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Ten geleide

Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis is een uitgave van het Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis, verbonden aan de Radboud 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. Vaak liggen actu
ele thema’s of gebeurtenissen ten grondslag aan de onderwerpskeuze van de historische arti
kelen. In het Jaarboek komen niet alleen wetenschappers aan het woord, maar ook 
journalisten en (oud-)politici. In alle bijdragen is het Nederlandse parlement in een nabij of 
ver verleden uitgangspunt van beschouwing; zijn positie en handelen sinds de opkomst van 
het parlementaire stelsel in 1848 staat steeds centraal.

Het thema van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2004 is ‘Het democratisch ideaal’ 
Hoewel democratie vanzelfsprekend lijkt, staat het democratisch ideaal in de Nederlandse 
geschiedenis voortdurend en op verschillende niveaus ter discussie. Periodiek vindt er een 
heroriëntatie op dat democratisch ideaal plaats en soms, daaruit voortvloeiend, een herdefi
niëring ervan. Telkens weer wordt de vraag gesteld: functioneert onze democratie nog opti
maal, of is het wellicht tijd voor een ‘periodiek onderhoud’ of moeten er zelfs nieuwe vor
men voor worden gevonden? Ergens in de negentiende eeuw is het (liberale) democratische 
ideaal ontstaan. Nu laat zich dat lastig definiëren, maar het wezenskenmerk was (en is nog 
steeds) dat de overheidsmacht in het algemeen en die van de Koning in het bijzonder dien
de te worden beperkt. Langs twee wegen werd dit bereikt. Ten eerste diende de vrijheid van 
de individuele burgers tegenover de overheid op een aantal terreinen te worden gewaar
borgd. Ten tweede dienden de burgers invloed te krijgen op het overheidsbeleid door mid
del van een in vrijheid gekozen vertegenwoordigend orgaan: het parlement.1

De laatste jaren werd in Nederland de vraag naar het functioneren van de democratie nogal 
eens opgeworpen door nieuwkomers in de politiek, bijvoorbeeld in hun protest tegen de 
‘achterkamertjespolitiek’, hun kritiek op het technocratische karakter van de politiek en het 
weglopen voor de ‘echte’ problemen waar het volk mee worstelt (zie het Jaarboek 2002). Een 
emotionelere benadering van het politieke bedrijf was het gevolg, maar ook deze lokte op 
haar beurt de nodige discussie uit (zie het Jaarboek 2003). Gelet op het voortdurende getob

1 P.P.T. Bovend’ Eert en H .R.B.M . Kummeling, Van Raalte's Het Nederlandse parlement (8 ' tc druk; Deventer 1995) 

P- 2.-3-
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met het democratisch ideaal is het haast een wonder dat het nog steeds fier standhoudt. 
Waarom?

Uit verschillende bijdragen aan deze aflevering van het Jaarboek Parlementaire Geschiede- 
nis blijkt dat kritiek op het democratisch systeem nogal eens wordt vertaald in kritiek op het 
verschijnsel ‘partijpolitiek’, dat dan wordt geassocieerd met het najagen van het particulier 
belang ten koste van het algemeen belang, en dat terwijl de politieke partij een onmisbaar 
onderdeel uitmaakt van het instrumentarium van de Nederlandse parlementaire democra
tie. Kritiek op de partijpolitiek lijkt dan ook nogal eens te verzanden in in de regel margina
le en krachteloze pogingen tot wijziging van het kiesstelsel. In een overzichtsartikel bespreekt 
de historicus James Kennedy de kritiek vanuit democratische kring op de parlementaire 
democratie in het interbellum en in de naoorlogse periode. Kennedy beschouwt de veelal 
technocratische kritiek op het democratische systeem als vruchteloos en pleit daartegenover 
voor het herontdekken van de democratische tradities in de vorm van frisse politieke ideo
logieën en krachtige politieke partijen. Jasper Loots en Anne Bos werken in hun bijdrage één 
aspect van de door Kennedy besproken democratiekritiek nader uit, namelijk de kritiek op 
het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Zij laten zien dat de pogingen om te sleutelen 
aan het kiesstelsel inderdaad niet meer dan futiele resultaten hebben opgeleverd en zij plaat
sen daarmee de actuele discussie over de wijziging van het kiesrecht in een relativerend dag
licht.

Behalve het kiesstelsel is ook het functioneren van regering en parlement in hun onder
linge verhouding en de rol van de media in het democratisch proces voortdurend aan kritiek 
onderhevig. Willem Breedveld en Wijnand van Zanten laten zien hoe de moderne media hun 
invloed uitoefenen op het democratisch functioneren. Door hun bevindingen te contraste
ren met het egodocument in dit Jaarboek -  een verslag van minister Beyen uit 1956 waarin 
deze verantwoordt hoe hij heeft gepoogd de pers te beteugelen tijdens de Greet-Hofmansaf- 
faire -  laten zij fraai zien hoe de rol van de media in het democratisch proces in de laatste 
halve eeuw is veranderd. Overigens plaatsen zij nogal wat kanttekeningen bij de kwalijke rol 
die de pers volgens sommigen zou spelen bij de veronderstelde verwording van de vertegen
woordigende democratie tot een ‘dramademocratie’.

M.D. Bogaarts en Henk Termeer onderzoeken aspecten van de verhouding tussen regering 
en parlement en van pogingen tot vernieuwing van het bestel. Bogaarts laat zien hoe het 
comité-generaal van Eerste en Tweede Kamer tijdens de Eerste Wereldoorlog in een moeiza
me strijd met de regering het recht verwierf achter gesloten deuren te worden geïnformeerd 
over geheime aspecten van het defensie- en buitenlands beleid, zodat het parlement zijn 
grondwettelijke controlerende taak naar behoren kon uitoefenen. De eerste Vaste Commis
sie van de Tweede Kamer was daarmee een feit. Termeer onderzoekt de denkbeelden over de 
vernieuwing van de democratie die leefden bij de (oud-)illegaliteit rond het einde van de 
Tweede Wereldoorlog. Hij stelt onder meer de vraag waarom de oud-illegalen maar zo’n 
beperkte rol speelden in de pogingen tot vernieuwing van het politiek bestel na de bevrij- 
ding. Deze vraag lijkt ook betekenis te kunnen hebben voor de omgang met het actuele pro
bleem van het verlies van soevereiniteit van nationale staten binnen Europa en welke conse
quenties dat heeft voor het functioneren van het democratisch systeem.

J.Th.J. van den Berg en B. van den Braak doen in hun bijdrage verslag van de voortzetting 
van het langjarige onderzoeksproject naar de maatschappelijke herkomst van Tweede- 
Kamerleden. Een van hun conclusies luidt dat de Kamerleden zich in toenemende mate
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gedragen als passanten die slechts voor een beperkte periode op het Binnenhof verblijven, 
hetgeen expliciet de vraag oproept of dit nieuwe verschijnsel bevorderlijk is voor het func
tioneren van de Nederlandse democratie.

In een essay houdt oud-PvdA-politicus Thijs Wöltgens een vurig pleidooi voor het herstel 
van het primaat van de politiek, maar hij waarschuwt tegelijkertijd tegen een ontaarding van 
dat primaat tot een dictatuur van de politiek, bijvoorbeeld door het verabsoluteren van het 
westerse systeem van waarden en normen. Zijn politieke geestverwant Jan Pronk onderwerpt 
aan de hand van zijn ervaringen als minister in twee paarse kabinetten het functioneren van 
de hedendaagse democratie aan een kritische beschouwing. In het traditionele interview met 
een spraakmakend Kamerlid ten slotte laat Tweede-Kamervoorzitter Frans Weisglasvanuit de 
voorzittersstoel zijn licht schijnen over de ‘ ideale' Tweede Kamer.

In de rubriek ‘Uit de notulen van de ministerraad’ onderzoeken Peter Bootsma en Peter 
van Griensven waarom ten tijde van het kabinet-Den Uyl in 1973 de traditionele ‘bede’ uit de 
troonrede verdween en, opmerkelijker, waarom deze onder het kabinet-Van Agt-Wiegel niet 
weer ter afsluiting in de troonrede werd opgenomen.

Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis kwam mede tot stand dankzij de steun van het 
bestuur van de Stichting Parlementaire Geschiedenis (mr. E.M. d’Hondt, E. van Middelkoop, 
drs. F. Halsema, prof. dr. U. Rosenthal en drs. M.J.M. Verhagen) en de wetenschappelijke raad 
(prof. dr. R. Aerts, prof. dr. J.Th.J. van den Berg, prof. dr. E.C. Coppens en dr. G. Voerman) 
die de Stichting, het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis en de redactie met waarde
volle adviezen terzijde stond. Onze dank gaat tevens uit naar Felieke Heiligers die de illus
traties verzorgde en Irene Helsen die bij het persklaar maken van dit jaarboek een belangrij
ke rol heeft gespeeld.

Carla vati Baaien 
Willem Breedveld 
Peter van Griensven 
Peter van der Heiden 
Jan Ramakers 
Ineke Secker
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Artikelen



De democratie als bestuurskundig probleem 
Vernieuwingsstreven in de Nederlandse politiek sinds 1918

James Kennedy

‘Nederland heeft zich eigenlijk sedert 1918 doorlopend in een toestand van politieke crisis 
bevonden’, schreef de liberale politicus Pieter Oud kort na de Tweede Wereldoorlog. Hij ver
volgde:

De crisis trad nu en dan zeer duidelijk aan den dag. Wanneer zij niet aan den dag trad, was 
zij echter in latenten vorm aanwezig. (...) De oude politiek rechts tegenover links had zich 
overleefd, doch een nieuwe verhouding was niet gevonden. Ook het politieke leven is 
onderworpen aan de wet der traagheid. (...) Daardoor ziet men de Kabinetten na 1918 van 
de eene crisis naar de andere strompelen. En het gevoel dat zich met betrekking tot de 
onderlinge verhouding der rechtsche partijen opdringt is dat van het oude rijmpje: ‘Bij 
mekaar deugen ze niet en van mekaar meugen ze niet.’1

Hoe zou Oud -  de Vrijzinnig-Democraat die zich uit een verlangen naar ‘politieke vernieu
wing’ aansloot bij de PvdA voordat hij terugkeerde naar zijn wortels en de voorman werd van 
de v v d  -  hebben aangekeken tegen de ‘politieke crisis’ van de Nederlandse democratie zes 
decennia na het einde van de Tweede Wereldoorlog? Want de zorgen over de kwaliteit van de 
democratie verdwenen niet 11a 1945, hoewel het besef van crisis niet altijd even sterk was en 
zeker niet zo acuut werd gevoeld als in de periode voor 1945, toen de overlevingskansen van 
de democratie veel meer in twijfel werden getrokken. Toch werd de ‘crisis in de Nederlandse 
politiek’ regelmatig te berde gebracht in de naoorlogse periode, bijvoorbeeld in de jaren 
zestig en zeventig en ook in de periode tussen de val van de Berlijnse Muur en de dood van 
Pim Fortuyn. Ter verklaring werden niet alleen internationale ontwikkelingen aangevoerd, 
zoals veranderingen in de rol van de media en stemgedrag, maar ook werd gewezen op 
tekortkomingen in het Nederlandse democratische stelsel en zijn ogenschijnlijk onvermogen 
om effectief te reageren op ‘de eisen van de tijd’.

Ouds eigen onbehagen over de ‘volkomen malaise’ van de Nederlandse vooroorlogse 
democratie doet vragen rijzen over de continuïteit en verandering in de kritiek die sinds de 
invoering in 1918 van de evenredige vertegenwoordiging is geuit op de Nederlandse demo
cratie, want dit systeem wordt vaak genoemd als de bron van alle Nederlandse politieke 
tekortkomingen. In hoeverre is de roep om ‘vernieuwing’, die regelmatig te horen was in de 
laatste eeuw, hetzelfde gebleven? In dit artikel wil ik de twee belangrijkste elementen belich
ten van de kritiek die tijdens de laatste eeuw zijn gericht op de Nederlandse democratie, 
namelijk een diep wantrouwen tegen de‘kleinheid’ van politieke partijen, die het goed func
tioneren van de democratie zouden hinderen, en de overtuiging dat de organisatie van het 
politieke systeem zich niet voldoende kon aanpassen aan de eisen van een veranderende 
maatschappij. Beide kritiekpunten leren ons veel over de wijze waarop Nederlandse politici
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-  en vooral de bewuste vernieuwers -  aankijken tegen het wezen van de democratie. In hun 
ogen is ‘vernieuwing’ niet in de eerste plaats de wil van het volk of een uitvloeisel van hun 
politieke idealen, maar is het een bestuurskundig beginsel dat de verbetering van het bestuur 
en kanalisering van politieke en sociale ontwikkelingen voor ogen heeft. Deze roep om ver
nieuwing in Nederland past ook binnen een breder Europees proces van depolitisering, 
waarbij het antwoord op politieke problemen is om de invloed van de politiek in te perken.2

Dit artikel gaat niet over alle kritiek die de Nederlandse democratie te verduren heeft gekre
gen, maar beperkt zich tot de kritiek van mensen die geloven in de democratie, die kritiek 
hebben op het politieke systeem en die voorstellen doen tot vernieuwing van dit systeem 
opdat het functioneren van de Nederlandse democratie verbeterd mag worden. De demo
cratische traditie in Nederland is voor de gehele periode (van 1918 tot nu toe) voldoende 
dominant geweest om ons te kunnen concentreren op de democratische kritiek op de demo
cratie. Politieke bewegingen als de n s b , die in de jaren dertig ook gericht was op de ‘ver
nieuwing’ van de Nederlandse maatschappij, en traditionele marxistische groeperingen wor
den daarom buiten beschouwing gelaten. Ten slotte zal ik ook andere voorstellen tot politieke 
‘vernieuwing’, die zich niet richten op verbetering van de kwaliteit van de Nederlandse demo
cratie, zoals de roep om ‘vernieuwing’ van de verzorgingsstaat,5 niet behandelen. Het is de 
roep om ‘vernieuwing’ van het politieke leven an sich dat mij voor ogen staat.

Peuter-politiek

Ongenoegen met het functioneren van de Nederlandse politiek werd vaak geïnspireerd door 
een liberale kritiek op het parlementaire systeem na 1918. ‘De evenredige vertegenwoordiging 
heeft het voor de kiezers niet gemakkelijk gemaakt, hunne keuze te bepalen’, klaagde het Ver
kiezingsmanifest van de Vrijzinnig-Democratische Bond ( v d b ) al in 1922:

Tallooze belangengroepen en vele personen, die gaarne volksvertegenwoordiger willen 
zijn, vormden nieuwe organisaties, niet omdat zij een staatkundige overtuiging bezitten, 
doch omdat zij een zetel willen veroveren. Het gevolg is dat een verwarde en verwarrende 
massa van candidatenlijsten aan de kiezers wordt voorgelegd. Elke stem, op zoodanige lijs
ten uitgebracht, is vermorst. (...) Deze praktijk doet het vertrouwen van de kiezers ver
spelen; zij werkt onverschilligheid in de hand; zij maakt het onmogelijk, in den doolhof 
den weg te vinden (... j."1

Volgens de Vrijzinnig-Democraten was de enige manier om uit dit ‘doolhof’ te komen hel
derheid van politieke doelstellingen en vasthouden aan zuivere, politieke beginselen, ‘behou
dend of democratisch, revolutionair of hervormingsgezind’. Soortgelijke kritiek bleef de 
navolgende twee decennia komen uit de kring van de Nederlandse liberalen, zowel van de 
v d b  als van de traditionelere Vrijheidsbond (ook bekend als de Liberale Staatspartij). De 
journalist Doe Hans van de Vrijheidsbond beweerde in 1925:

Het sectarisme, de splitsingsgeest, de loketjespolitiek -  die ons Hollanders in het bloed zit
-  heeft geweldig veel bedorven en het opkomen van allerlei kleine groepen blies de ver
schillen aan, deed de grote beginselen wazig worden, en haalde het debat neer.

13
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(...) [H]et is juist de peuter-politiek, het gemis aan zelfstandigheid en objectiviteit, het 
alle vraagstukken, ook de meest neutrale, plaatsen in het valsche en schamele licht van 
kleine partij-verschillen, die het parlement heeft benadeeld en de belangstelling heeft 
gedood (...).
(...) [D]it kwaad (...) van de kleine politiek die zich als een woekerplant, letterlijk overal 
omheen slingert [zou] vanzelf of geheel (...) verdwijnen öf aanzienlijk (...) worden 
getemperd, wanneer het parlement in breeder stijl, langs een grooter lijn werd gevoerd.5

Het verlies van de politieke ‘stijl’ van het einde van de negentiende eeuw was een terugkerend 
thema voor liberalen, die hun bezetting in het parlement sterk hadden zien slinken door de 
invoering van de evenredige vertegenwoordiging en die zich vóór 1917 het hevigst hadden 
gekant tegen de voorgestelde veranderingen. 6 Zij vonden dat het constitutionele systeem, 
waaraan zij zo waren gehecht, vatbaar was geworden voor kleinzielig ‘opportunisme’ van de 
‘kleine politiek’, die de principiële politiek van eertijds had vervangen. Als resultaat was er 
een gebrek aan ‘werkelijk élan’, zodat het heel moeilijk werd om ‘de jeugd ’t zelfde enthou
siasme voor de partijpolitiek aan te kweeken, dat eenmaal der ouderen glorie was’, zo schreef 
een aanhanger van de Vrijheidsbond in 1931.7

Er waren twee redenen die werden aangedragen om te bewijzen dat de schijnbare overwin
ning van de‘kleine politiek’ problematisch was. De eerste reden was dat het parlement niet naar 
behoren functioneerde, omdat het niet de strakke en betrouwbare meerderheden kon vormen 
die nodig waren voor effectief bestuur. Vooral het onvermogen van de confessionele ‘Coalitie’ 
om het samen uit te houden of om nieuwe en betrouwbaarder verbanden te creëren, wekte de 
irritatie van liberale parlementariërs als Oud.8 Maar hij stond niet alleen in zijn kritiek. Het 
falen van veel Europese parlementen om gestalte te geven aan blijvende coalities wekte in de 
jaren twintig langdurig frustratie bij zowel democraten als niet-democraten en leidde zelfs tot 
staatsgrepen in Polen en Litouwen in 1926. Beginjaren dertig veroordeelde minister-president 
Colijn, die zich meer uit pragmatisme dan uit principe had gehecht aan de democratie, de 
evenredige vertegenwoordiging omdat zij effectief bestuur in de weg stond.9 De teleurstellen
de fragmentarisatie van het parlement en het onvermogen om effectief leiding te geven werd 
overal gevoeld, zowel binnen als buiten Nederland, door zowel antidemocraten als democra
ten. Het voorstel van de v d b  tot een corrigerend referendum in het interbellum is een eerste 
poging tot politieke vernieuwing en was daarmee een voorafschaduwing van de voorstellen 
van zijn geestelijke opvolger d 6 6  en andere politieke vernieuwers van het einde van de twin
tigste eeuw om onverantwoordelijke partijen terug te fluiten.

Het tweede bezwaar dat werd aangedragen tegen de ‘kleine politiek’ was dat daardoor 
onnodige scheidslijnen ontstonden in de politieke en sociale structuur van het land. Vooral 
liberalen, die zich meer dan anderen erop beriepen boven de partijen te staan, konden aan 
dit bezwaar eloquent uiting geven. Tijdens een redevoering in Deventer aan het begin van de 
jaren dertig, zei J.A. Eigeman van de Vrijheidsbond het zo:

Zoo heeft dus de huidige politiek (...) de Marxistische-socialistische en de Kuyperi- 
aansch-christelijke, de eenheid van ons volk verscheurd. Naar het woord van Groen van 
Prinsterer zijn de partijen in partijschappen ontaard en de nationale gedachten ligt ver
broken. (...) Geestelijk zoowel als economisch viert het separatisme hoogtij. Tot nadeel 
van het geheel.10
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Weinig liberalen zouden ontkennen dat echte politieke principes konden dienen als basis 
voor uiteenlopende politieke meningen. Maar de Nederlandse parlementaire democratie 
moest volgens hen worden genezen van partijschappen die het algemeen belang ondermijn
den. De kritiek op de ‘hokjesgeest’ zou nog vele malen worden herhaald, door bijvoorbeeld 
‘vernieuwers’ binnen de Nederlandsche Unie in 1940,n de Nederlandse Volksbeweging ( n v b ) 
in 1945 en de naoorlogse politici die zich verzetten tegen de verzuiling.

Deze citaten laten zien dat de wortels van de vernieuwingsbeweging niet in de eerste plaats 
te vinden zijn in de hervormingsvoorstellen van eindjaren dertig die uiteindelijk leidden tot 
de oprichting van de n v b , maar in de kritiek die (progressieve en conservatieve) liberale 
politici hadden op de effecten van de evenredige vertegenwoordiging en vooral op de 
opkomst van de ‘kleine politiek’. Sommige critici beweerden dat er een omgekeerd evenredi
ge relatie bestond tussen het aantal kleine partijen in het parlement en de effectiviteit van zijn 
uitvoerend bestuur, en enkele wetswijzigingen die tijdens het interbellum werden doorge
voerd resulteerden uiteindelijk in een bescheiden verhoging van de kiesdrempel.12 Maar de 
liberale aanval op de ‘kleine politiek’ was niet alleen gericht op de bescheiden omvang van 
veel politieke partijen, maar ook op hun negatieve houding: kleinzielig, sektarisch, betrok
ken bij opportunistische in plaats van principiële politiek en egocentrisch gericht op een 
klein aantal eigen belangen en niet op het dienen van de belangen van heel het volk.13

De liberale kritiek op de Nederlandse parlementaire democratie tijdens het interbellum 
zou de toon zetten voor de ‘politieke vernieuwing’ tijdens de rest van de eeuw, waarin werd 
geijverd voor het overstijgen van gevestigde partijbelangen en de ‘Hollandse splitsingsgeest’ 
ten bate van hervormingen die een nieuwe impuls zouden geven aan de democratische poli
tiek in Nederland. De bestaande politieke partijen werden in dit proces afgeschilderd als 
blokken aan het been van de politieke vernieuwing, deels omdat zij zich inzetten voor de ver
keerde belangen en deels omdat zij de bevolking niet werkelijk vertegenwoordigden. Het Pro
gram en toelichting (1945) van de n v b  beweerde dat partijlidmaatschap onder slechts tien 
procent van de bevolking te weinig was als bestaansgrond voor de partijen. Deze aanklacht 
werd twintig jaar later door Hans van Mierlo herhaald: tien procent -  waarvan slechts een- 
tiende actief -  was volgens hem ‘in de huidige samenleving krankzinnig weinig’.14 In onze 
oren klinkt tien procent nog hoog, na de duizelingwekkende afname in partijlidmaatschap 
sinds de jaren zestig. Vandaar dat dezelfde aanklacht nog steeds wordt gehoord; ook Fortuyn 
uitte die toen hij klaagde dat de traditionele partijen te weinig leden hadden om hun centra
le rol in de politiek te rechtvaardigen.15

Waarom stond het diepe wantrouwen tegen partijen en partijpolitiek zo centraal in de 
roep om vernieuwing van de Nederlandse politiek? Eén ding mogen we hierbij niet uit het 
oog verliezen: de roep om vernieuwing komt vaak voort uit politieke concurrentie tussen lei
ders van het politiek establishment (vooral liberalen en socialisten) die van mening waren 
dat het bestaande stelsel hen benadeelde. ‘Vernieuwing’ werd vaak verwoord als een aanval 
op het partijenstelsel, maar was meestal een verhulde aanval op specifieke politieke rivalen, 
waarbij specifieke politieke doelstellingen het oogmerk waren. De liberale kritiek op de‘peu- 
ter-politiek’ in de jaren twintig en dertig was ook niet belangeloos; hier was wel degelijk spra
ke van een politieke agenda.

Maar er zijn ook andere factoren die de afkeer van partijen en partijpolitiek verklaren. In 
de eerste plaats was de politiek van voor 1917 georganiseerd door middel van een districten
stelsel, waarbinnen politieke partijen minder snel de schuld in de schoenen kregen geschoven
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bij politieke tekortkomingen. De kritiek op falend beleid of weinig principiële compromissen 
richt zich binnen een stelsel van evenredige vertegenwoordiging sneller op de politieke 
partijen. Bovendien zorgde de institutionalisering van de partijen -  van hun nauwgezette 
vertegenwoordiging in de regering tot de subsidies die zij ontvangen -  dat zij vatbaarder 
werden voor de beschuldiging zich te hebben verwijderd van de echte politiek. Ten slotte 
bracht de invoering van de evenredige vertegenwoordiging een ambivalente houding teweeg 
tegenover politieke partijen. Aan de ene kant werd de evenredige vertegenwoordiging in dit 
land van minderheden met gejuich onthaald, omdat elke maatschappelijke groepering zo 
een stem kreeg, maar aan de andere kant hadden Nederlanders een hekel aan het kissebissen 
dat plaatsvond over deelbelangen door die partijtjes in het parlement. De spanning tussen de 
wens om minderheden te vertegenwoordigen en de wens om gezamenlijk het algemeen 
belang in het oog te houden is een spanning die niet alleen voorkomt in de Nederlandse 
politiek, maar waarschijnlijk hier vooral wordt gevoeld vanwege de kracht van beide 
politieke idealen.

Hoe zou de Nederlandse ‘peuter-politiek’ dan getransformeerd moeten worden? Tijdens 
de laatste tachtig jaar kunnen we drie verschillende, maar elkaar niet uitsluitende, politieke 
vernieuwingswensen onderscheiden. De eerste vernieuwingswens vindt zijn oorsprong in de 
traditionele liberale kritiek die ik hierboven heb genoemd: het transformeren van de ‘kleine 
politiek’ in de ‘grote politiek’, van een heel aantal kleinere partijen naar slechts twee of drie 
grote politieke partijen die de traditionele groeperingen in Nederland en de Angelsaksische 
landen vertegenwoordigen. Voorstanders van deze verandering waren allerlei liberalen, maar 
ook politici als Colijn in de jaren dertig en vooral ook de naoorlogse linkse vernieuwers die, 
zow'el direct na de Tweede Wereldoorlog als in de jaren zestig en zeventig, herhaalde pogin
gen deden om, ten koste van de confessionele partijen, links Nederland te verenigen in een 
volkspartij, zoals de PvdA,  of die op andere wijze hun krachten probeerden te bundelen. Poli
tieke duidelijkheid was voor hen een centrale doelstelling.16

De tweede vernieuwingswens was de ontwikkeling van een in essentie morele visie op de 
Nederlandse maatschappij en haar politiek. De Nederlandse Volksbeweging was hiervan de 
beste uitdrukking (hoewel deze groepering zich ook kon vinden in de eerste wens). Histori
cus Piet de Rooy heeft van deze beweging gezegd dat zij de politiek verwierp, maar misschien 
kunnen we haar motivatie beter begrijpen als we die omschrijven als een verlangen naar het 
overstijgen van de politiek door het creëren van een morele gemeenschap. Deze beweging 
legde meer nadruk op geestelijke vernieuwing van de maatschappij dan op politieke hervor
mingen, omdat de taak van reconstructie naar haar opvatting te belangrijk was om over te 
laten aan de politiek.17 Het hoeft geen verbazing te wekken dat dit ideaal van vernieuwing 
voornamelijk werd verwoord door religieuze mensen, niet alleen door bijvoorbeeld de socia
list ds. Willem Banning, maar ook door christelijke radicalen van de jaren zestig, zoals Bas de 
Gaay Fortman. Zij wilden zich ontdoen van de oude partijen en hun hokjesgeest om zich te 
richten, niet in de eerste plaats op een beter politiek systeem, maar op ‘internationale recht
vaardigheid’. Politieke vernieuwing was voor De Gaay Fortman niet vooral een structurele 
politieke verandering, maar ‘een verandering in gezindheid [en] het zijn van de mens’.18

Ten slotte benadrukte de derde vernieuwingswens vooral technische en procedurele ver
nieuwing. Dit verlangen werd vooral door linkse liberalen naar voren gebracht, van het voor
stel voor een correctief referendum door de Vrijzinnig-Democraten in de jaren twintig tot de 
roep om ‘staatkundige vernieuwing’ van d 6 6  tijdens de laatste vier decennia. Van de drie
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hierboven genoemde vernieuwingswensen heeft alleen het laatste door de ontideologisering 
van de afgelopen kwarteeuw een significante rol gespeeld. Maar dat betekent nog niet dat 
voorstellen tot technische en procedurele vernieuwing algemeen succes hebben gehad; daar
voor was er te veel weerstand van de gevestigde partijen en te veel onverschilligheid onder 
het publiek.

Wat de drie verlangens gemeen hebben is een afkeer van de status quo van kleine of klein
zielige partijen en een verlangen om de politiek op een hoger niveau te brengen, of dit nu zal 
geschieden door morele en spirituele vernieuwing, door duidelijke principes en grote partijen 
in plaats van ondoorzichtige belangenpolitiek of door de wens om traditionele ideologieën te 
vervangen door een pragmatische en transparante organisatie van politiek bestuur. De drie 
vernieuwingswensen -  de religieus-ethische, de klassiek-liberale en de technocratische -  ver
schillen onderling. Maar alle drie willen ze een eind aan de ‘kleingeestige’ partijpolitiek, waar
door naar hun idee het algemeen belang weer voorop zal worden gesteld.

V ernieuw ing als ‘eis van de tijd ’

Maar hoe wordt bepaald wat ‘het algemeen belang’ is in het Nederland van de twintigste 
eeuw? Dit lijkt niet te worden bepaald door partijpolitiek en zelfs niet door de publieke opi
nie. In de praktijk zijn het de opiniemakers en de nationale politieke leiders die het algemeen 
belang bepalen aan de hand van een gezamenlijke discussie over optimaal beleid, waarbij de 
realiteit en de verwachte toekomstige ontwikkelingen centraal staan. In dit debat worden de 
‘eisen van de tijd’ geïdentificeerd, zodat het algemeen belang gediend kan worden door mid
del van effectief bestuur, namelijk een bestuur dat zich voortdurend wil aanpassen aan de 
veranderende omstandigheden.

Dit is de indruk die men krijgt van het Nederlandse politieke debat in de loop van de 
twintigste eeuw. In een eerdere publicatie heb ik reeds het veelvuldig gebruik van passieve 
werkwoorden genoemd in de Nederlandse politiek, waarbij gewezen wordt op overkoepe
lende en onvermijdelijke politieke en sociale ontwikkelingen, waar de politiek weinig méér 
aan kan doen dan zich aan te passen. Er is zeker geen sprake van een sterk democratisch taal
gebruik, waarbij ‘we the people’ de veranderingen kunnen of zouden moeten bewerkstelli
gen. In plaats van politiek te bedrijven als uiting en weerspiegeling van de publieke wil, geven 
Nederlandse politieke leiders er de voorkeur aan om goede politiek te definiëren als de effec
tieve kanalisering van grootschalige sociale en politieke ontwikkelingen, ontwikkelingen die 
de laatste vijftig jaar voornamelijk werden vastgesteld door een uitgebreid sociaal-weten- 
schappelijk establishment. ‘Vernieuwing’ is in deze context vooral een oproep aan politici om 
zich voldoende te moderniseren, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de eisen van de tijd in 
plaats van aan de eisen van het electoraat of zelfs aan de eisen van een coherente ideologie.19 
In dit opzicht oriënteren de meeste -  niet alle -  oproepen tot vernieuwing van de Neder
landse democratie zich meer op verbetering van bestuur dan op weerspiegeling van het 
electoraat.

We kunnen natuurlijk in twijfel trekken of alle oproepen tot vernieuwing werkelijk ver
nieuwend zijn. Ze zijn niet allemaal gericht op substantiële hervormingen, en ook niet 
noodzakelijkerwijs op de toekomst. De Rooy merkt scherp op dat het programma voor 
vernieuwing van de n v b  in 1945 beter kan worden aangeduid als ‘verouderingsstreven’, 
omdat de politieke doelstellingen in dit rapport getuigen van een terugverlangen naar de
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tijd van voor de verzuiling.20 Het is weliswaar niet altijd eenvoudig om te zien of een poli
tiek program is gebaseerd op een terugverlangen naar ‘de goede, oude tijd' of op een uto
pie. Maar het is duidelijk dat de vernieuwingsvoorstellen in Nederland zeer vaak zijn gepre
senteerd als ‘progressief’ en verwoord in historistische termen als ‘de zich ontwikkelende 
samenleving’, ‘de onvermijdelijke ontwikkelingen’ of ‘de vernieuwing van het politieke leven 
om te voldoen aan de eisen van de tijd’. Deze manier van aankijken tegen de realiteit ging 
vaak vergezeld van een tamelijk naïeve teleologie, met beschouwingen over moderniteit en 
kenmerken van ouderwets (fout) of progressief (goed) beleid.

De vernieuwingsbewegingen hebben zich voornamelijk geconcentreerd op twee aspecten 
van het Nederlandse politieke leven. De eerste oproepen tot vernieuwing waren gericht tegen 
het anachronistische karakter van de politieke partijen, vooral van de confessionele partijen. 
En aan het einde van de eeuw richtte de vernieuwingsdrang zich voornamelijk op politieke 
procedures. Maar eerst werd dus gemorreld aan het bestaansrecht van partijen. Veel libera
len hadden altijd al hun twijfels gehad over de legitimiteit van partijen die waren gebaseerd 
op de klassenstrijd of religie. Maar rond de jaren dertig veranderde de kritiek in de aanklacht 
dat religieuze partijen ‘verouderd’ waren. Ouds kritiek op de politiek in het interbellum was 
gebaseerd op zijn overtuiging dat de ‘antithetische scheidingslijn’ geen nut meer had, zonder 
dat die was vervangen door een goed alternatief.21 Ook de bekende kritiek van Johan Hui- 
zinga -  die zich eens actief had ingezet voor het bedrijven van een hogere vorm van politiek22
-  is een verhelderende verwoording van wat de ‘metanarrative of obsolescence’ kan worden 
genoemd. Hij schreef in Nederlands geestesmerk (1934):

Wij leven onder het zware dek van een volstrekt verouderd partijstelsel, dat door den mis
greep van het evenredig kiesrecht is gefossiliseerd. Feitelijk werkt dit partijstelsel lang niet 
meer. (...) Dit geldt met name van de confessionele partijen. Het was in de Nederlandse 
geschiedenis der negentiende eeuw volkomen gegrond en noodzakelijk, dat zich een pro- 
testantsche en een katholieke partij op godsdienstige basis vormden, om het volksdeel, dat 
zij vertegenwoordigden, op die plaats in het volks- en staatsleven te brengen, waarop het 
recht had. Van het oogenblik af, dat dit bereikt was (...) werd de religieuze qualificatie dier 
partijen haarzelf een schade en voor de gezonde ontwikkeling der Nederlandsche politiek 
een belemmering.23

Hoewel deze kritiek in het begin vooral kwam uit liberale hoek, nam de kritiek op de Ver
ouderde’ positie van de confessionele partijen in de jaren dertig toe, omdat zij in een tijd 
van economische malaise en militaire dreiging nog steeds beter leken te zijn in het belem
meren van andere partijen om te regeren dan in het zelf regeren. De Tweede Wereldoorlog 
genereerde zoals bekend een reeks vernieuwingsbewegingen, voortkomend uit diverse groe
peringen, zoals de Nederlandse Unie, de verzetsbeweging, de koningin en de regering in 
Londen, en de prominente vernieuwers rondom de voormalige gijzelaars in St. Michielsge
stel. Deze laatste groep lanceerde de Nederlandse Volksbeweging, een beweging die uit
blonk in het vatten van hun vernieuwingsvoorstellen in historistische termen. Zij wilde een 
eind maken aan de oude scheidslijnen die waren gebaseerd op de klassenstrijd en op religie 
en streefde naar een ‘radicaal nieuwe groepering’, want ‘de vooroorlogse wereld is geschie
denis geworden, en keert, of wij willen of niet, niet meer terug’. Het was noodzakelijk 
geworden om een nieuwe vorm te vinden ‘die overeenstemt met de noden en de eisen van
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de tijd, waarin zich een geestelijke en maatschappelijke omwenteling voltrekt, dieper dan 
sinds eeuwen is voorgekomen.14

Dat de ‘eisen van de tijd’ andere plannen bleken te hebben is inmiddels bekend. Maar 
hoewel de ‘doorbraak’ faalde, ging de kritiek op het door de confessionele partijen gedomi
neerde partijstelsel door. De kritiek was deels gebaseerd op de ad hoc-wijze waarop met 
ideologie werd omgegaan: deze openbaarde zich in de verkiezingstijd, maar verdween bij 
de kabinetsformaties en tijdens de pragmatische vormgeving van beleid. Zij was ook deels 
gebaseerd op de overtuiging dat traditionele ideologieën hun aantrekkingskracht op het 
publiek aan het verliezen waren. En ten slotte was zij gegrond op de gedachte van zowel 
liberalen als socialisten dat confessionele partijen, gezien de politieke machtsverdeling in 
Angelsaksische landen, niet langer thuishoorden in een ‘modern politiek stelsel. De kritiek 
op de traditionele ideologieën werd in het bijzonder verwoord door d 6 6 .  Hun Appèl van
1966 betoogde: ‘De ideologieën van de huidige Nederlandse politieke partijen geven geen 
antwoorden meer op de vragen die ons bezighouden. Velen zouden liever hun stem uit
brengen op grond van een visie op heden en toekomst dan op grond van politiek gezien 
verouderde beginselen.’25 Maar d66 was geen roepende in de woestijn. Velen vonden 
omstreeks het midden van de jaren zestig dat de politiek ‘duidelijkheid’ ontbeerde. De 
socioloog S.W. Couwenberg maakte van het uiten van dergelijke kritiek haast zijn beroep.26 
E11 de journalist Henry Faas gaf zijn God, Nederland en de franje (1967) de ondertitel Necro
logie van het Nederlandse partijwezen. Faas geloofde dat alle politieke partijen ten dode 
waren opgeschreven:

Het is natuurlijk wel zo, dat de partijen aan hun afscheid toe zijn. Dit te constateren is 
nauwelijks origineel te noemen, want de dooie mussen schreeuwen het van de daken. Iets 
meer origineel is de stelling, dat niet alleen de christelijke partijen hun tijd gehad hebben, 
maar ook de socialistische en de liberale. Al die partijen zijn gemaakt voor totaal andere 
kwesties en totaal andere perioden. Het ‘nietes, welles’ over wie er nu verouderd was en 
wie niet, heeft tientallen jaren een werkelijke discussie over partijvernieuwing onmogelijk 
gemaakt.27

Maar tegen het einde van de jaren zestig waren de confessionelen, de socialisten en de libe
ralen al bezig met partijvernieuwing. Binnen een decennium zag niet alleen een postconfes- 
sioneel c d a  het leven, maar hadden ook de PvdA en de w d  een metamorfose ondergaan. 
Tijdens de jaren zestig en zeventig polariseerde de politiek en werden de partijen weer 
belangrijken Opnieuw werden ze gezien als belangrijke medespelers in een heftig maat
schappelijk debat. Maar vanaf eind jaren tachtig, toen het ideologisch vuur leek te zijn 
gedoofd, de muur was gevallen en het neoliberalisme de victorie begon te kraaien, nam de 
kritiek op de ‘verouderde’ partijen weer toe, vooral vanwege hun vermeende gebrek aan con
tact met de bevolking.28 De desastreuze uitslag van de verkiezingen van 2002 voor de geves
tigde partijen leek opnieuw aan te geven dat het einde van de partijpolitiek door de ‘dooie 
mussen van de daken’ werd geschreeuwd.

Maar tegen deze tijd was de roep om ‘vernieuwing’ van richting veranderd. Niet langer 
werd het de politieke partijen verweten dat zij ‘verouderd’ waren, maar in deze tijd van depo
litisering moesten de politieke procedures het ontgelden. Vernieuwingen in de organisatie 
van de Nederlandse politiek zouden moeten leiden tot een democratischer stelsel. Hoewel de
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oprichting van d66 deels was gemotiveerd door het verlangen om de traditionele politieke 
partijen om zeep te helpen, was de aandacht voor het moderniseren van de Nederlandse 
democratie groter. In hun Appèl van 1966 schreven de oprichters van de partij:

Wij zijn van mening dat ons staatsbestel bedroevend functioneert. Het politieke spel moet 
nog steeds worden gespeeld volgens regels die dateren uit de vorige eeuw. (...) De turbu
lente ontwikkelingen sinds 1900 hebben onze samenleving ingrijpend veranderd. Maar 
nog steeds moeten regeerders en parlement het doen met de codes van een voorbij tijd
perk.29

d66 viert dc verkiezingswinst van zeven zetels, 15 februari 1967 [Foto: Spaarnestad Fotoarchief].

De voorstellen van d 6 6  om de Nederlandse politiek te vernieuwen zijn welbekend: directe 
verkiezing van zowel de minister-president als de burgemeester, een terugkeer naar het dis
trictenstelsel, een corrigerend referendum en lokaal dualisme. Structurele vernieuwing staat 
dus al sinds 1966 op de agenda en zelfs sceptici hebben met regelmaat een bepaalde interes
se voor de vernieuwing van de Nederlandse democratie aan de dag gelegd. Het rapport-Cals- 
Donner van 1971 -  het eerste overheidsrapport van een reeks over vernieuwing -  sprak ook 
over de noodzaak tot hervormingen om toe te werken ‘naar verhoudingen die bij de over
tuigingen en verlangens van de eigen tijd aansluiten’.30 En het rapport van de commissie- 
Elzinga uit 2000 vroeg zich af of de Gemeentewet van 1851 ‘genoeg rek (heeft) om ook in de 
dynamische omgeving van vandaag, morgen en overmorgen te voldoen aan de eisen die aan 
de effectieve lokale democratie worden gesteld’.31 Hetzelfde taalgebruik is te vinden in docu
menten die betogen dat het huidige tijdperk een gekozen burgemeester vereist. Ook het veel
besproken Verplaatsing van de politiek. Een agenda voor politieke vernieuwing (1995) wijst 
naar onvermijdelijke sociale ontwikkelingen 0111 te onderstrepen dat een andere manier van 
besturen noodzakelijk is.32

Aan het einde van de twintigste eeuw worden vernieuwingsvoorstellen nog steeds gerecht
vaardigd door te verwijzen naar de eisen van de tijd, of naar de kloof tussen de politiek en
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‘de burger’ die moet worden gedicht -  een thema dat sinds de jaren negentig veel wordt 
gehoord. Maar zelfs als wordt gesproken over ‘de burger’ lijkt het een abstract begrip, een 
externe kracht waarmee rekening moet worden gehouden om het democratische systeem 
goed te laten functioneren. Zo is het tevredenstellen van ‘de burger’ één van ‘de eisen van de 
tijd’ geworden, een nieuwe manier om het effectieve functioneren van het Nederlandse poli
tieke systeem te garanderen.

Conclusie

‘Vernieuwing (gaat) altijd over democratie’, zei Hans van Mierlo recent.33 Het is waar dat 
burgers van functionerende democratieën regelmatig vragen om vernieuwing van het demo
cratische leven. Maar het is ook waar dat twee van de belangrijkste componenten van leven
dige democratieën -  partijen en ideologieën -  door de Nederlandse politieke vernieuwers 
van de twintigste eeuw vaak met ambivalentie, wantrouwen of zelfs vijandigheid zijn behan
deld. De decennialange worsteling van d 6 6  zelf met de vraag of de partij een eigen ideologie 
heeft, is in dit opzicht illustratief34 voor een breder gedeelde twijfel of partijen en ideologieën 
noodzakelijk, laat staan goed zijn voor een democratie. Die twijfel komt uiteindelijk voort uit 
de klassieke liberale overtuiging dat de democratie niet wordt gediend door een stelsel van 
evenredige vertegenwoordiging waarin kleine, ideologische partijen alleen hun eigen belan
gen behartigen. De liberale wens om het parlementair gekibbel van kleinere partijen door 
middel van politieke vernieuwingen op een hoger niveau van politiek bedrijven te brengen, 
vond weerklank bij religieus geïnspireerde vernieuwers na de Tweede Wereldoorlog en bij 
technocratische vernieuwers die vonden dat goede en vooral ‘moderne’ procedures en struc
turen de burgers zouden verzekeren van goed bestuur (en goede politiek).35

De Nederlandse vernieuwingspogingen van de laatste halve eeuw zouden in een breder 
Europees kader uit de laatste helft van de twintigste eeuw kunnen worden geplaatst, waarbij 
procedurele vernieuwing vaak wordt gezien als het antwoord op de politieke malaise. 
Ambitieuze vernieuwingspogingen werden in andere landen meestal gelanceerd door 
vertegenwoordigers van de hoogopgeleide middenklasse, die de vriendjespolitiek en de 
compromispolitiek van de achterkamers wilden vervangen door ‘hogere’ politiek (eigenlijk 
gedepolitiseerde politiek die zich minder zou laten leiden door partijen en ideologieën) en 
die de burgers weer wilden inspireren tot maatschappelijk engagement. Deze manier van 
werken lijkt ook typerend te zijn voor de Nederlandse vernieuwers.

Naoorlogse vernieuwingspogingen zijn daarom zelden gericht geweest op het nieuw 
leven inblazen van traditionele ideologieën en partijen, hoewel de pogingen van Nieuw 
Links en de linkse coalities van de jaren zestig en zeventig hierop belangrijke uitzonderin
gen vormden. Ook toonden de vernieuwingsvoorstellen weinig interesse in de verlangens 
van de burgers. Integendeel, de grote belangstelling van vernieuwers voor sociale en poli
tieke ontwikkelingen (ook vaak'de eisen van de tijd’ genoemd) suggereren dat vernieuwing 
van de democratie voor hen meer te maken had met het verlangen naar een goed bestuurd 
systeem, dan met het verlangen om de wil van de kiezer uit te voeren. Hoewel ‘de burger’ 
zeker niet afwezig was tijdens de discussies over politieke vernieuwing (zeker niet sinds het 
midden van de jaren zestig), was hij niet de initiatiefnemer, maar de ontvanger van deze 
vernieuwing van de Nederlandse democratie.
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De vraag van dit moment is of deze vorm van vernieuwing -  zelfs als alle voorgestelde 
procedurele politieke vernieuwingen worden geïmplementeerd tijdens het kabinet-Balke- 
nende II -  voldoende is. De ‘high adventure of democracy’, zoals de Amerikaan George Wei- 
gel het omschreef, lijkt meer nodig te hebben dan de depolitisering die in naam van ver
nieuwing aan het volk wordt gepresenteerd.36 Voorzover het democratische systeem nieuw 
leven kan worden ingeblazen, zou het misschien beter zijn om te beginnen met het heront
dekken van democratische tradities: frisse politieke ideologieën en krachtige politieke partij
en.37
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Kop van Jut:
zesentachtig jaar kritiek op de evenredige vertegenwoordiging

Anne Bos en Jasper Loots

Inleiding

De invoering van de evenredige vertegenwoordiging in Nederland in 1917 was eis des tijds.1 
Op hetzelfde moment werd zij ingevoerd in onder meer Oostenrijk (1919), Duitsland (1919), 
Italië (1919), Luxemburg (1919), Zwitserland (1919) en Denemarken (1920).2 De gelijktijdige 
invoering van evenredige lijstenstelsels in deze Europese staten was de ‘electorale vertaling’ 
van wat de Franse politicoloog Bernard Manin heeft getypeerd als de overgang van parlia- 
mentarianism naar party dcmocracy. Onafhankelijke Kamerleden met een eigen (districts)- 
mandaat die overeenkomstig hun eigen geweten en na discussie in het parlement stemden in 
naam van het algemeen belang, maakten eind negentiende en begin twintigste eeuw geleide
lijk plaats voor partij afgevaardigden die na discussie binnen de partij in het parlement de 
gelederen gesloten hielden.3 P.W.A. Cort van der Linden, als minister van Binnenlandse 
Zaken de eerstverantwoordelijke voor de totstandkoming van de evenredige vertegenwoor
diging, omschreef deze overgang in 1916 als volgt: ‘ (...) de partijen en hare factiën zijn niet 
meer groepeeringen van kiezers die de leiding aanvaarden van bekende staatslieden: het zijn 
geworden groepeeringen van kiezers die zelve de richting van het staatsbeleid bepalen.’ Daar
om moesten, aldus de minister, ‘de verschillende schakeeringen van het politieke en rechts
bewustzijn van het volk, welke zich in de partijen consolideeren, in het parlement in dezelf
de relatieve kracht tot uiting komen, die zij in het volk zelf kunnen ontwikkelen’.4 Cort van 
der Lindens voorstelling werd niet betwist en in 1917 stemden de Staten-Generaal zonder 
morren en zonder noemenswaardige discussie in met een kiesstelsel dat ontworpen was om 
een zo getrouw mogelijke weergave van de door partijen in vorm gegoten ideologische ver
deeldheid te weerspiegelen.

Zoals het kiesstelsel als een politieke thermometer functioneert omdat het de verlangens 
en opinies weergeeft die leven in de boezem van het volk, zo laat de discussie over het kies
stelsel zich lezen als het medisch dossier van de representatieve democratie. Een reconstruc
tie van de sinds 1918 geuite kritiek op de evenredige vertegenwoordiging leert dat het gewee
klaag over het kiesstelsel van alle tijden is, maar ook dat de intensiteit, aard en inhoud van de 
kritiek aan veranderingen onderhevig zijn. Sleutelen aan het kiesstelsel wordt telkens gepro
pageerd als hét medicijn om het zieke staatsbestel er weer bovenop te helpen. Afhankelijk van 
de diagnose varieert de voorgeschreven dosis: van aanpassingen binnen het bestaande stelsel 
tot een radicale stelselwijziging. Maar terwijl de artsen, niet zelden jarenlang, gebogen over 
het ziekbed de beste remedie bediscussiëren, blijkt de patiënt telkens op miraculeuze wijze 
weer op te knappen. Wat is er aan de hand?
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Jaren twintig: kinderziektes en het verlangen naar de negentiende eeuw

Getuige de uitkomsten van een door De Groene Amsterdammer op touw gezette enquête, 
heerste er alom tevredenheid na de eerste verkiezingen onder het evenredige kiesstelsel. De 
geënquêteerden wezen slechts op één kardinale fout: de toewijzing van de zetels aan de 
kandidaten. In 1918 was namelijk gebleken dat een luttel aantal stemmen de door de partij
besturen met zorg opgestelde lijstvolgorde kon doorbreken. In het verlengde van vertrou
wen in de partijleiding, die verantwoordelijk was voor de lijstvolgorde, lag volgzaamheid. 
Die werd door het in 1921 aangenomen subamendement-Albarda afgedwongen; sindsdien, 
zo wees de praktijk uit, was het welhaast onmogelijk om met voorkeurstemmen te worden 
verkozen.5

Ook het feit dat in 1918 maar liefst zeventien partijen tot de Kamer doordrongen werd 
aanvankelijk beschouwd als een kinderziekte. Het stelsel wierp noch drempels op voor deel
name aan de verkiezingen noch bij het toekennen van de honderd zetels; minder dan de helft 
van de kiesdeler kon reeds genoeg zijn om een zetel in de wacht te slepen. Onder de nieuw
komers in het parlement waren nogal wat avonturiers en belangenbehartigers. Wie politiek 
als een op beginselen gebaseerde strijd tussen georganiseerde partijen definieerde, en dat 
deed de overgrote meerderheid, had geen goed woord over voor deze eenlingen, charlatans 
en scheurmakers.6 Reeds in 1922 werd de kiesdrempel verhoogd van vijftig tot vijfenzeventig 
procent van de kiesdeler. Het resultaat was er naar: dat jaar traden tien partijen tot de Twee
de Kamer toe, slechts drie meer dan de zeven die in 1913 onder het districtenstelsel zetels had
den bemachtigd.

Niet te verhelpen waren die klachten die het wezen van het nieuwe kiesstelsel raakten: de 
dominante positie van partijorganisaties en partijleiders. De invoering van de evenredige 
vertegenwoordiging bevestigde de breuk met de representatieopvatting die in de tweede helft 
van de negentiende eeuw dominant was geweest. Toen de liberale voorman J.R. Thorbecke 
in 1848 directe verkiezingen tot stand bracht, dacht hij niet aan een parlement dat de volks
wil moest weerspiegelen, integendeel. De kiezers, en zeker het volk achter die kiezers, moes
ten op afstand worden gehouden. Om het nationaal belang te kunnen behartigen, om wer
kelijk onpartijdig te kunnen zijn, moesten de volksvertegenwoordigers onafhankelijk zijn. In 
de distantie tot het electoraat lag de scheppingskracht besloten die Thorbecke onontbeerlijk 
achtte voor een waarachtige volksvertegenwoordiging. Voor partijorganisaties was in die 
opvatting geen plaats.

Door van Nederland feitelijk één groot kiesdistrict te maken was politiek in 1918 nationa
le politiek geworden. Het opstellen van kandidatenlijsten vroeg om coördinatie op nationaal 
niveau. De partijleiders kregen meer greep op de kandidaatstelling en daarmee meer macht 
binnen de organisatie. De macht van deze partijleiders werd in de jaren twintig fel bekriti
seerd door een aantal behoudende liberalen en vrijzinnige intellectuelen die vasthielden aan 
een negentiende-eeuwse representatieopvang. Met afschuw bezagen de critici van het nieu
we kiesstelsel dat organisaties belangrijker waren dan individuen en dat van kiezers, partijle
den en gekozenen volgzaamheid en discipline werden verwacht. Zij zochten naar alternatie
ven die niets afdeden aan de verdeling van de zetels op basis van evenredigheid, maar wel aan 
de macht van de partijbesturen en de verwording van politiek tot partijpolitiek. Om de 
macht van de partijleiders te breken propageerden deze critici onder meer cirkelvormige 
stembiljetten waarin de namen van de kandidaten in de segmenten (taartpunten) stonden
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afgedrukt. Het was de pictografische vertaling van de kritiek op de dwingende lijstvolgorde. 
In de cirkel stonden personen centraal, in plaats van groeperingen.

Jaren dertig: tegen de versnippering en de lethargie

In de jaren dertig was de evenredige vertegenwoordiging volgens velen mede verantwoorde
lijk voor wat later 'de kleine crisis der democratie’ is genoemd: de onvrede met en onzekerheid 
over het functioneren van de democratie. Om te voorkomen dat kritiek op het functioneren 
zou uitgroeien tot kritiek op de grondslagen van de democratie, moest de evenredige verte
genwoordiging volgens menigeen zo snel mogelijk worden vervangen door een meerder- 
heidsstelsel in districten. De evenredige vertegenwoordiging bracht partijpolitieke verdeeld
heid op een moment waarop wellicht meer dan ooit behoefte bestond aan een daadkrachtige 
regering. De economische crisis en de kritiek van fascisten en nationaal-socialisten op het 
'kletsparlement’ vroegen om een regering die in woord en daad bewees dat de representatieve 
democratie de best denkbare staatsvorm was. Vermaard is de in 1935 in de Tweede Kamer uit
gesproken cri de coeitr van premier Hendrikus Colijn. Hij ‘verfoeide’ de evenredige vertegen
woordiging omdat er sinds de totstandkoming in 1918 geen stevige parlementaire basis meer 
was om daadkrachtig te regeren.7 Het kiesstelsel was, ook in de ogen van de premier, ‘een 
broedsche kip’, die ‘steeds nieuwe partijen uitbroedt’.8 Ingevoerd om de volkswil zo zuiver 
mogelijk tot uitdrukking te brengen, bewerkte de evenredige vertegenwoordiging het tegen
deel: een zo diffuse weergave van tegengestelde opvattingen en belangen dat regeren overeen
komstig de volkswil werd beschouwd als een welhaast onmogelijke opgave. De dwergpartijtjes 
bleken dus spoedig meer dan een kinderziekte te zijn. Reeds in 1923 had het Kamerlid RJ. Oud 
( v d b ) de wildgroei aan partijen als de ‘kanker van de evenredige vertegenwoordiging’ gety
peerd.9 En al wisten de meeste kleine partijen niet tot het parlement door te dringen, toch werd 
er vooral in de jaren dertig naarstig gezocht naar remedies. Dat in 1933 maar liefst 54 partijen 
aan de verkiezingen hadden deelgenomen, was reden om in 1935 wederom de kiesdrempel te 
verhogen: van vijfenzeventig naar honderd procent van de kiesdeler. Ook de invoering van een 
waarborgsom, die men verloor als er geen zetels werden gehaald, ging de versnippering van het 
partijpolitieke krachtenveld tegen.

In de jaren dertig werd ook veel geklaagd over het ontbreken van een band tussen kiezer 
en gekozene. Door de invoering van de evenredige vertegenwoordiging was een noodzakelij
ke ader 'doorgesneden’, met als gevolg dat het Binnenhof werd bevolkt door ‘beroepspolitici’ 
die niet op de hoogte waren van de noden van het volk.10 Naarstig zochten velen in de jaren 
dertig naar allerlei mengvormen waarin evenredigheid werd gecombineerd met verkiezingen 
in districten. Er gingen echter geen stemmen op om evenredigheid als leidend principe los te 
laten. Evenals in de jaren twintig -  toen niet het beginsel zelf, maar de toegenomen macht 
van de partijleiders onder vuur lag -  stond in de jaren dertig slechts de uitwerking van het 
op evenredigheid gebaseerde stelsel centraal. Het streven was minder partijen, een directe 
regionale relatie tussen kiezer en gekozene en een duidelijke uitspraak over de richting van 
het regeringsbeleid (door partijpolitieke blokvorming in de hand te werken). Tot ingrijpen
de wijzigingen in het kiesstelsel kwam het niet in de jaren dertig. Dat tijdens de verkiezingen 
van 1937 slechts twintig partijen aan de verkiezingen deelnamen, waarvan er slechts tien 
zetels wisten te bemachtigen, heeft kennelijk veel kou uit de lucht gehaald.
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Jaren vijftig: een weerbare democratie vereist belangstelling

De sociaal-democraat J. Drion, lid van de Grote Adviescommissie der Illegaliteit, had tijdens 
de bezetting zijn gedachten laten gaan over de tekortkomingen in het Nederlandse bestel en 
de noodzakelijke vernieuwing. In een in januari 1946 verschenen brochure klaagde hij het 
kiesstelsel aan, en wel omdat het ‘drie kiemen van bederf’ bevatte. Het werkte verdeeldheid 
over detailkwesties in de hand, het zette aan tot abstracties in partijprogramma’s in plaats 
van tot heldere gedachten over concrete kwesties en, het ergste van al, het doodde alle poli
tieke belangstelling. Als gevolg van dit al ontstonden er te veel partijen, werd de politieke 
strijd te abstract en ging het contact tussen kiezers en gekozenen verloren. Drion stelde 
bovendien vast dat het politieke leven verstarde omdat er sinds 1918 nauwelijks verschuivin
gen in de kiezersvoorkeur waren opgetreden.11

Dat het tot 1951 duurde alvorens de Tweede Kamer over het kiesstelsel debatteerde, zullen 
Drion en al die andere vernieuwers, die al zoveel teleurstellingen te verwerken hadden gekre
gen, hebben betreurd. Ook de Kamerleden maakten zich vooral zorgen om de toegenomen 
afstand tussen kiezers en gekozenen. De leden van de vaste commissie van Binnenlandse 
Zaken meenden dat deze tanende belangstelling kon leiden tot ‘ondermijning van de weer
standskracht der democratie tegenover de totalitaire stelsels’.12 Volgens Th.M.J. de Graaf 
( k v p ) wisten de kiezers niet meer wie ze kozen, omdat ze de gekozenen gewoonweg niet 
meer kenden.13 Met weemoed dachten sommige Kamerleden aan de massale verkiezingsbij
eenkomsten onder het oude districtenstelsel. Toch drong niemand aan op herinvoeren van 
dit stelsel; de Kamerleden vonden de evenredige vertegenwoordiging rechtvaardiger. De PvdA 
stelde voor een gemengd stelsel in te voeren. De helft van de zetels zou op basis van evenre
digheid, de andere helft op grond van districtsvertegenwoordiging moeten worden verdeeld. 
De v v d  was enthousiast, maar andere partijen, waaronder de c h u , waren vierkant tegen. De 
tegenstanders beschouwden het vigerende stelsel als ‘het minst slechte’. De Kamer nam geen 
beslissing over het kiesstelsel, maar verzocht de minister een staatscommissie aan het werk te 
zetten die, met het oog op de verkiezingen van 1956, een onderzoek moest uitvoeren naar de 
noodzakelijk aan te brengen wijzigingen in het kiesstelsel.14 De commissie wrerd als gevolg 
van een kabinetscrisis pas in 1953 geïnstalleerd. Zij kwam na arbeidzame jaren tot de conclu
sie dat er niets aan het kiesstelsel diende te worden veranderd. Het deed recht aan minder
heden en was van alle beproefde stelsels veruit het eenvoudigst. Voor het versterken van de 
band tussen kiezers en gekozenen raadde de commissie de partijen aan gebruik te maken van 
moderne communicatiemiddelen, zoals pers, radio en televisie.15 De vernieuwingsdrang was 
kennelijk verdwenen, want de Kamer reageerde slechts plichtmatig op de bevindingen van de 
commissie.

