. Het nieuwe art. 97 
van de Grondwet omschrijft de taken van de krijgsmacht. Aan de van oudsher bestaande taak 
van de krijgsmacht ter verdediging en bescherming van de belangen van het Koninkrijk, 
werd een nieuwe taak toegevoegd, namelijk de handhaving en de bevordering van de inter
nationale rechtsorde. De gewijzigde taakomschrijving weerspiegelt de veranderingen in de 
internationale veiligheidssituatie en doet meer recht aan de daarmee gepaard gaande nieuwe 
opdrachten die de Nederlandse krijgsmachtdelen de afgelopen jaren vervulden.

Het eerste lid van het nieuwe art. 100 van de Grondwet luidt als volgt:

1. De regering verstrekt de Staten-Generaal vooraf inlichtingen over de inzet of het ter 
beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale 
rechtsorde. Daaronder is begrepen het vooraf verstrekken van inlichtingen over de inzet of 
het ter beschikking stellen van de krijgsmacht voor humanitaire hulpverlening in geval van 
gewapend conflict.15

De regering verklaarde dat zij daarmee weliswaar niet naar de letter, maar wel naar de geest 
uitvoering trachtte te geven aan de motie-Van Middelkoop. Ook uit dit voorstel blijkt dat de 
regering niets wilde weten van een formeel instemmingsrecht. Uit art. 100 valt alleen af te lei
den dat de regering de plicht heeft de Kamer te informeren wanneer zij voornemens is de 
krijgsmacht ter beschikking te stellen voor het handhaven van de internationale orde. Het 
voorstel ging ervan uit dat over een dergelijk besluit altijd overleg met de Kamer plaatsvindt, 
al is het aan de Kamer om te bepalen op welke wijze zij dat overleg wenst te voeren. Dat is
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een van de twee overwegingen die de regering naar voren bracht ter verdediging van de geko
zen formulering. Het andere argument is dat een formeel instemmingsrecht zou tornen aan 
de bestaande constitutionele verhoudingen tussen regering en Staten-Generaal, waarbij het 
gezag over de krijgsmacht bij de regering berust en de Kamer controle uitoefent op het han
delen van de regering.16

Hoewel het wetsvoorstel zich daarom beperkte tot een ‘inlichtingenplicht’ van de regering 
betoonde Van Middelkoop zich bij de behandeling van de grondwetswijziging in eerste 
lezing op 13 januari 1998 tamelijk tevreden. Zijn motie was dan wel niet naar de letter uitge
voerd, maar ‘materieel gesproken was er naar zijn mening wel degelijk sprake van een 
instemmingsrecht o f afkeuringsrecht. Voor het eerst introduceerde de Grondwet namelijk de 
mogelijkheid van een controle vooraf.17 De meerderheid van de fractiewoordvoerders deel
de zijn mening. Alleen het c d a  drong aan op verdergaande bevoegdheden voor de Kamer. 
CDA-woordvoerder A.K. Koekkoek diende een amendement in dat tot doel had de Kamer 
een facultatief instemmingsrecht te geven bij uitzendingen van militairen ten behoeve van 
vredesmissies. De motie werd verworpen. Ook in latere overlegrondes bleef het c d a  hame
ren op de noodzaak van een formeel instemmingsrecht.’8 De bezwaren van CDA-zijde wogen 
klaarblijkelijk niet zo zwaar dat de fractie zich tegen het voorstel tot grondwetswijziging 
keerde. In tweede lezing werd het voorstel met algemene stemmen zowel door de Eerste als 
door de Tweede Kamer aanvaard.

Het is opmerkelijk dat de Kamerleden zich in deze kwestie zo weinig standvastig 
betoonden en genoegen namen met het recht op informatie. Van een instemmingsrecht is 
in staatsrechtelijke zin immers geen sprake, zoals de jurist P.P.T. Bovend’Eert in het Neder
lands Juristenblad betoogde, omdat de Kamer slechts een oordeel kan uitspreken over een 
regeringsbesluit.19 Rechtens is de medewerking van het parlement inzake uitzendingen niet 
vereist. Naar mijn mening stelde de Kamer zich daarmee tevreden omdat het politiek 
gesproken ondenkbaar is dat de regering Nederlandse militairen naar het buitenland zendt 
zonder daarover met de volksvertegenwoordiging van gedachten te wisselen. Art. 100 bete
kende in die zin een formalisering van de bestaande praktijk en de Kamerleden beschouw
den dat als een winstpunt.

De informatievoorziening aan het parlement

In praktijk schortte er nog wel eens iets aan de informatieverschaffing zoals bleek uit de gang 
van zaken in 1998 rond de Nederlandse deelname aan de v n -vredesmacht voor Cyprus ( u n  

Peacekeeping Force in Cyprus -  u n f i c y p ). Nadat voornemens om troepen ter beschikking 
te stellen via de krant waren uitgelekt, antwoordde het ministerie op schriftelijke vragen van 
CDA-Kamerleden ontkennend, terwijl er op dat moment wel degelijk ambtelijke voorberei
dingen werden getroffen en er bovendien al internationale contacten waren gelegd. Pas twee 
maanden later peilde de minister van Defensie informeel de woordvoerders van de vier 
grootste fracties in de Tweede Kamer en eerst twee maanden daarna werd de Kamer officieel 
op de hoogte gesteld. De Kamer ging vervolgens zonder veel commentaar akkoord met het 
uitzenden van een compagnie van de luchtmobiele brigade.20

Qua informatieverschaffing is het overleg tussen het kabinet en de Tweede Kamer over de 
kwestie-Kosovo vanaf het begin in de zomer van 1998, uitmondend in de operatie Allied For
ce in het voorjaar van 1999, veel beter verlopen. In deze Joegoslavische provincie greep de
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Albanese meerderheid na tien jaar vreedzaam protest tegen de Servische overheersing naar 
de wapens. De regering stelde de volksvertegenwoordigers regelmatig op de hoogte van de 
verslechterende toestand in Kosovo en informeerde hen eveneens over de studies van de 
n a v o  naar eventuele tegenmaatregelen. Op basis van VN-resolutie 1199, waarin werd opge
roepen de vijandelijkheden tegen Albanese burgers in Kosovo te staken, verklaarde de n a v o  

zich bereid militair in te grijpen om de naleving van die resolutie af te dwingen. Vanaf sep
tember vond er regelmatig overleg plaats met de Kamer over mogelijke n a v o -luchtacties. Op
8 oktober steunden de woordvoerders van alle fracties, met uitzondering van H. van Bom
mel van de s p , het kabinetsbesluit om F-16's in te zetten bij mogelijke n a v o -acties. De inzet 
van personeel op de grond lag bij de Kamer veel gevoeliger. Dat bleek toen enkele dagen later 
het verzoek aan de orde kwam om waarnemers voor de ovsE-m issie naar Kosovo beschik
baar te stellen. Verscheidene fracties achtten de veiligheidsgaranties voor de Nederlandse 
militairen onvoldoende. Dat gold ook voor de v v d  die zich daarmee tegen het beleid van de 
eigen ministers J.J. van Aartsen en F.H.G. de Grave keerde. De liberalen dreigden zelfs voor 
de motie van het c d a  en het g p v / r p f  te stemmen waarin werd opgeroepen op dat moment 
nog geen besluit te nemen over de ovsE-missie. Van Aartsen ontraadde de motie in krachti
ge bewoordingen, waarop de v v d  haar steun aan de motie introk. Een ruime Kamermeer
derheid keurde daarna de deelname aan de missie in Kosovo goed. Het c d a , de s p  en de klei
ne christelijke partijen stemden tegen.21

Toen de luchtacties in maart 1999 van start gingen, kon de regering verwijzen naar de for
mele instemming van de Tweede Kamer met de operatie vijf maanden daarvoor. Desalniet
temin werd er veel gedebatteerd over de operatie Allied Force, met name toen de bombarde
menten door de Serviërs beantwoord werden met grootschalig geweld tegen de Albanese 
Kosovaren en een massale vluchtelingenstroom op gang kwam. Veel parlementariërs voelden 
zich zeer betrokken bij de gebeurtenissen, maar ook commentatoren en schrijvers gaven blijk 
van een grote betrokkenheid. Voor het eerst in haar geschiedenis voerde de n a v o  een mili
taire operatie uit tegen een ander land. Het politiek draagvlak bleef gedurende de operatie 
grotendeels intact. Ook de Tweede-Kamerfractie van GroenLinks steunde de luchtaanvallen 
op Belgrado aanvankelijk unaniem. Een week later trokken twee leden van de fractie hun 
steun in, ondanks pogingen van minister van Defensie De Grave om zich te blijven verzeke
ren van de steun van de voltallige Groen Links-fractie.

Zowel binnen als buiten het parlement werd er intensief gediscussieerd over de inzet van 
grondtroepen. De coalitiepartijen betoonden zich in deze kwestie zeer terughoudend, daar
in gesteund door het kabinet. Alleen het c d a  was van mening dat men bereid moest zijn om 
andere middelen in overweging te nemen.22 Over de invloed van de Kamer en die van Neder
land in het algemeen, moeten we overigens geen illusies koesteren. Van Aartsen bezwoer de 
Kamer tijdens de luchtacties geregeld dat Nederland wel degelijk een stem had, maar uit het 
evaluatierapport dat de regering presenteerde blijkt dat het effect van de Nederlandse diplo
matieke inspanningen zeer gering was. Uit dat rapport spreekt dan ook de frustratie van een 
klein land dat zich door de grote bondgenoten buitenspel gezet voelde.23 Ondanks dat 
bestond in de Kamer grote eenstemmigheid over de Nederlandse deelname aan de Kosovo 
Force ( k f o r ), de vN-vredesmacht die moest toezien op de naleving van het bestand en een 
veilige terugkeer van vluchtelingen moest garanderen. Ook de s p  stemde in met deelname 
aan k f o r  om het veiligheidsvacuüm in Kosovo op te vullen, hoewel zij benadrukte dat zij 
ook achteraf de luchtacties tegen Servië afkeurde.~4
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De commissie-Bakker

Naar aanleiding van één van de rapporten over de val van Srebrenica besloot de Tweede 
Kamer een commissie in te stellen die onderzoek moest doen naar de politieke besluitvor
ming over deelname aan vredesmissies en zij moest daarbij uiteraard de rol van de Tweede 
Kamer betrekken. De commissie kwam tot de conclusie dat het moment waarop het parle
ment feitelijk instemde met deelname van cruciale betekenis is.25 De ruimte voor aanpassin
gen van de opdracht achteraf blijkt erg beperkt te zijn. Over het algemeen informeerde de 
regering het parlement naar behoren, al was die informatie soms ‘verhullend’ o f Verwarrend’ 
en bij kleinere missies ‘vaak te summier’, terwijl de ministers de Kamer ‘niet altijd (volledig) 
informeerden over de uitkomsten van de besprekingen in internationaal verband’.26 De 
Kamer kreeg evenmin inzicht in de verschillende argumenten op basis waarvan de regering 
haar afweging maakte. De commissie concludeerde dat de Kamer vaak instemde met beslui
ten waarvan zij de reikwijdte niet leek te onderkennen. En over het moment waarop de rege
ring de Kamer diende te informeren, bestond zowel aan regeringszijde als aan de kant van de 
Kamerleden onduidelijkheid. De commissie deed in totaal 49 aanbevelingen waarvan een 
groot aantal de informatievoorziening aan het parlement betroffen. Zo stelde de commissie- 
Bakker voor om tot formele afspraken inzake de procedure te komen, om de Kamerleden in 
te lichten voordat een informeel aanbod aan de v n  wordt overgebracht en hen ook op de 
hoogte te stellen van het afwijzen van verzoeken om deel te nemen aan vredesoperaties. De 
Tweede Kamer moet tevens meer inzicht krijgen in de risico’s die aan uitzendingen zijn ver
bonden. Dit dient een van de aspecten te zijn in een notitie die de regering aan de Kamer 
overlegt, een notitie waarin alle aandachtspunten van het toetsingskader de revue passeren. 
Een herziening en nadere precisering van het toetsingskader achtte de commissie eveneens 
van groot belang.

De parlementaire discussie over het rapport van de commissie-Bakker spitste zich toe op 
de aanbevelingen om de Kamer eerder en vollediger te informeren over voorgenomen uit
zendingen.27 Minister-president W. Kok (pvcIa) verklaarde zich bereid de Kamerleden op de 
hoogte te stellen op het moment waarop de regering besluit een onderzoek in te stellen naar 
een mogelijke Nederlandse bijdrage aan een vredesoperatie. Een dergelijke ‘notificatie’ moet 
worden beschouwd als een vooraankondiging en deze zal dan ook geen nadere informatie 
bevatten over de vredesmissie zelf, noch over een eventueel Nederlands aandeel daarin. De 
in het debat aangehaalde procedure volgens het nieuwe art. 100 van de Grondwet treedt vol
gens Kok pas in werking nadat de regering een besluit tot deelname heeft genomen. Kok wees 
het idee af om de Kamer in te lichten voordat een informeel aanbod voor het leveren van 
troepen wordt gedaan. Een meerderheid van de Kamer was het met hem eens; zij was niet 
bereid tot ‘meeregeren’. In het bijzonder de woordvoerder van de v v d , G. Wilders, wees op 
het gevaar dat de Kamerleden op die manier medeverantwoordelijkheid gaan dragen voor 
het beleid. Een van de belangrijkste aanbevelingen van de commissie-Bakker kon zodoende 
niet op de steun van de meerderheid van de Tweede Kamer rekenen. De Kamerleden zijn 
beducht in een fuik te zwemmen als zij op voorhand worden geïnformeerd over voorgeno
men uitzendingen. Zij hebben dan niet de vrijheid om deelname af te keuren zodra het kabi
netsbesluit voorligt. Dat gevaar dreigt volgens sommigen ook wanneer de coalitiepartijen 
worden gepolst over eventuele deelname aan een vredesmissie. Kok verzette zich echter tegen 
de suggestie dat in het Torentjesoverleg de coalitiepartners zich al binden aan het door de

77



INE M EGEN S

regering uitgezette beleid. Volgens de minister-president mag het sonderen van fracties uit de 
Tweede Kamer niet worden opgevat als fractiebinding.

Het debat over het rapport van de commissie-Bakker werd doorkruist door een discussie 
over de mogelijke uitzending van Nederlandse militaire eenheden naar Eritrea en Ethiopië in 
het kader van een vn-vredesoperatie. Nog voordat er sprake was van een officieel kabinets
besluit liet het c d a  al weten geen voorstander te zijn van deze v n -operatie. Op 9 oktober 
zond de regering een 22 pagina’s tellende brief naar cie Kamer waarin zij voorstelde een ver
sterkt infanteriebataljon van het Korps Mariniers en een helikoptereenheid, in totaal 1100 
man, ter beschikking te stellen voor deze u n  Mission in Ethiopia and Eritrea ( u n m e e ) . 28 De 
brief bevatte een uitvoerige motivatie voor deelname aan de missie. Er werd aandacht 
geschonken aan de v n -besluitvorming inzake u n m e e , het mandaat, de doelstellingen en de 
haalbaarheid van de operatie. Veel aandacht ging uit naar de risicoanalyse en de evacuatie- 
plannen in geval van nood. De regering benadrukte dat zij bij haar afwegingen het toet
singskader had gehanteerd. In het parlementaire debat dat plaatsvond vier dagen nadat de 
discussie over het rapport van de commissie-Bakker was afgerond, werd de regering door 
verscheidene fracties geprezen voor de wijze waarop zij de Kamer over het besluit inzake 
u n m e e  had geïnformeerd.29 De fractievoorzitter van de v v d , H.F. Dijkstal, typeerde de 
informatieverschaffing aan de Kamer dan ook als ‘Bakkerproof’.30 In de discussie werd met 
name aandacht besteed aan de gevaren voor het uit te zenden personeel. Militaire deskundi
gen benadrukten tijdens een hoorzitting dat deze missie weinig risico’s met zich meebracht.3' 
Op voorstel van de PvdA-fractie werd desondanks besloten een viertal Apache-gevechtsheli- 
kopters met de Nederlandse militaire eenheden mee te sturen, zij het dat deze niet in het ope
ratiegebied zouden worden gestationeerd, maar op een Franse basis in Djibouti. Deze kon
den in geval van nood de militairen snel uit het operatiegebied evacueren. Het toevoegen van 
de Apache-helikopters leek eerder ingegeven door een behoefte aan meer veiligheidsgaran
ties bij de Kamerleden dan uit militaire noodzaak. Behalve de s g p  en de s p  sprak ook het 
c d a  zich opnieuw uit tegen deelname aan u n m e e , omdat zij de risico’s van de missie te 
groot vonden en derhalve een vrede afdwingende operatie noodzakelijk vonden. De c d a - 

fractie was bovendien van mening dat deelname van één van de grote landen noodzakelijk 
was. Dit verzet van het c d a  riep bij de andere fracties veel weerstanden op. ‘Het c d a  wenst 
een operatie waar niemand om heeft gevraagd, voor een type conflict dat niet meer bestaat’, 
zo zei Van Middelkoop.32 Andere woordvoerders benadrukten het belang van een breed 
draagvlak in de Kamer en riepen het c d a  op zijn standpunt te herzien. Fractievoorzitter J. de 
Hoop Scheffer bleek daartoe niet bereid; wel verklaarde hij de mannen en vrouwen die zou
den worden uitgezonden zeer nadrukkelijk te steunen.

Conclusie

In de parlementaire debatten over de Nederlandse deelname aan vredesoperaties in de jaren 
negentig ging de meeste aandacht uit naar de veiligheidsrisico’s voor de deelnemende mili
tairen. Dat werd niet veroorzaakt door het Srebrenicadebacle, zoals men wellicht geneigd is 
te denken, aangezien het ook al kenmerkend was voor eerdere discussies, bijvoorbeeld over 
de inzet van grondtroepen ten tijde van de Golfoorlog. Een tweede constatering betreft het 
door iedereen onderschreven belang van een breed draagvlak bij het besluit tot deelname aan 
een vredesoperatie. De ministers toonden zich verbolgen als een van de grotere partijen het
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beleid bekritiseerde o f hen dreigde af te vallen. Met name het c d a  moest het ontgelden op 
die momenten waarop het weigerde steun te verlenen aan specifieke operaties. De parle
mentaire oppositie stelde zich in deze kwesties veelal terughoudend op. Zelfs voor een klei
ne oppositiepartij als de s p  gold dat meningsverschillen op dit terrein niet op de spits wer
den gedreven en slechts zelden tot aanvaringen met andere partijen leidden. Vredesmissies, 
kortom, lenen zich niet goed om politiek te bedrijven in de Tweede Kamer.

Dat speelde de Tweede Kamer ook parten bij haar pogingen om meer betrokken te wor
den bij de besluitvorming over de uitzending van militairen naar het buitenland. Die discus
sie cirkelde jarenlang rond de vraag of de Kamer een formeel instemmingsrecht zou moeten 
verwerven. De regering stelde één en ander maal dat een instemmingsrecht indruist tegen de 
constitutionele verhoudingen. De Kamer legde zich daar uiteindelijk bij neer en wist alleen 
het recht om geïnformeerd te worden in de nieuwe Grondwet vast te leggen. De plicht om 
informatie te verschaffen neemt het kabinet de laatste jaren overigens uiterst serieus, blijkens 
de uitvoerige verantwoording van het besluit tot deelname aan de v n -missie in Eritrea. Van 
een ‘materieel instemmingsrecht’ is echter geen sprake. Formeel noch materieel is parlemen
taire instemming vooraf noodzakelijk. Er is in die zin geen sprake van een versteviging van 
de positie van het parlement bij vredesoperaties. De parlementaire bemoeienis bij uitzen
dingen is wel geïntensiveerd, maar de Kamer heeft zich daarbij niet weten te verzekeren van 
meer zeggenschap.
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De tweede kwestie-Nieuw-Guinea
De Nederlandse politiek en de Daad van ‘Vrije’ Keuze (juli-augustus 1969)

Hans Meijer

In het door economische malaise, burgeroorlog en separatisme geteisterde Indonesië klinkt 
ook in Irian Jaya, het vroegere Nederlands Nieuw-Guinea, de roep om afscheiding. Ook in 
Nederland zoeken de Papoea’s politieke steun voor hun zaak. Immers, het was Nederland dat 
als kolonisator het proces naar onafhankelijkheid in de jaren vijftig had ingezet. Den Haag 
zou vanwege het niet nakomen van gewekte verwachtingen en gedane beloftes nog steeds een 
ereschuld hebben in te lossen.1 Het morele appèl werkte. In december 1999 verzocht g p v - 
parlementariër E. van Middelkoop het kabinet studie te laten verrichten naar de gang van 
zaken rondom de bewindsoverdracht van Nieuw-Guinea in 1962 en speciaal de daaruit 
voortvloeiende finale afdoening van de staatsrechtelijke toekomst van de Papoea’s door mid
del van de zogeheten ‘Daad van Vrije Keuze’ in de zomer van 1969.2 De minister van Buiten
landse Zaken, J.J. van Aartsen, was bereid de motie in te willigen.3 In het naar verwachting 
eind 2003 te verschijnen onderzoeksverslag zal de nadruk vooral liggen op de internationaal 
diplomatiek-politieke aspecten. Hoe de nationale politiek evenwel op de ‘tweede kwestie’ - 
Nieuw-Guinea reageerde staat in dit artikel centraal.

A kkoord  van  New York

Met de ondertekening van het Akkoord van New York op 15 augustus 1962 stemde het kabi- 
net-De Quay (1959-1963) in met de bestuursoverdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië via 
een interim-bewind van de Verenigde Naties. Daarmee kwam een einde aan een tumultueu
ze episode die dertien jaar eerder was begonnen met de uitzondering van het gebied van de 
soevereiniteitsoverdracht van het voormalige Nederlands-Indië aan Indonesië op 27 decem
ber 1949. Nederland hield vast aan Nieuw-Guinea. Alleen het behoud van dit achtergebleven 
gebied maakte dat een tweederde Kamermeerderheid met de Indonesische onafhankelijk
heid kon instemmen.

In de nog in het stenen tijdperk levende Papoea vond Nederland een nieuwe uitlaatklep 
voor zijn abrupt in Indonesië afgebroken beschavingsdrang. Door de Papoea te verheffen tot 
een twintigste-eeuwse wereldburger wilde de kolonisator bovendien zijn voortgezette aan
wezigheid in Nieuw-Guinea rechtvaardigen. Met de toezegging van het recht op zelfbeschik
king in 1952 verplichte politiek Den Haag zich aan de belofte de Papoea zelf over zijn eigen 
staatkundige toekomst te laten beslissen. Het was Nederland echter niet gegeven zijn zelfop
gelegde missie te voltooien. Voor Indonesië, in persona president Soekarno, was het onac
ceptabel dat West-Irian (zoals het gebied in Indonesië heette4) gekoloniseerd bleef. Neder
land weigerde echter mordicus de Papoea aan hem uit te leveren. Belofte maakt schuld. Ook 
rancune speelde een rol. Die vermaledijde Soekarno zou niet nóg eens zijn zin krijgen.5

De afloop van het conflict is bekend. Nadat tevergeefs was geprobeerd Nederland via poli-
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tieke weg te bewegen Nieuw-Guinea af te staan, ging Jakarta over tot geweld. In 1962 dreigde 
het conflict op een oorlog uit te draaien. De Verenigde Staten besloten daarop in te grijpen. 
Nieuw-Guinea was de regering-Kennedy geen Koude-Oorlogscrisis waard en Nederland 
werd gedwongen bakzeil te halen.6

Zelfbeschikkingsgarantie

Hoewel Soekarno met het Akkoord van New York nagenoeg volledig zijn zin had gekregen, 
had hij op één cruciaal punt water bij de wijn moeten doen. De overeenkomst garandeerde 
de Papoea’s het recht om via een volksraadpleging over hun staatkundige toekomst te beslis
sen.7 Deze Act o f Free Choice’ diende uiterlijk in 1969 te hebben plaatsgevonden. Voor de 
Nederlandse politiek was deze ‘Daad van Vrije Keuze’ van doorslaggevende betekenis om met 
het verdrag in te kunnen stemmen. Niet alleen werd het gezichtsverlies beperkt, maar ook 
restte de illusie dat de Papoea’s hun lot in eigen handen hielden en dat de Nederlandse 
inspanningen niet tevergeefs waren geweest. Voor Jakarta was de instemming met de volks
raadpleging slechts onder de zwaarst mogelijke Amerikaanse druk gedaan.8 Desondanks was 
Soekarno tevreden met het eindresultaat. De vage verdragsformulering inzake de uitvoering 
van de volksstemming bood voldoende ruimte voor een invulling naar eigen goeddunken. 
Juridisch was voor Nederland hierin geen enkele taak meer weggelegd.9 Ook het feit dat de 
v n  geen enkele concrete bevoegdheid bezat en haar toezichthoudende rol zich beperkte tot 
het geven van ‘advies en bijstand’ vormde voor de Indonesiërs nog een extra geruststelling, 
temeer daar alle betrokken partijen zich verplichtten de uitslag te erkennen en zich daaraan 
te houden.

Aan Nederlandse zijde realiseerden ingewijden zich dat in weerwil van de volksraadple
ging het pleit voor de Papoea’s feitelijk was beslecht. ‘Iedereen begreep dat de overgangsre
geling en het referendum een wassen neus waren’, zo stelt de toenmalige k v p -staatssecreta
ris van Defensie en latere premier, PJ.S. de Jong, anno 2001.10 Toch wenste Nederland de 
Papoea’s niet zonder meer in de steek te laten. Tijdens de ondertekeningsceremonie in New 
York onderstreepte de Nederlandse hoofdonderhandelaar, J.H. van Roijen, dat de Neder
landse regering diep begaan bleef met het welzijn van de Papoea’s en nauwlettend zou toe
zien op de uitvoering van het verdrag.11 Het kabinet zegde ƒ 108 miljoen toe voor de verdere 
ontwikkeling van Nieuw-Guinea. Dit Fund for the Development of West Irian ( f u n d w i ) 

zou door de v n  worden beheerd.12

Capitulatiedictaat

Het overeengekomene werd in Nederland als een capitulatie ervaren. Tijdens het Nieuw-Gui- 
neadebat liepen de gemoederen dan ook zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer hoog op. 
Premier De Quay erkende dat er geen waterdichte garantie was dat de overeenkomst te goeder 
trouw zou worden nagekomen.1-1 Behalve bij de c p n  overheerste ook bij de Kamerfracties de 
scepsis over een bonafide Indonesische nakoming van de afspraken. Desondanks ratificeerde 
de Tweede Kamer in mineur het wetsontwerp inzake de overdracht van Nieuw-Guinea op 7 
september 1962 met 127 tegen 9 stemmen. De uitslag in de senaat luidde een week later: 63 stem
men voor en 3 tegen.14 De Nederlandse bevolking legde zich morrend bij de uitslag neer: 55% 
steunde het akkoord, 24% was het er niet mee eens en 15% had geen mening.15
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Het kabinet beschouwde de kwestie als afgedaan. De weg was nu vrij om de betrekkingen 
met Indonesië te normaliseren. Na een uiterst omzichtige toenaderingsperiode werden begin 
1965 ambassadeurs uitgewisseld.16

Herstel betrekkingen

De betrekkingen met Indonesië ontwikkelden zich vervolgens voorspoedig.17 Alles wat de 
vriendschappelijke verhouding in gevaar kon brengen diende angstvallig te worden verme
den. Dit gold speciaal voor Nieuw-Guinea. Politieke belangen gingen nu voor ethische over
wegingen. De kwestie van de volksraadpleging was een zaak tussen Indonesië en de v n  waar 
Nederland buiten stond, aldus minister van Buitenlandse Zaken J.M.A.H. Luns ( k v p ). Hij 
trok zijn handen dan ook van de Papoea’s af.18

Z ic h  g e ste u n d  w e te n d  d o o r  d e  K V P -fra c tie  lie t h ij Ja k a rta  h a lv e rw e g e  1965 zelfs  w e te n  z ijn  

b est te zu llen  d o en  d e  v o lk ss te m m in g  u it d e  p u b lic ite it  te h o u d e n  o m  d e  n o g  zo tere  b e tre k 

k in g e n  n iet te v e rs to re n .19 D e  een s g e to o n d e  c o m p a ss ie  v a n  N e d e r la n d  m e t d e  b e v o lk in g  van  

N ie u w -G u in e a  g in g  k o rto m  h e le m a a l n ie t zo d iep  als o o it  w as v o o rg e w e n d . D e  to e z e g g in g e n  

v a n  een  b lijv e n d e  so lid a r ite it  m e t h a a r  lo t b lek en  n iet m e e r  d a n  h o lle  fra se n .

Toen het Soekarnobewind na een coup op i oktober 1965 had plaatsgemaakt voor een pro- 
westers regime onder leiding van generaal Soeharto, toonde Den Haag zich extra gemoti
veerd om het nagenoeg failliete land te helpen. In 1966 werd de kwestie van de vergoedingen 
voor de Nederlandse genaaste bezittingen geregeld,20 waarna alleen het probleem van de 
staatkundige toekomst van de Papoea’s nog resteerde. Den Haag zat omhoog met dit neteli
ge vraagstuk. Ondanks het feit dat Nederland er geen formele verantwoordelijkheid voor 
droeg, viel een morele aansprakelijkheid moeilijk te ontkennen. Depolitiseren en stilhouden 
was dan ook het devies.

Stilzwijgen

Vooralsnog gebeurde dit met succes. Tot medio 1968 was de toekomst van Nieuw-Guinea in 
Nederland noch in Indonesië een politiek onderwerp van gesprek. Er was ogenschijnlijk ook 
niets om zich ongerust over te maken. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, A. 
Malik, garandeerde Luns halverwege 1968 dat de volksraadpleging naar de letter en de geest 
zou worden uitgevoerd.21 Diezelfde belofte gaf hij ook aan een Nederlandse parlementaire 
delegatie die in augustus 1968 op bezoek kwam.22

Terwijl Luns zich deze beloftes graag liet aanleunen, was het parlement minder goed van 
vertrouwen. Naarmate het moment naderde waarop de volksstemming zou worden gehou
den, groeide de twijfel over de Indonesische meegaandheid. Vanuit Nieuw-Guinea kwamen 
berichten dat het generaalsbewind druk doende was het referendum in de door de macht
hebbers gewenste richting te dirigeren. De situatie daar was verontrustend. Sinds Indonesië 
het gezag in mei 1963 van de v n  had overgenomen, was het gebied een wingewest geworden. 
De tegenstand van Papoeazijde tegen het Indonesische bewind was dan ook sterk gegroeid. 
Omdat niet duidelijk was hoe wijd verbreid het verzet was, liet Jakarta eind 1968 doorsche
meren dat de bevolking te primitief was voor het one man one vote-systeem. In weerwil van 
de bepaling in het akkoord van New York dat de volksraadpleging zou geschieden ‘volgens 
internationaal gebruik’ en dat alle volwassen Papoea’s mochten stemmen, wensten de Indo-
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nesische autoriteiten het overlegmodel van ‘musjawarah’ voor de volksstemming te hanteren. 
Dit hield in dat net zo lang werd gepraat totdat consensus was bereikt.23

Afstemming

Het was nu zaak deze Indonesische invulling van het referendum internationaal geaccepteerd 
te krijgen. Gezien de wereldwijde desinteresse in Nieuw-Guinea had Jakarta hier geen al te 
zware dobber aan. Luns bleek zelfs bereid tot een stil bilateraal diplomatiek optreden om de 
zaak zo probleemloos mogelijk uit de wereld te helpen.24 Alle Nederlandse inspanningen 
zouden er vanaf januari 1969 op worden gericht Indonesië ter zijde te staan om de volks
raadpleging zonder opzien te laten plaatsvinden. Einddoel was om het verslag van de v n - 

rapporteur over de voltrekking van de Daad van Vrije Keuze ter kennisgeving door de v n - 

Assemblee geaccepteerd te krijgen.
Niet alleen het confessioneel-liberale kabinet-De Jong (1967-1971), in persona Luns, wilde 

geen ophef, ook een parlementaire meerderheid deelde die mening. Zij zag in dat afscheiding 
geen reëel alternatief was. Indonesië zou uit vrees voor precedentwerking secessie nooit 
accepteren. Bovendien werd de levensvatbaarheid van een zelfstandig Nieuw-Guinea sterk 
betwijfeld. Een indicatie van de opvattingen vormden de uitlatingen van gezaghebbende par
lementariërs die in de zomer van 1968 een bezoek aan Indonesië hadden gebracht. A ls ik een 
Papoea was, zou ik voor Indonesië kiezen’, zo luidde veelzeggend het standpunt van Tweede- 
Kamervoorzitter F.J.F.M. van Thiel ( k v p ) .25

In de wetenschap dat Den Haag geen problemen zou veroorzaken als daartoe geen dwin
gende aanleiding was, wist Indonesië ook het v n -hoofdkwartier voor zijn plannen te win
nen. Veel overredingskracht kostte dit niet. Secretaris-Generaal U Thant wenste eveneens een 
zo geruisloze afhandeling van de Nieuw-Guineakwestie. De wereld zat niet te wachten op een 
nieuw conflict als dat rond Biafra.26 Indonesië kon op zijn medewerking rekenen.27

Intussen had Luns aan de ministerraad verslag uitgebracht van zijn handelwijze. Hij ver
klaarde niet bij machte te zijn 0111 Indonesië ertoe te bewegen de Papoea’s vrij te laten kiezen: 
‘Het enige wat Nederland kan doen, is trachten Indonesië te bewegen een min o f meer aan
vaardbare schijn van een echte volksraadpleging op te bouwen.’28 Ook zijn collega van Ont
wikkelingshulp, B.J. Udink ( c h u ),  achtte het door Indonesië voorgestane kiessysteem niet in 
strijd met het akkoord van New York. Enkele bewindslieden — met name de KVP-minister 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, M.A.M. Klompé (die ook al in 1962 
bewindsvrouwe was) -  hadden evenwel meer moeite met deze zakelijke opstelling. Er bleef 
zoiets als een morele plicht ten opzichte van de Papoea’s, Desondanks accepteerde de minis
terraad de uiteenzetting van Luns gelaten.29 ‘We konden onmogelijk gehouden worden aan 
iets dat onuitvoerbaar bleek’, zo lichtte oud-premier De Jong het toenmalige kabinetsstand
punt 32 jaar nadien toe.30

Het parlement roert zich

Was tot dan toe de politieke belangstelling voor Nieuw-Guinea gering geweest,31 geleidelijk 
veranderde dit. Eind februari 1969 werd Luns tijdens de begrotingsbehandeling van zijn 
departement in de Tweede Kamer het vuur na aan de schenen gelegd. Al te grote zorgen hoef
de hij zich over het debat echter niet te maken. De coalitiepartijen k v p , c d a  en v v d  hadden
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hem van tevoren reeds hun steun toegezegd. De woordvoerders onderschreven het gevoerde 
Indonesiëbeleid en benadrukten vooral de noodzaak van een realistische houding.32 d ’66 
sloot zich als enige oppositiepartij hierbij aan. Weliswaar diende de regering zich in te zetten 
voor een zo redelijk mogelijke uitvoering van het zelfbeschikkingsrecht, maar onderkend 
werd dat de Papoea’s de facto geen keuze hadden omdat afscheiding slechts tot ‘een nieuw 
drama’ zou leiden.33

Dit alles was tegen het zere been van zowel klein rechts als van klein links. Terwijl de P vd A 

zich op de vlakte hield, weigerden de kleine partijen zich bij Luns’ Realpolitik neer te leggen. 
Zij benadrukten de hogere principes die op het spel stonden. Nederland had in hun visie 
jegens de Papoea’s nog altijd een ‘dure plicht’ om als verdragspartij op een juiste uitvoering 
van de volksraadpleging toe te zien. Men mocht zich geen Pilatusrol toebedelen door zich 
formeel op te stellen en zo zijn handen in onschuld te wassen 34 Met name cpv-Kam erlid P. 
Jongeling toonde zich een gedreven opposant. Hij drong er bij Luns op aan al het mogelijke 
te doen opdat Indonesië en de v n  aan de Papoea’s recht zouden doen 35

Gezien de politieke machtsverhoudingen maakte Luns zich niet zo druk om deze opposi
tionele geluiden. Bedenkelijker was evenwel het verzet uit de gelederen van coalitiegenoot 
a r p . Evenals beginjaren zestig worstelden de antirevolutionairen ook nu met de Nieuw-Gui- 
neakwestie.36 Een minderheid stelde zich principieel op en sloot zich bij het standpunt van 
Jongeling c.s. aan. a r p -Kamerlid N.G. Geelkerken diende zelfs een motie in die Jongelings 
betoog tot strekking had.37

Het kabinet was weinig gerust over deze ontwikkeling. Het vreesde dat de kwestie van de 
volksraadpleging buiten proportie zou groeien, als niet tijdig de angel uit het debat werd 
gehaald, a r p -fractieleider B.W. Biesheuvel werd gevraagd Geelkerken c.s. tot inkeer te bren
gen.38 Diens interventie had succes. Nadat Luns had toegezegd al het mogelijke te zullen doen 
om een eerlijke stemming gerealiseerd te krijgen, werd de motie ingetrokken. De bewinds
man ging zelfs zo ver dat hij zou pogen een internationale politiemacht op Nieuw-Guinea 
gestationeerd te krijgen.39 Wetende dat U Thant hier niets voor zou voelen, laat staan Indo
nesië, was dit evenwel een loos gebaar.40 Het was slechts bedoeld om de oppositie te apaise
ren.