Jaren zestig: onbehagen in overvloed

Met de wervelende entree van d 6 6  (toen nog d ’6 6 )  in de politiek kwam het kiesstelsel ander
maal in het middelpunt van de belangstelling te staan. Het bestel was ‘ziek en moe’ en het 
politieke onbehagen wijdverbreid, aldus de democraten, en daarom hadden zij van de staat
kundige vernieuwing een verkiezingsthema gemaakt. Meer nog dan de band tussen de kiezer 
en de gekozene stelde d 6 6  de relatie tussen de kiezer en de regering centraal. Vooral de rege
ringsvorming moest democratischer.16 Omdat het stelsel van evenredige vertegenwoordiging
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niet noopte tot electorale samenwerking voorafgaand aan de verkiezingen, had de kiezer 
geen idee wat hij na de sluiting van de stembussen kon verwachten. Een ander punt van kri
tiek was de wederzijdse afhankelijkheid van kabinet en parlementaire meerderheid. Was de 
coalitie eenmaal gevormd, dan dekten de coalitiepartijen in het parlement hun ministers 
vaak in en werd de controlerende taak overgelaten aan de machteloze oppositiepartijen.

d 6 6  stelde voor de kiezer twee stemmen te geven: één stem voor de macht en één voor het 
controleren van de macht. Door de minister-president te kiezen en hem zijn eigen kabinet te 
laten vormen zou de Kamer beter in staat zijn haar controlerende taak uit te oefenen. De 
democraten wilden het stelsel van evenredige vertegenwoordiging matigen door invoering 
van een districtenstelsel met meervoudige afvaardiging. Dat verplichtte de partijen reeds 
voor de verkiezingen samen te werken (anders was er immers geen kans op een meerderheid) 
en bracht de kiezer duidelijkheid. Hij gaf zijn stem aan een progressief of een behoudend 
blok. De plannen van d 6 6  vielen in vruchtbare aarde bij de christen-radicalen ( p p r ) en 
Nieuw Links binnen de PvdA.

Er was alle reden om juist midden jaren zestig dergelijke kritiek te uiten. Tussen 1963 en
1967 was de samenstelling van het kabinet tot drie keer toe gewijzigd zonder dat de kiezer 
eraan te pas was gekomen. Deze uitholling van de parlementaire democratie werd met name 
in progressieve kringen scherp veroordeeld. Een probleem was bovendien de groeiende 
onzekerheid over de rol van de politieke partijen. Kon de jurist M. Albrecht in 1960 nog 
beweren dat de politieke partijen niet alleen de publieke opinie reproduceerden, maar die 
ook leidden en vormden, in de loop van de jaren zestig leek dat steeds minder evident. De 
partijen verloren meer en meer hun vaste greep op de kiezers.'7 De uitslagen werden minder 
voorspelbaar, de macht van de media en van de pressiegroepen nam toe. Voor hun politieke 
carrière bleven (kandidaat-Volksvertegenwoordigers echter afhankelijk van hun partijlei
ding. Dit stond een persoonlijke band met de kiezers in de weg. Een (gematigd) districten
stelsel zou de Kamerleden voorzien van een eigen kiezersmandaat, en van sturende partijlei
ders en ideologische balast bevrijd, zouden zij een pragmatische politiek kunnen voeren.

De staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet, de commissie-Cals- 
Donner, die in september 1967 werd geïnstalleerd, heeft zich gebogen over de kritiek op de 
evenredige vertegenwoordiging. Zij erkende de klachten en stelde voor om telkens minstens 
tien Kamerleden in afzonderlijke kiesgebieden (grote meervoudige kiesdistricten) te verkie
zen op basis van evenredigheid.18 Het kabinet-De Jong nam het voorstel niet over omdat ‘de 
gedachten op dit punt nog niet voldoende (waren) uitgekristalliseerd’. Alsof al het andere 
dat van deze regering komt, van kristal is’, schamperde n66-leider Van Mierlo.19 In 1971 pro
beerden Van Thijn (P v dA) ,  Aarden (groep-Aarden) en Goudsmit ( d 6 6 )  het nog eens met een 
initiatiefwetsvoorstel, waarbij een door de kiezers gekozen kabinetsformateur (als afgeleide 
van de gekozen minister-president) werd gekoppeld aan het hierboven uiteengezette 
gemengde kiesstelsel. Het voorstel werd bij gebrek aan steun teruggetrokken. Zelfs onder het 
meest linkse kabinet aller tijden, het kabinet-Den Uyl, konden de staatkundige vernieuwers 
geen potten breken. In 1975 oordeelde de meerderheid van de Kamer negatief over de door 
het kabinet ingediende nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid, waarin wederom werd 
gepleit voor een koppeling tussen een gekozen formateur en een gemengd kiesstelsel. In de 
politieke besluitvorming over de grondwet van 1983 zijn ‘de schrale restjes van het streven 
naar staatsrechtelijke vernieuwing weer geheel van tafel geveegd’, stelde de politicoloog
H. Daudt mismoedig vast.20
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Opvallend genoeg verminderde de steeds terugkerende kritiek op het aantal kleine partij
en in het parlement. Tot midden jaren zestig werd steevast geklaagd over hun aantal en hun 
beperkte invloed; de kleine partijen zouden het parlementaire werk alleen maar belemmeren 
en voor onduidelijkheid bij de kiezers zorgen. Keer op keer reageerden de vertegenwoordi
gers van de dwergfracties giftig op de aantijgingen. Waren het immers niet de grote partijen 
die zich bij kabinetsformaties schuldig maakten aan een verwerpelijke koehandel en einde
loos gedraal?21 Vanaf midden jaren zestig kregen de kleine partijen meer en meer waardering 
vanwege hun nuttig geachte horzelfunctie; zij voorkwamen dat grote partijen in gemak
zuchtig machtsdenken vervielen.22

Jaren negentig: de kloof tussen de burger en de grijze muis

Eind jaren tachtig laaide de discussie over het kiesstelsel weer op. Tijdens de campagne voor 
de Tvveede-Kamerverkiezingen in 1989 verkondigde Van Mierlo dat het landsbestuur te kam
pen had met een legitimiteitscrisis. De kloof tussen burger en bestuur was zijns inziens zo 
goed als onoverbrugbaar geworden. Van Mierlo was niet de enige die zich zorgen maakte, 
want zijn motie om een commissie onderzoek te laten verrichten naar het legitimiteitspro- 
bleem werd ondertekend door de fractieleiders van de vijfgrootste partijen. Als gevolg van 
deze motie werd de commissie-Vraagpunten onder leiding van de voorzitter van de Tweede 
Kamer, Wim Deetman, in wrerking gesteld. De problemen met betrekking tot het kiesstelsel 
vatte de commissie als volgt samen: de kiezersinvloed op de afzonderlijke vertegenwoordi
gers was te gering, de band tussen kiezers en gekozenen te los en het leven van de parlemen
tariër te weinig risicovol. Tientallen Kamerleden kwamen als grijze muizen achter de brede 
rug van de lijsttrekker het parlement binnen.

Vergelijkbare kritiek werd destijds in de samenleving geuit. In het voorjaar van 1990 brak 
naar aanleiding van een opiniestuk van J.W. Oerlemans een discussie los over de bedenkelij
ke staat van de Nederlandse democratie. In zijn ‘Eénpartijstaat Nederland’ beweerde Oerle
mans dat de politicus geen politiek verantwoordelijkheidsgevoel meer had; zijn inzet werd 
niet bepaald door zijn betrokkenheid bij de publieke zaak en door zijn specifieke moraliteit, 
maar door zijn persoonlijke ambitie en door zijn behoefte zich te profileren. De politiek ver
loederde als gevolg van deze carrièredrift.23 In reactie op dit opiniestuk buitelden de publi
cisten maandenlang over elkaar heen. De indruk werd gewekt dat de Nederlandse democra
tie aan de rand van de afgrond stond. De leegloop van de politieke partijen was één van de 
punten van zorg. Niet meer dan vier procent van de kiezers was partijlid en slechts een klein 
aantal van die leden bepaalde wie in aanmerking kwam voor politieke en bestuurlijke func
ties. De partij als vertegenwoordigend orgaan stond ter discussie. Na de debatten in de jaren 
zestig en zeventig over de relatie tussen de kiezer en de regering kwam het accent in de jaren 
negentig weer te liggen op de band tussen kiezer en gekozene.

Zoals wel vaker lokte de ene commissie de andere uit. Nadat de commissie-Deetman het 
probleem had gedefinieerd, liet zij de commissie-De Koning (1993) een antwoord zoeken op 
onder meer de vraag hoe het kiesstelsel zo kon worden aangepast, dat de relatie tussen kie
zers en gekozenen zou verbeteren. De commissie-De Koning kwam tot de conclusie dat het 
allemaal best meeviel met de vermeende kloof tussen burgers en bestuur.24 De meeste 
bezwaren tegen het bestaande kiesstelsel werden weggewuifd. Het probleem zat niet zozeer 
in de staatsrechtelijke procedures, maar in de cultuur. De politiek zou meer daadkracht moe-
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ten uitstralen. Toch oordeelde ook deze commissie dat de band tussen de kiezers en de mees
te (kandidaat-)Kamerleden minder hecht was geworden. De nadruk op de relatie partij-kan- 
didaat, in plaats van kiezer-kandidaat, kon ook een specialistische houding in de hand wer
ken van Kamerleden, die nauwelijks nog werden aangesproken op het regeringsbeleid als 
geheel.25 Om een directere band tussen kiezer en gekozene te realiseren, zouden er meer 
generalisten en minder specialisten in de Kamer zitting moeten nemen. De (kandidaat-) 
Kamerleden zouden wat meer ruimte moeten krijgen om zich te kunnen profileren. Een 
meerderheid van de Kamer was het daarmee eens en daarom werd besloten de voorkeurs- 
drempel te verlagen.

d66 is sindsdien blijven ijveren voor een districtenstelsel. Wat in beide paarse kabinetten 
niet lukte, moet onder leiding van o66-minister Thom de Graaf door het kabinet-Balke
nende II worden gerealiseerd: de verkiezing van de helft van de Kamerleden in districten bij 
behoud van evenredigheid. De verbeteringen die deze bescheiden institutionele wijziging 
belooft te bieden, is als altijd indrukwekkend: een sterker parlement, meer dualisme, meer 
betrokkenheid van de burgers, revitalisering van de partijen, ofwel: versterking van de demo
cratie.26

Spotprent Jos Collignon, de Volkskrant, 24 augustus 2004.
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Slotbeschouw ing

In de twintigste eeuw hebben zich in politiek en samenleving veranderingen voltrokken die 
de representatieve democratie onder druk hebben gezet. De reactie op de zorg om het demo
cratische bestel was doorgaans een roep om meer inspraak en betrokkenheid en dus om een 
hechtere band tussen kiezers en gekozenen. In turbulente tijden vertegenwoordigt een kies- 
stelselwijziging hoop op een keer ten goede. Nadat de storm is gaan liggen, is de conclusie tel
kens weer dat van een kiesstelselwijziging geen wonderen mogen worden verwacht. Welke 
waren die ingrijpende veranderingen waarvoor telkens weer een kiesstelselwijziging de pas
sende remedie leek?

De kritiek op de evenredige vertegenwoordiging was vanaf de jaren twintig, zij het aan
vankelijk vooral onbewust en dus ongearticuleerd, een uiting van de onvrede over de plaats 
van de Tweede Kamer in het bestel: de nationale vergaderzaal had na 1918 steeds meer weg 
van een stempellokaal waar de buiten de Kamer vaak met moeite bereikte compromissen 
werden gesanctioneerd en gelegitimeerd; de Kamer stond niet meer aan het begin, maar aan 
het eind van de politieke keten. De ellenlange redevoeringen in het interbellum lijken die 
waarheid eerder te bevestigen dan te weerleggen. Twee paradoxen kwamen aan het licht. In 
de eerste plaats de roep om afspiegeling, dus om het zichtbaar maken van de verdeeldheid, 
en tevens de behoefte aan een krachtig nationaal beleid, vooral in de door economische 
tegenspoed geteisterde jaren dertig. In de tweede plaats de paradox dat de voortgaande 
democratisering ertoe had geleid dat de uitgebrachte stemmen waardeloos leken. Al die 
meningen van al die stemmende mannen en vrouwen vonden hun weg via (verzuilde) orga
nisaties, inspraakprocedures, belangenbehartiging en wat niet meer. De politici die zo wor
stelden met de diffuse volkswil kregen vervolgens van het volk het verwijt dat zij stroperige 
beroepspolitici waren geworden, die zich beperkten tot de implementatie van compromissen 
waar niemand gelukkig mee was. Professionalisering en bureaucratisering leidden in de 
twintigste eeuw onherroepelijk tot een politiek van de smalle marges. Ten onrechte, maar 
niet onbegrijpelijk trof nu juist de evenredige vertegenwoordiging het verwijt dat zij 
beroepspolitici voortbracht. Wie de hoogtijdagen van de opkomst van de emancipatiebewe
gingen in herinnering riep, toen de partijleiders bij het ontvouwen van hun blauwdrukken 
voor de ideale samenleving allesbehalve werden gehinderd door smalle marges, dacht niet 
zelden dat herinvoeren van het districtenstelsel een keer ten goede was.

Er was midden jaren dertig, evenals begin jaren vijftig, nog een reden te pleiten voor een 
directere band tussen kiezers en gekozenen. In die decennia, toen het afspiegelen van partij
politieke verscheidenheid de norm was, zochten velen tevens (en met dat afspiegelen in 
strijd) een duidelijke kiezersuitspraak opdat er eendrachtig en krachtig kon worden gere
geerd. Die gelegitimeerde dadendrang zou bovendien bij het volk de kritiek op de vermale
dijde beroepspolitici doen verstommen. Dergelijke kritiek was in de jaren dertig en vijftig 
meer dan ooit onwenselijk. In een tijd waarin de representatieve democratie werd beschimpt 
en ondermijnd door fascisten en nationaal-socialisten respectievelijk communisten, leek een 
weerbare democratie meer dan ooit noodzakelijk. Waar weerbaarheid en dus betrokkenheid 
werden gezocht, werd de evenredige vertegenwoordiging afgewezen.

Vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw voltrekt zich de overgang van een partijen- 
democratie naar een audience democracy (toeschouwersdemocratie). Deze kenmerkt zich 
onder meer door beginselloze, mediagenieke politici die worden bijgestaan door een perma-
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nent bureau van bijstand en campagne (de restanten van de massapartij van weleer). Het 
electoraat dat zij bewerken, is geen trouwe schare leden en sympathisanten meer, maar een 
publiek dat in vervoering moet worden gebracht. Deze vormverandering in het representa
tieve bestel gaat ook in Nederland gepaard met discussies over het kiesstelsel. Sleutelen aan 
het kiesstelsel wordt namelijk altijd voorgesteld als de oplossing om een vormverandering in 
het representatieve bestel te boven te komen. Omdat het weerspiegelen van politiek-ideolo- 
gische verdeeldheid niet langer de norm is en politieke partijen volgens menigeen hebben 
afgedaan, wordt naarstig gezocht naar een kiesstelsel dat past in een tijd waarin zuilen, begin
selprogramma’s en collectieven aan betekenis hebben ingeboet.

Dat de evenredige vertegenwoordiging telkens wordt aangewezen als de schuldige voor de 
(vermeende) tekortkomingen in het democratische bestel en dat zij onder permanente kri
tiek ligt als zich een vormverandering in het representatieve bestel voltrekt, is begrijpelijk. 
Het kiesstelsel vertaalt immers de volkswil naar zetels en als de gekozenen en de kiezers elkaar 
niet meer verstaan, omdat zij kennelijk niet dezelfde taal spreken, dan zal de tolk wel niet 
deugen. De evenredige vertegenwoordiging is zodoende altijd kop van Jut. Evenals de gelijk
namige kermisattractie waarbij met een ferme klap een gewicht in beweging moet worden 
gebracht, absorbeert zij veel woede en onvermogen. In tegenstelling tot de Haagse cirmineel 
Hendrik Jacobus Jut (1851-1878), die men wegens een brute moord op een rijke weduwe en 
haar dienstbode dood wenste, is de evenredige vertegenwoordiging zelden schuldig aan het
geen haar ten laste wordt gelegd.
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De waakhond zaait verwarring
Hoe de media de democratie onder druk zetten

Willem Breedveld en Wijnand van Zanten

Burgers klagen over politici, die op hun beurt weer klagen over burgers die alleen maar geïn
teresseerd zouden zijn in hun kortzichtig eigenbelang. En als het zo uitkomt klagen zowel 
politici als burgers over de media. Let wel, niet over sommige media in het bijzonder, maar 
over de media als een enkelvoudig begrip, samengebald in geladen zinnen als: ‘De media 
heeft het gedaan. Zij heeft onze Pim vermoord.’

Dat klagen is op zichzelf niets nieuws. Het is kennelijk een onuitroeibaar Nederlands trek
je dat Simon Carmiggelt ooit kernachtig samenvatte in de uitspraak: ‘Nederlanders zijn 
tevreden op een ontevreden manier.’ Nochtans zal menig geharnast journalist een lichte hui
ver hebben gevoeld bij de kritiek die hij de laatste paar jaar over zich uitgestort kreeg. Die 
kritiek was soms heftig, toegespitst op het verwijt dat de media een belangrijk aandeel heb
ben gehad in de ‘demonisering’ van Pim Fortuyn. Maar ook toen die storm wat geluwd was, 
bleef de kritiek groot. De media zouden van hype naar hype strompelen, ze spelen op de 
emoties, ze zouden het met de feiten niet zo nauwkeurig nemen en meer in het algemeen 
zouden ze de politiek degraderen tot een cynisch spektakelstuk van louter op zetelwinst 
beluste politici. Op drie mei van dit jaar zette minister Donner van Justitie de kroon op de 
kritiek. In het hol van de leeuw, namelijk op een door de Nederlandse Vereniging van Jour
nalisten georganiseerd congres over de persvrijheid in Amsterdam, sprak hij de media ver
manend toe met de inmiddels gevleugelde uitspraak: ‘Bij iedere tak van bedrijvigheid waar 
producten zo belangrijk zijn voor de samenleving en het gevaar van verlies van de kwaliteit 
groot, zou de wetgever allang hebben ingegrepen.’

Visu aliserin g van de politiek, trivialisering van de boodschap

Hebben de media deze kritiek verdiend? En gesteld dat ze hun werk zo erbarmelijk doen, wat 
zijn daarvan de gevolgen voor het functioneren van de democratie? Een goed uitgangspunt 
voor deze vragen is Jürgen Habermas’ Strukturwandel der öffentlichkeit.1 In dit nog altijd 
veelgelezen klassieke meesterwerk uit de jaren zestig schetst de Duitse socioloog hoe de bour
geoisie in de loop van de achttiende eeuw en in de negentiende eernv in verschillende Euro
pese landen een publieke sfeer in het leven riep, waarin de macht van de heerser publiekelijk 
werd besproken, in de salons van burgers en in koffiehuizen. In de loop der tijd werd die rol 
overgenomen door kranten die zich zo ontwikkelden tot een platform voor publiek debat 
over staatsaangelegenheden, over zaken dus die alle burgers aangaan. Kranten speelden zo 
een sleutelrol in de ontwikkeling van de parlementaire democratie.

Voor Habermas is dit de ideale rol van de media, die ze echter lang niet altijd waar heb
ben kunnen maken. Niet zelden vielen zij ten prooi aan partijpolitiek, of zelfs regelrechte 
staatspropaganda. En zelfs in perioden van maximale persvrijheid lijken zij slecht opgewas-
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sen tegen de verleidingen van de commercialisering. De kritiek van Habermas lijkt mild in 
vergelijking met de kritiek die de media de laatste jaren te verwerken krijgen. Media lijken 
naast waarnemer en criticus, vooral ook deelnemer geworden te zijn van het politieke pro
ces. Door de toegenomen invloed van de media vindt een soort ‘visualisering van de poli
tiek’ plaats.2 Hiermee wordt bedoeld dat presentatie en verpakking steeds belangrijker wor
den ten koste van de inhoud en het idee. Het werkt de sensatiezucht en de manipulatie van 
emoties binnen de politiek in de hand. Dit leidt weer tot trivialisering van de politieke 
boodschap.3 Deze ontwikkeling maakt dat velen hun hart vasthouden over het functione
ren van de klassieke vertegenwoordigende democratie: we zouden afglijden naar een demo
cratie waarin niet de ideeën over de goede samenleving centraal staan, maar uitsluitend de 
presentatie van personen en de toevallig goed in het gehoor liggende slogans die zij inzet
ten.

Het resultaat van de veronderstelde crisis is volgens de Belgische politiek socioloog Mark 
Elchardus dat de vertegenwoordigende democratie vervangen is door een dramademocra- 
tie.*1 In deze democratie hebben de media een dermate grote invloed op de politiek dat zij 
in feite de politieke agenda bepalen en in ieder geval toonzetten, en niet de parlementariërs 
en andere politici. De media bepalen zo niet alleen de spelregels, maar ook steeds meer de 
inhoud van het politieke spel. Is het echt zo bar? Dreigt het ideaal van vertegenwoordigen
de democratie geslachtofferd te worden op het altaar van een zogenaamde dramademocra- 
tie?

Keren we terug naar het ideaal van Habermas, dan mogen de media wat hem betreft best 
een stevige rol spelen in het democratische proces. Hij beschouwt hen zelfs als waakhonden 
die ervoor moeten zorgen dat allerlei zaken op de goede manier in de volle openbaarheid 
worden gepresenteerd, zodat burgers zich een oordeel kunnen vormen over de relevante fei
ten. Het idee is dat burgers in staat worden gesteld rationele politieke keuzes te maken op 
basis van goede, feitelijk juiste berichtgeving over wat er in de staatssfeer plaatsvindt, hoe het 
politieke debat daarover verloopt en ook op basis van objectieve berichtgeving over wat er in 
de samenleving speelt. Met het weergeven van de feiten en het laten zien van de ‘vrije bot
sing der meningen’ moeten burgers tot gericht politiek handelen in staat zijn. Van dat ideaal 
komt volgens Habermas weinig terecht als de media zich uitsluitend door commerciële 
belangen laten leiden.

Dat gevaar is zeker niet denkbeeldig. Commerciële invloeden op de media zijn er echter 
altijd wel in meerdere of mindere mate geweest, zonder dat het bestaan van een vrije, onaf
hankelijke pers daardoor werd weggevaagd. Dit keer lijkt de commercialisering in de media 
echter drastischer. Zo veroorzaken de veranderingen in het leesgedrag, de opkomst van nieu
we technologieën, de vorming van enorme concerns en de convergentie van techniek, infor
matie en economie voor grote spanningen in de mediawereld.5 De media passen zich steeds 
meer aan op bewegingen van het publiek. In toenemende mate speelt marktonderzoek een 
rol bij het bepalen van de stijl en de inhoud van de media. De invloed van de toenemende 
marktgerichtheid is onder andere terug te zien in de directe vermenging van informatie en 
belangen. Dit wordt ook wel aangeduid als de ‘commodifïcering van informatie.’6 Informa
tie wordt hierbij primair gezien als handelswaar, die je kunt verkopen, uitbaten, hergebrui
ken, op maat kan leveren. Bij commodifïcering gaat het over de geleidelijke effecten van de 
marktoriëntatie op de informatie zelf, op het product, op de journalistieke praktijk, op de 
formats.7 De aandacht van het publiek moet te allen tijde worden vastgehouden. Emoties zijn
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binnen dit streven bijvoorbeeld belangrijker dan analyses en enkele feiten. Hierbij moet ech
ter wel een verschil gemaakt worden tussen televisie en de schrijvende pers. Bij de televisie 
ziet men met name een ‘versimpeling’ in de richting van emoties. Bij de schrijvende pers is 
een dergelijke versimpeling veel minder te zien.

Een tweede ontwikkeling met betrekking tot de positie van de media is dat serieuze, 
inhoudelijke journalistiek beïnvloed lijkt te worden door lossere vormen van informatie
voorziening. Er lijkt minder aandacht te zijn voor inhoudelijke zaken en juist meer aandacht 
voor persoonlijke zaken. Terwijl het aantal ‘ervaringen’ waarbij de media een bemiddelende 
rol vervullen, zich steeds verder uitbreidt en inmiddels ook de traditionele domeinen van de 
kerk, de opvoeding, het amusement en het onderwijs omvat, rukt de infotainment op en 
worden nieuws en informatie ontdaan van hun ernstige lading.8

D ecorbou w er van de publieke zaak

Met deze ontwikkeling dient zich de vraag aan of de burger op basis van deze vergaande 
commodifïcering van het nieuws wel over de benodigde informatie beschikt om een juist 
oordeel te vellen over wat er zich in de politieke arena afspeelt. En als die vraag ontkennend 
wordt beantwoord, betekent dit ook een toenemend onvermogen van burgers om via collec
tief optreden onze levensomstandigheden te beïnvloeden? Met deze vraag heeft Richard Sen- 
nett zich in zijn boek The Fall of Public Man uit 1977 uitvoerig beziggehouden. Hij is somber 
gestemd. In het door de media weergegeven beeld van het publieke domein gaat het volgens 
hem allang niet meer over publieke zaken, maar wordt het publieke voorgesteld als evenzo
veel privé-geschiedenissen. Niet de zaak maar de persoon staat centraal. En aangezien vol
gens Sennett psychologische en emotionele motieven bij de beoordeling van een politicus 
een belangrijker rol spelen dan zakelijke overwegingen en argumenten, dreigt de publieke 
zaak zo uit het zicht te verdwijnen. Naast Sennett zijn vele wetenschappers het erover eens 
dat de commodifïcering, en het niet aflatende gevecht om de gunst van de lezers en kijkers, 
het politieke milieu vervuilen. Er lijkt zelfs een situatie te ontstaan waarin de media zich nau
welijks meer bekommeren om het publieke belang. De nadruk ligt op andere kwesties dan 
puur inhoudelijke.

Ook die kritiek op de media is op zichzelf niet nieuw. Dit keer heeft de kritiek echter een 
belangrijke impuls gekregen door de omvang en de snelheid waarmee het verschijnsel zich 
manifesteert. Dertig, veertig jaar geleden werd het politieke debat nog overwegend gevoerd 
in politieke partijen en verschillende maatschappelijke groeperingen, en gaven de media, met 
de kranten als voornaamste bron, daar op gepaste wijze uitdrukking aan. De laatste jaren 
heeft de politiek die relatieve autonomie echter verloren en is zij meer dan ooit onderhevig 
aan het regime van de media. De gebeurtenissen van de afgelopen jaren in Nederland laten 
zien dat de relatie tussen politiek en media onomkeerbaar is veranderd en onderhevig is aan 
een heel eigen logica, een medialogica.9 Deze typering wordt gebruikt door de Raad voor 
Maatschappelijke Ontwikkeling in zijn advies Medialogica. Over het krachtenveld tussen bur
gers, media en politiek. Met medialogica doelt de Raad op het feit dat voorvallen in de poli
tieke arena steeds meer worden gepresenteerd als een spektakel, een spektakel dat wordt aan- 
gemoedigd door de media. In Nederland lijken de media in toenemende mate de neiging te 
hebben politiek nieuws en gebeurtenissen ‘op te leuken’ of spannender te maken dan zij in 
werkelijkheid zijn. De affaire-Margarita laat dit zeer goed zien. De kwestie rond Margarita en
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Prinses Margarita en haar echtgenoot Edwin de Roy van Zuydewijn zijn onderweg naar de 

I'weede Kamer om daar het debat over hun verstoorde relatie met de koninklijke familie bij te wonen,
12 maart 2003 [Foto: a n p ] .

Edwin de Roy van Zuydewijn kreeg enorm veel aandacht in de media. Vergelijk die affaire 
eens met de terughoudendheid waarmee de media de Greet Hofmans-affaire uit de jaren 
vijftig behandelden. Toen media die al te beducht waren een rel te ontketenen, die wel eens 
bedreigend zou kunnen zijn voor de positie van het staatshoofd.10 Nu media die de onthul
lingen van een nichtje van de koningin gretig aangrijpen om stevig uit te pakken. Nieuwsfei
ten die belangrijker zijn, maar minder ‘spectaculair’, worden naar de achtergrond gedrukt. 
Zoals de vice-voorzitter van de Raad van State, Herman Tjeenk Willink, de omstandigheden 
rond de affaire Margarita kernachtig onder woorden bracht:

En terwijl een oorlog dreigt, Europa uiteen ligt en de financieel-economische situatie zor
gen baart, houdt Nederland zich bezig met een affaire Margarita, die het midden houdt 
tussen een buitengewoon vervelend incident waaraan de Tweede Kamer terecht serieus 
aandacht besteedt en een in de woorden van minister Donner, ‘georkestreerde kwestie’ 
waarvoor ook de publieke omroep zich laat gebruiken. En als er nog zendtijd over is, 
houdt de Vogelpest ons bezig. (...) Er is het pijnlijke besef dat de waan van de dag te sterk 
is.11

De politiek lijkt tegen deze versimpeling niet echt opgewassen. Politici worden ook vaak door 
berichtgeving in de media gedwongen te reageren. Zij moeten wel, onder andere om stem
men te winnen in een tijd met veel zwevende kiezers. Toen het dagblad Trouw in april van dit
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jaar enkele verontrustende verhalen publiceerde over het boek De weg van de Moslim, 
reageerde de politiek prompt en heftig. In dit boek kwam een passage voor waarin werd 
gesteld dat homoseksuelen van het dak gegooid moeten worden. Dit boek was al jarenlang 
gewoon in de boekwinkel te verkrijgen. Vanuit de politiek klonken echter nu ineens allemaal 
geluiden dat het boek verboden moest worden. Dit was de mening van minister Verdonk, 
maar met haar van zo ongeveer de hele Tweede Kamer. Het kostte minister Donner uitein
delijk heel wat moeite de zaak tot bedaren te brengen.

Politiek en media lijken in dezelfde fuik te zitten. De kwaliteit van de meningsvorming en 
de besluitvorming worden hier niet beter door. De democratie wordt er ook niet beter van. 
Politici staan steeds vaker voor het dilemma vast te houden aan hun genuanceerde stand
punten, maar dan negeren de media hen, of een gewaagde uitspraak te doen met de nodige 
media-aandacht als gevolg.12 Een verdere karakterisering van de huidige relatie tussen poli
tiek en media is dat de media steeds meer als doel hebben om politici snelle, korte en 
gewaagde uitspraken te ontlokken. Hiermee maken de media het politieke debat alsmaar los
ser van de realiteit. De maatschappelijke en politieke realiteit zijn vaak te ingewikkeld om 
zich te laten herleiden tot één simpele uitspraak.

Een belangrijk gevolg van dit alles is dat het cynisme groter is geworden. Was het ver
trouwen in de politiek -  zeker in verhouding tot andere Europese landen -  in Nederland 
altijd groot, sinds een aantal jaren blijkt uit verschillende onderzoeken dat het wantrouwen 
ten opzichte van de politiek, maar ook ten opzichte van de media, is toegenomen. Uit 
onderzoek van Philip van Praag blijkt dat dit proces al voor de opkomst van Fortuyn op 
gang was gekomen. De heftige emoties die de moord op deze politicus opriepen en die een 
ongekende media-aandacht tot gevolg had, heeft weinig invloed gehad op de toename van 
het wantrouwen.13

Dit wantrouwen laat onverlet dat politici wel steeds meer door de kiezers worden beoor
deeld op hun optreden in de media. Partijprogramma’s spelen voor mensen een steeds 
minder belangrijke rol. Daarmee dreigt het gedachtegoed van politieke partijen uit elkaar 
te vallen, met als gevolg dat politici uitsluitend nog worden beoordeeld op hun presentatie 
in de media. Politiek en media zijn zich hiervan bewust. Bij gebrek aan een vaste aanhang 
zijn politici voor hun overleven steeds meer afhankelijk van hun optreden in de media:

De politicus wordt een acteur waarbij volgens de medialogica van de media het bestaan
de wijkt voor het nieuwe, wat misgaat wordt wegdrukt voor wat goed gaat en de korte ter
mijn het wint van de lange termijn.14

Elke keer weer moeten politici zich bewijzen, want de aanhang van politieke partijen is steeds 
minder trouw. De electorale verschuivingen bij de verkiezingen in 2002 en 2003 onderstre
pen dit gegeven alleen maar.

Het is daarom niet verbazingwekkend dat de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling 
in zijn eerdergenoemd rapport Medialogica tot de conclusie komt dat de invloed van de 
media in Nederland ontegenzeggelijk is gegroeid. De raad gaat echter niet zover als Elchar- 
dus, die stelt dat de publieke agenda tegenwoordig voor een aanzienlijk deel wordt bepaald 
door de media. Deze wordt volgens de raad nog steeds bepaald door de vertegenwoordigers 
in het parlement en andere politici.15 De Raad formuleert het als volgt:
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De media zijn als het ware de ‘decorbouwer’ van de publieke zaak geworden. Door selec
tie, interpretatie en ‘framing’ beïnvloeden ze de ruimte voor politici en burgers om 
standpunten naar voren te brengen, debatten aan te gaan en belangen te behartigen.16

Wie heeft gelijk? Elchardus, of de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling? Elchardus 
brengt sterke argumenten in stelling. Hij omschrijft een dramademocratie als ‘een politiek 
systeem waarin grote macht uitgaat van de door de media gedragen voorstelling en waar 
legitimiteit wordt ontleend aan de wijze waarop personen, groepen en organisaties in die 
mediavoorstelling verschijnen’.17 Hij is ook zeer stellig over de huidige positie van de media 
in parlementaire democratische stelsels. Hij beweert dat in West-Europese landen de media 
in toenemende mate de politieke agenda bepalen.18 Zij maken de selectie welke maatschap
pelijke problemen politieke prioriteit krijgen. Politici zijn zo zeer afhankelijk geworden van 
hun plaats binnen de media, en dus van de voorstelling van henzelf en hun partij binnen 
de media dat er geen sprake meer is van een vertegenwoordigende democratie, maar eerder 
van een dramaturgische.19

Het is opvallend dat de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling deze analyse deelt, 
maar daaruit niet dezelfde conclusies trekt over de daadwerkelijke invloed van de media in 
en op ons politieke bestel. Het is daarom interessant nog eens wat nauwkeuriger te kijken 
naar de gevolgen van de toegenomen invloed van de media op ons politieke bestel om tot een 
duidelijk antwoord te komen of in Nederland sprake kan zijn van een dramademocratie, 
zoals Mark Elchardus veronderstelt.

Het ‘dram a’ van de politiek

Politiek is theater -  drama -  en waar komt dit, in onze huidige tijd, het beste tot zijn recht? 
In de media. Maar daarmee staat nog niet vast dat er een dramademocratie is ontstaan, je 
zou ook kunnen redeneren dat theater, drama dus, bij de politiek hoort. Dat doet Henk te 
Velde, in zijn rede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleraarschap aan de Rijks
universiteit Groningen, met de titel Het theater van de politiek. Te Velde is van mening dat de 
opvatting dat ‘we geen vertegenwoordigende democratie meer hebben, maar een dramatur
gische’ een onhoudbare tegenstelling is.20 Hij beweert:

Men kan twisten over de vorm die vertegenwoordiging moet aannemen, maar vertegen
woordiging betekent altijd een vorm van verbeelding van de wensen van de kiezers, en een 
dramaturgische democratie lijkt me dus eerder een synoniem of in ieder geval een moge
lijke vorm van vertegenwoordigende democratie.21

Drama heeft door de geschiedenis heen altijd een belangrijke plaats ingenomen binnen de 
politiek. Het is onlosmakelijk verbonden met representatie en vertegenwoordiging. Het is 
zelfs een belangrijk kenmerk van een vertegenwoordigende democratie. Te Velde stelt dat 
vertegenwoordiging twee kanten telt. De eerste is die van de eigen verantwoordelijkheid als 
vertegenwoordiger in het parlement. Het parlement is de plek waar verantwoording wordt 
afgelegd, de legitimiteit van de politiek gestalte krijgt, en waar onder woorden wordt 
gebracht welke maatschappelijke problemen politieke prioriteit krijgen.22 De tweede kant 
van vertegenwoordiging is die van de relatie met de kiezers en de samenleving.23
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Het onderkennen dat de vertegenwoordiging twee kanten heeft is belangrijk. Zo blijkt dat 
de veranderingen van de laatste jaren zich op de tweede kant van vertegenwoordiging hebben 
voorgedaan. De relatie tussen politici en kiezers is veranderd. De Nederlandse maatschappij 
was jarenlang voorspelbaar. De samenleving was altijd sterk georganiseerd langs traditionele 
en levensbeschouwelijke lijnen. Dramatische eigenschappen van de politiek waren minder 
zichtbaar vanwege de stabiliteit van het kiezerspubliek aan de ene kant en ideologische tegen
stellingen aan de andere kant.24 De media in Nederland waren lange tijd ook geordend langs 
deze maatschappelijke verhoudingen. Dat gaat echter niet meer op. Politieke loyaliteit is steeds 
meer voorwaardelijk en tijdelijk. Personen en emoties spelen in de beoordeling van de huidi
ge Nederlandse politiek een grotere rol dan ideologieën. Het is door deze ontwikkeling niet 
vreemd dat dramatische kanten van de Nederlandse politiek steeds duidelijker zichtbaar zijn 
geworden. Politici moeten veel meer dan voorheen ‘strijden’ voor stemmen en daardoor dui
delijker posities innemen op onderwerpen van maatschappelijke aandacht.

De media spelen een zeer grote rol bij het accentueren van de dramatische, sensationele 
kant van de politiek. De politiek is zich hiervan bewust. Daarnaast zijn de media, en dan 
vooral de televisie, voor veel kiezers de voornaamste bron van politieke informatie geworden. 
Voor kiezers zijn de media de plaats om het politieke schouwspel te bekijken. Voor politici 
zijn de media de plaats om kiezers te overtuigen. En de media op hun beurt streven tegen
woordig naar zo hoog mogelijke kijk- of verkoopcijfers. Resultaat: een toename van drama 
in de politieke verslaggeving en het politieke bestel.

Welnu, volgens Elchardus zit de ‘crisis’ van vertegenwoordiging vooral bij de tweede kant 
van vertegenwoordiging. Hij stelt immers dat politici niet meer hun eigen afweging maken 
welke maatschappelijke problemen prioriteit hebben, maar dat de media als ‘regisseur van 
het drama en de sensatie’ de rol van agendazetter hebben overgenomen en hierdoor een 
krachtig onderdeel van het politieke bestel zijn geworden. Het bestaansrecht van vertegen
woordigers staat dan ook ter discussie. In een dramademocratie spelen vertegenwoordigers 
slechts een ‘rol’ die hun wordt opgelegd door de media.

Deze omschrijving van een dramademocratie schiet echter tekort. Vormen van drama zijn 
in onze parlementaire geschiedenis altijd belangrijk geweest. Ze zijn een vitaal onderdeel van 
de democratie. De huidige nadruk op drama, en sensatie, is wel bij uitstek een product van 
deze tijd, maar als zodanig niet uniek. In die zin heeft Henk te Velde gelijk wanneer hij stelt 
dat een dramademocratie eerder een onderdeel is van een vertegenwoordigende democratie 
en niet een vervanging. In onze vertegenwoordigende democratie wordt nog altijd onder 
woorden gebracht, en uiteindelijk ook besloten, welke maatschappelijke problemen politie
ke prioriteit hebben. Daarmee ligt één van de belangrijkste taken nog steeds bij de vertegen
woordigers en de politiek in het algemeen. Men kan wel zeggen dat de vertegenwoordigende 
democratie door de jaren heen andere accenten heeft gekregen. De basiswaarden zijn echter 
overeind gebleven.

Daarentegen heeft Elchardus gelijk in die zin dat de grens tussen de vertegenwoordigen
de democratie en een zogenaamde dramademocratie dun is geworden, met name in die 
gevallen wanneer de druk vanuit de media zo groot wordt, dat de politiek gedwongen wordt 
op te treden. Vooral tijdens mediahypes, als zich in een relatief korte tijd een enorme media- 
aandacht concentreert rondom een bepaald thema of conflict, is de druk van de media op de 
politiek om maatregelen te nemen, standpunten in te nemen of krasse uitspraken te doen 
groot. De druk van de media op de politieke besluitvorming bij dergelijke specifieke gebeur-
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tenissen, en incidenten, is ook zichtbaar in Nederland. Het is echter niet juist om de verhou
dingen in dergelijke momenten te vertalen naar een algemene crisis van vertegenwoordiging. 
Het is te eenzijdig om, naar aanleiding van zulke momenten, te stellen dat de invloed van de 
media op de politieke besluitvorming over het algemeen ten koste gaat van de ruimte van 
vertegenwoordiging en de politiek in het algemeen. Stellen dat de vertegenwoordigende 
democratie over het algemeen in een crisis zit, naar aanleiding van de invloed van de media 
in specifieke incidenten en schandalen, is te simplistisch en in zichzelf een vorm van drama.

Tot slot

)ürgen Habermas’ opvattingen over het belang van openbaarheid in de samenleving, en de 
rol van de media bij het garanderen van deze openbaarheid, roepen het vermoeden op dat 
dat vandaag de dag wel goed zit. De verscheidenheid aan media is zo groot dat een maxima
le openbaarheid gegarandeerd lijkt. In de werkelijkheid van alledag blijken die vele media 
vaak meer van hetzelfde te produceren, vaak eenzijdig toegespitst op de waan van de dag, of 
de hype van het moment. Het is daarom zeker geen toeval dat Elchardus van een drama
democratie meent te mogen spreken. Drama neemt een steeds belangrijker plaats in binnen 
onze vertegenwoordigende democratie. De media spelen bij het ‘creëren’ van drama rond de 
politiek een zeer belangrijke rol. Het ‘klassieke’ idee van burgerschap van Habermas, name
lijk dat burgers op rationele gronden in de publieke sfeer een politieke keuze moeten kun
nen maken, is steeds minder van deze tijd.

Drama is veel meer een kenmerk geworden van onze vertegenwoordigende democratie. 
Zolang de politiek voor het overgrote deel nog de keuze maakt welke maatschappelijke pro
blemen prioriteit dienen te krijgen, is het bestaansrecht van onze vertegenwoordigende 
democratie echter gegarandeerd. Als de media in toenemende mate agendazetter worden, en 
dit is de afgelopen jaren in bepaalde situaties het geval geweest, worden de taken van politie
ke vertegenwoordigers overgenomen door de media en zal een dramademocratie het resul
taat zijn. Het is aan de politiek deze ontwikkeling een halt toe te roepen. Zij moet zich min
der laten meeslepen door gebeurtenissen en emoties in de media. De politiek moet niet meer 
meegaan in de versimpeling. Zij moet zelf de keuzes blijven maken, toelichting geven en ver
antwoording afleggen en zich niet laten leiden door de druk, en kortetermijnvisie, van de 
media. Alleen de politiek is in staat om de spiraal te doorbreken.

Het zou overigens geen kwaad kunnen als de media zelf deze ontwikkeling ook zouden 
onderkennen en zich de kritiek op hun aandeel daarin meer zouden aantrekken. Waarin de 
media tekortschieten, wordt volgens Peter Vasterman, die promoveerde op het onderwerp 
mediahypes, fraai geïllustreerd door het eerder genoemde optreden van minister Donner op 
het n v ) -congres over de persvrijheid.25 Vrijwel alle media sloegen aan op de vermanende 
woorden van de minister, diens constatering dat ‘bij iedere andere tak van bedrijvigheid waar 
de producten zo belangrijk zijn voor de samenleving en het gevaar voor verlies van kwaliteit 
zo groot, de wetgever allang zou hebben ingegrepen’. Maar de cruciale zinnen die erop volg
den, worden volgens Vasterman veel minder vaak geciteerd:

Persvrijheid verzet zich daar tegen. Maar daarmee valt die taak toe aan de pers zelf, gege
ven de potentiële gevaren en maatschappelijke schade van media die zich als politieke fac
tor gedragen zonder navenante verantwoording af te leggen.
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Het is duidelijk, aldus Vasterman, dat Donner helemaal niet uit is op enige regulering van de 
pers, maar wel dat hij het initiatief voor kwaliteitsverbetering van de berichtgeving bij de 
pers zelf legt. Hij spreekt journalisten aan op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 
de gevolgen van de berichtgeving als geheel. En dat is iets waar veel journalisten niet aan wil
len. En hij besluit sarcastisch met de woorden:

In de jacht op nog meer nieuws creëren de media een eindeloze stroom feiten en feitjes, 
van beschuldigingen en speculaties, waardoor een bepaald (negatief) beeld sterk wordt 
uitvergroot. Iedereen draagt een steentje bij, maar niemand voelt zich verantwoordelijk 
voor het eindresultaat. ‘De media’, dat zijn voor journalisten altijd de anderen.

Zoals Donner zijn rede besloot:

Voorkomen moet worden dat nieuws een parodie wordt. Dat is gezamenlijke verant
woordelijkheid, maar primair die van de pers. Alleen dan behouden we een maatschap
pelijk fundament voor persvrijheid. Die gaat niet verloren onder druk van externe bedrei
ging, maar door gebrek aan interne kracht en weerstand; niet door gebrek aan vrijheid, 
maar door te veel.

Deze woorden van Donner mogen de media zich best ter harte nemen en wel door wat min
der verwarring te zaaien door hun eigen journalistieke standaarden serieuzer te nemen.
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Achter gesloten deuren
Het comité-generaal van de beide Kamers der Staten-Generaal en de 
strijd om informatie en medezeggenschap inzake defensie en buitenland
se politiek 1914-1918

M.D. Bogaarts

De besloten zittingen van het parlement tijdens de Eerste W ereldoorlog:  
succesvol middel tot parlementaire controle in bijzondere omstandigheden?

In de parlementaire historie van Nederland is de controle op het regeringsbeleid -  naast de 
medewetgeving de belangrijkste taak van het parlement -  een zaak van soms schoksgewijze 
ontwikkelingen geweest. Juist bijzondere omstandigheden, waarin de parlementaire contro
le ter discussie stond, zijn aanleiding geweest voor de uitbreiding van de parlementaire 
bevoegdheden. Een van die omstandigheden was de periode van de Eerste Wereldoorlog 
(1914-1918), waarin Nederland de neutraliteit tussen de oorlogvoerende mogendheden moest 
handhaven. Die periode is in de parlementaire geschiedenis van groot belang geweest, omdat 
toen de basis is gelegd voor regelmatig overleg tussen regering en volksvertegenwoordiging 
inzake het buitenlands beleid. Zeggenschap van het parlement over binnenlandse aangele
genheden was verworven 111 de jaren 1866-1868; op buitenlands gebied bleef dit lang van veel 
beperkter aard. De aanzet voor deze uitbreiding van de parlementaire bemoeienis vloeide 
voort uit de wijze waarop de regering, zelfs achter gesloten deuren, weigerde over het bui
tenlands beleid mededelingen te doen aan de Kamers. Daarmee was het de Kamers ook 
onmogelijk om de noodzaak van de voortzetting van de mobilisatie van de krijgsmacht of 
berichten over een acute oorlogsdreiging te kunnen beoordelen. De besloten zittingen lever
den voor de controle op de regering niet het gewenste resultaat op.

Openbaarheid van de vergaderingen van de Kamers staat terwille van de effectieve open
bare controle voorop. Maar de grondwetgever heeft voor bijzondere omstandigheden de 
mogelijkheid geschapen voor vergaderingen van de Staten-Generaal achter gesloten deuren, 
eertijds ‘comité-generaal’ geheten. Een dergelijke vergadering vindt plaats, wanneer een tien
de van het aantal aanwezige leden dat vordert of de voorzitter dat nodig oordeelt. Zodra een 
dergelijk voorstel is gedaan, is het aan het comité-generaal om te besluiten of er reden is om 
met gesloten deuren verder te vergaderen dan wel de besloten zitting op te heffen (GrW, art. 
66, 2-3). Besloten zittingen van de Kamers zijn onder meer gehouden in geval van oorlogs
dreiging (Eerste Wereldoorlog) en internationale onderhandelingen: mededelingen van de 
regering blijven immers in beginsel geheim, zodat de belangen van het land in dergelijke 
gevallen zijn gewaarborgd. Het comité-generaal van het parlement heeft echter door de 
instelling van het commissieoverleg in de Kamers en door de ontwikkelingen in de open
baarheid van beleid en debat in recenter tijd aan waarde ingeboet. Sinds de opheffing van de 
geheimhouding ervan kunnen de notulen worden geraadpleegd. Aldus kan het belang wor
den nagegaan van het tijdvak 1914-1918 voor de parlementaire ontwikkelingen en kan de 
bestaande parlementaire geschiedschrijving ervan worden getoetst.
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Het coinité-generaal 19 14 -19 18 :  bron van kennis inzake de parlementaire zorg en 
ergernis over de defensie en over de inform atie inzake het buitenlands beleid

In het in 1955 verschenen deel in de serie Schets eener parlementaire geschiedenis van Neder
landl, gewijd aan Nederland 1914-1918, laat de auteur, de staatsrechtgeleerde C.W. de Vries, de 
zittingen van de Kamers achter gesloten deuren buiten beschouwing. Zo komt hij tot een bij
zondere stelling aan het begin van zijn studie. Stond het extraparlementaire kabinet-Cort 
van der Linden (1913-1918) volgens hem aanvankelijk parlementair zwak, dat was door het 
uitbreken van de oorlog op 1 augustus 1914 en de daarna opgetreden buitengewone omstan
digheden voor het land totaal anders geworden. Er heerste in deze omstandigheden volgens 
De Vries een ‘gouvernementeel stelsel’, waarbij verantwoordelijkheid voor het beleid tegen
over het parlement werd uitgesteld. Het ministerieel beleid was volgens hem niet in debat: de 
regering handelde bij gedogen van het parlement dat zweeg.1

Het parlement heeft officieel inderdaad in het openbaar gezwegen over de positie van het 
neutrale Nederland temidden van de oorlogvoerende partijen, maar heeft -  anders dan De 
Vries beschrijft -  in besloten zittingen wel degelijk het regeringsbeleid op het meest gevoeli
ge punt herhaaldelijk besproken, namelijk dat van de defensie van het land. Het parlement 
zou zeker ook het voor de neutraliteit van het land hoogst belangrijke buitenlands beleid 
mede in deze debatten hebben betrokken, ware het niet dat op dat punt de regering geen 
duimbreed wilde prijsgeven van de staatsrechtelijke regels en gewoonten van dat moment 
inzake dat beleid. De wetgevende macht is volgens de Grondwet aan de Koning en de Staten- 
Generaal; de bestuursmacht aan de Koning alleen, aldus de stelling van de regering bij mon
de van premier en minister van Binnenlandse Zaken P.W.A. Cort van der Linden in de Twee
de Kamer. Die bestuursmacht kon niet met de volksvertegenwoordiging worden gedeeld. Het 
parlement te raadplegen bij het vaststellen van de grote lijn van de buitenlandse politiek -  de 
handhaving van de neutraliteit -  achtte de regering heilzaam, maar over de uitvoering van 
die regel kon vanwege de internationale gevoeligheden niet meer worden meegedeeld dan 
strikt geboden was. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft echter geen genoegen 
genomen met deze, zelfs achter gesloten deuren toegepaste uitsluiting van informatie over 
een facet van het regeringsbeleid dat direct samenhing met de defensiepolitiek en besloot tot 
de instelling van een commissie voor overleg met de regering over het buitenlands beleid. Op 
het punt van de defensie zag de regering zich wél gedwongen tegemoet te komen aan de wens 
van de Kamers naar enige toelichting achter gesloten deuren op de toestand van het leger en 
op de noodzaak van de mobilisatie. Een reden daarvoor was dat de regering zonder meer bij 
het parlement te biecht moest voor de kosten van de mobilisatie en krachtens de Grondwet 
(GrW 1887, art. 185) voor de verlenging van de mobilisatie. Achter gesloten deuren kon de 
regering met het parlement de werkelijke toestand van de krijgsmacht bespreken, waar dit in 
het openbaar natuurlijk onmogelijk was.2

De noodzaak van voortgaande mobilisatie na een jaar oorlog in beide Kamers  
gewogen

De eerste confrontatie tussen regering en Tweede Kamer achter gesloten deuren vond plaats 
op 21 juni 1915, bijna een jaar na het uitbreken van de oorlog en de afkondiging van de mobi
lisatie van het leger door het neutrale Nederland ter verdediging van het eigen grondgebied.
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In de Tweede Kamer was een dag tevoren door het vrijzinnig-democratische Kamerlid H.P. 
Marchant getracht de slagvaardigheid van het landleger in een openbare zitting aan de orde 
te stellen, maar toen had de minister van Oorlog een openbaar debat over zijn beleid afge
wezen. De Kamer besloot vervolgens conform het voorstel van de leider van de Christelijk- 
Historische Unie, A.F. de Savornin Lohman, om het beleid van de minister van Oorlog, de 
oud-officier N. Bosboom, in comité-generaal te bespreken.

Het was de antirevolutionaire politicus en officier L.F. Duymaer van Twist, die op 21 juni 
1915 de besloten zitting opende met een lijst van vragen aan de minister van Oorlog. Dit 
Kamerlid maakte deel uit van de in 1910 ingestelde semi-parlementaire Legercommissie, 
bestaande uit leden van de beide Kamers der Staten-Generaal en een niet-lid, die diende na 
te gaan of uitgaven en persoonlijke diensten voor de verdediging van het land doeltreffend 
werden aangewend.3 Hij wras derhalve een van de meest aangewezen personen om in breder 
kader dan in de Legercommissie, zij het achter gesloten deuren, het defensiebeleid aan de 
orde te stellen. Achtereenvolgens klaagde Duymaer van Twist over de onhandige verspreiding 
van de onderdelen van het veldleger over het land, over de onvoldoende toestand van kleding 
en uitrusting van dat leger en over het ernstige gebrek aan munitie. Voor de sociaal-demo- 
craat J.H.A. Schaper, wiens partij zich overigens had uitgesproken voor de verdediging van 
het land, was het de vraag of het geld goed werd besteed. Het katholieke Kamerlid Ch J.M . 
Ruijs de Beerenbrouck, regeringscommissaris voor de Belgische vluchtelingen, wenste voor
al te spreken over de ondermijning van de slagvaardigheid van het leger door venerische 
ziekten die door vluchtelingen van verdacht allooi uit België waren binnengebracht.

Uit het antwoord van de minister van Oorlog bleek dat een onmiddellijk oorlogsgevaar 
op dat moment niet aanwezig werd geacht en de troepen vooral met grensbewaking waren 
belast of, zoals het s d a p -Kamerlid K. ter Laan het aanduidde, ‘op de smokkelaars (moesten) 
passen’. De verspreiding van het leger over het land moest het de opperbevelhebber van land
en zeemacht, generaal C.J. Snijders, mogelijk maken op alle gevaren te reageren en toch in 
korte tijd te kunnen terugvallen op de hoofdstelling, de Nieuwe Hollandsche Waterlinie. De 
opstelling van de krijgsmacht was een onderdeel van het gevoerde krijgsbeleid, derhalve een 
zaak van de opperbevelhebber. In 1914 was de opperbevelhebber de nodige vrijheid gegeven 
onder verantwoordelijkheid van de gehele regering. Bosboom meende derhalve dat niet 
alleen hij verantwoordelijk kon worden gehouden voor deze opstelling. De minister erkende 
dat er te weinig munitie was; het was zeer moeilijk op dat moment nog wapens en munitie 
geleverd te krijgen. Hij gaf een overzicht van alle mislukte aankopen. Nederland zelf bleek op 
dat gebied niets van enig belang te produceren. Misstanden op het terrein van voeding, kle
ding en uitrusting zouden worden aangepakt, al weigerde hij de Kamerbrede kritiek op de 
intendantgeneraal te honoreren; de plaatsen van inkwartiering zouden worden gezuiverd 
van publieke vrouwen. De vraag of de troepen niet beter naar huis konden worden gestuurd, 
was voor Bosboom niet aan de orde: dat zou een verkeerd signaal aan de oorlogvoerende 
mogendheden zijn. Bovendien was het dan lastig om in bepaalde gevallen de troepen tijdig 
terug in de stellingen te hebben. Minister-president Cort van der Linden dempte de neiging 
van de Kamer om dit debat uit te putten: de Kamer had natuurlijk het volste recht om kri
tiek uit te oefenen en de regering was verantwoordelijk, maar hij vond wel dat men diende 
te aarzelen ‘om van de regering het volle pond te eisen’, te weten de erkenning dat zij eigen
lijk schuldig was. Bosboom hield verder zijn mond, hoewel de kritiek op zijn aanpak van de 
problemen groot was. De zitting werd opgeheven.

46



ACHTER GESLOTEN DEUREN

DE EEUWIGE POST AAN DE GRENZEN

fan Sluijters (1881-1957), 'De eeuwige post aan de grenzen', /De Nieuwe Am sterdam m er, 14 augustus 

1915]. De tekening geeft de groeiende kritiek op de mobilisatie weer: al een jaar lang bewaken de 

gemobiliseerde militairen van Nederland de grenzen, waar zij niets te doen hebben.

De besloten zitting van de Tweede Kam er op 21 juni 1915 had in ieder geval aan het licht 
gebracht dat er op dat m om ent geen onmiddellijke oorlogsdreiging voor het land was en dat 
de mobilisatie van het slecht uitgeruste landleger eerder een symbolische waarde had, nam e
lijk als teken van de bereidheid om de neutraliteit te verdedigen. Omdat de troonrede van 
1915 echter hervatting van de gewone wetgevende arbeid had aangekondigd en de regering 
daarmee zelf had aangegeven dat het directe oorlogsgevaar was geweken, kon een debat over 
demobilisatie niet uitblijven.4

De vraag o f gedeeltelijke demobilisatie dan wel verruim ing van de verloven van de dienst
plichtige militairen m ogelijk was, kwam dan ook aan de orde in de besloten zitting op 3 
december 1915. Het was w'ederom Duym aer van Twist die het debat opende en demobilisatie
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bepleitte: verveling vierde volgens hem hoogtij. Schaper meende dat de algemene opinie in 
het land en in de Kamer was dat het zo niet langer ging. Hij wenste inzicht in de relaties met 
Engeland en Duitsland om zo de mobilisatie te kunnen beoordelen. Desnoods moest er een 
verlofregeling komen, die op het buitenland m inder de indruk kon wekken van een omslag 
in het beleid, aldus W.H. Nolens, geestelijke en aanvoerder van de aanzienlijke katholieke 
fractie. M inister-president Cort van der Linden maakte allereerst m elding van enige w rijvin 
gen met de Duitse regering over de internering van een Duitse duikboot in Nederlandse 
wateren: ‘Een debat hierover kan de regering in geen geval aanvaarden.’5 Met deze omineuze 
mededeling gaf hij vanzelf al een antwoord op de door hem opgeworpen vraag o f Nederland 
rekening moest houden met de aantasting van de neutraliteit door een van de oorlogvoe
rende partijen. Een parate krijgsm acht was volgens hem bij een dergelijk gevaar een factor 
om rekening mee te houden. Bij onderhandelingen zou een demobilisatie desastreus kunnen 
zijn. Hij wees erop dat Nederland voor de geallieerden van belang kon zijn als middel om 
Duitsland in de flank aan te vallen, waar Duitsland weer groot belang kon hebben om dat te 
voorkom en en beslag te leggen op de havens. Rechtsbeginselen, waarop de neutraliteit van 
het land was gebaseerd, speelden volgens hem in de overwegingen van de oorlogvoerende 
partijen geen rol. M inister Bosboom  vulde dit betoog aan met een technisch verhaal over de 
problemen om in geval van nood de troepen weer naar hun stellingen te krijgen. Een kwart 
van het landleger (45.000 man) was al steeds afwezig.

Deze reacties van de kant van de regering waren niet geheel naar de wens van veel Kam er
leden. Op 7 december 1915 diende de vrijzinnig-liberale politicus D. Bos in het vervolg van 
dit comité-generaal van de Tweede Kam er een motie in, waarin werd uitgesproken dat een 
aanzienlijke verm indering van de lasten der mobilisatie, persoonlijke en financiële, dringend 
noodzakelijk was. Nolens meende dat Nederland wel braaf neutraal kon zijn, maar ‘dat wij 
in hoofdzaak zwak zijn’. Was de wens, zoals in de motie voorgelegd, wel mogelijk, zo vroeg 
hij zich af. Veel Kamerleden verlangden niettemin dat het nodige werd gedaan 0111 de lasten 
te verminderen. Cort van der Linden stelde dat de motie de regering haar verantwoordelijk
heid ontnam  en daarom onaanvaardbaar was. Wel deed hij de belofte dat de regering al het 
mogelijke zou doen om de militaire lasten te verlichten. M inister Bosboom  achtte een aan
passing van het verlofsysteem en een verdunning van de bezetting van de stellingen bijvoor
beeld mogelijk. De toezeggingen moeten de kou uit de lucht hebben genomen, want Bos trok 
zijn motie in. Het com ité-generaal werd opgeheven.

Ook in de Eerste Kam er was het thema van de voortzetting van de mobilisatie zo urgent 
geworden, dat ook daar de behoefte was ontstaan om in besloten zitting te vragen naar de 
noodzaak van het langer in dienst houden van dienstplichtigen. Op 28 juli 1915 was deze zit
ting op verzoek van de senaat gehouden. Het was de vrij-liberale senator en oud-m inister van 
Oorlog generaal b.d. H .R Staal die naar de internationale toestand vroeg om de noodzaak 
van mobilisatie te kunnen beoordelen. Ook hier was Cort van der Linden kort: internatio
naal ging het Nederland niet slecht, maar hij wilde geen details geven, ook niet in comité- 
generaal. M inister Bosboom  bleef erbij dat de legersterkte niet kon worden verminderd, 
omdat de Britten en de Duitsers steeds ‘de eventuele voordelen, welke het gebruik maken van 
Nederlands gebied de tegenpartij zou opleveren’, zouden wegen. Nederland moest dus voort
gaan om op drie zijden (behoudens het noorden) front te maken, waarbij hij de zuidelijke 
grens het meest in gevaar achtte. Staal repliceerde dat een Britse inval, behoudens in Zeeuws- 
Vlaanderen, onwaarschijnlijk was en het zuiden alleen gevaar liep bij doorbreking van het
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front in Frankrijk. Lag het in dat laatste geval voor de hand te veronderstellen dat de Duit
sers zouden binnenvallen? De regering moest niet over voorzichtig zijn, zo besloot hij zijn 
betoog.

H a lv e rw e g e  de o o r lo g : N e d e r la n d  k o m t in  de k n e l; d e m o b ilis a t ie  g a a t va n  ta fe l

De hiervoor genoemde kritische houding van de Kamers jegens de regering inzake de voort
zetting van de mobilisatie was een jaar later goeddeels verdwenen. Doordat de oorlog in het 
westen was vastgelopen in een bloedige stellingenoorlog, konden desperate acties van de 
strijdende partijen worden verwacht. Het gevaar was groot dat het kleine, neutrale Neder
land hierbij onder de voet zou worden gelopen, dan wel zou worden gedwongen te buigen 
voor eisen tot gedogende en com prom itterende medewerking.

Op 22 februari 1916, een dag na het begin van de slag om Verdun, kwam de Eerste Kamer 
in comité-generaal bijeen, waarbij ook alle ministers aanwezig waren. De vraag o f dem obili
satie mogelijk was lag op tafel, m aar tegen de achtergrond van grotere bedreigingen voor het 
land. Het was de antirevolutionaire senator en oud-m inister van Oorlog H. Colijn die scherp 
analyseerde dat de oorlog een uitputtingsslag was geworden, waarbij de belangen van derden 
in het niet vielen. Senator Staal sprak zijn vrees uit dat Engeland zou proberen via Nederland 
o f Denemarken de tegenstander te raken, naar het model van Gallipoli, de in de loop van 1915 
mislukte geallieerde landingsoperatie in de Dardanellen tegen Turkije. Hij en andere senato
ren drongen derhalve aan op krachtige verdediging van het land. Met het oog op een m oge
lijke Britse inval in het noorden van het land werd de m inister van M arine, J.L. Rambonnet, 
dan ook gevraagd tegenmaatregelen te nemen. De om m ezwaai in de stemm ing van deze 
Kam er inzake de mobilisatie moet Cort van der Linden welkom zijn geweest. Hij zette uit
een dat de mobilisatie een grote last voor het land betekende; meegesleept te worden in een 
oorlog zou voor het land een nog grotere last zijn. Incidenten konden worden opgelost, 
zolang de mogendheden geen oorlog met Nederland wilden. Hij onderkende in Engeland 
echter een strom ing die de neutraliteit van landen slechts wilde eerbiedigen zolang dat in het 
belang van Engeland was. Het ging er nu maar om wat Engeland en Duitsland van elkaar 
dachten ten aanzien van een mogelijke inval in Nederland. Vandaar dat minister Bosboom  
stelde dat mobilisatie het oorlogsgevaar juist verminderde. De Eerste Kamer concludeerde 
derhalve dat demobilisatie in strijd met het landsbelang cn met het belang van de vrede zou 
zijn, waarmee de minister-president slechts kon instemmen.

Binnen enkele m aanden zag de regering zich verplicht om de voorzitters van de Kamers te 
verzoeken de leden van de Kamers voor een besloten zitting te convoceren. De Duitse regering 
had de Nederlandse gezant in Berlijn eind maart 1916 namelijk laten weten dat er aanwijzin
gen waren dat Engeland een grote landingsoperatie via de linker Scheldeoever voorbereidde. 
Het Nederlands grondgebied zou dan worden geschonden. Duitsland verlangde van N eder
land de nodige voorbereidingen om deze schending van de neutraliteit a f te weren; zo niet, dan 
zou het Duitse opperbevel maatregelen nemen om de eigen stellingen in België te beveiligen. 
De Nederlandse regering besloot daarop de algemene periodieke verloven in te trekken. De 
bekendmaking hiervan via een persbureau leidde tot grote paniek in het land. Op 4 april 1916 
heeft de minister-president achter gesloten deuren de Tweede Kamer ingelicht over deze zaak. 
Hij herhaalde slechts het persbericht, met als enige aanvulling dat het ging om de bedreiging 
van Zeeuws-Vlaanderen. De regering wilde volgens hem nog steeds de neutraliteit strikt hand-
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haven. Op voortdurend contact met de Kamer werd prijs gesteld; het hing echter a f van het 
publiek belang o f mededelingen aan de Kam er konden worden gedaan. Die deed Cort van der 
Linden verder ook niet, zodat de kortstondige zitting naar het oordeel van het Kamerlid 
W .Th.C. van Doorn (Liberale Unie) een ‘malle vertoning’ was. Enkele Kamerleden, onder wie 
D. Bos, hebben Cort van der Linden er wel toe weten te brengen om voortaan zelf met belang
rijke mededelingen in de openbaarheid te treden: aansluitend op de besloten zitting legde de 
m inister-president in de openbare Kam erzitting een korte verklaring af.6 Op 11 april 1916 heeft 
Cort van der Linden in de Eerste Kam er in comité-generaal hetzelfde verhaal gehouden als in 
de Tweede Kamer. Ongetwijfeld kwam het de regering goed uit om het door de zegeningen van 
de gewapende vrede in slaap gesukkelde Nederlandse volk via deze ‘alerte van 31 maart 1916’ 
weer bij de les te trekken.7 Over demobilisatie werd niet meer gesproken. De Britse inval vond 
overigens niet plaats.

Aan het einde van het jaar 1916, op 20 december, kwam de Tweede Kam er in com ité-gene
raal bijeen om over de toestand van het landleger te praten. Vooraf deed de minister-president 
mededelingen die het besluit van de regering moesten schragen om geen verdere verzachting 
in de verlofregeling van het landleger aan te brengen. Hij maakte m elding van concentratie van 
Duitse troepen aan de oostgrens, waardoor het legerbestuur bevreesd was dat Engeland m aat
regelen zou nemen met gevaar voor het Nederlands grondgebied.8 De Duitse regering had het 
vaste vertrouwen in de afweer door het Nederlandse leger geuit, waardoor men enigszins was 
gerustgesteld. Wel had de Duitse regering blijk gegeven van een zekere ontstemdheid over een 
aantal incidenten. Verder was Nederland geconfronteerd met Britse protesten tegen N eder
landse export naar Duitsland (oktober 1916), die geen rekening hielden met de verplichting 
van het neutrale land om  met beide partijen in gelijke mate handel te drijven.9 Het leger was 
inmiddels beter uitgerust, aldus m inister Bosboom , maar het aantal stuks geschut was onver
minderd te weinig. Het gevolg van deze betogen was dat zelfs de sociaal-democraat P.J. Troel- 
stra geen mogelijkheid meer zag om  verdere stappen van de regering ter verlichting van de las
ten van de mobilisatie te vragen. In de vervolgzitting achter gesloten deuren over de toestand 
van het leger op 14 februari 1917 toonde het katholieke Kamerlid J.B. Bom ans zich zeer bezorgd: 
volgens hem was het officierscorps door de slechte uitrusting van het leger bevangen door een 
gevoel van hulpeloosheid, dat tot paniek kon leiden. Cort van der Linden suste echter de 
gemoederen: de toestand was nog niet echt bedreigend.

Naar het einde van de oorlog: het naderbij gekomen oorlogsgevaar is voor de 
Tweede Kamer reden betrokkenheid bij het buitenlands beleid op te eisen

De tweede helft van de oorlog was voor Nederland een moeilijke tijd. De afkondiging van de 
onbeperkte duikbootoorlog door Duitsland op 31 januari 1917 was door de Britse regering 
beantwoord met het ophouden van ook Nederlandse schepen in Britse havens. Het scheep
vaartverkeer kon pas na de nodige regelingen worden hervat. De aanvoer van graan werd 
gehinderd, met een brooddistributie in februari 1917 tot gevolg. De verm inderde aanvoer van 
kolen uit Duitsland leverde rantsoenering ervan op. Incidenten over Duitse duikboten en een 
Brits bewapend handelsschip in territoriale wateren vereisten samen met de handelsbelem 
meringen zorgvuldig handelen. Het land kwam  ook onder grotere druk te staan. De neteligste 
zaak was de zand- en grintkwestie. In de zomer van 1917 begon de Britse regering bezwaar te 
maken tegen de toegenomen doorvoer van zand en grint uit Duitsland via Nederland naar Bel-
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gië, om dat zij verm oedde dat dit materiaal diende voor betonnen versterkingen aan het front. 
Volgens de Duitsers diende dit materiaal voor wegenaanleg. Volgens het landonzijdigheids- 
verdrag uit 1874 moest transport van niet-m ilitaire goederen worden vrijgelaten; het was der
halve aan de Britten om het militaire gebruik te bewijzen. Dat bewijs was m oeilijk te leveren. 
De Britten wensten derhalve stopzetting zonder meer en verbraken de Nederlandse telegraaf
verbindingen via Londen tot begin 1918. Inmiddels was minister van Oorlog Bosboom  op 15 
mei 1917 gestruikeld over het oproepingsschema voor nieuwe lichtingen voor het leger.10

Kort voor het aftreden van de minister van Oorlog had de Tweede Kamer op 1 mei 1917 
nog een bespreking achter gesloten deuren over allerlei aspecten van het defensiebeleid, zoals 
de verwijdering van metaalbedrijven uit de oostelijke provincies naar de stelling Amsterdam. 
De meeste kritiek gold het gebrek aan inzicht in de internationale verhoudingen, op grond 
waarvan het defensiebeleid kon worden beoordeeld. De minister-president stelde zich 
wederom op het standpunt dat het landsbelang mededelingen daarover verhinderde. Op de 
vraag vanuit de Kam er o f  deze nog wat wijzer mocht worden was zijn antwoord kortweg: 
‘Dat wordt U ook niet!' Deze hooghartige houding van de regering werd niet geaccepteerd. 
Het gevolg was dat de Tweede Kam er zich op 10 mei 1917 in een openbare zitting uitsprak ten 
gunste van een motie die vastlegde dat het algemeen belang de instelling vorderde van een 
parlementaire commissie voor de buitenlandse aangelegenheden als voertuig voor het regel
matig overleg tussen regering en Staten-Generaal. Een motie van die strekking was al eerder 
door het Kamerlid J. van Leeuwen (s d a p ) ingediend, m aar toen niet in behandeling geno
men. Nu lag dat anders, ook al had de rechterzijde bezwaren tegen deze in haar ogen 
ongrondwettige stap. Van Leeuwen verdedigde zijn motie met de stelling dat het gevaar 
bestond dat de regering op het terrein van de buitenlandse politiek, gezien de duur van de 
buitengewone omstandigheden, te lang blinde gehoorzaamheid van de volksvertegenwoor
diging zou vorderen. Verzwakking van de macht van het parlement betekende volgens hem 
ook verzwakking van de macht van de regering. De tijd van geheime behandeling van het 
buitenlands beleid wras voorbij; dat beleid moest de vrucht zijn van overleg tussen regering 
en parlement, aldus Van Leeuwen. Van de kant van de regering is door Cort van der Linden 
verzet geboden, omdat het voorstel zou neerkomen op medebeslissingsrecht in bestuursaan
gelegenheden die door de Grondwet aan de regering waren voorbehouden. De Kam er moest 
volgens hem niet denken dat in de beoogde Kam ercom missie meer zou kunnen worden 
meegedeeld dan al gebeurde: men had im m ers te maken met de gevoeligheden van het bui
tenland. Aan de andere kant was de minister-president wel zo realistisch dat hij opmerkte dat 
parlementen zich overal groter invloed verwierven, ‘en het zou niet verstandig zijn zich 
(daartegen) te verzetten’. De motie-Van Leeuwen werd met 38 (de Kam ermeerderheid van 
liberalen en sociaal-democraten, versterkt met drie katholieken, onder wie Bom ans) tegen 31 
(confessionelen, versterkt met vier vrij-liberalen) aangenomen. In 1919 stelde het Reglement 
van Orde van de Tweede Kamer de eerste Vaste Com m issie in, die voor Buitenlandse Zaken.11

Deze stap van de Tweede Kam er kan van invloed zijn geweest op de wijze waarop de rege
ring in enkele kwesties zich vervolgens bereid toonde om met deze Kam er voorzichtig over 
internationale aangelegenheden overleg te voeren. Toen in de zand- en grintkwestie de rege
ring een witboek had gepubliceerd ter ondersteuning van haar standpunt tegenover het bu i
tenland, waren er Kamerleden die vonden dat het beleid te zeer was gericht op het juridisch 
gelijk van Nederland en te weinig op een praktische overeenkomst. Vandaar dat de Kam er
voorzitter besloten had om, na overleg met de fractievoorzitters en minister van Buitenland-
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se Zaken J. Loudon, in com ité-generaal deze kwestie aan de orde te stellen. In de besloten ver
gadering van 20 december 1917 heeft het liberale Kamerlid J.A. van Hamel gemeend dat 
Nederland moest afstevenen op arbitrage. M inister Loudon was het hiermee eens. De zaak 
zou verder in de openbaarheid worden afgehandeld.

Op initiatief van Loudon kwam op 26 april 1918 de Tweede Kam er in besloten vergadering 
bijeen om over een Duits eisenpakket te spreken, waarover de minister zich tevoren op 
dezelfde dag in openbare zitting slechts cryptisch had uitgelaten. De achtergrond was gecom 
pliceerd. In het voorjaar van 1918 had vordering tegen betaling van de Nederlandse handels
vloot in Amerikaanse en Britse havens plaatsgevonden, waartegen door Nederland slechts 
was geprotesteerd. Duitsland zag dat als een pro-geallieerde daad en legde in maart 1918 een 
lijst van eisen op tafel inzake het gebruik van water- en spoorwegen en de vrije doorvoer van 
zand en grint. De Duitse gezant in Den Haag heeft vervolgens partijleiders, tevens Kam erle
den, bewerkt ten gunste van een toegevende opstelling van Nederland. De bewindsm an op 
zijn beurt had overleg gevoerd met de fracties in de Kam er om de meningen te peilen, con
form  zijn toezegging een maand eerder in een openbaar debat in de Kam er om in ernstige 
aangelegenheden vertrouwelijk overleg te voeren met de Kam er dan wel met de hoofden der 
fracties.12 In het genoemde besloten overleg liet minister Loudon weten dat hij de wens van 
de Duitsers om niet-m ilitair materieel per spoor via Roerm ond naar België te vervoeren een 
ernstige aantasting van de neutraliteit achtte. Het ging daarbij im m ers 0111 proviand voor het 
leger. Hij had de indruk dat de legerautoriteiten in Duitsland het heft in handen hadden en 
dat zij probeerden onder zware eisen Nederland in de oorlog te betrekken. Om paniek in het 
land te voorkom en achtte hij overleg achter gesloten deuren noodzakelijk. In de Kam erzit
ting liepen de meningen uiteen: van onbuigzaam tot toegevend. Troelstra bijvoorbeeld vond 
het onverantwoord dingen te doen die een Duitse invasie tegen een zo slecht bewapend leger 
als het Nederlandse konden uitlokken: ‘Van zelfmoord moeten wij ons onthouden.’ M inister 
Loudon verklaarde daarop dat Nederland als neutraal land kon terugvallen op de bepalingen 
inzake de verplichte doorvoer met gebruikelijke beperkingen. Mocht er van Duitse zijde een 
ultimatum worden gesteld, dan zou de Kam er onm iddellijk op de hoogte worden gebracht. 
Het kabinet vergaderde direct na deze besloten zitting van de Tweede Kamer en besloot, 
nadat zekerheid was verkregen dat de geallieerden niet wensten dat Nederland met Duitsland 
in moeilijkheden zou geraken, tot een tegemoetkomend antwoord aan Duitsland.13

Het Duits ultimatum  is niet gesteld. Telegramwisseling tussen koningin W ilhelmina en 
keizer W ilhelm II van Duitsland heeft er stellig toe bijgedragen dat het neutrale Nederland 
er ook uit deze, in de gehele periode van de oorlog meest bedreigende, confrontatie met wat 
kleerscheuren vanaf kwam .14 De crisis rond de Duitse eisen had nam elijk geleid tot een con
flict tussen de nieuwe minister van O orlog en de opperbevelhebber, die verdediging tegen 
een Duitse inval vruchteloos achtte; koningin W ilhelmina heeft toen de generaal voorlopig 
kunnen sauveren.15 Op 30 mei 1918 kwam  door een notawisseling met Duitsland een einde 
aan de moeilijkheden. De controle op het spoorwegverkeer door Lim burg zou geschieden 
door Nederlandse officieren op eigen grondgebied, met Duitse voorcontrole.

Bij het einde van de oorlog, toen het Duitse front in het westen was ineengestort, dreigde 
Nederland bij het terugtrekken van de Duitse troepen nog even in de verdrukking te komen. 
Voor het laatst kwam in deze oorlogsperiode de vraag naar voren o f  achter gesloten deuren 
moest woorden vergaderd, nadat de regering had besloten de verloven in te trekken. De nieu
we premier, Ruijs de Beerenbrouck, wiens kabinet na de verkiezingen van 1918 was gefor-
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meerd, maakte het besluit in een openbare zitting bekend op 23 oktober 1918. Troelstra dien
de met tien ondertekenaars het verzoek in om de regeringsverklaring in comité-generaal te 
bespreken, maar in deze vergadering werd vervolgens besloten om  niet in een geheime ver
gadering hierover te discussiëren.16 De Kam er had gelijk dat geheimhouding op dat moment 
geen enkele zin meer had: op 11 november 1918 zwegen de wapens.

Conclusies

De notulen van de besloten zittingen van de beide Kam ers der Staten-Generaal in het tijd
vak 1914-1918 laten ten eerste zien dat de Kamers zich ernstig zorgen maakten over de u it
rusting en opstelling van het landleger en dat zij de effectiviteit van de mobilisatie wensten 
te beoordelen in het licht van de internationale toestand. Het handboek van C.W. de Vries 
over de parlementaire geschiedenis van Nederland over het tijdvak 1914-1918 dient te worden 
gecorrigeerd en te worden aangevuld: het parlement heeft niet gezwegen over de vitale kwes
ties waarmee het land worstelde. Ten tweede blijkt uit deze notulen dat de Kamers herhaal
delijk zijn gestoten op een blokkade van de kant van de regering bij het verwerven van enig 
inzicht in het buitenlands beleid, ook achter gesloten deuren. De onvrede bij de Tweede 
Kam er hierover heeft geleid tot uitbreiding van de parlementaire bemoeienissen en de instel
ling door de Tweede Kam er van de V iste Com m issie voor Buitenlandse Zaken. Dit was par- 
lementair-historisch een grote doorbraak, die bij C.W. de Vries zonder verklaring blijft. Ver
der is de val van de minister van Oorlog niet los te zien van de wijze waarop hij in de beslo
ten vergaderingen van de Tweede Kam er de toestand van het landleger onvoldoende ernstig 
leek te hebben genomen.

Ten slotte: de beide Kamers der Staten-Generaal hebben zich indertijd onvoldoende het 
gewicht van deze notulen gerealiseerd. Openbaarm aking ervan kort na de oorlog had mede 
kunnen bijdragen aan een realistischer inschatting van de waarde van een krijgsmacht van 
een neutrale kleine natie bij een wereldconflict tussen grote mogendheden door een nieuwe 
generatie Kamerleden. Die les moest nu op een andere wijze worden geleerd.
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Erop of eronder!
Beschouwing over de vertegenwoordiging van het Nederlandse volk en 
het voortbestaan van zijn nationale staat vóór, tijdens en na 
de Tweede Wereldoorlog

Henk Termeer

De illegale pers van de jaren 1940-1945 schreef vaak over de onmacht van het vooroorlogse 
politieke bestel. Veel illegale bladen zagen daarin ook een ‘eigen schuld’ aan de snelle m ilitai
re nederlaag van mei 1940 en aan de politieke en maatschappelijke onvrijheid van de bezet
tingsjaren die daarop volgde.1 In zekere zin was de parlem entaire dem ocratie in de jaren der
tig van de vorige eeuw tot volle ontplooiing gekomen. Na de invoering van het algemeen 
kiesrecht en van het systeem van evenredige vertegenwoordiging in 1918 hadden de ongeveer 
3,7 m iljoen kiezers in 1933 de keus uit meer dan vijftig politieke partijen. M aar bij de rege
ringsvorm ing waren in die jaren slechts enkele partijen betrokken: de confessionele r k s p , 

a r p  en c h u , de liberale l s p  en v d b  en van af 1939 ook de sociaal-democratische s d a p . Ter
wijl economische crisis en werkloosheid om zich heen grepen, was het vorm en van een werk
bare regering onveranderlijk een probleem. In wisselende coalities traden tussen 1929 en 1940 
niet m inder dan zes kabinetten aan.2

Tijdens de bezetting werden de politieke partijen al snel verboden (juni 1941) en traden 
clandestien, eerst aarzelend en als reactie op het Duitse bewind en vanaf mei 1943 meer gede
cideerd, personen en groepen uit het illegale verzet op die zich presenteerden als nieuwe ‘ver
tegenwoordigers’ van het volk, van het ‘Nieuwe Nederland’ o f kortweg als ‘het geweten der 
natie’.3 Deze zelfverkozen volksvertegenwoordigers zijn na de bevrijding door de geallieerde 
legers in 1944-1945 weer teruggetreden, som s spontaan, soms onder druk. De al dan niet her
noem de politieke partijen ( k v p , P v d A ,  w d ) keerden terug. De inmiddels 4,7 miljoen kiezers 
konden im m ers vanaf mei 1946 weer in een norm ale democratische procedure op de kandi
daten van tien politieke partijen stemmen. Met het aantreden van het eerste kabinet-Beel in 
de zom er van 1946 kon men weer spreken van een genormaliseerde parlementaire dem ocra
tie.

In dit artikel wil ik allereerst nagaan in welke opzichten het illegale verzet in bezettingstijd 
zich onderscheidt van vertegenwoordiging, protest en verzet in vredestijd. Vervolgens komen 
vanuit het perspectief van de voorm alige illegaliteit haar idealen voor het naoorlogse Neder
land en Europa aan de orde en vergelijk ik de beide genoemde vorm en van volksvertegen
woordiging: de parlementaire en de ondergrondse. In een slotbeschouwing probeer ik de 
idealen en de rol van de voorm alige illegaliteit een plaats te geven in de lopende historische 
en maatschappelijke discussies. De historische discussie gaat over de betekenis van de Twee
de W ereldoorlog voor de Nederlandse geschiedenis. Het maatschappelijke debat betreft de 
vraag o f de Nederlandse nationale staat anno 2004 nog wel zelfstandig genoemd kan worden. 
Als die zelfstandigheid en het democratische gehalte duidelijk zijn afgenomen, is dan de 
strijd van het voorm alige verzet tevergeefs geweest? O f juist niet?
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Hulde aan het Verzet
-tésamm k/ootw(uu*(s!

Affichc van de Engelse en Amerikaanse voorlichtingsdiensten uit 1945 [bron: n io d ].

Wat is verzet?4

Verzet gaat verder dan protest, dat is een duidelijke zaak. Protest is het al dan niet publieke
lijk demonstreren dat men het met iets niet eens is; bij verzet wordt overgegaan tot tegen
werking: men biedt weerstand tegen het gewraakte. Beide uitingen van politieke oppositie, 
protest en verzet, zijn in vredestijd meestal gericht tegen één o f  enkele (wan)toestanden, bij
voorbeeld een bepaalde overheidsmaatregel o f het uitblijven daarvan; het voortbestaan van 
die overheid zelf is daarbij dus niet in het geding. Protest en verzet kunnen zich ook richten 
tegen die overheid als geheel: in woord o f  daad geeft men dan te kennen dat die overheid en 
haar bestel geheel moeten verdwijnen om vervangen te worden door een andere (om wente
ling, revolutie). Oppositie jegens de overheid kan zich dus uiten in twee hoofdvorm en: pro
test en verzet. Beide kunnen qua doelstelling beperkt zijn o f  totaal.
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In een constitutionele, parlementaire democratie garandeert de Grondwet onder andere 
het kiesrecht en de vrijheid van m eningsuiting, van vereniging en van vergadering. De m oge
lijkheid tot politieke oppositie en protest is dus een essentieel deel van het systeem. Ook ‘ver
zet’ is in deze constellatie mogelijk, zij het binnen bepaalde grenzen. Bij de onafhankelijke 
rechter kan een burger bijvoorbeeld de overheid aanklagen. Diezelfde rechterlijke macht 
bepaalt echter ook op basis van Grondwet en rechtsregels waar de legale grenzen van protest 
en verzet liggen.

De klassieke, legale vorm en van politiek protest in vredestijd zijn het lidmaatschap van 
oppositionele politieke partijen, van actiegroepen en van vakbonden, en de deelneming aan 
hun actievormen als bijvoorbeeld demonstraties, petities en politieke stakingen. Meestal is 
hier sprake van een ‘beperkt protest’. ‘Totaal protest’ is alleen te vinden bij extreem rechts en 
links. De overgang tussen protest en verzet is een vloeiende. Stakingen bijvoorbeeld com bi
neren het demonstratieve en het tegenwerkende aspect. Zoals gezegd, er zijn legale en illega
le vorm en van verzet. Sit-downacties, boycots en werkweigering zijn duidelijke voorbeelden 
van legaal verzet; uitingen van illegaal verzet zijn bijvoorbeeld kaping, bezetting, gijzeling en 
opstand. Net als protest is ook verzet in vredestijd veelal beperkt van doelstelling.

Met de komst van de Duitse bezetter in mei 1940 trad een nieuwe overheid aan die al snel 
een groot aantal nieuwe, ingrijpende regels en verordeningen afkondigde: de ‘nieuwe orde’. 
Deze nieuwe orde behelsde dus een nieuwe ‘legaliteit’, waarin zowel de vanouds al illegale 
vorm en van verzet alsook de meeste traditioneel legale uitingen van protest en verzet tot ille
gale, onwettige activiteiten werden verklaard en als zodanig werden bestreden. Zo werden 
voortaan niet alleen alle mogelijke handelingen ten nadele van de bezetter, m aar ook alle, 
actieve o f  passieve, overtredingen van de regels van de nieuwe orde streng bestraft. A ctief zijn 
voor een verboden politieke partij o f  voor een niet toegestaan blad, uitlatingen tegen de n s b  
o f de Duitsers, luisteren naar de Engelse zender, zich niet melden voor de Arbeitseinsatz en 
het helpen van vervolgden zijn voorbeelden van levensgevaarlijk geworden uitingen van pro
test en verzet. Daarm ee hadden de bezetter en zijn nieuwe orde dus ook protest en verzet in 
zekere zin gelijkgeschakeld; im m ers vrijw el elke verboden uiting van protest, ook als die zich 
slechts tegen één maatregel richtte, kreeg nu het stempel van anti-Duitse tegenwerking, van 
‘totaal verzet’.

Naast illegaal protest/verzet bleven er toch uitingen van legaal o f  bovengronds 
protest/verzet mogelijk. Daarbij valt te denken aan symbolische acties als Anjerdag, het m in
achtend bejegenen van Duitsers en NSB’ers , de ambtelijke vertragingstactieken en -  met 
meer risico -  het openlijk en individueel weigeren om  een opdracht uit te voeren o f het 
dem onstratief ontslag nemen.

Verzet en illegaliteit zijn dus bepaald geen synoniemen. Binnen de bredere categorie van het 
verzet zijn legale en illegale activiteiten te onderscheiden. Beide werden veelal naast elkaar 
bedreven en niet zelden door dezelfde personen. Om illegaal verzet te plegen was vrijwel altijd 
enige vorm  van gebruikm aking van de legale, bovengrondse maatschappij noodzakelijk. Het 
voortbestaan van de legale maatschappij was als dekmantel dus een voorwaarde om illegaal te 
kunnen opereren. Bepaalde vorm en van illegaal werk vereisten soms zelfs dat men ‘legaal’ met 
de vijand meedeed; veel spionagegegevens waren afkomstig van geïnfiltreerde o f  aangebleven 
functionarissen, die voor het oog van d e ‘goede Nederlander’ fout waren.

Als we kijken naar de kleine, morele elite van het verzet, dan is die wonderlijk genoeg wel 
degelijk heel gevarieerd en zeer democratisch van samenstelling.5
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Opvallender en belangrijker dan de relatieve oververtegenwoordiging van bepaalde groe
pen in het verzet (com munisten, gereformeerden, joden), waarop de historische belangstel
ling zich tot nu toe concentreerde, lijkt het gegeven dat daarin veelal mensen actief waren die 
vóór de oorlog nooit naar voren waren getreden en die afkomstig waren uit vrijwel alle poli
tieke en religieuze richtingen, uit alle beroepen, maatschappelijke geledingen en uit alle 
opleidingsniveaus. Dat datzelfde geldt voor de collaboratie, bevestigt nog eens het uiteinde
lijk doorslaggevende belang van de persoonlijke beslissing. In het verzet zien we met kleine 
stapjes op alle niveaus een soort van verborgen ‘maatschappelijke reserve’6 aantreden, die na 
de nederlaag van mei 1940 en de daaropvolgende gelijkschakeling, en vooral toen de repres
sie begon toe te nemen, selectief allerlei urgente maatschappelijke taken en functies van 
vooroorlogse en inmiddels verboden instituties overnam  en aldus een alternatieve, onder
grondse maatschappelijke orde begon te vorm en.

De idealen

De nood in bezet Nederland moest hoog oplopen voordat het aanvankelijk door individuen 
gedragen verzet en de illegale groepen en organisaties bij het publiek wrat krediet verwierven. 
Na de ontnem ing van de zelfstandigheid, de onafhankelijkheid en de constitutionele m onar
chie in mei 1940 schrapte de bezetter in de jaren daarna ook de rechten die iedereen inm id
dels volmaakt vanzelfsprekend was gaan vinden: de praktijk van zelfbestemming van de 
bevolking van stad en land, de vrijheid van m eningsuiting en van vergadering en de andere 
rechten in de Grondwet genoemd: het vrije verkeer van mensen, ideeën en goederen, het hele 
systeem van volksvertegenwoordiging op diverse bestuurlijke niveaus, de gelijkheid voor de 
wet en het verbod op discriminatie. Binnen enkele jaren werden aldus de wezenskenmerken 
van de m oderne Nederlandse sam enleving systematisch afgebroken.7 Intussen beroofden de 
bezetter en zijn Nederlandse helpers het grootste deel van de joodse bevolkingsgroep in de 
jaren 1940-1942 van haar rechten en bezittingen en deporteerden zij het in 1942 en 1943 nage
noeg ongehinderd naar de oostelijke contreien van het nieuwe Duitse Rijk. Daar werden 
ruim  100.000 joodse mannen, vrouwen en kinderen uit Nederland systematisch vermoord.

De afwachtende stemming onder de Nederlandse bevolking sloeg pas om toen de krijgs
kansen eind 1942 keerden en medio 1943 na de krijgsgevangen militairen ook de studenten 
en hele jaargangen jonge mannen voor het verrichten van dwangarbeid naar Duitsland 
dreigden te worden getransporteerd. Tegen de tijd dat de repressie georganiseerd verzet 
onmisbaar maakte, waren de vertrouwde, traditionele organisaties verboden, ontmanteld en 
opgeruimd en kwam men alléén te staan voor heel drastische beslissingen.8 Vanaf dat 
moment deden honderdduizenden een beroep op de onderduikhulp van die ondergrondse 
organisaties en nam de sympathie voor illegale bladen en organisaties sterk toe.

Verzetsmensen accepteerden de bezetting en de nieuwe overheid dus niet als een voldon
gen feit, maar stelden zich teweer. Dat deden ze, tegen de regels van de bezetter in en met 
gevaar voor zichzelf en hun naasten, door slachtoffers van het nieuwe bewind te helpen (hulp 
aan onderduikers), door nieuws en hun eigen mening te verspreiden (illegale pers) o f  door 
de bezetter rechtstreeks schade toe te brengen (harde verzet, spionage). Veel verzetslieden 
zagen dat allemaal niet als een politieke daad, m aar als een dure plicht die ze als mens o f  als 
vaderlander hadden te vervullen. M aar welbeschouwd is dit persoonlijke verzet de meest 
politieke daad die m aar denkbaar is. Verzetsmensen wezen immers de ‘nieuwe orde’ a f en
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zorgden ondanks alle risico’s dat er ondergronds een alternatief ontstond. Met het verzet 
kwam er beetje bij beetje weer licht aan het eind van de tunnel en groeiden hoop en ver
trouwen op een eind aan de bezetting.9

De vervolging van die ‘ illegalen’ was vanaf het begin van de bezetting de eerste prioriteit 
van de bezettingsautoriteiten geweest. Allerlei soorten Duitse en Nederlandse politie- en 
inlichtingendiensten hielden zich er dagelijks mee bezig. En met succes, want nadat eind 1940 
het eerste doodvonnis was geveld, volgden er snel meer, zeker na de Februaristaking in 1941 
als protest tegen de jodenrazzia’s en de April-M eistakingen van 1943. Talrijke vroege en dus 
primitieve verzetsgroepen werden al snel opgerold, en van de verzetspioniers van 1940-1942 
hebben slechts enkelingen de bezetting overleefd. M aar de kiem was gelegd en het verzet 
bleef tegen de toenemende onderdrukking in doorgroeien. Het leerde zich beveiligen en 
organiseren; ook door specialisatie en professionalisering nam de effectiviteit ervan toe.10

Om verzet te plegen en te blijven plegen waren allereerst idealen nodig: stralende visioe
nen van een glorierijke toekomst.11 Ofschoon diverse illegale groepen, en met name illegale 
bladen, eigen en onderling verschillende politieke idealen hadden (bijvoorbeeld De Waar
heid, Het Parool, Vrij Nederland, Christofoor), beschouwden de meeste verzetslieden zich juist 
als niet-politiek. Ze wilden, in elk geval zolang de bezetting duurde, het gemeenschappelijke 
doel van verzet en bevrijding centraal stellen. Dat mocht absoluut niet in gevaar komen door 
onderlinge onenigheid en ‘partijpolitiek’. Want juist een te grote onderlinge verdeeldheid 
beschouwde men als een van de grote fouten van het vooroorlogse politieke bestel. Daardoor 
was het met Nederland misgegaan in de jaren dertig en mede daardoor was Nederland in een 
onderworpen en ellendige toestand van totale afhankelijkheid en hulpeloosheid terechtge
komen.

De voorstellingen van het naoorlogse Nederland in de illegale bladen bestonden dus vrij
wel nooit uit een integraal herstel van de vooroorlogse samenleving. De begrippen ‘partij’, 
‘politiek’ en ‘politicus’ waren, met name bij het conservatieve deel van het verzet, besmet. Ze 
stonden voor de behartiging van deelbelangen, voor onbetrouwbaarheid en karakterloos
heid. Lieden van dat slag ruilden immers de meest uiteenlopende belangen moeiteloos tegen 
elkaar uit (voorbeeld: toch bezuinigen op defensie in ruil voor een ministerspost). Ze bleken 
in de gepolariseerde bezettingssituatie, waarin een vijandelijke overheid haar eigen regels 
oplegde, niet van hun partijbelang los te kunnen komen en waren derhalve waar het ging om 
‘de vaderlandse zaak’ in de ogen van het illegale verzet veelal niet te vertrouwen, zonder 
gezag, onmachtig en onbruikbaar.12

Voor na de bevrijding zagen zij daarom in elk geval een rol weggelegd voor degenen die 
door verzet te plegen in elk geval ‘karakter’ hadden getoond en aldus hadden bijgedragen aan 
het herstel van de Nederlandse zelfstandigheid. Voor een goede aanpak (‘snel, streng en 
rechtvaardig’ ) van de berechting van de ‘foute elementen’ en van de zuivering en vernieuwing 
van de diverse onderdelen van overheid en sam enleving waren zij al zonder meer onmisbaar. 
Velen verlangden verder naar een slagvaardiger overheid, waarin de regering meer bevoegd
heden zou hebben en parlement en politieke partijen een bescheidener en meer controle
rende rol zouden spelen dan vroeger. Een beperking van het aantal politieke partijen, o f zelfs 
de invoering van een tweepartijstelsel, zoals de bewonderde bondgenoten Groot-Brittannië 
en de Verenigde Staten dat kenden, zou overwogen moeten worden. Zij vatten de wensen van 
de illegaliteit samen in pakkende en niet-polariserende termen als ‘Waarheid, Vrijheid en 
Sociale Rechtvaardigheid’ o f ‘Waarheid, Gerechtigheid en Naastenliefde’.
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De oude partijpolitieke verdeeldheid en de daaraan ten grondslag liggende verzuiling van 
de maatschappij beschouwden de meeste illegale bladen trouwens als geheel achterhaald. Die 
hadden er voor de oorlog immers voor gezorgd dat volk, parlement en regering verdeeld en 
zwak waren. Pas in het verzet tegen de gemeenschappelijke vijand hadden de besten uit de 
diverse, eerder verdeelde bevolkingsgroepen, elkaar ontmoet en leren waarderen. Die eerste 
individuele doorbraak van de oude verzuildheid wilde men na de bevrijding verbreden. En 
o f  dat beter in een brede volksbeweging kon gebeuren o f door verbreding van een bestaan
de partij, zou men na de bevrijding moeten bezien. Het was trouwens nog m aar de vraag o f 
de oude politieke partijen zouden terugkeren. Ze hadden tijdens de bezetting zoveel aan 
gezag ingeboet, dat na de bevrijding eerst m aar eens geprobeerd moest worden o f het niet 
anders kon.'3

Op internationaal terrein was het allereerst de toekomstige behandeling van Duitsland na 
de geallieerde overwinning die in de illegale pers veel aandacht kreeg. Er werd veel geschre
ven over de noodzakelijke schadevergoeding, herstelbetalingen en mogelijkheden van 
annexatie. M aar de oplossing zocht men toch vooral in een rechtvaardige vrede, in herop
voeding van het Duitse volk en in de inbedding van Duitsland in een nieuwe Europese en 
wereldorde. Die internationale gemeenschap zou in de naoorlogse jaren opnieuw moeten 
worden opgebouwd door noodzakelijke inperkingen van de nationale soevereiniteit. Voorlo
pig kreeg daarbij het concept van de Verenigde Naties als opvolger van de mislukte Volken
bond m inder aandacht dan de manier waarop het tot samenwerking en zelfs eenheid tussen 
de (West-)Europese landen zou moeten komen. Een Europese Unie, zo vond men anderzijds, 
zou in geen geval de economische, politieke en militaire banden met de v s  en met de eigen 
overzeese gebiedsdelen in gevaar mogen brengen. Over dekolonisatie werd behalve in de 
linkse illegale pers niet gesproken, terwijl het anderzijds vooral de conservatieve illegale bla
den waren die op ‘het probleem Rusland’ attendeerden.

Tw ee s o o rte n  v o lk s v e r te g e n w o o rd ig e rs

De zelfbenoemde volksvertegenwoordigers uit het verzet sloten in wezen aan bij predemo- 
cratische, m aar in Nederland bepaald niet vergeten historische voorbeelden, zoals Bataven, 
Geuzen en Patriotten. Daarbij traden veelal gewapende voorvechters op als voorhoede van 
een onderdrukte groep of een onderdrukt volk. Door hun voortrekkersrol in die strijd had
den zij de pretentie hen te vertegenwoordigen en te leiden. Zij vorm den in de aloude strij- 
derstraditie als het ware een nieuwe elite, die na afloop van een gewonnen strijd de macht 
(terug)veroverd had en beschikte over het leiderschap. Het is vanuit die traditie begrijpelijk 
dat koningin W ilhelmina de voorm alige illegalen in maart 1945 ‘ “ edelen”  in de volle zin des 
woords’ noemde, lieden die zich in de strijd tegen de vijand door dapperheid hadden onder
scheiden. Met die ‘nieuwe adel’ wilde zij zich om ringen en hen wilde ze bij het landsbestuur 
betrekken.14 Dat het toch niet zo ver kwam , was vooral een gevolg van het sterke verlangen 
in brede kring naar een snelle wederopbouw en naar herstel van de norm ale democratische 
situatie. M en voelde in de penibele situatie meteen na de bezettingsjaren niet voor bestuur
lijke experimenten; ook de grote problem en in Nederlands-Indië en de snel om zich heen 
grijpende Koude Oorlog versterkten die behoudende reflex.

De kwaliteiten die nodig zijn voor deelname aan illegaal werk in een bezettingssituatie 
enerzijds en de vereisten voor een actieve rol in de parlementaire democratie anderzijds
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lopen nogal ver uiteen en zijn in vele op/.ichten aan elkaar tegengesteld. Voor verzet zijn 
nodig: allereerst de moed om grote risico’s te nemen, de opoffering van individuele belan
gen, een absoluut persoonlijk vertrouwen in de directe verzetsmedewerkers, verder voor
zichtigheid, anonimiteit, geheimhouding en de koppigheid en eigengereidheid om tegen de 
heersende orde en opinies in te gaan zonder te rekenen op enige vorm van beloning. Om dat 
alles op te brengen was vaak een zeer sterke persoonlijke overtuiging o f  een sterk idealisme 
nodig; daardoor vond men het gewoonweg noodzakelijk om te doen ‘wat zijn hand te doen 
vond’ Voor een volksvertegenwoordiger in vredestijd geldt natuurlijk ook dat deze een groot 
maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel moet hebben, maar persoonlijke moed en 
opoffering zijn er in het algemeen niet voor noodzakelijk. Een parlementslid moet wél steeds 
opereren in het verband van een politieke partij, binnen het kader van het partijprogram m a 
en in het volle licht van de openbaarheid. Het werk van de parlem entariër is dus per defini
tie openbaar en met name gericht op de publieke opinie en de media; zij vorm en bij uitstek 
het klankbord van diens activiteiten.

Gezien die uiteenlopende vereisten is het niet verwonderlijk dat de doorstrom ing van per
sonen vanuit de vooroorlogse politieke partijen naar het georganiseerde verzet gering was. 
Alleen al hun publieke bekendheid maakte de vooroorlogse politici voor het verzet minder 
geschikt. De bezetter had de democratische politieke partijen niet voor niets in juni 1941 ver
boden. Hij beschouwde de publieke figuren daarvan bij voorbaat als verdacht, hield hen 
extra in de gaten en gijzelde een flink aantal van hen.15 Alleen bij oppositionele politieke par
tijen die in de marge van de vooroorlogse legaliteit opereerden, zoals de radicale linkse c p n , 

ziet men een ander beeld. Zij had zich in het kader van h a a r ‘totale protest’ in feite al op een 
verbod van de partij voorbereid, beschikte naast de legale over een illegale leiding en kon na 
een korte periode van verwarring in november 1940 als politieke partij in het verzet gaan.16

De mate waarin personen vanuit het georganiseerde verzet doorstroomden naar de 
naoorlogse politieke partijen is nog niet onderzocht. Toch lijkt een eerste onderzoek erop te 
wijzen dat er in de periode 1945-1975 een veel meer dan gemiddelde personele vernieuwing 
vanuit de voorm alige illegaliteit heeft plaatsgevonden. Zeker in de eerste jaren na de bevrij
ding was het voor de zich herstellende politieke partijen aantrekkelijk om ambitieuze en 
capabele lieden die zich in het illegale verzetswerk hadden bewezen, in hun gelederen op te 
nemen. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen dat grotendeels gebaseerd is op de eigen 
opgaven van leden van de Tweede Kamer.17 Daaruit blijkt dat in de periode 1945-1975 van de 
in totaal 570 zittende leden van de Tweede Kamer er 74 uit het illegale verzetswerk afkomstig 
waren. Dat komt neer op ruim  dertien procent van die populatie Kamerleden en dat is onge
veer vijfentwintig keer zoveel als op grond van de cijfers bij de totale Nederlandse bevolking 
verwacht kon w orden.18

De meeste organisaties van oud-illegalen zijn er meteen na de bevrijding op uit geweest 
de oud-illegaliteit als zodanig een stevige invloed op de politiek te verschaffen. Dat lukte met 
name zolang de nieuwe Nederlandse overheden zich nog niet grondig hadden kunnen vesti
gen. D oor de deelbevrijding van Nederland duurde dat proces in het bevrijde Zuiden ruim 
een halfjaar. D aar kon de voorm alige illegaliteit in de labiele gezagssituatie van het bevrijde 
frontgebied zelfs zo veel invloed uitoefenen dat ze samen met koningin W ilhelmina in de eer
ste maanden van 1945 de val van het tweede kabinet-Gerbrandy en het aantreden van een 
vernieuwd derde kabinet-Gerbrandy met figuren als Beel en De Quay kon bewerkstelligen. 
Daarbij speelde overigens ook het aanvankelijke sterke wantrouwen onder het publiek een
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grote rol jegens een herstel van de oude politieke partijen en van de oude vertegenwoordi
gende organen en de terugkeer van vooroorlogse politici.

Na de bevrijding van de rest van het land was vanaf juni 1945 een snelle norm alisatie inge
treden onder het nieuwe kabinet-Schermerhorn-Drees. Daarbij had de regering van meet a f 
aan gesteld dat de stem des volks nu weer zo spoedig m ogelijk langs de geijkte democratische 
kanalen tot uiting diende te komen en dat de invloed van de georganiseerde oud-illegaliteit 
daarom beperkt moest worden. De Grote Adviescommissie van de Illegaliteit had genoegen 
moeten nemen met een tijdelijke en zeer beperkte rol in de landspolitiek. Na provisorische 
constructies met een tijdelijke rol voor oud-illegalen in de Tijdelijke Gemeenteraden, de 
Nationale Adviescom missie, de Tijdelijke Staten-Generaal (het rompparlem ent) en het 
N oodparlem ent (Voorlopige Staten-Generaal) was men aldus al in de zomer van 1946 
terechtgekomen bij een praktijk, waarbij de oud-illegale stem in de politiek door de m onden 
van vertegenwoordigers van de diverse politieke partijen moest klinken.19

De oud-illegale belangengroepen bestonden voort, zij het veelal onderling verdeeld20 en 
behoorlijk in hun idealen gefrustreerd. Eerst spanden zij zich met steun van hun geestver
wanten in de politieke partijen vooral in voor adequate wetgeving inzake enerzijds de 
berechting van politiek verdachten en de zuivering van allerlei ambtelijke diensten en ander
zijds inzake de verzorging van de slachtoffers van oorlog en verzet. Op den duur roerden zij 
zich nog voornam elijk bij de herdenkingen van oorlog en bevrijding en op momenten dat er 
een nationale discussie ontstond over kwesties die met oorlog en bezetting samenhingen, 
zoals de geschiedschrijving door L. de Jong, de vrijlating van de drie/twee van Breda en de 
instelling van het verzetsherdenkingskruis.21

Dat het met de idealen van de illegaliteit zo snel gedaan was na de bevrijding hing dus 
enerzijds ten nauwste samen met de inmiddels achterhaalde functie van die idealen. Ze had
den als toekomstvisioenen hun opwekkende en rekruterende rol ten aanzien van het verzet 
vervuld. Anderzijds waren uit de kring van de verzetsmensen maar enkelingen geneigd tot én 
geschikt voor het vervullen van een parlem entair-dem ocratische rol; die vereiste nu eenmaal, 
zoals we zagen, heel andere kwaliteiten dan waarmee men in de illegaliteit succesvol verzet 
kon plegen. Ten slotte was het na de bevrijding voor het nationale herstel belangrijk gewor
den dat de handen massaal uit de mouwen werden gestoken. Daarom  werd iedereen, de ver
zetslieden nadrukkelijk niet uitgezonderd, nu verondersteld snel weer in het gareel te gaan 
lopen.

Nederland als gekortwiekte nationale staat

Na de voltooiing van de bevrijding in mei 1945 volgde vanwege de acute noodzaak van een 
spoedige wederopbouw op vrijwel alle maatschappelijke terreinen een opm erkelijk snel 
herstel van de vooroorlogse instellingen van de overheid en de maatschappij. Omdat er 
ondanks de mooie verzetsdromen geen tijd was voor experimenten, gebeurde dat veelal als 
een soort spoedreparatie. Men liet de oude instituties gewoon terugkeren, zij het vaak 
onder een nieuwe naam, en bestafte ze met het al dan niet gezuiverde oude personeel, waar 
nodig en m ogelijk aangevuld met veelal jongere, bruikbare krachten uit de betreffende sec
tor van het illegale verzetswerk. Dat herstelpatroon valt niet alleen te onderscheiden in de 
volksvertegenwoordiging (gemeenteraden, parlement), maar ook bij de besturen van pro
vincies en gemeenten22 en hun vertegenwoordigende organen, het leger,23 de politie, de

62



EROP OF ERONDER!

inlichtingendiensten24 en buiten de overheid bij de naoorlogse politieke partijen en de 
naoorlogse pers.25 O f het ook geldt voor de departementen (met name Binnenlandse 
Zaken, Oorlog/Defensie en Sociale Zaken) zou nader onderzoek duidelijk moeten maken.

Daar nagenoeg alle overheidsinstellingen en politieke verworvenheden van vóór 1940- 
1945 en vrijwel alle politieke partijen en vakbonden spoedig na de bevrijding weer zoveel 
mogelijk werden hersteld, doet het voor ons achteraf lijken alsof er door die oorlog niets is 
veranderd. Met name bij beschouwingen over de wat lange termijn is het dan erg verleidelijk 
om vooral de continue lijnen te zien en de korte onderbreking daarvan door de Tweede 
W ereldoorlog te veronachtzamen en te beschouwen als een rim peling in de vijver van de 
geschiedenis.26 De werkelijkheid is evenwel dat die schijnbaar continue lijnen korte tijd hele
maal doorgesneden zijn geweest. Anders gezegd: die ‘continuïteitsvijver’ was al kort na de 
bevrijding dus weliswaar weer helemaal gevuld, m aar dat doet niets a f aan het feit dat ze 
enkele jaren zowat droog heeft gestaan.

Voor de interpretatie van de rol en het belang van het illegale verzet in de Tweede Wereld
oorlog is die continuïteitskwestie uiteraard van groot belang. Bij alle verschillen in toe
komstbeeld en in hervormingsplannen was het verzet juist één in het streven naar terugkeer 
van een vrij, onafhankelijk en democratisch Nederland. In feite vorm de het verzet dus -  zij 
het gedurende korte tijd en in een uitzonderlijke vorm  -  de belicham ing bij uitstek van 
genoemde continuïteit. Het verzet ontstond uit het Nederlandse volk omwille van het herstel 
van zijn traditionele vrijheden; met de bevrijding was het doel bereikt en het verzet hield op 
te bestaan.27 De korte duur van die diepe crisis en de spoedrestauratie daarna mogen dus 
nooit een reden zijn om de geschiedenis van Nederland in de Tweede W ereldoorlog maar 
over te slaan o f  deze en de rol van het verzet in een voetnoot a f te doen als een wat eigen
aardige korte uitzonderingssituatie. Het was, zoals Von der Dunk terecht opmerkt, ‘een strijd 
tussen goed en kwaad, een aanslag op eigen existentiële belangen en waarden, zoals men die 
sedert de iye eeuw niet meer op eigen erf had meegemaakt’.28 De goede uitkomst van die 
strijd mag niet tot vergetelheid leiden en verdient het dan ook volop te worden herdacht; zij 
vorm t immers een kostbaar en recent herinneringsm om ent in de geschiedenis van onze 
nationale staat, zolang die nog voort bestaat althans.

Een ander nogal onderbelicht gebleven aspect van de Nederlandse geschiedenis van de Twee
de W ereldoorlog is de eerder genoemde toestand van onderworpenheid, afhankelijkheid en 
hulpeloosheid en dan met name het gegeven dat de Nederlandse bevolking in die v ijf  jaren 
niet in staat was gebleken zichzelf daaruit te bevrijden. Afgezien van het vooral symbolisch 
en psychologisch belangrijke illegale verzet en enige materiële steun aan de geallieerde oor
logvoering door de Nederlandse regering in ballingschap in Londen, had Nederland niet 
meer de middelen van een oorlogvoerende natie en was het voornam elijk een hulpbehoe
vende en berooide bondgenoot. In de strijd tegen nazi-Duitsland had de bevrijding van 
Nederland weinig prioriteit. Zuid-N ederland werd alleen m aar eerder bevrijd omdat het een 
achterdeur naar het Ruhrgebied leek te bieden. Na de m islukking van de slag om Arnhem, in 
wezen het hoofddoel van de operatie Market Garden, w7as het zaak voor de geallieerde legers 
vooral de toegang tot de haven van Antwerpen te beveiligen en tot de Maas door te dringen. 
De ten opzichte van het front perifeer gelegen gebieden in het noorden en westen van N eder
land kwamen derhalve pas na de hongerwinter in het voorjaar van 1945 aan de beurt om te 
worden bevrijd.29
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Nederland was dus al bij zijn bevrijding in 1944-1945 helemaal afhankelijk van de hulp van 
zijn bondgenoten; pas dankzij de Marshallhulp kon Nederland weer aan economisch herstel 
gaan werken. Conform  de adviezen uit de illegaliteit verliet de herstelde regering de eeuwen
lange neutraliteitspolitiek die ze tot de Duitse inval in mei 1940 had volgehouden. Ze ver
bond zich nu met andere staten in de Benelux (1944), de Verenigde Naties (1945), de Noord- 
Atlantische Verdragsorganisatie ( n a v o ,  1949) en van af 1948 in diverse, steeds nauwere en ver
der reikende Europese verbanden, leidend tot de Europese Gemeenschappen (1967) en de 
Europese Unie (1993). Na het verlies van Nederlands-Indië (1949), Nieuw-Guinea (1962) en 
Surinam e (1975) was er van het trotse en zelfstandige oude Koninkrijk der Nederlanden van 
1939 weinig meer over. M omenteel moet men zelfs al bijna spreken van een semi-zelfstandi- 
ge deelstaat van de Europese Unie, waar zestig tot zeventig procent van de wetgeving uit 
Brussel komt, die helemaal afhankelijk is van de Europese economie voor zijn welvaart en 
van de n a v o -paraplu voor zijn militaire veiligheid.

Dit snelle verlies aan soevereiniteit ging gepaard met een geleidelijke verm indering van 
het belang van Nederland binnen de Europese verhoudingen. Nederland was natuurlijk al 
een klein land, maar vooral nadat de vreedzame revoluties in Oost-Europa van af 1989 de 
Koude Oorlog hadden beëindigd, en Europa niet meer tot W est-Europa beperkt was, waren 
de status en het zelfbeeld van de Nederlandse maatschappij toe aan een grondige heroriën
tatie. De schok van het debacle van Srebrenica in 1995 droeg daar ook veel aan bij. Zonder 
adequate steun van zijn bondgenoten bleek de Nederlandse VN-vredesm acht niet in staat de 
Bosnische moslims in de safe area tegen de troepen van de Bosnische Serviërs te beschermen 
en dat kostte rond de 7000 m oslim m annen het leven: de grootste m assam oord na de Twee
de Wereldoorlog in Europa.

Het is natuurlijk nog speculeren, m aar sinds de succesvolle opbouw van de welvaartsstaat 
in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw lijken naast de afnemende zelfstandigheid 
vooral ook de toenemende verstedelijking en de aanhoudende im m igratie te leiden tot blij
vende veranderingen in onze leefomgeving. Enerzijds raakt ons woongebied inmiddels zo 
dichtbebouwd en dichtbevolkt en wordt het van zo’n dichte en snelle infrastructuur voor
zien, dat het misschien inderdaad passender is om, zoals in de geografie en de ruimtelijke 
ordening hier en daar al gebeurt, over Nederland te gaan spreken als over de ‘deltam etropool’ 
o f zelfs over ‘Nederstad’.30 Die urbane regio zou dan te vergelijken zijn met Groot-Parijs o f 
New York, m etropolen met een eigen achterland die op hun beurt deel uitmaken van een 
grote staat en/of een continentale statenbond. Anderzijds is onze feitelijke leefom geving door 
de toenemende welvaart sterk aan het veranderen. Door de intensivering van bevolking, 
bebouwing, transport en communicatie (internet, mobiele telefoon) en ook als gevolg van de 
immigratie is onze leefwereld inmiddels in hoog tempo zoveel ‘internationaler’ o f  liever 
gezegd uitgestrekter, intercontinentaler en intercultureler aan het worden, dat de oude 
begrenzingen van het dagelijks leven in de ‘nationale staat’ Nederland uit de eerste helft van 
de twintigste eeuw o f zelfs van vóór 1989 wel erg benauwd lijken en uit een ver verleden 
afkomstig. Dat com plex van veranderingen zou wel eens heel wat ingrijpender en vooral 
omvattender kunnen blijken dan de vooral culturele veranderingen van de jaren zestig.

Ondanks haar gebreken en met name haar democratische tekort lijkt de Europese eenheid 
als middel om oorlog tussen de Europese nationale staten te voorkom en, inmiddels een gere
aliseerde droom  van het voorm alige verzet. M aar ‘wie sterft er dan voor Europa?’, zo vroeg 
Leon de Winter zich recentelijk in de Volkskrant af. Wie sterft er voor Europa, zolang dat con
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tinent wél bezaaid is met de oorlogsm onum enten van zijn vroegere, bezielde naties, maar 
zolang dat Europa zelf nog geen ziel heeft, geen eigen identiteit?31 Zijn historisch geïnspi
reerde antwoord luidt dat daar weer een vijand voor nodig zal zijn. Pas een gezamenlijke 
Europese strijd leidt tot gemeenschappelijke idealen, bezieling en identiteit, en tot gedeelde 
slachtoffers en helden. M aar zijn dan de recente Europese doden bij vredesoperaties in 
Afghanistan en Irak uit Engeland, Italië, Spanje en Nederland de opvolgers en de erfgenamen 
van degenen die in het Europese verzet van 1940-1945 tegen Hitler en het nationaal-socialis- 
me het leven lieten? O f moeten we daarbij eerder denken aan eigenwijze individuen als e u - 

ambtenaar en klokkenluider Paul van Buitenen die zich metterdaad keren tegen wantoe
standen in het Europese bestuur en tegen zijn democratische tekort? O f zal er zich op den 
duur juist weer nationaal verzet gaan voordoen gericht tegen de doorgeschoten centralisti
sche tendensen van Europa? Is er weer een verborgen reserve in de maak die de gekortwiek
te nationale staat Nederland tegen overdreven supranationale aanspraken van Europa wil 
beschermen? Hopelijk is hier duidelijk gewrorden dat zij zich alledrie met enig recht op het 
verzet van de jaren 1940-1945 zouden kunnen beroepen.