Een motie van Jongeling, waarin hij vroeg Indonesië zijn status van concentratieland te 
ontnemen als het akkoord van 1962 niet nauwgezet zou worden nagekomen, bleef evenwel 
gehandhaafd. De regering toonde zich bij monde van Udink mordicus tegen de koppeling 
van politieke voorwaarden aan ontwikkelingshulp. Een ruime Kamermeerderheid steunde 
het kabinetsstandpunt. Met alleen de steun van de Boerenpartij, de s g p  en de p s p  werd de 
motie verworpen.4'

Ook al had Luns zonder veel schade het debat overleefd, hij was weinig gelukkig met de 
uitkomst. De Kamer had hem een toezegging ontfutseld die hij liever niet zo expliciet had 
gedaan. Hij ontkwam er nu niet aan nauwgezet de vinger aan de pols te houden ten aanzien 
van de volksraadpleging.

Toenemende oppositie

Ook de Nederlandse pers kreeg aandacht voor Nieuw-Guinea en zij voorzag het ergste. Actie- 
comité’s begonnen zich eveneens te roeren. Er vormde zich een gelegenheidsverbond van 
ultraconservatieve groeperingen als Door de Eeuwen Trouw (die ook de vrijheidsstrijd van
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de Molukkers steunde) en het Vrijheidscomité West-Papoea van Papoeavoorman Nicolaas 
Jouwe, gesteund door de kleine confessionele partijen, enerzijds en het comité ‘West Irian ... 
geen kolonie’ en het Indonesiëcomité met de linkse hoogleraar W.F. Wertheim en psp-leider
F. van der Spek als prominentste woordvoerders anderzijds.42 Hun protesten doorkruisten 
het regeringsbeleid dat erop was gericht om de kwestie zoveel mogelijk te depolitiseren. Veel 
trok het kabinet zich overigens niet aan van de buitenparlementaire geluiden. Wat leefde in 
parlement en publieke opinie was volgens premier De Jong weliswaar relevant, maar niet 
doorslaggevend. Het kabinet had zijn eigen verantwoordelijkheid.43

De poging tot depolitisering was echter tevergeefs. Hoewel de regering zich terughoudend 
bleef opstellen tegenover berichten over intimidatie door het Indonesische leger, maakte 
Nieuw-Guinea in de Nederlandse samenleving steeds meer emoties los. In ingezonden brie
ven werd de Nederlandse morele verantwoordelijkheid jegens de Papoea’s nog eens bena
drukt.44 In de Tweede Kamer stelde Jongeling vragen. De toenemende commotie veront
rustte het kabinet. Op aandrang van zijn collega’s getroostte Luns zich extra moeite om de 
indruk te wekken dat hij inderdaad het uiterste deed om ervoor te zorgen dat het New-York - 
akkoord nauwgezet werd uitgevoerd.45

Niet alleen in de Trêveszaal raakte men bezorgd over de groeiende aandacht voor de 
Papoea’s, ook in Jakarta was dit het geval. Om Malik ervan te overtuigen dat het kabinet pri
oriteit bleef hechten aan een goede relatie met Indonesië, arrangeerde Luns in mei een gehei
me ontmoeting met hem. Van tevoren was in de ministerraad al het conceptcommuniqué 
besproken dat na het topberaad zou worden uitgegeven. Geschrokken van de toegeeflijke 
teneur drong de raad aan op een aanscherping. In de bewoordingen van het concept leek het 
alsof de regering zich bij voorbaat had neergelegd bij het onontkoombare lot dat de Pa
poea’s te wachten stond. Het woord verraad klonk zelfs.46 Luns zei toe de voorgestelde wijzi
gingen te zullen verwerken.47

Hij trok evenwel zijn eigen plan. De aangebrachte veranderingen hadden geen wezenlijk 
effect op zijn gesprek met Malik in Rome op 21 en 22 mei. Vergezeld door Udink verzekerde 
hij zijn Indonesische collega dat het kabinet zich coulant zou blijven opstellen jegens een 
betwistbare Indonesische interpretatie c.q. invulling van de overeenkomst van 1962. Niet 
zozeer met het musjawarahsysteem had de regering moeite, als wel met de geloofwaardigheid 
ervan.48 In het slotcommuniqué werd over dit alles echter niet gerept. Elke indruk diende te 
worden vermeden dat het musjawarahsysteem de Nederlandse instemming had. In obligate 
bewoordingen werd het gezamenlijk vertrouwen uitgesproken in de voltrekking van de 
volksraadpleging conform het akkoord van New York.49 De Nederlandse pers vertrouwde de 
mooie woorden niet. Volgens Trouw was er iets bekonkeld wat zich aan publieke waarneming 
had onttrokken.50

Eind juni 1969 was het de beurt aan de senaat om Luns aan de tand te voelen. De over
grote meerderheid legde zich ook daar bij de feiten neer. Volgens vvo-woordvoerder H. van 
Riel ontkwam Nederland er niet aan vuile handen te maken in de internationale politiek en 
waren de Papoea’s daar de dupe van. Alleen door een goede relatie met Indonesië te onder
houden kon Nederland wellicht nog iets voor de Papoea’s betekenen.5' CDA-senator en par
tijvoorzitter J.W. van Hulst betoogde dat het zelfbeschikkingsrecht van de Papoea’s een Fictie 
was en achtte de race al gelopen voor die begonnen was.52 Zijn opinie was gemeengoed onder 
de meeste senatoren, ook die aan oppositiezijde. Het had kortom geen zin nog een achter
hoedegevecht te leveren.
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Tevreden met het te berde gebrachte, verdedigde Luns in zijn repliek de Indonesische keu
ze van het musjawarahsysteem. Hij verwees daarbij naar U Thant die hem kort daarvoor had 
gezegd dat ook hij die methode legitiem achtte. Aangezien bij de v n  de verantwoordelijkheid 
lag om toe te zien op de uitvoering van het verdrag, was het niet aan hem zich hierover uit 
te spreken. De regering zou zich bij welke uitslag dan ook neerleggen als die volgens de vn 
legitiem was.53 Udink ondersteunde het betoog door erop te wijzen dat Nederland de ont
wikkelingshulp aan Nieuw-Guinea zou voortzetten. Het resterende FUNDwi-geld zou na de 
goedkeuring van de referendumuitslag door de vn  beheerd gaan worden door een nog op te 
richten Aziatische Ontwikkelingsbank.54

Voorbereidingen

Ondertussen waren de voorbereidingen in Nieuw-Guinea in volle gang. Het ging er niet 
meer om wat de uitslag zou zijn, maar slechts hoe die te verzekeren en hoe de gebruikte 
machtsmiddelen daartoe te verhullen. Politieke activiteiten waren verboden en het Indone
sische leger legde elk oppositioneel geluid het zwijgen op. v n -rapporteur F. Ortiz-Sanz, die 
moest toezien op een correcte uitvoering van het verdrag van New York, verkeerde in een 
uiterst lastige positie. Terwijl het evident was dat het verdrag met voeten werd getreden, 
moest hij op instructie van het v n -secretariaat de indruk wekken dat de stemprocedure wél 
legitiem was.55 Ortiz-Sanz stelde zich formeel op en liet weten zich strikt aan zijn opdracht 
te houden en zich te beperken tot de rapportage van de door hem en zijn team geconsta
teerde feiten. Het was aan de Algemene Vergadering en niet aan hem een oordeel uit te spre
ken over de uitvoering van de volksraadpleging.56 Aangezien Ortiz-Sanz slechts over een 
handjevol medewerkers beschikte en voor transport in Nieuw-Guinea afhankelijk was van de 
Indonesische autoriteiten, was het wel duidelijk dat het hem niet gegeven was veel onregle
mentaire zaken te rapporteren. Indonesië kreeg dan ook min of meer vrij baan om de 
‘Papoeaterreur’ te bestrijden. Al met al was de VN-waarneming een wassen neus en slechts 
bedoeld om schending te maskeren van afspraken die de vn  zelf had helpen maken.57

Daad van ‘Vrije ’ Keuze

Van 14 juli tot 2 augustus 1969 vond ten slotte de Daad van Vrije Keuze plaats. Het was dui
delijk dat de volksraadpleging door de Indonesiërs was gemanipuleerd. Zo waren de 1026 
kiesmannen (namens circa 800.000 Papoea's) door de Indonesische autoriteiten zorgvuldig 
uitgekozen. Er was geen sprake van dat zij een afspiegeling vormden van de bestaande poli
tieke, traditionele en functionele groepen, laat staan dat er sprake was van een eerlijke en 
democratische procedure. Met deze strak geregisseerde benoemingsprocedure was het 
akkoord van 1962 niet alleen naar de geest maar ook formeel geschonden.58

Alle acht stemmingen werden bijgewoond door Ortiz-Sanz en buitenlandse diplomaten, 
waarvan de eerste drie door de Nederlandse ambassadeur in Jakarta, H. Scheltema. Zijn aan
wezigheid, evenals die van zijn collega's, was bedoeld om het referendum extra legitimiteit te 
verschaffen. Op uitdrukkelijke instructie van Den Haag was Scheltema’s opstelling er een van 
ziende blind en horende doof. In de ministerraad werd meegedeeld dat hij niets onregle
mentairs had waargenomen.59

Op 2 augustus maakte ïakarta bekend dat de kiesmannen unaniem voor een blijvende
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aansluiting bij Indonesië hadden gestemd. Ondanks de geur van fraude en de constatering 
dat 'de rechten van de vrije meningsuiting, vrijheid van beweging en vrijheid van vergade
ring’ niet in acht waren genomen, stelde Ortiz-Sanz dat de volksraadpleging aan de vereisten 
van het akkoord van New York had voldaan en hij de secretaris-generaal aldus zou rappor
teren.60 Op de nationale Indonesische feestdag, 17 augustus, deed Soeharto triomfantelijk 
kond van de blijvende aansluiting van Nieuw-Guinea bij Indonesië.

De volksraadpleging was in Nederland weliswaar voorpaginanieuws geweest, maar had 
weinig ophef gewekt. Het was vakantietijd. Bovendien stond de berichtgeving in de schaduw 
van de eerste bemande reis naar de maan. Een minderheid van de publieke opinie reageerde 
evenwel verslagen op de uitslag. ‘Nederland heeft opgehouden een christelijke natie te zijn’, 
zo verwoorde een Nederlander in een ingezonden brief de frustratie van menigeen.61 Una
niem deelde de Nederlandse pers de opvattingen zoals die in De Telegraaf en De Tijd -  deze 
kranten hadden een eigen correspondent in Nieuw-Guinea -  het meest direct waren ver
woord, namelijk dat er sprake was geweest van ‘een voorgekookte schijnvertoning’, waarbij 
de uitslag door ‘ terreur’ was verkregen.62 Daar bleef het bij. Opvallend was evenwel dat de 
commentaren de Indonesische regering ontzagen. Ook de pers was van mening dat de rela
tie met Indonesië niet mocht lijden onder de Nieuw-Guineazaak. De pijlen werden op de v n  

gericht.
Het kabinet wenste zijn opinie eerst kenbaar te maken tijdens de Algemene Vergadering 

van de v n . Hoewel Luns in de ministerraad zei er niet aan te ontkomen daar zijn spijt te 
betuigen over de gang van zaken, achtte hij harde kritiek uitgesloten. Zijn collega’s onder
kenden dit. Immers, hoezeer er binnen het kabinet ook twijfels leefden over de gevolgde 
stemprocedure, strikt gezien werd zij niet strijdig geacht met het akkoord van New York. Er 
restte dan ook niets anders dan de uitslag te aanvaarden en zich daar naar te richten.63

Niet alleen van het Nederlandse kabinet had Indonesië geen verweer te verwachten, ook 
de Tweede Kamer voegde zich naar de realiteit. De coalitiepartijen betaalden de gevraagde 
prijs voor een goede relatie met Indonesië. Zelfs de a r p  deed er nu het zwijgen toe. De oppo
sitie hield haar kruit droog totdat de zaak in de v n  zou zijn behandeld.64

A fh an d elin g

In november was het zover. Nu geen enkel land bereid was voor de Papoea’s in de arena te 
treden, was het door de Assemblee loodsen van de uitkomst van de volksraadpleging een for
maliteit. Luns prees het optreden van Ortiz-Sanz en legde ter compensatie van het ontbre
ken van enige substantiële kritiek vervolgens het accent op de toekomst van de Papoea’s.65 
Hij legde de nadruk op de internationale ontwikkelingshulp die aan het gebied zou worden 
gegeven via de Aziatische Ontwikkelingsbank. Nederland doneerde hiervoor nog eens ƒ 17,5 
miljoen.66 In een diplomatiek samenspel met Malik en U Thant werd vervolgens met enke
le andere landen een resolutie ingediend die melding maakte van de uitslag van de volks
raadpleging en die de nadruk legde op de verdere ontwikkeling van het gebied. Zonder veel 
omhaal werd de motie op 19 november 1969 aangenomen en daarmee werd de Daad van 
Vrije Keuze als‘ legaal, definitief en onherroepelijk’ aanvaard.6" Defacto en de zure was de zaak 
daarmee afgedaan.

Niet evenwel in Nederland. Eind november trok de oppositie in de Tweede Kamer nog 
eenmaal fel van leer tegen het regeringsbeleid. Jongeling diende een motie van afkeuring in,68
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die echter alleen de steun kreeg van de kleine partijen.69 De coalitiepartijen, maar ook de 
P v d A  namen de uitslag van de volksraadpleging als een fait accompli aan. Hoewel de woord
voerders zeiden weinig gelukkig te zijn met de gang van zaken, stemde een overgrote 
Kamermeerderheid ermee in.7<) Daarmee verdween de kwestie ook uit de Nederlandse poli
tiek.

Het kabinet besefte heel goed dat Nederland een weinig verheffende rol had gespeeld in 
het geheel. Premier De Jong probeerde het bezwaard gemoed te verlichten door de redene
ring dat Nederland wellicht nog iets voor de Papoea’s kon doen juist door een goede relatie 
met Indonesië te onderhouden.7' Het was een fraai staaltje van wishfull thinking. Het kabinet 
nam niet meer de moeite de kwestie nog te evalueren. De aandacht was al weer op nieuwe 
zaken gericht. Ook de Nederlandse publieke opinie had haar belangstelling verloren. De 
150.000 protesthandtekeningen die op het Binnenhof werden aangeboden, kwamen als mos
terd 11a de maaltijd.72 Volgens de n r c  hadden Nederland en Indonesië een ‘dikke streep’ gezet 
onder de kwestie.73 Treffend voor de Nederlandse opstelling was een politieke tekening van 
Opland in De Groene Amsterdammer, waarbij een Papoea in zijn eigen etenspot zat, met een 
tevreden kijkende Soeharto en een beteuterde Luns als toeschouwers.74

Spotprent Opland, G roene Am sterdam m er, 22 november 1969.
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Indonesië was met recht de lachende partij. De weg was nu vrij voor het staatsbezoek van 
Soeharto dat vanwege de perikelen rondom de volksraadpleging was uitgesteld en nu begin 
1970 zou plaatsvinden. Qua ontwikkelingshulp werd Indonesië het belangrijkste ontvangen
de land van donorland Nederland.75

Epiloog

Van de toezegging van Luns dat Nederland alert zou blijven ten aanzien van de ontwikkeling 
van de Papoea’s76 kwam niet veel. Zijn opvolger, de voormalige Kvp-fractievoorzitter W.K.N. 
Schmelzer, besteedde tijdens zijn bewind (1971-1973) geen enkele aandacht aan de Papoea’s ,77 
Ook onder het kabinet-Den Uyl (1973-1977) ging de belangstelling van de voorvechters van 
de mensenrechten bij uitstek, de Pvd A’ers M. van der Stoel, minister van Buitenlandse Zaken, 
en J.P. Pronk, minister van Ontwikkelingssamenwerking, naar andere mensenrechtenvraag- 
stukken uit. Den Haag had in alle opzichten zijn interesse in de Papoea’s verloren. Veelzeg
gend in dit opzicht was het antwoord dat de v v d -minister van Buitenlandse Zaken, C.A. van 
der Klaauw (1977-1981), in 1980 gaf op een Kamervraag, een antwoord waarin hij elke ver
antwoordelijkheid jegens de Papoea’s ontkende. Hij liet weten dat zijn belangstelling voor 
hun lot niet verder ging dan die voor de positie van bijvoorbeeld de Indianen in Amerikaanse 
landen.78 Sindsdien is er in de Nederlandse opstelling niet veel veranderd. Het feit dat Van 
Aartsen heeft erkend dat de volksraadpleging ‘verre van eerlijk en vrij’ is geweest79 en er een 
studie naar heeft gelast, doet daar vooralsnog niets aan af.
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Politiek is werkelijk een kunst
Harm van Riels recept om van de v v d  de grootste partij te maken

Peter van der Heiden en Johan van Merriënboer

Hans Wiegel (geboren in 1941) is één van de bekendste oppositieleiders uit de Nederlandse 
parlementaire geschiedenis. Politiek groot geworden in de polarisatiejaren zestig en zeventig, 
bestreed hij het kabinet-Den Uyl (1973-1977) te vuur en te zwaard. Zijn hang naar die glorie- 
jaren resulteerde in 1999 in een laatste oprisping van oppositie: de Nacht van Wiegel, waarin 
het kabinet-Kok II door hem persoonlijk werd gevloerd. Tussen zijn vertrek uit de landelij
ke politiek in 1982 en zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer (1994-2000) was Wiegel Com
missaris van de Koningin in Leeuwarden, waar hij het beleid van zijn partij hinderlijk volg
de en zich de bijnaam ‘het orakel van Friesland’ verwierf.

Het lag dus voor de hand aandacht aan Wiegel te schenken in dit themanummer over 
oppositie, zeker nu het archief-Wiegel (grotendeels) raadpleegbaar is.1 Met het oog op Wie- 
gels kleurrijke stijl zou het toch niet moeilijk moeten zijn een pakkend egodocument te vin
den over politiek leiderschap en oppositie? Toch wel. vvo-coryfee Wiegel was een doener, 
geen denker of schrijver, zo blijkt uit zijn archief. Illustratief zijn de dozen met correspon
dentie. Ongeveer 95 procent daarvan bestaat uit inkomende post. Als Wiegel terugschrijft, 
dan staat de lengte van zijn geschriften meestal in geen verhouding tot die van de ontvangen 
brief. Hans Wiegel lijkt meer geschikt als onderwerp voor oral o f visual history.

Dat betekent niet dat het archief niets te bieden heeft. Hoogtepunt is wellicht de cor
respondentie met vvo-kopstuk Harm van Riel (1907-1980). Dozen vol heeft deze bejaarde 
vrijgezel aan Wiegel gestuurd, overigens grotendeels afschriften van brieven aan anderen. 
Vrijwel iedere brief die de partij betrof, ging in kopie naar Wiegel (en vaak ook naar Haya 
van Someren-Downer, in die tijd partijvoorzitter). Uit deze, vaak kostelijke, brieven komt 
Van Riel naar voren als souffleur van de jonge partijleider, als het orakel van Drente. Van Riel 
zag in Wiegel het politieke natuurtalent dat bij uitstek geschikt zou zijn om de v v d  tot een 
massapartij te laten uitgroeien.

Wiegels peetvader

Harm van Riel werd in 1956 lid van de Eerste Kamer voor de v v d . Van 1958 tot 1976 bekleed
de hij het voorzitterschap van de liberale senaatsfractie. Van Riel was een kleurrijk figuur. Hij 
zag eruit als het prototype van de ouderwetse liberaal: altijd in een driedelig pak gestoken, 
een dikke sigaar tussen de lippen wanneer mogelijk en een bolhoed op het hoofd.2 Hij sprak 
met een duidelijk herkenbare Drentse tongval. Van Riel had grote intellectuele gaven, die hij 
niet omzette in politiek-theoretische uitweidingen, maar die hij ten dienste stelde van de 
politieke praktijk. Vele scherpe analyses zijn verstopt in twintig jaargangen Handelingen. Van 
Riel stond bekend als principieel conservatief en antisocialistisch. Hij belichaamde het 
behoudende deel van de partij (de vooroorlogse Liberale Staatspartij) dat vaak concurreer-
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de met het vrijzinnige deel (de vooroorlogse Vrijzinnig-Democratische Bond).
Van Riel en Wiegel leken op elkaar, ondanks het leeftijdsverschil van ruim 34 jaar. Volgens 

Henk Vonhoff, die de strijd om het politieke leiderschap in 1971 verloor van Wiegel en 
bepaald geen fan was van Van Riel, zou dat geen toeval zijn: ‘Wiegel imiteerde Van Riel; met 
zijn grote sigaren, het onderuitzitten, de driedelige pakken met horlogeketting. Van Riel zelf 
vond dat Wiegel meer een jongere versie van zijn politieke tegenpool RJ. Oud was. Toch had
den Wiegel en Van Riel in hun opvattingen verschillende raakpunten; ze werden later ook 
huisvrienden', aldus Vonhoff.3 Frits Korthals Altes vond juist de ‘volstrekt ongelijksoortige 
karakters’ van de twee in het oog springen: Van Riel, de intellectueel die nooit het hoogste 
bereikt had, en Wiegel, de pragmaticus, die dat wél voor elkaar kreeg. ‘Anders dan zijn voor
gangers Toxopeus, Geertsema en Oud, slaagde (Wiegel) erin een goede verstandhouding met 
Van Riel op te bouwen’, constateerde Korthals Altes enigszins verbaasd.4 Die goede verstand
houding had wellicht vooral te maken met het feit dat de twee elkaar min o f meer aanvul
den. Daarnaast was Wiegel de eerste liberale leider die, net als Van Riel, veel meer de conser
vatieve dan de vrijzinnige stroming vertegenwoordigde. ‘Hij is altijd meer stabiliserend 
geweest dan doorbrekend, met een sterke neiging tot opportunisme’, schetste Vonhoff, een 
van de leiders uit het vrijzinnige kamp.5 Wat Van Riel en Wiegel gemeen hadden was hun ver
knochtheid aan de v v d , aan het politieke spel en aan de parlementaire geschiedenis.

v v d , de g r oo ts t e

Van Riel herkende onmiddellijk het uitzonderlijk talent van Wiegel. In die woelige jaren 
zestig en zeventig, waarin de confessionele macht afbrokkelde en de ontzuiling toesloeg, zou 
Wiegel wel eens in staat kunnen zijn grotere groepen kiezers aan te spreken dan de liberalen 
ooit voor mogelijk hadden gehouden. De v v d  zou kunnen uitgroeien tot een ware volks
partij.

In 1968 had Van Riel in een interview in de Haagse Post al eens laten vallen dat de libera
le stroming ooit de grootste zou worden.6 Het electorale succes van d ’ 66  had hem geïnspi
reerd tot deze voorspelling. In hp stelde Van Riel onder meer dat één van de grote factoren 
voor het succes van d ’ 6 6  de persoon van de lijsttrekker was, ‘dat de heer Van Mierlo de wij
ze van optreden, het uiterlijk, maar ook de vorm van intelligentie, direct toepasbare intelli
gentie, heeft, die de jeugd sterk aanspreekt. Dat is een apart verschijnsel. U kunt geen twee
de Van Mierlo vinden, het is een bijzondere man. En je kunt ook niet zeggen: je moet bij de 
v v d  een Van Mierlo nemen, want die is er niet.’7 Maar een paar jaar later kreeg de partij als
nog een eigen verschijnsel. In 1971 werd Wiegel aanvoerder van de v v d .

Het kabinet-Den Uyl, bestaande uit P v d A ,  d ’ 66 ,  p p r , k v p  en a r p , gaf W?iegel vanaf 1973 
uitgelezen kansen om te opponeren. Het kabinet was mede het resultaat van een door de 
linkse partijen gevoerde polarisatiestrategie die erop gericht was de confessionele partijen te 
dwingen tot een duidelijke keuze tussen links en rechts. De v v d  kon precies dezelfde tactiek 
toepassen, maar dan gericht tegen links. De partij moest proberen zoveel mogelijk zetels te 
winnen door de sociaal-democraten en de confessionelen tegen elkaar uit te spelen, zonder 
daarbij k v p  en a r p  zodanig voor het hoofd te stoten dat zij bij een volgende formatie weer 
de zijde van de P v d A  zouden kiezen. Uit deze tijd vol enerverende politieke debatten dateren 
de volgende ongevraagde strategische adviezen van Van Riel over het image, de ideologie en 
het politiek leiderschap.
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Spotprent Peter van Straaten, Bij ons in het dorp (Amsterdam 1977).

Van Riel over het partij-iinage

’s-Gravenhage, 19 juni 1973

Aan de leden van het 
Hoofdbestuur van de v v d

Vele definities van ‘ image’ zijn natuurlijk mogelijk. Voor dit geval wilde ik uitgaan van de 
omschrijving: beeldvorming die de invloed van een politieke partij ten goede komt. Daar zit
ten reeds twee aspecten aan, de samenwerking met anderen en de indruk op het electoraat. 
Wat de samenwerking met anderen aangaat, deze is voor een afzienbare periode uitsluitend 
met de confessionelen mogelijk. Vermoedelijk zelfs een zaak van permanente structuur, 
zolang het parlementaire stelsel in Nederland nog bestaat. Het socialisme immers kan, even
als wij, binnen een parlementaire configuratie niet zonder tegenstander leven. De gang van 
zaken bij de confessionelen maakt duidelijk, dat de middengedachte electoraal gesproken 
zijn tijd heeft gehad (...). Ik althans vermag geen andere ontwikkeling dan een polariserende 
te zien, wanneer ik de gang van zaken gedurende de laatste jaren in beschouwing neem. Wat 
de confessionele partijen nu aangaat, die slikken als het ware alles. Hun dominant is eigen 
ondergang zo lang mogelijk uitstellen en de resten van invloed en macht ten dienste van hun
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voormannen bewaren. Zij coöpereren met wie in dat opzicht het meest perspectief biedt. 
Tussenconclusie uit het bovenstaande: in perioden van samenwerking tactisch en voorzich
tig zijn, maar bij de verkiezingsstrijd en als oppositie vrij hard optreden. Stemmen winnen 
gaat vóór zachtaardigheid. De natuurlijke gang van zaken zal wezen dat bij een toekomstige 
coalitie met de confessionelen de v v d  de grootste, sterkste en meest homogene partij is. 
Daarop moet iedere woordkeuze gericht zijn. Voor wie de kunst verstaat: main de fer, gant 
de velours, maar de ijzeren hand is het belangrijkst.

Nu het electorale. Daartoe eerst een stukje geschiedenis, helaas onvermijdelijk. Iemand als 
de heer drs. Korthals8 neigde circa 20 jaar geleden tot de gedachte aan een zogenaamde 
Gideonsbende. Een Tweede Kamerfractie van zes tot acht leden op de honderd afgevaardig
den, principieel links-liberaal en beschikkend over knappe ministereabele mannen op een 
soort wip-positie, die zowel met socialisten als met confessionelen konden samenwerken. De 
vooroorlogse Vrijzinnig Democratische fractie stond de betrokken staatsman duidelijk voor 
ogen (...). De heer Oud en ik wilden die gedachtengang niet accepteren. Wij vonden name
lijk de groei van de v v d  het belangrijkst, ideologieën speelden bij ons hierbij geen rol. Wel 
werd besloten, in zoverre handelend overeenkomstig de denkbeelden van de heer Korthals, 
in de kringen der ‘betere’ arbeiders te penetreren. Dit via eigen vakbonden, kanariefokver- 
enigingen, harmoniekorpsen. Alles naar voorbeeld van het Vlaamsch Liberaal Verbond.

Totale mislukking, hoewel de heer Twijnstra,9 industrieel en lid van het DB, zich véél 
moeite gaf. De opgespoorde figuren/arbeiders deugden eenvoudig niet en geen enkele nette 
arbeider wilde iets met een ‘gele’ vakbond te maken hebben. Tenslotte verdwenen nog de res
ten van de vooroorlogse bondjes, die min of meer aan de Vrijzinnig Democratische Bond als 
politieke partij waren geaffilieerd. Precies dezelfde ervaring deden wij vervolgens in het Zui
den op. De goede mensen waren niet te vinden en gerichte propaganda had niet bijzonder 
veel, wel enig, resultaat. Tussenconclusie: wij moeten alleen daar optreden, gezien feitelijke 
en maatschappelijke situaties, waar van handelen concreet resultaat is te verwachten. Als 
voorbeeld: de missie en de zending onder de heidenen leverden ontzagwekkende resultaten 
op, maar per bekeerde lood of Mohammedaan zijn tonnen voor niets uitgegeven. Wie een 
vast geloof heeft, laat zich niet bekeren. Wij moesten wachten op de werking van twee ver
schijnselen: stijging van de welvaart en verval van het confessionalisme. Het effect van de 
welvaartsstijging was voorzien, maar werkte veel langzamer dan ik indertijd dacht. Ook een 
les: wij vergissen ons altijd weer in het tijdsverloop van liquidatie- en groeiprocessen binnen 
Nederland. De afbraak van het confessionalisme was niet voorzien, op zijn minst niet in de 
omvang en het tempo, die het aannam.

De ‘open’ groep zijn nu duidelijk de confessionele middengroepers. De verkiezingsresul
taten wijzen dat uit. Maar in deze fase is de ‘weerbarstige' groep het jonge, critische intellect. 
Nauwelijks voor ons geloof te winnen, monotheïsten op hun manier. Hun innerlijke motiva
ties en dito prioriteiten verschillen sterk van die van de doorsnee prestatie- en promotie- 
mens, die ons steunt en vertrouwt. Reeds de efficiency leert waar wij ons geld moeten uitge
ven en waar onze keuzen liggen. Dus ook welke groep voor de imagevorming nu, dat kan 
over acht jaren anders zijn, belangrijk is. Het slopen van de solidariteit tussen socialistische 
werknemers en critisch intellect is als politiek concentratiepunt een opgave als het ware voor 
een nieuwe politieke generatie. Wij moeten nu het ijzer smeden, dat wèl heet is.

Velen zijn geneigd als image te beschouwen wat met hun eigen wensen strookt. Ik kan mij 
best voorstellen, dat zelfs in onze partij figuren zijn te vinden, volgens analyses 10 tot 12% van
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de aanhang, die enigermate in de geest van d ’ 6 6  denken. Maar zij vergeten dat het door 
woordkeuze aantrekken van die groep en masse, en daarom gaat het, een veelvoud aan stem
men naar rechts kost. Men moet nooit proberen het op een moment onverenigbare met 
elkaar te combineren, ook niet qua image. Nodeloze scherpte is niet nuttig, maar dat is een 
andere zaak, en over de inhoud van het begrip ‘nodeloos’ zal steeds verschil van inzicht blij
ven bestaan. In feite was onze hele laatste verkiezingscampagne sterk polariserend, en het 
succes was zéér groot.10

Iets als het ‘prestatiebeginsel’ en het ‘misbruik van sociale verzekeringen’ is qua kleur, qua 
tint gevoelsmatig zonder meer rechts al zijn vele arbeiders het ermee eens. Maar die groep 
van arbeiders reageert sterk op materiële prikkels, geheel anders dan de ideologisch o f maat- 
schappelijk-critisch gemotiveerde o ’66-er of de ppR-mens.  Ook hier liggen opnieuw antago- 
nismen, een meervoud van keuzen voor propaganda en image, wanneer men naar verbre
ding van de basis streeft. En wie zich innerlijk niet bevredigd voelt door de ontwikkelingen 
na 1958 zal goed moeten bedenken dat, wanneer de v v d  niet was geworden tot wat ze werd, 
het vacuüm opgevuld zou zijn door iets als een machtige Koekoekpartij. Conclusie: d ’ 6 6  etc. 
vergeten. Voor vandaag, qua imagevorming. Praten is best, mits door deskundige mensen die 
precies weten waar wij heen willen en steeds attent zijn op de kans een deel van het kiezers
corps te verliezen door tè linkserig te gaan praten. Wèl speculeren op intern verval binnen 
d ’ 66 ;  dat is een kwestie van manipulatie, niet van concessies.