Bijlage 1: Lijst van 74 oud-illegale verzetslieden die tussen 1945 en 1975 deel 
uitmaakten van de Tweede Kam er van de Staten-Generaal

1 A lbering, L.A .H . ( k v p , t k )

2 Bakker, M . ( c i >n , t k  )

3 Beel, L.J.M . ( k v p , t k , m inister, m inister-president)

4 Burger, J.A.W. (Pv dA,  t k , m inister)

5 Cals, J.M .L.Th. ( k v p , t k , staatssecretaris, minister, m inister-president)

6 Daam s, F.M .J.H . ( p v ü a , t k )

7 Dassen, H.M.J. ( k v p , t k )

8 Drees, W. ( s d a p ,  Pv dA,  t k , minister, m inister-president)

9 G ardeniers-Berendsen, M.H.M.E ( k v p ,  t k ,  minister, Raad van State)

10 Gielen, J.J. ( k v p , t k , m inister)

1 1  Goedhart, F.J. ( P v d A ,  t k )

1 2  Gortzak, H. ( c p n , t k )

13 G root, S. d e  ( c p n , t k )

14 H agen, C .J.A .M . ten ( p v ü a , t k )

1 5  H aken, J. ( c p n , t k )

16 H elvoort, M .A .M . van ( k v p , t k )

17 H erm ans, J.H. ( s d a p , c p n , t k , f. k )

18 Jongen, H. ( k v p , t k )

19 Kikkert, H. ( c h u , t k )

2 0  K le isterlee ,C .E  ( k v p , t k )

21 Kleijwegt, C. ( p vda , t k )

22 K lom pé, M .A .M . ( k v p , t k , m inister)

23 Koenen, D. ( c p n , t k )

24 K oersen ,T h .D .J.M . ( k v p , t k )

25 Koning, J. de ( a r p , t k , e k , minister)
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26 Kort, W .L.P.M. de ( k v p , t k )

27 Kortenhorst, L.G. ( k v p . t k )

28 Korthals, H .A . ( l s p , v v d , t k )

29 Koster, H. de ( v v d , t k , staatssecretaris, m inister)

30 K ruisinga, R .J.H . ( c h u , t k , staatssecretaris, m inister)

3 1  Kupers, E. ( s d a p ,  PvdA,  t k )

32 Leeuwen, J. van (c h u , t k , e k )

33 Lier, Th.J.M. van ( r k s p , p v <i a , t k , staatssecretaris, Raad van State)
34 L ips-O dinot, M .E. ( c p n , t k )

35 M ansholt, S. ( s d a p , PvdA,  t k , m inister)

36 M om m ersteegh, J.A. ( k v p ,  t k ,  staatssecretaris)

37 M uijzenberg-W illem se, W. van den ( c p n , t k )

38 O m m eren-Averink, H J .  van ( c p n , t k )

39 Peters, J.M. ( k v p , t k )

4 0  Poole, J. Ie ( S D A P ,  PvdA,  t k )

41 Reuter, J.F. ( c p n , t k )

42 Ritm eester, G. ( v v d , t k )

43 Ruiter, J. de (c h u , t k )

44 Rutten, F.J.Th. ( k v p , minister)

45 Ruijgers, G .J.N .M . ( p v d A ,  t k )

46 Schakel, M.W. ( a r p . t k )

47 Scheps, J.H . ( s d a p , PvdA,  t k )

48 Scherm erhorn, W. (Vrijzinnig-D em ocratische Bond, Pv dA,  t k , f. k , m inister-president)

49 Schouten, J. ( a r p , t k , Raad van State)

50 Schuijt, W.J. ( k v p , t k , k k )

51 Schurer, F. ( P v dA ,  t k )

52  Setyadjit, R .M . (Perhim poenam  Indonesia, Indonesische Arbeiderspartij, t k )

53 Slotem aker de Bruïne, G .H . ( p s p , t k )

54 Sm allenbroek, J. ( a r p , t k ,  m inister, Raad van State)

55 Stapelkam p, A. ( a r p , t k , e k )

56 Stokman, J.G . ( r k s p , k v p , t k , e k )

57 Stufkens, N. ( s d a p , PvdA,  t k , e k )

58 Suurhoff, I.G. (s d a p , PvdA,  t k , minister)

59 Tans, J.G.H. ( p v d A ,  t k )

60 Thomassen, W. ( p v d A ,  t k , e k )

61 Uyl, J.M. den ( p v d A ,  t k , m inister, m inister-president)

62 Veen, N. van der ( p s p , t k )

63 Verdijk, A .A .M . ( k v p , t k )

64 Vermeer, E.A. ( s d a p , PvdA,  t k )

65 Verweij-Jonker, H. ( p v d A ,  t k , e k )

66  Vondeling, A. ( P v dA,  t k , minister)

67 Vorrink, J.J. ( s d a p , PvdA,  t k , e k )

68  Vos, H . ( s d a p , PvdA,  t k , e k , minister, Raad van State)

69 Vredcling, H. ( pv dA,  t k , minister)

7 0  Wagenaar, G. ( c p n ,  t k )
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7 1 W alburg, Tj. (a r p , t k )

72 W ilde, J.A. de ( a r p ,  t k ,  e k )

73 W illem s, J.M . (pvdA, t k )

74 W olf, J.F. (c p n , t k )

Noten

1 B. Bakker, D.H. Couvée en J. Kassies, Visioen cn werkelijkheid. De illegale pers over de toekomst der 
samenleving (Den H aag 1963) p. 13.

2 J. Bosm ans, Staatkundige vormgeving in Nederland, deel I, 1840-1940 ( 11Je druk; Assen 1997).

3 Couvée spreekt in de inleiding van Bakker e.a., Visioen en werkelijkheid, p. 6-7 over de illegaliteit als 

‘stem en geweten’ en ‘hoogste wettelijkheid’. Z ie ook: H .J.C . Termeer, 'Hetgeweten der natie'. De poli

tieke en maatschappelijke rol van de voormalige illegaliteit in het bevrijde Zuiden van Nederland, sep

tember 1944 -  mei 1945 (Assen 1994) en W. ten Have, ‘ M aking the new Netherlands? Ideas about 

renewal in Dutch politics and society during the Second W orld W ar’ in: M .L. Sm ith en M .R. Stirk 

(red.), Making the new Europe (Londen en New York 1990) p. 87-98.

4 De volgende alinea’s zijn ontleend aan: H. Termeer, “ ‘ Een tijd om nooit te vergeten.” Verzet in N eder

land ’4o-’45’ , Kleio. Tijdschrift van de Vereniging van Geschiedenisleraren in Nederland 23 (1982) nr. 7, 

p. 24-29.

5 V gl. M aarten Brands, ‘ Beslagen buitenspiegels. Over de grenzen van zelfreflectie in N ederland’ in: C. 

Kristel e.a. (red.), Met alle geweld. Botsingen en tegenstellingen in burgerlijk Nederland (z.p. [A m ster

dam ] 2003) p. 34-47, aldaar p. 46.

6 O ok de vergelijking met norm aliter niet actieve antistoffen in de afweer van het m enselijk lichaam  

dringt zich hier op; pas na de infectie wordt er weerstand (resistance) opgebouwd. Na het wijken 

van de aandoening worden de antistoffen w eer afgebroken.

7 Vgl. H erm ann von der D unk, ‘Toen werd het levensgevaarlijk . . . ’ in: Kristel e.a. (red.), Met alle 
geweld, p. 13-33, aldaar p. 28-29.

8 Termeer, ‘ Een tijd om  nooit te vergeten’, p. 25.

9 Vgl. ook de titels van diverse illegale bladen. Die m oesten hoop geven en duidelijk m aken dat hier 

het echte N ederland sprak: Ons Volk, De Vrije Stem, Vrij Nederland, De Vrije Katheder, Strijdend 

Nederland, De Geus, fe Maintiendrai, Paraat, Ons Vrije Nederland, De Vrije Pers, De Stem, De Sirene, 
De Zwijger, Vrij Goes, De Vonk, De Waarheid, Veritas, Trouw, Het Parool, Moed en Vertrouwen, De 

Schijnwerper.

10 A.A. Klum per, Sociale verdediging en Nederlands verzet. Ideëel concept getoetst aan historische werke

lijkheid (Tilburg 1983) p. 347 e.v.

11 V gl. Bakker e.a., Visioen en werkelijkheid, passim .

12 Zie de voorbeelden genoem d in Bakker e.a., Visioen en werkelijkheid, p. 13-37.

13 Vgl. de diverse m islukte pogingen in de periode van het bevrijde Zuiden om politieke partijen (c:pn, 

s d a p , r k s p )  te herstellen, zoals beschreven in Termeer, Het geweten der natie, p. 540-560.

14 Termeer, Het geweten der natie, p. 650-651.

15 Zie o.a. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 5, maart '41 -  ju li 
'42 (3Jc druk; ’s-Gravenhage 1980) p. 807-820 en deel 7, Londen ( ’s-Gravenhage 1976) p. 1062-1069.

16 H ansje G alesloot en Susan Legéne, Partij in het verzet. De c p n  in de Tweede Wereldoorlog (Am ster

dam  1986) p. 48-52.
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17 Parlement en politiek, een uitgave van het Parlem entair D ocum entatie Centrum , beschikbaar op: 

http://www.parlem ent.com /929 iooo/m odulesf/g7zoaah7?&.

18 Tot septem ber 1944 ongeveer 25.000 personen op een volwassen bevolking van circa 5 m iljoen, aldus 

De long, Het Koninkrijk der Nederlanden, deel 7, p. 10 12; dat wil zeggen 0,5% .

19 In landen waar het voorm alige verzet na hel realiseren van de bevrijd ing o f de onafhankelijkheid de 

leiding niet uit handen geeft en geen dem ocratische correcties toestaat, ontstaan na verloop van tijd 

uiteraard grote problem en. Een goed voorbeeld daarvan vin dt men in Algerije, w aar sinds de onaf

hankelijkheid in 1962 enkel presidenten van het f l n  (Front de Libération Nationale) aan de macht 

zijn geweest.

20  Voornam elijk in de Gem eenschap O ud-illegale W erkers Nederland ( g o i w n ),  de Vereniging van Ex- 

Politieke G evangenen (ExPoG é) en de N ederlandse Federatieve Raad van het Voorm alig Verzet 

N ederland ( n f r - v v n ) .

21 Zie: Pieter Lagrou, The legacy o f Nazi occupation. Patriotic memory and national recovery in Western 

Europe, 1945-1965 (Cam bridge 2000).

22 Vgl. A .C . van Heusden en J.H .J. van den Heuvel, Het pijnlijk herstel De wederopbouw van het open

baar bestuur in Gelderland 1944-1947 (Assen 1993) en: J.H .J. van den Heuvel en D.M . Ligterm oet, 

Burgemeesters tussen wanorde en wederopbouw. Het naoorlogse herstel van het openbaar bestuur in de 

provincie Zeeland (M iddelburg 1987).

23 V gl. H. Termeer, 'D e strijd om het nieuwe leger. Rivaliteit tussen veteranen van leger en verzet in de 

nationale crisis van de bevrijdingsjaren 1944-1945’, Militaire Spectator 164 (1995) nr. 5, p. 236-245.

24 D ick Engelen, Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (z.p. 1995) passim  en Termeer, Het 
geweten der natie, p. 605-611.

25 Vgl. Termeer, Het geweten der natie, bijlage V II: N ieuw s- en opiniebladen in het bevrijde Zuiden.

26 De these over de overwegende continuïteit werd voor Nederland het eerst geform uleerd door l.C .H . 

B lom , ‘The Second W orld W ar and D utch society: continuity and change’ in: A .C. Duke en C A . 

Tamse (red.), Britain and the Netherlands, V I, War and society (Den H aag 1977) p. 228-248; daarna 

is deze door velen im pliciet gevolgd, zoals in de discussies over de breuk van de jaren zestig en de 

voorbereiding daarvan in de jaren vijftig; zie Paul Luykx en Pim  Slot (red.), Een stille revolutie? Cul

tuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig (Hilversum  1997).

27 Termeer, ‘Een tijd om  nooit te vergeten’, p. 28.

28 Von der D unk, T o en  werd het levensgevaarlijk . . . ’, in: Kristel e.a. (red.), Met alle geweld, p. 13-33, 

aldaar p. 28-29.

29 V gl. Christ Klep en Ben Schoenm aker (red.), De bevrijding van Nederland 1944-1945. Oorlog op de 

flank  ( ’s-Gravenhage 1995).

30 Vgl. de discussies op de volgende internetsites: ww w.gam m anieuwsdienst.nl/pages i/week4699/ 

nederland.htm , het forum  van de Partij voor de Inform atiesam enleving op pvdi.react.nl/forum  en 

de Vereniging D eltam etropool op www.deItam etropool.nl/.

31 Leon de W inter,‘ N iem and sterft voor Europa’, de Volkskrant, 1 mei 2004, Europa-bijlage, p. 4-5.
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Kamerleden als passanten in de Haagse politiek 
De maatschappelijke herkomst van Tweede-Kamerleden 1970-2004

J.Th.J. van den Berg en B. van den Braak

Verkiezingen 2002 en 2003: een ravage

De ravage die de verkiezingen van 2002 en 2003 aanrichtten, zal eenieder nog vers in het 
geheugen liggen, al was het m aar doordat veel politieke leidslieden de parlem entaire arena 
hebben verlaten: vanaf Jaap de Hoop Scheffer, in 2001 voortijdig vervangen, Ad Melkert en 
Hans Dijkstal, tot Paul Rosenmöller, en, hoewel hij niet werd ‘verjaagd’, Wim Kok. De rava
ge onder de Kamerleden was feitelijk groter: in 2002 traden na verkiezingen en formatie in 
totaal 76 nieuwe leden aan, en in 2003 nog eens 39.

In m inder dan twee jaar tijd werden ruim 100 leden vervangen. Bijna driekwart van de 
Kam er had halverwege 2003 een jaar o f m inder parlementaire ervaring. Z o ’n rigoureuze 
doorstrom ing deed zich slechts één keer eerder voor: in 1849, na de eerste verkiezingen onder 
het rechtstreekse kiesrecht. Sindsdien beperkten zelfs zeer om vangrijke wisselingen zich tot 
ongeveer 50 procent van de leden, zoals bij de invoering van het algemeen (m annen-)kies- 
recht in 1918, bij de eerste naoorlogse verkiezingen van 1946, en bij het gecombineerde effect 
van de verkiezingen van 1971 en 1972.'

Nu was het effect van Kamerverkiezingen op de doorstrom ing sinds de jaren zestig al gro
ter geworden. Voordien was een vernieuwing van 20 tot 25 procent norm aal; sinds 1963 werd 
een vernieuwingspercentage van ruim  30 procent gebruikelijk. De verkiezingen van 1971 en 
1972 leidden, bij elkaar genomen, niet alleen tot sterke kwantitatieve veranderingen, maar 
ook tot grote kwalitatieve wijzigingen, de zogenaamde ‘politieke professionalisering’, waarop 
wij verderop zullen terugkomen.- Het cumulatieve effect van 2002/2003 is -  bij alle politieke 
onrust -  voornam elijk van kwantitatieve betekenis. Zoals wij nog zullen zien, leek de entree 
van de l p f  ook kwalitatieve vernieuwing in te luiden, maar daar is, zoals zal blijken, weinig 
o f  niets van overgebleven.

Er is echter meer aan de hand. De enorme doorstrom ing van 2002/2003 dreigt aan het 
oog te onttrekken dat ‘norm ale’ verkiezingen in de jaren negentig evenzeer tot rigoureuze 
vernieuwingen leidden, van een orde zoals wij tot dan toe alleen in 1918, 1946 en 1956 (uit
breiding Tweede Kam er met vijftig leden) hadden gezien. In 1994 im m ers werd ongeveer de 
helft van de leden vervangen, onder andere dankzij het verlies van c d a  en P v d A  (32 zetels) 
en de entree van a o v , Unie 55+ en s p . In 1998, een re la tie f‘rustig’ verkiezingsjaar (alleen 
d 66 verloor spectaculair), werden 65 leden vervangen. Met andere woorden, het doorstro- 
mingspercentage steeg van ongeveer een kwart in de jaren vijftig, via een derde tussen 1963 
en 1994, tot ongeveer de helft sedertdien.

Dat is niet alleen een kwestie van kiesgedrag. Partijen besluiten zelf regelmatig tot gron
dige vernieuwingen, zoals de P v d A  in 1994 (onder aanvoering van partijvoorzitter Rotten
berg), maar in 1998 en 2002 ook het c d a , en in 2003 de v v d  en opnieuw de P v d A .  Dat leid-
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de tot een enorme drainage aan parlementaire ervaring. Nog slechts vier leden van de huidi
ge Kamer zijn hun parlementaire loopbaan meer dan twintig jaar geleden begonnen.3

De geschiedenis leert dat het na zulke wisselingen meer dan een decennium  duurt voor
dat weer sprake is van een enigszins evenwichtige spreiding van ervaring.4 De cijfers van de 
jaren negentig tot en met 2003 laten zien dat er geen echte gespreide ervaring meer wordt 
opgebouwd en dat een carrière van acht jaar o f  meer uitzondering wordt.

Wellicht zouden partijen er wijs aan doen in hun proces van kandidaatstelling meer oog 
te tonen voor het belang van politieke ervaring. Want -  hoe paradoxaal dat ook moge klin
ken -  ruime ervaring als parlem entariër is nodig om te zien welke activiteiten de positie en 
invloed van de Kam er versterken en welke die verzwakken. Ook een parlement moet het heb
ben van zijn ‘institutionele geheugen’. Als dat telkens wordt weggeslagen, verliest de Kamer 
niet alleen aan geheugen m aar tevens aan politiek gezag. Dat dit ook zou moeten aansporen

Kamerlid J.A.W.J. Leerdam (pvi)a ) legt de eed a f op 30 januari 2003 [Foto: M. Sablerolle - Gouda].
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tot zuinigheid met tussentijdse Kam erontbinding, moge duidelijk zijn. Dat partijen er najaar 
2002 belang bij meenden te hebben de nogal lastige kiezersuitspraak van 15 mei ‘nog eens 
over te doen’ was wellicht begrijpelijk, voor de kracht van de Tweede Kam er was het weinig 
m inder dan rampzalig.

Het goede nieuws: representativiteit naar sekse en etnische herkomst

De rekruteringspolitiek van partijen levert ook goed nieuws op. Het aantal vrouwelijke Twee- 
de-Kam erleden is gestegen van vijftien in 1970 tot negenenvijftig op 1 juni 2004, ruimschoots 
meer dan een derde van het totale aantal leden.

Tabel 1. Aantallen vrouwen

1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2004

vrouwen 15 19 20 29 30 39 49 54 48 59

Zoals de tabel laat zien, zijn het de verkiezingen in de jaren tachtig en negentig die de sterk
ste vooruitgang laten zien. Het jaar 2002 leidt tot achteruitgang ( v v d  en l p f  vallen wat zui
nigjes uit en compenseren het verlies aan de linkerzijde niet), m aar in 2003 is er opnieuw 
vooruitgang: links is weer sterker geworden (de P v d A  in het bijzonder) en de v v d  heeft het 
aandeel van de vrouwen in haar kring vergroot.

Tabel 2. Vrouwen per partij (percentage van de fractie)

PvdA C DA V V D GL d 6 6

1970 14 8 12 8 14
1978 17 8 14 33 25
1986 19 20 22 67 1 1

1994 35 26 26 60 50
2002 52 33 25 60 43
2004 48 32 36 75 50

Bezien wij de cijfers voor een aantal afzonderlijke partijen, dan is de invloed goed zichtbaar 
van de ‘doctrine’ in de P v d A  (vanaf 1998) om m annen en vrouwen elkaar te doen afwisselen 
op de kandidatenlijst. Zo strikt gaat het c d a  niet te werk, m aar ook en juist daar is het vrou- 
wenaandeel sterk gestegen. De v v d  had op den duur het een en ander in te halen, hetgeen 
zij in 2003 dan ook heeft gedaan. GroenLinks heeft (met haar erflaters c p n , p p r , p s p ) van
a f 1977 voorop gelopen. Nu zijn er in een fractie van acht leden nog slechts twee mannen 
(W ijnand Duyvendak en Kees Vendrik). De tijd lijkt voorbij waarin de winst voor vrouwen 
vooral werd bereikt bij tussentijdse wisselingen.5 Vraag is natuurlijk: zal het aandeel van de 
vrouwelijke leden zich nu stabiliseren?
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In de zomer van 2004 telde de Tweede Kam er vijftien leden van allochtone herkomst. Wat 
tot de jaren negentig, om begrijpelijke redenen, een zeldzaamheid was, is vanaf 1994 een in 
belang groeiend fenomeen geworden. Vóór 1994 waren het de M olukker John Lilipally en de 
Griek Thanasis Apostolou die deel uitmaakten van de Kamer. Sedert 1994 waren er acht 
allochtonen, onder wie drie leden afkomstig uit Marokko, die de Kam er betraden. De eerste 
twee uit Turkije afkomstige leden kwamen in 1998. ‘Stiekemweg’ kwamen er ook Surinam ers 
en Antillianen bij. Iedere fractie van enige om vang heeft nu allochtone leden. Des te tragi
scher dat de s p  haar enige allochtone lid, A li Lazrak, onderweg is kwijtgeraakt.

O f het goed nieuws betreft o f  niet moet in het midden worden gelaten, maar er zijn ook 
kenmerken die niet veranderen. D oor de hele parlementaire geschiedenis was de modale par
lementariër tussen de veertig en zestig jaar oud.6 Echt bejaarde Kamerleden zijn altijd wel 
voorgekom en, m aar in tegenstelling tot andere staten hebben wij nooit een erg ‘oude’ Kam er 
gehad. Nog steeds zijn de meeste Kam erleden tussen veertig en zestig jaar oud.

Tabel 3. Leeftijd (in absolute aantallen)

1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2004

<30 1 5 2 5 2 2 2 6 9 9
31-40 28 38 38 46 33 23 30 33 34 42
41-50 53 60 58 57 70 78 75 65 51 56
51-60 52 39 42 38 37 43 33 43 47 39
>60 16 7 9 4 8 4 9 3 9 4

Daarin heeft ook de voortdurende verlaging van de leeftijd van verkiesbaarheid (tot 18 jaar 
in 1983) weinig o f niets veranderd. Het Kam erlid jonger dan dertig jaar blijft een betrekkelij
ke zeldzaamheid. I11 som mige jaren is er blijkbaar behoefte aan verjonging, zoals in 1972 (zie 
1974 voor het ‘nagelaten’ effect daarvan) bij ‘ links’ o f  in 1982, toen de v v d  vol met ‘jonkies’ 
stroomde, en in 2002. Wel is sedert de jaren tachtig het accent meer gaan liggen op het seg
ment tussen veertig en vijftig jaar. En: vergeleken met de periode vóór 1971/1972 is het aan
deel van het segment tussen dertig en veertig jaar belangrijk groter geworden; sedert de jaren 
zeventig bevindt zich dat in jaren van verkiezingen constant op ongeveer 20 procent van de 
Kamerleden. Daartegenover is het aantal leden ouder dan zestig sinds de jaren zeventig gere
duceerd ongeveer tot 6 a  7 procent. Alleen in 1994 was er een kleine opleving, dankzij a o v  en 
Unie 55+, en m erkwaardigerwijze in 2002 dankzij de fractie van de l p  f . Voor het overige zijn 
er tussen de diverse politieke groeperingen nauwelijks verschillen van betekenis meer; m in
der in elk geval dan tot 1971 toen leden van de christelijke partijen en de P v d A  n o g ‘oud’ kon
den worden in de Kamer.

H et o n d e rz o e k

De aard van het onderzoek is door de tijd heen nogal veranderd. Veel gegevens konden tot in 
de jaren zeventig worden verworven via gedrukte bronnen o f de bevolkingsadministratie. 
Die laatste bron is door de privacywetgeving afgesloten. Tegenwoordig beperkt de gegevens-
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verzameling zich in het algemeen tot schriftelijke enquêtes onder nieuwe leden door het Par
lementair Documentatiecentrum  ( p d c ) van de Leidse Universiteit. Dat heeft zijn conse
quenties gehad voor de volledigheid van de data. Vragen blijven nu relatief dikwijls onbe
antwoord. Gelukkig zijn er voldoende ‘harde’ gegevens overgebleven om toch een zeker beeld 
te kunnen vorm en van de collectieve‘biografie’ van de Tweede Kamer. Wie van dat soort data 
meer wil weten, ook van de historische ontwikkeling, kan terecht op de website ‘Parlement
&  Politiek’ (www.parlem ent.com 7) van het p d c .

Achtereenvolgens zullen wij in de volgende paragrafen nader overzicht geven van de 
regionale herkomst en spreiding van de Tweede-Kamerleden, hun godsdienstige banden, 
hun m ilieu (voorzover wij daar iets van weten), hun opleiding en hun beroep. Wij besluiten 
met een korte concluderende paragraaf.

Regio van herkomst

Ondanks wijzigingen in de rekrutering, andere kandidaatstellingsprocedures en electorale 
verschuivingen, is de regionale spreiding slechts gering gewijzigd. In de periode 1974-1994 
leek wel de dom inantie van ‘westerlingen’ enigszins a f te nemen, m aar dat beeld kantelde 
later weer. Tussen 1971 en 1994 kende de P v d A  een volledig regionale kandidaatstelling. De 
breuk met die procedure leidde er in 1994 en 1998 toe dat P v d A -leden uit het westen sterker 
gingen overheersen. In 2003 is getracht die verdeling weer wat evenwichtiger te maken. Het 
c: d a  heeft in het algemeen weinig moeite om een goede spreiding over regio’s te bewerkstel
ligen. Wel is met name de vertegenwoordiging uit Noord-Brabant de laatste jaren wat terug
gelopen. De v v d  hecht sinds de jaren zeventig juist aan verkiezing van zuidelijke leden.

Partijen als GroenLinks (en haar voorlopers) en d 6 6  hebben als regel een sterk randste
delijke oriëntatie, al was er bij d 6 6  in 1994 sprake van een redelijke spreiding. Gezien de 
sterkte van de fractie toen, was dat overigens logisch. GroenLinks heeft een sterke Am ster
damse inbreng, maar daarbij dient te worden opgemerkt dat er verschil is tussen woon- en 
geboorteplaats. Leden mogen in de hoofdstad wonen, zij zijn er lang niet allemaal opge
groeid.

Tabel 4. Regionale spreiding naar woonplaats (in absolute aantallen)

1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2004

noord 14 15 16 19 17 2 1 14 14 16 16
oost 13 22 19 21 21 21 13 19 17 22

west 98 89 85 83 83 81 100 91 89 90
zuid 25 23 29 27 28 27 23 26 26 2 1

Godsdienst

Godsdienst van de Tweede-Kamerleden vorm t tegenwoordig een probleem voor onderzoe
kers, om dat de bereidheid is afgenomen om daarover iets mee te delen. In 1970 was het nog 
heel duidelijk: 47 leden waren room s-katholiek, 37 leden waren hervorm d, 17 leden behoor-
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den tot een gereformeerde gezindte; er waren drie remonstranten en één doopsgezinde, als
mede drie humanisten, en 37 leden beschouwden zichzelf als niet godsdienstig. M aar dan 
leven wij nog in de overzichtelijke tijd van het kabinet-De Jong. Confessionele partijen ( k v p , 

a r p  en c h u ) zijn wel hun absolute meerderheid kwijt, m aar domineren nog met bij elkaar
69 zetels; de kleine christelijke partijen (vier zetels) zijn niet meegerekend. De v v d  is nog een 
hoofdzakelijk vrijzinnig-protestants elitegezelschap en de P v d A  wil nog als doorbraakpartij 
worden gezien, met enige katholieken en hervormden dus.

Intussen, in 2004, is het aantal katholieken in de Kamer bijna gehalveerd; het aantal her
vorm den is met ongeveer een derde afgenomen; de groep gereformeerden is wonderlijk 
genoeg stabiel gebleven (rond de 10 procent). Hoe dan ook is het aantal kerkelijk meeleven
de Kamerleden aanzienlijk gedaald, in hoofdzaak dankzij het verlies van de gezamenlijke 
christelijke partijen. Andere partijen zijn kerkelijk georiënteerde kandidaten niet meer gaan 
opnemen. Met één uitzondering, vooral in de jaren zeventig: de v v d , die doelbewuster 
katholieken opnam . Niettemin steeg het aantal ‘onkerkelijke’ leden tot ruim  40 procent aan 
het einde van de jaren tachtig.8 Voorts beantwoordden steeds m inder Kamerleden de vraag 
naar godsdienst. Blijkbaar zien zij zichzelf niet (meer) als kerklidmaat, m aar evenmin paste 
hun de categorie ‘geen godsdienst’. Godsdienst raakte ook ‘geprivatiseerd’ 9

Aldus werd het beeld wel heel diffuus, zeker voor wie graag historisch wil vergelijken. Wij 
vonden de oplossing in een (voorlopig) onderzoek naar wie bij aantreden de eed aflegde en 
wie de belofte. Nu moeten wij met die m aatstaf erg voorzichtig zijn. Doopsgezinden zijn 
gelovige mensen, maar leggen nooit de eed af. Som mige gelovige christenen zien de eedaf
legging als een ijdel gebruik van Gods naam. Omgekeerd zijn er niet-gelovigen die zich wel 
degelijk laten beëdigen. Toch geeft de keuze tussen eed en belofte wel enige indicatie, vooral 
in de am orfe groep van ‘onkerkelijke’ Kamerleden.

Aldus zien wij dat in 2003 de grootst mogelijke meerderheid van de huidige LPF-fractie de 
eed heeft afgelegd; dat een door de jaren heen sterk vergrote W D -fractie een dalend percen
tage kerkelijk georiënteerde leden kent (van 90 procent in 1971 tot 20 procent in 2003); ten 
slotte dat het deel van de P v d A -fractie dat de belofte aflegde eerst steeg van 70 procent (in 
1971) tot 95 procent (in 1994), maar in 2003 een opmerkelijke daling vertoonde naar 82 pro
cent. Slechts zeven leden legden in 2003 de eed af.

Alle reden om  de kwestie van de religie in het oog te blijven houden, waarschijnlijk met 
behulp van een nieuwe vraagstelling in de toekomst en/of nieuwe methoden van fact-finding. 
Ook al omdat, hoe voorzichtig ook, de islam zijn intree heeft gemaakt in de Kam er; zeker 5 
procent van de leden rekent zich daartoe.

Milieu van herkomst

Al in 1989 constateerden wij dat uitspraken over de sociale herkomst van Tweede-Kamerle
den uiterst precair zijn geworden.1" Dat is nadien niet anders. Op basis van beperkte gege
vens kunnen alleen globale conclusies worden getrokken.

I11 1970 was er nog sprake van een aanzienlijk aantal leden, van wie vader, grootvader o f 
schoonvader Kam erlid was.11 Enkele leden hadden bovendien een vader o f  grootvader die 
burgemeester o f Com m issaris van de Koningin was. De jaren die volgden, bleven er zulke 
voorbeelden12 van opvolgende generaties Kamerleden o f ministers, m aar hun aantal nam 
duidelijk af. Dat lijkt erop te duiden dat Kamerleden m inder dan voorheen afkomstig zijn uit
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‘bestuurlijke gezinnen. Die conclusie is echter al te gemakkelijk. Sterker, het valt op dat nog 
altijd voor een relatief groot aantal Kamerleden geldt dat zij opgroeiden in een politiek- 
bestuurlijk milieu. Het aantal Kamerleden wier ouders Kamerleden o f  bewindspersoon 
waren, neemt weliswaar af, m aar daar staat tegenover dat Kamerleden van wie de ouders 
raadslid, wethouder, burgemeester o f gedeputeerde waren, nog veelvuldig voorkom en.13

Voorzichtig kan worden geconcludeerd dat deze bestuurlijke achtergrond vooral lijkt 
voor te komen bij P v d A  en c d a . Bij de v v d  lijkt het ‘tijdperk’ Joekes-Geertsem a-Portheine 
als het om familiebanden gaat voorbij te zijn .1'1

Bij alle fracties zien wij bij de sociale herkomst een gevarieerd beeld, met een zekere dom i
nantie van hogere milieus. In de huidige PvdA-fractie zitten zonen en dochters van onder 
anderen een internist, een aannem er en een zakenman, m aar toch ook nog een dochter van 
een steigerbouwer. GroenLinks-voorm an Paul Rosenm öller was afkomstig uit een welvarend 
ondernemersgezin en fractiegenoten van hem kwamen uit het gezin van een rechter, een 
hoogleraar, een beroepsofficier en een directeur. In de s p -fractie treffen wij naast ambtena- 
renzoon Jan Ma rij nissen leden aan van wie de vader ondernemer, archivaris o f directeur van 
een onderwijsinstelling was, en geen arbeiderskinderen.

Twee groepen zijn nog vermeldenswaard. Er was in de periode 1970-2002 steeds een rela
tief groot aantal kinderen van hoogleraren.15 Daarnaast nam het aantal leden uit een agra
risch milieu af.

Opleiding

Al in eerder onderzoek naar het opleidingsniveau van Kamerleden bleek dat er uiterlijk sinds 
1970 een tam elijk stabiele situatie is ontstaan16. Tussen 60 en 65 procent van de leden heeft een 
academische opleiding en in de jaren zeventig en tachtig beweegt het aandeel van leden met 
h b o  zich constant op ongeveer 20 procent. Alleen basisonderwijs als vooropleiding leek na 
1977 te zijn verdwenen. Tot 1990 hadden zo’n tien leden alleen mulo o f  mavo gevolgd. Tussen 
1990 en nu zijn er gemiddeld zes a zeven leden met uitsluitend een havo- o f vwo-diplom a.

Vanaf 1994 steeg het aantal H B o ’ers van 20 procent naar meer dan een kwart; dat ging 
vooral ten koste van de leden met m ulo o f  mavo, waarvan het aantal halveerde. In 1994 ver
schenen ook weer twee leden met uitsluitend basisonderwijs, waarvan er in 1998 nog één over 
was. Intussen ontbreekt deze categorie weer.

Een hogere opleiding is in eerdere analyses gezien als een element in de professionalise
ring, evenals de belangstelling voor specifieke studies, zoals economie, bestuurskunde, poli
ticologie en sociologie17, studies die het ‘m onopolie’ van rechten als algemene en voor de 
politiek geschikte vooropleiding hebben doorbroken. Wij hebben de ontwikkeling tussen 
1970 en 2000 in tabel 5 in beeld gebracht.

Wie weet dat de rechtenstudie ooit (tussen 1849 en 1887) de vooropleiding was van 90 pro
cent van alle afgestudeerde leden, ziet de voortdurende daling die rond 1887 heeft ingezet en 
die blijkbaar ook 11a 1970 voortgaat. Economie kende vooral een bloeitijd onder Kamerleden 
tussen 1945 en 1967, m aar daarna zakte het aandeel weg met uitzondering van enige jaren 
rond 1986. De politiek-sociale wetenschappen bloeiden in de jaren zeventig op, m aar de 
belangstelling leek weer te dalen tot een nieuwe sprong om hoog in 2004; dat laatste geldt 
trouwens ook voor technische wetenschappen en, tijdelijk in 2002, voor de medische studie.
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Tabel 5. Studierichting (in percentages)

1970
(N=86)

1974
(N=89)

1978
(N=95)

1982
(N=91)

1986
(N=92)

1990
(N-98)

1994
(N=91)

1998
(N=98)

2002

(N=92)
2004
(N=87)

rechten 47 38 37 41 40 35 30 32 31 25
econom ie 36 2 1 18 16 22 17 18 13 1 1 10

pol.soc.wet. 7 1 1 17 24 20 22 20 23 18 29
techniek 2 4 4 4 1 2 4 4 8 7
wis- natuur. 2 10 1 1 4 6 8 2 1 1 1

m edisch 1 7 1 3 1 2 2 4 7 2

letteren 2 2 3 3 5 10 1 1 14 17
overige 2 9 10 5 6 8 1 1 13 10 9

M aar ja, in de LPF-fractie van 2002 alleen al zaten vier medici. Het meest opmerkelijke is ove
rigens de tijdelijke opkom st van een chemische en natuurwetenschappelijke achtergrond en 
de stijging van het aantal Kamerleden met een opleiding in de Letterenfaculteit, inclusief 
geschiedenis, sinds 1994.

Beroep

Een eerste blik op de beroepsmatige achtergrond van Tweede-Kamerleden in de periode 
1970-2004 zou doen vermoeden dat er de laatste decennia geen sprake was van grote ver
schuivingen. Weliswaar was er in de periode 1994-2002 een daling van het aantal leden dat 
voor aanvang van het lidmaatschap werkzaam was in overheidsdienst, m aar in 2004 is dat 
aantal weer aanzienlijk toegenomen. Er is sinds 1994 ook een zekere daling bij het aantal 
leden dat voor het Kamerlidmaatschap een beroep in onderwijs o f wetenschap uitoefende. 
Een derde belangrijke rekruteringsbron blijven maatschappelijke organisaties, zoals vakbon
den, werkgeversorganisaties en politieke partijen. Daar was steeds sprake van een zekere stij
ging, met een uitschieter in 2004. Opvallend is dat het percentage leden uit het bedrijfsleven 
(inclusief landbouw en m iddenstand) de gehele periode 1970-2004 rond de 20 procent ligt.

Tabel 6. Beroep bij intrede (in percentages)

1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2004

overheid 24 25 19 18 19 22 15 15 13 24
organisaties 9 1 1 1 1 1 1 11 10 16 15 16 23
onderw ijs 13 17 23 22 22 24 22 17 19 13
bedrijfsleven 24 24 25 25 22 17 2 1 21 23 2 1
vrije beroepen 10 7 5 5 5 5 6 11 7 6
welzijn 7 6 4 7 9 9 7 9 7 5
rest/geen 12 8 1 1 1 1 1 1 1 1 13 12 15 7
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Dat het om  een tamelijk stabiel beeld gaat, is echter schijn. Eerder onderzoek toonde al aan 
dat de Tweede-Kamerleden in 1970 een wezenlijk andere beroepsachtergrond hadden dan die 
einde jaren tachtig. Een dergelijk verschil is er echter ook als wij de Kamer van omstreeks 
1990 vergelijken met de huidige.

Waar zitten dan de verschuivingen en wanneer vonden ze plaats? In 1970 waren de laatste 
restanten van de verzuilde maatschappij nog aanwezig en de Kamer was daarvan een afspie
geling. Er was nog een relatief sterke landbouwlobby en er was een groot aantal vertegen
woordigers van (verzuilde) organisaties op het sociaal-econom isch gebied. Ook omroep, 
gezondheidszorg en maatschappelijk werk hadden hun ‘eigen’ vertegenwoordigers.

Tot begin jaren zeventig leek vertegenwoordiging van ‘de achterban’ voorop te staan. De 
m iddenstand, de boeren, de eigen om roep etc. wilden graag ‘hun m an’ (vrouwen speelden in 
dat opzicht nog een bescheiden rol) in de Kamer. Met het afnemen van de verzuiling werd 
dergelijke representatie m inder belangrijk. Het goed tegenspel bieden aan bewindslieden en 
het uitdragen van het eigen gedachtegoed wonnen aan gewicht. M eer recentelijk lijken 
bovendien exponenten van ‘nieuwe organisaties’ (natuur- en m ilieubeweging, n g o ’s , alloch- 
tonenorganisaties) en zelfs de zuivere actievoerders van vroeger te ‘infiltreren’ in de Kamer.

Toenemende professionalisering had er vanaf begin jaren zestig al toe geleid dat het 
Kam erlidmaatschap steeds meer een fulltim ebaan was geworden.18 In de jaren tachtig was 
een beeld te zien van een in allerlei opzichten professionelere en specialistischer Tweede 
Kamer. Daarbij was meer ruimte voor leden die als het ware waren opgeleid voor die func
tie. Het ontstaan van het beeld van het ‘Prefab-Kam erlid’, het wat kleurloze, hoogopgeleide 
en uit de ambtelijke sfeer afkomstige Kam erlid, is daarbij goed te verklaren.19 Die trend zet
te zich na 1990 voort. Enerzijds kwam dat tot uiting in een toenemend belang van scholing, 
en dan vooral via kadervorm ing in de eigen partij (o f jongerenorganisatie), anderzijds kreeg 
de kandidaatstelling een ander karakter. Belangrijk was verder dat zowel Kam er als fracties 
en leden meer eigen medewerkers kregen. Enige nuancering is wel nodig, want al werden 
politieke tegenstellingen kleiner, fracties behielden onderscheidende kenmerken, en vooral 
bij de P v d A  wijzigde na 1994 het fractieprofiel. Het is dan ook wenselijk de afzonderlijke frac
ties onder de loep te nemen.

Bij het c d a  was de breuk met het verzuilde verleden in de jaren tachtig en negentig het 
meest zichtbaar. Weliswaar had de fractie steeds een aantal vertegenwoordigers uit de land
bouwsector, de middenstand en een enkele CN v’er20 in haar midden, van een directe verte
genwoordiging van het maatschappelijke middenveld zoals in de jaren vóór 1970 was steeds 
m inder sprake. CDA-Kamerleden kwamen vooral uit bestuurlijk-ambtelijke o f semi-ambte- 
lijke organisaties ( v n g , s e r ) en uit eigen partijkring.21 Dat is ook nog in 2004 het geval, want 
in de huidige fractie zijn relatief veel oud-bestuurders en oud-am btenaren te vinden.22 Bij 
het c d a  waren tevens twee algemene trends zichtbaar: voorm alige fractiemedewerkers 
stroomden regelmatig door naar de fractie (zoals recentelijk Sybrand van Haersm a Buma, 
Jan de Vries en Nicolien van Vroonhoven) en via onder meer Theo Brinkel (ex-Pax Christi) 
en Kathleen Ferrier (Samen Kerk in Nederland) kreeg het c d a  enkele vertegenwoordigers uit 
nieuwe organisaties in zijn midden. Jacques de M illiano kan worden genoemd als m inder 
geslaagde vertegenwoordiger van een nieuwe organisatie.

O ok de P v d A  kende een sterke breuk met de tijd van de verzuiling. Wel bleven er perso
nele banden bestaan met de f n v .23 M aar die hadden een ander karakter dan in de tijd van 
N vv-kopstukken Ko Suurhoff en Dirk Roemers, die als het ware het n v v  een rechtstreekse
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v in g e r  in  d e  ‘p v d A -p ap ’ b o d e n . O o k  de P v d A  re k ru te e rd e  de m eeste  led en  u it de b e s tu u rlijk -  

a m b te lijk e  sector. D e  P v d A - fra c t ie  te ld e  in  19 9 0  b o v e n d ie n  o n d e r  d e  52 led en  lie fst 17  led en  

d ie  v o o rz it te r  o f  b e s tu u rd e r  v a n  een  P vd A -gew est w a re n  g ew eest, en d a a rn a a s t  v o o r m a lig  j s -  

v o o rz it te r  M a rg o  V lie g e n  th art, de e x - in te rn a tio n a a l se cre ta ris  M a a r te n  v a n  T raa  en v o o r m a 

lig  E v s -s e c r e ta r is  Jo se p h in e  V ersp ag et.

Vooral voor de PvdA was 1994 een breukjaar. De door Felix Rottenberg geïnitieerde 
vernieuwing en de door een commissie onder leiding van Jos van Kemenade veranderde 
kandidaatstellingsprocedure wijzigde het karakter van de fractie. Herkenbaarheid en 
vertegenwoordiging van bijvoorbeeld m inderheden en vrouwen leek meer voorop te staan 
dan in de jaren tachtig. De indruk kan overigens niet geheel worden weggenomen dat de 
vernieuwingsdrang soms botste met zorgvuldigheid en kwaliteit. De gedegen -  maar wellicht 
wat kleurloze -  politiewoordvoerder Piet Stoffelen werd bijvoorbeeld ingeruild voor een 
politieofficier die actief was bij de politievakbond (en die bij haar kandidaatstelling nog geen 
PvdA -lid was). Binnen vier jaar was zij al weer vertrokken.

D e P v d A  b le e f  n a  19 9 4  v o o r td u r e n d  h a a r  fra c tie  v e rn ie u w e n . In  d e  h u id ig e  P v d A -frac tie  is 

v o o ra l d e  re la t ie f sterke v e rte g e n w o o rd ig in g  v a n  ‘ h et b e d r ijfs le v e n ’ o p v a lle n d .2-1 V erd er v in 

d e n  w ij ju is t  b ij de P v d A  en k e le  re p re se n ta n te n  v a n  ‘n ie u w e  o rg a n isa t ie s ’.25 L e d e n  m et een  

p o lit ie k -b e s tu u rlijk e  a c h te rg ro n d  b lijv e n  n ie tte m in  de g ro o tste  g ro e p .26

Bij de v v d  zijn iets meer vertegenwoordigers van het bedrijfsleven te vinden dan bij 
andere fracties, maar het ging daarbij vooral om zelfstandigen. In de huidige fractie zitten 
overigens wel diverse voorm alige m anagers.27 Ook bij de v v d  is de sector bestuur het sterkst 
vertegenwoordigd. Bovendien is de komst van ex-fractiemedewerkers (Robin Linschoten, 
Clemens Cornielje, Hans Hoogervorst, Geert Wilders, Arno Visser) opvallend, waarbij kan 
worden aangetekend dat velen van hen snel vooraanstaande fractieleden werden. Die leden 
zijn o o k ‘Prefab’, m aar juist allerminst kleurloos!

Voor de D66-fractie geldt nog sterker dan bij de v v d  dat er vrijwel geen directe banden 
bestaan met ‘oude’ organisaties. De d66-fractie was altijd een mengeling van leden uit 
bestuurlijk-am btelijke organisaties en van leden die een vrij beroep uitoefenden. In haar 
‘topjaar’ 1994 bestond de fractie voor meer dan de helft uit voorm alige bestuurders en am b
tenaren.

Bij GroenLinks valt de aanwezigheid van vrij veel vertegenwoordigers van nieuwe organi
saties op. I11 de jaren negentig gold dat bijvoorbeeld voor Leoni Sipkes en M ohamed Rab- 
bae28 en daarna voor Arie van den Brand, Evelien Tonkens en W ijnand Duyvendak.29

Meer nog dan een duidelijk activistische achtergrond lijkt bij de sp  de functie van frac
tiemedewerker een opstap naar het Kamerlidmaatschap te zijn. V ijf van de huidige acht 
leden-,ü waren dat. sp-voorm an M arijnissen is één van de weinigen leden met een achter
grond als fabrieksarbeider.

l p f  als rekruteringsm echanisme (2002-2003)

Net als d 6 6  in 1967 en Ds’70 in 1971 bestond de LPE-fractie in mei 2002 op een enkele uit
zondering na uit nieuwkomers in de politiek. Toch was er een verschil. Onder de zeven leden 
van d 6 6  in 1967 bevonden zich enkele oud-journalisten en twee voormalige ambtenaren, die 
wel enigszins de Haagse politiek kenden. Bovendien behoorden Hans van M ierlo, Sef 
Im kam p en Erwin Nypels tot vooraanstaande families. Hoewel d 6 6  ‘schopte’ tegen de geves-
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tigde politieke orde verliep hun intrede vrij soepel. Voor D s’70 gold dat voorm an Jan Berger 
ruim e politieke en bestuurlijke ervaring had, dat twee leden al Kam erlid waren geweest, en 
dat de politiek leider niet alleen een ruime ambtelijke ervaring had, m aar bovendien de zoon 
van een oud-prem ier was.

Bij de l p f  had slechts één van de zesentwintig leden, Jim Janssen van Raaij, parlementaire 
ervaring, zij het dat dit in het Europees Parlement was. Hij kende overigens wel als voorm alig 
partijbestuurder de Haagse politiek. In mindere mate gold dat ook voor oud-journalist Ferry 
Hoogendijk. Eén lid, Frits Palm, was topam btenaar bij het kabinet voor Nederlands- 
Antilliaanse zaken. Verder was Joost Eerdmans actief bij het c d a , al stond hij nog aan het 
begin van zijn politieke loopbaan. Wellicht de meeste bestuurlijke ervaring had Gerard van 
As, die voor de v v d  wethouder in Alphen aan den Rijn was geweest.

Voor negentien leden was de politiek echter volledig terra incognita. Zij kwamen als'vreem 
delingen in Den Haag, zonder (politiek-)bestuurlijke ervaring. Zij waren ondernemer, 
medisch specialist, voorlichter, o f werkten in het bedri jfsleven o f bij een belangenorganisatie.

Meer nog dan door gebrek aan politieke ervaring onderscheidde de l p f -fractie zich door 
een sociaal-maatschappelijke afstand tot de overige Kamerleden. Als pleitbezorgers van een 
‘nieuwe politiek' bewaarden zij een zekere distantie tot ‘de gevestigde politieke orde’. Het ada
gium van Groen van Prinsterer: ‘ in het isolement ligt onze kracht’ leek daarbij opgeld te 
doen. De politieke werkelijkheid, die de l p f  al snel aan de onderhandelingstafel met c d a  en 
v v d  bracht, leidde evenwel tot een zekere inbedding. Nadat M at Herben was teruggekeerd 
als fractievoorzitter en de orde in de fractie leek te zijn hersteld, kwam het zoals bekend tot 
een breuk in de coalitie. Het proces van ‘ inbedding’ zou zich in 2003 echter voortzetten.

D e tw e e d e  L P F -fra c tie  is n a m e lijk  n iet a lleen  veel k le in e r  (ach t le d e n ) , m a a r  lijk t b o v e n 

d ie n  sterk er  o p  het g e m id d e ld e  p ro fie l v a n  d e  K am er. A ls  n ieu w e  le d e n  tra d e n  tw ee  fra c t ie 

m e d e w e rk e rs  to e  en  o u d -m in is te r  H ilb ra n d  N a w ijn .31 E n  d u s  b le e f  a lle e n  Jo a o  V a re la  o v e r  als 

v e rte g e n w o o rd ig e r  v a n  d e  g ro e p  hom ines n ovi v a n  m e i 2002.

Slot

Sinds de jaren tachtig deden zich grote veranderingen voor in de politiek. Grote winst bij 
verkiezingen kon na vier jaar (o f zoals bij d 6 6  in 1982 en bij de i . p f  in 2003 zelfs al na een 
jaar) weer verdwenen zijn. Bovendien kwam  er in 1994 een einde aan de overheersende posi
tie van de christen-dem ocratie en wist in 2002 een nieuwkomer 26 zetels te behalen.

Die turbulente periode ging niet onopgemerkt voorbij aan de (samenstelling van de) 
Tweede Kamer. Deels kon dat -  vanwege de electorale verschuivingen -  niet anders, maar 
deels ook versterkten partijen d e ‘onrust’ nog eens bij de kandidaatstelling. Belangrijkste ver
andering -  daar waar andere indicatoren redelijk stabiel bleven -  was dan ook de teruggang 
in ervaring. Dat gaat overigens verder dan alleen Kam erervaring, want ook het aantal ex- 
bewindslieden in de Kam er is lager dan ooit32.

De behoefte aan politieke stabiliteit maakt herbezinning op bijvoorbeeld kandidaatstel- 
lingsprocedures wenselijk, want voortdurende wisseling van generaties politici lijkt ons noch 
in het belang van partijen, noch in dat van de samenleving. Het minst nog in het belang van 
een sterk en gezaghebbend parlement, zoals wij al in de eerste paragraaf hebben betoogd. Het 
is verder uiteraard de vraag o f herziening van het kiesstelsel bijdraagt aan die gewenste sta
biliteit, ook al zijn de effecten van een tweestemmenstelsel waarschijnlijk beperkt.
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Allah of Grondwet?
Twee concepten van het primaat van de politiek

Thijs Wöltgens

Inleiding en aanleiding

Het is weer eens zover: het prim aat van de politiek is volop in discussie. Die discussie gaat 
verder dan het klassieke gem or over de stroperigheid van onze overlegeconomie. Dat gemor 
heeft Eduard Bom hoff puntig verwoord in zijn typering van de s e r  als Sociaal-Econom ische 
Rem. Nu zijn ook de andere remmen aan de beurt. Het middenveld moet een toontje lager 
zingen, o f het nu de confessionele scholen betreft o f  het omroepwezen en o f het nu gaat over 
Vluchtelingenwerk o f over de georganiseerde rechtspraak (Nederlandse Vereniging voor 
Rechtspraak) o f over de milieubeweging. Het m iddenveld is de speehvei van belangenbehar
tigers. Waar belangenbehartigers elkaar treffen vindt een samenzwering tegen het algemeen 
belang plaats. Dat heeft de oude Adam  Smith al geconstateerd. Deze liberale gedachte leek 
een tijdje het motto van Paars te worden. Totdat wereldwijd de werkgelegenheidsgroei onder 
Paars aan het poldermodel werd toegeschreven. Het akkoord van Wassenaar, de voor Neder
land zo typerende uitruil tussen de belangen van het middenveld en de overheid, stond 
onder de twee kabinetten-Kok opeens weer model voor de om gang tussen regering en socia
le partners, ondanks het gegrom aan de zijlijn van Bolkestein. Dit model vond internationa
le navolging. De Duitse bondskanselier Schröder kopieerde het in het Biindniss fiir  Arbeit, de 
Amerikaanse president Clinton prees Kok voor zijn exemplarische aanpak.

Intussen is Paars uit de gratie, mede dankzij Fortuyn. En daarmee ook het poldermodel. 
Dat is daarom zo opmerkelijk, omdat na Fortuyn het c d a  de leidende regeringspartij werd. 
Balkenende gold voor zijn premierschap als ideoloog van het m aatschappelijk middenveld. 
Zijn politieke praktijk laat echter het tegenovergestelde zien, te beginnen met de weigering 
om  het unanieme SER-advies over de w a o  over te nemen, gevolgd door de nodeloze breuk 
over het vroegpensioen. Dat gaat gepaard met pesterijtjes, die het wezen van het collectief 
overleg raken, zoals de individuele opting out bij het sparen voor een vroegpensioen en het 
niet-verbindend verklaren van cao’s.

Nu sta ik zelf niet helemaal onschuldig in de discussie over het prim aat van de politiek. 
Als PvdA-fractievoorzitter gedurende het kabinet-Lubbers III heb ik twee keer in Eindhoven 
redevoeringen gehouden over dat onderwerp. De achtergrond vorm de de in het regeerak
koord afgesproken Tussenbalans van het kabinet (1991). Daarin werden tal van pijnlijke 
maatregelen aangekondigd, waarvan de m iljardenbezuiniging op de w a o  het meest in het 
oog sprong. Deze gigantische ingreep was nodig omdat voorafgaande regeringen bijna niets 
gedaan hadden om de toeloop tot de w a o  te stoppen. Weliswaar had het voorafgaande kabi
net het uitkeringspercentage verlaagd, maar een volumebeleid -  beperking van instroom  en 
bevordering van uitstroom  -  was nooit van de grond gekomen. Het volumebeleid was gede
poneerd bij de Stichting van de Arbeid. Daar gijzelden vakbeweging en werkgevers elkaar.
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Het einde van het poldermodel geïllustreerd, f n v -voorzitter De Waal weigert voor aanvang van het 
Voorjaarsoverleg van 2004 de hand te schudden van minister De Geus van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid [Foto: a n p  j.

Pogingen om tot een vrijwillige quotering van arbeidsongeschikten in het bedrijfsleven te 
komen strandden op het gebrek aan medewerking van de ondernemers. De vakbeweging 
weet de groei van de w a o  aan de arbeidsomstandigheden. Volgens FNv-bestuurder Karin 
Adelm und waren Nederlandse werknem ers gedwongen ‘ topsport’ te bedrijven. In deze pat
stelling vond ik het geoorloofd om  de politiek aan zijn eigen verantwoordelijkheid te herin
neren. We mochten niet lijdzaam blijven toezien tot we de eenmiljoenste WAo’er konden ver
welkomen. De politiek moest het primaat hernemen.

De redevoeringen werden mij niet in dank afgenomen. De toenmalige SER-voorzitter 
Quené riep mij op het matje, de toenmalige f n v -voorzitter Stekelenburg berispte mij niet 
alleen om de inhoud, maar ook voor het gekozen gehoor (een lustrumvierende studenten
vereniging en een regionale ondernem ersclub). Beiden heb ik uitgelegd dat m ijn kritiek de 
politiek zelf betrof en niet zozeer het middenveld. Dat middenveld kreeg overigens nog een 
herkansing. De Tussenbalans was im m ers voorzien van een zeer open adviesaanvrage aan de 
s e r  over de mogelijkheden om de w a o -besparingen te bereiken. Een unaniem sER-advies 
zou ongetwijfeld het richtsnoer zijn geworden van de P v d A -fractie. Die unanimiteit leek ook 
mogelijk, totdat de FN v-verbondsraad het com prom is torpedeerde. Binnen een week nam 
het kabinet-Lubbers III het prim aat over en was de WAo-crisis geboren.

Ik denk, dat het prim aat van de politiek, zoals het thans door de regeringspartijen van het 
kabinet-Balkenende II wordt opgevat, fundamenteel verschilt van m ijn ideeën daarover, 
zowel toen als nu. Vandaar dat ik wat dieper wil ingaan op beide opvattingen.
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De k lo o f tussen kiezer en gekozene

Als Kam erlid was ik zeer bezorgd over de m arginalisering van de politiek door de politiek 
zelf. Regering en parlement stonden in toenemende mate hun macht a f aan Europa, aan 
belangenvertegenwoordigers ( s e r ) ,  de m arkt (privatisering), de rechterlijke macht (eutha
nasie), de experts (adviesraden) enz. Deze verplaatsing van de politiek betekent het op 
afstand zetten van de burger als kiezer. In mijn ogen was dat de kern van de kloof tussen kie
zer en gekozene. Alle voorstellen voor staatsrechtelijke hervorm ingen gingen langs deze kern 
heen.

Intussen is er wel wat gebeurd als het gaat over de rol van de sociale partners, van de 
adviesraden en van de rechterlijke macht. M aar twee basisontwikkelingen, die lijken aan te 
sturen op het einde van de politiek, gaan onverminderd door: internationalisering en indivi
dualisering. Internationalisering is vooral vertaald als opdracht om concurrerend te zijn. Die 
opdracht houdt in dat we nu en in de toekomst (in verband met de staatsschuld) de lasten 
niet m ogen verhogen, waardoor iedere economische tegenvaller neerslaat in extra bezuini
gingen. In plaats van een wiebeltaks1 krijgen we wiebelgezondheidszorg, wiebelonderwijs, 
wiebelpensioen.

Voor burgers wordt de overheid een wiebelpartner. Dat is des te erger nu de overheid de 
burger niet meer als onderdaan m aar als contractpartner beschouwt. Verticale betrekkingen 
worden horizontale. In horizontale relaties is echter een civiele contractpartij betrouwbaar
der dan de overheid (cde politiek’ ). De civiele partij draagt tenminste niet de dubbele pet van 
partner en wetgever tegelijkertijd. De civiele partij onderwerpt zich aan de rechters. Uit deze 
voorkeur voor civielrechtelijke zekerheid leidt de overheid a f dat de burger liever consument 
dan kiezer is. Dus vergt de individualisering dat gezondheidszorg, pensioen cn eventueel 
onderwijs naar de private verzekeraars wordt overgeheveld.

Deze perceptie van internationale concurrentie en individualisering heeft de links-rechts- 
tegenstelling weggevaagd. De beste overheid is de overheid die zich het snelste aan de ont
wikkelingen aanpast. De slechtste overheid is de overheid die zich aan de kiezerswensen aan
past, want de kiezers willen behoud van de verzorgingsstaat.

In al deze paradoxen lijkt nationalism e ( s p ) en populism e (Fortuyn, v v d ) de reddende 
boodschap te zijn. Die boodschap geeft de kiezer het gevoel dat het nog ergens over gaat, 
dat hij de politiek uit de zelf verordonneerde onmacht kan bevrijden. Die boodschap heeft 
in elk geval meer inhoud dan de andere weg om  aan de m arginalisering van de politiek te 
ontkomen. Die andere weg is het creëren van theater, standwerk, marketing gestuurde im a
gebuilding. De participatiedemocratie wordt vervangen door de toeschouwersdemocratie.2 
Georganiseerd applaus vervangt het debat. De berichtgeving wordt kleedkamerjournalis- 
tiek. In Frankrijk zou men zeggen: ‘ la politique’ (politiek met een kleine p) komt in de 
plaats van 7e politique’.

Vanuit deze diagnose heb ik gepleit voor herstel van het prim aat van de politiek. De kie
zer moet weten dat zijn gang naar de stembus ertoe doet. Dat kan alleen m aar als hij ervan 
overtuigd is dat de door hem gekozene macht heeft die ertoe doet. Macht is het vermogen 
om tegen de stroom  op te roeien. De stroom  is de eerder genoemde internationalisering en 
individualisering.
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Prim aat of dictatuur van de politiek

Internationalisering vraagt om het politiseren van Europa. Dat is iets anders dan het rena
tionaliseren van Europees beleid. Politisering van Europa is de keuze voor een fort Europa, 
dat weet dat het een supermacht is op de wereldmarkt en daardoor kan verhinderen dat 
mondialisering leidt tot afbraak van sociale en ecologische verworvenheden versus de keuze 
voor Europa als een m otor van onbelemmerde vrijhandel.

Ook de individualisering moet gepolitiseerd worden. Individualisering is al te vaak een 
alibi om solidariteit op te zeggen. Dat geldt voor de behandeling van gezinnen, sociale zeker
heid, collectieve voorzieningen, m aar ook het lidmaatschap van vrijwilligersorganisaties. 
Tussen de individualisering van kosten en baten aan de ene kant en solidarisering rond werk
loosheid, ziekte, ouderdom  en onderwijs aan de andere kant is een polarisatie mogelijk en 
nodig, die een herstel van het prim aat van de politiek tegenover het passief ondergaan van 
vermeende maatschappelijke ontwikkelingen bewerkstelligt. In mijn opvatting komt het 
politieke prim aat pas tot zijn recht als het trends om buigt in plaats van ze te volgen. Politiek 
is het werven van draagvlak in plaats van het rusten op draagvlak.

Dit pleidooi voor het prim aat van de politiek is nog steeds het mijne. M aar intussen voel ik 
mij buitengewoon onbehaaglijk bij menig ander pleidooi voor dit primaat. Indertijd besefte 
ik al dat bijval uit de verkeerde hoek kon komen. Was het niet de nazi-jurist Carl Schmitt die 
zich afzette tegen de depolitisering en neutralisering binnen de liberale democratie? Had ik me 
niet zeer ongemakkelijk gevoeld bij de Nieuwe Linkse kreet dat de hele samenleving gedem o
cratiseerd moest worden o f bij de feministische definitie d a t‘alles politiek is’?

In mijn boekje Lof van de politiek* heb ik als P v d A -fractievoorzitter al afstand genomen 
van dergelijke verkeerde bijval. Ook voorstanders van het politieke prim aat moeten respect 
hebben voor de relatieve autonom ie van de verschillende domeinen in onze samenleving. 
Het private heeft zijn eigen recht tegenover het publieke, de wetten van de economie kunnen 
niet straffeloos opzijgezet worden, recht is iets anders dan wetgevingswillekeur, het sociale 
kent zijn eigen evolutie. Veronachtzaming van de relatieve autonom ie van de maatschappe
lijke sferen leidt tot schuilkerken, schaduweconomie, ondergrondse literatuur en een 
ongrijpbare civil society, zoals elke geplande organisatie haar inform ele tegenhangers heeft.

Het prim aat van de politiek is dus iets anders dan de totale dictatuur van de politiek. Het 
prim aat is afgeleid van primus inter pnres (de eerste onder zijns gelijken). De totalitaire erva
ring van de twintigste eeuw zou ons blijvend moeten behoeden voor een alomvattende poli
tisering van de samenleving.

Zo’n verwijzing naar nazisme en com m unisme is niet meer in de mode. Dat hebben we te 
danken aan het naoorlogs verzet, dat een hele generatie van vroegtijdige ontdekkers van fas
cistische symptomen heeft voortgebracht. Grote woorden als fascisme en racisme zijn intus
sen te vaak gebruikt om nog effect te hebben. M aar betekent dat ook dat we im m uun gewor
den zijn voor de totalitaire verleiding?

Deze vraag dringt zich op. Een tijdje geleden bezocht het W D -Kam erlid  Ayaan Hirsi Ali 
een islamitische school en zij stelde daar de vraag aan leerlingen wie o f wat zij belangrijker 
vinden: Allah o f  de Grondwet. Vanzelfsprekend was het antwoord: Allah. M aar de vragen- 
stelster keek triomfantelijk, alsof zij het bewijs had geleverd dat de islam onverenigbaar is 
met de politieke democratie. In feite is de vraag onthullender dan het antwoord. De vraag 
laat God concurreren met de politieke democratie. Deze laatste is de nieuwe god van de Ver-
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lichting. En die hoort het prim aat te hebben. De democratie is een rivaliserend geloof gewor
den, een politieke religie. In de vorige eeuw heeft de Oostenrijkse politieke filosoof Eric Voe- 
gelin de term ‘politieke religie’ geïntroduceerd. Waar de gewone religie het volmaakte geluk 
transcendeert naar het hiernamaals, daar denkt een politieke religie de hemel op aarde te 
kunnen realiseren. Deze aardse hemel is dan tegelijkertijd het einde van de geschiedenis; de 
liberale dem ocratie is het einde.

Politieke religies zijn schatplichtig aan de oude ketterij van de Gnosis. Aan het einde van 
de geschiedenis gaat vooraf een existentieel gevecht tussen de goede god en de kwade god. 
Helaas zijn slechts weinigen verlicht door de goede god. Zij hebben de opdracht om de 
wereld te zuiveren van het kwaad, van het valse bewustzijn der onverlichten. In dit dualis
tisch wereldbeeld kan er maar één winnen. Het paradijs wordt dan gereinigd van alle smet
ten, van alle haarden van het verkeerde bewustzijn. lam m er genoeg beschikken we nog niet 
over een inkijk in het individuele denken. Nu weten we dus nog niet o f  in de hoofden van 
onze burgers een God rondspookt die zich boven de Grondwet verheven acht. Misschien 
moeten we de kinderen wel opvoeden om betrapte -  nog niet volledig ingeburgerde -  ouders 
bij de politie te melden.

Het perfide van de vraag naar voorrang van Allah boven de Grondwet is de impliciete 
gelijkstelling van het islamfundamentalism e met de islam, respectievelijk van iedere gods
dienst met fundamentalisme. Inderdaad, ieder fundamentalisme is strijdig met de dem ocra
tie. Want fundam entalism e is de afwijzing van pluriform iteit. M aar geldt die afwijzing ook 
voor islam als geheel?

N a a r  een  fu n d a m e n ta lis t is c h e  d e m o cra tie ?

M ij interesseert één kwestie nog meer: moet de democratie zelf fundamentalistisch worden 
om het fundam entalism e te kunnen bestrijden? Het is een bekend verschijnsel dat tegen
standers zich aanpassen aan de strijdwijze van diegene die de minste scrupules heeft. In het 
uiterste geval wordt de rechtsstaat verdedigd door hem a f te schaffen. Ook dat is een over
winning van de fundamentalisten. Daaraan gaat vooraf dat men de tegenstander als het 
Kwaad identificeert. Ook hier speelt de Tweede Wereldoorlog een rol. Nooit meer appease- 
ment, nooit meer München. M aar met wie zouden we in de Beierse hoofdstad moeten 
onderhandelen? Is de ‘As van het Kwaad’ -  Iran, Irak, Noord-Korea -  wel de geschikte 
gesprekspartner? Misschien is het in dit stadium , waarin geen bewapende islamitische allian
tie het Westen probeert te bezetten, beter om ‘nooit weer Versailles’ dan ‘nooit weer M iin- 
chen’ te roepen. ‘Versailles’ was een voedingsbodem  die voorkomen had kunnen worden. 
Daarmee is ‘Versailles’ overigens nog geen rechtvaardiging.

M ünchen o f  Versailles, in beide gevallen gaat het over de behandeling van een buiten
landse vijand. In eigen land proberen democraten tot het uiterste te verm ijden om politieke 
tegenstanders tot vijanden te bestempelen. Vijandschap is het einde van de basisconsensus 
waarop de democratie berust. Vijandschap verandert verkiezingen in een burgeroorlog. V ij
andschap zoekt een slagveld in plaats van een parlem entair debat. Dat is de reden waarom 
onze parlementaire dem ocratie zelfs het fundamentalisme van c p n , s g p  en de n s b  heeft ver
dragen.

Het prim aat van de politiek betekent dus niet dat de scheiding van kerk en staat gezien 
moet worden als een onderschikking van de kerk aan de staat. Z o ’n onderschikking maakt
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religie tot een staatszaak, met als uiterste consequentie een staatsgodsdienst. Deze ontwikke
ling is volop gaande. De bemoeienis van de overheid met norm en en waarden is een sym p
toom  van de sluipende ontwikkeling naar een soort civiele religie, waaraan ieder moet m ee
doen wil hij nog als goede vaderlander gelden. Zij bestaat uit een geheel van overtuigingen 
(bijvoorbeeld: de liberale m arktdem ocratie is een godsgeschenk, we hebben het in Nederland 
goed met elkaar getrotten en daarom  moeten nieuwkomers zich m aar aanpassen) en van 
rituelen (zoals Koninginnedag, 4 en 5 mei). De filosofische grondslag voor deze ontwikkeling 
is te vinden in Political liberalism van John Rawls, een van de invloedrijkste politieke filoso
fen van de twintigste eeuw.4 Hij vindt dat de democratie moet berusten op een overlapping 
consensus’ van de redelijke levensbeschouwingen (‘reasonable comprehensive doctrines’ ). 
Als deze consensus geen dynamiek kent -  en dus niet open staat voor impulsen van nieuwe 
doctrines - ,  verstart hij gemakkelijk tot een civiele religie. Wie zich daarbuiten stelt -  hetgeen 
een grondwettelijk recht is -  zal zich toch geconfronteerd zien met het verwijt dat zijn den
ken en doen on-Nederlands o f on-Am erikaans is. Nederlanders hebben goede redenen om 
terughoudend te zijn in hun kritiek op Israël, maar is het daarom  on-Nederlands als m os
lims sympathiseren met de Palestijnen? (Er is wel alle reden voor om m oslim s uit het hoofd 
te praten dat zij het wereldslachtoffer bij uitstek zijn. Zij zijn in de moslimwereld vooral het 
slachtoffer van andere moslims.)

V e ra n d e r in g  v a n  p o lit ie k e  s c h e id s lijn e n

In elk geval verandert de nieuwe invulling van het politieke prim aat de politieke scheidslij
nen: het gaat niet meer over kapitaal versus arbeid, arm tegen rijk o f  overheid versus markt. 
De nieuwe tegenstelling is die van autochtoon versus allochtoon, o f van verlichte ingezete
nen versus onverlichte. In naam van de Rede eisen de nieuwe Jacobijnen onderwerping aan 
hun staatsreligie. De nieuwe invulling van het prim aat van de politiek manifesteert zich het 
sterkst in de om gang met het recht. Geen dag gaat voorbij o f er wordt geroepen om een wets
wijziging. Als vermeende terroristen door de rechter worden vrijgelaten moet de bewijslast 
m aar verlicht worden, als het om  afziet van vervolging van een im am, moet de m inister maar 
met een aanwijzing komen o f de wet wijzigen, als islamscholen hun recht in het bijzonder 
onderwijs opeisen moet de regering zoeken naar mogelijkheden om artikel 23 van de 
Grondwet te ontlopen, als rechters te laag straffen vraagt de volksvertegenwoordiging 
prompt om m inim um straffen, als allochtonen meer dan evenredig een beroep op sociale 
voorzieningen en zekerheid doen, dan zoeken zelfs progressieve geesten naar de m ogelijk
heid om hun rechten te verminderen. M oeizaam verworven rechtsprincipes moeten wijken 
voor een ongekende instrum entalisering van het ‘recht’. Iedere opening van de ochtendkrant 
is grond voor opgewonden wetgevingsactivisme. Tussen wet en willekeur valt niet meer te 
onderscheiden.

Al lang geleden hebben politieke denkers ervoor gewaarschuwd dat de democratie niet 
mag ontaarden in een tirannie van de meerderheid. Het prim aat van de politiek kan niet een 
alibi zijn om een minderheid uit te sluiten onder de leuze dat in een democratie nu eenmaal 
de m eerderheid bepaalt. Dat is de keuze van het populism e en het voorwendsel om de ran
cune tegen de vreemde minderheid te politiseren. Dat is het klimaat waarin gestigmatiseer
de minderheden alleen al uit zelfrespect hun afwijkende identiteit geen cultiveren o f  zelfs 
opnieuw gaan uitvinden. Zij worden trots op hun ‘achterlijkheid’ en demonstreren dat met
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hoofddoekjes en strikte observatie van hun religieuze plichten. Dat is de weg naar het fun
damentalisme.

Er is al eerder op gewezen dat het fundamentalisme allesbehalve achterlijk is. Het is een 
bij uitstek m oderne beweging, met juist een grote aantrekkingskracht op goed opgeleide jo n 
ge mensen. Er is alle reden om  te onderzoeken waarin die aantrekkingskracht een voedings
bodem vindt. Z o 'n  onderzoek beoogt een verklaring te geven, dat is iets anders dan een 
rechtvaardiging. Een verklaring van het fundamentalisme vermijdt juist morele categorieën. 
Toen de geallieerden de Tweede W ereldoorlog hadden gewonnen, was er nog veel m inder 
reden om ook maar enige rechtvaardiging voor het Duitse optreden te vinden dan na de Eer
ste Wereldoorlog. Toch hebben zij ervan afgezien om Duitsland aan een tweede Versailles te 
onderwerpen. West-Duitsland kreeg alle steun om het land tot een Wirtschaftswunder op te 
stuwen. Later is vaak gemeesmuild dat de m ilitaire verliezers, Duitsland en Japan, de econo
mische winnaars waren geworden. Niettemin hadden de geallieerden de tweede keer gelijk: 
de voedingsbodem voor het nazisme -  de economische misère -  moest worden weggeno
men. Het lijkt mij verstandig om  in de strijd tegen het fundam entalism e niet op een tweede 
kans te wachten.

Dat is des te verstandiger, nu we in de strijd tegen het fundam entalism e niet alleen de 
rechtszekerheid dreigen aan te tasten, m aar ook de privé-sfeer: de opvoeding van jonge m os
lims is te belangrijk om ze aan de ouders over te laten. De thuistaal is te belangrijk om  aan 
de keuze van het gezin over te laten. De verhouding m an-vrouw is te belangrijk om ze aan 
islamitische echtparen over te laten. Moskeebezoek is te belangrijk om niet door de a i v d  te 
worden gecontroleerd.

P o la r is e r e n  tegen  p o la r is a t ie  tu sse n  b u rg e rs

In de doorbreking van de privé-sfeer laat de nieuwe interpretatie van het politiek primaat 
zijn ambitie zien om als nieuwe Schepper op te treden. De samenleving is maakbaar: politiek 
is de nieuwe god, die de wereld ex nihilo helemaal opnieuw creëert. De menselijke hybris om 
de Schepper te evenaren was vroeger een links patent. Liefhebbers kunnen die ambitie her
leiden tot Rousseau: de mens is maakbaar. Dat legitimeert niet alleen een staatsreligie maar 
ook een staatsopvoeding. Het nationaal-socialisme heeft bewezen dat dit linkse patent ook 
voor rechtse doeleinden heel geschikt was.

De politisering van het privé-dom ein zet de democratie op zijn kop. Het introduceert ‘Big 
Brother’ als controleur van alle incorrecte opvattingen. We krijgen een top-down-dem ocra- 
tie, waarin de politici zelf de regels bepalen over de toegang tot de politiek. Alleen confor
m isme is toelaatbaar. M aar conform ism e is eerder een deugd van een dictatuur dan van een 
democratie. De ‘overlapping consensus' wordt niet meer feitelijk geconstateerd m aar opge- 
legd.

Het is een vreemde paradox dat uitgerekend neoconservatieven zich beroepen op de 
maakbaarheid van de cultuur, waar zij vroeger bekendstonden om hun respect voor tradi
ties, ook voor de tradities van anderen. Dit m aakbaarheidsgeloof strekt zich niet uit tot het 
domein van de economie, bijvoorbeeld de inkomensverdeling. In dat dom ein heerst welhaast 
een absolute autonom ie, daar heerst het prim aat van de markt. De eisen van de m arkt dicte
ren het beleid. Ook in de publieke sfeer worden quasi-m arkten geïntroduceerd, wordt de 
m acro-econom ie vervangen door de m icro-econom ie. Daardoor verdwijnen de ongeprijsde

88



ALLA H OF GRONDWET?

effecten (de externe effecten van collectief onderwijs, gezondheidszorg en van een collectief 
pensioenstelsel) uit het beeld. Kosten en baten worden geïndividualiseerd met als m aat
schappelijk gevolg dat gezonden tegenover zieken komen te staan, jongeren tegenover oude
ren, armen tegenover rijken. De maakbaarheid van de cultuur en de onmaakbaarheid van de 
economie hebben één ding gemeenschappelijk: zij vorm en beide een voedingsbodem  voor 
maatschappelijke en politieke polarisatie.

Dat plaatst de oppositie voor een dilemma: moet zij zich solidariseren met de armen, de 
zieken, de jongeren en de allochtonen, samen een elkaar overlappende minderheid? Dat is 
electoraal geen aantrekkelijk perspectief. H alf meegaan met het tegen elkaar uitspelen van 
burgers helpt misschien wel om de middengroepen niet van je vervreem den, m aar is 
intellectueel niet erg bevredigend. De kunst zal zijn om te polariseren tegen het denken dat 
die polarisatie tussen burgers wettigt. Het is een denken dat dicht in de buurt komt van Carl 
Schmitt, die de vriend-vijand-verhouding de essentie van de politiek noemde. Als je die 
verhouding op het binnenland projecteert, dan zou je de (dreigende) burgeroorlog het 
politieke m om ent bij uitstek kunnen noemen. Dat m om ent definieert ook wie over de 
soevereiniteit beschikt: dat is degene die over de noodtoestand kan beslissen.

In Schmitts opvatting is het staatsrecht in veel opzichten niets anders dan geseculariseer
de theologie. Soevereiniteit is dan de wereldlijke afbeelding van Gods almacht. Schmitts God 
is vooral een machtige God, geen God van liefde, barm hartigheid o f  rechtvaardigheid. Het is 
een Oudtestamentische God, van wie je m ag hopen dat die niet boven de Grondwet staat.

Heel anders is de benadering van de filosoof Hegel. Zijn God is een God van genade. 
Volgens hem is dan ook diegene soeverein die gratie kan verlenen. In dat geval doet de 
Grondwet zichzelf tekort als zij niet naar G od (Allah, j h w h ) verwijst.

De twee definities van soevereiniteit verwijzen naar twee concepten van het politieke 
prim aat. Het ene concept probeert de politiek almachtig te maken. In dit concept is de 
samenleving iets hinderlijks. Herinneren we ons de uitspraak van de Britse premier Margaret 
Thatcher, die ontkende dat er zoiets als een samenleving bestaat. In het andere concept 
mobiliseert de politiek de samenleving onder erkenning van haar pluriformiteit, dus zonder 
uitsluiting van 'onverlichten'. Want uitsluiting is het tegenovergestelde van genade.

Noten

1 Belasting w aarvan het tarief tijdelijk kan worden gewijzigd naar de schom m eling van de conjunc

tuur (red.).

2 Zie ook de beschouwingen over de ‘dram adem ocratie’ van W illem Breedveld en W ijnand van Z an 

ten in hun artikel ‘D e w aakhond zaait verw arring. Hoe de m edia de dem ocratie onder druk zetten’ 

in dit Jaarboek.

3 Thijs W öltgens, Lof van de politiek (Am sterdam  1992).

4 John Rawls, Political liberalism (New York 1993).
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Paarse passie1

Jan Pronk

Had Paars een passie? We hadden er zin in. Dat was niet hetzelfde, maar het kwam er wel 
dicht bij. In het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2003, dat vandaag ten doop wordt 
gehouden, maakt Remieg Aerts, in zijn beschouwing over emotie in de politiek, een onder
scheid tussen drie manieren om naar politiek te kijken: politiek als ideologisch program, de 
reikwijdte van de politiek (alleen het parlement o f ook politieke processen in de maatschap
pij zelf?) en, ten derde, de politieke praktijk van alledag, de werkwijze op de politieke werk
vloer. De passie van Paars betrof vooral de laatste twee: de onderlinge verhouding tussen bur
gers, politieke partijen, parlement en regering. Die verhoudingen, zo vonden we, waren in de 
jaren tachtig vastgeroest. Burgers herkenden zich steeds m inder in hun volksvertegenwoor
diging, de no-nonsensepolitiek had een vervreem dend effect; in de achterkamertjes was het 
dualisme ten grave gedragen en het c d a  had te lang geregeerd. De verkiezingsuitslag van 
1994 was de opmaat voor een pluche revolutie: v v d  en P v d A  hadden tientallen jaren als ide
ologische erfvijanden tegenover elkaar gestaan m aar wilden het op dat moment, voor het 
eerst, met elkaar wagen. Zo kon het c d a , de grootste verliezer bij die verkiezingen, van de 
macht worden weggehouden, ook voor het eerst sinds Haagse mensenheugenis. Dat was het 
gemeenschappelijk belang van liberalen en socialisten, en d 6 6  maakte het mogelijk. Het was 
ook voor de toekomstige politieke verhoudingen in Nederland van belang. Voortaan zouden 
er altijd drie opties zijn: c d a / v v d , c d a / pvcI a  en W D /p v d A .

Ik was het er van harte mee eens. Eindelijk een keer regeren zonder het c d a , het was een 
lang gekoesterde wens. Voor mijn partij had samenwerken met het c d a  altijd voor de hand 
gelegen. Op sociaal-econom isch terrein stemden onze opvattingen beter overeen met chris- 
ten-democraten dan met liberalen. M aar dat had een keerzijde. Door ons gewenste verande
ringen in de culturele sfeer waren tegengehouden. Op dat terrein zijn socialisten liberaal.

Een coalitie tussen socialisten en liberalen bood bovendien een kans op een mentaliteits
verandering in de politiek zelf. In de jaren zeventig hadden we geprobeerd politiek te bedrij
ven, zowel programm atisch als qua sfeer en werkwijze, geïnspireerd door het motto ‘De ver
beelding aan de m acht’. Dat was minder goed gelukt dan we hadden beoogd. De verbeelding 
was gekortwiekt en de marges bleven smal. M aar de passie was gebleven en dat hielp ver
vreem ding te voorkom en.

Dat was anders in de jaren tachtig. Ik had die periode als regentesk en technocratisch erva
ren. De no-nonsensepolitiek had veel mensen van de politiek vervreem d. M isschien had men 
het destijds goed bedoeld: ‘no-nonsense, gewoon doen’, m aar het had anders uitgepakt: ‘no- 
nonsense, uw alternatief heeft geen zin’.

Die sfeer hadden we tijdens het kabinet-Lubbers-Kok niet echt weten te veranderen. Ook 
daarom kozen we voor Paars. Paars betekende: minder autoritair, m inder vanzelfsprekend, 
open, democratisch. Die politieke keuze had meer om het lijf dan de bevestiging dat Paars de
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meest voor de hand liggende uitslag was van de numerieke verkiezingsuitslag. Dat was zo, 
m aar wie geen vertrouwen heeft in de m ogelijkheid daar iets van te maken kan er beter niet 
aan beginnen. Dat vertrouwen hadden we wel en daarom begonnen we er aan, bewust, met 
gepaste passie.

Verzin ik dat achteraf? Nee, het voorgaande schreef ik in m in o f  m eer gelijkluidende 
bewoordingen in een interne P v d A -notitie in 1995. Edoch, tien jaar later heeft Paars een 
geheel tegenovergestelde klank gekregen: ‘oude politiek’, iets van de vorige eeuw. Het kan ver
keren. De marges waren niets breder geworden en we waren kennelijk in dezelfde fout ver
vallen die we vorige coalities hadden verweten. Daar kregen we de rekening voor gepresen
teerd en die was niet mis.

Hadden we de risico’s onderschat? Dat geloof ik niet. In hetzelfde stuk dat ik zojuist 
noemde, in 1995 dus, kort na het begin van Paars, had ik vier risico’s beschreven. Het gevaar 
net zo regentesk te worden als weleer. Het risico dat we de nieuwe programm atische coalitie 
niet zouden waarmaken en zouden verzuimen doorbraken in de niet-materiële sfeer tot 
stand te brengen. Het gevaar dat we, door met onze ideologische tegenvoeter te gaan regeren, 
te veel zouden inleveren van ons eigen program m a, vooral op sociaal gebied. En, ten slotte, 
het risico dat de politiek zelf zou worden gedepolitiseerd. Ik noemde die vier risico’s samen 
‘ De schaduw van Paars’.

Die risico’s zijn inderdaad manifest geworden. We werden misschien geen regenten, maar 
wel managers. Regenten verheffen zich boven het wel en wee in de maatschappij, managers 
staan er buiten. De houding verschilt, m aar de effecten komen op hetzelfde neer. Het twee
de risico wisten we aanvankelijk te verm ijden. I11 het beleid rond de persoonlijke levenssfeer 
van burgers brachten we enkele doorbraken tot stand die lang onmogelijk waren geweest. 
M aar we hadden onvoldoende antwoord op een geheel nieuwe uitdaging: de sociaal-cultu
rele verschillen die voortvloeiden uit de im m igratie. De oude culturele agenda was afgehan
deld, over de nieuwe aarzelden we. Dat had een weerslag op risico num m er drie: een minder 
herkenbaar sociaal gezicht. Dat bleek vooral in de steden waar cultuurverschillen waren ver
scherpt door een concentratie van sociale achterstanden.

Hadden we het kunnen voorkomen? De nieuwe begrotingsnormen waren zowel een 
keurslijf als een opluchting. Een keurslijf, omdat er m inder ruimte kwam  voor publieke 
financiering van de aanpak van sociale problemen. Maar, eerlijk gezegd, dat keurslijf was niet 
erg nauw. De ongekende economische groei maakte dat we toch behoorlijk wat ruimte kre
gen. En er was een tweede opluchting. Zalm , ere wie ere toekomt, introduceerde procedures 
die het m ogelijk maakten dat we ons niet voortdurend met de financieringsproblematiek 
hoefden bezig te houden. Een- o f tweemaal per jaar scherp beslissen was voldoende. Daar
tussendoor was er alle ruimte voor beleid. Natuurlijk ging het politiek niet allemaal van een 
leien dakje, m aar we moeten eerlijk zijn: paarse politici konden zich er niet op beroepen dat 
er te weinig geld was voor beleid. Vervolgens bleek dat meer geld zonder beleidshervorm in
gen geen zoden aan de dijk zet. Dat weten politici natuurlijk wel, maar het is toch wennen.

Dat gaat zich wreken wanneer een coalitie bestaat uit partijen met in wezen tegenover 
elkaar staande ideologieën. Niet dat dit onder Paars leidde tot diepgaande politieke 
gevechten over de inhoud van gewenste beleidshervorm ingen. Was dat maar waar. De 
politieke tegenstellingen kwamen eigenlijk niet tot hun recht. Daarm ee werd het vierde risico 
dom inant: de depolitisering van de politiek. Wanneer partijen, die voorheen elkanders 
tegenvoeter waren, met elkaar gaan samenwerken, lijkt het alsof er geen fundamentele
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Premier Kok legt de regeringsverklaring van Paars II a f  25 augustus 1998 [Foto: H. Kotnvenhoven].

politieke verschillen meer bestaan. Die gedachte wordt in de hand gewerkt wanneer alle 
partijen lonken naar het politieke midden. De suggestie van de onderlinge inwisselbaarheid 
van politieke credo’s wordt bevestigd wanneer partijen verklaren hun zogenaamde 
ideologische veren a f te schudden. Dan is het in de ogen van de mensen één pot nat.

Zo is het gegaan. Wat gepassioneerd begon, in ieder geval qua toon, stijl, sfeer en een 
oprecht streven om andere politiek te bedrijven, verkeerde in zijn tegendeel. Als politieke 
strijd over wezenlijke zaken uitblijft, o f  plaatsmaakt voor kortstondige oprispingen en beeld
vorm ing, dan rest slechts de grootste gemene deler. Dat is politieke stagnatie, de dood in de 
pot. Dan krijgt de politiek haar trekken thuis, zoals gebeurde tegen het eind van Paars. Dat 
is niet ongezond, want het kan zuiverend werken. Je mag hopen dat zo’n proces van ver
nieuwing thans in gang wordt gezet. M aar het blijft riskant, en dat risico betreft niet slechts 
afzonderlijke partijen o f coalities, m aar de politiek als geheel. Wanneer buiten het B innenhof 
geen mens meer in de politiek gelooft verloedert het politieke systeem. Als het eenmaal zover 
is, valt de schaduw tot ver buiten dat Binnenhof.

Wat is de remedie? M eer passie in de politiek, een herideologisering? M isschien heeft u 
mij uitgenodigd om  te spreken over het thema ‘emotie in de politiek’ om dat u juist van mij 
een dergelijk pleidooi verwacht. Ik doe dat niet. Het zou te gemakkelijk zijn, een slag in de 
lucht, geslagen door iemand die ruimte heeft willen maken voor nieuwe politieke generaties. 
Die nieuwe generatie moet zelf beslissen hoe zij politiek gaat bedrijven: zakelijk o f m issio
nair, met alle tussenliggende schakeringen die zich in de loop van de Nederlandse politieke 
geschiedenis hebben voorgedaan. In het Jaarboek worden ze met verve beschreven.
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M ijn pleidooi richt zich op iets anders: geef politici alle ruimte, de rationalisten zowel als 
de gepassioneerden. Alle ruimte voor strijd, debat en com prom is. Alle ruimte om  rekenschap 
en verantwoording a f  te leggen aan kiezers en burgers. Ontdoe de politiek van een keurslijf 
dat het democratisch mandaat beperkt, de creativiteit doodt en burgers vervreem dt van 
degenen die zij gekozen hebben om keuzes te maken. Zo ’n keurslijf is er. Het is het keurslijf 
van het midden, de politieke correctheid, de volgzaamheid en de belangenbehartiging. Het 
wordt gevorm d door belangengroepen, uitvoeringsorganisaties, adviesinstellingen, zelfstan
dige bestuursorganen, overlegstructuren met het m aatschappelijk middenveld en overlegor
ganen met andere bestuurslagen. Het is geen netwerk, maar een wirwar. Het is de polder 
zoals ze nooit was bedoeld, niet vlak en open, maar volgebouwd, onoverzichtelijk. Niet de 
Wijde Wormer, maar de Alexanderpolder. Die straalt dynamiek uit, maar het is de dynamiek 
van de Berm udadriehoek: wat erin gezogen wordt, komt er niet meer uit. Keuzes worden uit
gesteld, dan wel zo geform uleerd dat het geen echte keuzes zijn, maar vervolgstappen in een 
procedure. En als er toch een beslissing wordt genomen, wordt de uitvoering op de lange 
baan geschoven. Zo is het ook gegaan onder Paars: de w a o , Schiphol, de files, de stelsels in 
de zorg, de wachttijden in de gezondheidszorg, de bestrijdingsmiddelen in de landbouw, de 
mest, de bolletjesslikkers, het vreemdelingenbeleid, de integratie van minderheden, de W ad
den, de contouren in de ruimtelijke ordening, de Betuwelijn, allemaal onderwerpen die 
voortsleepten en de politieke besluitvorm ing in een houdgreep hielden. Het politieke sys
teem -  regering en parlement -  stond steeds m inder boven de problematiek. Integendeel, cle 
problematiek hing als een donkere wolk boven het politieke systeem. En dat terwijl het geen 
exogene problemen waren, zoals een terroristische dreiging o f een verandering in het k li
maat, maar problemen van binnenuit. Het waren geen kleine problemen, m aar wel proble
men die aangepakt kunnen worden door er als gekozen politici strijd over te voeren -  al dan 
niet gepassioneerd - ,  keuzes te maken, politieke com prom issen te sluiten, de genomen beslis
singen uit te voeren, over dat alles verantwoording a f te leggen en de politieke gevolgen te 
dragen.

Ontdoe de politiek van haar keurslijf. Ik doe zeven voorstellen:
• Schaf de doorrekening van de verkiezingsprogram m a’s door het Centraal Planbureau af. 

Die doorrekening maakt parlementariërs tot technocraten, die de maatschappelijke reali
teit kneden tot deze past in een abstract model.

• Schaf het regeerakkoord af. Onderhandel over de samenstelling van de coalitie en over de 
ministersploeg. Laat die vervolgens een regeringsverklaring opstellen als uitgangspunt 
voor het eerste debat in de Kamer. Wanneer het kabinet op basis daarvan het vertrouwen 
van het parlement verkrijgt, functioneert die tekst voor het kabinet als intern bindend 
akkoord, m aar voor de coalitie als politieke richtingwijzer, niet als ‘wet’.

• Schaf het polderoverleg af. Het veroordeelt het parlement tot adhesie, in plaats van tot dis
puut.

• Schaf de beleidsnota’s af. Zij leiden niet tot meer inzicht in de problem en, maar tot uitstel 
van oplossingen. Zij versterken de bureaucratie in plaats van de politiek, verlengen en ver
harden competentiegeschillen en maken de problemen groter dan zij zijn.

• Schaf de convenanten af. Ze leggen vast wat flexibel en bespreekbaar moet blijven, hollen 
de politieke verantwoordelijkheid uit en verplaatsen het gewicht naar organen die niet 
verplicht zijn rekenschap a f te leggen.

• Schaf de adviesraden af. Ze maken politici tot uitvoerders van deelbelangen en fraai opge
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tuigde lobby’s.
• Schaf het lobbyen af, althans het lobbyen in achterkamertjes. Verbied lobbyen bij am bte

naren en maak het contact tussen politici en belangengroepen net zo openbaar als dat bin
nen de Kamer zelf: openbare besprekingen, geen vertrouwelijke stukken.

Zeven voorstellen. Ik heb ze niet pas verzonnen nadat ik de Kam er had verlaten. Elk van deze 
suggesties heb ik ooit eerder geopperd, binnen kabinet en fractie, m aar ik kreeg weinig han
den op elkaar. Ik verwacht m inder heil van discussies over staatsrechtelijke hervorm ing o f 
hervorm ing van parlementaire procedures dan van het politieke debat zelf. M aar dat inhou
delijke politieke debat moet onbelemmerd gevoerd kunnen worden. Gepassioneerd door de 
een, gedisciplineerd door de ander, elk met de eigen inzet, toon en stijl.

Noot

1 Dit is de bewerkte tekst van een voordracht gehouden tijdens de presentatie van het Jaarboek Parle

mentaire Geschiedenis 5 (2003), Emotie in de politiek op 25 novem ber 2003 te Den Haag.
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Scrupules rond de bede
Hoe God de troonrede van 1978 niet haalde

Peter Bootsma en Peter van Griensven

Op de derde dinsdag van september in 1973 sloot koningin Juliana de troonrede af met de 
woorden: ‘Met het uitspreken van de hoop dat wij daartoe de kracht zullen ontvangen, ver
klaar ik deze zitting van de Staten-Generaal voor geopend.’1 Hiermee brak het nieuwe kabinet 
onder aanvoering van PvdA’er Joop den Uyl met de traditie om de troonrede met een zogehe
ten ‘bede’ te doen besluiten. Die traditie werd al gevestigd in 1830.2 Vanaf dat jaar werd aan het 
slot van de troonrede door de Koning verwezen naar de ‘Almachtige’, de ‘Allerhoogste’, ‘de wijs
heid die van Boven is’, ‘met Hooger bijstand’ of, vooral in de twintigste eeuw, enige verwijzing 
n aar‘God’.3 Over het afschaffen van de bede door het meest progressieve kabinet ooit (tien 
ministers van de progressieve partijen: P v d A ,  p p r  en d ’ 66 en zes ministers van christen-demo- 
cratische huize: k v p , a r p  ) ontstond grote commotie.4 Het mocht evenwel niet baten, want in 
de resterende kabinetsperiode van het kabinet-Den Uyl werd geen beroep meer gedaan op 
Gods voorzienigheid. Toen in 1978 de CDA’er Dries van Agt Den Uyl als premier opvolgde en 
leiding ging geven aan een kabinet met een overwegend christen-democratische signatuur, lag 
herinvoering van de bede wellicht in de rede. Toch werd de bede door het kabinet-Van Agt- 
Wiegel niet in volle glorie hersteld. Met de vraag waarom dat niet gebeurde bestudeerden we 
de notulen van de ministerraad van 1978, die dit jaar openbaar zijn geworden.

Den Uyl: ‘geen d e m o n stra tie-e ffec t’

Oud-minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Den Uyl, W.F. de Gaay Fortman, zei in 
1996, meer dan twintig jaar later, dat hij het achteraf betreurde dat de bede uit de troonrede 
verdween. Den Uyl zou de (confessionele) collega’s hebben overvallen met het schrappen van 
de bede in 1973:

Het stond niet op de agenda, hij bracht het ter sprake onder ‘wat verder ter sprake komt’.
( ...)  Ik zat te plussen of ik nou de meest gerede partij was om hier tegenin te gaan. Laat
de roomsen maar eens wat zeggen, dacht ik, maar Van Agt, die er zeker iets van gezegd zou
hebben, was afwezig.5

Wanneer we de notulen van de ministerraad uit 1973 erop naslaan ontstaat echter een ander 
beeld. Zo schrijft Den Uyl al op 29 augustus 1973 een brief aan alle ministers met een voor
lopig ontwerp van de troonrede, bedoeld om te bespreken in een vergadering van de minis
terraad van twee dagen later. In dat voorlopig ontwerp ontbrak de bede al. Er was dus nog 
tijd voor de overige ministers om hierop te reageren. Bovendien was Kvp-vice-premier Van 
Agt weliswaar niet aanwezig tijdens de ministerraadsvergadering van 31 augustus, maar dit 
was niet de laatste kans om tegen het schrappen van de bede te protesteren. De daaropvol-

96



SC R U P U LE S ROND DE BEDE

gende vergadering namelijk, die van 7 september, was Van Agt er wel en voerde hij ook het 
woord, maar over de bede sprak hij niet. De veronderstelling van De Gaay Fortman dat Van 
Agt zeker in afkeurende bewoordingen zou hebben gesproken over het schrappen van de 
bede wordt helemaal gelogenstraft door een opmerking van Van Agt in de ministerraad van
5 oktober 1973, wanneer het kabinet de komende algemene beschouwingen voorbespreekt: 
Van Agt

vindt dat het kabinet moet staan voor de bewuste keuze van het slot van de troonrede. Er 
moet geen belofte worden gedaan van beterschap. Het antwoord in het debat met de 
Tweede Kamer over dit onderwerp moet sober zijn en rekening houden met de gevoelens 
van bepaalde mensen en bepaalde groepen in onze samenleving.

ARP-minister van Sociale Zaken jaap Boersma was het met het laatste van harte eens. Hij 
hoopte eveneens dat Den Uyl in zijn antwoord op eventuele vragen uit de Kamer rekening 
hield met ‘de positie van sommige leden van dit kabinet'. Minister-president Den Uyl had 
zijn collega’s toen al verzekerd dat met het weglaten van de bede‘geen demonstratie-effect’ 
was bedoeld. Hij was dan ook niet bereid daarover spijt te betuigen, hoewel ARP-fractie- 
voorzitter Willem Aantjes had laten doorschemeren dat hij dat wilde.6

Ook uit de opmerkingen van Van Agt buiten de raad lijkt de bewering van De Gaay 
Fortman niet te worden onderbouwd dat Van Agt zich tegen het schrappen van de bede zou 
hebben gekeerd, wanneer hij die bewuste vergadering niet afwezig zou zijn geweest. In een 
‘uitzending van de k v p ’ op 28 september 1973 werd de Kvp-politicus gevraagd naar 
commentaar op het verdwijnen van de bede in de troonrede. Van Agt:

De troonrede wordt uitgesproken onder verantwoordelijkheid van het kabinet. Het kabi
net moet daarvoor verantwoording afleggen aan de Tweede Kamer, de gekozen vertegen
woordiging van het hele Nederlandse volk. Welnu, ons volk is levensbeschouwelijk ver
deeld. Veel mensen geloven niet o f niet meer in God en erkennen God niet. Een bede tot 
God voor het land kan daarom helaas maar voor een deel van de bevolking worden uit
gesproken. De vraag is eigenlijk: mogen wij God opdringen aan de mensen die Hem niet 
erkennen?

Bovenstaande zou kunnen worden getypeerd als een negatieve argumentatie voor het besluit 
om de bede te schrappen. Van Agt vervolgde met een positief geformuleerd argument:

Er is nog een tweede reden. De naam van God wordt te gemakkelijk verbonden vaak met 
bepaalde regeringsdaden, met actuele visies op concrete bestuursbesluiten. Zo behoeft 
men de traditionele bede van de troonrede niet te verstaan, maar het kan zo worden 
begrepen. En het wordt door een aantal mensen ook zo begrepen, dat men door een 
troonrede met allerlei belastingvoorstellen, plannen tot reorganisatie van instellingen en 
dergelijke zaken te beëindigen met de bede, dat men daarvoor God met die triviale, met 
die klein-menselijke zaken al te gemakkelijk in verband brengt. Daarvoor -  zou ik menen
-  is Zijn naam te verheven.7
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Ondanks deze positieve uitleg die Van Agt aan het schrappen van de bede gaf, en Den Uyl liet 
zich in soortgelijke bewoordingen uit,8 werd het kabinet bij de algemene beschouwingen ter 
verantwoording geroepen. Tijdens die algemene beschouwingen waren het uitsluitend de 
fractievoorzitters van de confessionele partijen en de fractievoorzitter van de Boerenpartij, 
Hendrik Koekoek, die het schrappen van de bede aanroerden. Buiten de Kamer hadden bij
voorbeeld de fractievoorzitters van v v d  en d ’ 6 6 , respectievelijk Hans Wiegel en Jan Terlouw, 
wel al een reactie gegeven op het doorbreken van de traditie. Wiegel noemde de daad van het 
kabinet ‘ongelooflijk’ en hekelde het feit dat vele mensen zich gekwetst zouden voelen. Nu 
was de liberale oppositieleider misschien ook niet de eerstaangewezene voor lovende woor
den over het kabinetsbesluit. Opmerkelijker wellicht was de opmerking van Terlouw, beho
rende tot het ‘progressieve’ kamp, dat er meer rekening mee had moeten worden gehouden 
dat ‘ons staatshoofd een gelovige vrouw is, die de geschrapte bede altijd met volle overtuiging 
heeft uitgesproken’.9

De confessionele woordvoerders bij de algemene beschouwingen waren unaniem in hun 
oordeel, regerings- dan wel oppositiepartij: het schrappen van de bede was een verslechte
ring. Aantjes noemde het een ‘demonstratie’ en een ‘verarming’ waardoor het kabinet zich 
van velen binnen en buiten de confessionele partijen had vervreemd. Hij zei te hopen dat het 
kabinet zich dit niet had gerealiseerd en het zou kunnen opbrengen deze vergissing te erken
nen.10 Kvp-fractievoorzitter Frans Andriessen vond dat de bede ‘ten onrechte’ ontbrak. ‘Dat 
is een verschraling. Dat is jammer en ook onnodig. Het heeft velen teleurgesteld o f geërgerd. 
De Regering zou dat naar onze mening hebben moeten beseffen.’11 Koekoek gaf de twee frac
tievoorzitters van k v p  en a r p  een veeg uit de pan door te stellen dat ook zij blijkbaar had
den ingestemd met het weglaten van de bede, omdat de fractievoorzitters van de coalitie de 
troonrede al voor Prinsjesdag hadden kunnen lezen en hiervan geen punt hadden gemaakt.12 
En Kamerlid Klaas Beuker van de Rooms-Katholieke Partij Nederland vond het‘onbegrijpe
lijk dat de ministers van de confessionele partijen niet hadden geëist dat onze vorstin ons 
Gods zegen had mogen toewensen. Hebben deze ministers, zoals ik steeds vaker hoor, dan 
helemaal geen inbreng meer?’13 Ds. Hette Abma ( s g p ) liep al wat op de zaken vooruit. Hij zei 
dat, gelet op de uitspraken vanuit het christen-democratische kamp en van de v v d , een vol
gend kabinet met een andere politieke kleur er moeilijk onderuit zou kunnen de bede in de 
troonrede te herintroduceren.14

Hij vond het echter ook ongewenst om de kwestie een speelbal in het politieke krachten
veld te laten worden. Roelof Kruisinga ( c h u ) en Piet Jongeling ( g p v ) sloten zich bij de cri
ticasters op de kabinetsbeslissing aan.15

Minister-president Den Uyl lichtte het schrappen van de bede als volgt toe in de Kamer: 
‘Het kabinet heeft zich in alle ernst afgevraagd: mogen wij God opdringen aan de mensen die 
hem niet erkennen?’ En, in reactie op Aantjes: ‘Het weglaten was zeker niet bedoeld als een 
demonstratieve actie.’ De regering had, aldus de premier, ‘niet voorzien, dat het weglaten van 
wat de zegenbede wordt genoemd bij zovelen, op wier vertrouwen het kabinet prijs stelt, mis
verstand, teleurstelling en ergernis zou wekken. De regering betreurt dit.’ Het was niet zijn 
bedoeling geweest om tot uitdrukking te brengen dat de regering dan wel de Staten-Gene
raal of het Nederlandse volk Gods hulp niet meer nodig zou hebben.16

Deze toch wat deemoedige houding had gedeeltelijk effect. Aantjes verklaarde weliswaar 
teleurgesteld te zijn dat het kabinet kennelijk niet van zijn dwaalspoor wilde terugkeren, 
maar hij zei ook ‘waardering’ te hebben voor de ‘waardige uiteenzetting’ van de minister-pre-

98



SC R U P U LE S ROND DE BEDE

sident en met name voor diens opmerking dat uit het schrappen van de bede niet mocht 
worden afgeleid dat de regering van oordeel was dat zij Gods hulp niet meer nodig zou heb
ben. Maar ‘de grote verarming blijft’, aldus de a r p -fractievoorzitter.17 Abma en Jongeling 
waren kritischer. Abma vond het antwoord ‘uitermate teleurstellend’ en volgens Jongeling 
waren de argumenten van Den Uyl niet steekhoudend.18 Maar enig effect sorteerden deze 
opmerkingen niet meer.

Zoals gezegd werd de bede onder het kabinet-Den Uyl niet meer heringevoerd. In de aan
loop naar de troonrede van 1974 stak de kwestie van de bede wel weer even de kop op. De 
c h u -top (onder meer Kruisinga) schreef op 4 september 1974 een brief aan Den Uyl om hem 
op te roepen de bede weer in ere te herstellen, conform de oproep van de confessionele frac
ties in het Kamerdebat het jaar ervoor. Een dag later volgde overigens een brief van het 
Humanistisch Verbond, waarin juist de beslissing om de bede te schrappen als gerechtvaar
digd werd beoordeeld, omdat een belangrijk deel van de volksvertegenwoordiging geen bete
kenis meer zou hechten aan een verwijzing naar God. Weer een dag later, 6 september 1974, 
wijdde de ministerraad een kleine discussie aan de bede. Volgens de ministerraadnotulen 
besprak Den Uyl de slotzin met Van Agt en De Gaay Fortman. Den Uyl was tegen een wijzi
ging van de slotpassage, ‘om allerlei moeilijkheden te voorkomen’, en Van Agt en De Gaay 
Fortman sloten zich daarbij aan.19 De passage bleef zelfs letterlijk hetzelfde. In de volgende 
drie jaren volgden slechts kleine wijzigingen.

Bede h eringevoerd?

Nadat in 1977 een confessioneel-liberaal kabinet onder leiding van Van Agt en Wiegel het 
kabinet-Den Uyl was opgevolgd, werd de vraag actueel of de bede heringevoerd zou worden. 
Tijdens een spreekbeurt in Voorhout verklaarde Van Agt de bede opnieuw in de troonrede te 
willen opnemen als het volk er op grote schaal om zou vragen.20 Kennelijk wilde hij peilen 
hoezeer men hechtte aan herstel van de traditionele bede. Wiegel sloot zich later bij die 
opstelling aan. Aan de oproep werd gehoorgegeven door de centrale kerkenraad van Katwijk, 
die een landelijke actie ging voeren om de bede in de troonrede in ere te herstellen. Het 
hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in de Hervormde Kerk, het hoofdbestuur van de 
Confessionele Vereniging, de rooms-katholieke kerk en vele andere kerkgenootschappen 
deden mee aan deze actie. Aansluitend startten de Christelijke Bond van Oranjeverenigingen 
en de Nederlands Hervormde gemeente in Katwijk in april het comité ‘Bede in de troonre
de’: er werden 450.000 handtekeningen opgehaald die vooral kwamen vanuit maatschappe
lijke instellingen van allerlei christelijke gezindten. De coA-fractie werd ook onder druk 
gezet door vele honderden brieven aan haar adres. In de standaardbrief, die de fractie in april 
1978 als antwoord verstuurde, stelde zij zich uiterst terughoudend op: ‘ ( ...)  de bede mag 
immers onder geen beding voorwerp worden van partijpolitiek of electoraal steekspel. (...) 
Het gaat niet om een politiek probleem, waarover bij meerderheid een besluit wordt geno
men.’21

In de aanloop naar Prinsjesdag 1978 besprak het kabinet-Van Agt-Wiegel de kwestie van 
de bede tweemaal: op 1 september en op 8 september. I11 de vergadering van 1 september nam 
Willem Scholten als eerste het woord nadat de minister-president de slotpassage aan de orde 
had gesteld. Scholten was in maart Kruisinga opgevolgd als minister van Defensie, nadat de 
laatste het veld had moeten ruimen door zijn opstelling in de kwestie van de neutronenbom.
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Koningin Julicma leest de Troonrede voor, geflankeerd door prins Bernard, 19 september 1978 
[Foto: Spaarnestad Fotoarchief],

Scholten was een van de twee ministers van de cnu-'bloedgroep’ in het c d a ; dat juist in die 
kring de kwestie gevoelig lag, was al eerder gebleken. Scholten vond het schrappen van de 
bede door het kabinet-Den Uyl een zeer omstreden wijziging in een lange traditie die, zo 
meende hij, met name in protestants-christelijke kring ten zeerste werd betreurd. Hij 
betreurde het dat over de bede een politieke discussie was ontstaan, wat hem er echter niet 
van weerhield te pleiten voor ‘een soortgelijke slotpassage’ als vroeger gebruikelijk was. 
‘ [VJanuit de visie in christelijk-historische kring op de plaats en de taak van de overheid en 
de verhouding van staat en maatschappij’ zou dat op prijs worden gesteld. Wel vond hij het 
niet verstandig om terug te vallen op de letterlijke tekst van de bede van vóór het kabinet- 
Den Uyl: ‘Op deze wijze zou polarisatie in de hand worden gewerkt.’ Met deze stellingname 
was de toon van de discussie gezet. Ook Wiegel ( v v d ) en Jan de Koning (ARP-'bloedgroep’ ) 
betreurden het besluit van het kabinet-Den Uyl. E11 Andriessen, de voormalige Kvp-fractie- 
voorzitter, achtte het onontkoombaar dat het kabinet bekijkt o f opneming van een formule 
als de vroegere bede gewenst is’. De meeste ministers wilden dus wel een vorm van een bede, 
maar die moest, uit angst voor een polariserend effect, gegoten worden in een nieuwe for
mulering. En dat zo’n nieuwe formulering geen gemakkelijke opgaaf zou zijn, beseften de 
verschillende ministers terdege. De Koning zei bijvoorbeeld: ‘De invoering van een nieuwe 
tekst zal vermoedelijk aanleiding geven tot allerlei discussies over de overeenkomsten en ver-
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schillen met de traditionele bede.’ Nietsdoen was evenwel ook geen aantrekkelijke optie: ‘Als 
dit kabinet de bede weglaat, zou dit kunnen worden uitgelegd als instemming achteraf met 
de beslissing van het kabinet-Den Uyl.’

De meeste aarzeling om aan de bede te gaan sleutelen was merkbaar bij Kvp-minister 
Fons van der Stee. Hij was bevreesd dat herinvoering van de bede meer problemen zou ople
veren dan oplossen. Een volgend kabinet zou de bede weer kunnen laten vervallen. Hij was 
daarom geneigd de bede niet meer in te voeren. Maar aangezien de meeste ministers toch 
geneigd waren iets te veranderen kon Van Agt de discussie afronden met te verklaren dat hij 
samen met Wiegel een nieuwe passage zou ontwerpen, ‘die tegemoetkomt aan de wensen van 
diegenen die betreuren dat de bede is weggelaten’.22

V oorstel-Sch olten  o f voorstel-V an  Agt

Op 6 september stuurde Van Agt het resultaat van dat overleg aan de overige ministers. De 
slotpassage van de ontwerp-troonrede luidde: ‘ In het nieuwe zittingsjaar zullen regering en 
Staten-Generaal veel inspanning moeten verrichten. Moge dat werk worden gedaan in het 
vertrouwen dat in ons volk velen, ieder naar eigen overtuiging, u wijsheid toewensen en om 
zegen voor u bidden. Hiermee open ik de nieuwe zitting van de Staten-Generaal.’ 23 Op 8 sep
tember was er discussie over de voorgestelde passage. Minister Scholten beet andermaal het 
spits af. Hij was ‘nog niet zo gelukkig’ met de voorgestelde slotpassage, omdat die hem deed 
denken aan een tweedeling tussen mensen die bidden en mensen die dat niet deden. Hij wil
de in elk geval de tussenzin ‘ieder naar eigen overtuiging’ geschrapt zien. Vervolgens stelde 
hij een andere tekst voor: ‘Moge God u bij uw arbeid wijsheid en kracht schenken.’ Daarmee 
lag er een voorstel op tafel om de bede in ere te herstellen. Scholten had enige research 
gedaan, want deze tekst beval hij aan als conform de passage uit de troonrede van 1956 of 
1961. Die tekst leidde volgens hem minder dan de voorgestelde tot een tweedeling en deze 
richtte zich tot allen. Ten slotte zei hij met dit voorstel zeker geen tegenstellingen te willen 
aanwakkeren.

Minister van Onderwijs en Wetenschappen Arie Pais ( v v d ) meende dat het voorstel- 
Scholten niet ieder zou aanspreken. Het voorstel-Van Agt-Wiegel was volgens hem de goede 
middenweg. De ministers Leendert Ginjaar ( v v d ), Wil Albeda en De Koning (beiden 
a r p /c d a ) en Til Gardeniers ( k v p /c d a ) sloten zich daarbij aan. Scholten kreeg wel veel bij
val voor het schrappen van de tussenzin (‘ieder naar eigen overtuiging’ ).

Een discussie die hier tussendoor speelde, was de vraag of het kabinet hiermee voor de rest 
van zijn levensduur vastzat aan de beslissing die op dat moment over de bede genomen zou 
worden. Albeda vond het niet erg om het volgend jaar met een andere passage te komen, 
want ‘daarmee geeft het kabinet er blijk van telkens over deze materie te hebben nagedacht’. 
Daarin stond hij echter alleen, want de andere ministers wilden niet dat er ieder jaar een 
andere slotpassage kwam. Dat bracht Andriessen ertoe te stellen dat ‘in deze vergadering het 
kabinet de laatste gelegenheid heeft om nog alsnog voor de bede te kiezen’. Alles afwegende 
volgde hij dan het voorstel van minister Scholten. Dat een dergelijke‘echte bede’ polariserend 
zou werken had hij in zijn afweging betrokken. Voor De Koning, die persoonlijk de formu
lering van Scholten voorstond, was de overweging dat deze te polariserend was juist reden 
om voor het voorstel-Van Agt te kiezen. De meest markante uitzondering op de huiver te 
polariseren vormde minister Pieter Beelaerts van Blokland, de andere minister uit c h u -
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kring: hij ‘wijst er op dat een kabinet van socialistische signatuur zijn maatschappijvisie ook 
niet achterwege zou laten om de reden dat anderen die maatschappijvisie niet delen’. Bee- 
laerts van Blokland vond de passage die Van Agt had ontworpen tot dan toe goed, maar ‘bij 
een nadere beschouwing blijkt daaruit ( ...)  geen godsvertrouwen en een afhankelijkheidsbe- 
sef maar een vertrouwen op het volk. De nu gepresenteerde tekst is niet datgene wat hij van 
de slotpassage verlangt.’ Hij vreesde bovendien dat als de bede in 1978 niet in de troonrede 
terugkwam, dit nimmer meer zou gebeuren.

De derde CHU-bewindspersoon die zich actief in de discussie mengde was de kennelijk 
ter vergadering aanwezige staatssecretaris van Justitie, Elberta Haars. De formulering die 
Van Agt had voorgesteld was naar haar mening ‘te objectief’. Bovendien had ze er moeite 
mee ‘de Koningin te laten vragen dat het volk aan de leden van de Staten-Generaal wijsheid 
zal toewensen en om zegen zal bidden’. Ze verklaarde het eens te zijn met minister Schol
ten.

WD-minister Gijs van Aardenne ten slotte schaarde zich achter de Van Agt-formule, 
beseffende dat dit ‘degenen die de bede missen niet tevreden zal stellen, omdat het staats
hoofd zelf geen verzoek meer tot God richt’. Berustend voegde hij hieraan toe dat ‘men niet 
de illusie [moest] koesteren dat met deze formule de controverse rond de bede is weggeno
men. Het vraagstuk is niet op een voor allen bevredigende wijze op te lossen.’

De meeste ministers omarmden dus het voorstel van Van Agt, terwijl drie ministers (en 
een staatssecretaris) voorstander waren van de bede van Scholten. Van Agt besloot de dis
cussie met de mededeling dat hij zich samen met Wiegel nog over de tekst van de slotpassa
ge ging buigen. Wel stelde hij vast, zoals de notulen vermelden, dat zijn formulering op de 
minste bezwaren stuitte. De ministerraad machtigde hem ‘een aantal tijdens de vergadering 
voorgestelde wijzigingen’ te verwerken.24

Waarin dat resulteerde, bleek op 19 september toen koningin Juliana de eerste troonrede 
onder het kabinet-Van Agt I uitsprak. De slotpassage was geworden: ‘Moge dat werk worden 
gedaan in het vertrouwen dat velen U wijsheid toewensen en om zegen voor u bidden.’

Scru pu les

Van Agt hoopte, aldus het dagblad Trouw van 20 september 1978, dat de delicate discussie 
over de bede tot rust zou komen. De reacties op het niet-herinvoeren van de bede waren 
inderdeiad minder scherp dan op de afschaffing ervan in 1973. SGP-voorman ds. Abma was 
nog het meest kritisch: ‘Deze passage heeft niet met een bede te maken. Dit had Den Uyl ook 
kunnen verzinnen. Ik had van de regering meer verwacht.’25 Dat de klassieke bede (dus met 
aanroeping van God) niet zou terugkeren in de troonrede, had Van Agt al op 13 september, 
dus voor het uitspreken van de troonrede, laten doorschemeren. In een interview verklaarde 
hij het eens te zijn met CDA-fractievoorzitter Aantjes die vond dat toegeven aan de druk om 
de bede weer in te voeren niet goed zou zijn, omdat ‘op die manier Gods naam voorwerp 
wordt van politiek handelen: al naar gelang de machtspositie van het c d a  binnen een kabi
net wordt de bede geschrapt of uitgesproken’. Toch zou dit het patroon worden in de perio
de na de kabinetten-Van Agt.

In 1983 liet de nieuwe christen-democratische premier Ruud Lubbers, God in de slotzin 
van de troonrede terugkeren. Toen het c d a  in 1994 in de oppositiebankjes belandde en een 
‘Paarse’ combinatie onder leiding van de sociaal-democraat Wim Kok de regeringsteugels in
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handen kreeg, werd Gods naam weer uit de troonrede geschrapt. Het kabinet-Kok greep 
terug op een formulering die veel weg had van die van Van Agt uit 1978.26

In 2 0 0 2 ,  met de rentree van het c d a  op het regeringspluche, besloot het kabinet-Balke- 
nende de bede weer in ere te herstellen. Daarmee is Van Agt de enige christen-democratische 
premier die de bede niet in de troonrede heeft doen opnemen. Angst om te polariseren en 
beduchtheid om de bede speelbal te laten worden van machtspolitieke posities lijken de 
belangrijkste redenen daarvoor. Zoals gezegd bleken Van Agts (christen-democratische) 
opvolgers hierin minder scrupuleus. De bede werd uiteindelijk toch een graadmeter voor de 
kracht van het c d a  in de Nederlandse politieke verhoudingen.

Noten

1 Jan Blokker, ‘ Leden van de Staten-Generaal’. Nederland onder Juliana. De troonredes met commentaar 
van jan Blokker (Bussum 1981) p. 162.

2 Ook in de periode 1814-1830 is in de troonrede regelmatig een bede opgenomen, maar dat is nog 
geen vaste regel. Zo ontbreekt de bede in de jaren 1816, 1818 ,18 19 ,1820 ,1822 en 1826. Zie de afstu
deerscriptie van M.A. Rothfusz, ‘De bede in de troonrede. Een analyse van de bede in de troonrede 
van 1814 tot heden’ (met bijlage) (Leiden 1997).

3 In dit artikel geldt als criterium voor wat een ‘bede’ is dan ook dat er enigerlei verwijzing is naar het 
opperwezen zelf.

4 Ook in 1869 en 1917 ontbrak de bede in de troonrede. In het eerste geval sprak de liberale minister 
P.Ph. van Bosse van een ‘noodlottige vergissing’. In het concept voor de troonrede zou wel degelijk 

een bede zijn opgenomen. Hierdoor wordt de suggestie gewekt dat niet het kabinet maar koning 

Willem III zelf de bede zou hebben geschrapt. In 1917 sprak de liberaal P.W.A. Cort van der Linden 

op 18 september een zogeheten openingsrede uit zonder daarbij God aan te roepen. Het ontbreken 

van de bede lijkt geen doelbewust politiek signaal van het kabinet te zijn geweest. In eerdere troon

redes van dit kabinet ontbrak de bede niet en in antwoord op de kritiek uit 1917 verklaarde Cort van 

der Linden: ‘ Indien ik had kunnen voorzien, dat deze weglating velen zou hebben gegriefd, zou ik 

niet geaarzeld hebben de Openingsrede aan te vullen.’

5 Willem Breedveld en John Jansen van Galen, Gaius. De onverstoorbare gang van W.F. de Gaay Fort
man (Utrecht 1996) p. 184.

6 n a ,  Notulen m r ,  31 aug. 1973, 7 sept. 1973, 5 oktober 1973 en n a ,  toegangsnr. 2.02.05.02, inv.nr. 1221, 
Brief Den Uyl aan alle ministers 29 aug. 1973, nr. 214076. Aantjes had vóór de algemene beschou
wingen een artikel gestuurd naar het kabinet (en de Kamer) over de bedekwestie ( h t k  1973-1974, p. 

92).