Politiek is werkelijk een kunst, maar het is goed zijn verstand erbij te gebruiken en zich 
niet door persoonlijke beeldvoorkeuren te laten beïnvloeden. In dat verband wijs ik tenslot
te op het levendig tierende jeugdcomplex. Wij weten precies welk deel van de kiezers door de 
jeugd wordt gevormd, zomede dat jongeren ouder worden, meer gaan verdienen en andere 
verantwoordelijkheden krijgen. Nog belangrijker is, geloof ik, dat in een aantal kazernes 20% 
van de dienstplichtigen op de v v d  stemde, méér dan het gemiddelde. Onbewezen is dus de 
stelling dat de ‘jongeren’ naar links willen. Daar is, voor wat het voor ons in deze fase bereik
bare deel van de jeugd betreft, geen sprake van. Men vervalt altijd weer in de fout, nu al twin
tig jaren, bepaalde onder politiek geïnteresseerde jongeren levende mentaliteiten te verwarren 
met wat onder de jeugd als kiezers, binnen onze denkkring, werkelijk leeft. Bij jovD-ers en 
dergelijke speelt altijd het element ‘öte toi, que je m’y mette’ (donder op, om plaats voor mij 
te maken). Door zoiets late men zich nimmer intimideren. Jongere liberalen zijn en blijven 
mensen, net als oudere.

De hoofdzaak lijkt mij dat onbekookte image-critiek dikwijls niet anders is dan de repro
ductie van de bij politiek minder ervarenen levende eigen dromen. Géén werkelijkheidsba- 
sis; romantiek, afkeer van kerkelijken, Vrij Nederland, n r c , van alles speelt mede, behalve het 
partijbelang op gecalculeerde basis. Zeker is het prachtig wanneer degenen, die ons image 
bepalen, spreken in een charismatische sfeer. Maar zelfs dat hangt van het gehoor af; 8% van 
ons volk vond ir. Mussert blijkbaar charismatisch, een andere 8% later de heer Van Mierlo. 
Wat hiervan zij, in ieder geval: eerst denken, dan praten.

Mr. H. van Riel”
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Over de ideologie

’s-Gravenhage, 27 october 1973 
Van Alkemadelaan 350 

flat nr. 3

P E R S O O N L I J K

Waarde Geertsema,

(...) Nu het principiële staatkundige. Naar mijn gevoelen is het, wil het parlementaire stelsel 
functionabel blijven tot op een bepaalde hoogte en nog voor een zekere tijd, noodzakelijk dat 
de politiek zich concentreert op figuren, die om allerlei, dikwijls nauwelijks analysabele rede
nen veel meer kiezers achter zich weten te krijgen dan ooit degenen, die in de grond in ’s 
mensen politieke opvattingen zijn geïnteresseerd. In directe samenhang daarmee: de tijd van 
de ideologisch gebaseerde partijen in de klassieke zin van het woord is definitief voorbij. (...)

Ik zie wel in dat wat men noemt een middenpartij electoraal aantrekkelijk zijn kan, want 
er zijn vele mensen die zichzelf gaarne zien als een middenpositie kiezende. Ik ben er echter 
niet van overtuigd, dat er meer dan enige honderdduizenden echte ideologisch georiënteer
de liberalen in Nederland resten. Daarvan is zeker een deel bij het kader van de partij gecon
centreerd. Wij hebben vroeger, in de dagen van Oud,12 5% van de stemmen gekregen bij de 
eerste enquete's, later, in de tijd van Toxopeus en [Geertsema13], 6 a 7%. Dat zag ik altijd als 
de harde, echt liberale kern, naar ik meen terecht. Onze winst kwam altijd, en sedert 1954, uit 
de groepen ‘weet-het-niet’. Het verschijnsel dat het succes van de v v d  afhankelijk is van fac
toren, die in het diepte-bewustzijn liggen in de collectieve psychologie is derhalve niet van 
vandaag o f gisteren, maar is als een gegeven feit te beschouwen. (...)
Politieke partijen gaan in steeds sterkere mate de rol spelen van doelcorporaties, van naar 
macht strevende elementen, die gedragen worden door de sympathie, het vertrouwen van 
bijna anonieme massa’s, in beweging gebracht door dikwijls vrij ondoorgrondelijke emo
tionele aspecten; zwart-wit, haat-liefde. Het liberalisme als gedachtenwereld is voor die 
inspiratie nauwelijks meer geschikt. Te genuanceerd en vooral te sterk verbonden in de 
gevoelssfeer met bepaalde groepen min o f meer ontwikkelde en inderdaad dikwijls min of 
meer on- of anti-kerkelijke mensen, die, in afwijking van zeer grote menigten, niet door 
slechts statistisch te peilen gevoelens worden beheerst, maar door wat zij als realia in deels 
geestelijke zin zien. Mijn bezwaar tegen uw verhaal in de n r c '4 is (...) dat Gij sterk openliet 
de vraag welke richting het liberalisme in Nederland uit moest gaan. Dit nu is voor mij 
géén vrije kwestie. Uit strikt utilitaire overwegingen, niet gebaseerd op mijn levensovertui
ging, die in wezen precies gelijk aan de Uwe is, maar gebaseerd op waarneming van feitelij
ke factoren enerzijds en de manier waarop feitelijke factoren zich als regel in historische 
processen verwerkelijken.

De machtsstrijd wordt ons als het ware opgedrongen door het kabinet Den Uyl, één ele
ment, en door het als een feit te aanvaarden ontbindingsproces in de confessionele wereld. 
Ook dit laatste is allerminst een keuze van mij, geen gebeuren dat ik initieel heb beïnvloed, 
maar nu de zaken liggen zoals zij doen, zijn wij zedelijk verplicht daarvan te profiteren en er 
het maximum vóór ons en tegen Den Uyl uit te halen. Stimuleren van die ontbinding nu
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betekent meer leden voor de v v d  en meer stemmen voor de v v d . Wat rood in die groepen 
is stemt toch rood, net als bij d ’ 66 ,  en wat niet rood is behoort niet te verdwijnen, als een 
stukje van de floating-vote altijd probeert te doen, in de richting van splinterpartijen of door 
het uitstellen van zijn definitieve keuze. Wie wil moet nu maar naar ons toe komen en dus 
op dit punt worden aangemoedigd.

De confessionele partijen (...) zullen hun houding na de volgende verkiezingen alleen laten 
bepalen door waar voor hen de beste kansen liggen op nog enig uitstel van executie. Mijns 
inziens zullen zij zó worden gedecimeerd, als de zaken in de Tweede Kamerfractie goed aan
gepakt worden -  ik speel daar geen enkele rol in -  dat er zeer weinigen bij hen zullen over
blijven. (...) Ik tracht voor mij, maar niet zonder mij van de instemming van de heer Wiegel 
en mevrouw Van Someren te hebben verzekerd, een beleid te voeren dat rekening houdt met 
wat ik zie als een aantal onderling afhankelijke variabelen in een historisch proces. (...)

Het is denkbaar dat iemand principieel-ideologisch geörienteerd wenst te blijven en bij 
voorkeur niet gebruik wil maken van specifiek incidenteel gunstige factoren, die meer met 
massa-psychologie dan met overtuiging te maken hebben. Maar dan zeg ik: Gij zijt mijn man 
in menselijk opzicht. Maar wat de v v d  al een heel tijdje doet is geenszins onliberaal, maar 
rekent zeer sterk met externe elementen. Die tienduizenden zijn op grond van die werfkracht 
Wiegel en anti-Den Uyl tot ons gekomen. (...) Juist het quasi-monolithische karakter der 
partij heeft een geweldige appeal op de massa in haar roerselen op dit moment. (...) Links of 
rechts interesseren mij niets, verketteren doe ik niemand. Ik heb meer één oogmerk: de v v d  

tot een doorslaggevende machtsfactor binnen Nederland te maken, althans enige grondslag 
daarvoor te leggen. (...) Wat momenteel echter naar mijn inzicht bepaald niet mag is in de 
partij blijven en tegen Wiegel wroeten. Dat is zonder meer electoraal schadelijk op een thans 
overzienbare termijn, zolang Wiegel niet duidelijk faalt als image-brenger. (...)

Met beste groet,
Mr. H. van Riel15

De leider

s-Gravenhage, 3 juni 1976 
Van Alkemadelaan 350 

flat 3

Beste Mia,16

(...) Ten aanzien van wat je over onze politieke leider schrijft het volgende: Het trekken van 
aanhang voor een politieke partij is in de persoonlijke sfeer een uitermate ingewikkelde 
kwestie. Iemand moet over tal van talenten beschikken en bovendien in zekeren zin charis
matisch zijn. Vermoedelijk impliceert dit dat het publiek in de betrokken politicus iets van 
een verbeterde, maar vooral niet al te zeer verbeterde uitgave van zichzelve ziet. Denk eens 
aan Dr. Drees, de vader des vaderlands, die veel slimmer is dan hij zich voordeed. Opzette
lijk: om geen afgunst op te wekken. Voorts gaat het volstrekt niet om simplificeren als zoda
nig, maar om simplificeren in een vorm die door het grote publiek aanvaard wordt en de 
tegenpartij niet te veel aanvalsvlakken biedt. Het is balanceren tussen begrijpelijk en meesle-
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pend zijn enerzijds en zo weinig mogelijk risico's nemen anderzijds en dit dan eventueel, via 
de woordkeuze, binnen enkele seconden.

Er bestaan tal van vormen van intelligentie. Daar zijn de geleerden het tegenwoordig wel 
over eens. Wiegel is niet iemand die zo makkelijk causale verbanden legt tussen verschillende 
abstracte problemen, maar iemand die uitzonderlijk intelligent is in het concreet oplossen van 
politiek gevoelsmatige vraagstukken. Bovendien uitnemend in staat om snel analyses te maken 
voorzover het om kwesties gaat die in de politieke realiteit speelden. Academische bijdragen 
worden niet van hem verwacht en wanneer hij die gaf zou zulks in zijn eigen fractie nog meer 
afgunst opwekken als zijn succes nu reeds doet. Kortom, ik vind hem inderdaad de ideale 
figuur voor ons. Bovendien is hij voor een politicus uitzonderlijk oprecht en eerlijk in zijn uit
latingen. Vergelijk hem voor de televisie maar eens rustig met de confessionele heren. Privé, 
karakterologisch, een vrijwel onberispelijke figuur en ook dat is tegenwoordig een exceptie. 
Een schaap met vijf poten is niet mogelijk, wel een schaap met vier uitzonderlijk stevige poten, 
en dat is veel meer dan waarop de andere partijen bogen kunnen.

Het belangrijkste vind ik echter dat, voldeed hij aan de eisen der critische 
beroepsintellectuelen, hij geen contact met de voor ons doorslaggevende massa der kleine 
burgers en hogere arbeiders hebben zou. Zuiver electoraal gesproken is het zogenaamde 
intellect door en door onbelangrijk. Reeds het feit dat iemand meent een eigen standpunt te 
moeten innemen maakt hem als waardevolle stem ongeschikt. Leiders leven bij de gratie 
hunner oncritische volgelingen, niet bij de gratie van min o f meer wijsneuzige figuren. Men 
moet het realistisch bezien van het oogpunt uit van machtsverhoudingen binnen de 
samenleving. De goede politicus heeft als het ware uit zijn natuur oogkleppen op, precies 
overigens als bijna alle leiders van grote ondernemingen. Die zijn immers bezeten van hun 
werk en behoren als regel allerminst tot de doordenkers, behalve als het om de 
bedrijfsresultaten gaat. De oplossing voor hen, en ook voor iemand als Wiegel is zich 
theoretisch intellect te assumeren, om hen in bepaalde problemen van advies te dienen. Niet 
echter om hun tijd te verdoen aan theorie, waar zij bovendien constitutioneel als regel 
ongeschikt voor zijn. Zonder medewerkende omstandigheden heeft geen mens succes.

Waar de mensen op het ogenblik bang voor zijn weet ik niet. Die dingen variëren van 
maand tot maand. Trek je in de politiek nooit wat daarvan aan. Het is niet nodig voor 
iemand als Wiegel tegen het modieuze in te gaan maar hij moet er volstrekt niet in geloven. 
In de Eerste Kamer-fractie kwam mijn collega Prof. Polak’7 steeds aan met soortgelijke ver
halen als U mij doet. Wiegel wordt weinig gewaardeerd bij het jonge academische intellect 
etc. Negligeabele verhalen, eenvoudig omdat qua karakterstructuur dit soort jong intellect 
toch niet voor de partijpolitiek geschikt is. Men moet daar kunnen heersen, dat vraagt een 
ingewikkelde combinatie van persoonlijkheidscorrelaties, of willen dienen zonder meer. Bij 
de multinationals is men voor niets zo bang als voor het bekende te groot voor een servet en 
te klein voor een tafellaken. Bruikbare servetten van eerste kwaliteit zijn de drijfkurk van 
iedere onderneming en van iedere politieke partij. Tafellakens zijn er maar een paar nodig en 
wie zichzelf als zodanig ziet hoeft het nog niet altijd te zijn, is het zelfs meestal niet. (...)

Het zou prettig zijn U weer eens te zien. Misschien vraagt U mij eens te eten? Ik revan
cheer mij dan later.

Veel groeten,
Mr. H. van Riel18
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Politieke lessen?

Is Van Riels recept toegepast? Hoe groot was eigenlijk zijn invloed op Wiegel? Senior bedacht 
het en junior voerde het uit? Dat is moeilijk te zeggen. Waarschijnlijk had Wiegel Van Riel 
niet echt nodig. Het ‘natuurtalent’ redde het wel op eigen kracht. Het kabinet-Den Uyl bood 
voldoende kansen om te scoren. ‘Stemmen winnen gaat voor zachtaardigheid’, adviseerde 
Van Riel in 1973. Wat dat betrof ging Wiegel misschien minder ver. Er was hem als fractielei
der veel aan gelegen om de verhouding tussen de Tweede-Kamerfracties van de v v d  en de 
drie confessionele partijen te verbeteren. Deze behoedzame opstelling zou hem bij de for
matie in 1977 geen windeieren leggen.

Van Riels steun kwam Wiegel vooral van pas om zich in de eerste jaren te kunnen verwe
ren tegen de vrijzinnig-liberale oppositie vanuit zijn eigen partij. Wiegel zelf verklaarde ooit 
in een interview dat Van Riel pas een maand o f acht na de benoeming van Wiegel tot frac
tieleider inzag dat de partij met hem electoraal goud in handen had.19 De ervaren senator was 
ten tijde van het kabinet-Den Uyl misschien ook niet zijn belangrijkste steunpilaar. Toen 
v VD-coryfee en medeoprichter D.U. Stikker begin 1974 kritiek leverde op de harde wijze van 
oppositie voeren en het daarmee samen hangende succes van Wiegel, klom Haya van Some- 
ren in de pen: ‘Ik geloof dat het Hans Wiegel op voortreffelijke wijze is gelukt het juiste mid
den te bewandelen. Enerzijds had hij min o f meer de taak de christelijken niet van zich te ver
vreemden, anderzijds moest hij zetels winnen. Onze speelruimte was zo griezelig klein, dat 
ieder woord gewogen moest worden.’ Wiegel stak ze een hart onder de riem: ‘ jij bent een 
doetje bij Oud vergeleken. Wat kon die man een demagogie bedrijven. Als jij dat deed, stond 
de Nederlandse pers bol van woede.’20

Tussenconclusie: Wiegel gebruikte ijzeren hand noch demagogie tegenover de confessio
nele partijen. Van Riel zag deze partijen in de nabije toekomst ten onder gaan en vond dat de 
v v d  daaraan een steentje kon bijdragen. De partij moest er zo veel mogelijk profijt van trek
ken. De kuur die Van Riel had voorgeschreven zou niet helemaal worden gevolgd. Wat Van 
Riel over het image, de ideologie en de leider had te melden, werd wel geslikt, maar niet zijn 
advies over de strategie. Wiegel had nauwelijks de hielen gelicht uit Den Haag o f het c d a  z o u  

onder Lubbers uitgroeien tot de grootste partij, ten koste van de v v d . Van Riel was in 1980 
overleden. Had hij een verkeerde inschatting gemaakt‘van feitelijke factoren enerzijds en de 
manier waarop feitelijke factoren zich als regel in historische processen verwerkelijken’? O f 
deugde zijn recept wél, maar werd het verkeerd toegediend?

Noten

1 a r a ,  2.21.303, A rch ie f H. Wiegel 1948-1982.

2 J.G . Bruggem an, ‘H arm  van R iel’ in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te 
Leiden (1982-1983) p. 116-139.

3 lan H oedem an, Hans Wiegel en het spel om de macht (Den H aag 1993) p. 35.

4 Ibidem, p. 46.

5 Ibidem, p. 40.

6 Haagse Post, 30 nov. 1968, p. 6-7.

7 Ibidem.
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8 H .A. Korthals, Tvvecdc Kam erlid van 1945 tot 1959, vice-prem ier en m inister van Verkeer en W ater

staat van 1959 tot 1963.

9 T.J. Twijnstra, bestuurslid van de v v d  van 1951 tot 1958 en voorzitter van het Verbond van N eder

landse W erkgevers van 1948 tot 1959.

10 Na een fel antisocialistische en polariserende cam pagne ging de v v d  bij de Tweede-Kam erverkie- 

zingen van novem ber 1972 van 16 naar 22 zetels.

11 a r a ,  A rch ie f W iegel, inv.nr. 61, b r ie f van H. van Riel aan de leden van het H oofdbestuur van de 

v v d ,  19 juni 1973.

12 P.J. Oud voerde de vvo-T vveed e Kam erfractie aan van 1948 tot 1963.

13 De periode 1963-1971.

14 De b r ie f was gericht aan oud-fractieleider W.J. Geertsem a, die in n r c  Handelsblad van 28 aug. 1973 

beweerd had dat W iegels harde oppositie toekom stige regeringssam enw erking onm ogelijk  kon 

m aken (vgl. H oedem an, Hans Wiegel, p. 202).

15 a r a ,  2.21.303, A rch ie f H. W iegel 1948-1982, inv.nr. 61, b r ie f van H. van Riel aan W.J. Geertsem a, d.d.

27 okt. 1973-

16 M evrouw  M . de Jong-de M onchy (1909-1999) was in 1932 de eerste vrouwelijke journalist bij de n r c ,  

redacteur van deze krant en van n r c  Handelsblad.

17 Carel Polak was m inister van Justitie van 1967 tot 1971 en lid van de Eerste Kam er van 1971 tot 1981.

18 a r a ,  2.21.303, A rchief H. W iegel 1948-1982, inv.nr. 64, b rief H. van Riel aan M. de Jong-de Monchy,

3 ju n i 1976.

19 O pgenom en in: W. Jungm an, Harm van R iel Een heer van stand in de Nederlandse politiek (Bussum  

1981) p. 63.
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Zonder oppositie geen democratie
Paul Rosenmöller: ‘Oppositie voeren wordt onderschat en
ondergewaardeerd’

Carla van Baaien en Willem Breedveld

Woensdag 29 augustus 2001. Het is de dag waarop Wim Kok aankondigt dat hij de actieve 
politiek gaat verlaten. Zeven jaar lang al leidt hij als minister-president Paarse kabinetten. 
Even zovele jaren staat Paul Rosenmöller, leider van de oppositiepartij GroenLinks, tegen
over Kok. Uiteraard is Rosenmöller op een dag als deze voor alles bepaald bij dit nieuwsfeit; 
toch acht hij een beschouwend gesprek over oppositie, geplaatst tegen de achtergrond van 
zijn ervaringen, van dermate groot belang dat het op deze dag kan plaatsvinden.1

Het gesprek gaat over de essentiële betekenis van oppositie in een parlementaire demo
cratie, over het nog niet bij iedereen doorgebroken inzicht dat oppositie voeren een vak apart 
is (‘het is een kunst en het brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee’ ), over de ver
meende saaiheid van de Nederlandse politiek, over zijn tactiek van opponeren (‘je moet een 
alternatief hebben; je moet laten zien dat er een andere weg is dan die van Paars’ ), over zijn 
gecompliceerde verhouding tot die andere oppositiepartij: het c d a  (‘het blijft een spagaat- 
partij’), over de noodzaak van dualisme (‘je zou jezelf moeten pijnigen met dualistische ope
raties’ ) en over idealen in de politiek.

Rosenmöller gaat er eens goed voor zitten, neemt een slok water en steekt van wal.

Oppositie voeren van wezenlijk belang

‘Oppositie maakt een essentieel onderdeel uit van de parlementaire democratie. Zeker in de 
huidige verhoudingen waarin de Tweede Kamer niet langer getypeerd kan worden als de 
groep van honderdvijftig gekozenen die er is met als belangrijkste doel het kabinet kritisch 
te controleren. Tegenwoordig is er een tweedeling binnen het parlement. De oppositiefracties 
zijn nog steeds primair gericht op het bekritiseren van het kabinet, maar de regeringsfracties 
stellen zich toch in de eerste plaats ten doel het kabinet te steunen. Als je ervan uitgaat dat er 
een parlementair democratisch debat moet zijn, dan is de situatie nu zó dat die botsing van 
meningen plaatsvindt tussen ofwel oppositiefracties en kabinet ofwel tussen oppositiefrac
ties en regeringsfracties, maar nauwelijks tussen regeringsfracties en kabinet. Kortom, het is 
de oppositie die zorgt voor aansprekend debat, voor levendigheid en betrokkenheid -  onmis
bare ingrediënten voor een parlementaire democratie.

Het uitgangspunt van het c d a  dat oppositie voeren doelloos is als het niet leidt tot mee
regeren, tot bestuursverantwoordelijkheid,2 deel ik niet. Dat vind ik veel te digitaal. Oppo
neren is voor een deel ook een doel op zichzelf. Goed oppositie voeren is niets anders dan 
laten zien dat het anders kan dan een coalitie voorstelt en ervoor knokken dat je daarvoor 
een meerderheid krijgt. De alternatieven die je aandraagt hebben een zelfstandige waarde.’
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Oppositie voeren: een vak apart

‘Oppositie voeren is een vak apart en ik denk dat het nog wel eens wordt onderschat. Er 
bestaat een beeld van: “ Ja, zij hebben makkelijk praten want zij zitten in de oppositie.” Nu 
realiseer ik me goed dat er een verschil bestaat tussen oppositie- en coalitiefracties, maar men 
moet niet overdrijven. Want “makkelijk praten” wordt in de politiek niet of nauwelijks geho
noreerd. Goed oppositie voeren is een kunst en het brengt ook grote verantwoordelijkheden 
met zich mee. En behalve dat het wordt onderschat, wordt het ook ondergewaardeerd. Er 
bestaat in Nederland voor oppositie voeren als zodanig geen brede waardering; van oudsher 
al niet.

Nee, binnen GroenLinks worden geen cursussen in oppositie voeren gegeven zoals bij het 
c d a . Er zit tamelijk veel oppositioneel bloed in de partij, zij komt immers voort uit partijen 
die een lange traditie hebben in de oppositie. Alleen de p p r  heeft ooit, in de jaren zeventig, 
het experiment van regeringsdeelname mogen proeven. Maar wel praten wij in de fractie uit
gebreid over de beste manier van opponeren.

Oppositie voeren -  überhaupt het werk in de Kamer -  is bijna altijd reagerend. De rege
ring regeert, de Kamer controleert. Maar wat je ook als oppositiepartij niet uit het oog moet 
verliezen is je taak als medewetgever. Het is van het grootste belang dat je het klassieke in
strumentarium dat je ter beschikking staat -  amendementen, initiatiefwetten -  goed 
gebruikt. Want je ziet toch vaak dat de bestaande instrumenten niet of nauwelijks worden 
benut of dat ze juist te intensief worden gebruikt waardoor de kracht ervan wegebt. Goed 
gebruik van de kleine klassieke instrumenten versterkt het werk van de oppositie.

Hans van Mierlo kon meesterlijk opponeren. Hij was echt een vakman. Hij voerde nota 
bene oppositie vóór het kabinet, zoals hij zelf zei. Zijn afstand tot het derde kabinet van Lub- 
bers was inderdaad gering. Maar toch slaagde hij erin een centrale positie in het debat in te 
nemen. Dan nam hij een heel klein punt, echt een nikserig dingetje, en maakte dat enorm 
groot. Hij liet het uitgroeien tot het centrale discussiepunt. Dat was echt een kunst. Ik heb 
vaak naar hem gekeken, hoe hij het vak van parlementariër beheerste.

Zeker in de huidige politieke omstandigheden, waarin de regeringsfracties zó nauw 
samenwerken met de regering, is het voeren van oppositie soms vervelend. Het geeft gevoe
lens van machteloosheid. Nee, ik verval niet in cynisme omdat ik de politiek toch té belang
rijk vind. Er is wel met enige regelmaat aanleiding om gevoelens van ongenoegen te uiten -  
en dat is alleen al goed om er geen maagzweer van te krijgen -  maar als je cynicus wordt dan 
moet je wegwezen. Tegelijkertijd denk ik: er zijn ook succesvolle momenten. Neem de kwes- 
tie-Zorreguieta. Op het moment dat Kok, onder druk gezet iets over de zaak te zeggen, om 
vertrouwen vroeg, heb ik hem dat gegeven. Mijn strategie was dat ik een uiterst sterke posi
tie zou krijgen op het moment dat hij dat vertrouwen zou beschamen. Bovendien, door het 
simpele feit hem het vertrouwen te geven, werd hij natuurlijk ook extra onder druk gezet om 
met een uitkomst te komen die recht zou doen aan het gevoelen van de Nederlandse bevol
king. Mijn taxatie was goed maar werd op het moment zelf niet door iedereen begrepen. Er 
werd gezegd: “Wat doet die Rosenmöller nou, die wil natuurlijk in het kabinet!” Maar Kok is 
ook een berekenend politicus; als er maatschappelijk een andere wind had gewaaid en als 
politieke partijen hadden gezegd: “ Laat die man maar komen of achter een pilaar gaan staan”, 
dan had Kok wellicht anders beslist. Het was de keuze tussen een botsing met de samenle
ving in de openbaarheid of een botsinkje met de koninklijke familie binnenshuis.
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In zekere zin is de Nederlandse politiek saai. Er bestaat geen parlement ter wereld dat zo 
stil is. Als drie burgers op de publieke tribune zich roeren, dan is het al “klop-klop” en moet 
iedereen boven zijn mond houden. De Engelse politiek, ja, die is natuurlijk echt leuk. Maar 
saai is niet altijd slecht. Klaas de Vries heeft mij eens een heel exposé over saai gegeven, met 
als strekking zoiets als: in een land waar de politiek saai is, zijn de mensen gelukkig. Maar ik 
vind niet dat je kunt zeggen dat Nederlanders niet van het debat houden.’

Het b elan g van  het a lte rn a tie f

‘Toen ik in 1994 fractievoorzitter werd, heb ik gezegd: “Wij moeten op een zodanige manier 
oppositie gaan voeren, dat het belang van de kritiek gaat plaatsmaken voor het belang van het 
alternatief.” Dat is iets wat ik uit de vakbeweging heb geleerd, per slot van rekening ook gewoon 
een maatschappijkritische organisatie én tegelijkertijd verweven met de instituties die deze 
samenleving vormgeven. Wat ik daar geleerd heb, is dat je uiteindelijk wordt afgerekend op 
resultaat. Natuurlijk bekritiseer je als oppositiepartij onderdelen van het kabinetsbeleid, maar 
ik vond het vanaf 1994 veel belangrijker voor GroenLinks om a) haalbare alternatieven te 
ontwikkelen en b) -  en dat is eigenlijk de kern van het oppositiewerk -  om te proberen de coali
tie uit elkaar te spelen; om één of twee regeringspartijen uit dat tamelijk hechte kamp te trek
ken en te winnen voor ons alternatief. Zodat er het perspectief van een andere meerderheid 
zou ontstaan. Want om die vraag gaat het natuurlijk in de politiek: welke meerderheid ontstaat 
er? Via de lijnen van de coalitie o f via alternatieve lijnen?

Natuurlijk zijn “ kritiek uitoefenen” en “een alternatief hebben” onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Ik wil dat GroenLinks laat zien dat er een andere weg is dan die van Paars. Het 
alternatief is belangrijk, om het even welk vraagstuk op de agenda staat. Het gaat er niet om 
of je ook in staat bent om dat alternatief te realiseren als oppositiepartij, want daar heb je 
weer anderen voor nodig. Het gaat om het feit dat je op een geloofwaardige wijze een con
crete uitwerking geeft vanuit het gedachtegoed dat jij representeert. Dat is wezenlijk. Politiek 
bedrijven is in essentie immers de brug slaan van je idealen naar concrete voorstellen. Naar 
dingen waar mensen zich iets bij kunnen voorstellen. En op het moment dat je in het kabi
net terechtkomt zou je met diezelfde gereedschapskist vol alternatieven richting moeten 
kunnen geven aan de Nederlandse samenleving (in haar internationale context).

We stellen hoge eisen aan onze alternatieven. We willen ze doorgerekend hebben et cetera. 
Het alternatief wint aan kracht als je de zwakte van de redenering in het dan voorliggende rege
ringsvoorstel weet bloot te leggen. Je moet helder, duidelijk en stevig die zwaktes laten zien. 
Want dan ontstaat ruimte. Op het moment dat de regeringsfracties voelen dat de regering haar 
redenering niet goed staande weet te houden, dan gaan ze openstaan voor het alternatief. Als 
ik daarentegen een debat verlies, dan heb ik ook geen ingang meer voor mijn alternatief. In 
principe creëren we een alternatief voor elk onderwerp dat er toe doet. De vraag: “ En wat stel
len wij daar dan tegenover?” is een wezenlijk onderdeel van elke fractievergadering.

Het alternatief hoeft niet het volledige gedachtegoed van GroenLinks te representeren, 
maar het moet in ieder geval een koerscorrectie zijn ten opzichte van Paars. Wij houden reke
ning met de haalbaarheid en ook met het feit dat je voor een deel afhankelijk bent van ande
re partijen. Het is beter kleine stappen te zetten dan helemaal niks te bereiken, als je daarbij 
maar voortdurend het grotere perspectief in beeld brengt en houdt. De discussies die eraan 
voorafgaan, in de fractie, zijn vaak stevig en heftig.’
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Voor het c d a  is oppositie voeren moeilijker

‘Aangezien de afstand van het c d a  tot de Paarse regering, programmatisch bezien, niet zo 
heel groot is, is het voeren van oppositie voor die partij veel lastiger dan voor GroenLinks. 
P vdA en v v d , de uitersten van weleer op de klassieke links-rechtsschaal, zitten samen in een 
coalitie. Het c d a  bevindt zich inhoudelijk binnen dit politieke krachtenveld. GroenLinks zit 
er buiten; onze partij heeft de ruimte die er door deze coalitie op de flanken ontstond, 
gezocht, gevonden en benut. Maar voor het c d a  was het vinden van ruimte veel moeilijker.

Bovendien moest het c d a  een omslag maken van gouvernementele partij, met een hele 
lange traditie in het landsbestuur, naar oppositiepartij. Het moest echt nog leren dat oppo
sitie voeren ook een vak is. En wat de situatie voor het c d a  verder nog bemoeilijkt is het feit 
dat het tijdens de rit niet al te zeer geassocieerd wenst te worden met GroenLinks. De partij 
wil voorkomen dat er een beeld ontstaat dat de twee grootste oppositiepartijen samen, aan
gevuld met nog een derde partij, een vanzelfsprekend alternatief voor Paars vormen. Dat is 
echt een kwetsbaarder vraagstuk voor hen dan voor ons. Het c d a  blijft een spagaatpartij. 
Tegelijkertijd zie ik dat het c d a  de afgelopen jaren wel aan zelfvertrouwen heeft gewonnen 
om dat werk in de oppositie te doen.1

[Foto: Wt-A/'cie Tweede Cam era]
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Moeizame samenwerking met het c d a

‘GroenLinks heeft, gezien hetgeen het wil bereiken, belang bij een sterke oppositie en op 
onderdelen ook bij een gemeenschappelijke oppositie. We hebben geprobeerd die samen
werking te zoeken en meermalen is dat ook gelukt. Een aantal jaren terug bijvoorbeeld heb
ben wij samen met het c d a  en met f n v / c n v , aan de vooravond van de begroting voor 
Sociale Zaken, een persconferentie belegd waarop wij een alternatief boden op het terrein 
van de sociale politiek. Het ging over armoedebestrijding, inkomenspolitiek, arbeidspartici
patie et cetera. Door op deze wijze samen te werken hebben wij de druk op de P v d A  maxi
maal opgevoerd, want die partij kon het zich natuurlijk niet permitteren zich links te laten 
passeren door deze (gelegenheids)coalitie. Deze actie heeft onmiskenbaar enig effect gehad 
op de uitkomsten van die begroting.

Later hebben wij geprobeerd dit soort acties, samen met het c d a , te herhalen, maar deze 
partij nam toen afstand. Dat de oppositie zélf te zeer verdeeld was, is echt een manco geweest 
van de oppositie tegenover Paars. Het gevolg was dat Paars zich heel veel kon permitteren, 
ook waar het ging om het tonen van de onderlinge verdeeldheid. Het is begonnen in het eer
ste jaar van Paars II. Er ging toen in het kabinet heel veel mis, denk maar aan de lekkende 
tenten van Job Cohen, aan Wiegel in de senaat enzovoort. Het beeld dat toen ontstond was 
dat er eigenlijk maar één alternatief was, namelijk een kabinet PvdA-CDA-GroenLinks. Wel
dra bleek verdeeldheid binnen het c d a . Sommigen voelden hier wel iets voor, maar anderen 
-  ik doel met name op de fractietop, dus de politieke top -  waren er beducht voor. Het gevolg 
was dat wij als oppositiepartijen elkaar af en toe, vooral tijdens de Algemene Beschouwin
gen, flink tegenkwamen. Dat betekende voor mij natuurlijk wel een afweging, want door 
tegenover het c d a  te gaan staan, speelde ik de coalitie in de kaart. Maar sommige dingen 
konden gewoon niet onweersproken blijven en als niemand anders dat deed, dan moest ik 
het wel zelf doen. Wij botsten over internationale zaken, over de Kosovo-operatie bijvoor
beeld, en over lastenverlichting. Wat dit laatste betreft: aanvankelijk waren wij, GroenLinks 
en c d a , het erover eens dat Paars te veel aan lastenverlichting had gedaan. En wat deed het 
c d a  toen opeens? Pleiten voor verlaging van de motorrijtuigenbelasting en nog een aantal 
van dat soort speeltjes voor automobilisten. Toen was ik het spoor echt even kwijt. En als ik 
dan vraag naar de consistentie, ja, dan gaat het er in het debat natuurlijk wel even stevig aan 
toe.

Ik denk dat de verhoudingen het afgelopen jaar weer genormaliseerd zijn. Ik ben daar 
positief over. Neem nu het debat over de evaluatie van de ramp in Enschede. Nee, ik was niet 
verbaasd over de motie van wantrouwen die Jaap de Hoop Scheffer tegen De Grave indien
de. Sterker nog: ik was er rechtstreeks bij betrokken. Ik vond dat de oppositiepartijen bij juist 
dit thema zoveel mogelijk gezamenlijk moesten optrekken. De Grave had het minst sterke 
verhaal; een aantal keren had ik daarover met Jaap gesproken. Op het allerlaatste moment 
pas nam het c d a  in dezen een beslissing, ten nadele van De Grave. Toen heb ik aan Jaap 
gevraagd: “ Hecht jij er sterk aan om die motie zelf in te dienen? Jij bent tenslotte de opposi
tieleider.” Hij hechtte daar inderdaad aan en zodoende trad ik op als medeondertekenaar. Ik 
vond dit prima, voor mij stond het resultaat voorop, al zag ik natuurlijk ook wel dat het 
indienen van die motie voor het c d a  misschien niet vanzelfsprekend voortvloeide uit hun 
inbreng in het debat.

Enerzijds bestaan er tussen het c d a  en GroenLinks grote verschillen, zéker in cultureel
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opzicht, anderzijds zijn er ook vormen van overeenkomsten, bijvoorbeeld waar het gaat om 
de verantwoordelijkheidsverdeling. Beide partijen zien het grote belang in van maatschap
pelijke organisaties versus Paarse partijen die het neoliberalisme aanhangen. “Gemeen- 
schapsdenken” kun je het ook noemen, daar zit tussen het c d a  en GroenLinks understan- 
ding!

A fh an k e lijk  van  de m edia

‘De vraag is: hoe bereik je de mensen met jouw manier van politiek bedrijven? Vroeger was 
dat eenvoudiger, dan liep de communicatie veelal via de zuil. Bovendien hadden parlemen
tair journalisten destijds de gewoonte debatten min o f meer samen te vatten, waarbij elke 
fractie aan de beurt kwam. Tegenwoordig worden in de krant alleen korte typeringen van 
bepaalde aspecten van een debat naar voren gehaald. Overigens is dat ook een kunst, die 
sommige parlementariërs beheersen, om de kern van een debat in twee zinnen neer te zet
ten. Dat is óók politiek bedrijven, want je maakt het begrijpelijk. Eimert van Middelkoop -  
laat ik iemand uit onverdachte hoek noemen -  die kan dat goed. Hij heeft geen machtsposi
tie in de Kamer in termen van het getal, maar hij weet heel vaak, heel fijngevoelig, precies te 
typeren hoe een kwestie moet worden gepercipieerd. Hoe precies de tegenstelling ligt, o f hoe 
de sfeer is in de Kamer. Daar komt hij dan mee door; de pers pikt dat op. Een voorbeeld. Het 
ging over u n m e e  en er ontstond onenigheid over de vraag hoeveel extra Apaches er naar 
Djibouti moesten worden gestuurd met het oog op de veiligheid van de Nederlanders daar. 
Twee of drie o f vier en iedereen vond het eigenlijk een onzinnig debat. Toen interrumpeer
de Van Middelkoop opeens en zei: “ Laten we er dan maar drie doen: één voor de P v d A ,  één 
voor de v v d  en één voor d 66. ”  Prachtig! Hij gaf precies aan dat het dus niet om die militai
ren ging, maar dat het een politiek probleem was.

De media zijn het belangrijkste vehikel naar het electoraat. Behalve de genoemde obsta
kels is er ook nog eens het feit dat de media dikwijls gericht zijn op de coalitie en op de tegen
stellingen daarbinnen. Slechts enkele hebben bredere benaderingen en wijzen op Het Alter
natief. Bovendien zie ik ontwikkelingen waarbij de aandacht zich nog verder beperkt en zich 
vooral richt op conflicten binnen de coalitie; deze aandacht spitst zich dan weer verder toe op 
vooral de persoonlijke aspecten ervan. Op deze ontwikkeling zit ik niet erg te wachten. Want 
het wordt steeds lastiger het profiel van je partij onder de aandacht van de mensen te bren
gen. En bij elk debat dat ik voer speelt dat element -  hoe kom ik over op potentiële kiezers -  
een behoorlijke rol.’

D ualism e

‘De PvdA is een klassieke monistische partij, de v v d  is wat meer een dualistische partij, maar 
het was d 66  dat de ambitie had met Paars een andere -  meer dualistische -  politiek te bedrij
ven. Daar is dus geen barst van terechtgekomen. Ik op mijn beurt zeg, maar je kunt het alleen 
maar bewijzen op het moment dat je onderdeel uitmaakt van de coalitie, dat je jezelf zou 
moeten pijnigen met dualistische operaties. Op de korte termijn zullen die voor jezelf waar
schijnlijk lastig zijn, maar op de lange termijn zullen ze hun vruchten afwerpen. Voor de vita
liteit en de dynamiek in een democratie is het dualisme, de gescheiden verantwoordelijkhe
den van regering en parlement, echt essentieel; daar ben ik zeer van overtuigd.
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Er is altijd discussie over de omvang van het regeerakkoord en over het bewindslieden- 
overleg (dat speelt zich af binnen één partij), maar de meeste moeite heb ik met het Toren
tjesoverleg. Het afschaffen daarvan lijkt me een zegen; niet meer elke week dat overleg. Paars
I heeft het in het begin geprobeerd. Maar toen zijn er een paar rare, de coalitie onwelgevalli
ge, stemmingen geweest waarna Kok besloot de teugels strakker aan te trekken. Dat was 
begin 1995, na de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Besloten werd om zaken eerst 
onderling te regelen -  kabinet en bevriende fracties -  en ze daarna pas in de Kamer in te 
brengen. Oppositie voeren werd meteen een stuk moeilijker want je kwam tegenover een 
massief blok te staan.’

Idealen  en tegen stellin gen  in de p o litiek

‘De tegenstellingen zijn anders dan in de jaren zeventig, maar ze zijn er nog wel. Hoe je naar 
mensen kijkt, hoe je met waarden omgaat en van daaruit politiek bedrijft, dat doet niet 
iedereen op dezelfde wijze. Paars spreekt de burger vooral aan als consument maar ik vind 
dat verantwoord burgerschap méér omvat dan alleen maar economische aspecten. Er zijn 
vier waarden die mij inspireren: sociale rechtvaardigheid, ecologische duurzaamheid, cul
turele openheid en internationale solidariteit. Natuurlijk aan mij als politicus de taak om de 
brug te slaan van dit macroniveau, deze algemene waarden, naar het microniveau. Ik moet 
appelleren aan concrete dingen waar mensen tegenaan lopen, zoals een slechte leefbaarheid 
in de wijk, lange wachtlijsten en onderwijs dat onder de maat is.

Die ambtelijke verkenningen voor de toekomst, die Kok deze week op tafel legde, dat vind 
ik een hele curieuze exercitie. Ten eerste is het de vraag of het aan het kabinet is om verken
ningen te doen uitgaan, ten tweede vind ik dat het wel erg laat met toekomstplannen komt 
en ten derde zitten er elementen in die al jaren in ons programma staan, bijvoorbeeld de 
Voorschool en het idee Aow’ers in de toekomst zelf te laten meebetalen aan hun pensioen. 
Trouwens, het document is niet geschreven door het kabinet -  want dat kan het helemaal 
niet -  maar door Paul Schnabel3; het kabinet draagt nu uit wat Schnabel heeft opgeschreven! 
Mijn ideaal is een zo groen en zo progressief mogelijk kabinet, met een progressieve meer
derheid in het parlement. Op voorhand staat voor mij geen coalitie vast, maar ik bevestig dat 
de afstand tussen ons en de v v d  de grootste is. Een samengaan met de v v d  in één kabinet 
heeft dus niet veel werkelijkheidszin. Vroeger gold dat ook voor de P v d A ,  maar ja, de sociaal
democraten hebben hun ideologische veren afgeschud. Paars is in hoge mate neoliberaal 
geworden. Dat is toch onvoorstelbaar! Wat nóg vreemder is, is dat ze er voorlopig niet eens 
voor zijn afgestraft!

Als dit jaarboek verschijnt staan we aan de vooravond van de campagne voor de Kamer
verkiezingen van 15 mei 2002. De campagne van 1998 was tamelijk dramatisch want die ging 
eigenlijk alleen maar over de vraag o f er een tweede Paars kabinet zou komen, al dan niet met 
d 6 6  dat in een schemergebied terecht dreigde te komen. Ik hoop dat de campagne deze keer 
een inhoudelijke zal zijn; daartoe moeten wij als politici primair de voorzet geven. Laten we 
het hebben over de publieke sector, over het nationale en internationale milieubeleid, over 
de sociale veiligheid, over de rol van de overheid versus die van organisaties -  laten we voor 
mijn part een discussie voeren over het handhaven van regels. Als de campagne maar inhou
delijk is.’
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Noten

1 Het gesprek werd geautoriseerd op 27 septem ber 2001.

2 Vgi. E J. van der H eijden, ‘O ppositie geeft alleen vreugde wanneer zij leidt tot bestuursverantwoor- 

delijkheid’, p. 2, in: Reader oppositie voeren, een uitgave van het Steenkam pinstituut (z.p., 1994) (noot 

CvB en wb).

3 Paul Schnabel is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau; titel van de notitie: Bedreven en 

gedreven. Een heroriëntatie op de rol van de rijksoverheid in de samenleving.
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‘Ik ben echt een volksvertegenwoordiger’
G.J. Schutte over twintig jaar Kamerlidmaatschap1

Carla van Baaien en Jan Ramakers

In februari 2001 verliet G.J. (Gert) Schutte de Tweede Kamer. Twintig jaar lang was hij als 
fractievoorzitter onmiskenbaar het boegbeeld van het Gereformeerd Politiek Verbond 
(g p v ), een van de drie kleine christelijke fracties in het Nederlandse parlement. Een halfjaar 
later, in augustus 2001, spraken wij met hem, op zijn werkkamer thuis te Zeist. Wij vroegen 
hoe het hem nu beviel, dit nieuwe leven zonder de politiek. Maar bovenal wilden wij weten 
hoe hij terugkeek op die twintig lange jaren in de Tweede Kamer: op het begin (met welke 
verwachtingen en idealen hij was begonnen); op zijn meest indrukwekkende ervaringen (de 
goede en de slechte); op de veranderingen in de loop der tijd -  in de stijl van politiek bedrij
ven, in de invloed van de media etc. en op zijn reputatie als het staatsrechtelijk geweten van 
de Kamer.

‘ Ik hoef niet meer meteen overal een standpunt over te hebben.’ Over het leven 
na de Kamer

‘Eerlijk gezegd mis ik niet zo veel! Sinds ik ben vertrokken uit de Kamer ben ik weer eigen 
baas over mijn agenda. Ik vind dat heerlijk. Na zoveel jaren geeft dat een heel ontspannen 
gevoel. En ik hoef niet meer meteen overal een standpunt over te hebben. Dat was ten dele 
al verbeterd in 1989 toen het g p v  een tweemansfractie werd en ik het hele buitenlandterrein 
kon overhevelen. Maar de druk was toch altijd heel groot. Als er iets gebeurde moest je als 
fractievoorzitter meteen je standpunt klaar hebben, ongeacht wat het onderwerp was. Als de 
pers belde, kon je niet zeggen: “ Ik heb er nog geen oordeel over, bel over v ijf minuten maar 
terug.”  Dan gebeurde het wel dat mijn oordeel onvoldoende doordacht was. Of je verviel in 
algemeenheden, wat ook niet erg bevredigde.

Ik ben op een heel mooi moment vertrokken, dat vind ik ook nu nog, nu ik er op terug
kijk. De lange tijd die ik er zat vond ik op zichzelf al een voldoende argument om te stoppen, 
maar het moment was vooral ingegeven door de totstandkoming van de ChristenUnie. Er 
was een nieuw begin gemaakt onder een nieuwe leiding, die niet vanuit de schaduw van de 
oude bekende figuren zou moeten werken. Nu dragen nieuwe mensen de verantwoordelijk
heid en die zijn nu in de gelegenheid zich te profileren. De n r c  schreef wel “Ook gij, Schut
te?”, met een verwijzing naar mijn voortdurende gehamer op staatsrechtelijke zuiverheid, 
maar ik heb daar echt om kunnen lachen. Ik heb namelijk nooit het standpunt gehuldigd dat 
je niet tussentijds weg zou kunnen. Alleen vind ik dat je daarvoor wel hele goede argumen
ten moet hebben. Ik denk dat ik die argumenten had; mijn vertrek had bovendien niets te 
maken met mijn eigen belang, het ging primair 0111 het partijbelang.’
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‘Wat ik het meest indrukwekkend vond, was dat je (...) meteen geaccepteerd 
bent.’ Schutte over de beginperiode

‘ Ik kwam de Kamer binnen als een onbeschreven blad. Ik wist bijvoorbeeld niets af van het 
instituut maidenspeech, je debuut in de Kamer. Voorzitter Dolman kwam na afloop van mijn 
eerste optreden naar mij toe om mij geluk te wensen en ik dacht: “ Wat een aardige man is 
dat, dat hij me feliciteert!” Maar dat hoort er gewoon bij. Ik herinner mij ook dat ik de eer
ste week wel drie keer het woord heb gevoerd in de Kamer. Dat was natuurlijk heel onfat
soenlijk, maar ja, ik was maar alleen en dus deed ik het gewoon. Ik heb zelfs, heel eigenwijs, 
een stemverklaring afgelegd om te verantwoorden waarom ik het amendement van de Partij 
van de Arbeid steunde, dat beoogde het salaris van de Ombudsman met een schaal te verla
gen. In de eerste week van mijn Kamerlidmaatschap!

Ik kwam de Kamer niet binnen met een missie, met een duidelijk ideaal. Ik wilde toch 
vooral mezelf blijven -  uiteraard vanuit de politieke visie van het g p v . Ik wilde graag voort
borduren op de lijn van mijn voorgangers, Jongeling en Verbrugh. Zij hadden ieder een eigen 
stijl ontwikkeld maar allebei hadden ze een goede naam opgebouwd. Samen met een aantal 
medewerkers die al jaren bij de fractie betrokken waren, wilde ik hun goede voorbeeld vol
gen. De media schreven al vrij snel dat zij inderdaad vonden dat de lijn van mijn voorgan
gers werd doorgetrokken en zij beoordeelden dat positief. Overigens: er lag natuurlijk ook 
wel een sterke druk op mijn functioneren. Ik was het enige fractielid dus ik viel bijna samen 
met mijn partij. Als ik een fout maakte, dan ging ook de partij in de fout. Het moest dus wel 
goed zijn!

Bij ons thuis was er veel interesse voor politiek, maar mijn vader had nooit tijd om daar
mee iets specifieks te doen. Ik heb die interesse ook altijd gehad, maar ik had niet vanaf het 
begin de bedoeling de actieve politiek in te gaan. Achteraf bekeken heb ik wel een goede 
voorbereiding gehad voor het Kamerlidmaatschap. Ik heb bij verschillende gemeentes 
gewerkt, ik heb de opleiding Gemeenteadministratie I en II gedaan, ik heb in die vakken ook 
zelf les gegeven, ik ben lid geweest van de Provinciale Staten, ik ben secretaris geweest van 
het landelijke g p v , kortom al die stappen bleken achteraf heel nuttig voor het Kamerlid
maatschap.

Wat ik het meest indrukwekkend vond was dat je als eenling die in de Kamer komt meteen 
geaccepteerd bent en voluit kunt functioneren. Dat je als kleine minderheid wordt geaccep
teerd, vind ik ook de waarde van ons stelsel. In de meeste landen geeft het kiesstelsel kleine 
partijen geen kans. Ik vind het ook vermeldenswaard dat ons kiesstelsel vanaf het begin van 
de jaren tachtig nooit meer omstreden is geweest. In de jaren zestig en zeventig zijn serieuze 
pogingen ondernomen het stelsel door invoering van het districtenstelsel of een verhoogde 
kiesdrempel zó te veranderen dat het voor de kleine partijen funest zou zijn geweest. Maar 
kennelijk is men ervan overtuigd geraakt dat in de Nederlandse verhoudingen kleine partij
en in het parlement vertegenwoordigd horen te kunnen zijn. Aan hun bestaansrecht wordt 
niet meer getornd. Ik heb mij ook altijd fel verzet tegen principiële inbreuken op het gel
dende systeem, ook als het om kleinigheden ging. Ik werd daarin door de pers gesteund. 
‘Kleine partijen pesten kan niet meer.

Ik bewaar ook goede herinneringen aan een debat dat ik heb gevoerd met Den Uyl. Bij de 
P v d A bestond de vrees voor de Staphorster-variant: een kabinet steunend op v v d , c d a  en de 
kleine christelijke partijen. Den Uyl typeerde die kleine partijen destijds als ademocratisch.
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Ik heb toen, in een plenaire vergadering, afstand genomen van die term. Den Uyl, die dat 
elders in het gebouw hoorde, is erop afgekomen en is met mij het debat aangegaan. Dat was 
echt op het scherp van de snede. De media schreven later dat Den Uyl niet op zijn sterkst was; 
het was natuurlijk ook wel moeilijk om zo’n kwalificatie te verdedigen. Een poosje later 
kwam hij naar me toe en vroeg of ik de nota wilde lezen die hij over deze kwestie voor zijn 
fractie had moeten schrijven. Hij wilde weten wat ik ervan vond. Kijk, dat vind ik van niveau 
getuigen. Want hij had natuurlijk een enorme ervaring en gezag, en normaal gesproken had 
hij geen enkele boodschap aan jou met je eenmansfractie. Maar dat je dan toch op zo’n 
manier serieus genomen w ordt...!’

‘Het wezenlijke van het parlement vind ik juist: het debat op basis van 
verschillende uitgangspunten.’ Twintig jaar Kamerwerk; over de werkwijze

‘Onze lijn is steeds geweest om zo lang mogelijk het debat gaande te houden op basis van 
argumenten, ook met de grootste tegenstanders. Als het gaat om de macht van het getal, dan 
ben je niks als kleine partij, dus zoek het daar dan ook maar helemaal niet in, want dan maak 
je je alleen maar belachelijk. Voer het debat zo dat je laat zien dat je de ander serieus neemt 
en dat je op grond daarvan ook zelf serieus genomen wordt. Het wezenlijke van het parle
ment vind ik juist: het debat op basis van verschillende uitgangspunten, de standpunten met 
elkaar confronteren en kijken hoe ver je dan komt. En als je een compromis moet sluiten, dan 
moet je dat ook accepteren en mag je er niet voor weglopen, zodat je ook daarin serieus 
genomen kunt worden. Het hangt natuurlijk van het onderwerp af waar de mogelijkheden 
liggen, bij welke partij er steun te vinden is.

Het g p v  ziet zichzelf niet als een echte oppositiepartij. Ook al is de partij niet regier- 
ungsfahig, daarmee is zij niet per definitie oppositie. Ik heb altijd gehecht aan de term onaf
hankelijk. Het heeft te maken met de visie van het g p v  op het functioneren van de regering. 
Wij geloven dat de regering, ongeacht haar politieke kleur, een verantwoordelijkheid heeft 
gekregen, een taak als dienares van God. En de Kamer heeft ook een eigen verantwoordelijk
heid. Ze heeft een taak om mee te werken aan wetgeving, maar ze moet vooral, althans naar 
de overtuiging van het g p v , vanuit een onafhankelijke positie het beleid controleren. Uit de 
overtuiging dat de overheid dienares van God is, vloeit wel een positieve houding jegens de 
regering voort. Sommigen noemen dat gouvernementeel, maar dat neemt niet weg dat een 
kabinet zich zo kan ontwikkelen dat er wat ons betreft maar één wens overblijft, namelijk dat 
het verdwijnt. Stel dat een volgend Paars kabinet in ethisch-moreel opzicht op dezelfde weg 
verder gaat als Paars II, dan is er alle aanleiding de eerste de beste gelegenheid die zich voor
doet aan te grijpen om zo’n kabinet ten val te helpen brengen -  ongeacht waarover. Ik heb het 
dan wel over een heel uitzonderlijke situatie; tot zoiets moet je niet snel besluiten en je kunt 
het ook niet te vaak proberen. Dan is het effect weg, dan worden de messen bot. Dat geldt 
trouwens ook voor andere instrumenten die het parlement ter beschikking staan: een motie 
van afkeuring bijvoorbeeld. We hebben ook meer dan eens een motie van afkeuring niet 
gesteund, hoewel we niet overliepen van enthousiasme voor de betreffende minister of 
staatssecretaris; gewoon omdat we vinden dat er écht iets heel bijzonders aan de hand moet 
zijn. Anders schrikken bewindslieden niet meer, calculeren ze het gewoon in; dat tast natuur
lijk de geloofwaardigheid van de Kamer aan.

En als het dan echt nodig is, dan dient de motie veeleer op het ambt dan op de persoon
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gericht te zijn. Een aardig voorbeeld daarvan is de kwestie-Braks. Braks was een bekwaam 
minister van Landbouw maar als gevolg van zijn falende beleid inzake de visvangstquota was 
hij zijn gezag tegenover de visserij wereld totaal kwijtgeraakt. Dan zeg ik: hoeveel bekwaam
heid die man ook mag hebben, dit kan niet langer zo! Maar als het gaat om een domme 
opmerking van een minister, Dijkstal bijvoorbeeld ooit over artikel 23 van de Grondwet, dan 
moet je dat wel laken, maar je moet niet meteen met een motie van afkeuring klaarstaan, 
zoals het c d a  dat toen wilde.

Ik denk inderdaad dat confessionele partijen het opponeren minder als een spel zien dan 
de andere partijen; dat ze het allemaal wat serieuzer nemen. Maar dat betekent niet dat het 
alleen maar kommer en kwel is. Ik heb bij de voorbereiding op Kamerdebatten altijd gepro
beerd rekening te houden met het feit dat mijn fractie vaak als één van de laatste aan het 
woord kwam en dat wij, als het niet om wetgeving ging, ook nog eens weinig spreektijd had
den. Een van de opdrachten die ik mijzelf stelde was: probeer nou iets te zeggen wat de ande
ren vermoedelijk nog niet hebben ingebracht. En zoek naar een originele invalshoek om het 
debat wat levendiger te maken en het toch nog een toegevoegde waarde te geven. Wij kozen 
dan bijvoorbeeld voor een historische ingang. Historische belangstelling is GPv’ers nu een
maal eigen. Overigens is een groot deel van de voorbereiding altijd al in handen van de 
beleidsmedewerkers van de fractie geweest. Zeker toen ik nog eenling was. Ik zat het groot
ste deel van de week in vergaderingen. De medewerker en ik waren erg goed op elkaar afge
stemd; we hadden dezelfde ‘school’ meegemaakt, allebei bij Jongeling en Verbrugh, en we 
dachten als het ware helemaal in dezelfde kaders. Aan een half woord hadden we genoeg.

Helaas gebeurt het steeds vaker dat Kamerleden ook bij de zogeheten ‘algemene overleg
gen’ (waarvan er naar mijn gevoel veel te veel zijn) van tevoren uitgeschreven teksten gewoon 
voorlezen, waardoor je enorm veel herhaling krijgt. Soms is het gewoon gênant om de der
de spreker nogmaals de hele voorgeschiedenis van een wetsvoorstel uit de doeken te horen 
doen. En die monologen zijn natuurlijk dodelijk voor een parlementair debat. Grote fracties 
hadden dikwijls wel een half uur spreektijd, kleine fracties v ijf a zeven minuten. Het was mijn 
gewoonte om voor zo’n debat dan alleen een paar aantekeningen te maken aan de hand 
waarvan ik nog enkele voor mij relevante hoofdpunten aankaartte.’

‘Wat ik  in h o u d e lijk  als het m eest in d rukw ekken d e heb ervaren ’

‘Wat ik inhoudelijk als het meest indrukwekkende heb ervaren tijdens mijn twintig jaar 
durende Kamerlidmaatschap, ligt op het gebied van de bescherming van het leven. In de wet
geving op dat gebied zie ik een doorlopende lijn vanaf de periode net voordat ik in de Kamer 
kwam tot nu. Ik doel op abortus en euthanasie en dan met name ook op de gemeenschap
pelijke kenmerken in de wettelijke regelingen van beide. Toen de abortuswetgeving tot stand 
kwam, was dat een compromis tussen c d a  en v v d . Op zichzelf was dat begrijpelijk. Maar 
wat was nu het kenmerkende? Wat betreft de inhoud kreeg de v v d  haar zin; dat betekende 
dat de vrouw die echt abortus wil, die sindsdien ook kan krijgen. Om het c d a  zover te krij
gen, was de procedure aangepast. Dat wil zeggen dat de procedure de zorgvuldigheid bij de 
uitvoering moest waarborgen. De consequentie hiervan was dat in dit compromis alvast de 
ruimte was gecreëerd voor volgende stappen. Immers, het principe dat hier vooropstond was 
dat van de niet-christelijke partijen, het principe namelijk van de autonomie van de mens. 
En dit principe werd steeds een stapje verder doorgevoerd. Bij de euthanasiewetgeving zag je
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dat ook in verschillende fasen terug. De norm was de keuze van de individuele mens, proce
dureregels moesten er weer voor zorgen dat euthanasie in de praktijk zorgvuldig werd toege
past. Maar deze manier van compromissen sluiten tussen tegenovergestelde politieke stro
mingen opent telkens weer wegen voor verdergaande stappen. Bij het recente euthanasiede
bat bleek dat weer duidelijk; het was nog niet afgerond of minister Borst kwam al weer met 
uitspraken over mogelijke toekomstige regelingen die nog verder zouden gaan.

Ik ben het niet eens met Van Agt als die zegt dat abortus eigenlijk helemaal niet wettelijk 
te regelen was, tenzij je een volledig verbod zou handhaven. Ik denk dat het wel degelijk op 
een voor christenen inhoudelijk bevredigende manier mogelijk was als er helderheid was 
geweest over de medische indicatie. Ik denk dat die wel degelijk te definiëren is, ook al reali
seer ik me hoe moeilijk het is in een gemengde samenleving als de Nederlandse over zo’n 
onderwerp tot een goed compromis te komen. Maar ja, ik denk dat de wijze waarop zaken 
van leven en dood nu geregeld zijn wel aansluit bij hetgeen men er in Nederland inhoudelijk 
van vindt. De autonomie van de mens is toch een uitgangspunt dat inmiddels door een 
meerderheid is geaccepteerd.’

‘ P o litiek  die gebaseerd  is op de B ijb e l, is goed vo o r a lle  m ensen ’

‘Of ik blij ben wanneer mensen op mij stemmen die niet tot de strikte GPV-aanhang beho
ren? Ja natuurlijk! Daar halen we een tweede zetel vandaan! Maar er is ook een inhoudelijk 
argument om te proberen buiten de eigen kring te werven. Wij geloven namelijk dat een poli
tiek die gebaseerd is op de Bijbel, goed is voor alle mensen; en dat dat ook door mensen bui
ten onze eigen kring zo begrepen kan worden. De Kampense theoloog professor Schilder 
heeft het eens heel scherp geformuleerd toen hij zei: de Wet van God is het kleed dat de 
wereld het beste past. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft haar Zijn Wet gegeven. Wel
nu, wie kan beter beoordelen wat goed is voor de mensheid, voor de schepping, dan degene 
die haar zelf heeft gemaakt? Het heeft mij ook zeer gemotiveerd om in de Kamer niet steeds 
naar de Bijbel te verwijzen, maar om datgene wat in harmonie is met de Bijbel vertaald in 
politieke termen aan anderen voor te houden. Omdat ik ervan overtuigd ben dat het niet 
gaat om iets wat mensen verzonnen hebben, maar om datgene wat ten grondslag ligt aan 
deze schepping.

Primair ben je volksvertegenwoordiger en niet de belangenbehartiger van één o f andere 
groep. Maar bij bepaalde onderwerpen speelt dat laatste element wel degelijk mee. Bij 
onderwijskwesties bijvoorbeeld, vragen we bij enkele verwante onderwijsorganisaties wat ze 
vinden van de lijn die we willen gaan volgen. Maar dat brengt de aard van het onderwerp ook 
met zich mee. Bij onderwijs denk ik aan de vrijheid van onderwijs en aan de ruimte die min
derheden mogen innemen. Tijdens de debatten in de Kamer moet je aandacht eerst en voor
al gericht zijn op de mensen met wie je spreekt en niet op potentiële kiezers en de achterban. 
Doe je dat toch, dan gaat dat ten koste van de overtuigingskracht.

Maar er zijn specifieke debatten geweest waarbij ik wél voornamelijk aan de mensen in het 
land dacht. Niet eens zozeer mijn eigen achterban als wel de mensen van wie je wist dat ze 
naar je keken. Dat ging dan om onderwerpen waarbij de emoties hoog opliepen. Het meest 
evidente voorbeeld was de discussie over de Twee van Breda. Dan weeg je je woorden zó dat 
je niet primair de minister wilt overtuigen en zelfs ook niet de collega-Kamerleden, maar dan 
probeer je echt volksvertegenwoordiger te zijn en je keuze tussen rechtsbeginselen en de zeer
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legitieme gevoelens van groepen mensen te verantwoorden. Van tevoren weet je dat je het 
nooit echt goed doet, maar je hoopt dan dat men toch kan zeggen: “ Hij heeft het geprobeerd; 
hij heeft geprobeerd zich helemaal in te leven en hij heeft een keuze gemaakt die de mijne 
niet is, maar die ik wel kan respecteren.”

Als je jezelf politiek serieus neemt, en dat doen wij, moet je nooit zeggen dat regerings
verantwoordelijkheid niet voor je is weggelegd omdat je maar met één of twee man bent. Aan 
de andere kant ben ik nuchter genoeg om te beseffen dat ze je over het algemeen niet nodig 
hebben. En als je al nodig bent, ben je een klein wieltje aan een grote wagen; je inbreng kan 
dan ook nooit groot zijn. Nee, alleen als de meerwaarde voldoende is bewezen, zullen we tot 
meedoen besluiten. Bijvoorbeeld als wij, ik noem maar wat, een halt zouden kunnen toe
roepen aan de negatieve ontwikkeling op het gebied van de levensbescherming. De 
Staphorstervariant uit de jaren tachtig is voor ons vooral een theoretische optie geweest, 
want toen speelden de abortusdiscussie en dergelijke al volop. Door de beslissing samen te 
gaan in de ChristenUnie is de mogelijkheid tot meeregeren nu wel wat reëler geworden.

Nee, macht heeft het g p v  niet. Je moet daarvoor óf in een grote fractie zitten óf in het 
kabinet. Maar ik denk dat je wel degelijk invloed kunt hebben, al is die niet te meten aan het 
aantal wetten, amendementen o f moties die je op je naam hebt. Moties al helemaal niet, want 
de manier waarop daarvan gebruik wordt gemaakt, maakt de Kamer alleen maar machteloos. 
Het hangt veel meer af van de wijze waarop je aan debatten deelneemt. Ik denk wel -  mis
schien kunnen wetenschappers dat achteraf analyseren -  dat ik in veel zaken in het proces 
een rol heb gespeeld, maar in dit land van minderheden heb je altijd anderen nodig. En die 
bereik je door de manier waarop je optreedt: geloofwaardig zijn, met kennis van zaken spre
ken en luisteren naar de ander.’

‘ Zaken  als regeerakkoord en  en T oren tjesoverleg  v in d  ik  de m eest sch ad elijke  
v o o r de vad erlan d se  p o litie k ’

‘Het geïnstitutionaliseerde Torentjesoverleg vind ik een slechte zaak. Het tast de eigen ver
antwoordelijkheid van de Kamer aan. Ze wordt door dat soort overleg gehinderd in haar 
belangrijkste taak: het onafhankelijk toetsen van het regeringsbeleid. Het tast ook de inhoud 
van het debat aan want de zaken zijn toch al van tevoren besproken, vaak zelfs al geregeld. 
Soms is dat duidelijk merkbaar, dan wordt het resultaat van de gesprekken bijvoorbeeld in 
een amendement neergelegd. De coalitiefracties zeggen dan: dit is het resultaat van ons over
leg en wij verantwoorden alleen het resultaat. De wijze waarop dat resultaat tot stand is geko
men vinden ze dan kennelijk niet meer relevant. Vaak is ook niet goed zichtbaar wat van 
tevoren is overeengekomen, terwijl ik vind dat eigenlijk de hele Kamer iets van een opposi- 
tiehouding zou moeten hebben. Je mag als coalitiefractie daarnaast best loyaal zijn aan de 
regering, maar dat mag geen afbreuk doen aan een principieel onafhankelijke en kritische 
houding.

Niet alleen het Torentjesoverleg maar ook het regeerakkoord ondermijnt deze regel. Frac
ties formuleren regeerakkoorden waaraan de regering vervolgens gebonden is. Zelfs in de 
Eerste Kamer is het recent gebeurd dat een fractie om politieke redenen steun gaf aan een 
wetsvoorstel waar ze inhoudelijk tegen is! En het ergste vind ik het wanneer het daarbij gaat 
om de Grondwet. Ik heb me daaraan de laatste jaren vaak zeer geërgerd. Het referendum en 
de gekozen burgemeester bijvoorbeeld vind ik op zichzelf best bespreekbaar, maar je behoort
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de daarvoor noodzakelijke grondwetswijziging niet via het regeerakkoord af te dwingen. 
Mijn gevoel van verantwoordelijkheid voor de Grondwet zegt: dit kan echt niet. En als je het 
dan tóch doet, dan moet je er ook con am oreachter gaan staan. En niet zoals de v v d  zeggen: 
“We zijn eigenlijk helemaal tegen, maar we hebben nu eenmaal ons jawoord aan het regeer
akkoord gegeven.” Dat kan niet. En dan te bedenken dat men op de Grondwet een eed heeft 
afgelegd! Men heeft zich dan ook aan de zware procedure van grondwetswijziging te houden. 
Je mag die niet onderuithalen door via een afspraak een meerderheid te forceren. Zaken als 
regeerakkoorden en Torentjesoverleg vind ik de meeste schadelijke voor de vaderlandse poli
tiek.

Het dualisme ligt mij na aan het hart, maar ik ben geen dogmaticus. Het kan nodig zijn 
om over bepaalde zaken overleg te voeren met partijgenoten, bijvoorbeeld als er een crisis 
dreigt. Maar dat is niet de werkelijkheid waarover we nu spreken. De werkelijkheid is dat het 
een systeem is geworden dat eigenlijk geen grenzen meer kent.

Het is niet zo dat het dualisme onder de kabinetten-Van Agt en -Lubbers groter was dan 
nu. Wat dat betreft is het te hopen dat het c d a  de kans krijgt zijn dualistische opvattingen 
van nu nog waar te maken in een volgend kabinet. Maar de invloed van de fracties op regeer
akkoorden is, sinds het eerste echte naoorlogse regeerakkoord onder Marijnen, wel steeds 
groter is geworden. Vroeger schreven formateurs het akkoord in overleg met de fractievoor
zitters, maar nu kijken zij uiteindelijk alleen nog maar of er van alle door de fracties aange
dragen bouwstenen iets te bakken valt. Het grote bezwaar is natuurlijk dat bewindslieden, die 
dan nog moeten worden aangezocht, nauwelijks nog iets te zeggen hebben. Zij kunnen alleen 
nog maar het akkoord uitvoeren. In sommige debatten voelde je gewoon dat een minister 
een voorstel aan het verdedigen was waar hij zelf nooit op gekomen zou zijn.