7 Beleid Beschomvd 1973-1974, nr. 2574, Uitzending van de k v p ,  28 sept. 1973,18.20 uur, Hilversum 1. 

Tijdens een interview met de auteurs op 1 sept. 2004 verklaarde Van Agt zijn houding in 1973 ten 
aanzien van het schrappen van de bede als volgt: ‘Zodra een groepering te kennen geeft voor het 
opnemen van de bede niet beschikbaar te zijn dan moet het dus niet gebeuren. Dat is geen zaak van 
politieke besluitvorming. Graag of niet, samengevat. (...) Een gevecht om te bidden, dat vind ik 
krankzinnig. Ik ga niet knokken om te laten bidden. Ik wil niet afgedwongen bidden, of bij meer
derheid van stemmen bidden.’

8 Zie bijvoorbeeld: Beleid Beschouwd 1973-1974, nr. 2574, v a  r a ,  ‘Een groot uur U ’, 18 sept. 1973, 21.40 

uur. Nederland 2,
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9 Tv-programma 'Hier en Nu’, Actualiteitenprogramma van de n c r v ,  18 sept. 1973, citaten uit Roth
fusz, ‘De bede in de troonrede’, p. 48-49. Uit het eerder genoemde boek over De Gaay Fortman kun
nen we opmaken dat het schrappen van de bede tot grote teleurstelling had geleid bij koningin Julia- 
na. Zij zou hem hebben toegevoegd: 'Dat had u behoren tegen te houden, in ieder geval had ik er in 

gekend moeten worden.’ Zie: Breedveld en Jansen van Galen, Gaius, p. 184.

10 h t k  1973-1974, p. 92.
11 Ibidem , p. 104-105.

12 Ibidem, p. 119.
13 Ibidem , p. 118.
14 Ibidem , p. 96.

15 Ibidem, p. 86 (Kruisinga) en p. 117 (Jongeling).

16 Ibidem, p. 168.
17 Ibidem, p. 193.
18 Ibidem, p. 196-197 en p. 203.
19 n a ,  Notulen m r ,  6 sept. 1974.

20 Zie: Rothfusz, ‘De bede in de troonrede’, p. 63; in 1977 had Van Agt verklaard de bede niet in de 
troonrede terug te brengen, ook al had het c d a  een meerderheid in het kabinet. Wel hoopte en bad 

hij dat de bede zou terugkeren, maar ‘de roep moet dan uit het volk komen’. Hij vond het niet 

gewenst zijn politieke macht te gebruiken ‘want zaken van de Heer horen buiten de politiek te blij
ven’ (de Volkskrant, 7 mei 1977).

21 Brief van het bestuur en Tweede-Kamerfractie van het c d a , april 1978, geciteerd in: Rothfusz, ‘De 
bede in de troonrede’, p. 66.

22 Archief Algemene Zaken, Notulen m r , 1 sept. 1978.

23 Ibidem, Brief van de minister-president aan alle ministers betreffende ‘Ontwerp troonrede 1978’, ter 

behandeling in de ministerraad op 8 september 1978, agendapunt 4, ’s-Gravenhage, 6 september 
1978.

24 Ibidem, Notulen m r ,  8 sept. 1978.

25 Trouw, 20 sept. 1978. Geciteerd in: Rothfusz,‘ De bede in de troonrede’, p. 68.

26 De slotzin luidde in 1994 als volgt: ‘Van harte spreek ik de hoop uit dat u uw verantwoordelijke taken 
ook in dit licht zult vervullen, in het vertrouwen dat velen met mij u wijsheid toewensen en om 
zegen voor u bidden.’
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Inleiding bij het egodocument

Willem Breedveld

De onthullingen van prinses Margarita zijn klein bier vergeleken met de zaak-Hofmans uit 
de jaren vijftig. Toen een koningin die een conflict had met haar ministers over haar al te 
pacifistisch getinte toespraken, die bovendien geïnspireerd leken door de gebedsgenezeres 
Greet Hofmans. Nu een prinses, nichtje van koningin Beatrix, die onthult hoe geheime dien
sten in opdracht van het Kabinet der Koningin de gangen hadden nagegaan van haar vriend 
en latere echtgenoot Edwin de Roy van Zuydewijn. Nochtans hulden de media zich over de 
eerste zaak in een angstvallig stilzwijgen. Daarentegen zetten ze met de verhalen van de prin
ses het hele land op zijn kop.

Ook achteraf is het nog altijd verbazingwekkend waarom de media toen zo’n grote terug
houdendheid aan de dag legden. Vermoedelijk deinsden ze terug voor de heisa die het ver
haal zou veroorzaken, of waren ze beducht voor de afwijzende reacties van hun lezers. Mis
schien ook voelden ze zich, zo kort na de oorlog, verantwoordelijk voor het handhaven van 
de relatieve rust in de natie. Hoe dan ook toonden ze respect voor de ‘machten om de pers’, 
zoals de oud-hoofdredacteur van de n r c  en huidige columnist van n r c  Handelsblad, J.L. 
Heldring, de zaak typeert in zijn column van 25 maart 1986.

Heldring zelf (hij was toen tijdelijk geen journalist) bleek al in 1950 op de hoogte te zijn 
van de zaak-Hofmans. Hij wist het van een staatssecretaris, die zijn onthullingen over de 
praktijken van de gebedsgenezeres onderstreepte met de woorden: ‘Hoe gauwer ze onder de 
tram komt, hoe beter het is.’ Heldring nam het voor kennisgeving aan want, vertelt hij, ‘ ik 
zou waarschijnlijk de kans niet hebben gekregen ruchtbaarheid aan deze zaak te geven -  
gesteld al dat ik dat had willen doen’. De hoofdredacties van de toenmalige kranten zouden 
er zeker een stokje voor hebben gestoken.

Jarenlang is gedacht dat het uitsluitend de Nederlandse pers was die tot zoveel serviliteit 
in staat was. Dat komt omdat de affaire uiteindelijk in 1956 via buitenlandse bladen wereld
kundig werd gemaakt. Maar ook dat beeld klopt niet. Ook de Amerikaanse journalist Daniel 
Schorr, die het hele verhaal al in 1953 te horen had gekregen van prins Bernhard, zag uitein
delijk van publicatie af. Hoe die vork precies in de steel stak, wist Heldring blijkens zijn 
column van 1986 nog niet. Wel dat de autoriteiten hemel en aarde hadden bewogen om hem 
van publicatie af te brengen.1

Hoe ‘de machten 0111 de pers’ zich in die jaren roerden kan vandaag met grotere nauw
keurigheid in beeld worden gebracht, dank zij het thans geopenbaarde verslag dat minister 
Beyen over deze zaak schreef aan de koningin, kort nadat de affaire in 1956 tot uitbarsting 
kwam. Onderstaand een inleiding van Jan Willem Brouwer, waarin het verslag in de context 
wordt geplaatst en van enkele kanttekeningen voorzien, gevolgd door het verslag dat groten
deels voor zichzelf spreekt.

Een treurig verhaal voor de toenmalige journalistiek. Maar ook één die de troostrijke
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gedachte behelst dat ‘de zaak-Hofmans een beslissende invloed heeft gehad op het proces van 
journalistieke emancipatie, op de ontwikkeling naar grotere onafhankelijkheid ten opzichte 
van de machten in ons land’, zoals Heldring in 1986 constateerde. Hoe daarvan inmiddels 
gebruikgemaakt wordt leert de affaire-Margarita.

Noot

] En noteert Heldring droogjes: ‘De ironie wil dat Schorr korte tijd later begiftigd werd met de Wil

lem de Zwijgerprijs, toegekend wegens het beste artikel over Nederland in de Amerikaanse pers.’ Dat 

is een mooi verhaal maar blijkt niet te kloppen. Die prijs had Schorr al ontvangen vóór hij zich in 
de zaak-Hofmans verdiepte, namelijk in 1950.
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‘Ik heb Uwe Majesteit gedurende vier jaren naar mijn beste 
weten gediend.’
Minister Beyen tussen twee vuren in de Hofmansaffaire

Jan Willem Brouwer

Wanneer de gebedsgenezeres Greet Hofmans voor het eerst op paleis Soestdijk werd ontvan
gen, is niet met zekerheid te zeggen. Vermoedelijk was dat in de loop van 1948. Zij bouwde ver
volgens een nauwe relatie op met koningin Juliana. I11 maart 1949 noteerde de commissaris van 
de koningin in Noord-Brabant, oud-minister J.E. de Quay ( k v p ), in zijn dagboek dat‘een Mej. 
H.’ de koningin het hoofd op hol had gebracht.' In hoeverre de gebedsgenezeres aan het hof 
een politieke invloed heeft uitgeoefend is niet duidelijk. Het lijkt echter aannemelijk dat die 
invloed beperkt is geweest en later is overdreven. Haar aanwezigheid was veeleer het gevolg dan 
de oorzaak van de omstreden pacifistische opvattingen van de koningin. Hoe dan ook, Hof
mans werd daar in steeds bredere kring in Den Haag verantwoordelijk voor gehouden.

De zorgen om de politieke invloed van Hofmans werden acuut aan de vooravond van 
Juliana’s bezoek aan de Verenigde Staten in april 1952. Over de redevoeringen die zij daar zou 
houden, ontstonden grote meningsverschillen tussen de koningin en het kabinet. Minister 
D.U. Stikker ( v v d ) van Buitenlandse Zaken verzette zich tegen het pacifistische karakter van 
sommige passages. De koningin hield echter voet bij stuk. De reis was uiteindelijk een suc
ces, maar de conflicten die eraan voorafgingen én de vermeende invloed van Hofmans raak
ten in Den Haag bekend onder politici en journalisten. Een en ander bleef evenwel achter de 
schermen omdat het om de koningin ging, omdat het een privé-zaak betrof, omdat iedereen 
hoopte dat de minister-president zou ingrijpen en omdat na de Amerikaanse reis de geruch
tenstroom ineens ophield. Alleen een enkele buitenlandse journalist wilde meer weten, zoals 
de Amerikaan Daniel Schorr, freelance journalist voor Life en Time. Schorr ging in 1952 op 
onderzoek en sprak onder meer met Hofmans. Tot zijn verrassing werd hij benaderd door 
prins Bernhard die kennelijk lucht had gekregen van zijn naspeuringen. Het kwam snel tot 
een ontmoeting en, zo schrijft Schorr in zijn memoires, de prins lichtte hem uitvoerig in over 
de problemen aan het hof: '(•••) he put a bottle of Scotch on the table and, without promp- 
ting, started to teil of his troubled wife’.-

Het lag voor de hand dat (de partijloze) minister van Buitenlandse Zaken J.W. Beyen in sep
tember 1952 een rol kreeg in de crisisbeheersing rond de Hofmansaffaire. Ten eerste had Bey
en goede betrekkingen met het Koninklijk Huis. Vóór de oorlog was hij al bevriend zowel 
met prins Bernhard als met prinses Juliana -  hij was een van de weinigen die ‘ Jula’ mochten 
zeggen.3 Ten tweede ging het aanvankelijk om buitenlandse journalisten die ervan weerhou
den moesten worden te publiceren over de vermeende invloed aan het hof van de gebedsge
nezeres Greet Hofmans en over de mogelijke echtelijke conflicten tussen koningin en prins. 
Toen Beyen eenmaal bij de zaak betrokken was geraakt en niet onsuccesvol leek, lag het even
zeer voor de hand dat minister-president W. Drees hem vroeg ook het gesprek met de hoofd
redacteuren van Nederlandse dagbladen, op 8 juni 1956, aan te gaan. Dat was dringend nodig
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omdat het Duitse blad Der Spiegel had aangekondigd op 13 juni een artikel te zullen publice
ren onder de titel ‘Zwischen Königin und Rasputin. Geheimnisse im Haus Oranien’ Het hek 
dreigde van de dam te gaan en kabinet en hoofdredacteuren dienden een koers vast te stel
len.

Het hek ging inderdaad van de dam. In juli werd een Commissie van Drie ingesteld om 
onderzoek te doen ‘naar de omstandigheden die hadden geleid tot de buitenlandse publica
ties’. In augustus was dat onderzoek voltooid. Het rapport is nimmer openbaargemaakt, 
maar aannemelijk is dat het driemanschap de koningin heeft geadviseerd haar contacten met 
Hofmans te staken en haar hofhouding te ‘zuiveren’ van bewonderaars van de gebedsgene
zeres.4

Een minder bekend onderdeel van de Hofmansaffaire was het conflict dat ontstond tus
sen Beyen en de koningin. De oorsprong hiervan lag in Beyens uitlatingen tijdens de ver
trouwelijke bespreking met de hoofdredacteuren op 8 juni 1956. Waarschijnlijk heeft de 
hoofdredacteur van De Telegraaf, J.J.E Stokvis, hiervan verslag gedaan aan I.G. van Maasdijk, 
oud-journalist en president-commissaris van de firma die onder meer De Telegraaf uitgaf. 
Van Maasdijk was ook kamerheer in buitengewone dienst van de koningin. Hij was gebrouil
leerd geraakt met prins Bernhard en overgegaan naar d e ‘ Julianavleugel’.5 Kort na de bespre
king op 8 juni moet hij de koningin hebben verteld wat hij erover had gehoord. Het gevolg 
was een verwijdering tussen koningin juliana en minister Beyen.

Beyen was trots op zijn vriendschap met het koninklijk paar. Het conflict met de konin
gin moet hem veel pijn hebben gedaan. Dit zal een belangrijk motief zijn geweest voor het 
hieronder gepubliceerde ‘relaas’ van zijn bemiddelingspogingen. Het uitvoerige document 
spreekt grotendeels voor zichzelf. Ter inleiding volgen slechts enkele opmerkingen over de 
grieven van de koningin jegens haar minister, over de opvattingen van Beyen en over de 
afloop van het ‘Beyense’ deel van de Hofmansaffaire.

Beyens ‘relaas’ is gedetailleerd en -  voorzover valt na te gaan -  tamelijk accuraat. Op twee 
punten is hij echter opvallend vaag. Allereerst is de auteur uiterst terughoudend als het gaat 
0111 de herkomst van alle verhalen. Wie was de voornaamste ‘tipgever’ van de journalisten die 
hij ervan moest weerhouden te publiceren? Bij punt 7 lijkt Beyen de verantwoordelijkheid te 
leggen bij de ‘groep’ rond Hofmans. Het is de vraag of de minister weet had van de contac
ten die zijn vriend, prins Bernhard, onderhield met de betreffende journalisten, zoals met 
Schorr. In 1994 erkende Der Spiegel dat de prins destijds de bron was geweest voor het 
geruchtmakende artikel.6

We weten te weinig van de gang van zaken om met stelligheid te kunnen zeggen o f Beyen 
hiervan op de hoogte was. Enerzijds lijkt dit zeer aannemelijk. De zaak rond Sefton Delmer 
van de Daily Express, bijvoorbeeld, kwam aan het rollen toen deze Britse journalist op 29 
april 1956 aan M.G. Schenk (de Nederlandse correspondente van zijn krant) vertelde dat hij 
met prins Bernhard had gesproken over Hofmans. Schenk zorgde ervoor dat Drees hiervan 
op de hoogte werd gebracht.7 Hierop riep de premier Beyens hulp in om Delmer van publi
catie af te houden. Zou Drees toen hebben verzwegen dat de prins erbij was betrokken? Dat 
lijkt onaannemelijk. Anderzijds valt uit een brief van Beyen aan Drees uit juni 1956 op te 
maken dat Beyen noch Drees op de hoogte was van de identiteit van de ‘tip’-gever. Beyen 
schreef onder meer: ‘Ik acht het ook voor Hare Majesteit van het allerhoogst belang dat wij 
hier achter komen.’8
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Hoe dat ook zij, dit eerste onduidelijke punt in het ‘relaas’ is van secundair belang. Het 
tweede is evenwel cruciaal. Het gaat om de oorzaak van Juliana’s verontwaardiging over het 
optreden van haar minister. Beyen suggereert dat de koningin van mening was dat hij über
haupt niet had mogen spreken over haar persoonlijk leven. Waarom Beyen dit suggereert is 
niet duidelijk want uit het document blijkt dat de kern van het probleem niet het principe 
betrof, maar de woordkeus o f de teneur van Beyens woorden.

Het ongenoegen van de koningin blijkt vooral gebaseerd op het antwoord dat Beyen zou 
hebben gegeven op een vraag van P.J. Koets, hoofd redacteur van Het Parool. Koets vroeg in 
hoeverre Hofmans nog altijd een rol speelde in de omgeving van de koningin. Beyen schrijft 
dat hij zou hebben geantwoord dat hij ‘helaas moest aannemen, dat de zaak nog actueel was’. 
Volgens Koets had hij echter gezegd dat hij ‘helaas moest vrezen, dat dit laatste inderdaad het 
geval was’.9 Dat laatste antwoord was minder neutraal dan het eerste; het zou erop duiden 
dat Beyen partij had gekozen tegen Hofmans. Kennelijk had Koets op verzoek van Beyen zijn 
versie van de bijeenkomst op papier gezet. Beyen stuurde dit document als bijlage bij zijn 
‘relaas’ aan de koningin. Dat moet averechts hebben gewerkt. Beyen moet dit hebben beseft 
toen hij in oktober 1956 -  tegenover zijn collega-ministers -  een andere versie van zijn ant
woord gaf. Hij zou zich nóg neutraler hebben uitgedrukt. Zijn antwoord zou zijn geweest ‘dat

l.W. Beyen, minister van Buitenlandse Zaken (1952-1956) niet prins Bernhard [Foto: Spaarnestad

Fotoarchief].
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de actualiteit momenteel eerder is vergroot’.10 Deze nieuwe versie komt Beyens geloofwaar
digheid niet ten goede. Het lijkt waarschijnlijk dat hij in de zaak inderdaad een uitgesproken 
mening had, dezelfde mening overigens die de overgrote meerderheid der betrokken politi
ci en journalisten in Den Haag koesterden. Zo hij in het huwelijksconflict niet partij had 
gekozen voor de prins, dan was hij toch zeker gekant tegen Hofmans en haar sympathisanten 
aan het hof. Over Beyens opvattingen liet Drees zich uit toen hij op 20 juni 1956 de fractie
leiders van de grote partijen inlichtte over de achtergronden van de SpzegeZ-publicatie. Vol
gens de aantekeningen die c h u -fractieleider H.W. Tilanus maakte van deze bijeenkomst, zou 
Drees Beyen hebben opgevoerd als een van de felle anti-Hofmansgezinden in het kabinet. 
Zijn m ening:'( ...)  geen kabinet vóór deze kliek van het Hof verwijderd is’. Drees zelf wilde 
het ‘niet zo strak aanpakken, maar laten uitzieken’.11

Al met al lijkt het niet onwaarschijnlijk dat Beyen zich op 8 juni heeft uitgelaten zoals 
Koets het zich herinnerde, was het niet onbegrijpelijk dat de koningin verbolgen was toen zij 
daarvan hoorde en lijkt Beyens verdediging tamelijk zwak. Over het ‘relaas’ schreef juliana 
op 20 juni aan Marianne Tellegen, de directeur van het Kabinet der Koningin ‘dat dit mij nog 
meer teleurstelt dan zijn mondeling verslag’.12 De koningin weigerde hierna Beyen nog te 
ontmoeten. Zij wilde zelfs de handelwijze van de minister laten onderzoeken door een spe
ciale commissie. Eind juni wees Beyen de minister-president op de onmogelijkheid van de 
situatie waarin hij als minister verkeerde. Hij schreef: ‘Ik vertrouw dat gij Hare Majesteit van 
de ernst dezer situatie zult weten te overtuigen.’ Het is niet duidelijk of Drees actie heeft 
ondernomen. Tot een oplossing kwam het in elk geval niet. Op verzoek van de koningin zou 
Beyen op 17 september, hoogst uitzonderlijk, niet aanwezig zijn bij het voorstellen van twee 
nieuwe ambassadeurs. Andermaal stuurde de minister een noodkreet aan de koningin: ‘Ik 
heb Uwe Majesteit gedurende vier jaren naar mijn beste weten gediend.’ Het mocht niet 
baten. De koningin liet weten: ‘Minister Beyen wil de oude zaak weer bespreken. Die zaak is 
besproken. Er is geen novum. Er is dus geen reden voor een nieuw gesprek.’ 13 Intussen kon 
Drees niet verhinderen dat de koningin een commissie instelde om onderzoek te doen naar 
Beyens handelen. Kennelijk in een poging de ministerraad te bewegen zich uit te spreken 
tegen dit onderzoek, stuurde Beyen zijn collega’s op 9 oktober 1956 een mapje met alle rele
vante correspondentie. Dankzij de archiverende attitude van H.B.J. Witte, Kvp-minister van 
Volkshuisvesting, is een en ander -  het ‘relaas’ incluis -  voor het nageslacht bewaard.

Over de onderzoekscommissie is weinig bekend. In februari 1957 zou zij rapport hebben uit
gebracht. Beyen zou van alle blaam zijn gezuiverd.'4 Toch bleef de koningin verbolgen. Zij zou 
zich maandenlang verzetten tegen Beyens benoeming tot ambassadeur in Parijs. In september 
1957 schreef staatssecretaris van Buitenlandse Zaken E.H. van der Beugel in zijn dagboek: 
‘Drees deelde mij mede, dat de Koningin weer moeilijkheden heeft gemaakt over de benoe
ming van Beyen. Hij heeft met mij het gevoel, dat Zij uiteindelijk toch wel zal tekenen, maar 
het zal ons geweldig veel last veroorzaken.’15 Drees’ geduld werd inderdaad beloond: Beyen 
werd per 1 januari 1958 benoemd als buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur te Parijs.

Relaas van mijn handelingen ter voorkoming van perspublicaties over 
Mej. H ofm an'6

1 Bij mijn optreden op 2 September 1952 als Minister vond ik het probleem van de voorge
nomen publicatie in het weekblad “ Time” van een artikel van de hand van Daniël Shorr17,
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toenmalig Nederlands correspondent van de “ New York Times” en van “Time” en “ Life”.
Ik ontmoette Shorr voor het eerst in Luxemburg op 7 September 1952. Ik was op de hoog

te van de zaak en van de stappen welke onder mijn ambtsvoorganger18 waren genomen om 
de publicatie van het artikel te stuiten. Het artikel was gereed (en reeds gezet; ik heb het een 
paar maanden later gezien) en de stappen hadden nog niet tot enig definitief resultaat geleid. 
Men had dwangmaatregelen overwogen (uitzetting uit Nederland) alsook compensatieaan- 
biedingen.

Ik heb die avond lang met Shorr gesproken. Ik heb hem gezegd, dat het artikel Uwe Majes
teit zeer veel verdriet zou doen en bij het Nederlandse volk verwarring en ontsteltenis zou 
verwekken.

Shorr vroeg mij wat er tegenover hem zou gebeuren als de publicatie doorging -  ik ant
woordde: niets -  en wat er tegenover hem zou gebeuren als de publicatie niet doorging -  ik 
zeide: ook niets. Ik deed een uitsluitend persoonlijk beroep op hem het artikel niet te plaat
sen. Hij zeide, dat hij de zaak zou overwegen, wees op het (door hem aangenomen) algemeen 
belang van de publicatie, verzekerde mij, dat het artikel 7.0 objectief en weinig sensationeel 
was gesteld als maar mogelijk en wees erop, dat, als hij niet publiceerde, ik het risico liep, dat 
er een publicatie van andere zijde zou komen, die wel sensationeel en onbehoorlijk zou zijn. 
Ik zeide hem, dat ik bereid was dat risico te aanvaarden.

Ik heb later nog enige malen gesprekken gehad met Shorr, die ik in zijn genre voor een fat
soenlijk journalist houd -  de publicatie is eerst uitgesteld en daarna afgesteld -  vermoedelijk 
ook wel omdat zij niet meer zo actueel was. Ik kan uiteraard niet beoordelen in hoeverre deze 
gang van zaken aan mijn interventie te danken was -  gelijk Shorr mij heeft gezegd. Hoofd
zaak is, dat zij niet plaatsvond. Shorr heeft Nederland verlaten en in de V.S. een andere 
betrekking aanvaard. Uwe Majesteit heeft hem, op onze voordracht, op 13 Mei 1955 benoemd 
tot officier in de Orde van Oranje Nassau.

2 Alvorens over te gaan tot de beschrijving van mijn gesprekken met Delmer19 en Jacobi20 
moge ik mij veroorloven op het volgende te wijzen.

Practisch bezitten wij geen enkel machtsmiddel om publicaties als deze in de buitenland
se pers te voorkomen. Een beroep op de discretie van de journalist in verband met het feit, 
dat het gaat om het persoonlijk leven van Uwe Majesteit heeft niet steeds het gewenste effect. 
Het behoort tot het beroep van dit type journalisten om indiscreet te zijn en zij komen 
bovendien altijd aan met het motief, of het pretext, dat de publicatie in het algemeen belang 
is. Zij gaan er allen van uit, dat het hier niet gaat om een zaak met uitsluitend persoonlijke 
aspecten. Zij nemen allen aan, dat de zaak politieke betekenis heeft of kan hebben (zie ook 
de bijgevoegde brief van Dr. Koets21, tweede alinea22). Het heeft dan ook geen zin een derge
lijk gesprek te voeren en zich op het standpunt te stellen, dat men over de zaak niet wil spre
ken, omdat het een zaak is, die het persoonlijk leven van Uwe Majesteit betreft. Zou men dat 
standpunt innemen, dan doet men beter het hele gesprek niet te houden. Een beroep op het 
journalistiek fatsoen heeft als regel geen effect als het inhoudt, dat het niet fatsoenlijk ware 
over deze zaak te schrijven. Dit wordt door niet-Nederlandse journalisten meestal niet zo 
gevoeld. Men kan ook niet verlangen de publicatie van te voren te zien. Dat is gevaarlijk, 
omdat het een medeverantwoordelijkheid kan scheppen voor wat gepubliceerd wordt. Men 
moet over de zaak spreken, om zo mogelijk onjuiste voorstellingen weg te nemen. Men kan 
wijzen op de inopportuniteit van de publicatie, op het gebrek aan werkelijke “newsvalue” of,
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zoals bij Shorr, een beroep doen op het goede hart. Men kan bovendien nooit weten wat het 
effect van zulk een beroep is, o f geweest is, zelfs al blijft de publicatie uit.

Alle journalisten, die met mij over deze zaak hebben gesproken, gebruiken de term Hof- 
mangroep. Uwe Majesteit heeft mij gezegd, dat er geen Hofmangroep bestaat. Wat de jour
nalisten met deze term bedoelen zijn de personen uit Uwer Majesteit’s omgeving, die regel
matig contact met Mej. Hofmans hebben. Wanneer ik in het volgende de term “ Hofman
groep” gebruik bij het weergeven van mijn gesprekken met de journalisten, betekent dat niet, 
dat ik persoonlijk aanneem, dat deze personen een groep vormen.

3 Nadat gedurende jaren generlei publicatie dreigde, werd mij begin Mei 1956 medegedeeld, 
dat Sefton Delmer van de “ Daily Express” bezig was met een artikel over de zaak “ Hofmans”. 
Horende dat Delmer naar de conferentie te Kopenhagen zou gaan, heb ik met z . k . h .23 over 
hem gesproken. Wij overlegden samen wat er kon gebeuren om de publicatie te voorkomen. 
z . k . h .  zeide dat hij Delmer zou vragen mij op te zoeken, voordat tot publicatie werd over
gegaan. z . k . h .  heeft dit te Kopenhagen gedaan en -  naar Delmer mij mededeelde -  bereikt 
dat Delmer van zijn redactie uitstel der publicatie verkreeg tot na zijn gesprek met mij. Del
mer bezocht mij op 14 Mei 1956. Omtrent de inhoud van het gesprek zij het volgende mede
gedeeld:

Delmer vertelde mij, dat het artikel gereed was en door hem reeds was opgezonden aan 
zijn hoofdredactie. Publicatie was opgehouden in verband met het onderhoud met mij, dat 
op mijn verzoek plaatsvond.

Delmer achtte de publicatie van belang, omdat hij, afgezien van de “ news-value”, in de 
invloed van de Hofmangroep een gevaar zeide te zien. Deze had z.i. een stijgende tendens om 
zich op politiek terrein te begeven en dreigde, bewust o f onbewust, onder communistische 
invloed te komen. Het was beter, volgens Delmer, niet langer verstoppertje te spelen. Publi
catie zou de Regering gelegenheid geven eindelijk in deze zaak in te grijpen. De Prins, met 
wie Delmer sedert 1929 bevriend is, had zich niet met de zaak bemoeid en was in geen enkel 
opzicht in Delmer’s onderzoekingen betrokken geweest.

Bij mijn antwoord ben ik er van uitgegaan, dat ik de publicatie alleen opgeschort kon krij
gen door te bestrijden, dat het door Delmer gestelde doel der publicatie kon worden bereikt. 
Ik moest dus van de door hem geponeerde stellingen uitgaan -  zonder deze daarom als juist 
te erkennen, maar ook zonder daarover met hem in discussie te treden -  en moest betogen, 
dat ook op grond van zijn eigen stellingen publicatie, althans op dit ogenblik, geen zin had.

Ik heb hem niet naar de bronnen van zijn informatie gevraagd; hij bleek zich zeer uitvoe
rig gerenseigneerd te hebben. Ik heb hem laten praten en mijnerzijds gezegd, dat wij van de 
aspecten van de Hofmanzaak op de hoogte waren, omdat hij gesteld had, dat het hem nodig 
leek de Regering wakker te schudden en tot actie te brengen.

Ik zeide hem voorts, dat wij onder onze Constitutie voor actie op politiek terrein niet 
bevreesd behoeven te zijn.

Het gevaar van de communistische beïnvloeding verontrustte ons niet. Ik wees er Delmer 
op, dat publicatie de verhouding tussen Koningin en Prins zou verslechteren. Publicatie zou 
immers door de groep om Mej. Hofmans worden voorgesteld als komende van de Prins.

Als Delmer meende, dat de Regering moest ingrijpen -  een stelling, die ik geheel voor zijn 
rekening liet -  was publicatie vier weken voordat de Regering zou aftreden wel heel weinig 
opportuun. Publicatie op dit ogenblik zou het door Delmer nagestreefde doel van die publi-
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catie frustreren (it would defeat its own object), terwijl uitstel aan dat doel zeker geen scha
de zou doen.

Delmer was onder de indruk van mijn argumenten. Hij zou ze met zijn hoofdredactie 
bespreken, die de beslissing moest nemen. Hij zou mij van die beslissing aanstonds op de 
hoogte brengen.

Delmer kwam nog met het argument, dat het mogelijk was, dat publicatie van andere kant 
zou komen, wellicht minder objectief en sensationeler dan wat hij had gemaakt. Ik heb hem 
gezegd, dat mij van publicatie van andere zijde niets bekend was, en dat ik het risico van een 
publicatie van minder goed allooi bereid was te aanvaarden. Ik heb hem toegezegd dat ik 
hem zou waarschuwen als ik hoorde, dat er van andere zijde een publicatie zou komen.

Ik ontving na ons gesprek een brief van Delmer, welke in afschrift hierbij is gevoegd en 
waarin werd toegezegd de publicatie voorshands uit te stellen.

4 Kort na het gesprek met Delmer werd mij medegedeeld, dat uder Spiegel” ook bezig was 
met een artikel. De door “der Spiegel” uitgezonden rapporteur, Klaus lacobi, bezocht mij op
23 Mei 1956. Het gesprek had de volgende inhoud:

De redactie van “der Spiegel” had, volgens zeggen van lacobi, een “ tip” gekregen over de 
zaak Hofmans en er lacobi op afgestuurd. lacobi bleek goed op de hoogte, evenals Sefton 
Delmer, maar sprak niet over de eventuele communistische invloeden. Daarentegen wist hij 
van de plannen van Uwe Majesteit om de Ministers te horen24, maar blijkbaar niet van de 
plannen om de hoofdredacteuren te horen. Hij had een overdreven voorstelling van de rol 
van de Grande Maitresse25, wat ik heb rechtgezet, en van het contact tussen Mej. Hofmans en 
de Ministers. Ook dat heb ik rechtgezet. Hij kende het verhaal van de Prins en Mej. Hofmans 
met het renpaard.26

Hij betoogde, evenals Shorr en Delmer, dat het in het algemeen belang was, dat deze zaak 
aan het licht zou komen. Ik wees hem erop, dat het algemeen belang bij publicatie nauwe
lijks betrokken was. De actie van de kring rond Mej. Hofmans streefde zuiver persoonlijke 
doeleinden na, en richtte zich tegen de Prins persoonlijk. Mej. Hofmans trachtte niet in 
rechtstreeks contact met de Ministers te komen en de Koningin deed nooit blijken van 
invloed van Mej. Hofmans op haar meningen. Politiek zat er dus in de hele zaak qua “news- 
value” helemaal niets. In het persoonlijke vlak zou publicatie alleen maar kwaad doen. Het 
zou de Koningin diep kwetsen, de positie van de Prins bemoeilijken en het Nederlandse volk 
zeer schokken. Publicatie op het ogenblik -  vóór het optreden van het nieuwe Kabinet27 -  
zou bovendien zeer inopportuun zijn.

Ik deelde hem mede, dat hij niet de enige was, en dat, zo “der Spiegel” zou besluiten te 
publiceren, ik het sein voor anderen op veilig moest zetten. Hij begreep over wie het ging, 
had nl. Delmer in Nederland gezien, en, naar hij zeide, geraden waar deze mede bezig was. 
Hij zag in, dat de “ Daily Express”, als dagblad, “der Spiegel” als weekblad, vóór zou zijn. Hij 
zou met zijn redactie in Bonn spreken en Braaksma28 aanstonds inlichten. Hij was bereid de 
tekst van het artikel aan Braaksma te laten zien.

Zoals Uwe Majesteit weet hebben wij besloten geen gebruik te maken van het aanbod het 
artikel te mogen lezen.

5 De Chef van de Voorlichtingsdienst van Buitenlandse Zaken, de heer Braaksma, kreeg op
26 Mei 1956 bericht van lacobi, dat de redactie van “der Spiegel” besloten had, ter tegemoet-
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koming aan mijn wensen, de publicatie tot 13 juni 1956 uit te stellen. Wij hebben toen aan de 
heer lacobi laten weten, dat dit uitstel niet overeenkwam met mijn wensen. Wij kregen ten 
antwoord, dat de redactie van “der Spiegel’' niet tot verder uitstel bereid was. Op 6 Juni kwam 
de bekende aankondiging in “der Spiegel”, dat het artikel zou verschijnen.

Op 7 Juni lichtten wij overeenkomstig de afspraak de heer Norman Smart29 van de “ Dai
ly Express” in, dat publicatie van andere zijde moest worden verwacht. Aangezien wij er reke
ning mede moesten houden, dat de “ Daily Express” “der Spiegel” voor wilde zijn, konden wij 
niet langer wachten met het o.i. noodzakelijke overleg met de hoofdredacteuren van de 
Nederlandse bladen. De Minister-President3" zou op 13 Juni 1956 zijn regelmatig gesprek met 
de hoofdredacteuren hebben gehad. Zo lang kon echter niet worden gewacht. Ik heb de 
Minister-President gesuggereerd een gesprek met de hoofdredacteuren te houden op Vrijdag
8 juni. De Minister-President vond dit bezwaarlijk, in verband met de verkiezingen, en vond 
het beter dat ik het gesprek op 8 Juni zou voeren, waartoe ik mij bereid verklaarde.

Ik moge erop wijzen, dat het hier niet gaat om een “persconferentie” in de gebruikelijke 
zin des woords, maar om een vertrouweliik overleg met de hoofdredacteuren, die over dat 
overleg niet publiceren. De moeilijkheid deed zich voor, dat wij de tekst van het artikel in 
“der Spiegel” nog niet konden hebben. Toch was het noodzakelijk -  met het oog op mogelij
ke publicatie in de “Daily Express” -  het gesprek te voeren.

Ik heb het gesprek ingeleid door mede te delen, dat, naar hen bekend was, een publicatie 
in “ der Spiegel” kon worden verwacht, en dat met een eerdere publicatie in de “ Daily 
Express” moest worden gerekend, terwijl ook een publicatie in “ Time” o f “ Life” werd voor
bereid. Uit de aankondiging in “der Spiegel” bleek, dat het artikel in “der Spiegel” een sensa
tioneel karakter zou dragen en dat, althans bij innuendo, politieke implicaties zouden wor
den gesuggereerd. Een en ander baarde de Regering uiteraard grote zorg. Over de politieke 
“ innuendo” was de Regering niet in de eerste plaats bezorgd, omdat nu reeds duidelijk was, 
dat het vermelde of gesuggereerde -  b.v. het aftreden van de Regering na de verkiezingen -  
zo een onzin was, dat het Nederlandse publiek wel beter wist. Maar de mededelingen over 
het privéleven van de Koningin en de Prins zouden Uwe Majesteit zeer grieven en zouden 
het Nederlandse volk ongetwijfeld zeer schokken. Ik had daarom de vrijheid gevonden de 
hoofdredacteuren binnen te roepen en kwam hun vragen om hun raad en zo mogelijk hulp 
in deze delicate situatie.

Uit de discussie werd tweeërlei duidelijk. Aangezien de tekst van het artikel in “der Spie
gel” niet bekend was, kon de Regering zich nog niet uitspreken over de vraag of zij harerzijds 
een verklaring zou afleggen. Om dezelfde reden konden de hoofdredacteuren zich niet bin
den het geval in hun couranten te verzwijgen, zoals van de zijde van een der hoofdredacteu
ren werd gesuggereerd. Wij kwamen tenslotte overeen, dat, ook al mocht intussen iets in de 
Daily Express verschijnen, de hoofdredacteuren niets in hun dagbladen zouden publiceren 
vóór de volgende bespreking, die op Maandagmiddag 11 Juni was gesteld, wanneer de tekst 
van het “SpiegeP’-artikel bekend zou zijn.

Zoals Uwe Majesteit bekend is, is de bespreking op Maandag 11 Juni geleid door de Minis- 
ter-President, in aanwezigheid van Minister Beel31 en mij. Het artikel in “der Spiegel” was 
toen bekend. Na afloop van de bespreking hebben de hoofdredacteuren, buiten afwezigheid 
van de Ministers en zonder beïnvloeding onzerzijds, eenstemmig besloten voorshands niets 
te publiceren. Zij hadden zich tijdens de conferentie accoord verklaard met het standpunt 
der Regering, dat deze voorshands harerzijds niet met een communiqué moest komen.
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Een der hoofdredacteuren32 heeft het vertrouwelijk karakter der besprekingen op 8 Juni 
verbroken en heeft tegenover zijn President Commissaris33 critiek uitgeoefend op de wijze 
waarop ik de conferentie had geleid. Deze President Commissaris heeft het blijkbaar nuttig 
gevonden deze critiek rechtstreeks aan Uwe Majesteit door te geven en U heeft, op grond van 
deze mededeling en voordat Zij mij gehoord had, aan de Minister-President medegedeeld, 
dat ik naar Hare mening ernstig tekort was geschoten.

In het gesprek, dat ik met U mocht hebben34, heeft zich Uw critiek gecristalliseerd op mijn 
antwoord aan de heer Koets, Hoofdredacteur van het Parool.

Wat betreft dit punt zeide U mij, dat mijn antwoord aan de heer Koets onjuist was. Ik had 
moeten antwoorden, dat het persoonlijke leven van de Koningin de Regering niet aangaat. 
Door mijn antwoord had ik de hoofdredacteuren de vrijheid gegeven over dat persoonlijke 
leven te spreken en te schrijven.

Uit de brief van de heer Koets, welke in afschrift hierbij is gevoegd, zal, hoop ik, blijken, 
dat het laatste niet het geval is, en dat het door Uwe Majesteit gesuggereerde antwoord niet 
zou hebben gepast op de door de heer Koets gestelde vraag. De heer Koets wilde weten of het 
hier om een actuele zaak ging, of dat het ging om zaken en feiten, waarover enige jaren gele
den veel was gesproken, maar die door de ontwikkeling achterhaald waren. Vandaar zijn 
vraag in hoeverre Mej. Hofmans nog altijd een rol speelde in de omgeving van Uwe Majes
teit, waarop ik zou hebben geantwoord, dat ik “ helaas moest vrezen, dat dit laatste inderdaad 
het geval was” -  wat ik gezegd heb is, “dat ik helaas moest aannemen, dat de zaak nog actu
eel was”.

In de sfeer van een ver trouwelijke bespreking, waarin men tracht de medewerking van 
hoofdredacteuren van dagbladen te verkrijgen, zou het niet beantwoorden van de door de 
heer Koets gestelde vraag, onder mededeling, dat dit een zaak was, die noch hem noch de 
Regering aanging, niet hebben gepast. De heer Koets zou dan terecht hebben gezegd, dat het 
voor het geven van zijn oordeel pertinent was om te weten of de zaak actueel was en dat, als 
hij dat niet van ons kon horen, hij niet begreep waarom wij hem hadden laten komen.

Uwe Majesteit vergete niet, dat de journalisten geen scherpe onderscheiding maken tus
sen de persoonlijke en politieke aspecten van de zaak. De persoonlijke aspecten zijn van 
belang omdat zij politieke aspecten kunnen medebrengen (zie de tweede alinea van de brief 
van de heer Koets).

Het was dus een onmogelijkheid de heer Koets met het door Uwe Majesteit gesuggereer
de antwoord af te schepen. Het door mij gegeven antwoord heeft niet geleid tot een discus
sie van dat persoonlijke leven door de hoofdredacteuren, hetzij in de vergadering, hetzij later 
in de pers.

Wat de constitutionele aspecten betreft heb ik steeds, ook in de gesprekken met Delmer en 
lacobi, het standpunt ingenomen, dat zulke aspecten er op grond van onze constitutie niet 
konden zijn. De vraag, o f er tussen Uwe Majesteit en de Regering een constitutioneel conflict 
was, is in de vergadering der hoofdredacteuren van 8 Mei 1956 niet gesteld. Het had voor mij 
dus geen zin daarover in de eerste vergadering een verklaring af te leggen. In de tweede ver
gadering op Maandag 11 was de tekst van het “Spiegel” -artikel bekend en werd de vraag per
tinent gesteld. Zij is toen, zoals Uwe Majesteit bekend, door de Minister-President op de enig 
juiste wijze beantwoord. Op de wel naar voren gekomen vraag of uit de omgeving van Mej. 
Hofmans getracht wordt politieke invloed uit te oefenen, heb ik, zonder te ontkennen dat
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zulke tendensen konden bestaan, het antwoord gegeven dat dit constitutioneel onmogelijk 
was. Ik kan niet inzien, dat een andere houding mijnerzijds beter ware geweest. Als ik spreek 
van “constitutioneel onmogelijk”, omvat dat uiteraard zowel Uwer Majesteit’s optreden als 
dat van de Regering.

6 Op Maandag 11 mei heb ik tenslotte een gesprek gehad met de heer Shenker35, correspon
dent in Nederland van de weekbladen “Time” en “ Life”, die mij naar het standpunt van de 
Regering kwam vragen inzake de “ Hofman-zaak”. Het gesprek was kort en niet erg belang
rijk. Ik heb hem gezegd, dat het geval geen constitutionele aspecten had en dat alles wat daar
over in de “Spiegel” stond de grootst mogelijke onzin was. Hij vroeg mij welke krachten ach
ter de Hofmangroep stonden en wat de groep nastreefde. Ik heb hem gezegd, dat ik overtuigd 
was, dat er geen enkele groep of kracht -  wat hij ook mocht bedoelen -  achter de Hofman
groep stond, en dat ik niet meende, dat zij iets bepaalds nastreefden. Ik zei hem, dat de gehe
le zaak in het particuliere vlak lag, dat zij geen newsvalue zou hebben als het niet toevallig 
om een koninklijk gezin ging, en dat ik daarom niet begreep waarom “ Life” ermede wilde 
komen. Hij zeide, dat “ Life” niet meer zou doen dan het Spiegel-verhaal overnemen. Naar 
aanleiding van dit gesprek trachten wij thans invloed op Henry Luce36 uit te oefenen.

7 Ik moge tenslotte opmerken, dat de stelling dat Delmer en lacobi samen het artikel maak
ten niet klopt met mijn indrukken. Vast staat dat Delmer en lacobi ieder afzonderlijk een 
onderzoek hebben ingesteld. In de tenslotte door Delmer gepubliceerde uitlatingen in de 
“Daily Express” van 13 Mei spreekt Delmer van een eigen onderhoud met Mej. Hofman. Ik 
voeg afschrift bij van een brief van Delmer aan mij gedateerd 29 Mei. Dat de inhoud van deze 
brief “a hoax” is, neem ik niet aan, omdat Delmer geen enkele noodzaak of aanleiding had 
mij een “ hoax” op te dissen. Hij had tegenover mij geen enkele verplichting tot welke ophel
dering ook.

Vaststaat dat lacobi vanuit Nederland is “getipt”. Hij heeft het mij zelf medegedeeld en is
-  naar ik aanleiding heb aan te nemen -  met een brief uit Holland bij de heer Mühlenfeld37 
gekomen. O f Delmer uit Holland getipt is weet ik niet, maar het lijkt mij waarschijnlijk. Welk 
contact Delmer met Jacobi gehad heeft, weet ik uiteraard niet. Shenker heeft voor zover ik 
weet geen nieuw eigen onderzoek ingesteld. Ik moge er overigens op wijzen, dat het voor 
Shorr, Delmer en Jacobi blijkbaar heel gemakkelijk is geweest Mej. Hofman te spreken en uit 
haar zgn. groep inlichtingen te krijgen.

’s Gravenhage, 18 Juni 1956 
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34 Dat gesprek vond plaats op 13 juni 1956.
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Het Nederlandse parlement op het erepodium
Interview met Frans Weisglas over democratische idealen

Carla van Baaien en Willem Breedveld

De voorzitter van de Tweede Kamer, Frans Weisglas, is het helemaal eens met de perceptie 
van de studenten Parlementaire Geschiedenis die op 8 juni 2004 vanaf de publieke tribune 
van de Kamer luisterden naar het vragenuur. Verbazing en ergernis maakten zich van de stu
denten meester. Was dit nu de volksvertegenwoordiging van Nederland? Er werden vragen 
gesteld, maar wie van de collega-Kamerleden luisterde? De vele aanwezigen voerden drukke 
gesprekken, lachten, lazen de krant, liepen heen en weer, verdwenen in de wandelgangen, 
keerden terug enz. enz. Ook kan Weisglas zich in zekere mate vinden in de kritiek die het 
afgelopen jaar werd geuit op de Tweede Kamer dat zij te ‘hijgerig’ zou zijn en zich te zeer zou 
inlaten met de waan van de dag: de Kamer reageert te veel op incidenten, zij doet mee aan 
hypes en zij vraagt om de haverklap een spoeddebat aan.

En tóch is Weisglas van mening dat de Nederlandse parlementaire democratie, als zij zou 
meedoen aan de Olympische Spelen voor democratieën, een plaats op het erepodium zou 
verdienen. Op donderdag 26 augustus 2004, vlak voor het einde van het parlementaire 
zomerreces, spraken wij met Frans Weisglas, die sinds 28 mei 2002 de voorzittershamer van 
de Tweede Kamer in handen heeft.1 Wij spraken met hem over de ideale democratie in het 
algemeen en over het ideale parlement in het bijzonder. De voorzitter aan het woord:

De ideale Tweede Kamer en het ideale Kamerlid

‘Bij het ideale parlement kun je aan allerlei facetten denken. Bijvoorbeeld aan een parlement 
dat zijn controlerende taak perfect vervult of dat klinkende wetten maakt of dat flitsend kan 
debatteren. Dat is trouwens allemaal stuk voor stuk belangrijk, maar voor mij staat toch een 
ander aspect voorop. In mijn ideale Tweede Kamer moet datgene tot uitdrukking komen wat 
werkelijk leeft in het land. Als ik terugdenk aan de tijd waarin ikzelf “gewoon” Kamerlid was, 
dan weet ik een sprekend voorbeeld. Ik ga dan terug naar het begin van de jaren tachtig, naar 
de tijd waarin de kruisraketten eenieder bezighielden. Er waren massademonstraties van een 
omvang die zelden is vertoond. En die hele problematiek -  wel kruisraketten stationeren in 
Nederland of niet -  werd prachtig verwoord in de Kamer. De meningsverschillen liepen 
dwars door de partijen heen. De emoties liepen hoog op. Toen zag ik een ideaal parlement 
aan het werk. Natuurlijk ligt het gevaar altijd op de loer van “ hijgerigheid”, van te veel lui
steren naar de samenleving, van de waan van de dag die de overhand krijgt. Maar ja, dat is 
dan ook bij uitstek iets waar Kamerleden alert op moeten zijn. Ze moeten zich niet laten lei
den door hetgeen er in het land gebeurt.

Natuurlijk is ook het gewone handwerk van groot belang. Het werk dat voortvloeit uit de 
hoofdtaken van de Kamer: medewetgeven en controleren. Dat vindt veelal achter de scher
men plaats, zonder dat er veel media-aandacht voor is, onder meer in commissievergaderin-
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gen. Maar het is erg belangrijk. En verder moet de ideale Tweede Kamer uiteraard dualistisch 
zijn. Zij zou nóg dualistischer moeten zijn dan zij sinds medio 2002 al is. Want het regeerak
koord bestaat nog steeds en omvat nog steeds een flink aantal bladzijden. Wat mij betreft 
mogen regeerakkoorden nog veel dunner zijn. De basis van een coalitie -  want coalities zijn 
er nu eenmaal in Nederland en dat vind ik ook goed -  zou eigenlijk moeten zijn een weder
zijds vertrouwen en een wederzijdse kennis van eikaars verkiezingsprogramma’s, la inder
daad, terug naar de jaren vijftig, toen er in een regeerakkoord slechts afspraken werden 
gemaakt over heikele zaken, over dingen waarvan men echt moeilijkheden verwachtte. Een 
ideale Kamer heeft ook een grotere eigen rol. Zo zou ze nog iets minder afwachtend dan nu 
moeten zijn, nog wat vaker zélf maatschappelijk urgente zaken aan de orde moeten stellen. 
En nee, de ideale Kamer zou niet kleiner moeten zijn dan nu; 150 leden is prima.

De beste eigenschap waarover een Kamerlid dient te beschikken is inlevingsvermogen. Een 
Kamerlid is gekozen. Hij of zij is volksvertegenwoordiger. Een prachtig woord trouwens. De 
belangrijkste eigenschap voor Kamerleden is dus dat ze zich kunnen inleven in mensen. 
Hoe denken mensen over allerlei dingen, waar zitten mensen mee, wat zijn de knelpunten 
in hun leven, hoe functioneren ze? En wat voor mensen geldt mag ook gelden voor institu
ten en samenwerkingsverbanden zoals verzorgingshuizen of fabrieken. Het is natuurlijk erg 
moeilijk te weten wat zestien miljoen Nederlanders denken. Daarom is het zaak erachter te 
komen hoe met name mensen uit jouw eigen politieke achterban tegen problemen aankij
ken.

Kamerleden moeten ook duidelijk kunnen formuleren en een boodschap in haar essentie 
kunnen vertolken. Ze moeten zich niet in details verliezen. Maar dan dient zich meteen een 
dilemma aan. Want hoe ongenuanceerd kun je zijn zonder populistisch te worden en zonder 
het onderwerp geweld aan te doen? Bij wetsvoorstellen op het terrein van Justitie bijvoor
beeld kan een ogenschijnlijk detail van groot gewicht zijn. En ook op andere terreinen van 
wetgeving geldt dat details ter zake doen. Misschien zouden die details meer op hun plaats 
zijn in de schriftelijke voorbereiding van wetgeving en minder naar voren moeten komen tij
dens plenaire debatten.

Nee, ik vind kennis van het staatsrecht niet ontzettend belangrijk. Het is goed als een aan
tal Kamerleden op dit terrein deskundig is, en grotere fracties kunnen zich die luxe van ver
schillende specialismen veroorloven, maar de Kamer hoeft niet 150 staatsrechtgeleerden te 
herbergen. Daarvoor zijn tenslotte de griffiers op wie de volksvertegenwoordigers altijd een 
beroep kunnen doen.’

Er zijn al de nodige verbeteringen in de werkwijze doorgevoerd

‘ in de afgelopen twee jaar is er al het nodige verbeterd in de werkwijze van de Kamer. Zo 
wordt er echt veel minder voorgekookt door bewindslieden en fractievoorzitters van de zit
tende coalitie. Ik herinner mij dat ik ten tijde van de paarse kabinetten, als secretaris van het 
fractiebestuur, wel eens in de plaats van de fractievoorzitter naar het Torentjesoverleg werd 
afgevaardigd. Zowel Bolkestein als Dijkstal heb ik een aantal malen vervangen. Laat ik er dit 
over zeggen: het was nog erger dan ik van tevoren had gedacht! Daar werden dingen name
lijk écht voorgekookt, daar werden over de kleinste details afspraken gemaakt. Tegenwoordig 
is het dus beter gesteld met het dualisme. Dat blijkt ook uit het stemgedrag van fracties. Er
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Voorzitter Tweede Kamer F.W. Weisglas [Foto: H. Koiiwenhoveti],

wordt tegenwoordig veel minder krampachtig gedaan over afwijkend stemgedrag. En ook het 
regeerakkoord is al in omvang afgenomen.

Ook ben ik tevreden over de wijzigingen in het Reglement van Orde die het afgelopen jaar 
zijn ingevoerd. Zo bestaat nu de mogelijkheid voor een Kamerminderheid van dertig leden 
om een debat aan te vragen. Daarmee zijn rechten van minderheden vastgelegd en dat vind 
ik héél belangrijk in een democratie. Tevens is geregeld dat er meer mogelijkheden zijn om 
tot een debat op hoofdlijnen te komen. Een goed voorbeeld daarvan is het in juni gevoerde 
debat over het nieuwe kiesstelsel. Al snel bleek toen hoe moeilijk dat onderwerp ligt, ook tus
sen de coalitiepartijen. En dat is goed, dat die meningsverschillen in een vroeg stadium dui
delijk worden. Voorheen zou het zo ongeveer een jaar geduurd hebben alvorens de Kamer 
zich had kunnen uitspreken. Want eerst was er de ministerraad die het eens moest worden, 
dan volgde het advies van de Raad van State, daarna volgden de schriftelijke rondes over het
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bij de Kamer ingediende wetsontwerp -  en ondertussen woedde het debat in de media als het 
een maatschappelijk belangrijk en gevoelig onderwerp betrof -  en pas op het allerlaatst kon 
het plenaire debat in de Kamer plaatsvinden. Dat is natuurlijk vreemd, als de volksvertegen
woordiging zich zó laat pas in een actuele discussie mengt.

Ook ben ik tevreden over het feit dat er tegenwoordig überhaupt meer debatten over actu
ele kwesties worden aangevraagd. Daar kleeft weliswaar het gevaar aan van de waan van de 
dag, maar ik zie toch voornamelijk voordelen. En dan is er nog de mogelijkheid om thema- 
commissies in te stellen, met als doel de verkokering van onderwerpen tegen te gaan. Op dit 
moment zijn er twee aan het werk: de themacommissie Ouderenbeleid en de themacom- 
missie Technologiebeleid. De commissies kunnen over de muren van departementen heen 
kijken, kunnen onderzoek doen op het genoemde terrein en kunnen zich laten adviseren. 
Het zal ertoe leiden dat de Kamer op advies van die commissies zelf thema’s agendeert en 
minder afwachtend is jegens de regering. Dat betekent dus weer een grotere eigen rol van de 
Kamer en dat juich ik toe. Wel is het zo dat dit zich allemaal nog moet gaan bewijzen want 
het is net nieuw. Tot slot beschikt de Tweede Kamer over een eigen onderzoeksbureau. Dat is 
weliswaar klein, maar voor het doel groot genoeg. In het kader van de werkwijze vind ik het 
beslist een verbetering. Overigens moet die op het conto van mijn voorgangster, Jeltje van 
Nieuwenhoven, worden geschreven. Zij heeft zich daar sterk voor gemaakt.’

De K am er en de m edia

‘Waarom ik het onderzoeksbureau van de Kamer groot genoeg vind? Omdat wij gebruik 
kunnen maken van de media, die ook onderzoek doen, met name de onderzoeksjournalis
ten natuurlijk. Zij dragen onderwerpen aan die wij weer op de agenda kunnen zetten. Eigen
lijk zijn journalisten onbezoldigde medewerkers van de Tweede Kamer. De media en de poli
tiek: het gaat om een heel ingewikkelde relatie. Feit blijft dat wij niet zonder elkaar kunnen. 
Een Kamerlid van wie je nooit iets hoort in de media: dat is niet goed. Maar een Kamerlid 
dat zich voortdurend richt op de media: dat is ook niet goed. En wat een Kamerlid vooral 
niet moet doen is te snel reageren. Wordt om commentaar gevraagd op een zojuist versche
nen dik rapport van een onderzoekscommissie? Laat hij of zij gewoon eens durven zeggen: 
ik zou het rapport graag eerst lezen alvorens ik mijn opinie vorm. Komt u over twee dagen 
maar eens terug. Bolkestein was zo iemand die dat gerust zei. Toegegeven, hij was als fractie
voorzitter ook in de positie om dat te doen. Maar goed, belangrijk blijft dat een Kamerlid 
zich niet door een journalist op sleeptouw laat nemen.

Een Kamerlid moet bovendien de afweging maken: wat zeg ik binnen de muren van het 
parlement en wat bespreek ik met een journalist? Een slechte tendens die ik op dit moment 
waarneem is dat Kamerleden politiek gaan bedrijven met de werkwijze van de Kamer. Ze 
doen hun beklag bij journalisten over allerlei zaken die de interne orde van de Kamer betref
fen! Het reces is te lang, de rouwperiode voor prinses Juliana had wel wat korter gemogen, 
de Kamer is te zwaar beveiligd, dat soort dingen. Dan zeg ik: als je het oneens bent met die 
maatregelen, stel het dan aan de orde waar het thuis hoort, namelijk in het presidium van de 
Kamer. Elk jaar doet de voorzitter een voorstel over het aantal recesweken. Vind je dat te veel? 
Zeg dat dan meteen als het aan de orde is. Maar ga niet klagen bij journalisten. Dat vind ik 
niet goed voor het aanzien van de Kamer.’
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Het aanzien van de Kamer

‘Het is belangrijk dat het aanzien van de politiek niet geschaad wordt. Dat aanzien moet goed 
zijn. Daar wil ik mijn bijdrage aan leveren. Ik bedoel dan niet het letterlijke aanzien, kleding 
en dat soort dingen, hoewel het er wel mee te maken heeft. Maar het feit dat nu steeds meer 
mannelijke Kamerleden geen das dragen, dat is niet “ het aanzien” Wat een aantal leden van 
die nieuwe fractie van 26 leden in 2002 heeft laten zien, in het eerste woelige jaar van mijn 
voorzitterschap, nou, daarvan is gewoon objectief te zeggen: dat is niet goed voor het aan
zien van de politiek. Wat ook niet goed is, is wanneer Kamerleden politiek gaan bedrijven 
met de werkwijze. Daar wees ik zojuist al op. Evenmin is het aanzien gediend met ministers 
die min o f meer hetzelfde doen. In het afgelopen voorjaar buitelden ministers over elkaar 
heen in hun kritiek op het functioneren van de Tweede Kamer. Let wel: ze uitten die kritiek 
in de media. Dat is beslist niet goed voor het aanzien van de Kamer, die nota bene de rege
ring moet controleren. De spelregels van de democratie dienen natuurlijk wel in acht geno
men te worden. Dat houdt dus in dat het niet juist is wanneer de te controleren partij (de 
ministers) de controlerende partij (de Kamer) in het openbaar bekritiseert. Laten ze hun 
klacht tegenover mij uiten! Daar is gelegenheid genoeg voor. Er gaat geen dag voorbij o f ik 
spreek wel een minister, hier op mijn kamer, of in de wandelgangen o f in het restaurant.

Het aanzien van de politiek heeft niet alleen met spelregels te maken. Het kan ook betrek
king hebben op de inhoud van de politiek. Wanneer de politiek te ver van de mensen af komt 
te staan, wanneer de mensen het idee hebben dat politici zich niet meer met hun problemen 
bezighouden, dan is dat ook niet goed. Wat dat betreft heeft Fortuyn “de politiek” een goede 
dienst bewezen. Hij schudde de politici van toen wakker en wees hun op de tekortkomingen. 
Door de gevoelens van het volk te vertolken, door duidelijk te maken waar het in de politiek 
op dat moment wél over zou moeten gaan, heeft hij veel mensen weer belangstelling voor de 
politiek gegeven. In die zin heeft hij het aanzien van de politiek in de goede richting gestuwd. 
Tegenstrijdig is natuurlijk dat juist zijn nazaten het aanzien weer dikwijls hebben geschaad.’