[Foto: eigen collectie G.f. Schutte]
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Het kan daarom ontzettend frustrerend zijn als niet-coalitiefractie te moeten werken. 
Want hoe goed je het debat ook voert (zwakheden van een regeerakkoord zijn dikwijls een
voudig aan te tonen), het laatste argument is toch steeds weer: dit hebben we nu eenmaal met 
zijn drieën afgesproken en daar kunnen we alleen met zijn drieën weer vanaf.’

‘Paars is hard bezig nieuwe tegenstellingen te creëren’

‘ In 1994 begon Paars vanuit het idee: we kunnen het ook zonder het c d a . N o u , dat kan ik me 
voorstellen na zoveel jaren! Bovendien legde Kok een grote zorgvuldigheid aan de dag; hij 
wilde minister-president van alle Nederlanders zijn. Onder Paars I is die houding ook rede
lijk gehandhaafd. Maar onder Paars II werd dat anders. Paarse politici begonnen langzaam 
maar zeker steeds minder rekening te houden met andersdenkenden. Hun houding was: wij 
hebben andere doelstellingen en die zullen wij realiseren ook. Jammer voor de minderheden 
in dit land die daar anders over denken, jammer ook als het buitenland er anders over denkt. 
Wij hebben nu de kans, dus doen we het nu ook. Veel debatten ademden ook zo’n sfeer uit; 
de collega-Kamerleden waren in het bedrijven van Paarse politiek vaak nog consequenter 
dan de bewindslieden.

Een aardig voorbeeld is het debat over het homohuwelijk. Ik stelde de vraag aan de orde 
o f een ambtenaar van de burgerlijke stand eventueel mocht zeggen dat hij bezwaren had 
tegen het voltrekken van een homohuwelijk. Ik stond op het standpunt dat zo’n ambtenaar 
moest kunnen weigeren; ik onderbouwde mijn betoog met een verwijzing naar de grond
rechten vrijheid van godsdienst, van levensovertuiging, van meningsuiting et cetera. De 
staatssecretaris ging meteen na de eerste termijn om en vond inderdaad dat er ruimte moest 
zijn voor ambtenaren met principiële bezwaren. Maar toen hebben collega-Kamerleden van 
met name de v v d  en de Partij van de Arbeid tot het einde van het debat volgehouden dat je 
aan dergelijke bezwaren van ambtenaren niet tegemoet kon komen. Mijn opvatting dat hier 
sprake was van een mogelijke botsing van twee grondrechten, kwam niet eens in hun 
gezichtsveld. Dit wetsvoorstel maakte nu eindelijk een einde aan iets wat zij als discrimina
tie beschouwden, in ieder geval als ongelijke behandeling, en daarmee was de zaak beslist. Ik 
vond dat opmerkelijk. Vooral in de Kamer was van de kant van Paars echt sprake van een ver
harding van de verhoudingen.

Het was overigens niet de eerste keer dat er sprake was van botsende grondrechten. Dat 
was bijvoorbeeld ook aan de orde bij de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Ook toen was 
er die vanzelfsprekendheid dat artikel 1 van de Grondwet, waarin staat dat iedereen in Neder
land gelijk behandeld moet worden, belangrijker werd gevonden dan andere grondrechten. 
Van Thijn heeft artikel 1 ooit zelfs de vlag op de Grondwet genoemd! Alsof andere grond
rechten minder waard zijn, alsof die moeten worden aangepast aan dat eerste artikel. In al die 
twintig jaar dat ik in de Kamer heb gezeten, is dat een steeds terugkerend onderwerp geweest. 
En iedere keer weer moest ik knokken om aandacht te krijgen voor die andere grondrechten 
en erop wijzen dat grondrechten juist ook bedoeld zijn als rechten tegenover de overheid. Dus 
het recht om anders te denken en van daaruit anders te handelen, zeker in de private sfeer: 
thuis, op school en bij particuliere organisaties. Natuurlijk was ik niet de enige die zich voor 
deze kwestie sterk maakte; vooral ook de andere kleine christelijke partijen benadrukten het 
belang van die andere grondrechten, maar toch ook wel het c d a .

Paars is hard bezig nieuwe, echte tegenstellingen te creëren. De term antithese is misschien
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wat te sterk, maar de tegenstelling tussen christelijke en niet-christelijke partijen neemt wel 
toe.’

‘A ls het m aar geen a ffa ire  w o rd t!’ O ver de veran d erd e ro l van de m edia

‘De rol van de media is de laatste tijd veel groter geworden. Kwantitatief dan; hun aantal 
neemt nu eenmaal toe. Maar tegelijkertijd denk ik dat hun invloed kwalitatief-inhoudelijk 
bezien minder geworden is. In de jaren tachtig waren alle fracties er als de kippen bij als de 
weekbladen verschenen: “Wat staat erin? Zit er iets in waar we wat mee kunnen?” Dat kon 
dan nog voor het weekend aangekaart worden. Destijds gebeurde dat echt veel, tegenwoor
dig zelden meer. In algemene zin brengen de media tegenwoordig minder zaken met echte 
nieuwswaarde. Daar staat tegenover dat de rol van de media bij het signaleren van proble
men en natuurlijk bij het aanzwengelen van affaires belangrijker is geworden. Denk maar aan 
de kwestie-Peper, de kwestie-Zorreguieta en nu weer met Melkert.

Peper kon destijds inderdaad niet meer blijven, ongeacht o f de aantijgingen nu waar 
waren of niet. Hij was zó ongeloofwaardig geworden door alles wat er om hem heen gebeur
de en waarop hij op dat moment geen goed antwoord kon geven, dat hem niets anders over
bleef dan aftreden. Ergens is het natuurlijk heel kwalijk dat je om zo’n reden weg moet. Maar 
het kon niet anders! Daarom vond ik de discussie over eerherstel ook zo oneigenlijk. Het ging 
immers niet om een straf die hij ten onrechte zou hebben gekregen, maar zijn functioneren 
was onmogelijk geworden door allerlei omstandigheden die hij voor een deel wel en voor een 
deel niet in de hand had. En dat kun je niet met terugwerkende kracht ongedaan maken.

Het is tegenwoordig zelfs zo dat men bij elk onderzoek dat de Kamer instelt -  en ik vind 
het heel goed dat de Kamer meer onderzoek is gaan doen -  bij voorbaat al denkt: als het maar 
geen affaire wordt! Ik heb dat zelf meegemaakt als lid van de commissie-Bakker. Elk woord 
wordt gewogen. Na een onderzoek of een enquête praat men eigenlijk nog maar over één 
ding: moet er niet een kop rollen? Dan schiet de enquête natuurlijk echt zijn doel voorbij. 
Het bracht Dijkstal zelfs tot de uitspraak: “ Eigenlijk moeten we maar niet te veel onderzoe
ken.” Dat noem ik dan het paard achter de wagen spannen. Want onderzoek is juist een heel 
belangrijk instrument van de Kamer, juist vanuit die dualistische verhouding tussen regering 
en Kamer! Laten we daar alsjeblieft goed gebruik van blijven maken.’

‘M in ister had ik  n o o it w illen  w ord en ’

‘Al die twintig jaar heb ik met plezier gewerkt. Er waren natuurlijk behoorlijk ingrijpende 
zaken, maar dat heeft aan het plezier waarmee ik mijn werk deed toch niks kunnen afdoen. 
Met name de plenaire debatten vond ik boeiend, ondanks het feit dat je soms aan het einde 
van de rij stond. Liet werk was zw7aar, ja. Voor een kleine fractie is het werk al helemaal onbe
grensd; je moet altijd dingen laten liggen, er is altijd veel meer werk dan je zou kunnen doen. 
Het had niks geholpen als ik ook op zondagen zou hebben gewerkt. Die stapels papier zou
den er toch zijn geweest. Op zondag nam ik rust; dat was een goede zaak. Ik fleurde er van 
op en het was goed voor mijn gezin. Want laten we wel wezen, één van de grootste nadelen 
van dit vak is hoe dan ook dat je gezin -  zeker met opgroeiende kinderen -  tekort komt. De 
zondagsrust was voor mij een principiële, maar ook een reële zaak. je moet ruimte voor jezelf 
creëren, want anders deel je al gauw het lot van veel collega’s die achteraf moeten constate-

1 2 2



‘iK BKN ECHT EEN VO LKSVERTEGENW OORDIGER’

ren dat ze een leuke periode hebben gehad, maar dat ze alleen zijn overgebleven.
Nee, minister of staatssecretaris had ik nooit willen worden. Ik denk ook niet dat het een 

succes zou zijn geworden. Ik ben geen bestuurder, ik voel me als een vis in het water in de 
Kamer in het debat met anderen. Ik ben echt een volksvertegenwoordiger.’

1 Het interview  vond plaats op 23 augustus 2001 en werd geautoriseerd op 12 septem ber 2001.
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Het Waterloo van Biesheuvel en Drees jr.

Piet van Tellingen en Willem Breedveld

Twee los van elkaar staande gebeurtenissen verdienen het 0111 in samenhang met elkaar te 
worden behandeld: het overlijden op 29 april 2001 van oud-premier Barend Biesheuvel en de 
presentatie, een half jaar daarvoor, op 13 oktober 2000, van de nagelaten memoires van de in 
september 1998 overleden Willem Drees jr., Gespiegeld in de t i j d Biesheuvel en Drees waren 
twee totaal verschillende mensen, zowel qua karakter als qua politieke achtergrond. Maar 
tezamen bewerkstelligden zij elkanders politieke ondergang en wel tijdens de val van het 
kabinet-Biesheuvel in juli 1972. Die gebeurtenis was zo dramatisch dat Biesheuvel zich er 
nimmer publiekelijk over heeft uitgelaten. Drees daarentegen betoogde jaren nadien dat hem 
groot onrecht was aangedaan.

Het is de moeite waard een terugblik op deze markante personen in dit perspectief te zien. 
Temeer ook omdat ze elkaar geen slecht hart zijn blijven toedragen. Drees ontbrak nimmer 
op het jaarlijkse etentje van de ex-leden van het kabinet-Biesheuvel. Tegenover derden spra
ken ze met respect over elkaar, al kon Biesheuvel het niet nalaten eraan toe te voegen dat de 
ambtenaar/geleerde Drees nooit in de politiek had moeten gaan.2 Drees op zijn beurt vond 
politici maar akelig inconsequente wezens.

Hieronder volgt een tweeluik over het gemeenschappelijke Waterloo van Biesheuvel en 
Drees. Piet van Tellingen, hoofdredacteur van het ‘Radio 1 journaal’ en destijds fractievoor- 
Iichter van de a r p , tekent in de eerstvolgende paragraaf voor een in memoriam van Bies
heuvel, en Willem Breedveld, commentator van Troinv, ontrafelt vervolgens het Waterloo van 
beide heren naar aanleiding van de autobiografie van Drees.

De laatste grote antirevolutionaire voorman

De op 29 april 2001 overleden Barend Willem Biesheuvel mag met recht de laatste grote anti
revolutionaire voorman worden genoemd. Zijn politieke carrière eindigde abrupt in 1973, 
toen hij nog in de kracht van zijn leven was. Een grote tragedie voor hem en de a r p , maar 
het weerhield hem er niet van actief te blijven voor de publieke zaak. Zijn hoogtepunt als 
politicus lag in de jaren zestig. Hij w7as de gevierde minister van Landbouw, die mee vorm gaf 
aan het Europese landbouwbeleid en bekendstond om zijn successen bij de langdurige 
onderhandelingen in Brussel. Hij werd een invloedrijke vice-premier in het kabinet-Marij- 
nen (met de v v d ), -Cals (met de P v d A )  en -Zijlstra ( k v p , c h u  en a r p ) (drie achtereenvol
gende kabinetten dus van 1963-1967).

In de nacht van Schmelzer speelde hij een belangrijke rol. Het kostte wel moeite, maar hij 
wist zijn grote tegenspeler in de a r p , Bauke Roolvink, en de ARP-Tweede-Kamerfractie 
ervan te overtuigen niet voor de motie-Schmelzer te stemmen. De a r p  betaalde geen tol voor 
de val van het kabinet-Cals; de volle schuld daalde neer op het hoofd van Schmelzer en zijn
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k v p , waarna deze partij in een jarenlange crisis verzeild raakte. Zo wist Biesheuvel door dit 
handig manoeuvreren een groot politiek gezag op te bouwen. Zijn a r p  boekte w7inst en bleef 
vervolgens nog geruime tijd stabiel.

We praten over de jaren zestig, toen het bruiste en gistte in alle politieke partijen en dus 
ook in de a r p . Een jongere generatie verzette zich tegen conservatieve opvattingen van een 
generatie politici die meer leefde in het verleden dan het toenmalige heden, daarbij gestimu
leerd door opvattingen van a r p -voorlieden aan de Vrije Universiteit, publicaties van de Kuy- 
perstichting, het wetenschappelijk bureau van de a rp , dat zich ontwikkelde tot een centrum 
van nieuwe denkbeelden geënt op de oude antirevolutionaire beginselen, maar ook door de 
a r j o s , de jongerenorganisatie van de a r p . Deze organisatie was aanhanger van de evange- 
lisch-radicale koers die de toenmalige partijvoorzitter Berghuis voorstond. De jonge radica
len vonden het beter met de P vd A samen te werken dan met de v v d , om zo hun denkbeel
den te realiseren.

Biesheuvel had sympathie voor deze beweging, al vond hij sommige opvattingen te ver 
gaan. Hij behoorde tot de meer modern-pragmatische stroming van de a r p . Als echte 
C B T B  er (de Christelijke Boeren- en Tuindersbond) pleitte hij in de jaren zestig voor een gro
tere rol van de overheid zonder daar direct een ideologische lading bij te bedenken. Dick Th. 
Kuiper, hoogleraar sociologie aan de vu  en zeer actief in de top van de a r p  en later het c d a , 

heeft ooit eens drie stromingen binnen de a r p  onderscheiden. Naast de evangelisch-radica- 
le stroming met Berghuis en Bruins Slot, was er een traditionele denkrichting met mensen 
als Algra en Schakel, en de meer pragmatische A R p ’e r s  als Zijlstra en Biesheuvel. Deze stro-

Biesheuvcl in Spakenburg, november 1972. [Foto: Vincent Mentzel]
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mingen streden soms hard met elkaar. Biesheuvel deed daar krachtig aan mee, maar wist 
groot vertrouwen te verwerven bij alle drie de stromingen en zeker ook bij de jongeren van 
de a r p . Ga maar na: hij wilde doorregeren met de P v d A ,  hij was tegen de motie-Schmelzer, 
hij was een groot voorstander van ontwikkelingshulp en hij hield toespraken waarbij hij niet 
schroomde de ‘architectonische kritiek’ van Kuyper op de samenleving als centraal punt te 
nemen. Biesheuvel toonde zich in die tijd een krachtig voorstander van het uitbreiden van de 
overheidstaken.

In 1967 was ik als secretaris van de a r j o s  nauw betrokken bij de campagne die Biesheuvel 
als lijsttrekker twee zetels deed winnen. Weliswaar was er het Zijlstra-effect (de zeer populai
re Zijlstra leidde toen een tussenkabinet van louter christen-democraten (maar het succes 
straalde ook af op Biesheuvel. Die was niet alleen populair bij de traditionele achterban, 
maar bewerkstelligde ook enthousiasme bij jongeren en progressief-christelijk denkenden. 
Hij voerde een moderne verkiezingscampagne onder leiding van De Kwaadsteniet en Cor- 
poraal. De kleur van de a r p -biljetten werd paars, een kleur die achteraf meer doet denken 
aan kardinalen, maar wie had deze toen moderne kleur van de traditionele a r p  verwacht? 
Hij bracht een 45-toerenplaatje uit met een progressief praatje op de ene en een protestlied 
op de andere kant. De ARP-campagne maakte een moderne indruk, zeker dankzij het toen 
opkomende medium televisie. Biesheuvel maakte zelfs op een partijraad een dansje met de 
zangeres Ellen Shepherd, terwijl partijraden tot dan toe plachten uit te munten in stevige dis
cussies, gelardeerd met psalmgezang, hoofdzakelijk door mannenbroeders gezongen.

Maar Biesheuvel was ook een pragmaticus. Zo bleek hij in 1967 bereid een kabinet met de 
v v d  te vormen. Prompt kreeg hij weerwerk van de evangelisch-radicale vleugel, vu-hoogle- 
raren als De Gaay Fortman en Verdam weigerden mee te doen; partijvoorzitter Berghuis 
sprak zich tegen regeren met de v v d  uit, en de AR-radicalen getuigden in een verklaring dat 
zij er spijt van hadden op Biesheuvel te hebben gestemd. Biesheuvel zag van het premier
schap af. Hij werd voorzitter van de Tweede-Kamerfractie. Deden voormalige bewindslieden 
en lijsttrekkers dat maar meer! Het zou de Tweede Kamer meer gezag geven.

Als fractievoorzitter trok hij de discussie naar zich toe. Hij debatteerde met Den Uyl, los
te schoten voor de boeg van het kabinet-De Jong, een kabinet met de v v d , dat hij loyaal en 
kritisch volgde. Hij was de sterke man van de christen-democraten, gewoon omdat de k v p  

en de c h u  zo’n sterke leider misten. Biesheuvel ontpopte zich ook als een voorstander van 
de ontluikende samenwerking tussen die partijen. Met Schmelzer en Mellema (c h u ) trad hij 
samen op met de gedachte ‘samen-uit-samen-thuis’ bij kabinetsformaties. Dat leverde hem 
forse kritiek op van menig A R p’er. Toen bestonden er nog grote weerstanden binnen de par
tij tegen deze samenwerking. Maar Biesheuvel maakte handig gebruik van zijn grote gezag, 
was altijd bereid naar de bezwaren te luisteren, en bleef een echte ARp’er: vasthouden aan de 
eigen lijn. Hij wist bovendien dat hij zijn invloed, die boven de grootte van de a r p  uitsteeg, 
slechts kon uitoefenen als hij de k v p  te vriend hield. Echt con amore is Biesheuvel overigens 
nooit voor samenwerking met de k v p  geweest, maar als pragmaticus wist hij dat hij deze 
partij nodig had om ooit nog eens zijn grote ambitie te bereiken, namelijk het premierschap. 
En dat lukte hem, hoewel het achteraf verbazingwekkend is hoe vanzelfsprekend iedereen in 
de a r p  in 1 9 7 1  accepteerde dat Biesheuvel premier werd van een a r p - c h u - k v p - v v d - d s ’ 7 0 -  

kabinet. Weliswaar sloot de P vd A zichzelf uit door een soort tweedeling in de Nederlandse 
politiek na te streven (onnatuurlijk en niet passend bij de Nederlandse verhoudingen), maar
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de trots dat eindelijk weer een A R p ’ er het premierschap had bereikt, deed kritiek op het toch 
niet echt progressieve kabinet met de v v d  en D S 7 0  verstommen. Helaas is Biesheuvel maar 
kort premier geweest. Zijn kabinet sneuvelde door interne twist met Ds’70, en daar moet een 
premier een prijs voor betalen.

In de periode daarna, toen ik inmiddels voorlichter was van de arp-Tweede-Kamerfrac
tie, zag je dat de grote Biesheuvel langzaam zijn invloed verloor en moeite had dat te accep
teren. Hij vocht zoals altijd voor zijn eigen standpunt: doorregeren met de v v d , terwijl de 
k v p  dat niet meer wilde. Van die steun was een ARP-premier afhankelijk. Zijn eigen partij 
raakte ernstig verdeeld. Het leidde uiteindelijk tot Biesheuvels vertrek uit de politiek. De 
reden is typerend voor hem. De ARP-fractie ging in meerderheid het kabinet-Den Uyl gedo
gen en de minderheid van de fractie legde zich daarbij neer. Biesheuvel vond dat standpunt 
een ramp voor zijn partij; hij vertrok omdat hij dat niet kon uitdragen.

Het is tragisch dat het zo is afgelopen. Misschien is dat ook wel de reden waarom ik in dit 
in memoriam vooral het accent heb gelegd op de Biesheuvel uit de jaren zestig. Dat waren 
achteraf bezien zijn grote jaren, waarin hij samen met Den Uyl uitgroeide tot de absolute top 
van de Nederlandse politiek van die jaren. Diezelfde Biesheuvel zagen we ook later weer terug 
toen hij de laatste twintig jaren van zijn leven, in de luwte van de politiek, zijn gaven van 
hoofd en hart gaf aan de publieke zaak en toen weer de Biesheuvel was van de jaren zestig: 
helder, markant, zeer betrokken en gehecht aan de ARP-stijl van politiek bedrijven. Welis
waar wilde hij die kwaliteiten niet meer op de voorgrond tentoonspreiden, maar wie hem in 
zijn laatste levensjaren sprak, herkende in hem de grote Biesheuvel uit de jaren zestig.

De lachende vulpen

Wat heeft een succesvol wetenschapper en een al even succesvol thesaurier-generaal bij het 
ministerie van Financiën eigenlijk in de politiek te zoeken? Niet veel vermoedelijk, zelfs niet 
als je buitengewoon geïnteresseerd bent in de publieke zaak. Immers een wetenschapper en 
topambtenaar beschikt over legio kanalen om zijn ideeën aan de man o f vrouw te brengen. 
Bovendien ziet een beetje topambtenaar meestal wel kans om nog zijn te zin te krijgen ook. 
En bij dit alles hoeft zijn gemoedsrust er niet onder te lijden: topambtenaren en weten
schappers zijn alom gerespecteerde burgers met een hoge status. Politici daarentegen plegen 
nogal eens voor rotte vis te worden uitgemaakt.

Topambtenaren die de politiek in gaan zijn daarom zeldzaam. Een enkele keer zijn ze nog 
wel eens bereid om uit hun schulp kruipen, als ze rechtstreeks gevraagd worden om als 
minister aan te treden. Maar voor het overige kennen we hen vooral als de baasjes achter de 
schermen die hun politieke broodheren publiekelijk de kastanjes uit het vuur laten halen. 
Het was daarom heel wat dat de hoogleraar en thesaurier-generaal bij Financiën, Willem 
Drees junior, in de roerige jaren zeventig met deze regel brak. Hij stelde zich aan het hoofd 
van een rebellerende stroming binnen de op drift geraakte Pvd A .  Drees werd lijsttrekker van 
ds^o , een partij die zichzelf beschouwde als de echte vertegenwoordiger van de sociaal- 
democratie in Nederland.

Afijn, we weten hoe het afgelopen is. n s ’70 had succes bij de verkiezingen in 1971, zes 
zetels, en werd meteen ingepalmd door de centrumrechtse coalitie die zetels tekort kwam. 
Drees en De Brauw promoveerden tot minister in het kabinet-Biesheuvel, maar binnen 
anderhalf jaar stonden ze weer op straat. Vanaf de oppositiebanken heeft Drees het nog een
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W. Drees jr. [Foto: Vincent Mentzel]

poosje volgehouden. Na verloop van tijd gaf hij er echter de brui aan. Hij werd lid van de 
Algemene Rekenkamer, een post die hem uitstekend beviel. Maar hoewel we de afloop ken
nen, zijn de vragen gebleven. Wat heeft Drees ertoe bewogen als politicus en nog wel als lijst
trekker van een van de P vdA afgesplitste stroming zijn nek uit te steken voor de publieke 
zaak? En vooral ook: in hoeverre heeft hijzelf bijgedragen aan de nog altijd raadselachtige 
ondergang van het kabinet-Biesheuvel, waarmee hij uiteindelijk ook zijn eigen politieke 
ondergang en die van de premier bewerkstelligde? Want hoe je de geschiedenis ook bekijkt: 
deze heren hebben in elkaar hun Waterloo gevonden.

Het zijn intrigerende vragen. Het behoort daarom tot de aangename verrassingen van het 
afgelopen parlementaire jaar dat Drees een autobiografie blijkt te hebben geschreven, ook al 
lukte het hem niet meer die voor zijn overlijden in een definitieve versie gereed te hebben. 
Daar hebben inmiddels twee van zijn kinderen voor gezorgd, Willem B. Drees en Marijke 
Drees, samen met de econoom Evert Schoorl. Het resultaat is een uitstekend verzorgde nage
laten autobiografie van de zoon van dé Willem Drees.

Drees junior in de politiek? Als jong parlementair verslaggever vermoedde ik al dat dit wel 
eens op een drama zou kunnen uitlopen. Niet omdat hij er dubieuze ideeën op nahield o f als 
een gevaarlijke intrigant te boek stond. Integendeel, Drees was iemand die met geopend
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vizier de arena betrad, met de reputatie van een degelijke beheerder van de schatkist. Van de 
zoon van de grote Drees mocht je verwachten dat hij tot bruggen bouwen in staat was. Dat 
hij de P v d A de rug had toegekeerd pleitte ook niet in zijn nadeel. De oude Drees had immers 
ook geen goed woord over voor het optreden van de toenmalige P v d A .  Bovendien was Drees 
junior een en al beminnelijkheid. In Den Haag werd hij de lachende vulpen genoemd van
wege zijn smalle gestalte en zijn permanente, wat verlegen aandoende glimlach. Dat het des
ondanks wel eens fout met hem kon aflopen drong zich bij me op toen ik hem tijdens de ver
kiezingscampagne bezig zag op een door de Haagse Courant georganiseerde phone in. De 
abonnees mochten telefonisch vragen voorleggen aan de heren Drees en De Brauw. Dat 
leverde het tafereel op van een driftig orerende Drees die de bellers beleefd, maar onverbid
delijk te verstaan gaf dat ze er helemaal naast zaten. De Brauw daarentegen ontpopte zich als 
een echte verkoper: ‘Natuurlijk mevrouw, u heeft volkomen gelijk. Het is een schande. Maar 
wees gerust, Ds’70 staat pal voor uw belangen.’

Dat beeld van een gelijkhebberige Drees wordt in deze autobiografie royaal bevestigd. Aan 
de polarisatiestrategie en het optreden van Nieuw Links die in die jaren de toon aangaven in 
de P vd A maakt hij slechts weinig woorden vuil: allemaal onzin. Zijn eigen uitverkiezing tot 
lijsttrekker herleidt hij tot een sobere opsomming van feiten en gebeurtenissen, uitmondend 
in de relativerende verzuchting: misschien was het praktischer geweest af te zien van een 
eigen landelijke partij. En over één van de meest emotionele Kamerdebatten uit de parle
mentaire geschiedenis, het debat naar aanleiding van het voorstel van het kabinet de Drie van 
Breda vrij te laten, schrijft hij slechts een tiental regels. Maar de klap op de vuurpijl is wel dat 
hij de val van het kabinet-Biesheuvel, die toch ook tot zijn eigen ondergang leidde, opdist als 
een louter boekhoudkundige exercitie die jammerlijk mislukte omdat hij en De Brauw ten 
onrechte voor enkele tientallen miljoenen guldens teveel aan bezuinigingen werden aange
slagen.

Het is waar, als je het relaas van Drees leest, is het onbegrijpelijk dat op deze kwestie een 
kabinet kon vallen. Wat dat betreft spreken de feiten voor zich. Om aan de benodigde bezui
nigingen te komen dwong de minister van Financiën, Nelissen, Drees om de uitgaven voor 
infrastructuur en de tekorten van het openbaar vervoer in één groep samen te voegen. 
Bovendien schatte Nelissen die tekorten ook nog eens te laag in. Dat voorstel nu was volgens 
Drees zowel onaanvaardbaar als onuitvoerbaar. Afijn, dat bleek ook wel omdat het rompka- 
binet dat na het aftreden van De Brauw en Drees optrad, deze bezuiniging weer terugdraai
de. De conclusie uit dit relaas ligt daarom voor de hand (hoewel Drees het zo niet durfde op 
te schrijven): Biesheuvel heeft de Ds’70-ministers opzettelijk een onaanvaardbaar bezuini
gingsvoorstel in de maag gesplitst met geen ander doel dan deze lastposten te lozen. Het is 
een conclusie die ook de historici Giebels en Maas trekken uit deze raadselachtige kabinets
crisis. Zo komt Giebels tot de slotsom: ‘Ons lijkt het dat Biesheuvel en ook de andere minis
ters sowieso van Ds’70 afwilden.’3

De toenmalige parlementaire pers dacht er al niet anders over. Als werkelijke oorzaak 
noemden de kranten het voortdurende getouwtrek over het loonbeleid: de Ds’70-ministers 
eisten een loonmaatregel. De v v d  sympathiseerde met dit idee, maar de minister van Socia
le Zaken, Jaap Boersma, partijgenoot van Biesheuvel, was faliekant tegen. De kwestie dreigde 
uit te groeien tot een gevaarlijk conflict. In zijn autobiografie houdt Drees echter bij hoog en 
bij laag vol dat het kabinet niet op het loonbeleid is gevallen. Dat werd er later (ook door 
d s ’ / o ) wel bijgesleept om nog enige politieke lading te geven aan deze boekhoudkundige cri-
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sis. Maar de essentie is en blijft volgens hem toch dat d s ’70 in feite een onzedelijk voorstel 
kreeg voorgelegd.

Ook na lezing van deze autobiografie blijft de lezer zodoende zitten met de prangende vraag 
wat toch de ondergang heeft bewerkstelligd van het kabinet-Biesheuvel en daarmee op ter
mijn ook de ondergang van Biesheuvel en Drees. Trouwens, Drees zelf is ook met die vraag 
in zijn maag blijven zitten, want hij schrijft: ‘Onbegrijpelijk was de breuk ook uit politiek 
eigenbelang. Vooraanstaande christen-democratische politici, zoals Biesheuvel, Schmelzer, 
Udink, verdwenen uit de politiek. De k v p  en c h u  verloren eind 1972 fors. Deze breuk maak
te de komst van het kabinet-Den Uyl mogelijk.’

Inderdaad, Drees heeft gelijk, zo bezien heeft Biesheuvel in feite de loper uitgelegd voor de 
totstandkoming van het kabinet-Den Uyl. Maar dat is wijsheid achteraf. Op het moment zelf 
zal Biesheuvel ongetwijfeld een totaal andere toekomst voor ogen hebben gehad. Maar wat 
hem er uiteindelijk toe heeft gebracht Drees c.s. een onaanvaardbaar voorstel voor te leggen, 
slikken of stikken, zal wel nooit helemaal worden opgehelderd. Tot aan zijn dood heeft Bies
heuvel over deze episode met geen woord willen spreken, althans niet in het openbaar. We 
zullen het dus met veronderstellingen moeten doen. Die werpen echter voldoende licht op 
de zaak om althans enig idee te hebben hoe en waarom dit drama zich heeft kunnen vol
trekken.

Het belangrijkste punt is dat we Biesheuvel in het in memoriam van Piet van Tellingen 
hebben leren kennen als een uitermate pragmatisch ingestelde politicus. Biesheuvel had wei
nig op met principiële debatten of ideologische bevlogenheid. Hij had er daarom geen moei
te mee o s ’70 in zijn kabinet op te nemen. Dat kwam getalsmatig gewoon goed uit. Maar 
evenzogoed kon hij Ds’70 daarom missen als kiespijn toen deze partij zich gaandeweg ont
wikkelde als een blok aan het been: Drees met zijn profijtbeginsel en de noodzaak van bezui
nigingen en De Brauw met zijn gehamer op een strak geleide loonpolitiek. Alleen, hoe doe je 
dat? Kinderlijk eenvoudig eigenlijk: door de bezuinigers aan de kaak te stellen als niet-bezui- 
nigers, door ze een bezuinigingsvoorstel te laten weigeren.

Een tweede veronderstelling is dat Biesheuvel na de breuk gewoon dacht te kunnen door
regeren. De bewijzen voor die stelling laten zich destilleren uit de gang van zaken na die fata
le zondagnacht waarin de twee Ds’7o-ministers zich genoodzaakt zagen af te treden, de daar
opvolgende lijmpoging en de uiteindelijke erkenning van Biesheuvel dat er niets anders 
opzat dan nog even een rompkabinetje te formeren met als voornaamste opdracht nieuwe 
verkiezingen uit te schrijven. Het voert te ver daarop uitvoerig in te gaan; de crux van de zaak 
is dat de fractievoorzitters in de Tweede Kamer het gewoon doorregeren als mogelijkheid 
hebben getorpedeerd.

De conclusie uit deze veronderstellingen is al even eenvoudig: Biesheuvel heeft op die zon
dag een ernstige taxatiefout gemaakt, waarvoor hij zwaar heeft moeten boeten. Maar dat is 
niet het hele verhaal. Minstens zo intrigerend is waarom de twee Ds’70-ministers zich zo 
makkelijk hebben laten wegspelen. Ze hadden best een dag kunnen wachten alvorens hun 
ontslag in te dienen, bijvoorbeeld om te overleggen met de in die nacht onvindbare fractie
voorzitter van Ds’70 Berger, die heel wat ervarener was in dit soort zaken. Maar niets van dit 
alles gebeurde, ze lieten zich gewoon voor het blok zetten. Met die vraag stuiten we onher
roepelijk op de politieke naïviteit van Drees. Wat we ons daarbij moeten voorstellen tekent 
zich helder af in deze autobiografie. Vrijwel op iedere bladzijde treffen we daar een Drees aan
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die rationele, tamelijk rechtlijnige betoogjes afsteekt en voortdurend niet kan begrijpen dat 
je er ook nog wel eens anders over zou kunnen denken.

En dat komt weer omdat Drees weinig oog had voor de irrationele kant van de politiek, 
de onderliggende emoties, hartstochten en ambities. O f nog preciezer gezegd: hij zag die kan
ten wel, maar het was voor hem eenvoudig onbestaanbaar dat een politicus zich daardoor liet 
leiden. Voor de waarachtige politicus is er maar één doel: het dienen van de publieke zaak, 
ongeacht de vraag hoe de kiezer daarop reageert en ongeacht de vraag ook of de daarop geba
seerde voorstellen op dat moment in de politieke kraam te pas komen. Drees was daarom 
oprecht verbaasd dat zijn ideeën en die van zijn partij niet op hun merites werden beoor
deeld, maar slechts op hun gebruikswaarde: emotie behoort kennelijk tot de normale mores, 
schrijft hij niet zonder enige teleurstelling. En dat andere partijen de nieuwkomer wel eens 
als een blok aan het been zouden kunnen beschouwen, ging er bij hem al helemaal niet in.

In de epiloog schrijft Drees: ‘Aanvankelijk was mijn indruk dat politici verschillen in 
idealen maar zeker in ons land op rationele wijze besluiten, gericht op de gestelde doelen, 
met aandacht voor argumenten pro en contra. In de jaren vijftig drong tot mij door dat nog
al wat woordvoerders in fracties en ook ministers zich laten leiden door pressiegroepen. In 
de jaren zeventig bleken nog andere invloeden de besluitvorming bij sommige politici te 
domineren, bijvoorbeeld het streven naar polarisatie -  het verwerpen van voorstellen van 
anderen, niet op inhoudelijke gronden maar ter wille van het scheppen van tegenstellingen. 
De laatste decennia werd in toenemende mate gehandeld tegen de doelen in die men zelf in 
wetten, nota’s en partijprogramma’s gesteld had.’

Jammer dat deze Drees met zijn onkreukbare instelling het in de politiek niet echt heeft 
kunnen redden. Nederland zou eerder de overheidsfinanciën op orde hebben gehad en over 
een doeltreffender openbaar vervoer hebben beschikt. Een wAO-debacle zou ons bespaard 
zijn gebleven en de publieke voorzieningen zouden minder onder druk zijn komen te staan. 
Je zou het de overige politici vervolgens kunnen verwijten dat ze deze zaken hebben laten 
versloffen. Maar dat zou een miskenning zijn van het feit dat de politiek ook een irrationele 
dimensie heeft, die op haar beurt weer haar wortels vindt in de tegenstrijdigheden van de 
mens zelf. Drees’ memoires lezend krijg je daarom vaak het gevoel: het is blaffen tegen de 
wind in. Maar evenzogoed blijft het oliedom van Biesheuvel dat hij Drees op het beslissende 
moment de voet heeft dwars gezet. Het werd hun beider Waterloo.

Noten

1 W illem  Drees, Gespiegeld in de tijd. De nagelaten autobiografie (Am sterdam  2000).

2 Een opvatting die naar verluidt ook zijn vader, Drees sr., huldigde.

3 P.F. M aas, Kabinetsformaties 1959-1973 (Den H aag 1982) p. 282 en L.J. Giebels, Beel. Van vazal tot 
onderkoning. Biografie 1902-1977 (D en H aag en N ijm egen 1995) p. 542.
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Het parlementaire jaar 2000-2001*

Peter van Griensven

September 2000

Begroting 2001

Rond Prinsjesdag sluiten de coalitiefracties een akkoord over extra lastenverlichting en 
extra middelen voor nieuw beleid voor volgend jaar. Het kabinet stemt ermee in. De totale 
lastenverlichting komt daarmee op ƒ 7 miljard; aan extra uitgaven wordt ƒ  8 miljard uitge
trokken, bovenop de reeds in het regeerakkoord vastgelegde ƒ 7,1 miljard. Een poging van 
P vd A  en d 6 6  om voor cultuur 1% van de totale begroting te reserveren strandt door verzet 
van v v d  en c d a . Kok wijst een suggestie van de v v d  van de hand om lonen en uitkerin
gen niet te koppelen in geval van te grote loonstijging. De premier roept wel op de lonen te 
matigen.

N otitie monarchie

Kok zegt in een notitie geen aanleiding te zien om de constitutionele rol van koningin Bea
trix te veranderen. Zij moet deel blijven uitmaken van de regering, haar voorzitterschap van 
de Raad van State behouden en desgewenst een rol spelen bij de kabinetsformatie. De noti
tie is een reactie op een eerder pleidooi van D66-fractieleider De Graaf om de rol van de 
koningin te beperken tot een ceremoniële. De Graaf is teleurgesteld over de notitie, maar zal 
niet komen met initiatiefwetgeving.

H om ohuw elijk

De Tweede Kamer keurt met 109 stemmen vóór en 33 stemmen tegen het burgerlijk huwelijk 
voor homoparen goed. Drie CDA’ers stemmen, tegen de partijlijn in maar na overleg met de 
fractieleider, vóór het wetsvoorstel. Eén p v d A ’ e r  stemt in tegenstelling tot zijn partijgenoten 
tegen. De christelijke partijen voeren fel oppositie. De Tweede Kamer keurt ook het adoptie
recht voor homoparen goed. Hier stemmen twee C D A ’ e r s  met de meerderheid mee.

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

de partijpolitieke gebeurtenissen wordt jaarlijks gepubliceerd in het Jaarboek Documentatiecentrum 
Nederlandse Politieke Partijen.
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Com m issie-Bakker

De Kamer onderschrijft het rapport van de commissie-Bakker waarin wordt geconcludeerd 
dat de politieke besluitvorming rond de uitzending van Nederlandse militairen naar vn -vre
desmissies vaak was gebaseerd op gebrekkige informatie en dat er sprake was van slechte 
communicatie tussen ministers, parlement, ambtenaren en topmilitairen. Het kabinet 
belooft de aanbevelingen te betrekken bij een besluit over eventuele deelneming aan een v n - 

missie in het grensgebied tussen Ethiopië en Eritrea.

Rekeningrijden

Een motie van v v d  en c d a  die de plannen van minister Netelenbos inzake rekeningrijden 
op een essentieel punt zouden aanpassen, haalt net geen meerderheid. De stemmen van r p f  

en g p v  tegen de motie geven de doorslag. Het debat vei'loopt in een grimmige sfeer.

Benoem ing burgemeester

De Tweede-Kamerfracties van de coalitiepartijen weten na een wekenlange impasse een 
compromis te bereiken over de benoeming van burgemeesters. Een meerderheid van P v d A ,  

d 6 6 , GroenLinks en c d a  was aanvankelijk voor een enkelvoudige voordracht door gemeen
teraden. De v v d  en minister De Vries hadden hiertegen grote bezwaren. Het compromis 
houdt in dat gemeenteraden in principe twee kandidaten voordragen en slechts bij over
macht één aanbeveling doen. Die aanbeveling moet dan wel openbaar zijn.

En verder...

• verklaart PvdA-fractieleider Melkert zich voorstander van versnelde en volledige aflossing 
van de staatsschuld, een vooral in v v d -kring populair standpunt;

• weigert minister Korthals om coffeeshops cannabis te laten inkopen bij ‘erkende telers’, 
zoals een Kamermeerderheid bereid was toe te staan.

Oktober 2000

Eritrea

De uitzending van Nederlandse militairen naar het grensgebied tussen Ethiopië en Eritrea 
wordt niet gesteund door c d a , s g p  en s p . Op aandrang van de P v d A  zegt minister De Gra
ve van Defensie toe Apache-helikopters mee te zenden, hoewel dit militair-strategisch niet 
noodzakelijk wordt geacht.

Van Aartsen-Kok 1: Servië

Minister Van Aartsen bepleit deelname van de oppositie in Servië aan de tweede ronde van 
de verkiezingen, hoewel deze claimt de eerste ronde al te hebben gewonnen. Dit pleidooi 
komt hem op zware kritiek van de Tweede Kamer te staan, met uitzondering van de v v d -
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fractie. Wanneer vervolgens ook premier Kok publiekelijk verklaart dat het ‘misschien beter 
was geweest’ als Van Aartsen zijn uitspraak niet had gedaan, lijkt de kwestie te escaleren. Van 
Aartsen dreigt met aftreden, maar na een ‘openhartig gesprek’ tussen premier en minister 
blijkt dat ‘het vertrouwen in elkaar en in onszelf ongeschonden was’.

Van Aartsen-Kok 2 : benoem ing Lubbers

Niet Pronk, zoals het kabinet wilde, maar oud-premier Lubbers wordt Hoge Commissaris 
van de Vluchtelingen bij de Verenigde Naties. De Kamer wil opheldering over de gang van 
zaken rond de mislukte kandidatuur van Pronk. De vraag wie wat wanneer precies wist en 
(niet) verteld had, leidt tot een bizar debat, met opnieuw Van Aartsen en Kok in de hoofdrol. 
Vooral Kok lijkt ‘beschadigd’; hij moet zelfs hoongelach van enkele Kamerleden incasseren. 
Van Aartsen en Kok stellen een notitie in het vooruitzicht over de coördinatie van het bui
tenlands beleid.

Minister van Buitenlandse Zaken Van Aartsen en premier Kok. [Foto: Martijn Beekman, de Volkskrant/
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En verder...

* breekt de Kamer het overleg met staatssecretaris Faber af over het toekomstig natuurbe
leid omdat zij er niet in slaagt aan te geven hoeveel geld ze hiervoor extra nodig heeft;

* stemmen de coalitiefracties in met een richtlijn van de ministers Borst en Korthals inzake 
aborteren van foetussen met ernstige defecten, ook als de zwangerschap al langer dan 24 
weken duurt. De christelijke fracties zijn daar fel op tegen;

* eist P v d A ’e r  De Boer dat Maxima Zorreguieta, de vriendin van de Prins van Oranje, 
publiekelijk afstand neemt van haar vaders verdediging van de vroegere dictatuur in 
Argentinië;

* bepleit c d a -voorzitter Van Rij een parlementaire enquête door de Eerste Kamer naar de 
geldstromen in de zorgsector.

N ovem ber 2000

D over

Minister Korthals van Justitie krijgt zware kritiek te verduren tijdens een debat over de 
Doverzaak -  het illegaal vreemdelingentransport waarbij 58 Chinezen het leven lieten - ,  met 
name omdat aan de informatievoorziening tussen politie, om en het ministerie van Justitie 
het nodige heeft ontbroken. De minister zegt maatregelen toe.

Rekeningrijden

D66-Kamerlid Giskes zorgt voor onrust door te verklaren liever af te zien van het rekening
rijden en voorstander te zijn van elektronische kilometerheffing. Een motie in die richting 
krijgt geen steun van de v v d , hoewel deze partij ook zeer sceptisch staat tegenover het reke
ningrijden.

Euthanasie

De Tweede Kamer stemt in met de nieuwe Euthanasiewet. Voortaan worden artsen die onder 
bepaalde voorwaarden euthanasie plegen o f hulp bieden bij zelfdoding gevrijwaard van 
strafvervolging, c d a , ChristenUnie, s g p , s p  en PvdA-Kamerlid Apostolou stemmen tegen. 
Ook in het buitenland is er de nodige kritiek op het wetsvoorstel.

En verder...

* komt staatssecretaris Vliegenthart in botsing met de Kamer over de aanpak van de wacht
lijsten in de zorg;

* laat minister van Financiën Zalm zich in een tv-programma uit over de vader van M axi
ma: ‘Die man deugt niet.' Op vragen uit de Kamer hierover antwoordt premier Kok dat 
uitspraken van leden van de regering die vooruitlopen op een mogelijk huwelijk van de 
Prins van Oranje ‘prematuur’ zijn. D66-fractieleider De Graaf adviseert Maxima’s vader 
‘een flinke griep’ te krijgen op de huwelijksdag van zijn dochter;
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• willen s p  en c d a  opheldering over berichten dat minister Netelenbos de a n w b  con
tracten zou willen ontnemen uit onvrede met het standpunt van de a n w b  over reke
ningrijden;

• twisten Pvd A en v v d  over de boete die Schiphol heeft gekregen voor overschrijding van 
de geluidsnormen;

• verklaart v v d -fractieleider Dijkstal dat staatssecretaris Cohen moet aanblijven op Justi
tie en niet mag solliciteren naar het burgemeesterschap van Amsterdam;

• wil de Tweede Kamer de door minister De Vries voorgenomen bezuiniging op het poli
tiekorps Zuid-Limburg afzwakken;

• verwijt de vvD -fractie  de PvdA-fractie op het laatste m om ent een gezamenlijke motie 
over subsidies aan kunstinstellingen niet meer te steunen en te zijn gezwicht voor de 
staatssecretaris. De P vd A ontkent de motie al te hebben ondertekend.

D ecem ber 2000

Doverzaak

Minister Korthals wordt opnieuw naar de Kamer geroepen voor de Doverzaak. Er zijn 
geruchten dat de politie het illegalentransport bewust heeft doorgelaten om de smokkelrou
te te kunnen volgen. De minister slaagt erin de gerezen twijfels weg te nemen.

Zalm norm

PvdA-fractievoorzitter Melkert pleit voor nieuwe afspraken in de coalitie over de verdeling 
van inkomstenmeevallers in 2002. Hij wil extra investeringen in plaats van extra lastenver
lichting, hetgeen op gespannen voet staat met de Zalmnorm. Minister Zalm wil niet tornen 
aan de begrotingsregels. Dijkstal zegt dat de P v d A het voortbestaan van het tweede paarse 
kabinet op het spel zet, maar enkele dagen later verklaart hij ook dat de paarse samenwer
king ‘uitstekend’ is. Tijdens het debat over de najaarsnota verklaart de financieel specialist 
van de P vd A te verwachten dat er voldoende geld beschikbaar komt voor extra uitgaven 
zonder de Zalmnorm aan te passen.

En verder...

• wordt staatssecretaris Cohen de nieuwe burgemeester van Amsterdam. Kalsbeek wordt 
zijn opvolgster op Justitie;

• voorziet oppositieleider De Hoop Scheffer een breuk in het kabinet komend voorjaar.
• wil een Kamermeerderheid een onderzoek naar de prestaties van de n s ;

• krijgt staatssecretaris Vliegenthart structureel ƒ 1,2 miljard voor het wegwerken van 
wachtlijsten in verpleging en verzorging;

• stemt de ministerraad unaniem in met de rekeningrijdenproef;
• moet minister van Justitie Korthals in Brussel op verschillende agendapunten een voor

behoud maken omdat hij van de Eerste Kamer uit protest tegen te late beschikbaarheid 
van de onderliggende stukken geen mandaat heeft gekregen;

• spreekt een Kamermeerderheid zich uit tegen gasboringen in de Biesbosch;
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• keurt de senaat het ‘homohuwelijk’ goed;
• verklaart Kamervoorzitter Van Nieuwenhoven dat premier Kok geen derde termijn moet 

ambiëren.

Jan uari 2001

Volendam

De Tweede Kamer herdenkt de slachtoffers van de cafébrand in Volendam. De Groningse 
Commissaris van de Koningin Alders wordt voorzitter van de onderzoekscommissie die de 
ramp gaat onderzoeken.

De Milliano

Oud-CDA-Tweede Kamerlid De Milliano wil in de Kamer terugkeren als onafhankelijk lid. 
Het c d a  is woedend. Uiteindelijk ziet De Milliano af van zijn voornemen vanwege ‘een golf 
van kritische en afwijzende commentaren’.

Referendum

Het voorstel over een tijdelijke referendumwet verdeelt de coalitie met P vd A en d 6 6  aan de 
ene en v v d  en minister De Vries aan de andere kant. Uiteindelijk wordt een compromis 
gevonden. Het compromis houdt in dat gemeenten die al een eigen regeling hebben voor wat 
betreft een informatief referendum, deze mogen houden tot 2005, wanneer een definitieve 
regeling van kracht moet worden. Gemeenten krijgen ook meer ruimte in de onderwerpen 
voor een referendum. Oppositiepartijen c d a , GroenLinks en s p  hekelen het feit dat zij voor 
‘Piet Snot’ aan het debat meededen.

En verder...

• zinspelen v v d , c d a , d 6 6 , GroenLinks en s p  op een parlementair onderzoek inzake de 
fraude met subsidies uit het Europees Sociaal Fonds. Minister Vermeend laat oud-presi- 
dent van de Rekenkamer Koning een ‘onafhankelijk’ onderzoek verrichten;

• wordt c p v ’er Veling lijsttrekker van de ChristenUnie;
• vertrekt Gpv-fractievoorzitter Schutte na twintig jaar uit de Tweede Kamer;
• laat fractievoorzitter Dijkstal nogmaals weten dat het tornen aan de Zalmnorm onaan

vaardbaar is voor de v v d ;

• wil een Kamermeerderheid een vervolgonderzoek naar crimineel gedrag onder asielzoe
kers. Aanleiding is een Gronings rapport over deze materie.
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Feb ruari 2001

M axim a

Na een week waarin van diverse kanten meningen zijn geventileerd over d e ‘kwestie-Zorre- 
guieta’ (o.a. D66-Kamerlid Van Walsum: ‘Maxima kan niet mijn koningin zijn met zo’n 
vader’ en CDA-fractieleider De Hoop Scheffer: ‘gebrek aan regie’ bij premier Kok) en waarin 
Maxima voor het eerst in het openbaar aan de zijde van kroonprins Willem-Alexander ver
schijnt, roept premier Kok op tot ‘geduld’ en vraagt hij ‘vertrouwen’ om in samenspraak met 
betrokkenen een oplossing te vinden voor de problemen die met een eventueel huwelijk zijn 
verbonden. Een poging van de s p  een debat aan de kwestie te wijden loopt spaak. Kok wei
gert naar de Kamer te komen omdat er geen nieuwe feiten zijn.

Radiofrequenties

Het kabinet is van plan de radiofrequenties voor de commerciële omroepen te veilen, tot 
groot ongenoegen van de bestaande commerciële zenders. P v d A en d 6 6  roepen het kabinet 
op af te zien van de veiling. Staatssecretaris De Vries raadt de motie ‘ten strengste’ af. Het 
kabinet besluit een onderzoek in te stellen naar mogelijke alternatieven.

Cocaïne

Justitie stelt vast dat er geen bewijzen zijn voor grootscheepse cocaïne-invoer met behulp van 
criminele informanten en corrupte opsporingsambtenaren. De commissie-Kalsbeek had dit 
in 1999 na een parlementair onderzoek geconcludeerd. De Tvveede Kamer is onaangenaam 
verrast, in tegenstelling tot minister Korthals die destijds al twijfelde aan de bevindingen van 
de commissie.

E11 verder...

• is staatssecretaris Kalsbeek tegen een door de Kamer gewenst breed onderzoek naar cri
minaliteit bij asielzoekers;

• komt minister Brinkhorst in conflict met v v d  en c d a  over de nieuwe meststoffenwet;
• blokkeert een Kamermeerderheid een voorstel van minister Jorritsma om regionale 

stroomnet werken te verkopen aan commerciële ondernemingen;
• haalt d 6 6  zich de woede van de coalitiepartners op het lijf door een motie te onderteke

nen van de ChristenUnie om de Apache-helikopters uit Djibouti terug te halen. d 6 6  keert 
later op haar schreden terug; de motie wordt verworpen;

• gaat het presidium akkoord met de oprichting van een onderzoeksbureau voor de Twee
de Kamer met drie a vier medewerkers;

• komt er geen enquête maar een plenair debat over de miljarden die jaarlijks (extra) in de 
zorgsector worden gepompt.
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M aart 2001

Rekeningrijden?

Nadat in februari een hoorzitting in de Tweede Kamer is gehouden waarin o.a. de a n w b  

nogmaals ten strijde is getrokken tegen het rekeningrijden en langzaam maar zeker duidelijk 
wordt dat een grote Kamermeerderheid twijfelt aan het nut van rekeningrijden, besluit het 
kabinet begin maart om af te zien van de proef met de tolpoorten en in plaats daarvan kilo- 
meterheffing in te voeren indien dat technisch mogelijk is. Ex-Philips-topman Pieper gaat 
onderzoeken of in 2003 op een beperkt aantal locaties kilometerheffing kan worden inge
voerd.

Enschede, rapport com m issie-Oosting

De commissie-Oosting presenteert haar rapport over de vuurwerkramp in Enschede. Het 
rapport wijst geen schuldigen aan, wel verantwoordelijken: het vuurwerkbedrijf, de gemeen
te en de rijksoverheid. Twee wethouders treden af. Het kabinet onderschrijft de conclusie dat 
de rijksoverheid op verschillende punten is tekortgeschoten. Een en ander mag echter niet 
worden gezien als schuldbekentenis. In april reageert de Kamer.

M ond- en klauwzeer

Op woensdag 21 maart wordt in Nederland mond- en klauwzeer ( m k z ) vastgesteld. De 
Kamer besluit zich achter minister Brinkhorst te scharen, nadat eerder P v d A ,  c d a  en Groen
Links zware kritiek op hem hadden geuit omdat hij het algemeen vervoersverbod versoepel
de. Later in de maand ontstaan er bij een deel van de Kamer bedenkingen tegen de preven
tieve ruimingen.

Verloving W illem -Alexander en M axim a

Op 30 maart wordt de verloving van Willem-Alexander en Maxima wereldkundig gemaakt. 
Op verzoek van premier Kok is onderzoek gedaan naar de rol van Jorge Zorreguieta tijdens 
het Videlaregime en heeft minister van Staat Van der Stoel vader Zorreguieta overgehaald om 
niet aanwezig te zijn bij de verloving, noch op de bruiloft. Maxima spreekt bij de bekend
making van de verloving spijt uit over het feit dat haar vader ‘zijn best gedaan heeft voor de 
landbouw in een verkeerd regime’. I11 het parlement is alom lof voor de manier waarop Kok 
de kwestie heeft aangepakt.

En verder...

• wil WD-fractievoorzitter Dijkstal, als enige, af van het wekelijkse vragenuurtje;
• wil een Kamermeerderheid van P v d A ,  v v d , d 6 6  en c d a  meer tijd voor het debat over de 

privatisering van Schiphol;
• onthoudt de Eerste Kamer haar goedkeuring aan het opzeggen van een verdrag over werk-
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tijden door minister Vermeend, omdat de minister het verdrag had opgezegd voordat de 
Kamer hieraan haar fiat had gegeven;

• komt staatssecretaris Verstand in conflict met P vd A  en d 66  over uitbreiding van het zorg
verlof, maar wordt dit opgelost door een compromis waarmee ook de v v d  kan leven;

• bepleit minister Korthals een beperking van de invloed van nationale parlementen op de 
Europese besluitvorming.

A pril 2001

Euthanasie en D rion

De Eerste Kamer stemt in met de nieuwe Euthanasiewet met 46 tegen 28 ( c d a , s g p , Chris- 
tenUnie en s p ) stemmen. Tot ergernis van de christelijke partijen spreekt minister Borst na 
afloop van het debat de bijbelse woorden: ‘Het is volbracht.’ De minister haalt zich vervol
gens opnieuw de woede van vooral deze partijen op de hals door enkele dagen na het eutha
nasiedebat te verklaren ‘niet tegen’ de zogenoemde ‘(zelfmoord)pil van Drion’ te zijn. De drie 
christelijke partijen dienen een motie van wantrouwen in die wordt verworpen. Borst biedt 
haar verontschuldigingen aan voor haar uitspraak na het debat.

H uwelijk

Uit het debat waarin premier Kok verantwoording aflegt over de manier waarop hij de kwes- 
tie-Zorreguieta heeft behandeld, wordt duidelijk dat er geen afspraken zijn gemaakt over de 
aanwezigheid van Jorge Zorreguieta bij de kroning o f andere officiële gebeurtenissen dan het 
huwelijk. Per geval zal een afweging moeten worden gemaakt. De premier ontkent voor een 
voldongen feit te zijn geplaatst doordat de kroonprins Maxima al ten huwelijk had gevraagd 
voordat een oplossing over de aanwezigheid van Jorge Zorreguieta was bereikt.
Minister Brinkhorst, vader van Laurentien die verloofd is met prins Constantijn, stelt in een 
interview het wenselijk te achten dat het staatshoofd alleen een ceremoniële en apolitieke 
functie vervult, v v d  en s g p  noemen de uitspraak een uitglijder omdat zij haaks staat op de 
notitie van Kok. Brinkhorst zegt na een gesprek met de premier zich achter de notitie te 
scharen.

Enschede

De Tweede Kamer bespreekt het rapport-Oosting over de vuurwerkramp in Enschede. De 
Kamer hekelt de laksheid van de overheid inzake het veiligheidsbeleid en meent dat er een 
mentaliteitsverandering moet komen bij zowel burger als overheid, c d a , GroenLinks en 
ChristenUnie dienen een motie van afkeuring in tegen De Grave. De motie wordt verworpen.

M ink K.

Ondanks de toezegging van Korthals uit 1999 dat het Openbaar Ministerie de onderhande- 
lingen met de informant Mink K. zou staken, blijkt dat deze toch zijn doorgegaan. De Kamer 
wil opheldering. Minister Korthals zegt niets te hebben geweten van het nader overleg tussen
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o m  en Mink K. De minister en de Kamer willen disciplinaire maatregelen tegen de officier 
van Justitie die de onderhandelingen doorzette.

En verder...

• concludeert Pieper in zijn rapport dat kilometerheffing over twee jaar kan worden inge
voerd;

• is de Tweede Kamer boos over het mislukken van het overleg tussen de bonden en de n s - 

direet ie;
• steunt de coalitie het kabinetsbeslu it tot ‘ru im in g ’ van grote aantallen koeien vanw ege 

m k z ; de oppositie  heeft ernstige bezw aren;

• krijgt de vijfde Nota Ruimtelijke Ordening van minister Pronk veel kritiek;
• zetten P v d A  en d 66  minister Zalm onder druk om eenmalig de begrotingsregels open te 

breken om meer investeringen te kunnen plegen. Het kabinet bereikt uiteindelijk een 
akkoord over extra uitgaven zonder aantasting van de Zalmnorm;

» wordt P v d A -Kamerlid Albayrak permanent bewaakt na dreigementen. Haar standpunt 
over de uitzetting van Koerdische asielzoekers stuit op veel verzet;

• geeft het kabinet gehoor aan de motie-Rehwinkel en verhoogt het de subsidies voor poli
tieke partijen.

Mei 2001

Com m issie-D onner over wao

De Kamer heeft lof voor de analyse van de commissie-Donner van het w a o -vraagstuk. Het 
advies om alleen zieke werknemers die geen enkele kans meer hebben op werk een w'a o -uit
kering te verstrekken, terwijl gedeeltelijk arbeidsongeschikten moeten terugvallen op een 
w w - o f bijstandsuitkering, wordt echter door verschillende fracties ( P v d A ,  d 66 ,  c d a , Groen
Links, s p  en ChristenUnie) kritisch ontvangen.

Vera n t ivo o rd i ngsdag

Voor de tweede maal staat de derde woensdag van mei in het teken van de financiële verant
woording. De informatie die Zalm biedt is volgens het c d a  nog onvoldoende. De P v d A  denkt 
aan een eigen onderzoek door de Kamer naar het financieel beheer bij verschillende onder
delen van de ministeries van Defensie, Economische Zaken en Justitie, v v d  en d 66  willen het 
debat met de regering afvvachten.

En verder...

• verklaart SGP-Eerste-Kamerfractievoorzitter Holdijk niet aanwezig te zullen zijn bij de 
kerkelijke inzegening van het huwelijk van prins Constantijn en Laurentien Brinkhorst 
om te voorkomen dat hij de hand moet schudden van minister Brinkhorst die verant
woordelijk is voor het M K Z - b e l e i d ;

• stelt p v d A - f r a c t i e l e i d e r  Melkert in een interview met de Volkskrant dat premier Kok tijdens
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zijn leiderschap van de P vdA niet altijd voldoende de ideologische koers van de partij heeft 
bepaald. Kok verklaart verdrietig te zijn over deze uitspraak maar na een goed gesprek tus
sen beiden klaart de lucht op;

• veroordeelt een Kamermeerderheid discriminerende uitspraken van imams over homo
seksuelen;

• halen fractievoorzitters De Graaf van d 6 6  en Dijkstal van de v v d  uit naar de christelijke 
partijen vanwege hun opstelling in het euthanasiedebat. Dijkstal spreekt van onverdraag
zaamheid vergelijkbaar met de oordelen van imams over homo’s;

• zal minister Netelenbos overeenkomstig de wens van de Tweede Kamer een verbod op 
‘handmatig’ telefoneren in de auto invoeren;

• dienen P v d A ,  c d a  en d 6 6  een initiatiefwet in om de positie van gemeenten op de grond
markt te verstevigen;

• wil de Kamer een spoeddebat over de chaos bij de n s ; de minister zegt meer greep te wil
len op het bedrijf;

• dreigt PvdA-Kamerlid Hindriks de Kamer te verlaten omdat hij zijn initiatiefwetsvoorstel 
dat hij met de v v d  heeft gemaakt over winkelen op zondag moet intrekken. De PvdA-frac- 
tie ziet strijdigheid met het initiatiefwetsvoorstel van PvdA en ChristenUnie over de moge
lijkheid om werken op zondag te kunnen weigeren. Hindriks blijft na de toezegging dat 
zijn voorstel nader kan worden uitgewerkt en in de fractie zal worden besproken.

Juni 2001

Eerste Kamer

Volgens Tweede-Kamervoorzitter Van Nieuwenhoven is de Eerste Kamer ‘absoluut overbo
dig’ en gedragen de senatoren zich vaak als ‘gemankeerde Tweede-Kamerleden’. Ook diverse 
senatoren laten zich kritisch uit over het functioneren van de Eerste Kamer.

Kilom eterheffing

De fractievoorzitters van de paarse coalitie gaan akkoord met het besluit af te zien van het 
rekeningrijden en over te stappen op de kilometerheffing. Minister Netelenbos zal een wets
ontwerp ter zake niet zelf in de Kamer verdedigen, maar overlaten aan haar opvolg(st)er. Op 
aandrang van de v v d  wordt de kilometerheffing bij de invoering een platte heffing: geen dif
ferentiatie naar tijd en plaats.

Verantwoordingsdebat

Het plenair debat over de financiële verantwoording van het kabinetsbeleid leidt tot de con
clusie dat voortaan ook de zelfstandige bestuursorganen en andere semi-overheidsdiensten 
financiële verantwoording moeten afleggen. Verder is de druk op minister Borst opgevoerd 
om op korte termijn meer inzicht te geven in het effect van extra uitgaven in de zorg. De 
Kamer laat extra onderzoek verrichten naar onderdelen van de jaarverslagen van Defensie en 
Justitie.
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En verder...

• brengt de commissie-Alders haar rapport over de brand in Volendam uit. De commissie 
concludeert dat er van alles mankeerde aan het café, dat de eigenaar en de gemeente dit 
wisten, maar niets ondernamen;

• leidt een amendement van v v d ,  d 6 6  en c d a  tot spanning in de coalitie. Het beoogt het 
m ogelijk te maken dat het ontslagverbod voor zieke werknemers wordt opgeheven wan
neer zij zich onvoldoende inzetten om weer aan het werk te komen. Het kabinet gaat 
akkoord met het amendement onder voorwaarde dat de directeur van het arbeidsbureau 
wordt verplicht een tweede oordeel te vragen. De PvdA-fractie is ook tegen het gewijzigde 
amendement;

• is de MKZ-crisis officieel voorbij. Het eindoordeel van de Kam er over het beleid van 
minister Brinkhorst is betrekkelijk gunstig;

• laat minister Vermeend weten dat de commissie-Koning meer tijd nodig heeft om het 
onderzoek a f te ronden naar het vermeende misbruik van subsidies van het Europees 
Sociaal Fonds. De Tweede Kamer, met uitzondering van de P v d A ,  dreigt een eigen onder
zoek in te stellen als het onderzoek niet vóór 31 augustus klaar is;

• stemmen v v d  en d 6 6  tegen aanpassing van de basisvorming;
• is het kabinet tegen een door een Kamermeerderheid gewenst nader onderzoek naar de
• Herculesramp;
• krijgt de Tweede Kamer hartmassage-apparatuur;
• wordt onparlementaire taal niet meer geschrapt uit de Handelingen.

Juli 2001

Toestem m i ngswe t

Vijftien Kamerleden (vijf P v d A,  acht GroenLinks en twee d 6 6 ) laten aantekenen geacht te wor
den tegen te hebben gestemd bij de behandeling van de Toestemmingswet voor het huwelijk 
van Willem-Alexander en Maxima. De tegenstemmers van P v d A -  en D66-huize hebben er 
bezwaren tegen dat de koninklijke familie zich verbindt met een familie waarvan de vader een 
belast verleden heeft. Bij de GroenLinksers spelen daarnaast republikeinse motieven. De s g p  

gaat akkoord hoewel de bruid (nog) rooms-katholiek is. De s p  is niet aanwezig bij het debat.

Referendum , burgemeesters en Den Haag

De v v d -senaatsfractie ligt dwars bij de dossiers inzake het correctief referendum, de benoe
ming van burgemeesters en de herindeling van de regio Den Haag, waardoor het onzeker is 
o f er meerderheden kunnen worden gevonden. De drie wetsontwerpen worden echter met 
de stemmen van de v v d  aangenomen. WD-kopstukken Dijkstal, Jorritsma en partijvoor
zitter Eenhoorn hebben daarbij de nodige politieke druk uitgeoefend. Minister De Vries zegt 
de v v d  bij het wetsontwerp inzake de benoeming van burgemeesters toe dat bij de eerstvol
gende wijziging van de Gemeentewet zal worden voorgeschreven dat gemeenten als regel 
twee kandidaten moeten aanbevelen.
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De geblesseerde Maxima Zorreguieta mankt op 3 ju li kennis met de leden van de Eerste en Tweede 

Kamer in de Ridderzaal. [Foto: Roel Rozenburg, n r c  H andelsblad/

En verder...

• gaat de Tweede Kamer akkoord met een wet die preventief fouilleren mogelijk maakt;
• blijkt uit twee nieuwe rapporten dat er geen bewijs is voor doorlating van grote hoeveel

heden cocaïne met behulp van corrupte opsporingsambtenaren zoals de commissie- 
Kalsbeek stelde. Kalsbeek geeft ‘als lid van het kabinet’ geen commentaar op de rappor
ten;

• beweert het t r o s -programma ‘Opgelicht’ dat oud-GroenLinks-Kamerlid Singh Varma 
een dodelijke ziekte voorwendt om de aandacht af te leiden van haar financiële proble
men. Tweede-Kamerfractieleider Rosenmöller en partijvoorzitter De Rijk verklaren dat 
Singh Varma ‘zeer verward’ is;

• komt er als gevolg van een motie van P vd A  en d 66  een studie naar een ‘gewogen toets’ als 
alternatief voor de veiling van de etherfrequenties;

• stemt de v v d  twee keer ‘verkeerd’ en helpt zo tegenstanders aan een meerderheid. De eer
ste keer betrof het een wetsontwerp over deals met criminelen die willen getuigen tegen 
andere criminelen. De tweede keer ging het om een extra vergoeding voor de gevolgen van 
de MKZ-crisis;

• is een ruime Kamermeerderheid voor het sturen van NAVo-troepen naar Macedonië. 
GroenLinks ziet de missie liever onder VN-Vlag;

• komt staatssecretaris Adelmund de Kamer tegemoet door de leerplichtige leeftijd te ver
lagen naar vier jaar;
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• zwakt minister Brinkhorst zijn voorstel voor een maandelijkse MKz-controle a f na kritiek 
van de Kamer;

• versoepelt minister Brinkhorst de strafkortingen op de vergoedingen voor de MK.z-scha- 
de.

Augustus 2001

Europees Sociaal Fonds

PvdA-fractievoorzitter Melkert, tevens oud-minister van Sociale Zaken, staat al enige tijd 
onder druk vanwege berichten in de media over zijn rol in het vermeende misbruik van gel
den van het Europees Sociaal Fonds in de periode 1994-1996. Melkert wil pas reageren na 
rapportage door de commissie-Koning. Het rapport van de commissie verschijnt op aan
drang van het kabinet eerder dan gepland. Premier Kok ontkent enige samenhang tussen de 
vervroeging van het rapport en zijn voornemen om deze maand uitsluitsel te geven over zijn 
politieke toekomst (en daarmee over die van zijn mogelijke opvolger Melkert). Koning con
cludeert dat de besteding van de subsidies in de desbetreffende periode op alle niveaus ‘slor
dig' is geweest, maar dat van fraude geen sprake was. Melkert verklaart in een persconferen
tie dat hij zich van alle blaam gezuiverd voelt. Vooraf heeft hij zijn publieke reactie bespro
ken met de fractieleiders van v v d , d 66 ,  c d a  en GroenLinks. De Kamer acht een parlemen
tair onderzoek niet noodzakelijk; op initiatief van de v v d  zal er wel een hoorzitting worden 
gehouden.