Het is een taai proces om de parlementaire cultuur te veranderen

‘Ook al zijn er in de werkwijze al heel wat dingen ten goede veranderd, we zijn er nog lang 
niet. Dan gaat het met name om een verandering van de “cultuur”, wat een ontzettend moei
lijk begrip is. Ik bedoel ermee allerlei zaken die met de wijze van debatteren te maken heb
ben. Voorbeelden: het te lang aan het woord zijn tijdens een debat, het te weinig oog hebben 
voor de grote lijn tijdens een debat, het praten in de zaal als anderen het woord voeren enz. 
Ze willen wel veranderen -  behalve ik ook alle overige 149 Kamerleden -  maar dat blijkt in 
de praktijk een buitengewoon moeilijke opgave. Op het moment dat een Kamerlid achter de 
microfoon staat, dan is hij o f zij prompt alle goede voornemens vergeten. In het vuur van het 
betoog is datgene wat hij o f zij te melden heeft het belangrijkste van alles.

Wat ik zo mooi vind, zijn de opmerkingen die de leden over elkaar maken. Aan het eind 
van de ochtend komen de Kamerleden binnen die ’s middags plenair zullen debatteren. De 
ochtendploeg houdt de plenaire zaal dan nog bezet. Dan zeggen de leden van de middag- 
ploeg tegen mij: “ Zeg, houd die lui eens even kort. Moet je eens horen waar ze het over heb
ben! Ze verliezen zich helemaal in details!” Een paar uur later, als de leden voor de avond
vergadering binnenkomen, en de middagploeg is nog bezig, dan zeggen zij precies hetzelfde
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over de leden die dan nog aan het woord zijn. En inderdaad: die leden houden dan zeer gede
tailleerde betogen en zijn compleet vergeten wat hun kritiek van een paar uur daarvoor nog 
was. Ja, dat gebeurt echt. Het is ongelooflijk moeilijk om dat gedrag te veranderen. Dat is 
werkelijk een taai proces. En ik begrijp het ook. Ik ben tenslotte zelf ook jarenlang “gewoon” 
Kamerlid geweest. Niets menselijks is een Kamerlid vreemd. Er staan camera’s op je gericht, 
je krijgt aandacht, en bovendien, je krijgt gewoon een kick om daar in zo’n debat te staan. 
Dan wil je gewoon even blijven staan, dan vind je het ook jammer als je weer weg bent. Het 
klinkt een beetje kinderachtig maar zo is het wel.

Hetzelfde geldt voor het gedrag tijdens het vragenuur. Kamerleden willen het wel veran
deren -  ze willen het allemaal veranderen -  maar het gebeurt gewoon niet. De verbazing en 
de ergernis van de studenten Parlementaire Geschiedenis die op dinsdag 8 juni vanaf de 
publieke tribune het lawaaierige vragenuur gadesloegen kan ik mij levendig voorstellen. Ster
ker nog: die deel ik ook. Maar het is buitengewoon moeilijk een oplettende, luisterende en 
ordelijke zaal te krijgen. En ik wil niet elke keer in mijn weekboek daarover klagen. Ik wil ook 
benadrukken dat ik tevreden ben bijvoorbeeld als er over actuele kwesties inhoudelijk goede 
vragen worden gesteld. En ik begrijp ook dit gedrag. Op dinsdag komt de Kamer voor het 
eerst plenair bij elkaar. In het weekend zijn er allerlei dingen in de media geweest, er zijn par
tijcongressen geweest. Alleen al over de politieke dingen valt er veel te praten. En dan zijn er 
ook nog de gewone dingen: mensen zijn jarig geweest en worden gefeliciteerd. Dat gebeurt 
allemaal daar in de plenaire zaal omdat ze elkaar daar terugzien. Maar mijn begrip laat 
onverlet dat ik wel plannen heb om een en ander te veranderen. Het is allemaal nog niet heel 
concreet, maar ik ben vast voornemens maatregelen te treffen. Want eigenlijk ergert iedereen 
zich: de publieke tribune, ik als Kamervoorzitter, de mensen thuis (met het toenemen van het 
lawaai neemt het aantal telefoontjes toe) en de Kamerleden zelf ten slotte ook, zij ergeren 
zich aan elkaar.’

W eisglas, een terugh ou d en d e voorzitter?

‘De rol van schoolmeester ligt me niet zo. Waar ik het zojuist over had, over het nemen van 
maatregelen om de zaal stil te krijgen, dat hoort bij mijn taak en dus doe ik het ook. Maar ik 
vind het geen leuke rol. Daar moet ik me echt toe zetten.

Als het gaat over de functie van voorzitter van de Tweede Kamer wordt wel gezegd dat 
daarbij terughoudendheid past. Als daarmee wordt bedoeld terughoudendheid op inhoude
lijk politiek gebied, dan ben ik het daar helemaal mee eens. Een voorzitter moet zich over de 
inhoud van actuele politieke kwesties niet uitlaten. Maar het zit eigenlijk niet in mijn karak
ter om terughoudend en voorzichtig te zijn. Dan zeggen Barend en Van Dorp bijvoorbeeld, 
als ik daar aan tafel zit: “ De uitzending van Nederlandse troepen naar Irak is nu actueel en 
daar willen wij u toch een paar vragen over stellen.” Dat vind ik dan moeilijk, maar ik houd 
vol. Ik ga er niet op in. Dan ben ik mij zeer bewust van mijn voorzittersrol. Overigens is het 
wel zo dat de rol van voorzitter door de tijden heen niet steeds op dezelfde manier is inge
vuld. Ik geloof niet dat voorzitters vroeger nou veel contact met de media hadden. Dat is toch 
wel een trend, ingezet door Jeltje van Nieuwenhoven, dat voorzitters meer naar buiten tre
den en meer contact hebben met de media. Maar goed, ik ben het er dus volkomen mee eens 
dat een voorzitter, buiten en in de Kamer, absoluut politiek neutraal moet zijn. Jeltje van 
Nieuwenhoven heeft eens gezegd: op het moment dat je in de voorzittersstoel gaat zitten,
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word je neutraal. Die stoel maakt je neutraal. Zo heb ik dat inderdaad ervaren. En zelfs in de 
fractievergadering ben ik geen gewoon lid. Ook daar wens ik “de neutrale voorzitter” te zijn. 
Dat wil overigens niet zeggen dat ik nooit een keer ondeugend ben geweest. Dat is ieder mens 
toch wel eens. Ik heb wel eens opmerkingen gemaakt die op de rand van het politiek-inhou- 
delijke balanceerden. Bijvoorbeeld vorig jaar, toen ik zei dat ik geen voorstander was van een 
districtenstelsel. En dat ben ik nog steeds niet!

Maar ik vind per se niet dat ik terughoudend hoef te zijn als het om de werkwijze en om 
het aanzien van de Kamer gaat. Sterker nog, ik zie het als mijn taak om dan in het geweer 
te komen. Ik zal een paar voorbeelden noemen van gebeurtenissen waarbij ik meende niet 
te moeten zwijgen. Toen ministers klaagden dat ze te vaak naar de Kamer moesten komen, 
toen een minister opmerkte dat hij vond dat de Kamer haar werk niet goed deed, toen een 
minister zich bemoeide met de begroting van de Kamer, toen Kamerleden klaagden over de 
mate van beveiliging in het Kamergebouw, toen een Kamerlid een fractie verliet en toen 
een fractie een partij verliet. Ook vind ik het niet raar als ik zoiets opper als een dubbel- 
mandaat, wat ik in juni jongstleden deed, omdat zo’n voorstel direct te maken heeft met de 
wijze van werken. Trouwens, ik zou zelfs kunnen volhouden ciat ook die opmerking over 
het districtenstelsel nog binnen mijn taakopvatting viel. Immers ook de wijze van gekozen 
worden, via een district of anderszins, heeft te maken met de werkwijze van volksvertegen
woordigers.

Agnes Kant heeft eens een motie ingediend met het verzoek een studie te laten verrichten 
naar het 151ste Kamerlid. Dat wil zeggen dat diegene die tot voorzitter wordt gekozen, zijn of 
haar fractie verlaat waarna de fractie een nieuw, “volwaardig” lid kan verwelkomen. De 
Kamervoorzitter zou dan geen gewoon Kamerlid meer zijn, alleen maar voorzitter. Die motie 
is ook aangenomen. Ik persoonlijk zie daar ook wel wat in.’

Het Nederlandse parlement staat op het erepodium

Als er Olympische Spelen voor democratieën zouden zijn, dan zou Nederland op het 
erepodium staan. Dat durf ik best oprecht te beweren. Als we onze democratie vergelijken 
met die van andere Europese democratieën dan hoeven we ons absoluut niet te schamen, in 
kleine dingen niet en in grote dingen niet. In dit gesprek heb ik allerlei kanttekeningen 
gemaakt bij het functioneren van de Tweede Kamer; vanalles heb ik gezegd over dingen die 
beter kunnen. Maar dat neemt niet weg dat ons parlement, ook de Eerste Kamer, door de 
jaren heen, sinds het allereerste begin -  ik zeg het nu een beetje verheven -  , zijn werk 
gewoon heel serieus doet. Naast alle hijgerigheid en waan van de dag en hypes, zijn er ook 
altijd de Kamerleden die gewoon ontzettend serieus hun taak vervullen: de taak van 
controleren en medewet geven. In andere landen, België bijvoorbeeld, moet de Kamer zich in 
allerlei bochten wringen 0111 ministers zo ver te krijgen dat zij überhaupt naar haar 
toekomen. De Belgische Kamervoorzitter moet als het ware met de pet in de hand naar de 
regering toestappen om een bezoek van een minister geregeld te krijgen. Mijn Belgische 
collega heeft mij wel eens verteld dat hij wekelijks uren bezig is om ministers te pushen om 
naar de Kamer te komen. Dat is bij ons ondenkbaar. Een minister komt meteen als hij naar 
de Kamer wordt geroepen, tenzij ziekte of een bezoek aan het buitenland het hem o f haar 
verhindert. Ook al gaat het soms met knarsetanden gepaard. Wat dat betreft: hoe meer ze 
knarsetanden hoe beter het misschien wel is!
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Ja, in alle oprechtheid: in Nederland doen wij ons werk serieus en het primaat ligt bij het 
parlement. Ondanks kanttekeningen, ondanks nog onvolmaakt dualisme, ondanks nog 
bestaande regeerakkoorden -  wij doen het serieus. Dus: Nederland op het erepodium. Ik 
vind dat het zelfs nog boven Engeland staat, dat toch the mother ofallparliaments bezit. Want 
Nederland heeft een stelsel waarbij alle denkrichtingen en stromingen ook echt vertegen
woordigd zijn. Waar je een ChristenUnie hebt en ook nog een s g p , waar je een s p  hebt naast 
een GroenLinks -  en waar wij ook nog eens in staat zijn de verschillen tussen al die kleine 
partijen in hun essentie te duiden. Dat is er in Engeland allemaal niet. Daar is een distric
tenstelsel. Bovendien vind ik het goede van het Nederlandse stelsel dat een Kamerlid dat 
minister wordt ook meteen de Kamer verlaat. Niet dat Engelse monisme waarbij een minis
ter ook lid is van het parlement. Overigens valt dat aan Engelsen absoluut niet uit te leggen, 
ons systeem van dualisme.

Ik vind het wel een mooi einde van ons gesprek: ons parlement op het erepodium!’

N oot

1 Het interview vond plaats op 26 augustus 2004 te Den Haag en werd geautoriseerd op 14 september 

2004.
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Kolonel én sociaal-democraat: Wiebe Wierda (1908-2003)1

Jan Willem Brouwer

Het was niet eerder voorgekomen dat een beroepsmilitair, laat staan een hoge officier, lid 
werd van de PvdA-fractie. Kolonel Wiebe Wierda viel dus nogal op toen hij in november 1956 
voor het eerst de fractievergadering binnenliep. Harry Peschar, fractielid sinds 1952, herin
nerde zich Wierda’s opvallende lengte (1 meter 96), zijn vlinderdasje en zijn glimmend 
gepoetste schoenen. ‘Ik moet hem dus wel aandachtig bekeken hebben.’

Op het moment dat Wierda de overstap naar de politiek maakte, was hij 48 jaar en had hij 
een veelbewogen militair verleden; veelbewogen niet alleen door het oorlogsgeweld, maar 
vooral ook omdat hij binnen de landmacht, als sociaal-democraat, een vreemde eend in de 
bijt was.

Sociaal-democratisch officier

Wierda was in 1908 geboren in Harich (Friesland) als zoon van een transportarbeider. Na de 
u l o  ging hij naar de kweekschool. Aanvankelijk was hij werkzaam als onderwijzer. Later gaf 
hij in Groningen les aan jeugdige werklozen. Hij werd in 1929 lid van de s d a p  en was tot 1940 
tevens actief in de vakbeweging in Groningen.

Nadat hij in 1927 was opgeroepen als dienstplichtige, kreeg hij een opleiding aan de school 
voor reserveofficieren. Twee jaar later werd hij benoemd tot reserveluitenant bij de infante
rie. Na de muiterij op ‘De Zeven Provinciën’ in 1933 werd het lidmaatschap van de s d a p  voor 
officieren verboden. Wierda wilde zijn sociaal-democratische beginselen echter niet verloo
chenen en werd gedegradeerd tot gewoon soldaat. Toen het verbod tijdens de mobilisatie in 
1939 werd ingetrokken, kreeg hij zijn oude rang terug, overigens pas nadat hij de hulp had 
ingeroepen van twee partijgenoten, s d a p -voorzitter Koos Vorrink en minister Willem Albar- 
da.

In de meidagen van 1940 was Wierda commandant van een afdeling pantserafweerge- 
schut. Al kort na de capitulatie nam hij deel aan verzetsactiviteiten. I11 1941 werd hij door de 
Duitsers opgepakt en gedurende enkele maanden gevangen gehouden in het ‘Oranjehotel’ in 
Scheveningen. Van 1942 tot 1943 was hij geïnterneerd in het gijzelaarskamp Sint Michielsges
tel. Vanaf juni 1943 verbleef hij tot het einde van de oorlog in verschillende krijgsgevangen
kampen in Duitsland en Polen.

In februari 1946 werd Wierda opgeroepen voor de expeditionaire macht die de orde in 
Nederlands-Indië moest herstellen. Vanaf juni 1947 was hij in de rang van tijdelijk reserve- 
kolonel commandant van een bataljon Grenadiers. Nog geen maand later brak de eerste poli
tionele actie uit en was zijn bataljon betrokken bij felle gevechten in Oost-Java. Wierda bleek 
een uitstekend troepencommandant. Op 19 december 1948, bij het begin van de tweede poli
tionele actie, trok hij als eerste de -  door hemzelf met zijn Indonesische tegenvoeter vastge-
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legde -  bestandslijn over,‘zijn jongens’ achter hem aan. Op oudejaarsavond raakte hij zwaar 
gewond. Ternauwernood overleefde hij. Als gevolg van de amputatie van enkele tenen aan 
zijn rechtervoet zou hij de rest van zijn leven met zijn been trekken. Overigens onderscheid
de Wierda zich ook vanwege zijn principiële standpunten. Na de afkondiging van het staakt- 
het-vuren na de eerste politionele actie, kreeg hij de opdracht een stad te bezetten die nog 
niet in Nederlandse handen was. Wierda weigerde dit bevel uit te voeren omdat die bezetting 
een schending van een volkenrechtelijke overeenkomst betekende. Hij werd hiervoor niet 
voor de krijgsraad gedaagd. Mogelijk vreesden zijn superieuren eventuele publiciteit; er werd 
eenvoudigweg een ander bataljon ingezet.

Sinds 1947-1948 correspondeerde Wierda over zijn Indonesische militaire ervaringen met 
P v d A -kopstukken als Vorrink en Evert Vermeer. Na zijn terugkeer in Nederland in 1949 zette 
hij zijn politieke nevenactiviteiten voort. Begin 1950 werd hij lid van de militaire commissie 
van de P vdA onder voorzitterschap van Vorrink. Een jaar later bracht de commissie een rap
port over de defensiepolitiek uit, dat vrijwel meteen door de partij als uitgangspunt werd 
aanvaard. In het rapport stonden twee gedachten centraal. Allereerst moest de partij afscheid 
nemen van het pacifistische verleden: Nederland diende voortaan een bijdrage te leveren aan 
de verdediging van de vrijheid. Ten tweede was daar de overtuiging dat de West-Europese 
landen zich niet meer zelfstandig, maar slechts in bondgenootschappelijk verband zouden 
kunnen verdedigen. Daaruit volgde dat zij geen zelfstandige krijgsmachten meer moesten 
opbouwen. Voor een efficiënte defensie moest er daarom in de n a v o  een taakverdeling 
komen. De notulen van de bijeenkomsten van deze commissie zijn niet bewaard gebleven. 
Daardoor is onduidelijk wat Wierda’s inbreng is geweest. Maar de volgende passage uit het 
rapport lijkt hem op het lijf geschreven: ‘Dienstplichtigen van socialistische huize zullen 
mede krachtens hun overtuiging een opleiding tot kaderlid moeten verlangen en eventueel 
bereid moeten zijn om tot het beroepspersoneel toe te treden.’ En wat het punt van de taak
verdeling in de n a v o  betrof: dit initiatief liep al snel stuk op de nationale prioriteiten van de 
lidstaten maar zou in 1968 met name door Wierda weer op de politieke agenda worden 
gezet.2

In december 1950 ging Wierda over in beroepsdienst. Hij was van 1951 tot 1953 chef kabi
net van de Nederlandse militaire missie in Indonesië. Aanvankelijk ondervond hij hier 
andermaal de tegenzin van collega-officieren om samen te werken met een sociaal-demo
craat. Terug in Nederland volgde hij met dertien anderen een vakstudie aan de Hogere 
Krijgsschool waarna hij als enige de meest begeerde functie kreeg: het commando over een 
brigade. Wierda’s kwaliteiten als troepenofficier werden dus andermaal erkend, maar een 
generaalsrang zat er met zijn reputatie van eigenzinnigheid niet in. Dat was een van de rede
nen om in te gaan op het aanbod van fractievoorzitter Jaap Burger om als militair deskun
dige lid te worden van de PvdA-fractie na de uitbreiding van de Kamer in 1956 van 100 naar 
150 zetels.

Militair deskundige van de P v d A

Op 6 november 1956 legde Wierda in de Kamer ‘de voorgeschreven verklaring en belofte’ af. 
Hij zou Kamerlid blijven tot 10 mei 1971. Was hij als militair in zijn partij aanvankelijk een 
vreemde eend in de bijt, toch zou hij al snel uitgroeien tot een invloedrijk denker over defen- 
sieaangelegenheden. Zo was hij vanaf 1966 tot na zijn afscheid voorzitter van de Defensie-
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W. Wierda [Foto: Nationaal Archief ].

commissie, een belangrijke commissie van Eerste- en Tweede-Kamerleden die in besloten 
kring overlegde met de minister en hoge defensiefunctionarissen.

Wierda’s maidenspeech op 27 maart 1957 ging over de taken van de marechaussee in ver
band met de nieuwe Politiewet. Dat zou overigens een van de weinige keren zijn dat hij over 
‘andere’ zaken sprak. Verder zou hij vrijwel alleen het woord voeren tijdens de jaarlijkse 
behandeling van de Defensiebegroting. En zelfs dan was hij opmerkelijk spaarzaam met zijn 
woorden. Hij interrumpeerde zelden en met de jaren werden zijn bijdragen aan de begro- 
tingsdiscussie korter en soberder. Later zou hij opmerken dat hij nimmer de behoefte had 
gevoeld zich op de voorgrond te dringen en dat hij effectiever optrad buiten de Kamer. Bij
voorbeeld in commissievergaderingen, waar hij andere experts ontmoette met wie hij op 
zakelijke toon van gedachten kon wisselen.
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Wierda’s uitgangspunt was steevast dat de n a v o  noodzakelijk was voor de verdediging 
van Europa en dat Nederland een substantiële bijdrage moest leveren aan de geallieerde 
defensie. Daarnaast drong hij vanaf het begin aan op de vorming van een kleinere, maar 
betere strijdmacht. Zo stelde hij voor de landmacht in te krimpen van zes tot vier modern 
uitgeruste brigades. Maar vooral de marine kon volgens hem veel kleiner. Wierda sprak ook 
over andere onderwerpen, zoals de beloning van dienstplichtigen en het militair straf- en 
tuchtrecht. Zijn pleidooi voor de afschaffing van de krijgsraad in vredestijd zou pas in 1981 
en 1983 in wetsontwerpen worden vertaald. Toch zou de stelling dat kwaliteit diende te pre
valeren boven kwantiteit zijn hoofdthema blijven. ‘ Dit betoog is niet nieuw’, verklaarde Wier
da in een commissievergadering in oktober 1967, ‘ ik houd het voor de zoveelste maal, maar 
men moet in de politiek volhouden om ten slotte iets te bereiken’3 En volhouden deed hij, 
ook al kregen zijn voorstellen tot vermindering van de defensie-uitgaven (‘onder gelijktijdi
ge verhoging van de kwaliteit der krijgsmacht’ ) nimmer de steun van de Kamer. Opeenvol
gende ministers van Defensie verzetten zich ertegen omdat een dergelijke inkrimping ten 
koste zou gaan van ‘de NAVO-Verplichtingen’. Overigens slaagde Wierda er toch niet in zich 
te ontdoen van het odium dat zijn partij uiteindelijk -  ondanks alle mooie woorden -  alleen 
maar wilde bezuinigen.

In 1963 kwam Wierda in botsing met minister van Defensie Piet de jong ( k v p ) toen deze 
een grondige herstructurering van de organisatie van het defensieapparaat doorvoerde. Vol
gens De long, een oud-marineofficier, was de defensie het meest gebaat bij een ‘verticale’ opzet 
waarin landmacht, luchtmacht en marine naast elkaar zouden bestaan onder afzonderlijke 
staatssecretarissen. Tevens voerde De jong voor de begroting een vaste verdeelsleutel in voor 
de drie krijgsmachtdelen. Wierda pleitte voor een ‘horizontale’ organisatie en een integratie 
van de verschillende diensten voor personeel en materieel. Voor Wierda was de marine ‘een 
koninkrijk binnen een koninkrijk’ en hij concludeerde dat De longs besluit vooral genomen 
was om de positie van de marine veilig te stellen. De vaste verdeelsleutel wees hij van de hand 
omdat hij van mening was dat het mogelijk moest zijn prioriteiten in de uitgaven te stellen. In 
zijn visie dienden de uitgaven voor landmacht en luchtmacht voorrang te krijgen boven die 
voor de marine. Hij had op deze punten de steun van de woordvoerders van de regeringspar
tijen v v d  en c h u . Zij moesten echter bakzeil halen omdat hun fractieleiders geen kabinets
crisis wilden riskeren. Om haar ontstemming tegen De longs beleid kenbaar te maken stemde 
de PvdA-fractie tegen de begrotingspost waarin het salaris van de minister was vastgelegd. 
Tegen de begroting als geheel stemmen wilde Wierda niet, en dat zou hij ook later niet doen 
omdat hij niet de indruk wilde wekken dat zijn partij tegen defensie was.

Vanaf 1968 drong Wierda ook aan op taakverdeling binnen de n a v o  om te komen tot een 
doelmatiger en zuiniger gebruik van de beschikbare middelen. Dit punt werd actueel als 
gevolg van de snel stijgende kosten van het materieel. Vooral voor de kleinere landen was het 
steeds moeilijker een ‘complete’ landmacht, luchtmacht en marine te handhaven. Wierda’s 
denkbeelden werden in oktober 1968 verwoord in de geruchtmakende nota Doelmatig defen
siebeleid opgesteld door de PvdA-defensiecommissie waarvan hij voorzitter was.4

Wierda stond in de Kamer nooit helemaal alleen. Zoals gezegd steunden de woordvoer
ders van c h u  en v v d  hem reeds in 1963. Rond 1970 kwam er ook steun van katholieke zij
de. Het gevolg was dat een belangrijke adviescommissie van civiele cn militaire deskundigen 
in 1972 de minister aanraadde de defensieorganisatie in horizontale zin te wijzigen. De com
missie, die onder voorzitterschap stond van oud-KVP-Kamerlid Karei van Rijckevorsel en
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waarvan ook Wierda lid was, was belast met de opdracht de taak van de Nederlandse defen
sie kritisch te onderzoeken. In haar rapport drong zij ook aan op de totstandkoming van een 
vergaande taakverdeling binnen de n a v o .5

Uiteindelijk zou het kabinet-Den Uyl deze aanbevelingen overnemen. De reorganisatie 
werd in 1976 doorgevoerd en ‘taakspecialisatie’ binnen de n a v o  kwam hoog op de prioritei
tenlijst van P v d A -minister van Defensie Henk Vredeling te staan. Nederland stond echter in 
Brussel alleen: opnieuw bleek het onmogelijk nationale prioriteiten van de lidstaten te ver
zoenen met de hogere belangen van het bondgenootschap.

Intussen was de situatie in de P v d A sterk veranderd. Met de opkomst van Nieuw Links 
groeiden niet alleen de twijfels aan de n a v o  en de reserves tegenover de defensie-uitgaven, 
maar kwam er bovenal een stijl van politiek bedrijven die Wierda tegenstond. Hij zou zich 
niet meer op de kandidatenlijst laten zetten voor de verkiezingen van 1971.

N im m er bew indsm an

In juni 1958, vroeg minister Cees Staf van Oorlog en Marine o f Wierda staatssecretaris wilde 
worden in het kabinet-Drees IV nadat diens partijgenoot F.J. Kranenburg was afgetreden 
vanwege de zogenoemde Helmenaffaire, een schandaal rond de productie van defensiemate
rieel. Wierda kreeg echter van fractievoorzitter Burger te horen dat hij dit niet moest doen 
omdat het kabinet vermoedelijk niet lang meer zou zitten. In 1965 was er weer sprake van dat 
Wierda staatssecretaris zou worden, ditmaal in het rooms-rode kabinet-Cals onder minister 
De Jong. Wierda weigerde omdat hij het niet consequent vond deel uit te maken van een 
organisatiestructuur die hij kort daarvoor nog had bestreden. Overigens wilde ook De Jong 
om diezelfde reden eigenlijk geen P v d A -staatssecretaris.

In 1973, ten slotte, vroeg informateur Burger Wierda minister van Defensie te worden in 
het kabinet-Den Uyl. Ook ditmaal wees Wierda het aanbod af. Hij vreesde eindeloze gevech
ten met de linkervleugel van zijn partij. Naderhand zou hij hierover schrijven: ‘ Ik heb toen 
beleefd geweigerd omdat ik niet voortdurend de hete adem van een vervelende en onzakelij
ke fractie in de nek wilde voelen.’ De animositeit kwam trouwens niet van één kant: het par
tijbestuur meende dat ‘een type als Wierda’ niet op Defensie terecht mocht komen. Men vond 
hem te weinig progressief.6

Na zijn afscheid als Kamerlid was Wierda onder meer van mei 1975 tot juni 1980 voorzit
ter van de Adviesraad Defensieaangelegenheden. Deze a d a  was een zelfstandig adviesor
gaan, dat in meerderheid uit niet-militairen bestond. De raad bracht verschillende adviezen 
uit, waaronder dat uit november 1979 waarin de meerderheid pleitte voor de omstreden pro
ductie en plaatsing van nieuwe kernwapens. Een minderheid -  onder wie twee P v d A ’ e r s  -  

stelde zich op het standpunt dat de n a v o -lidstaten alleen de beslissing moesten nemen dat 
ze in principe bereid waren tot plaatsing van kernraketten. Wierda behoorde tot de meerder
heid.

Wierda liet zich nimmer voorstaan op zijn militaire verleden. ‘Voetbal mag dan oorlog 
zijn, oorlog is nog geen voetbal’, merkte hij eens op. Dat zou ook het motto kunnen zijn voor 
zijn optreden in de politiek: serieus en zakelijk. Harry van Wijnen noemt Wierda ‘een man 
van weinig woorden en grote principes’. Collega-journalist Dick Hillenius spreekt van ‘een 
zakelijk, plezierig man zonder bombarie’.7 Daarnaast was hij vooral eigenzinnig en vasthou
dend. Wierda overleed op 15 augustus 2003.
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Noten

1 Veel uitspraken zijn ontleend aan het interview dat de auteur en J.C.F.J. van Merriënboer met Wier

da hadden op 22 juni 1999. De auteur sprak voorts met oud-pvdA-Kamerlid H. Peschar (15 juli 

2004), Wierda’s oudste zoon J.W. Wierda (2 juli 2004) en journalist H.A. van Wijnen (19 augustus 

2004). Gegevens over Wierda’s militaire carrière zijn afkomstig van het Defensie archieven-, regis
tratie- en informatiecentrum te Kerkrade.

2 Rapport van de militaire commissie van de Partij van du Arbeid (z .p .1951).

3 h t k  1967-1968, Verslag openbare commissievergaderingen, p. 1 36.
4 Doelmatig defensiebeleid. Een nota van de PvdA  (Amsterdam z.j. [1968]).

5 De toekomst van de Nederlandse defensie. Bevindingen cn aanbevelingen van de commissie van civiele 
en militaire deskundigen (Den Haag 1972).

6 n r c  Handelsblad, 4 nov. 1986 en F. Zuijdam, Tussen wens en werkelijkheid. Het debat over vrede en 

veiligheid binnen de PvdA in de periode 1958-1977 (Amsterdam 2002) p. 270-272.

7 n r c  Handelsblad, 23 nov. 1999 en http://www.parlement.com onder Wierda.
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Gedachten aan Leendert Ginjaar (1928-2003)

Hans Wiegel

De redactie van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis heeft mij gevraagd mijn persoonlij
ke herinneringen aan de op 18 september 2003 overleden dr. Leendert Ginjaar op papier te 
zetten. Ik doe dat met vreugde, uit respect en vriendschap. Het wordt een drieluik: over Gin- 
jaars ministerschap, zijn partijvoorzitterschap en de tijd dat hij fractievoorzitter van de v v d  

in de Eerste Kamer was.
Mijn eerste echte contacten met hem ontstonden in het late najaar van 1977, toen het 

regeerakkoord voor het kabinet-Van Agt-Wiegel werd geschreven en ik op zoek ging naar een 
zestal ministers die de v v d  in dat kabinet mocht leveren. Beter kende ik zijn vrouw, Nel Gin- 
jaar-Maas, die lid van de Tweede Kamer was geworden op 4 september 1973. Het kabinet-Den 
Uyl was aangetreden, Nel Ginjaar (oud lerares scheikunde en maatschappijleer: een bijzon
dere combinatie) ging in de v v D -fr a c t ie  o.a. onderwijs doen. Met verve keerde zij zich, in de 
lijn van de fameuze Haya van Someren-Downer, tegen de socialistische nivelleringsfilosofie, 
toen belichaamd door minister Van Kemenade.

Zij was extravert, vrolijk, soms wat flapuiterig. Haar man Leendert was zo op het oog haar 
tegenpool: introvert, bedachtzaam, niet te veel woorden. Zelden heb ik het zo gezien. Zo’n 
prachtig koppel.

Ik schreef het hierboven: de v v d  ging in 1977 zes ministers leveren. Drie wilde ik er uit de 
Tweede-Kamerfractie, drie van buiten. Voor een tweetal departementen waren er drie kandi
daten: Ginjaar, Arie Pais, hoogleraar in Amsterdam, en Guus Zoutendijk, lid van de Eerste 
Kamer en president van een grote verzekeringsmaatschappij.

Leendert Ginjaar, scheikundige met een lange carrière bij t n o  en op dat moment v v d - 

fractievoorzitter in Provinciale Staten van Zuid-Holland, kreeg Volksgezondheid en Milieu
hygiëne. Op zijn collega’s maakte hij indruk. Door zijn kennis van zaken en zijn vasthou
dendheid. Met de a lgem ene  politiek bemoeide hij zich niet zo tijdens de vergaderingen van  
de ministerraad. Maar als zijn onderwerpen werden besproken, was hij soms onverzettelijk. 
Wij volgden hem bijna altijd. Hij was, schreef J.M. Bik, NRC-journalist, de beste, meest ver
nieuwende minister die Nederland op het gebied van het milieubeleid heeft gekend.

Leendert Ginjaar kon goed luisteren, gedachten wisselen, argumenten wegen. Daardoor 
lukte het hem, samen met CDA-minister van Justitie Job de Ruiter, het vraagstuk van de abor
tus in nieuwe wetgeving te regelen en zo uit de politieke strijd te halen. Ginjaar en De Ruiter 
verstonden elkaar, wilden elkaar vinden, waren zich bewust van hun verantwoordelijkheid.

Na zijn ministerschap werd Leendert Ginjaar onder andere voorzitter van het bestuur van 
de Universiteit van Utrecht, van de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne en van de Gezond
heidsraad. Daarnaast lid van de Eerste Kamer (in 1981) en partijvoorzitter van 1986 tot 1991.

Het voorzitterschap van een partij is geen aantrekkelijke functie. Zeker niet als het met 
zo’n partij electoraal niet goed gaat. Dan is de voorzitter een geziene kop van Jut. Hij zit tus-
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L  Ginjaar [Foto: R. Rozenburg!.

sen de politici en de achterban in. Zo kwam na het verkiezingsdebacle van de v v d  in 1986, 
dat leidde tot de val van fractievoorzitter Nijpels, partijvoorzitter Kamminga, die steeds had 
geprobeerd te redden wat er te redden viel, in grote problemen. Kamminga hoopte na zijn 
aftreden lid van de Eerste Kamer te worden; de v v d -achterban koelde zijn woede over Nij
pels op het hoofd van Kamminga.

Leendert Ginjaar vond het zijn plicht ten opzichte van de v v d  het voorzitterschap op zich 
te nemen. Hij vervulde zijn taak gedegen, luisterend naar de basis. Die achterban ging zich 
tijdens het fractievoorzitterschap van Voorhoeve steeds ongelukkiger voelen. De v v d  maak
te tijdens het tweede kabinet-Lubbers een moeilijke tijd door. De koers was niet helder, veel 
kiezers waren ontevreden. In 1988 vierde de v v d  nog in redelijk goede stemming haar veer
tigjarig bestaan, maar er was nervositeit en gemor. Zo kon partijvoorzitter Ginjaar niet 
anders dan, enige tijd na de wederom slechte verkiezingsuitslag in 1989, fractievoorzitter
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Voorhoeve zeggen dat hij, in het belang van de v v d , beter kon aftreden. Het meest beruch
te en onaangename congres van de v v d  uit de geschiedenis stortte zich vervolgens op Gin
jaar. Het zal hem veel pijn gedaan hebben, maar hij vermande zich. Hij had gedaan wat hij 
moest doen.

Na mijn vertrek uit de landspolitiek in 1982, spraken Leendert Ginjaar en ik elkaar niet 
vaak, maar wel geregeld. Samen eten (hij hield van lekker eten), varen met goede vrienden 
op het Statenjacht, pratend over persoonlijke dingen en over de v v d . Ik schreef het hierbo
ven: het was een moeilijke tijd, veel ging mis. Soms was het rampzalig. Leendert Ginjaar was 
vaak zo bezorgd, zo begaan. We zagen elkaar weer elke week toen ik in 1995 lid van de Eerste 
Kamer werd. De v v d  was de grootste fractie geworden. Frits Korthals Altes werd voorzitter 
van de Eerste Kamer, Leendert Ginjaar volgde hem op als fractievoorzitter. Ons contact heeft 
zich in die tijd verdiept.

Met groot respect en diepe dankbaarheid denk ik terug aan zijn opstelling tegenover mij 
tijdens de discussies in onze fractie over het correctief referendum. Alle opeenvolgende poli
tieke leiders van de v v d  (Toxopeus, Geertsema en ik) hadden altijd front gemaakt tegen het 
referendum, ‘de bijl aan de wortel van de vertegenwoordigende democratie’, zoals Geertsema 
het noemde. Ik wilde die lijn vasthouden. Inhoudelijk waren bijna alle fractiegenoten het 
met mij eens.

Ieder weet hoe het gelopen is. Voor politieke druk van buiten en van binnen weken mijn 
collega’s. Leendert Ginjaar is toen mijn enige echte steunpilaar binnen de vvü-top  geweest. 
Hij weigerde mij te dwingen voor het correctief referendum te stemmen. Hij weerstond de 
pleidooien mij onder druk te zetten. Overigens in de beste liberale traditie. Zo heb ik inder
tijd ook geweigerd Haya van Someren te pressen vóór het socialistisch-liberale initiatief
wetsvoorstel over abortus te stemmen.

Aan het eind van de zomer van 2003 had ons oude kabinet zijn jaarlijkse reünie. In Die- 
ver en Dwingeloo. Die ochtend zaten Nel en Leendert op een terrasje in de zon, toen wij aan
kwamen. Onze laatste ontmoeting, bleek later. Wre hadden veel plezier. Een van zijn klein
kinderen zei een maand later, op 23 september tijdens de herdenkingsdienst, dat ze hun 
grootvader wel eens plagend ‘opa knorrepot’ noemden. Zo kon Leendert Ginjaar ook kijken, 
zo staat hij vaak op foto’s. Maar degenen die hem echt hebben gekend, herinneren zich Leen
dert Ginjaar als een man van grote hartelijkheid, van zorgzaamheid en trouw. Nu ik dit zo 
opschrijf, realiseer ik mij weer hoe wij op elkaar gesteld waren.
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Krachtige bestuurder, innemende persoonlijkheid 
In memoriam Joop Bakker (1921-2003)

Willem Aantjes

Op 3 oktober 2003 overleed oud-minister drs. J.A. Bakker, 82 jaar oud.
Joop Bakker was niet alleen een studiegenoot van Jelle Zijlstra, maar de beide Friezen ver

bond ook een in die jaren ontstane hechte vriendschap, die levenslang zou standhouden. 
Bakkers politieke carrière is vaak met die vriendschap in verband gebracht. Zijlstra was in 
1963 met het kabinet-De Quay afgetreden als minister van Financiën. Bakker werd staatsse
cretaris in het opvolgende kabinet-Marijnen. Misschien was er ook wel een relatie in die zin, 
dat Zijlstra toen de aandacht op hem heeft gevestigd. Maar op zichzelf is daar niets op tegen. 
Op een o f andere manier moet iemand nu eenmaal in beeld komen. Er worden daartoe wel 
wegen bewandeld die heel wat meer vraagtekens oproepen.

Waar het uiteindelijk op aankomt is of de keuze achteraf gerechtvaardigd blijkt. Daarover 
bestaat in het geval van Bakker geen enkele twijfel. Tweemaal staatssecretaris (in de kabinet- 
ten-Marijnen en -Cals) en tweemaal minister (in de kabinetten-Zijlstra en -De Jong), en in 
alle gevallen is hij een kundige, krachtige en geziene bewindsman gebleken. Aan zijn lande
lijke rol was trouwens een lange bestuurlijke periode op lokaal niveau voorafgegaan, waarin 
hij reeds veel gezag had opgebouwd.

Na zijn studie economie trad hij toe tot het bedrijf van zijn vader, bakker (!) en fabrikant 
van bakkersgrondstoffen, maar vrijwel vanaf het begin (1946) werd hij voor de Antirevolu
tionaire Partij gemeenteraadslid van Bolsward en meteen ook al wethouder. Hij bleef dit 
onafgebroken bijna tien jaar lang, tot zijn benoeming in 1955 tot burgemeester van Andijk. 
Niet alleen ging zijn hart intussen uit naar het openbaar bestuur, ook bleven zijn kwaliteiten 
daarin kennelijk niet onopgemerkt, want reeds begin 1959 volgde het burgemeesterschap van 
Hoogeveen. Intussen was hij vanaf 1956 ook plaatsvervangend Kroonlid van de Sociaal-Eco- 
nomische Raad. Hij bracht dus wel heel wat meer in dan zijn vriendschap met Zijlstra, toen 
hij in 1963 staatssecretaris van Economische Zaken in het kabinet-Marijnen werd.

In het jaar van die overstap naar de landspolitiek was hij als burgemeester nog gecon
fronteerd geweest met de boerenopstand tegen het Landbouwschap, dat nota bene onder het 
voorzitterschap stond van Bakkers politieke geestverwant, het antirevolutionaire Tweede- 
Kamerlid A.W. Biewenga Wzn. Het boerenverzet culmineerde in ongeregeldheden in het tot 
de gemeente Hoogeveen behorende Hollandscheveld, een bolwerk van Boerenpartijleider H. 
Koekoek. Bakker trad doortastend op, maar hield er geen persoonlijke vijandschappen aan 
over, wat in de sfeer van de heersende Koekoekcultuur als blijk van efficiënte bestuurskracht 
mag gelden. Kort erna zouden Bakker en Koekoek weer ‘tegenover’ elkaar komen te staan, 
Bakker als staatssecretaris, Koekoek als Kamerlid.

Als staatssecretaris van Economische Zaken (onder minister Koos Andriessen) verloo
chende Bakker het maatschappelijk milieu waaruit hij afkomstig was niet, getuige de instel
ling van een Ontwikkelingsfonds Midden- en Kleinbedrijf (1964) en de Nota Regionaal

14 1



W ILLEM  A A N TJE S

Industriebeleid (1965). Hoezeer zijn gezag als bewindsman gevestigd was, bleek wel toen het 
door iedereen als vanzelfsprekend werd ervaren dat hem in 1965 na de val van het kabinet- 
Marijnen werd gevraagd in het erop volgende kabinet-Cals zijn functie onder het minister
schap van Den Uyl te continueren. Een jaar later, na de nacht van Schmelzer, volgde in het 
kabinet-Zijlstra het ministerschap van Economische Zaken.

Ongetwijfeld heeft hij gehoopt dat hij deze post, waarvoor hij meer dan voor welke ande
re dan ook gekwalificeerd was, ook in het kabinet-De Jong (1967-1971) zou behouden. Maar 
het paste niet in ‘het politieke plaatje’. Deze zetel viel toe aan de k v i >, waarvoor deze partij de 
aardige maar, naar spoedig zou blijken, zwakke L. de Block inzette, die nog tijdens de rit werd 
vervangen door de veel krachtiger R.J. Nelissen. Dit moet de pil voor Bakker extra bitter heb
ben gemaakt. Maar dit is slechts een vermoeden, want nooit heeft iemand hem op enige bit
terheid erover kunnen betrappen, ook niet, naar mij door toenmalige kabinetsleden is ver
zekerd, binnen het kabinet waarin zij met elkaar als collega’s te doen hadden. Het zegt iets 
over zijn karakter, maar ook over het feit dat hij zich inmiddels niet alleen als bewindsman 
met grote bestuurlijke kwaliteiten, maar ook met gevoel voor de eigen wetten van politieke 
processen had ontwikkeld.

J.A. Bakker, 13 maart 1969 [Foto: Nationaal Archief/.
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Want al was het ministerschap van Economische Zaken niet opnieuw voor hem weggelegd, 
men wenste hem wel voor het kabinet te behouden, wel het beste bewijs hoezeer hij op eigen 
kracht zich zijn plaats had waardig gemaakt. Zo ging hij over naar het kabinet-De Jong als 
minister van Verkeer en Waterstaat, het departement waar uitgerekend zijn opvolger op Eco
nomische Zaken enige tijd als staatssecretaris in het voorgaande kabinet-Zijlstra was ver
dwaald geweest.

Behalve minister van Verkeer en Waterstaat werd Bakker in het kabinet-De Jong vice- 
minister-president, tevens belast met de zaken betreffende Suriname en de Nederlandse 
Antillen. Zo vanzelfsprekend was dit niet. Het lag weliswaar voor de hand dat naast De Jong 
( k v p ) als premier en H.J. Witteveen ( v v d ) als vice-premier de andere vice-premier een van 
de AR-ministers zou zijn, maar W.E Schut (minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening), geheel nieuw in de landspolitiek, kwam daarvoor niet in aanmerking. B. Rool- 
vink (minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid) daarentegen was eerder (een sterke) 
staatssecretaris en bovendien in de periode voorafgaand aan het kabinet-De Jong fractielei
der geweest. Ook stond hij bij de verkiezingen na Biesheuvel als nummer 2 op de ar-lijst en 
Bakker als nummer 16. De laatste zag dit overigens geenszins als een diskwalificatie door zijn 
partij. Hij vond het een faire zaak dat zittende fractieleden die als Kamerlid goed hadden vol
daan, hem op de kandidatenlijst voorgingen. Zelf nooit Kamerlid geweest en dan als minis
ter zoveel gevoel en respect voor het parlement en het parlementaire handwerk ontwikkeld! 
Je komt in de verleiding uit te roepen: kom daar nu eens om!

Misschien heeft dit aspect bewust of onbewust er wel mee toe geleid dat het eigenlijk voor 
niemand aan twijfel onderhevig was dat het vice-minister-presidentschap terecht aan Bakker 
toeviel. Want hoewel hij zelf niet uit het parlement afkomstig was, ging hij ontspannen met 
het Kamerdebat om. Ontspannen en serieus, maar ook zelfbewust. Een typisch staaltje 
daarvan was dat hij op een gegeven ogenblik in een blauw overhemd in de Tweede Kamer 
verscheen. Het was niet zomaar blauw maar ook uitdagend hard blauw. Vanuit de voor- 
zittersloge keek mevrouw Bakker geamuseerd toe hoe erop zou worden gereageerd. Nu zou 
niemand er meer van opkijken. Sinds Jan Schaefer in blauw spijkerpak optrad is de Kamer 
wel iets anders gewend. Toen baarde het echter opzien, niet veel minder opzien dan later het 
groene broekpak van Anneke Goudsmit, nog weer later in fel rood nagevolgd door Neelie 
Kroes.

Grote onderwerpen waaraan zijn naam als minister van Verkeer en Waterstaat verbonden 
is zijn o.a. de Nota Verkeersveiligheid, de Nota Waterhuishouding en de Deltaschadewet. 
Opvallend was ook de grote kennis en zorgvuldigheid waarmee hij ook de Kamerdebatten 
voerde over de begrotingen van de onder zijn departement vallende (semi-)staatsbedrijven, 
zoals de Staatsmijnen, Nederlandse Spoorwegen, k l m  en p t t .

Het zou niet vreemd zijn geweest als hij in 1971 graag zijn ministersloopbaan zou hebben 
vervolgd in het kabinet-Biesheuvel. Als hij die wens al koesterde, was het in elk geval niet aan 
hem te merken. Hij nam con amore zitting in de antirevolutionaire Tweede-Kamerfractie, 
die vanaf toen onder mijn voorzitterschap stond. Het openbare Kamerdebat zocht hij in dat 
eerste jaar bewust niet, maar in het fractieberaad speelde hij zonder enige frustratie loyaal en 
deskundig zijn rol. Het was echter duidelijk dat hij te zeer bestuurlijk was ingesteld 0111 voor 
zichzelf in het parlement een grote rol weggelegd te zien. Iedereen had er dan ook begrip 
voor dat hij een jaar later het aanbod accepteerde om voorzitter te worden van de Raad van 
Bestuur van Ago Verzekeringen (later Aegon).
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Zijn betrokkenheid bij de publieke zaak en het maatschappelijk gebeuren bleef echter. Zo 
werd hij bijna meteen lid van het bestuur van het toenmalige Nederlands Christelijk Werk
geversverbond en voorzitter van het College voor de Scheepsbouw. Onvermijdelijk volgden 
in de jaren erna ook de nodige commissariaten. Maar hij bleef belangstelling houden voor 
de politiek. Van de bijeenkomsten van de oud-fractieleden was hij een trouw bezoeker, en de 
fractievoorzitter van de a r p  zou nooit vergeefs een beroep op zijn advies doen.

Met Joop Bakker is een persoonlijkheid heengegaan in wie men als het ware het prototy
pe van de Friese antirevolutionair kon herkennen. Overtuigd, doorzettend en trouw tot op 
het bot. Maar bovendien met een mildheid en relativeringsvermogen die men met zijn ach
tergrond wellicht niet meteen zou verwachten. De overgang van de a r p  naar het c d a  maak
te hij met vanzelfsprekende loyaliteit mee. Maar naast zijn grote bestuurlijke kwaliteiten is 
het vooral zijn hartelijkheid in de omgang, waarom hij persoonlijk zo gezien was en waarom 
wij ons hem als politicus met warmte zullen herinneren.
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Het parlementaire jaar 2003-2004"

Peter van Griensven en Marij Leenders

Septem ber 2003

Begroting en algemene beschouwingen

Het kabinet-I3alkenen.de II snijdt fors in de sociale zekerheid en de zorg, aldus de boodschap 
van de troonrede. Volgens minister Zalm van Financiën zijn ‘structurele hervormingen’ 
nodig omdat de Nederlandse economie de sterkste inzinking doormaakt sinds de jaren tach
tig. De regering streeft ook naar ‘vernieuwing van het democratisch bestel’. De oppositiepar
tijen PvdA, GroenLinks, s p  en ChristenUnie keren zich met name tegen wat zij noemen ‘de 
afbraak en het uitkleden van de verzorgingsstaat’. De Tweede Kamer neemt een W D-motie 
aan over uitbreiding van het politieapparaat. Alleen GroenLinks stemt tegen. Ook neemt de 
Kamer een sp-motie aan waarin wordt aangedrongen op de invoering van een sollicitatie
plicht voor ex-politici met wachtgeld.

N ationaal raadgevend referendum  over de Europese grondwet

GroenLinks, PvdA en d 6 6  dienen een initiatiefwetsvoorstel in voor een raadgevend referen
dum over de Europese grondwet. De Kamer vraagt hiermee een niet-bindend advies aan de 
bevolking voordat zij stemt over de ratificatie van de Europese grondwet. Een meerderheid 
van de Tweede Kamer stemt in met het voorstel. Binnen de v v d  was hierover intern een ver
schil van mening tussen vice-premier Zalm en Tweede-Kamerfractieleider Van Aartsen. De 
meerderheid van de WD-fractie volgt bij de stemming Van Aartsen, voorstander van het 
referendum. d 6 6  laat zich als enige partij leiden door de uitkomst van het referendum.

Asielzoekers

De Tweede Kamer stemt in met de beperkte pardonregeling van minister van Justitie Ver- 
donk. Daardoor krijgen ongeveer 2.200 asielzoekers, die al v ijf jaar onafgebroken in Neder
land wachten op een uitspraak over hun eerste asielverzoek, een verblijfsvergunning. Het 
voorstel van de P vdA om het pardon te verruimen tot 6.000 asielzoekers die al langere tijd in 
Nederland verblijven, wordt verworpen met 77 stemmen tegen ( c d a , v v d , d 66 ,  l p f , s g p ) 

en 51 vóór ( s p , P v d A ,  GroenLinks en ChristenUnie).

Dit overzicht is gebaseerd op berichtgeving in n r c  Handelsblad. Een overzicht van de partijpolitie
ke gebeurtenissen wordt jaarlijks gepubliceerd in het Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse 
Politieke Partijen.
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Bord langs de snelweg bij I.ent. Het beleid van minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie 

stuit op weerstand [Foto: P. van Griensven],

En verder,..

• dient Halsema (GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel in dat beoogt de rechter de moge
lijkheid te geven wetgeving aan de grondwet te toetsen. Hiervoor is een grondwetswijzi
ging nodig;

• richt de koningin zich in de bede aan het slot van de troonrede niet meer namens de rege
ring tot God. Bij de laatste algemene beschouwingen betreurde de toenmalige fractie
voorzitter Zalm ( v v d ), thans minister van Financiën en vice-premier, het dat de destijds 
gehanteerde formulering (‘Ik wens u daarbij Gods zegen toe’ ) de indruk wekte dat de 
regering zich als instituut tot God richtte;

• stapt s p -lid Lazrak uit de parlementaire commissie-Blok die het integratiebeleid van de
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afgelopen dertig jaar onderzoekt. Hij verwijt de commissie dat ze het Hilda Verweij-Jon- 
ker Instituut in de arm heeft genomen om voorwerk te verrichten. Het instituut zou niet 
objectief zijn;

• stemt de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel Werk en Bijstand, waardoor de gemeen
ten grotere vrijheid krijgen bij de uitvoering van het bijstandsregime.

O ktober 2003

Kabinet der Koningin onder Algem ene Zaken

De Kamer neemt een motie aan waarin is vastgelegd dat het Kabinet der Koningin ‘ten vol
le’ onder ministeriële verantwoordelijkheid moet komen. Het zal onder directe verantwoor
delijkheid vallen van de minister-president. De aanleiding is dat de directeur van het Kabi
net in 2000, zonder medeweten van welke minister dan ook, de Binnenlandse Veiligheids
dienst (nu a i v d ) een onderzoek heeft laten doen naar de toekomstige echtgenoot van prin
ses Margarita, Edwin de Roy van Zuydewijn. Dit mag volgens de Tweede Kamer nooit meer 
gebeuren.

Verlevendiging van het debat in de Tweede Kam er

Kamervoorzitter Weisglas doet regelmatig voorstellen ter ‘verlevendiging van het debat’. Zo 
introduceert hij tijdens het wekelijkse vragenuurtje het experiment met een mobiel spreek
gestoelte waardoor Tweede-Kamerleden tegenover de bewindsman kunnen staan tegen wie 
zij het woord voeren. Weisglas wil ook nieuw vergaderregels introduceren. Bij het aanvragen 
van een spoeddebat met een minister is voortaan een aanvraag van dertig Kamerleden vol
doende; bij een nieuw wetsvoorstel moet een debat op hoofdlijnen worden gevoerd; Kamer
voorzitter en de voorzitters van de verschillende commissies moeten de leden assertiever ter 
zijde staan en bewindslieden eerder tot de orde roepen als die ontwijkende antwoorden 
geven o f lange, geschreven teksten voorlezen. Verder moeten fracties minder moties en vra
gen indienen en zelf meer nota’s schrijven en die op een agenda plaatsten. De commissie voor 
de werkwijze van de Tweede Kamer gaat akkoord met de voorstellen van Weisglas, al vindt 
zij dat deze nog niet ver genoeg gaan.

Toetreding Turkije tot de Europese Unie

Zolang Turkije niet volledig voldoet aan de voorwaarden voor lidmaatschap van de Europe
se Unie, mag geen datum worden vastgelegd voor de onderhandelingen over toetreding. 
Aldus een door alle partijen in de Kamer gesteunde motie-Van Baaien ( v v d ), die ook toe
treding van meerdere landen door één verdrag onmogelijk wil maken. Kandidaat-lidstaten 
moeten onder meer voldoen aan verschillende criteria die bijvoorbeeld liggen op het terrein 
van mensenrechten.
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En verder...

• steunt een ruime Kamermeerderheid het besluit van de regering geen toestemmingswet in 
te dienen voor het huwelijk van prins Johan Friso en zijn verloofde Mabel Wisse Smit. De 
tweede zoon van koningin Beatrix verliest hierdoor na het huwelijk zijn recht op de troon
opvolging;

• heeft het kabinet in de Tweede Kamer vier termijnen debat, een zeldzaamheid, nodig om 
de coalitiepartijen te overtuigen van de wenselijkheid van het afschaffen van de eigen bij
drage (de ‘medicijnknaak’ ). Het eigen risico voor ziekenfondsverzekerden zal echter in 
2005 worden verhoogd van 200 euro naar 250 euro;

• krijgt de Tweede Kamer een eigen ‘economenraad’. Deze raad zal de Kamer van advies 
voorzien over economische vraagstukken, en ramingen duiden van bijvoorbeeld het c p b  

en De Nederlandsche Bank.

N ovem ber 2003

Vrijheid van onderwijs

Het WD-Kamerlid Hirsi Ali dient een motie in waarin voorwaarden worden gesteld aan 
nieuwe scholen op religieuze grondslag. Deze scholen mogen niet bestaan uit leerlingen van 
slechts één etnische minderheid; ze mogen niet alleen maar leerlingen hebben die Neder
lands niet als moedertaal hebben en ze moeten de kernwaarden van de Nederlandse rechts
staat uitdragen. De schoolbestuurders moeten bovendien allemaal de Nederlandse nationa
liteit hebben. Een Kamermeerderheid van v v d , P v d A ,  s p  en l p f  ondertekent de motie. De 
christelijke partijen zien deze voorwaarden als een aantasting van de vrijheid van godsdienst 
in het onderwijs. Ook binnen de partij van Hirsi Ali leidt de motie tot discussie over de aan
tasting van de vrijheid van onderwijs. Volgens CDA-minister Van der Hoeven is de motie 
strijdig met artikel 23 van de Grondwet omdat ze onderscheid maakt tussen openbare en bij
zondere scholen. In het regeerakkoord is afgesproken dat dit artikel niet ter discussie staat. 
De motie wordt dan ook door de CDA-minister ontraden. Tot grote woede van de v v d  trekt 
de P vdA haar steun aan de motie in.

Satire

Premier Balkenende, gesteund door minister Donner van Justitie, laakt imitaties van leden 
van het Koninklijk Huis, zoals in het tv-programma ‘Kopspijkers’ . Balkenende en Donner 
krijgen amper steun uit de Kamer. Alleen het c: d a  en de s g p  vinden de afwijzende reacties 
op de bewindslieden ‘overspannen’ ( c d a ) en ‘puberaal’ ( s g p ). Beide vice-premiers, Zalm 
(vvd ) en De Graaf (d66), nemen afstand van de kritiek van Balkenende. Balkenende ver
klaart te hebben gehandeld ‘als minister die verantwoordelijkheid draagt voor het Koninklijk 
Huis en voor het debat over waarden en normen’.
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Toetreding nieuwe lidstaten tot de Europese Unie

De Kamer, inclusief de v v d , stemt in met de ratificatie van het verdrag dat de toetreding 
regelt van de nieuwe lidstaten tot de Europese Unie. Aanvankelijk dreigt de v v d  tegen het 
verdrag te stemmen omdat ze ernstige bezwaren heeft tegen sommige kandidaat-lidstaten. 
Bovendien is ze van mening dat de Europese Commissie te mild is voor de nieuwe toetreders 
en wil ze weten of in dit geval de zogeheten vrijwaringclausules kunnen worden ingeroepen 
tegen nieuwe lidstaten. Deze clausules maken het mogelijk een land tot maximaal drie jaar 
na de toetreding van een deel van de Europese binnenmarkt uit te sluiten wanneer het niet 
voldoet aan de toelatingseisen van de e u . De Europese Commissie biedt geen garanties maar 
zal nauwkeurig in de gaten houden of de toetreders aan de eisen van de e u  voldoen.

En verder...

• krijgt de Tweede Kamer volgend jaar een commissie voor het klimaatbeleid;
• krijgt de fractievoorzitter van de ChristenUnie, Rouvoet, de Thorbeckeprijs voor politie

ke welsprekendheid 2003 en ontvangt v v d -Kamerlid Hirsi Ali de aanmoedigingsprijs;
• zijn in de Tweede Kamer extra veiligheidsmaatregelen genomen: de toegangen zijn met 

elektronische toegangspoorten beveiligd; bezoekers moeten passen zichtbaar dragen en 
op diverse plaatsen staat beveiligingspersoneel;

• stemt een ruime Tweede-Kamermeerderheid in met ‘meermanscellen’, m aar wil ze vo or
lopig niet verder gaan dan twee gevangenen in één cel;

• heeft de senaat een eigen expertisecentrum voor Europese Zaken om te attenderen op 
belangrijke nieuwe Europese wetgeving;

• gaat de Tweede Kam er akkoord met de VN-vredesm issie naar Liberia;
• stemt de Tweede Kamer in met de voorgenom en uitbreiding van de n a v o  met Slovenië, 

Roem enië, Bulgarije, Slowakije, Litouwen, Estland en Letland.

D ecem ber 2003

Bezuiniging Tweede Kam er

Een bezuinigingsvoorstel op de begroting van de Tweede Kamer van minister van Binnen
landse Zaken Remkes lokt kritiek uit van Kamervoorzitter Weisglas. Hij meent dat de minis
ter door de bezuiniging de Kamer beperkt in haar kerntaak, het controleren van de regering. 
De Kamervoorzitter vindt dat de minister ‘met zijn tengels van de Tweede Kamer af moet 
blijven en waarschuwt dat over vijftig jaar ‘een verlicht despoot misschien wel de hele Twee
de Kamer af wil schaffen’. Weisglas dient namens het Presidium, het bestuur van de Kamer, 
een door alle fracties gesteund amendement in om de bezuiniging ongedaan te maken en 
voert in het desbetreffende debat zelf het woord, hetgeen hoogst ongebruikelijk is. Hij stelt 
verder dat minister Remkes de Kamer helemaal niets mag opleggen, omdat zijn voorganger 
De Vries daar in 1998 afspraken over heeft gemaakt met toenmalig Kamervoorzitter Van 
Nieuwenhoven. Weisglas verwijt Remkes en v v d -woordvoerder De Grave dat zij met hun 
‘populistisch toontje’ de Kamer ten onrechte neerzetten als een geldverslindend instituut.
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Remkes en De Grave vinden dat ‘het algemeen belang op dit moment vereist’ dat ook de 
Kamer een stapje terug doet.

De Kamer wijst de bezuiniging die Remkes wilde opleggen uiteindelijk af en claimt juist 
extra ruimte. Nagenoeg de gehele fracties van r>66 en v v d  stemmen voor de bezuiniging.