Kok en M elkert

Premier Kok maakt op 29 augustus bekend te zullen terugtreden als politiek leider van de 
P vd A .  Tegelijkertijd beveelt hij fractieleider Melkert aan als zijn opvolger. In politiek Den 
Haag overheerst lof voor de premier. Bij c: d a , s g p , GroenLinks en s p  zijn ook kritische gelui
den te horen.

En verder...

4 levert een rapport van topambtenaren kritiek op de effectiviteit van de zogenaamde ‘Mel- 
kert-banen’; Melkert en Kok verdedigen de maatregel van het vorige kabinet met kracht. 
Minister Vermeend suggereert dat in de berichtgeving over het rapport ‘op de man wordt 
gespeeld’, ‘enkel en alleen met het oog op de opvolgingskwestie in de PvdA’;

• houdt staatssecretaris Faber tegen de wens van een Kamermeerderheid in vast aan een 
verbod van verschillende landbouwgiffen;

• worden de strafkortingen op de m k z -vergoedingen onder druk van v v d ,  c d a ,  Christen- 
Unie, s g p  en s p  verder verlaagd;

• verklaart GroenLinks-fractievoorzitter Rosenmöller zich ‘belazerd’ te voelen in de kwestie- 
Singh Varma;

• zullen de radiofrequenties toch worden geveild.
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Staatsman mét ideologische veren

H. Daalder, Het socialisme van Willem Drees (Bert Bakker; Amsterdam 2000) i s b n  90 351 
2285 2, 61 p., prijs: ƒ 25,-.

Als het bank- en credietwezen, de grondstoffenvoorziening, de grote monopolistische 
bedrijven, “de poliepen”, de internationale concerns in handen blijven van de grote geld
magnaten, dan zal hun economische macht zich telkens weer doen gelden op een wijze, die 
de democratie verzwakt en doorkruist.’ Dit zijn woorden uit de illegaal uitgegeven brochu
re Ordening en socialisatie (1945), waarin Willem Drees (1886-1988) een socialistisch pro
gramma opstelde voor een bevrijd Nederland. Dit is één van de fragmenten uit het werk 
van Drees die zijn bijgevoegd bij Het socialisme van Willem Drees door de politicoloog H. 
Daalder. In dit toegankelijke boekje, de uitgave van de tiende Drees-lezing van 29 novem
ber 2000, maakt Daalder duidelijk hoe deze sociaal-democratische voorman uitgroeide tot 
Nederlands nationale staatsman, maar tegelijkertijd zijn hele politieke leven vervuld bleef 
van socialistische idealen.

Dit plaatst Drees in scherp contrast met de huidige sociaal-democratische staatsman 
Wim Kok. In de Den Uyl-lezing van 11 december 1995 meende Kok: ‘Het afschudden van 
ideologische veren is voor een politieke partij als de onze niet alleen een probleem, het is in 
bepaalde opzichten ook een bevrijdende ervaring.’ Om te vervolgen met een citaat uit Het 
socialisme op sterk water (1988) van partij-ideoloog Paul Kalma: ‘Een werkelijke vernieu
wing van de P v d A  begint daarom met een definitief afscheid van de socialistische ideologie; 
met een definitieve verbreking van de ideologische banden met andere nazaten van de tra
ditionele socialistische beweging.’

Een vraag die het lezen van het boek opwerpt is: zou Drees zich thuis hebben gevoeld bij 
de huidige P v d A ?  Na de Tweede Wereldoorlog was hij geen grote voorstander van de ‘door- 
braak’-gedachte en stond hij een voortzetting voor van de vooroorlogse sdap. Pas nadat er 
voor hem voldoende zekerheid was over het socialistische karakter kon hij instemmen met 
de oprichting van de Partij van de Arbeid. In 67 jaar lidmaatschap van s d a p  en P vd A zou 
Drees vrijwel alle mogelijke posities binnen de partij bekleden (partijbestuurder in Den 
Haag, gemeenteraadslid, wethouder, lid Provinciale Staten, lid Tweede Kamer). Tussen 1948 
en 1958 was hij minister-president. Mede door de opkomst van Nieuw Links besloot hij de 
P v d A in 1971 te verlaten, in de woorden van Daalder onder meer omdat hij ‘de diepte van 
het socialistische gedachtegoed van vele nieuwlichters wantrouwde’.

In de jaren zeventig en tachtig liet Drees als ‘politicus zonder partij’ nog veelvuldig van 
zich horen. In zijn latere analyses zijn verschillende constanten te vinden, zo laat Daalder 
zien: een verzet tegen het uit de hand lopen van de overheidsuitgaven; kritiek op politieke 
polarisatie (een andere reden om de P vd A  na Nieuw Links de rug toe te keren); afkeer van 
de gedoogcultuur waarin bestuurders onwettig gedrag tolereren; een voorkeur voor meer 
werkgelegenheid boven uitbreiding van de sociale zekerheid. Op deze punten zou Drees 
kunnen aansluiten bij het zuinige poldermodel van Kok en bij diens adagium van ‘werk, 
werk en nog eens werk’, met uitzondering wellicht van de politieke gedoogcultuur waarin 
bestuurders excuses aanbieden in plaats van verantwoording afleggen. Voeg daarbij het
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‘wethoudersocialism e’ van Drees, de ‘eeuwige zoeker van het com prom is, de belichaming 
van de depolitisering’, en Kok heeft zijn politieke vader gevonden.

En toch is het antwoord op de vraag o f Drees zich bij de huidige P vd A  zou thuis voelen 
na het lezen van het boek eenduidig ‘nee’. ‘Als je Drees van binnen opensnijdt, dan is hij zo 
rood als een kreeft’, zo citeert Daalder de vrijzinnig-democraat H.P. Marchant. Drees voel
de zich zijn gehele leven nauw verbonden met de arbeidersbeweging. Hij waakte ervoor dat 
arbeidersvertegenwoordigers een vaste plaats kregen in allerlei politieke advies- en overleg
organen (zoals de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid) en stond 
onder meer aan de basis van de Wet op de ondernemingsraden (1950). Hoewel ook Kok 
zijn politieke loopbaan in de vakbeweging begon, zullen weinigen hem omschrijven als een 
‘rode kreeft’. Wat de sociaal-democratische vader het meest onderscheidt van zijn zoon is 
het behoud van ideologische veren. Drees was een bestuurder die socialistische overtuigin
gen niet zag als een last, maar als een blijvende bron van inspiratie.

Met veel Paarse mores zou deze sociaal-democraat -  die toch ook met de liberalen heeft 
geregeerd! -  nooit kunnen instemmen. Zo stelde Drees een groot belang in de gescheiden 
verantwoordelijkheden van regering en parlement, dat het volste recht en ook de taak had 
een kritisch geluid te laten horen. Van ‘Torentjesoverleg, zou hij niet willen weten’, 7.0 meent 
ook Daalder. Hij juichte het toe dat bestuurders verantwoording aflegden aan hun partij. 
Drees kon ook niet, zoals de sociaal-democraten van Kok, worden betrapt op een heilig 
geloof in de zegeningen van de vrije markt. Hij was een fervent voorstander van gemeen- 
schapsbezit, ook van de belangrijkste bedrijven, en was teleurgesteld dat de voorgenomen 
socialisatie van de productiemiddelen tijdens zijn regeringen maar zeer moeizaam van de 
grond kwam.

M et hand en tand zou Drees zich hebben verzet tegen de recente privatisering van de 
nutsbedrijven. In tegenstelling tot de Paarse privatisering van de grondm arkt toonde hij 
zich ook een warm  voorstander van het erfpachtsysteem, waarbij de overheden zeggen
schap houden over de grond. Economische ontwikkeling stond bij Drees hoog in het vaan
del, maar dit mocht niet ten koste gaan van de natuur (hij verzette zich bijvoorbeeld tegen 
de uitbreiding van vliegvelden) o f de sociale cohesie (hij bleef zich stoten aan grote inko
mensverschillen).

Natuurlijk zijn de om standigheden anders en is de tijd en tijdgeest een andere. M aar 
visies en ideologie zijn in de kern tijdloos. Het is opm erkelijk hoe vaak ik al lezend dacht, 
bijvoorbeeld bij de inkomensverschillen en de privatiseringen: deze m ening en visie zou in 
de huidige politiek van toepassing en gepast zijn, maar dit geluid horen we helaas te wei
nig. Drees zou met zijn socialistische ideologische veren dan ook in de huidige politieke 
strijd alleen oppositie kunnen voeren tegen zijn opvolgers. M aar ja, o f  die rol hem wel had 
gepast? D aarvoor was hij dan misschien toch weer te veel staatsman.

Agnes Kant
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Boeiende Kamerdebatten in de jaren vijftig

Carla van Baaien en Jan Ramakers (red.), Het kabinet-Drees III, 1952-1956. Barsten in de bre
de basis (Sdu Uitgevers; Den Haag 2001) i s b n  90 12 08951 4, XVIII+631 p„ prijs: ƒ 125,-.

Begin 2001 presenteerde het Nijmeegse Centrum voor Parlementaire Geschiedenis ( c p g ) in 
de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer een mooi boek -  wat uitvoering betreft maar 
zeker ook naar de inhoud -  over de regeerperiode van het kabinet-Drees III, dat wil zeggen 
van 1952 tot 1956. Alhoewel het deel 5 is in de reeks over de opeenvolgende naoorlogse kabi
netten, is veeleer sprake van een nieuwe start dan van de voortzetting van aangevangen 
arbeid. Voorheen stelde het c p g  zich tot taak alles wat politiek van betekenis was of kon zijn 
vast te leggen. Dat leverde per parlementair jaar al gauw duizend pagina’s dikke studies op: 
naslagwerken die in elk geval niet uitnodigden tot lezing.

Van dat spoor is het c p g  met de publicatie van de nieuwe studie onmiskenbaar afgestapt. 
Het deel over Drees III is een prettig leesbaar boek waarin allerlei zaken die van belang waren 
voor de verhoudingen tussen de voornaamste politieke actoren beschreven en geanalyseerd 
worden. Selectiecriterium 0111 een bepaald voorstel o f onderwerp meer o f minder aandacht 
te geven was niet het intrinsieke belang ervan maar de uitwerking op de verhoudingen tus
sen fracties respectievelijk Kamers en kabinet respectievelijk bewindslieden en vice versa. In 
de ‘ Inleiding’ tonen de beide redacteuren -  Carla van Baaien en Jan Ramakers -  zich bewust 
van het risico een al te spannend beeld van de betrokken kabinetsperiode te schetsen op 
grond van genoemd selectiecriterium. Niet alleen de beide redacteuren maar alle negen 
auteurs komt de waardering toe dat het boek niet een aaneenrijging van losse stukken vormt. 
Voor een collectief product is de eenheid van benadering, wijze van beschrijving maar ook 
van stijl bepaald verrassend. Vanuit heldere inleidingen schreven steeds enkele auteurs de 
afzonderlijke paragrafen van één hoofdstuk, elkaar stellig op het juiste spoor houdend. De 
meest boeiende debatten van de Tweede Kamer -  en af en toe van de Eerste Kamer -  met de 
bewindslieden van het kabinet-Drees III treft men in het boek aan, niet chronologisch maar 
min o f meer thematisch. Vooral de immateriële pap wordt niet alleen heel leesbaar opge
diend, de extra smakelijke krenten worden er steeds goed uitgelicht. De beschrijving is een 
prettige combinatie van distantie en betrokkenheid met af en toe een licht ironische onder
toon, een schaarse uitzondering als ‘de c p n  gaf er weer eens blijk van aan paranoia te lijden’ 
(cursivering Gv) daargelaten.

Voor stokoude politici en parlementaire journalisten -  en de paar wetenschappers die de 
Kamerdebatten onder het kabinet-Drees III al eens met een grove stofkam doornamen -  is 
het boek vooral een teest der herkenning. Als de jaren vijftig nogal eens als saai worden afge
daan, dan geldt dat toch niet voor het contact tussen Kamers en kabinet. De selectie van de 
beschreven debatten maakt duidelijk dat het politieke bedrijf ook in die jaren boeiend en 
vaak genoeg heel spannend was.

Vooral de paragrafen over de Zondagswet, cremeren naast begraven -  met het fenomeen 
schijnbegrafenis! - ,  de humanistische geestelijke verzorging van militairen en het televisie- 
bestel, net als de hoofdstukken over de naweeën van de bezettingsjaren en het koloniale ver
leden en over het mandement leveren mooie beschrijvingen van stukken parlementaire 
geschiedenis.
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Hoezeer de nieuwe aanpak van het c p g  ook bijgevallen moet worden en hoe uitgespro
ken ook de waardering voor de toegankelijkheid en leesbaarheid van het boek, op onderde
len kan een kritische opmerking niet achterwege blijven. Belangrijkste kritiekpunt is stellig 
het weinig doordachte gebruik van tal van begrippen, wat extra opvalt gezien de hiervoor 
gememoreerde eenheid van benadering en stijl. Allerlei ongedefinieerde begrippen komen 
ter sprake als parlementaire controle(taak), fractiediscipline, beperking van controlerende 
bevoegdheid, macht(eloosheid) en invloed, maar ook motie van afkeuring o f wantrouwen, 
alsmede fractie ter linker- of rechterzijde waarbij je je als lezer nogal eens afvraagt wat pre
cies bedoeld wordt. Het kan haast niet anders dan dat een onhelder begrippenapparaat resul
teert in beschrijvingen waar staatsrechtelijk bepaald vragen bij gesteld kunnen worden. Dat 
kon bijvoorbeeld gaan over de Kamer die zichzelf beperkte in de uitvoering van haar con
troletaak, over een amendement dat aangenomen werd in de Eerste Kamer of over een motie 
waar minister Cals de onbedoelde betekenis van een motie van wantrouwen aan toekende.

Daar komt bij dat de politieke analyse ten aanzien van de kabinetsperiode als geheel niet 
bijzonder overtuigend is. In het slothoofdstuk wordt ietwat gekunsteld toegeschreven naai
de ondertitel Barsten in de brede basis. De suggestie is vooral dat de P vd A  en de k v p  al bijna 
op elkaar zijn uitgekeken. Dat zich fricties voordeden tussen grote -  al sinds 1945 samen 
optrekkende -  partijen met verschillende programma’s is toch vanzelfsprekend. Het is stellig 
juist dat de k v p -fractie zich onder leiding van Romme wilde profileren en in dat verband het 
kabinet maar al te graag als extraparlementair beschouwde. De PvdA -  die in de parlemen
taire verslaglegging de k v p  verweet extra naar rechts te hangen in coalities met de P v d A -  was 
meermalen duidelijk gefrustreerd met als uitbarsting de kabinetscrisis van medio 1955 over 
de huurverhoging in samenhang met belastingverlaging. Het gemak waarmee de crisis onder 
leiding van PvdA-fractievoorzitter Burger werd opgelost is in dit verband echter veelzeggend.

Juist in het laatste jaar heeft het toch al zeer productieve kabinet een ruime oogst binnen
gehaald, onder meer de a o w  en de opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de 
gehuwde vrouw. In het boek ontbreekt het tijdsperspectief opvallend, waardoor uitspraken 
dat het nooit meer werd wat het vroeger was -  zowel na het mandement in 1954 als na de 
huurwetcrisis in 1955 -  niet duidelijk onderbouwd zijn. Voorheen waren er ook spannende 
botsingen. De eindconclusie dat de regeringsfracties er ten aanzien van de positie van de 
vrouw niet meer in slaagden elkaar tegemoet te komen en dat aan het eind van de rit het nu 
‘trouwens ook binnen de fracties begon te rommelen’ lijkt niet verantwoord. De verschillen 
van inzicht binnen de k v p  waren bijgelegd en de fractie als geheel koos juist voor de door de 
P v d A zeer gewenste lijn van emancipatie. De verdeeldheid binnen de P v d A  is uit de Hande
lingen niet op te maken, afgezien van een opmerkelijke maar politiek weinig om het lijf heb
bende oprisping van een enkele Justitiespecialiste. Dat de PvdA-fractie bij de stemming over 
het reactionaire maar betekenisloze amendement om de man als hoofd van de echtvereni
ging in het Burgerlijk Wetboek te handhaven slecht was opgekomen, wordt meermalen ter 
ondersteuning genoemd, maar is gewoon onjuist. Er waren juist extra veel PvdA-leden bij de 
stemming aanwezig, maar ze konden aanneming van het amendement nu eenmaal niet 
tegenhouden omdat de confessionele fracties tezamen over 55 van de 100 Kamerzetels 
beschikten.

De ietwat magere verlies- en winstrekening aan het eind van het boek is een consequen
tie van de aanpak. De verkiezingsuitslag en kabinetsformatie vormen de start van elk volgend 
kabinet en komen daardoor niet of nauwelijks aan het eind van het boek aan de orde. O f een
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kabinet de vooraf beoogde o f afgesproken doeleinden gerealiseerd heeft komt mede als 
gevolg daarvan ook niet erg uit de verf. Of de kiezers de resultaten bij de verkiezingen belo
nen evenmin. In dit opzicht was het wel vreemd al eerder te lezen dat de winst van de P vdA 

in 1956 vooral uit protestantse proteststemmen tegen het mandement bestond.
Enkele kritische opmerkingen ten spijt blijft voorop staan, dat de parlementaire geschied

schrijving met een mooi boek is verrijkt en dat nu al wordt uitgezien naar het volgende deel 
over het laatste kabinet-Drees, waarmee een eind kwam aan de brede basis en de rooms-rode 
samenwerking.

Gcrard Visscher

kvp -geschiedenis

l.A. Bornewasser, Katholieke Volkspartij 1945-1980, Band II, Heroriëntatie en integratie (1963- 
1980) (Valkhof Pers; Nijmegen 2000) i s b n  90-5625-092-2, 778 p., prijs ƒ 95,-.

De tweede en afsluitende band van J.A. Bornewassers studie van de geschiedenis van de k v p  

bevat, net als destijds de eerste, strikt genomen geen parlementaire geschiedenis -  toch wel 
vermeldenswaardig voor lezers van een Jaarboek Parlementaire Geschiedenis. Het betreft een 
partijgeschiedenis, wraarin de nadruk ligt op organisatorische aspecten. De parlementaire 
geschiedenis wordt uitsluitend behandeld voorzover van belang vanuit deze optiek en op 
basis van secundaire literatuur. Een verantwoording van de door hem gevolgde werkwijze 
heeft Bornewasser na de verschijning van Band I gegeven in de reeks Mededelingen van de 
Afdeling Letterkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Inte
ressant daarin is de constatering dat voor de politicologie, hoewel de schrijver van een par
tijgeschiedenis van de resultaten daarvan ‘welhaast vanzelfsprekend’ dient kennis te nemen, 
in zijn geval uiteindelijk slechts een beperkte rol is weggelegd geweest: ‘Onder oprechte dank 
aan de theoretici en modelontwerpers voor de sensitiviteit bevorderende steun die zij aan een 
eenvoudig archiefonderzoeker en descriptor hebben verleend, hoop ik mijn taak in historio
grafische zelfstandigheid te kunnen voltooien.’1

Desondanks voldoet de studie van Bornewasser ruimschoots aan het door de redactie van 
dit jaarboek gehanteerde criterium, namelijk dat zij van belang moet zijn voor een goed 
begrip van de positie en het handelen van het Nederlandse parlement in een meer of min
der recent verleden. De k v p  heeft immers decennialang het Nederlandse politieke leven 
beheerst. Ditzelfde gold bovendien aanvankelijk voor het c d a , waarvan deze band onver
mijdelijk tevens de oorsprong beschrijft. De ontstaansgeschiedenis van genoemde partij was 
eerder reeds beschreven vanuit respectievelijk a r p - en CHU-perspec'tief en als zelfstandig 
onderwerp van studie. Thans staat het aandeel van de katholieken centraal. Daarbij is de 
auteur, zoals ik reeds constateerde naar aanleiding van Band I,2 zeldzaam grondig en gede
gen te werk gegaan.

Zie ik het goed, dan schuilt het belang van deze band echter bovenal in de uitgebreide pro
loog, die tevens fungeert als epiloog van het vorige deel. Hierin somt Bornewasser enkele
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kenmerken op van de k v p .  Z o  herinnert hij er in de eerste plaats aan dat de k v p  de enige 
christen-democratische partij in het naoorlogse West-Europa was die zich ‘katholiek’ noem
de. Dit betekende niet dat zij een kerkelijke partij wenste te zijn. Wel was de k v p  confessio
neel in de zin dat, zoals het rapport Grondslag en karakter van de k v p  (1966) het uitdrukte, 
zij bewust uitging van een christelijke inspiratie en oriëntatie bij het bepalen van fundamen
tele waarden inzake mens en samenleving. Concreet resulteerde dit in een politiek van inte
gratie, synthese en harmonie. Een tweede kenmerk was dat van de middenpartij. Zo de k v p  

al conservatief kon worden genoemd, het mogelijke derde kenmerk, dan was zij dit vooral op 
de cultureel-maatschappelijke dimensie van de tegenstelling rechts-links. Bovendien was er 
op dat gebied dan nog eerder sprake van hervormingsconservatisme dan van herstelconser- 
vatisme.

Alledrie deze kenmerken hadden ook reeds gegolden voor de vooroorlogse r k s p , zoals uit 
Band I bleek. Een centrale stelling van deze tweede band is dat er tevens sprake is van conti
nuïteit tussen k v p  en c d a . Volgens Bornewasser heeft de k v p  haar karakter, ondanks alle 
doorgemaakte ontwikkelingen, gedurende de laatste zeventien jaar van haar bestaan weten te 
behouden. Mede om deze reden kon menig K v p ’ e r  dan ook met overtuiging het c d a  bin
nengaan: ‘ ( ...)  zij begroetten het c d a  als een de tegenstellingen binnen hun kerk overstij
gend tehuis, waarin zij met nieuwe mensen en tevens bevrijd van vastgeroeste partijkaders in 
oecumenische vrijheid politiek werkzaam konden zijn.’ (p. 639)

Als verklaring voor het aftreden van voorzitter De Zeeuw medio jaren zeventig noemt 
Bornewasser dat deze als niet-van-huis-uit-katholiek onvoldoende vertrouwd was met de 
sfeer in de partij. Op vergelijkbare wijze wees hij in een na het historische zetelverlies van het 
c d a  in 1994 gegeven interview als mogelijke oorzaak op de ‘gereformeerde rompstand’ van 
Brinkman. Ook diende het c d a  behoedzamer te zijn met het beklemtonen van zijn christe
lijke identiteit. Het was immers juist het losser worden van de relatie tussen de katholieke 
geloofsovertuiging en de politieke stellingname die, meer dan oecumenische toenadering, 
binnen de k v p  de groei naar hekcD A  had mogelijk gemaakt.3

Hier staat tegenover dat het met diezelfde k v p  in de in deze band beschreven periode 
voortdurend bergafwaarts is gegaan. Eerder heb ik het beeld gebruikt van twee doorbraken 
die in de Nederlandse politieke en parlementaire geschiedenis te onderscheiden zouden zijn. 
De vorming van christelijke partijen, in de negentiende eeuw, is volgens deze zienswijze de 
eerste doorbraak, te weten van de toenmalige politieke tweedeling in conservatieven en libe
ralen. Deze doorbraak, op gang gebracht door Groen van Prinsterer, sorteerde eerst decen
nia later effect. De tweede doorbraak, na de Tweede Wereldoorlog ondernomen door in het 
bijzonder de socialisten, was erop gericht de resultaten van de eerste doorbraak ongedaan te 
maken. Deze tweede doorbraak kreeg eveneens pas veel later succes. In zijn boek merkt Bor
newasser niet geheel ten onrechte op dat een dergelijke visie wellicht wat te ongenuanceerd 
is. Hij onderscheidt twee verschillende doorbraken in de naoorlogse periode: een kort na de 
oorlog en een bestaande uit het op drift raken van de Nederlandse kiezer in de jaren zestig. 
Ook dan blijft echter een feit dat de k v p  tegen deze laatste doorbraak niet bestand is geble
ken.

Hans-Martien ten Napel

157



BOEKBESPREKINGEN

Noten

1 J.A. Bornewasser, (On)partijdig? Over partijgeschiedetiis (Am sterdam  1 9 9 7 ) P- 6 en 53.

2 Zic m ijn bespreking daarvan in: Acta Politica 31 (1996) nr. 3, p. 318-321.

3 Trouw, 28 mei 1994.

Uit de vroege geschiedenis van de a r p

Rienk Janssens, De opbouw van de Antirevolutionaire Partij 1850-1888 (Verloren; Hilversum 
2001) i s b n  90 6550 633 o, 411 p., prijs: ƒ 66,-.

Na een ontspannen verlopen openbare verdediging‘beklaagde’ promotor G.J. Schutte zich in 
de laudatio over het feit dat de jonge doctor ervoor had gekozen om de voorzijde van zijn 
boek te sieren met een portret van Abraham Kuyper. Schutte had naar eigen zeggen nog zo 
gehoopt dat door Janssens’ onderzoek het bestaande beeld van Kuypers dominante positie 
binnen de antirevolutionaire richting enigszins had kunnen worden bijgesteld, zodat in 
plaats van de landelijke voorman de plaatselijke leiders o f leidertjes eens wat meer op de 
voorgrond waren komen te staan.

Deze laatstgenoemden hebben weliswaar in deze studie een geheel eigen plaats o f plaats
je gekregen, de auteur kon geen logischer keus maken dan die voor de beeltenis van de theo
loog, journalist en partijleider Kuyper. In het boek eist deze -  hij werd niet voor niets door 
enkele van zijn politieke tegenstanders ook wel de ‘paus der gereformeerden’ genoemd -  
namelijk als geen ander de absolute hoofdrol op. In zijn conclusie schrijft Janssens dan ook 
terecht: ‘Aan het eind van deze studie is de constatering dan ook op zijn plaats dat de Anti
revolutionaire Partij na 1879 in hoge mate samenviel met de persoon van Kuyper zelf.’ (p. 330) 

Janssens heeft een lijvig en uiterst gedegen boek geschreven. Hij beschrijft de opbouw van 
de antirevolutionaire richting c.q. partij aan de hand van de ontwikkelingen in vijf kiesdis
tricten, te weten: Groningen, Gouda, Goes, Sneek en Amersfoort. Deze lokale geschiedenis
sen leveren boeiende verhalen op over de ‘politieke’ omgangsvormen in de tweede helft van 
de negentiende eeuw. Zo sneuvelden in mei 1887 in Gouda de ruiten van woningen van een 
aantal antirevolutionairen en vonden er vechtpartijen plaats, omdat de antirevolutionairen 
hadden geweigerd de liberale (!) verkiezingsoverwinning te vieren met het uithangen van de 
nationale driekleur, (p. 305) Een paar jaar eerder uitte de antirevolutionair R.K. Okma (wel
ke protestantse ouders gaven hun kind zulke voorletters?) zijn onvrede over de liberalen in 
Sneek, die zouden rommelen met de telling van de stemmen. In een bericht aan de grote 
roerganger Kuyper schreef hij dat het gewone volk de verantwoordelijke notabelen ‘een 
schurketroep’ vond. (p. 234)

Maar niet alleen zaten antirevolutionairen en liberalen elkaar in de onderzochte periode 
voortdurend in de haren, ook binnen de antirevolutionaire gelederen zelf was het in die tijd 
allesbehalve pais en vree. In het (achttiende) hoofdstuk ‘Antirevolutionaire verdeeldheid’ 
worden enkele van die controversen tussen de verschillende kampen uit de doeken gedaan. 
Eenieder ontwikkelde zo zijn eigen ideeën over welke koers de a r p  moest gaan varen. Maar
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duidelijker nog dan al die verschillende groepen bij elkaar had voorman Kuyper reeds voor 
ogen hoe de partij er in de nabije toekomst moest komen uit te zien. Onder zijn leiding vond 
een proces van ‘modernisering, professionalisering en centralisering’ plaats, waardoor de 
a r p  een volwassen partij werd. (p. 272)

De opbouw van de Antirevolutionaire Partij 1850-1888 is logisch ingedeeld en Janssens is geze
gend met een heldere schrijfstijl. Desondanks duizelde het mij toch af en toe van de opsom 
ming van namen van de verschillende lokale actoren, van de in de tekst (tussen haakjes) 
geplaatste jaren waarin zij leefden -  hadden die niet in het personenregister gekund? -  en 
bovenal van hun functies. Zo weet de lezer op een gegeven ogenblik bijvoorbeeld echt wel dat 
J.C. de M ol M oncourt en P. Haan Groningse graanhandelaren zijn. Bovendien had van mij 
de benaming ‘Antirevolutionaire Partij’, die door het hele boek heen volledig wordt uitge
schreven, wel met de gebruikelijke afkorting a r p  mogen worden aangeduid.

Rest nog één punt van kritiek: waarom heeft de auteur niet een wat meer prikkelende titel 
voor zijn wetenschappelijke proeve gekozen? ‘De opbouw van de Antirevolutionaire Partij 
1850-1880’ is weliswaar een prima ondertitel, die de inhoudelijke lading van het boek dekt, 
maar erg nieuwsgierig maakt deze niet. Waarom bijvoorbeeld niet gekozen voor: ‘Honorati- 
oren en partijmannen’, zoals ook een paragraaf in de ‘Conclusie’ is genoemd en waarin nog
maals wordt gewezen op de belangrijke verschuiving van de kandidaatstelling van hervorm
de aristocraten naar een door Kuyper bewerkstelligde uitverkiezing van aan de partijleiding 
getrouwe partijmannen.

Deze compositorische kanttekeningetjes doen echter geen afbreuk aan de (wetenschappe
lijke) waarde van het boek. P.W. Klein vond Janssens’ dissertatie, zo liet hij in het radiopro
gramma o v t  van de v p r o  weten, een voor de incrowd geschreven boek. In zijn commentaar 
maakte de emeritus-hoogleraar expliciet melding van het feit dat Janssens afkomstig is uit 
orthodox-protestantse kring. Dat is overigens niet vreemd, omdat de auteur zelf nadrukke
lijk op de achterflap vermeldt dat hij adjunct-directeur is bij het Wetenschappelijk Instituut 
van de ChristenUnie.

Bij niet-confessionele vakbroeders en/of recensenten gaat er in zo’n geval een belletje rin
kelen. Het oordeel dat er hier een soort ‘hogere Kuyperkunde’ is bedreven, is mijns inziens 
echter te snel geveld. De geschiedenis van orthodox-protestants Nederland is er namelijk een 
van uiterst complexe tegenstellingen en van daarmee samenhangende kerk- en partijscheu- 
ringen. Deze ontwikkelingen dienen nu eenmaal nauwgezet voor het voetlicht te worden 
gebracht. Janssens heeft dat zo zorgvuldig gedaan dat diezelfde incrowd hem er in ieder geval 
niet van kan beschuldigen te lijden aan ‘protestantse tekortkomingen’.

Nu het ontstaan en de opbouw van de a r p  vanuit regionaal perspectief onder de loep is 
genomen, kan duidelijker dan voorheen een beeld woorden gevormd van het maar al te vaak 
uiterst moeizaam verlopen opbouwwerk achter de schermen, alsmede van de daarbijbeho
rende controversen. Dat het af en toe, door de vele uitweidingen, wat energie vergt om vol
ledig bij de les te blijven, moet de lezer maar op de koop toenemen.

Jonn van Zuthem
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De eerste katholieke premier: weinig opvallend, maar samenbindend

M.J.L.A. Stassen, Charles Ruys de Beerenbrouck, edelman-staatsman 1873-1936 (Universitaire 
Pers; Maastricht 2000) i s b n  90 90138 37 4, 223 p.

In 1986 vond in het Provinciehuis van Maastricht een symposium plaats ter gelegenheid van 
de vijftigste sterfdag van Charles Ruys de Beerenbrouck. Op uitnodiging van het organise
rend Historisch Comité Christen-Democratie belichtte een aantal inleiders de lokale, poli
tieke en katholieke activiteiten van deze Limburger. Als gastspreker getuigde minister-presi
dent Lubbers van grote bewondering voor zijn voorganger, wiens lange premierschap hij tot 
op heden als enige zou overtreffen. Duidelijk werd dat er wel belangstelling was voor Ruys’ 
leven en werk, maar dat een samenhangende studie ontbrak.

Is met het anno 2000 verschenen boek over Ruys in deze lacune voorzien? Op grond van 
de titel van het proefschrift van Stassen, in Maastricht verdedigd, verwacht men een biogra
fie die, zo niet ’s mans gehele leven, in ieder geval zijn volledige staatkundige loopbaan ana
lyseert. Met de vuistdikke biografieën over latere prominente partijgenoten als Beel en Rom
me in het achterhoofd, doet dit boek over Ruys, met nog geen 200 bladzijden tekst, bepaald 
schriel aan, al staat kwantiteit niet zonder meer garant voor kwaliteit. I11 de inleiding maakt 
de auteur al duidelijk dat van een biografie geen sprake is. Hij spreekt over capita selecta, die 
wat de hoofdpersoon betreft pas beginnen in 1918, als Ruys voor het eerst optreedt als kabi- 
netsleider. Geen woord dus over de dertien jaar Kamerlidmaatschap die hieraan voorafgaan, 
laat staan over de Maastrichtse periode waarin Ruys als advocaat en vooral als gemeente
raadslid zich beijverde voor sociale aangelegenheden. Ook het persoonlijk leven van de 
staatsman blijft zo goed als geheel buiten beeld.

De auteur heeft zich tot taak gesteld de rol en betekenis van kahinetsleider Ruys te onder
zoeken in politieke en staatsrechtelijke zin. Hij heeft hiervoor de logische weg gevolgd van 
een chronologische, kabinetsgewijze behandeling van de parlementaire geschiedenis vanaf 
1918 tot aan Ruys’ aftreden als premier in 1933. Ruys was in die periode driemaal formateur 
en naamgever van een kabinet, terwijl hij tegelijkertijd aan het hoofd stond van het departe
ment van Binnenlandse Zaken (en Landbouw). Tussentijds en na zijn laatste premierschap 
was hij voorzitter van de Twreede Kamer.

Degenen die enigermate zijn ingevoerd in de parlementaire geschiedenis van het inter
bellum zullen weinig nieuws tegenkomen. De auteur heeft veelvuldig gebruikgemaakt van 
het bekende overzichtswerk over dit tijdvak van P.J. Oud, het zesdelige Het Jongste Verleden. 
Slechts een enkele maal valt te constateren dat de Handelingen van de Staten-Generaal waar
op Oud zijn reeks baseerde, ook door Stassen zelf zijn geraadpleegd. Maar het zijn niet zozeer 
deze, vanzelfsprekend uitermate belangrijke, bronnen waaruit ik meer informatie over Ruys 
verwachtte. Nee, teleurgesteld was ik vooral dat er uit het archief van Ruys zelf, door Stassen 
ingezien, kennelijk zo weinig belangwekkends naar voren kwam. Op het Maastrichtse sym
posium was immers melding gemaakt van een omvangrijk en goed geordend archief van 
Ruys, sinds enkele jaren in bewaring gegeven bij het Algemeen Rijksarchief. Het zou de moei
te waard zijn geweest als Stassen ons in zijn inleiding iets meer had medegedeeld over wat dit 
archief bevat en niet bevat. Is het op grond van de inhoud van dit archief dat zo weinig over 
Ruys persoonlijk kon worden medegedeeld? Verbaasd was ik bijvoorbeeld geen enkele per-
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soonlijke aantekening aan te treffen over de Novemberrevolutie van Troelstra, die Ruys ertoe 
bracht zich positief uit te spreken over het initiatiefwetsvoorstel-M archant voor vrouw en
kiesrecht. Evenmin vindt men Ruys’ oordeel over de katholieken die tegen de Vlootwet stem 
den en daarmee een kabinetscrisis veroorzaakten.

Het boek geeft al met al een vlot geschreven overzicht van de parlementaire geschiedenis 
van het interbellum, meer dan dat het Ruys’ gangen en gedachten analyseert. Een enkele maal 
doet de woordkeus nogal populair aan. Dit effect wordt vergroot door het in dissertaties w ei
nig gebruikelijke, overdadige gebruik van uitroeptekens en suggestieve puntjes aan het einde 
van een zin. Soms zijn -  mij althans -  onbekende woorden gebruikt zoals ‘strubbelig’ (p. 24) 
o f ‘panikeren’ (p. 25). Daar staat tegenover dat de auteur zich niet schuldig maakt aan gewich
tigdoenerij en hij legt staatsrechtelijke regels helder uit. Het boek lijkt me daarom vooral 
geschikt als een introductie in het Nederlandse politieke bedrijf in dit tijdvak. De beknopte 
algemene terugblik op de negentiende-eeuwse politieke ontwikkelingen w aar het boek mee 
begint past goed in dit beeld.

Het beeld dat Stassen van Ruys schetst was grotendeels al bekend uit de weinige literatuur 
aan hem gewijd. Treffend is dan ook dat de auteur in zijn afsluiting verwijst naar de necro
logie van Ruys in het Algemeen Handelsblad van 18 april 1936. De kenmerken die daarin aan 
de overleden staatsman zijn toegekend, worden door hem zonder meer onderschreven. Ruys 
was regent, Nederlander en staatsman. Aan deze beschrijving heeft dit boek niet veel toege
voegd en het moet dan ook niet als einde van het onderzoek naar de staatsman Ruys worden 
beschouwd. Een vervolgstudie behoort zich ook niet te beperken tot de parlementaire werk
zaamheden van de jongere Ruys tussen 1905 en 1918. Zijn sociale werkzaamheden in de loka
le M aastrichtse politiek vorm den daarvoor im m ers de opmaat. Het lijkt passend het gehele 
leven van deze edelman-staatsman onder de loep te nemen. Want Stassen heeft wel duidelijk 
weten te maken dat Ruys een echte biografie verdient.

Ineke Secker

Politieke herinneringen

André van der Louw, Op de huid van de tijd. Herinneringen (De Arbeiderspers; Amsterdam 
en Antwerpen 2001) i s b n  90 295 2802 8, 219 p., prijs: ƒ 34,90.
Wim van Eekelen, Sporen trekken door strategische jaren (Uitgeverij Ten Brink; Meppel 2000) 
i s b n  90-804839-7-4,288 p., prijs: ƒ 39,95.

Het schrijven van memoires is onder Nederlandse (ex-)politici nog steeds geen druk beoe
fende bezigheid. Ik was dan ook blij verrast toen kort na elkaar twee bundels herinneringen 
van vooraanstaande politici in ruste op mijn bureau belandden. Mogelijk zou ik immers 
worden vergast op nieuwe inside informatie of op verrassende kijkjes in de politieke keuken, 
misschien werpen de boeken ook nieuw licht op het karakter van de hoofdpersoon-auteur. 
In ieder geval mag men van hem verwachten dat hij, older, wiser en mogelijk ook sadder, de 
balans opmaakt van zijn politieke loopbaan, zich daar nog eens op bezint nu hij los is van de
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waan van de dag en eventueel met enige afstand tot de feiten verantwoording aflegt van zijn 
politieke daden. Helaas was mijn vreugde van korte duur.

Laat ik maar meteen vaststellen dat het boek van Van der Louw, volgens de achterflap 
‘rebel, vernieuwer, politicus, bestuurder, sportofficial’, in geen enkel opzicht voldoet aan de 
hierboven gestelde criteria. Sterker nog: hij slaagt erin de thema’s die de lezer van het Jaar
boek Parlementaire Geschiedenis zullen interesseren zo goed als geheel te vermijden. Het is 
illustratief dat Van der Louw zegge en schrijve vier pagina’s wijdt aan het optreden van 
Nieuw Links in de P v d A  en dan nog zonder iets van belang te melden getuige lege zinnen als: 
‘De emoties liepen soms hoog op. ( ...)  Ook de onderlinge debatten waren soms fel.’ Het 
interview met Van der Louw over deze episode in Hier: de Partij van de Arbeid!1 is vreemd 
genoeg aanmerkelijk informatiever. Een luttel aantal pagina’s is gereserveerd voor de tot
standkoming van het roemruchte kabinet-Den Uyl, maar aan enige reflectie op het ‘span
nende avontuur’ dat Den Uyl en de zijnen aangingen waagt de auteur zich niet. Dieptepunt 
is de laconieke mededeling over Van der Louws eigen kortstondige ministerschap in het kabi
net-Van Agt II: ‘Daarna raakte ik alsnog verzeild in een kabinet dat er nooit had mogen 
komen. Maar dat is een ander verhaal.’ Helaas zoekt de lezer het verhaal vergeefs in dit boek. 
Toegegeven: een succesverhaal zou het niet zijn geworden, maar politiek drama heeft dit 
rampzalige kabinet toch meer dan genoeg opgeleverd. Ik had er graag iets over gelezen.

Nieuwe feiten bieden Van der Louws herinneringen in het geheel niet of het zou de irre
levante mededeling moeten zijn dat de befaamde ‘berendans’ bij de verkiezing van zeven ‘ver
nieuwers’ in het partijbestuur in 1967 niet als zodanig was bedoeld. Ook wist ik nog niet met 
behulp van welke voorbehoedmiddelen Van der Louw in de jaren vijftig de liefde bedreef, 
maar om die intieme informatie zat ik ook niet te springen. Van de meer bespiegelende stuk
ken moet de lezer zich evenmin veel voorstellen. Zo mondt een potentieel uitdagend stukje 
over de voors en tegens van het ‘verlichte despotisme’ in Tito’s loegoslavië uit in een volstrekt 
nietszeggende, quasi-diepzinnige conclusie: ‘Ik wens elk land een rustig werkend en efficiënt 
democratisch stelsel toe, maar vrees dat er geen kant-en-klare receptuur bestaat die op elke 
plaats en onder elke omstandigheid gevolgd kan worden.’

Heeft dit boek dan niets te bieden? Toch wel. Behalve een paar vermakelijke, niet van sym
pathieke zelfspot gespeende, maar vluchtige anekdotes bevat het enkele mooie portretten van 
personen met wie Van der Louw in de loop van zijn carrière te maken kreeg, zoals Anne Von
deling, Joop den Uyl, Rotterdams loco-burgemeester Jan van der Ploeg, Ger Klein en Paul 
Rosenmöller, toen nog de marxistisch-leninistisch angehauchte vakbondsleider in de Rotter
damse haven. Dat zijn stukken waarin Van der Louw echt iets van zichzelflaat zien, maar het 
is amper genoeg leesvoer voor een druilerige zondagachternamiddag.

Dan is het boek van Wim van Eekelen, voormalig (top)ambtenaar, diplomaat, kortston
dig Kamerlid voor de v v d , staatssecretaris op Defensie en Buitenlandse Zaken, minister van 
Defensie en secretaris-generaal van de West-Europese Unie, van een heel ander kaliber. Ook 
al wordt ook de lezer van dit boek bepaald niet overstelpt met nieuwe feiten, Van Eekelen zet, 
zich baserend op veertig cahiers aantekeningen die hij sinds 1974 bijhield, wel de hoogte- en 
dieptepunten van zijn carrière op overzichtelijke en leesbare wijze bij elkaar. Het meest 
opvallende is dat Van Eekelen eigenlijk maar weinig affiniteit met de politiek lijkt te hebben, 
aanmerkelijk minder in ieder geval dan met de diplomatie en de ambtenarij op Buitenland
se Zaken en Defensie. Zo kwalificeert hij het parlementaire debat over het rapport van de 
enquêtecommissie voor de paspoortaffaire als ‘typisch Nederlands gekissebis’. Als politiek
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straatvechter manifesteert Van Eekelen zich in dit boek maar één keer, namelijk als hij zijn 
eeuwige kwelgeest, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Marius van Amelsvoort, tijdens 
de paspoortenkwestie bij premier Lubbers als ‘een onbetrouwbare hond’ te kijk dreigt te zet
ten als Van Amelsvoort hem in de verantwoordelijke Kamercommissie een loer lijkt te willen 
draaien. En minstens één keer legde Van Eekelen een opmerkelijk gebrek aan achting aan de 
dag voor het Kamerlidmaatschap en voor het mandaat van de kiezer. Toen hij in 1977 net in 
de Tweede Kamer was gekozen, wenste hij te worden ontheven van de verplichting om vier 
jaar in de Kamer te blijven op het moment waarop hij voor het ministerschap van b z  z o u  

worden gepasseerd door een outsider o f een oud-collega in plaats van door een ‘kanon uit de 
partij. Hij zou dan liever in een ambtelijke functie teruggaan naar het ministerie van b z . Uit
eindelijk werd Van Eekelen staatssecretaris van Defensie in het eerste kabinet-Van Agt, wat 
kennelijk net genoeg was om hem voor de politiek te behouden.

Op de keper beschouwd gaat dit boek dan ook meer over beleidsvorming dan over poli
tiek. Voor de parlementair historicus is het daarmee van beperkte betekenis. Dat is jammer 
want over een behoorlijk aantal zaken waar Van Eekelen als topambtenaar o f bewindsman 
de hand in heeft gehad is politiek een fors robbertje gevochten. Ik denk bijvoorbeeld aan de 
aanschaf van de f i ó . Zelfs over de Rsv-affaire en de politieke gevolgen van de kostenover- 
schrijding van de Walrus-onderzeeboten is hij zeer beknopt. Dat kan niet te maken hebben 
met verdringing van onaangename feiten of met een poging om zijn eigen falen met de man
tel der liefde te bedekken, want bij zijn politieke Waterloo, de paspoortenaffaire, staat hij wel 
degelijk uitvoerig stil. Het lijkt er eerder op dat Van Eekelen deze zaken eigenlijk nauwelijks 
de moeite waard vindt, uitvloeiselen van politiek gekonkel waar hij liever boven staat.

Het beeld van politiek gekonkel, van een, naar zakelijk gewicht beoordeeld, buitenpro
portioneel opgeblazen kwestie, bestaat ook van de paspoortenaffaire en dat is zeer verdedig
baar. Het zal duidelijk zijn dat Van Eekelen niet aan dit beeld tornt. Het bevestigt en onder
streept immers zijn slachtofferschap in een kwestie die hij omschrijft als de ‘meest bizarre en 
traumatische ervaring van mijn leven. Het is jammer dat Van Eekelen, die in het voorwoord 
schrijft voldoende distantie te hebben om zonder rancune op de affaire te kunnen terugkij
ken, de schijn van rancune toch niet helemaal heeft kunnen vermijden. Hij verwijt de 
enquêtecommissie in feite partijdigheid als hij signaleert dat hij als minister van Defensie het 
veld moest ruimen voor een zaak die tijdens zijn staatssecretariaat bij bz speelde, terwijl zijn 
grote rivaal Van Amelsvoort zijn politieke carrière ongestoord kon voortzetten. In haar oor
deel over het conflict tussen Binnenlandse en Buitenlandse Zaken heeft de commissie zich 
volgens Van Eekelen meer laten leiden door een invalshoek van Binnenlandse Zaken dan van 
Buitenlandse Zaken. De wat verongelijkte toon van de auteur laat onverlet dat de bladzijden 
over de ongegeneerde wijze w?aarop de twee departementen en de staatssecretarissen Van 
Amelsvoort en Van Eekelen hun vete over het fraudebestendige paspoort uitvochten, naar 
mijn smaak tot de boeiendste en leerzaamste van het boek behoren. Van Eekelen wekt niet 
de indruk dat hij echt tegen dit soort moddergevechten bestand was. Zijn gedwongen aftre
den en zijn overstap naar de West-Europese Unie kon in die zin wel eens een blessing in dis- 
guise zijn geweest. Van Eekelen heeft bij de w e u  zijn loopbaan in ieder geval waardig weten 
af te sluiten.

Jan Ramakers
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Noot

1 M artin M evius, Lennart Booij en Erik  van Bruggen (red.), Hier: de Partij van de Arbeid! Vijftig jaar 
geschiedenis in interviews (Am sterdam  1996) p. 106-113.

Staatshoofd en regeringsbeleid

Cees Fasseur, Wilhelmina, deel 2, Krijgshaftig in een vormeloze jas (Balans; Amsterdam 2001) 
i s b n  90 5018 452 9, 644 p., prijs: ƒ 69,50.

Het tweede deel van de biografie van koningin Wilhelmina (over de jaren van 1918 tot haar 
dood in 1962) is, net als het eerste, terecht een bestseller geworden. Ook in Krijgshaftig in een 
vormeloze jas toont Fasseur dat hij beschikt over twee troefkaarten: een vlotte pen én enkele 
dozen uniek bronnenmateriaal. En ook ditmaal schetst hij daarmee een positief, maar 
bepaald niet onkritisch portret van de koningin.

Doel van de biografie was om de persoonlijke invloed van het staatshoofd op het rege
ringsbeleid te schetsen. In het eerste deel liet Fasseur zich hier niet altijd evenveel aan gele
gen liggen: zijn aandacht ging toch vooral uit naar het privé-leven van de jonge Wilhelmina. 
Ook in het tweede deel lijkt het aanvankelijk die kant op te gaan. De twee hoofdstukken die 
de vooroorlogse politiek behandelen vallen daardoor enigszins uit de toon: het verhaal min
dert vaart en de auteur heeft veel feitelijke, maar weinig nieuwe informatie nodig om alle 
kabinetsformaties uit de doeken te doen. Slechts af en toe kan Fasseur bogen op een kantte
kening uit Wilhelmina’s archief. Formaties duurden soms langer dan nodig was omdat haar 
voorkeur uitging naar een nationaal kabinet, liefst met een protestantse premier. En natuur
lijk was het vijfde kabinet-Colijn er in 1939 nooit gekomen zonder haar interventie. Maar uit
eindelijk, zo concludeert Fasseur, was haar invloed op die formaties gering.

Overigens bevordert Fasseurs schijnbaar onwillekeurige voorkeur voor Wilhelmina’s privé- 
leven het leesplezier: de twee hoofdstukken over het zoeken naar een partner voor Juliana en 
de komst van prins Bernhard zijn de mooiste van het boek. Bovendien hoefde de auteur zich 
in het centrale gedeelte van het boek -  over de oorlogsjaren -  geen geweld aan te doen: staat
kunde en privé-leven vielen toen nagenoeg samen. In die tijd onderhield Wilhelmina vanuit 
Engeland een zeer intensieve correspondentie met prinses Juliana die zich in Canada bevond. 
Na de oorlog vernietigde Wilhelmina alle brieven die zich in haar bezit bevonden. Juliana deed 
dat niet en Fasseur maakt dankbaar gebruik van de toestemming eruit te publiceren. Deze brie
ven dragen weliswaar een sterk persoonlijk stempel, maar er komen regelmatig en uitvoerig 
staatszaken ter sprake. De koningin wilde haar dochter hiervan op de hoogte houden. In geval 
van nood zou Juliana het roer moeten kunnen overnemen.

In Engeland, zo schrijft Fasseur, beleefde Wilhelmina ‘de donkerste en mooiste uren van 
haar lange regering’. Hij is vol lof over haar rol: zij werd door haar onverzettelijke houding 
én door haar optreden voor radio Oranje ‘de stem en het symbool van het vrije Nederland’. 
L. de Jong ging al uitgebreid in op de Londense jaren van de koningin: haar actieve rol in het 
ontslag van de defaitistische premier De Geer, het aanvankelijk hechte bondgenootschap met
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diens opvolger Gerbrandy, alsmede de verwijdering die er in de loop der jaren tussen pre
mier en koningin optrad en de hevige conflicten die daarmee gepaard gingen. M aar Fasseur 
kan daar, dankzij zijn bronnenm ateriaal, veel meer kleur aan geven.

Het staatsbestel in Londen was bij gebrek aan parlement teryggebracht tot een collectief 
van koningin en ministers, waarbij tegenover de mening van de ministers, zelfs als die una
niem was, het vetorecht van de koningin stond. En de verhoudingen waren niet gelijkwaar
dig: terwijl de legitimiteit van het kabinet gaandeweg afbrokkelde, steeg het prestige van de 
koningin. De meeste conflicten gingen over de voorbereiding van de terugkeer. Anders dan 
de ministers was Wilhelmina voorstander van een vernieuwing van het politieke bestel. Wat 
die vernieuwing inhield, stond haar noch haar omgeving helder voor ogen. Versterking van 
de macht van de kroon en het terugdringen van de invloed van de politieke partijen waren 
in elk geval noodzakelijk. Verder was het meer een geestesgesteldheid. Wilhelmina werd in 
haar overtuiging gesterkt (en misleid) door de gesprekken die zij voerde met Engelandvaar
ders, een weinig representatieve groep mensen die bovendien graag vertelden wat zij wilde 
horen, namelijk dat vrijwel heel Nederland eensgezind anti-Duits was en een terugkeer naai
de oude politieke verhoudingen afwees.

Het diepst ging het conflict over het Besluit Tijdelijke Voorziening Staten-Generaal, dat de 
terugkeer van het parlement, zoveel mogelijk in de oude samenstelling, regelde. Wilhelmina 
vond dat hierover pas kon worden gesproken als heel Nederland was bevrijd en weigerde per
tinent het besluit te tekenen. Zij beriep zich op haar ‘grondwet telijk recht van bekrachtiging 
en niet-bekrachtiging’. Na maanden delibereren besloot het kabinet begin 1945 de zaak over 
te laten aan de volgende regering die in september 1945 een gezuiverde replica van het parle
ment uit 1937 bijeen zou roepen: een complete nederlaag voor de vernieuwers. Fasseurs oor
deel over deze episode is helder: een koninklijk vetorecht bestor d niet in de staatsrechtelijke 
praktijk, in gewone noch in ongewone tijden. Wilhelmina’s optreden in deze was onverant
woord. Opmerkelijk genoeg merkt de auteur tegelijkertijd op daH: een ‘belangrijker’ argument 
tegen Wilhelmina’s houding was ‘dat zij met haar weigering de situatie in Nederland volko
men verkeerd taxeerde, zoals de uitkomst bewees’, (p. 472) In 1943-1944 had Wilhelmina ook 
geweigerd het Buitengewoon Politiebesluit te tekenen. Dat beskuit bracht de gehele politie 
onder Justitie en was een buitengewoon radicale oplossing van de vooroorlogse problemen 
terzake die, aldus Fasseur, bij een normaal functionerende volksvertegenwoordiging nooit in 
het Staatsblad zou zijn gekomen. Uiteindelijk ging zij hier door de bocht. ‘Zij zette zo de 
ministeriële verantwoordelijkheid op scherp’, maar, 7.0 onderstreept Fasseur, ‘in feite had zij 
het grootste gelijk van de wereld.’ (p. 452) Moeten wij daarin toch een pleidooi lezen voor een 
koninklijk vetorecht, in gevallen waarin het staatshoofd ‘gelijk’ heeft?

Opmerkelijk is ten slotte de discretie die Fasseur af en toe aan de dag legt. Zo wijst hij bijna 
terloops op de breuk tussen Wilhelmina en prins Hendrik en gaat hij niet in op het hoe en 
waarom. Ook zwijgt de auteur over de Greet Hofmansaffaire, hoewel hij opmerkt dat Wilhel
mina tot de ingewijden behoorde en hij bovendien laat weten dat de gebedsgenezeres al sinds 
eind 1948 in de correspondentie tussen moeder en dochter voo'komt. Misschien is het van
zelfsprekend dat een auteur niet altijd het achterste van zijn ton» kan laten zien. Toch valt de 
zwijgzaamheid op omdat Fasseur elders en over anderen wél uitge breid ingaat op privé-details.

J.W.L. Bromvcr
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Afscheid van Indië

H.W. van den Doel, Afscheid van Indië. De val van het Nederlandse imperium in Azië (Pro- 
metheus; Amsterdam 2000) i s b n  90 5333 888 8, 418 p., prijs: ƒ 47,50.

Dit is het eerste overzichtswerk over de Indonesische kwestie in vijfentwintig jaar. Daar was 
grote behoefte aan, want sinds C. Smits’ De dekolonisatie van Indonesië (1976) verschenen 
naast de twintigdelige bronnenuitgave van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis wél 
talrijke deelstudies maar geen zicht op het geheel. Van den Doel heeft zich knap door de rijs
tebrijberg van publicaties heen gegeten. En hij heeft er een leesbaar verslag over geschreven. 
De auteur vertelt onderhoudend en heeft een goed oog voor rake details. Vooral zijn 
beschrijving van de chaotische toestand op Java in de maanden na de Japanse capitulatie 
blijft de lezer bij: van de ‘bersiap’, het geweld tegen Nederlanders en Indische Nederlanders 
dat duizenden het leven kostte, en van de stemming onder de ‘rechtgeaarde kolonialen’ in 
Indië die de draad van voor de oorlog weer wilden oppakken. Ook geeft Van den Doel mooie 
schetsen van de hoofdrolspelers (al ontbreekt opmerkelijk genoeg Drees, terwijl die toch op 
verschillende momenten een cruciale rol heeft gespeeld).

Wat direct opvalt is dat het boek niet helemaal evenwichtig is opgebouwd. De periode 
1945-1947 (die het best ‘gedekt’ is in de historiografie) krijgt verreweg de meeste aandacht. 
In de hoofdstukken die hierover gaan vindt de lezer tevens de meeste details en sfeerbe
schrijvingen. Zoals al uit de titel blijkt, is het boek geschreven vanuit Nederlands perspec
tief. De auteur besteedt de meeste aandacht aan de gebeurtenissen in Indonesië: de onder- 
handelingen met de Republiek van Soekarno en de speurtocht naar alternatieven in de 
vorm van de zogenaamde ‘deelstaten’-politiek van de pragmatische luitenant-gouverneur- 
generaal Van Mook. De centrale stelling van het boek is dat het Nederlands beleid een 
treurspel van gemiste kansen is geweest. Na 1945 streefde vrijwel iedereen aan Nederlandse 
zijde naar het behoud van een machtspositie in Indonesië. Men besefte onvoldoende dat 
het koloniale tij was verlopen. Pas na twee militaire acties moest Nederland onder zware 
internationale druk in de loop van 1949 bakzeil halen. In de inleiding zet Van den Doel zich 
af tegen auteurs als P.J. Drooglever en J.J.P. de Jong die de Nederlandse rol in het conflict in 
een te gunstig daglicht zouden stellen. Het is alleen jammer dat de auteur in zijn boek ver
der niet meer terugkomt op deze polemiek. De tegenstelling blijft daardoor in het luchtle
dige hangen. De lezer vraagt zich af o f de soep wel zo heet gegeten moet worden als Van 
den Doel haar opdient. Drooglever bijvoorbeeld wijst er inderdaad op dat sommige Neder
landers (onder wie Van Mook) ‘creatief’ reageerden op de ontwikkelingen, maar hij onder
streept daarnaast toch dat blijvende samenwerking met Indonesië voor iedere Nederlander 
een onbespreekbaar minimum was.1 Maar afgezien daarvan laat Van den Doel knap zien 
hoe Nederland de rekening kreeg gepresenteerd van de kortzichtige koloniale politiek die 
het vóór de Tweede Wereldoorlog had gevoerd. Treffend is ook de beschrijving van de wij
ze waarop de Nederlanders door hun koppigheid er keer op keer in slaagden (aanvankelijk 
welwillend-kritische) Amerikaanse bemiddelaars van zich te vervreemden. Een hoge amb
tenaar noemde de Amerikanen in 1947 ‘prullen, verliederlijkt en aan de vrouwen’.

Van den Doel gaat natuurlijk niet voorbij aan de moeizame relatie tussen Batavia en 
Den Haag, die in november 1946 zo treffend gekenschetst werd door minister van Overzee-
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se Gebiedsdelen Jonkman: ‘Zij ginds leven onder de feiten en wij hier onder de principes.’ 
De autoriteiten in Batavia werden verschillende malen vanuit Den Haag tot de orde geroe
pen, zoals de aanvankelijke desavouering van Van Mook die in oktober 1945 met Soekarno 
c.s. aan tafel was gaan zitten, en het verbod (eind juli-begin augustus 1947) om tijdens de 
eerste politionele actie door te stoten naar Djokjakarta, het hart van de Republiek, zoals 
Van Mook en legerleider Spoor wensten. In de verhouding Batavia-Den Haag speelde het 
parlement een belangrijke rol, vooral als remmende factor. Een Kamermeerderheid wenste 
ervoor te waken dat het kabinet de Nederlandse belangen zou verkwanselen door te wijken 
voor Republikeinse o f internationale pressie. Toch komt de parlementaire kant van de zaak 
er in het boek nogal bekaaid vanaf. Vooral de voortdurende tegenstellingen tussen de k v p  

en de P vd A ,  de twee grootste partijen in de rooms-rode coalitie, blijven onderbelicht. Van 
den Doel besteedt vanzelfsprekend aandacht aan het debat van eind 1946, wraarin het parle
ment een eigen interpretatie gaf aan de eerste overeenkomst met de Republiek, het akkoord 
van Linggadjati. Onverklaard blijft waarom de P vdA die (als enige) het oorspronkelijke 
akkoord verdedigde, zich uiteindelijk tóch kon verenigen met de ‘aankleding’ ervan. Vanaf 
de zomer van 1948 kreeg de k v p , zowel in Den Haag als in Batavia, een sterkere vinger in 
de pap toen Sassen minister van Overzeese Gebiedsdelen werd en Beel Van Mook opvolg
de. Maar wat deze ontwikkeling voor gevolgen had blijft onduidelijk. Zoals Van den Doel 
opmerkt kon het kabinet-Drees-Van Schaik (1948-1951) inderdaad rekenen op een relatief 
brede steun in de Tweede Kamer. Maar die steun was lang niet altijd zeker. Zo komt de 
aanvaarding van het echec van het Nederlandse beleid niet helemaal uit de verf. Volgens 
Van den Doel zou Romme zich reeds in maart 1949 in het onvermijdelijke hebben geschikt. 
In feite was de Kvp-leider nog in juli bereid tot het uiterste te gaan en het kabinet ten val 
te brengen. Wellicht wreekt de enigszins onevenwichtige opbouw van het boek zich hier 
nog het meest.

Deze kanttekeningen nemen niet weg dat Van den Doel een interessant en leesbaar boek 
heeft geschreven, dat in een grote behoefte voorziet.

J.W .L Brouwer

Noot

1 RJ. Drooglever, ‘Dekolonisatie in tw intig delen. Een persoonlijke im pressie’ in: P.J. D rooglever en 

M .J.B . Schouten (red.), De leeuw en de bant eng. Bijdragen aan het congres over de Nederlands-ltido- 

nesische betrekkingen 1945-1950, gehouden in Den Haag van 27-29 maart 1996 (Den H aag 1997) p. 277.
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Sjeng Tans, doorgebroken doorbraaksocialist

Annemieke Klijn, Onze man in Maastricht. Sjeng Tans 1912-1993 ( s u n ;  Nijmegen 2001) i s b n  

90 5875 131 7, 352 p., prijs: ƒ 49,50.

Sjeng Tans had het ook niet gemakkelijk. Dat is de conclusie die zich opdringt na lezing van 
zijn biografie. Als Maastrichtse slagerszoon groeide hij op naast een fabriek, waar hij de 
gevolgen van de economische crisis van de jaren dertig niet alleen dagelijks op straat zag, 
maar ook aan den lijve ondervond door de afnemende klandizie van vaders winkel. Het was 
aan zijn moeders doorzettingsvermogen te danken dat hij het gymnasium kon bezoeken en 
daarna ook nog eens kon gaan studeren. Als katholiek uiteraard in Nijmegen. Toen hij zijn 
leraarscarrière wilde aanvangen in Nederlands-Indië (in Nederland vond hij geen werk) stak 
tuberculose daar een stokje voor. Zijn reis ging dus niet door. Aan het begin van de Duitse 
bezetting verbleef Tans in een sanatorium.

Na zijn ontslag kon Tans eindelijk aan het werk in het, uiteraard katholieke, onderwijs. 
Daarnaast werd hij redacteur van het illegale Christofoor, waar hij in aanraking kwam met de 
doorbraakgedachte. Hij sloot zich na de bevrijding aan bij de Nederlandse Volksbeweging, 
die in 1946 opging in de Pvd A .  Slechts weinig katholieken maakten die stap met hem. Het 
gros keerde terug naar de inmiddels omgevormde katholieke eenheidspartij, de k v p .

lan s ’ overstap werd in de katholieke gemeenschap niet gewaardeerd, zeker niet toen hij 
een prominent P v d A ’ e r  werd. In een persoonlijk ‘gesprek’ dreigde de bisschop het gezin Tans 
de sacramenten te onthouden, wat echter nooit gebeurde. Op zijn katholieke school werd 
hem het leven zodanig onmogelijk gemaakt dat hij op zoek moest naar een andere baan. Het 
Kamerlidmaatschap, dat hij al eens had laten lopen, werd hierdoor tóch aantrekkelijk. Dat 
lidmaatschap accepteerde hij op een heikel moment, vlak na het bisschoppelijk Mandement 
dat het lidmaatschap van socialistische organisaties kwalificeerde als in strijd met de katho
lieke leer. Als Limburger, katholiek en P v d A ’e r  had Tans het zwaar.

In de Tweede Kamer werd Tans woordvoerder voor onderwijs. Hij genoot veel respect als 
onderwijsexpert, niet het minst van minister Cals. Tans speelde een grote, zo niet overwe
gende rol bij de totstandkoming van Cals’ levenswerk: de Mammoetwet. Tans kreeg het voor 
elkaar dat de oppositionele PvdA-fractie het wetsvoorstel aan een meerderheid hielp, zeer 
tegen de zin van fractieleider Burger die een kans rook om het kabinet-De Quay te laten 
struikelen.

Tans’ fmest hour was zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 1965. Niet dat hij persoonlijk 
deze functie ambieerde, maar hij zag het doorbraakstreven binnen de P v d A volledig be
kroond. Een katholiek als voorzitter van de P vd A !  Strategisch geen slechte keus van de P v d A ,  

op het moment dat de bisschoppen de teugels wat meer lieten vieren en meer ruimte wilden 
creëren voor het eigen geweten van de gelovigen in politicis. Er werd zelfs gesproken over 
intrekking van het Mandement.

Als partijvoorzitter maakte Tans een onstuimige periode mee. De opkomst van Nieuw 
Links midden jaren zestig hield de gemoederen danig bezig. Het establishment binnen de 
P vdA zag de jongeren als een regelrechte bedreiging. Zo niet Tans, die juist een positieve hou
ding aannam. Als doorbraakkatholiek wist hij maar al te goed hoe belangrijk het was om 
ruimte te geven aan andersdenkenden.
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Toch werd Nieuw Links Tans’ ondergang als partijvoorzitter. Na een chaotische partij
raadsvergadering, waarin Tans de gang van zaken niet meer onder controle had, besloot hij 
de voorzittershamer eraan te geven. Niet lang daarna deed hij hetzelfde met zijn Kamerlid
maatschap. Minister van Onderwijs Veringa had hem verzocht de vestiging van een medische 
faculteit in Maastricht te gaan leiden, hetgeen hij graag aannam. Tans had zich al jaren 
beijverd voor de komst van wetenschappelijk onderwijs naar Limburg.

Annemieke Klijn heeft een uiterst lezenswaardig boek geschreven. Het geeft een mooi beeld 
van een tijd waarin de vrijheid van een katholiek om zich anders te organiseren dan de kerk
leiding wenste met geestelijke terreur werd bestreden. De volgzaamheid van de katholieke 
partij, pers, vakbonden, schoolleiding en collega’s die alle hun best deden Tans zo zwart 
mogelijk af te schilderen en hem het leven onmogelijk te maken, is vijftig jaar na dato 
onvoorstelbaar. Ook beschrijft het boek op een leuke wijze de geschiedenis van de P v d A ,  

voorzover Tans daarmee van doen had. Een echt beeld van de mens Sjeng Tans krijgen we 
echter nauwelijks, zeker niet van de privé-persoon Tans. Voor een biografie een behoorlijk 
gemis. Zo krijgen we niet te horen waarom hij zich plotseling Sjeng ging noemen, terwijl hij 
al ruim veertig jaar als Jean door het leven ging. Klijn suggereert dat hij zich in Den Haag als 
Limburger wilde afficheren, maar schrijft daarbij dat hij bewust zonder ‘zachte g’ sprak, ter
wijl hij zelfs het Maastrichts dialect meester was. Mij dunkt dat Sjeng/Jean daar moeite voor 
moest doen.

Sommige beweringen in het boek lijken wat mager onderbouwd. Zo wordt het verzets
verleden van Tans’ tegenstrever op het partijbureau, E. Meester, louter op basis van een inter
view met André van der Louw onderuitgehaald, daarbij niet vermeldend dat de laatste twee 
bepaald geen vrienden waren. Ook beweert Klijn dat Tans tijdens ‘een urenlange monoloog’ 
over de Wet op het wetenschappelijk onderwijs door de Kamervoorzitter op de vingers wordt 
getikt, hetgeen in de Handelingen niet terug is te vinden. Wel krijgt Tans in tweede termijn 
te horen dat hij (maar liefst tw7ee minuten!) over zijn spreektijd heen is. Overigens had het 
boek wat mij betreft in het algemeen wat zwaarder geannoteerd mogen worden. Beweringen 
blijven nu soms net iets teveel in de lucht hangen, hetgeen ten koste gaat van de controleer
baarheid. Gelukkig niet van de leesbaarheid. Het is een mooi boek.

Peter van der Heiden
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