Koopkracht

Het kabinet neemt onder druk van de Tweede Kamer maatregelen om koopkrachtverlies van 
minima te compenseren. Een maximaal toelaatbaar percentage achteruitgang voor deze 
groep wil het kabinet niet noemen. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Geus 
wekt irritatie op bij de coalitiefracties door Nederlanders aan te moedigen geld te schenken 
aan minima via een telefoonnummer op zijn ministerie. Hij trekt zijn steun aan zo’n ‘Robin- 
Hoodregeling’ later weer in. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hoogervorst 
loodst een recordbedrag aan bezuinigingen op de zorg door de Kamer. P vd A ,  GroenLinks en 
de s p  stemmen voor een s p -motie van afkeuring omdat het kabinet de solidariteit zou uit
hollen en gezinnen met lage inkomens, chronisch zieken en gehandicapten onnodig hard zou 
treffen met het bezuinigingsbeleid. De coalitiepartijen houden aanvankelijk een debat over 
de georganiseerde solidariteit tegen. Uiteindelijk stemmen ze in met het debat, maar vaardi
gen ze niet, zoals de oppositie doet, de fractieleiders af, maar de woordvoerders Sociale 
Zaken.

A sielbeleid

Hen Kamermeerderheid van c d a ,  v v d  en l p f  stemt in met verlenging van de termijn van 
een tijdelijke verblijfsvergunning van drie naar v ijf jaar.

c d a , P v d A ,  d 6 6 , GroenLinks, s p , ChristenUnie en s g p  steunen een motie over de opvang 
van gemeenten van uitgeprocedeerde asielzoekers. Hoewel minister Verdonk via een brief 
aan de Kamer laat weten de motie niet te zullen uitvoeren, laat zij in een nader overleg wel 
weten in de geest van de motie te willen handelen.

En verder...

- w o r d t  b i j  d e  b e h a n d e l i n g  v a n  h e t  w e t s o n t w e r p  t e r r o r i s t i s c h e  m i s d r i j v e n  e e n  v v d - c d a -  
L P F - m o t i e  a a n g e n o m e n  w a a r i n  d e  r e g e r i n g  w o r d t  o p g e r o e p e n  o m  b i n n e n  z e s  w e k e n  w e t 
g e v i n g  te  o n t w i k k e l e n  o v e r  d e  t o e l a a t b a a r h e i d  e n  w i j z e  v a n  g e b r u i k  v a n  A i v D - i n f o r m a t i e  
i n  s t r a f z a k e n ;

• is er ook een Kamermeerderheid voor een motie om dieren- en ecoactivisme te kunnen 
vervolgen als een terroristisch misdrijf;

• ruziet Lazrak ( s p ) met zijn partij over afdracht van zijn ‘vergoeding’ als Kamerlid;
• gaat de Kamer akkoord met een algemene identificatieplicht vanaf 14 jaar;
• stemt de Kamer in met verlenging van de militaire missie in Irak met een half jaar tot mid

den juli 2004. s p  en GroenLinks stemmen tegen;
• drukken c d a ,  v v d  en d 6 6  tegen de zin van minister Peijs een voorstel door om de aan

leg van een spoortunnel in Delft mogelijk te maken en wordt een motie van c d a ,  v v d  en 
l p f  aangenomen om een proef te beginnen met dubbeldekssnelwegen.
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Jan uari 2004

Lazrak

s p -Kamerlid Lazrak beticht fractievoorzitter Marijnissen van koppelbaaspraktijken. Hij 
voelt zich als Kamerlid financieel afhankelijk van hem. De partijregels schrijven voor dat 
Kamerleden hun salaris afdragen aan de partij; Lazrak is daar op 1 januari 2003 mee gestopt. 
Het sp-bestuur meent dat Lazrak dan zijn zetel moet opgeven, hetgeen deze weigert. Twee 
bemiddelingspogingen tussen partij en Lazrak door s p -senator Kox mislukken.

Kamervoorzitter Weisglas gaat na of s p -leden een valse eed hebben afgelegd bij hun toe
lating tot de Kamer. Het Tweede-Kamerlid belooft immers dat hij om lid te worden van de 
Staten-Generaal rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige 
gift of gunst heeft gegeven of beloofd’. De Kamervoorzitter verklaart verder voorstander te 
zijn van wijziging van de Kieswet zodat leden die zich afscheiden van hun fractie hun Kamer
zetel moeten opgeven.

En verder...

• reageert de Tweede Kam er positief op het akkoord dat minister Verdonk heeft gesloten 
met vier grote gemeenten om afgewezen, uitgeprocedeerde asielzoekers tot hun uitzetting 
in vertrekcentra te plaatsen;

• keuren c d a ,  v v d  en d 6 6  de handelwijze van het o m  a f in de zaak van de m arinier die 
ervan wordt verdacht in Irak een plunderaar te hebben doodgeschoten. De rechter heeft 
uitgesproken dat er onvoldoende ernstige bezwaren door het o m  zijn ingebracht tegen de 
m arinier om hem te verdenken van m oord, doodslag dan wel dood door schuld;

• maken voortaan alle fractieleiders van de Tweede Kamer deel uit van de geheime com 
missie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, s p -fractievoorzitter M arijnissen wei
gert hierin zitting te nemen;

• wil een Kam ermeerderheid dat minister Van der Hoeven opvoedcentra inricht voor jo n 
geren die niet meer in het onderwijs te handhaven zijn;

• houdt minister De Graaf van Bestuurlijke Vernieuwing tegen de wens van een Tvveede- 
Kamermeerderheid in vast aan een collectief ontslag voor alle burgemeesters in 2006. Met 
name c d a  en P vd A  willen dat de direct gekozen burgemeester geleidelijk wordt ingevoerd;

• moeten Kamerleden geschenken van meer dan 50 euro voortaan uiterlijk een week na 
ontvangst melden in een ‘geschenkenregister’.

Feb ru ari 2004

Arbeidsm igranten

Een Kamermeerderheid keert zich tegen het plan van het kabinet om ten hoogste 22.000 
werknemers uit de nieuwe lidstaten van de e u  toe te laten gedurende maximaal zeven jaar 
na toetreding, c d a , v v d , s p  en l p f  steunen een motie om toelating van mensen uit de tien 
landen afhankelijk te maken van de toestand op de Nederlandse arbeidsmarkt. Onder deze
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druk besluit het kabinet tot een sectorale arbeidsmarkttoets voor nieuwe arbeidsmigranten. 
De Eerste Kamer is het in meerderheid niet eens met het opwerpen van drempels voor werk
nemers uit de nieuwe Eu-landen.

U itvoeringsinstituut W erknemersverzekeringen (u w v )

Minister De Geus krijgt zware kritiek in de Tweede Kamer omdat hij ‘onjuiste, althans onvol
ledige’ informatie heeft verstrekt over de verbouwingskosten bij uitkeringsinstantie u w v. De 
minister maakt hiervoor excuses en betuigt ook spijt voor het feit dat hij niet eerder is inge
gaan op verzoeken uit de Tweede Kamer om een onafhankelijk onderzoek in te stellen.

Dat De Geus de onder zijn druk opgestapte uwv-bestuursvoorzitter een alternatieve baan 
aanbiedt wekt verbazing in de Kamer.

Asielbeleid

De Tweede Kamer gaat akkoord met het uitzetbeleid van minister Verdonk: in drie jaar tijd 
zullen 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers worden gedwongen het land te verlaten. Moties 
van de oppositie en de ChristenUnie om het beleid te versoepelen krijgen onvoldoende 
steun. Een CDA-motie om bij gezinnen met kinderen in beginsel geen gescheiden uitzetting 
te laten plaatsvinden en een D66-voorstel om asielzoekers tot aan het einde van het uitzet- 
traject door de minister te kunnen laten aanmerken als schrijnend geval worden wel aange
nomen.

W apenembargo

Het kabinet gaat akkoord met het opheffen van het wapenembargo tegen China ondanks de 
in december unaniem aangenomen sp-vvo-m otie om het embargo in stand te houden. De 
steun voor de motie brokkelt echter af omdat de regeringsfracties c d a , v v d  en d 6 6  het bij 
nader inzien ongewenst vinden als Nederland alleen door gebruik van zijn vetorecht in Euro
pa de opheffing van het embargo kan tegenhouden.

En verder...

• zet de s p -top Lazrak uit de Kamerfractie; Lazrak gaat als eenmansfractie door ondanks 
een oproep van de s p  en Kamervoorzitter Weisglas dat niet te doen;

* verwerpt de Kamer een motie van GroenLinks, P vdA en s p  waarin een onderzoek wordt 
bepleit naar de vraag of Nederland de oorlog tegen Irak gesteund heeft op betrouwbare 
informatie uit de VS en Groot-Brittannie;

* komt de Kamer vervroegd terug van reces voor een debat over de zogenaamde ‘gewelds- 
instructie’. Aanleiding is een uitgelekte brief van de voorzitter van het College van Procu- 
reurs-Generaal over de militair die in december in Irak iemand doodschoot. De militair 
zou hebben gehandeld in strijd met de instructie;

• vergadert de Tweede Kamer voor het eerst buiten de vergaderzalen van het Binnenhof, en 
wel in Veendam, een idee van Kamervoorzitter Weisglas om de kloof tussen politiek en 
burger te verkleinen;
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• wil het Presidium van de Tweede Kamer een discussie starten over de integriteit van 
Kamerleden. Aanleiding is een debat over bouwfraude waarin Duyvendak (Groenlinks) 
de liberaal Hofstra beschuldigde van achterhouden van informatie over fraude. Hofstra 
had namelijk verklaard dat ‘kenners van de bouw wisten dat er vooroverleg plaatsvond’.

M aart 2004

Rouwperiode in de Kamers

In verband met het overlijden van prinses Juliana is voor de Eerste en Tweede Kamer een 
rouwperiode afgekondigd van 21 tot en met 30 maart. Alle openbare vergaderingen en bij
eenkomsten zijn afgelast. P v d A  en w d  nemen het Balkenende kwalijk dat hij vanwege de 
rouwperiode de Kamer niet wil meedelen welke standpunten hij op de Europese top gaat 
innemen over de Europese grondwet, s p ,  GroenLinks en P v d A  vinden het ongepast dat er in 
de Kamer niet kan worden gedebatteerd, terwijl het kabinet wel gewoon doorwerkt.

Bestedingen zorggelden niet te achterhalen

De Tijdelijke Commissie Onderzoek Zorguitgaven, die tot taak had een parlementair onder
zoek in te stellen naar de vraag o f de extra middelen die tussen 1994 en 2002 aan de zorg zijn 
verstrekt effectief zijn besteed, concludeert dat dit niet is te achterhalen. De Kamer heeft 
vooraf niet aangegeven wat ze met het extra geld wilde bereiken en krijgt daarom het advies 
voortaan extra bestedingen te oormerken. De commissie wijst er verder op dat de Kamer 
geen diepgravend onderzoek heeft gedaan naar de wachtlijstenproblematiek en naar het 
functioneren van de zorgsector, c d a ,  w d  en P v d A  onderschrijven de bevindingen van de 
commissie.

Debat over integriteit en publieke moraal

De Kamer debatteert op verzoek van de s p  over integriteit en publieke moraal. Berichten 
over fraude en misbruik in het bedrijfsleven vormen de aanleiding. De hele Kamer maakt 
zich zorgen over het verval van de publieke moraal. De kleine christelijke partijen wijten deze 
‘erosie’ aan het verdwijnen van God uit het collectieve bewustzijn. De l p f  heeft het over 
falend leiderschap. De Kamer doet een aantal voorstellen die door het kabinet worden over
genomen. Zo wordt onder meer een algemene openbaarmakingsplicht ingesteld voor zelf
standige bestuursorganen en komt er een gedragscode voor politici en bestuurders.

En verder ...

• gaat de Tweede Kamer in meerderheid akkoord met de verruiming van de mogelijkheid 
tot verplichte afname van DNA-materiaal. Veroordeelden wegens geweldsdelicten waar 
een gevangenisstraf van meer dan vier jaar op staat, worden voortaan verplicht om D N A -  

materiaal af te staan;
• blijkt uit universitair onderzoek dat slechts v ijf procent van de kiezers in Nederland wel
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eens contact heeft gehad met een Kamerlid. In Duitsland en Zweden, waar parlementa
riërs eigen districten hebben, is dat elf procent;

• vinden d 6 6  en l p f  dat het zogenaamde vragenuurtje van dinsdagmiddag moet worden 
afgeschaft. In plaats daarvan moet regelmatig een debat worden gehouden tussen de frac
tievoorzitters en de premier;

• dringt de Kamer er bij minister-president Balkenende op aan om bij zijn bezoek aan de 
Amerikaanse president Bush uiterst terughoudend te zijn met beloften dat Nederlandse 
troepen in Irak zullen blijven.

A pril 2004

Parlementaire onderzoekscommissie integratiebeleid

De Tweede Kamer debatteert over het rapport van de onderzoekscommissie-Blok over het 
integratiebeleid van de afgelopen dertig jaar. w d ,  c d a  en P v d A  vinden het onderzoeksrap
port aanvankelijk vrijblijvend, naïef en te weinig concreet. In het debat spreekt de Kamer 
over het onderzoek toch een ‘motie van waardering’ uit, een parlementair unicum. In de 
Kamer ontstaat een scherpe tweedeling over de rol van religie in het beleid: het c d a ,  Chris- 
tenUnie, P v d A  en GroenLinks zien de islam als een mogelijke hulp bij integratie. d 6 6 ,  l p f  en 
w d  en s p  zien daar niets in. Overigens kunnen de meeste aanbevelingen van de commissie 
in de Tweede Kamer op een meerderheid rekenen.

Basisverzekering gezondheidszorg

De Kamer gaat akkoord met een verplichte basisverzekering gezondheidszorg; onderling 
concurrerende private zorgverzekeraars zullen deze uitvoeren. De stelselwijziging zal per 1 
januari 2006 worden ingevoerd. Uitgangspunt is dat de hulpverlening meer door de vraag 
dan door de zorgverzekeraars moet worden gestuurd. De Kamer wil een compensatie voor 
de lagere inkomens. Onenigheid is er over de invoering van een no-claimregeling waarbij de 
ziekenfondsverzekerden die geen of weinig ziektekosten declareren op het einde van het jaar 
een premierestitutie krijgen. De maandelijkse premie wordt dan wel verhoogd. Een meer
derheid in de Kamer wil hiermee het kostenbewustzijn van de hulpvragers prikkelen.

Veranderingen in het hoger onderwijs

Een krappe meerderheid in de Kamer steunt de plannen van staatssecretaris van Onderwijs 
Nijs om universiteiten en hogescholen toe te staan om voor studies ‘met een erkende evi
dente meerwaarde’ studenten te selecteren door het afnemen van toetsen. Tegen verhoogd 
collegegeld kunnen ze ook dure topstudies aanbieden. Dankzij een aangenomen PvdA-motie 
kan de staatssecretaris de eerder geplande experimenteerfase overslaan. Dit tot groot onge
noegen van het c d a .  Ook GroenLinks is verbolgen over de PvdA-motie die verder gaat dan 
de afspraken in het regeerakkoord.
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En verder...

• verklaart vice-voorzitter van de Raad van State, Tjeenk Willink, dat leden van de Tweede 
Kamer te vaak medebestuurder zijn en zich te veel laten leiden door wat de media belang
rijk vinden. Hij constateert dat het ‘ incidentalisme’ toeneemt, hetgeen leidt tot ‘willekeur’ 
en ten koste gaat van de parlementaire aandacht voor wetgeving;

• hebben de regeringsfracties na de aanslagen in Madrid felle kritiek op de maatregelen 
tegen terrorisme die het kabinet heeft genomen.

M ei 2004

Vera ntwoo rd i ngsdebat

Voor de vijfde keer wordt de Verantwoordingsdag gehouden op de derde woensdag in mei. 
Het kabinet legt aan de Kamer verantwoording af over zijn beleid; minister Zalm biedt aan 
de Tweede Kamer het Financieel Jaarverslag van het Rijk en de departementale jaarverslagen 
aan. Zalm vindt dat de Tweede Kamer de Verantwoordingsdag serieuzer moet nemen en het 
debat meer moet politiseren. Hij vindt steun bij Rekenkamcrpresident Stuiveling. De Kamer 
vraagt Zalm tegelijkertijd minder stapels papier en meer gedetailleerde informatie over 
onder meer ambtenarensalarissen en belastinguitgaven. Het debat over het Jaarverslag, voor
heen tezamen met het debat over de Voorjaarsnota, dit jaar voor het eerst een afzonderlijk 
debat, komt echter niet van de grond. De Kamer zegt toe dat volgend jaar de fractievoorzit
ters het Verantwoordingsclebat zullen voeren in plaats van de financiële specialisten. Dit 
moet het debat meer politiek gewicht geven.

N ederlandse opleiding voor imams

Een ruime meerderheid in de Tweede Kam er steunt de CDA-motie die wil dat im am s hun 
opleiding in Nederland volgen. Alleen de s g p , ChristenUnie en de l p f  stemmen tegen. Ook 
het kabinet wil dat er zo snel mogelijk een imamopleiding van de grond komt.

Kinderopvang

De Kamer neemt de nieuwe Kinderopvangwet aan: in principe betalen overheid, ouders en 
werkgevers elk voor eenderde mee aan de kosten van kinderopvang. Werkgevers zijn echter 
niet verplicht mee te betalen. Als zij dit weigeren compenseert de overheid hun deel voor die 
ouders die niet meer verdienen dan anderhalf modaal. Eerder wilde De Geus voor zo’n struc
turele compensatie geen extra geld uittrekken. P v d A ,  GroenLinks, s p  en d 6 6  vonden dat de 
werkgevers moesten worden verplicht bij te dragen. Uiteindelijk stemt alleen d 6 6  tegen het 
wetsvoorstel. Door een amendement van de v v d  worden er geen wettelijke regels meer 
opgelegd voor de kwaliteit van de kinderopvang.
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En verder...

• gaat de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel dat spreekrecht van slachtoffers op 
rechtszittingen mogelijk maakt.

• bezoekt de vaste Tweede-Kamercommissie voor Defensie militairen op missie in Irak.
• kan het besluit van minister Kamp (Defensie) om zes Apache gevechtshelikopters naar 

Zuid-Irak te sturen rekenen op een ruime meerderheid van de Tweede Kamer.
• willen de c d a -fractie en de oppositie dat het kabinet opnieuw gaat overleggen met werk

gevers en werknemers over v u t  en prepensioen. Het kabinet weigert en daarmee is het 
voorjaarsoverleg definitief mislukt. Het kabinet valt weer terug op de oude plannen om de 
fiscale voordelen van het prepensioen in 2006 af te schaffen.

Juni 2004

Integratie

v v o ’er en oud-vice-premier Dijkstal haalt in een interview uit naar de vvD-fractie. Hij 
meent dat de politiek haat zaait, allochtonen criminaliseert en Nederland onbestuurbaar 
maakt. Dit zou mede te wijten zijn aan de harde lijn die de vvo-fractie volgt. Dijkstal noemt 
Van Aartsen il capo en zegt dat het beleid van minister Verdonk om de integratie van alloch
tonen te rubriceren aan de hand van vignetten ‘verdacht veel op een jodenster’ lijkt. Van 
Aartsen vraagt via een brief om opheldering en Verdonk eist dat Dijkstal zijn uitspraken over 
haar integratiebeleid terugneemt. Dijkstal neemt zijn woorden niet terug maar verklaart wel 
de integriteit van Verdonk o f haar beleid niet in twijfel te trekken. Bij de bespreking in de 
Tweede Kamer van de contourennota Inburgering blijkt dat de minister afziet van de vig- 
nettenmethode en een andere methode wil ontwikkelen.

Aftreden staatssecretaris Nijs

In een spoeddebat roept de Tweede Kamer staatssecretaris Nijs van Onderwijs ter verant
woording over een interview in een weekblad waarin zij minister Van der Hoeven ( c d a ) ver
wijt een politiek spel te spelen. De voltallige oppositie dient een ‘motie van treurnis’ in waar
in Nijs ‘onprofessioneel en onverantwoordelijk gedrag’ wordt verweten. Hoewel ook de coali
tiepartijen forse kritiek hebben, geven ze hun steun aan de staatssecretaris en nemen ze er 
genoegen mee dat Nijs zich distantieert van haar uitspraken. Nijs stapt een dag na het debat 
toch op na druk van minister Zalm en fractieleider Van Aartsen, die haar ervan overtuigen 
dat haar positie te zwak is geworden.

Irak

Een zeer ruime Kamermeerderheid, waaronder de P v d A ,  is voor verlenging met acht maan
den van de aanwezigheid van Nederlandse militairen in Irak. s p  en GroenLinks zijn tegen.

De P v d A wil een debat over de manier waarop het besluit tot stand is gekomen om de oor
log tegen Irak politiek te steunen. Aanleiding is een publicatie in n r c  Handelsblad waarin de
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Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst ( m i v d ) kanttekeningen plaatst bij de manier 
waarop de regering voorafgaand aan de oorlog het parlement heeft geïnformeerd over de 
Iraakse massavernietigingswapens. De Kamer krijgt evenwel geen inzicht in de vertrouwelij
ke ambtelijke analyses en documenten van de m i v d  over het kabinetsbesluit. Volgens het 
kabinet is de Kamer volledig geïnformeerd en zou openbaarheid van vertrouwelijke ambte
lijke stukken het functioneren van de inlichtingendiensten en van de overheid schaden. 
Coalitiefractie d66 stemt voor een motie van de oppositie waarin de instelling wordt bepleit 
van een werkgroep die moet inventariseren welke vragen er nog leven in deze kwestie. De 
motie wordt verworpen.

En verder...

• is er Kamerbrede kritiek op het tbs-beleid van minister Donner na de ontvoering van een 
13-jarig meisje door een ontsnapte tbs’er. Een motie van afkeuring, ingediend door de l p f , 

krijgt alleen steun van de P v d A ;

• benoemt de Tweede Kamer voor het eerst een eigen ‘ambassadeur’ bij de e u , een perma
nent afgevaardigde gestationeerd bij het Europese parlement;

• bespreekt de coalitie het openbreken van het regeerakkoord. Het c d a  wil afzien van her
vorming van het kiesstelsel in ruil voor steun aan een raadgevend referendum. d 6 6  eist 
echter instemming met een bindend correctief referendum, wat c d a  en v v d  te ver gaat.

• ontbreekt de vereiste tweederde meerderheid voor de grondwetswijziging die een correc
tief referendum mogelijk moet maken, v v d , c d a , ChristenUnie en s g p  laten weten niet 
voor de grondwetswijziging te zullen stemmen;

• is de Tweede Kamer, inclusief de vvD-fractie die aanvankelijk harde kritiek heeft, positief 
over de Europese grondwet.

Ju li 2004

Te rre u rd re igi ng

De Kamer vindt de uitgevaardigde waarschuwing voor verhoogd risico op terroristische aan
slagen vaag en ongrijpbaar. PvdA en v v d  willen opheldering van minister Remkes over de 
instructies voor de politie bij dreiging van terreur die er ‘kennelijk’ nog niet zijn.

Minister Remkes blundert door melding te maken van een brief waarin Al-Qaida dreigt met 
aanslagen in Nederland. Achteraf blijkt er geen brief te zijn. De s p , die eerst heeft gedreigd de 
Kamer terug te roepen van zomerreces, neemt genoegen met een knieval van Remkes.

En verder...

• neemt de Tweede Kamer tegen de zin van minister Donner een door het c d a  ingediende 
motie aan om de maximumstraf voor zware delicten als moord te verhogen van twintig 
naar dertig jaar;

• vervolgt het Openbaar Ministerie enkele Haagse rappers voor bedreiging van het v v d - 

Kamerlid Hirsi Ali. Ook worden er straffen uitgesproken tegen de persoon die premier
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Balkenende heeft bedreigd en de mensen die minister Verdonk met ketchup hebben 
besmeurd;

• gaat de Eerste Kamer in meerderheid akkoord met twee gevangenen in een cel;
• stemt de Tweede Kamer, met uitzondering van de s p -fractie, in met het sturen van 120 tot 

150 militairen naar Afghanistan, hoewel veel fracties twijfelen aan het nut van de missie;
• neemt de Tweede Kamer een initiatiefvvet aan van d 6 6 , GroenLinks en P v d A voor een vas

te boekenprijs. Alleen de v v d  stemt tegen;
• zijn de c d a - en vvo-fracties verbaasd over de scepsis van minister Peijs over de kans dat 

het bedrijfsleven meebetaalt aan nieuwe infrastructuur;
• wordt op de laatste avond voor het zomerreces nog een spoeddebat gehouden over het 

opzeggen van het najaarsakkoord en de slechte verhouding tussen kabinet en vakbonden.

A ugustu s 2004

Eurocom missar is

De Tweede Kamer reageert verdeeld op de voordracht van vvD ’er Kroes als eurocommissa
ris. c d a  en v v d  gaan akkoord, maar d 6 6  wil Kroes naar de Kamer roepen om haar te onder
vragen over haar visie op Europa. Oppositiefracties P v d A ,  GroenLinks en s p  hebben kritiek 
op de procedure van de benoeming die volgens hen in achterkamertjes is geregeld. De voor
zitter van de Europese Commissie neemt de voordracht van Kroes over en benoemt haar op 
de post Mededinging.

B eveiliging Tweede Kam er

In opdracht van Kamervoorzitter Weisglas is de beveiliging van de Tweede Kamer opnieuw 
fors uitgebreid. Vorig jaar zijn op diverse plaatsen in het gebouw reeds elektronische toe- 
gangspoortjes geplaatst, nu hebben de verschillende vergaderzalen voor de commissies ook 
poortjes die uitsluitend op speciale passen werken. Het Kamergebouw is opgedeeld in een 
ruimte voor het publiek dat de openbare vergaderingen wil bezoeken en een streng beveiligd 
deel voor politici, medewerkers, ambtenaren en pers. De totale kosten bedragen 17 miljoen 
euro. WD-Kamerlid Hofstra, voorzitter van de adviescommissie voor bouwkundige werk
zaamheden, begrijpt niet waarom Weisglas de commissie niet heeft ingelicht over zo'n uitge
breide verbouwing en twijfelt aan het nut ervan. De P vdA noemt het ‘veiligheidsmanie’ van 
Weisglas en vindt dat de Kamer zich steeds meer opsluit in een binnenwereld. Vooral de i.pf 
heeft aangedrongen op de extra beveiliging.

L P F

De i.PF-fractie breekt met het l p f -partijbestuur. De nieuwste crisis begint met de faillisse
mentsaanvraag door de voorzitter en penningmeester van het bestuur. De aanvraag wordt 
door de rechter afgewezen, omdat eerst de leden moeten worden geraadpleegd. De breuk 
heeft volgens Kamervoorzitter Weisglas geen consequenties voor de positie van de lp f-fra c
tie in de Kamer.
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Spotprent Jos Collignon, de Volkskrant, 28' augustus 2004.

Irak

De meerderheid van de Tweede Kamer vindt aanvankelijk dat ondanks de dood van twee 
militairen in Zuid-Irak het contigent Nederlandse militairen tot maart 2005 in Al-Muthana 
moet blijven. Twijfels ontstaan bij P v d A,  d 66,  l p f  en ChristenUnie wanneer minister van 
Defensie Kamp laat weten dat de Nederlandse troepen niet kunnen vertrouwen op de Irake
se veiligheidstroepen. Verder is de Tweede Kamer verontwaardigd dat zij niet vooraf is inge
licht over de aanpassing op 28 juni van de zogeheten geweldsinstructie.

En verder...

♦ verklaart minister De Graaf de motie van Rouvoet (ChristenUnie) uit 2001 niet uit te voe
ren, waarin de regering wordt verzocht de grondwet te wijzigen om voor gehandicapten 
meer bescherming te krijgen tegen discriminatie;

• zal begin 2005 het debat gaan plaatsvinden over het wetsvoorstel van minister De Graaf 
over het nieuwe kiesstelsel. De Graaf heeft een handreiking gedaan aan de fracties van 
v v d  en c d a  door in het voorstel op te nemen dat kandidaten op zowel regionale als lan
delijke lijsten mogen worden gezet. Het kabinet heeft al ingestemd met het voorstel.
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De invoering van de inkomstenbelasting

Christianne Smit, Omwille der billijkheid. De strijd over de invoering van de inkomstenbelas
ting in Nederland (Wereldbibliotheek; Amsterdam 2002) i s b n  90 284 1953 5, 362 p., prijs: 
€ 34,90 .

In haar vlot en met vaart geschreven proefschrift, dat verscheen in de serie De natiestaat. Poli
tiek in Nederlartd sinds 1815, stelt de auteur in de ‘ Inleiding’ op p. 10: ‘Dit boek is geen geschie
denis van de belastingen in technische zin, maar een politieke geschiedenis van het belas- 
tingdebat. Dat wil zeggen dat het debat zal worden beschreven omdat en voor zover dit 
inzicht biedt in de fundamentele veranderingen die zich in de Nederlandse politiek in de 
negentiende eeuw hebben voorgedaan, met name in de periode 1840-1890, waarin zich 
opkomst en bloei van de liberale politieke cultuur hebben voltrokken.’ De auteur heeft zich 
strak aan dat program gehouden en dat heeft een boeiend verhaal opgeleverd, waarin de 
regering, het parlement (voornamelijk de Tweede Kamer) en de publieke opinie de hoofd
rolspelers zijn. Enerzijds worden die hoofdrolspelers als collectiviteit behandeld, en wordt 
hun ontwikkeling door de decennia heen naar meer volwassenheid beschreven, zeg maar 
naar een grotere objectiviteit, meer gevoel voor rechtvaardigheid en meer cohesie, anderzijds 
ontleedt zij die hoofdrolspelers in personen van vlees en bloed, van wie de drijfveren, de 
positieve en negatieve eigenschappen en de invloed op het gebeuren wordt beschreven.

Je zou kunnen zeggen: hier is een politiek journalist van hoog gehalte bezig het belasting- 
debat voor de krantenlezers te beschrijven en dat te plaatsen in een politieke, juridische, eco
nomische en sociale context. De auteur stelt zich daarbij niet op als politiek commentator. 
Zij beschrijft, de lezer moet zelf maar oordelen. Wel laat zij verbanden zien, bijvoorbeeld hoe 
het vraagstuk van uitbreiding van het kiesrecht nauw verbonden is met een hervorming van 
het belastingstelsel omdat actief en passief kiesrecht was gebonden aan een bepaald mini
mum aan directe belastingen dat moest worden betaald. Zij laat ook zien dat de weg naar een 
inkomstenbelasting open lag toen eenmaal in 1887 het censuskiesrecht was vervangen. De tal
rijke bezwaren van Kamerleden van uiteenlopende signatuur tegen een belastinghervor
ming, tegen een rentebelasting, tegen een inkomstenbelasting, soms ook tegen verlaging van 
accijnzen op eerste levensbehoeften, worden door de auteur met verve beschreven, waarbij 
de lezer door de tekst eromheen zelf maar de conclusie moet trekken of die bezwaren wel 
redelijk waren o f dat zij, wat heel vaak het geval was, op eigenbelang waren gebaseerd.

Indringend wordt beschreven hoe de renteniers tientallen jaren over hun vermogen, dat 
maar al te vaak voornamelijk uit staatsobligaties bestond, geen belasting betaalden, en een 
rentebelasting met vaak zeer gezochte argumenten konden tegenhouden. Zij betaalden 
immers genoeg aan directe belastingen om te mogen kiezen, waardoor zij de besluitvorming 
in de Tweede Kamer naar hun hand konden zetten.

De accijnsverlagingen, die broodnodig waren om de hoge belastingdruk op de armen te 
verlichten, konden in de jaren vijftig en zestig worden doorgevoerd doordat de Indische 
baten, (uit het cultuurstelsel) zo rijkelijk vloeiden. Een ander interessant onderwerp is de 
financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten. Het blijkt dat de gemeenten eerder dan het 
Rijk de druk van de accijnzen verlichtten door de afschaffing van opcenten en de directe 
belastingdruk verhoogden, soms door invoering van een gemeentelijke inkomstenbelasting.
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Ofschoon ik er voorstander van ben een promovendus veel vrijheid te gunnen bij het 
afbakenen van het onderzoeksgebied, moet ik in dit geval toch enige kritiek laten horen. De 
auteur heeft zich wel heel consequent aan haar program gehouden dat, negatief geformu
leerd, inhield dat niet de geschiedenis van de belastingen in technische zin zou worden 
behandeld. Het gevolg is dat de lezer onkundig blijft van informatie die hem het debat 
beter zou kunnen doen begrijpen. Enige informatie over de inhoud van de drie directe 
belastingen, de grondbelasting, de personele belasting en de patentbelasting, had niet 
mogen ontbreken. Als de gesplitste inkomstenbelasting in de vorm van een vermogensbe
lasting en een bedrijfsbelasting dan eindelijk zegeviert, vernemen we over de nadere 
inhoud daarvan vrijwel niets. In absolute termen worden genoeg cijfers verschaft over de 
belastingopbrengsten en over de staatsuitgaven, maar gegevens over relatieve verhoudin
gen, bijvoorbeeld over de percentages die de accijnzen en de directe belastingen in de tota
le belastingopbrengst uitmaken, vernemen we slechts mondjesmaat. Dat geldt ook voor 
ander interessant materiaal, zoals de bijdragen van de Indische baten in het totaal van de 
overheidsinkomsten.

Die kleine tekortkomingen verhinderen niet dat ik vind dat dit boek een ‘must’ is voor 
eenieder die interesse heeft in de parlementaire geschiedenis van Nederland.

F.H.M. Grapperhaus

Limburgse politici in Den Haag: vreemde eenden in de bijt

Eric Lemmens, Aan Vorst en Vaderland gehecht, doch tevreden zijn zij niet. Limburgse politici 
in Den Haag 1839-1918 (Wereldbibliotheek; Amsterdam 2004) i s b n  90 284 2006 1, 448 p., 
prijs: € 37,50.

Wat is een ‘Limburgsch vertegenwoordiger’? Dat is de vraag die Eric Lemmens tracht te 
beantwoorden in zijn vuistdikke proefschrift, een deel uit de serie van het Natiestaat-pro- 
gramma. Sinds de negentiende eeuw klinkt vanuit Limburg de roep om meer Limburgse 
volksvertegenwoordigers in het nationale parlement. Dit streven komt voort uit het span
ningsveld tussen provinciaal en nationaal belang. De plaats en het functioneren van deze 
Limburgse Kamerleden staan in het onderzoek van Lemmens centraal. Hij kijkt daarbij in 
het bijzonder naar de positie die zij innamen in de processen van nationalisering en ideolo
gisering die de Nederlandse politiek in de negentiende eeuw kenmerkten. Die processen 
resulteerden in de vorming van landelijke politieke partijen. Lemmens onderzoekt of de 
Limburgse afgevaardigden ook daadwerkelijk aansluiting kregen bij deze ontwikkelingen. 
Hij beschrijft de parlementaire activiteiten van de Limburgse Kamerleden aan de hand van 
de Handelingen der Staten-Generaal, aangevuld met gegevens uit de archieven van de Eerste 
en Tweede Kamer. Secundaire literatuur, kranten, brochures, persoonlijke correspondentie 
en het databestand van het Parlementair Documentatiecentrum ( p d c ) vormen andere 
belangrijke bronnen van informatie.

Na een inleidend hoofdstuk, dat de Limburgse geschiedenis van vóór 1839 inkadert,
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schetst de auteur op heldere wijze het reilen en zeilen van Limburgse politici in Den Haag. 
Het boek is helder gestructureerd. Aan bod komen achtereenvolgens de Limburgse afgevaar
digden en hun mandaat, hun band met Nederland en hun beginselen. In een casusstudie 
inzake belastingen probeert Lemmens de ‘status aparte’ van de provincie nog eens extra te 
benadrukken. Limburg heeft door zijn verleden als generaliteitsland een minderwaardig
heidscomplex opgelopen dat zelfs nu nog voelbaar is. Het afwijkende verleden van Limburg 
maakt een onderzoek naar de geschiedenis van de provincie zo interessant. De eigenlijke stu
die van Lemmens begint in 1839, het jaar waarin Limburg weer terugkeerde onder Neder
lands gezag. Het Traktaat van Londen werd gesloten en het van België afgescheiden deel van 
Limburg ging samen met Maastricht en St. Pieter -  beide steeds behorende tot Nederland -  
als provincie deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden. Het jaar 1839 wordt door 
Lemmens beschouwd als het beginpunt voor zijn studie, aangezien het een einde van de Bel
gische onderbreking betekende. Limburg nam in dat jaar zijn huidige geografische vorm aan. 
Lemmens sluit de onderzoeksperiode in 1918 af met het aantreden van de eerste Limburgse 
(en eerste katholieke) minister-president, Charles Ruijs de Beerenbrouck. Bovendien werd in 
dat jaar voor het eerst gebruikgemaakt van een systeem van evenredige vertegenwoordiging 
in plaats van van het districtenstelsel. De band tussen kiezer en gekozene werd daardoor 
grondig gewijzigd.

Lemmens concludeert in zijn slothoofdstuk, ‘De naam van Limburgsch vertegenwoordi
ger’, dat de meerderheid van de Limburgse Kamerleden Limburg zag als onderdeel van het 
Nederlandse staatsbestel. Zelfs de Limburgse afscheidingsbeweging -  voornamelijk actief in 
de jaren 1843/44 en 1848/49 -  kon hierin geen verandering brengen. Separatistische geluiden 
drongen nauwelijks door tot de beide Kamers in Den Haag. Limburgse afgevaardigden kon
den hun oren hiernaar niet laten hangen, aangezien zij door een eed van trouw gebonden 
waren aan de Nederlandse Grondwet. Bovendien waren zij voorzichtig met oordelen, want 
de staatkundige positie van Limburg lag niet in hun handen, maar werd bepaald aan de 
internationale conferentietafels.

Pas in 1848 werd de belemmering opgeheven voor de politieke participatie van de Lim
burgse elite. Daarvóór golden de regels omtrent het Nederlanderschap, die bepaalden dat 
Nederlandse ingezetenen ‘geboren binnen het Rijk (...) uit ouders aldaar gevestigd’ gekozen 
mochten worden. Toch was van een toenemende integratie na 1848 nog geen sprake. Limburg 
leek zich eerder verder a f te sluiten. Bij de keuze van volksvertegenwoordigers diende vooral 
de eigen streek als referentiekader. De uitspraak ‘ons kent ons’ gaat hiervoor onverminderd 
op. Limburgers voelden zich volgens Lemmens geen Nederlanders, en andersom werd de 
provincie vaak getypeerd als een ‘vreemde eend in de bijt’ of als ‘een eigenaardig kind in de 
Nederlandsche familie’.

Limburg lag niet alleen voor het gevoel ver weg van het Nederlandse politieke centrum, 
maar ook geografisch. In de jaren veertig van de negentiende eeuw hield de snelste 
verbinding naar Den Haag immers nog een reis in van vierentwintig uur. De aanleg van de 
spoorwegen in Limburg betekende een belangrijke verbetering. In 1917 was de reistijd van 
Maastricht naar Den Haag ingekort tot ruim vier uur. Op praktisch gebied kon de politieke 
integratie van Limburg dus zijn voortgang vinden.

Lemmens slaagt er naar m ijn m ening niet echt in de vraag ‘wat is een “ Limburgsch 
vertegenwoordiger” ?’ eenduidig te beantwoorden. Aan de ene kant wijst hij op het 
carrièreperspectief van de Lim burgse Kamerleden en de persoonlijke vooruitgang die zij in
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politiek Den Haag dachten te kunnen boeken, maar aan de andere kant kon de loyaliteit aan 
de nationale politiek niet verhinderen dat voor Lim burgse politici de belangen van Lim burg 
de doorslag gaven. Hierdoor blijft de lezer enigszins verward achter na het lezen van dit boek 
dat desondanks een aanwinst is voor de parlem entaire geschiedschrijving en voor diegenen 
die geïnteresseerd zijn in de politieke geschiedenis van Limburg.

Joane Bolk

Sociale politiek in Nederland

Dirk Jan Wolffram, Vrij van wat neerdrukt en beklemt. Staat, gemeenschap, sociale politiek 
(18/0-1918) (Wereldbibliotheek; Amsterdam 2003) i s b n  90 284 2015 0, 206 p., prijs: € 24,90. 
Bert Wartena, H. Goeman Borgesius (1847-1917). Vader van de verzorgingsstaat. Een halve eeuw 
liberale en sociale politiek in Nederland (Aksant; Amsterdam 2003) i s b n  90 5260 115 1, 400 p., 
prijs: € 25,-.

Wolffram doet in zijn boek onderzoek naar de theoretische grondslagen van en de discussie 
over de sociale politiek in Nederland van 1870 tot 1918 en naar de vormgeving van die poli
tiek in gemeentelijk beleid en op regeringsniveau. Sociale politiek is dan overheidsbeleid 
gericht op de verbetering van de kwaliteit van het bestaan, dus verbetering van het leven en 
de levensvoorwaarden van de Nederlanders. Het gemeentelijk beleid komt in zijn studie aan 
bod aan de hand van wat er op dit gebied gebeurde in vooral Haarlem, Groningen en 
Amsterdam.

Zijn these is dat in de Eerste Wereldoorlog een periode van sociale wetgeving werd afge
rond en beëindigd. Er was geen begin gemaakt aan de ontwikkeling van de verzorgingsstaat, 
maar er was een grens bereikt aan de mogelijkheden van een sociale politiek die uitging van 
een gelimiteerde rol van de staat en van de dominantie van het particulier initiatief. En nu 
die grens was bereikt, stagneerde de sociale wetgeving. Pas na de Tweede Wereldoorlog begon 
met het Noodwetje van Drees de opgang naar de verzorgingsstaat.

Na 1840 had Nederland zich afgekeerd van het centralisme en etatisme van koning Willem 
I. Liberalen van allerlei schakering domineerden vanaf 1848 het parlement en de kabinetten tot 
1870. Toen was het dankzij de uitbreiding van het kiesrecht afgelopen met de liberale over
heersing. Vanaf 1918 zetten namelijk confessionelen en socialisten de toon. De confessionelen 
droegen echter nauwelijks bij aan de sociale politiek; hun sociaal engagement was een afgelei
de van dat van de liberalen, aldus het betoog van Wolffram (p. 13).

De periode van 1840 tot 1870 was een tijd van vooral liberaal debat, waarin door gegoede 
heren eindeloos werd gepalaverd over mogelijke maatregelen ter beteugeling van de 
armoede. Staatsinterventie om het armoedeprobleem aan te pakken werd in elk geval 
afgewezen. Van alle gepraat was slechts de Armenwet van 1854 het resultaat. Armenzorg werd 
daarbij overgelaten aan kerkelijke en andere particuliere instellingen. De overheid zou slechts 
te hulp schieten als deze instellingen tekortschoten. Deze overheid was vooral de 
gemeentelijke overheid. De liberale stadsbestuurders waren het -  al of niet geïnspireerd door
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medici en hygiënisten -  die geleidelijk aan een sociaal beleid opbouwden door te zorgen voor 
bijvoorbeeld goede drinkwatervoorziening, een rioleringsstelsel en later ook voor gas en 
elektriciteit. Dit alles naast gemeentelijke armenkassen. Na 1870 groeide het sociaal 
engagement. De socialisten ageerden en namen in aantal toe. De dreiging van sociale onrust 
leek jonge, radicale liberalen ervan bewust te maken dat na decennia van discussies 
maatregelen -  ook van regeringszijde -  nodig waren om sociale onrust en dito onlusten te 
voorkomen. Dus toch staatsinterventie, zij het naast versterking van de tucht en 
karaktervorming. Deze laatste twee zaken werden een populair aambeeld om op te hameren.

Het eerste resultaat van het nieuwe sociale elan was de aanname van het Kinderwetje 
van 1874. Van Houtens Kinderwetje bleek bovenal een poging om de positie van de volwas
sen werkman op de arbeidsmarkt te versterken door kinderarbeid te verbieden. De doel
stelling leek dus meer economisch dan sociaal geïnspireerd. Een volgende stap werd door 
regering en parlement in 1889 gezet door de aanvaarding van de Arbeidswet. Deze wet 
vloeide voort uit de parlementaire enquête van 1887 naar de arbeidsomstandigheden in 
fabrieken en werkplaatsen en naar de werking van het Kinderwetje. De Arbeidswet kwam 
onder het eerste confessionele kabinet tot stand onder de verantwoordelijkheid van de con
servatieve katholieke minister Gustave Ruijs van Beerenbroek. Ook een Arbeidsinspectie 
werd in het leven geroepen. Hiermee werd een kentering bezegeld. Van nu af was ook voor 
de liberalen een zekere mate van staatsinterventie bespreekbaar. Daarop volgde een decen
nium van sociale wetgeving die de verantwoordelijkheid voor de sociale zorg bij de samen
leving legde, en niet bij de staat. De staat schiep slechts de voorwaarden waardoor de 
samenleving de verantwoordelijkheid voor de sociale zorg kon nemen.Verzekeringen, ver
plicht of niet, moesten de werknemer en eventueel de werkgever (bijvoorbeeld de Ongeval
lenwet) beschermen. En de lokale overheid kreeg instrumenten in handen om op eigen ter
rein sociale politiek te voeren.

Op het niveau van de gemeentepolitiek ging de omslag het verst. Wolffram noemt de 
Indian Summer van het liberalisme (1891-1901) het radicale intermezzo. Zij die het verst wil
den gaan in de bescherming van de werkman door de lokale overheid zouden zich ten slot
te in 1901 verenigen in de Vrijzinnig-Democratische Bond. De scheuring in het liberale kamp 
was daarmee definitief, ook landelijk. Voor de tweede maal werd toen een confessioneel kabi
net mogelijk, dat echter voor de sociale politiek nagenoeg niets tot stand heeft gebracht. Het 
kabinet-Kuyper kwam uiteindelijk op dit gebied alleen maar in het teken te staan van de 
spoorwegstakingen en de ‘worgwetten’.

Wolfframs studie is uitstekend geschreven en zeer verhelderend voor het negentiende- 
eeuwse debat op lokaal en nationaal niveau over de sociale kwestie en over het sociaal beleid. 
De grote aandacht voor dit liberale debat levert het nadeel op dat hij de ontwikkelingen bij 
katholieken en antirevolutionairen blijkbaar alleen ziet als een afgeleide van het sociale debat 
van de liberalen. Hij doet daarmee naar de mening van deze recensent tekort aan het prak
tische werk van confessionele kassen, fondsen, stichtingen en andere instellingen op lokaal 
niveau, maar ook aan de zoektocht van de confessionelen op het landelijk vlak naar een eigen 
sociale visie. De betekenis van het eerste Christelijk Sociaal Congres in 1891 en de invloed van 
de encycliek Rerum Novanun uit hetzelfde jaar worden buiten beschouwing gelaten, hoewel 
beide in hoofdstuk 3 even worden genoemd. En door het eindpunt te leggen in 1918 blijft het 
beleid van het ministerie-Ruijs de Beerenbrouck (met Aalberse als eerste minister van 
Arbeid!) geheel buiten beschouwing. Kortom het boek van Wolffram is een voortreffelijke
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beschrijving van debat en beleid aan liberale kant, maar doet te weinig recht aan beleid en 
debat van confessionele zijde.

In geheel andere stijl is de biografie van Bert Wartena over Hendrik Goem an Borgesius 
geschreven. Vol bewondering beziet Wartena het leven van zijn ‘held’ tegen de achtergrond 
van de Nederlandse geschiedenis. Goem an Borgesius krijgt ook bij W olffram  veel aandacht 
als prototype van een sociaal liberaal, die als representant van een bestuurlijke cultuur een 
patriarchale verantwoordelijkheid voelde voor de zwaksten in de maatschappij. Bij Wartena 
staan Borgesius’ gedrevenheid en engagement met de ‘sociale quaestie’ voorop.

Op 24-jarige leeftijd werd Borgesius hoofdredacteur van Het Vaderland. Daarin uitte hij 
meteen zijn bezorgdheid over de sociale kwestie en riep hij de overheid op om op grote 
schaal onderzoek te doen naar alle sociale problemen in den lande. Een boodschap die hij 
bleef herhalen, ook toen hij in 1877 tot lid van de Tweede Kamer werd gekozen. Deze zou ten
slotte tot de parlementaire enquête van 1887 leiden, waarop Ruijs zijn Arbeidswet kon bou
wen. Als parlementslid bleef Borgesius vechten voor sociale wetgeving, uitbreiding van het 
kiesrecht en vooral de leerplicht voor alle kinderen. Deze zaken lagen voor hem op een lijn. 
In en buiten de Kamer sprak en schreef hij met niet aflatende energie over zijn politieke en 
sociale idealen. In het kabinet-Pierson werd Borgesius in 1897 minister van Binnenlandse 
Zaken. Met vaak grote moeite wist hij de Leerplichtwet, de Gezondheidswet en de Woning
wet door het parlement te loodsen. Voor Wartena is Borgesius de vader van de verzorgings
staat omdat die zijn leven lang vocht voor de solidariteit van allen voor allen, zonder onder
scheid. Ieder mens had recht op inkomen, onderdak, ontwikkeling en democratische 
inspraak. Tegelijkertijd zette hij zich af tegen het socialisme, dat het kapitalistische stelsel 
wilde vernietigen en in de staat de enige oplossing zocht voor alle maatschappelijke proble
men. Zo diep als Wolffram graaft Wartena niet in alle finesses van de liberale politiek.

Wartena’s boek is de biografie van een buitengewoon interessante politicus, polem icus en 
publicist, die onverm oeibaar vocht voor de zwaksten in de maatschappij, geschreven door 
een groot, maar niet onkritisch bewonderaar van deze Borgesius.

G.A.M. Beekelaar

Politieke vertegenwoordiging in theorie en praktijk

Jasper Loots, Voor het volk, van het volk. Van districtenstelsel naar evenredige vertegenwoordi
ging (Wereldbibliotheek; Amsterdam 2004) i s b n  90 284 2027 4, 287 p., prijs: € 29,90.
Gert van Klinken, Actieve burgers. Nederlanders en hun politieke partijen 1870-1918 (Wereld
bibliotheek; Amsterdam 2003) i s b n  90 284 1988 8, 686 p., prijs: € 39,90.

Onder de paraplu van het project‘De natiestaat. Politiek in Nederland sinds 1815’, zagen deze 
twee monografieën het daglicht. Loots’ dissertatie en Van Klinkens studie (bij uitzondering 
in deze reeks geen proefschrift; de auteur promoveerde enkele jaren geleden al aan de Theo
logische Universiteit te Kampen) concentreren zich op dezelfde periode: van het einde van 
de negentiende eeuw tot aan de totstandkoming van de grondwet van 1917. Een van de mijl-
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palen uit de parlementaire geschiedenis, het algemeen (mannen)kiesrecht en de verandering 
van het kiesstelsel, staat hierin centraal. Maar waar Loots onderzoekt waarom in 1917 de keu
ze voor evenredige vertegenwoordiging werd gemaakt en vooral de ontwikkelingen in theo
retische bespiegelingen over representatie onder de loep neemt, verdiept Van Klinken zich in 
detail in de dagelijkse praktijk van de mate van politieke betrokkenheid van burgers en voor
al in de onderlinge verhouding tussen de politieke groeperingen. Opvallend is dat beide 
auteurs concluderen dat de door de grondwet in 1917 vastgestelde wijzigingen met betrekking 
tot kiesrecht en -stelsel niet vanzelfsprekend, ja, zelfs niet zonder meer gewenst waren. Voor 
beiden vormde deze constatering het uitgangspunt voor hun onderzoek.

Het verschil in benadering van de representatiegedachte tussen de heersende liberale poli
tieke elite en de nieuwkomers, de antirevolutionairen voorop, die zich nog een plaatsje in de 
politieke natie moesten bevechten, wordt duidelijk uit de doeken gedaan. De strijd van de 
nieuwkomers voor deelname aan de politiek leidde vanzelfsprekend tot een normatief debat 
over representatie. Liberalen meenden heel lang oprecht dat slechts een meritocratische poli
tieke elite van onafhankelijke, vrijdenkende Kamerleden het algemeen belang kon represente
ren (‘voor het volk’ ) en verzetten zich tegen de belangenbehartiging van speciale groepen o f 
regio’s (‘van het volk’ ). Evenredige vertegenwoordiging werd daarom door hen lange tijd niet 
geaccepteerd, als strijdig met hun perceptie van het algemene, ondeelbare belang. De behou
dend liberale W.H. de Beaufort bijvoorbeeld bleef tot aan het einde van zijn leven deze visie 
toegedaan. De nieuwkomers, antirevolutionairen, sociaal-democraten en rooms-katholieken, 
die te weinig van hun belangen vertegenwoordigd zagen door de ‘onafhankelijke volksverte
genwoordigers’, wilden zelf meepraten en eisten toegang tot de besluitvorming. Deze toe
gangseis lag ten grondslag aan de roep om evenredige vertegenwoordiging. Pas later werd dit 
principe gezien als ideale verdeelsleutel. Deze ontwikkeling is niet los te zien van de uitbrei
ding van het kiesrecht. Met name de komst van het algemeen kiesrecht werd door liberalen als 
dermate bedreigend ervaren voor de continuïteit van vertegenwoordiging van de ‘aristocratie 
van de geest’, dat zij in evenredige vertegenwoordiging, die zij zo lang hadden verfoeid, de eni
ge garantie zagen voor het behoud van weldenkende minderheden. Paradoxaal genoeg was een 
vroege voorstander van het evenredigheidsstelsel als Abraham Kuyper aan het begin van de 
twintigste eeuw minder enthousiast over dit stelsel. De praktijk had hem geleerd dat ook onder 
het meerderheidsstelsel winst te behalen was bij goede stembusakkoorden.

De realisatie van het nieuwe stelsel betekende, zo legt Loots uit, onverm ijdelijk ook aan
vaarding van vorm verandering in de m anier van politiek bedrijven. Evenredigheid vereiste 
een georganiseerd partijwezen. Liberalen hebben zich lang verzet tegen lijstenstelsels die dit 
met zich meebrachten. Illustratief is het voorstel van de Vrijheidsbond om dan m aar met cir
kelvormige kandidatenlijsten te komen om een vastgestelde volgorde van kandidaten te 
voorkom en! Hoe principieel de partijen zich ook tegenover het kiesstelsel opstelden, de 
nuchtere ervaring van zetelwinst o f  -verlies was minstens zo belangrijk in de standpuntbe
paling van partijen.

Loots heeft met dit boek de achterliggende gedachten in kaart gebracht die tot verande
ring van het kiesstelsel leidden. Daarmee heeft hij voorzien in een lacune, waarop al in de 
jaren zeventig de aandacht werd gevestigd door de politicologen Hans Daalder en loop van 
den Berg. Hij heeft er helaas van afgezien tegelijkertijd behalve de wetgevingsgeschiedenis 
ook de staatsrechtelijke consequenties alsmede de effecten op de politieke verhoudingen van 
deze verandering te behandelen. Gezien de actuele aandacht voor verandering van het kies-

16 8



R E C E N SIE S

stelsel, waartoe d 6 6  in de persoon van minister De Graaf zich geroepen voelt, is dat te betreu
ren. De minister lijkt een degelijke studie hiernaar wel te kunnen gebruiken.

De studie van Van Klinken bevat geen theoretische beschouwingen over representatie, 
maar is de neerslag van gedetailleerd onderzoek naar de wisselwerking tussen kiesrecht- 
uitbreiding, partijvorming en de mobilisering van kiezers. Van Klinken wil af van de zijns 
inziens te deterministische geschiedschrijving van de totstandkoming van algemeen 
kiesrecht als logisch, onafwendbaar gevolg van ‘1848’ of van het emancipatiestreven van 
nieuwkomers in de politiek. Behalve de socialisten was geen groepering zonder meer 
enthousiast voor kiesrechtuitbreiding. De gedachte aan de effecten van aanwas van nieuwe 
kiezers zorgde in alle kampen voor bezorgdheid. Van Klinken beschrijft de interactie tussen 
de vier grote politieke stromingen zoals die zich in de negentiende eeuw ontwikkelden 
voordat er sprake was van een verzuilde samenleving. Hij is hiervoor diep in de archieven 
gedoken van politici en kiesverenigingen, en in vele periodieken. Bovendien kon hij 
gebruikmaken van een overvloed aan min of meer recente locale studies en -  dat maakt het 
lezen van dit vuistdikke boek toch tot een plezierige aangelegenheid -  hij benut frequent de 
biografieën en persoonlijke aantekeningen van tijdgenoten als de liberale parlementariërs D. 
van Eek en W.H. de Beaufort. Tal van sprekende voorbeelden over de praktijk van politieke 
campagnes sieren daardoor dit boordevolle boek. De titel Actieve burgers blijkt bovenal van 
toepassing op de strijdbare aanhangers van Abraham Kuyper. Van Klinken haalt een aan Ron 
de longs dissertatie uit 1999 ontleend gegeven aan hoe in 1884 door antirevolutionairen aan 
de hand van overgeschreven kiezerslijsten precies werd bijgehouden welke partijgenoten nog 
niet gestemd hadden teneinde deze nalatigen alsnog aan te sporen om de gang naar het 
stembureau te maken (p. 175).

Het boek is chronologisch ‘verknipt’, zoals de auteur zelf zegt, in vrij korte tijdseenheden: 
perioden van een of twee verkiezingen. Per hoofdstuk wordt steeds een korte samenvatting 
van relevante gebeurtenissen gegeven alvorens tot de politieke activiteiten rond de landelijke 
verkiezingen over te gaan. Daarna passeren alle politieke groeperingen de revue, waarbij veel 
aandacht is voor hun onderlinge relatie. Enkele hoofdstukken bevatten vervolgens een ver- 
kiezingscasus, altijd interessant, maar de keuze van een bepaalde casus wordt niet altijd ver
antwoord.

In de inleiding stelt Van Klinken zich de vraag hoe ondanks het naast elkaar bestaan van 
zo veel minderheden er toch sprake kon zijn van eenheid. Deze vraag vind ik in het boek niet 
expliciet beantwoord. De vaststelling dat er in 1913 sprake was van een duidelijk nationaal 
bewustzijn bij de jubileumviering van Nederlands onafhankelijkheid (p. 482) komt vrij 
abrupt na de bijna vijfhonderd pagina’s die zijn gewijd aan allerlei onderlinge verschillen. 
Een ander voorbeeld ten bewijze van nationale gezindheid ontgaat mij. In hoeverre bood de 
Zuiderzeewet van minister Lely ‘als project van nationale allure’ een evenwicht tegen ver
zuildheid (p. 510)?

Over de wenselijkheid van de verregaande gedetailleerdheid van het boek zullen de 
meningen verschillen. I11 het algemeen zullen vele details alleen diegenen boeien die zeer 
geïnteresseerd zijn in de materie en de periode. Anderen, die uitsluitend geïnteresseerd zijn 
in de hoofdlijnen, dreigen door de bomen het bos niet meer te zien. Voegt het bijvoorbeeld 
iets aan onze kennis toe dat wij de locatie vernemen waar in Amsterdam de liberaal J.W. 
Ijzerman door de kiesvereniging ‘Vooruitgang’ kandidaat werd gesteld (café De Kroon) (p. 
427)? Persoonlijk kan ik die gedetailleerdheid wel waarderen. Ik neem mij bijvoorbeeld voor

16 9



R E C E N SIES

om studenten die ik in het kader van een cursus parlementaire geschiedenis opdrachten 
pleeg te laten maken aan de hand van de Handelingen van de Staten-Generaal dit citaat voor 
te houden: ‘Naar verluidt, waren er (ten tijde van het kabinet-Kuyper; IS) gereformeerde vis
sers die op zee de Handelingen der Staten-Generaal zaten te lezen’ (p. 404). Zijn uitgebreide 
bronnenmateriaal stelde Van Klinken ook in staat en passant enkele uitspraken van door 
hem geraadpleegde auteurs te corrigeren, (bijv. Ron de Jong over zijn visie op de partijop- 
stelling in 1871, Rienk Janssens over de a r  (p. 108,119), Th. van Tijn over de relatie cultuur- 
conjunctuur (p. 169), Henk te Velde over de katholieke Kamerleden (p. 248), J. Stassen over 
de r k s p  (p. 317). De uitvoerigheid van het boek ten spijt mis ik een goed zakenregister. Van 
Klinken heeft zich beperkt tot een register dat alleen met hoofdletters aangeduide namen en 
begrippen bevat. Een woord als evenredigheid valt aldus niet op te sporen. Dit maakt het las
tig om ter vergelijking met Loots’ boek na te gaan wanneer en hoe vaak er in de praktijk van 
het politiek bedrijven gesproken werd over de wenselijkheid van een ander kiesstelsel.

Ineke Secker

Colijn, schipper naast God

Herman Langeveld, Hendrikus Colijn 1869-1944, deel twee, 1933-1944. Schipper naast God 
(Balans; Amsterdam 2004) i s b n  90 5018 717 X, 687 p., prijs: € 37,50.

Met deel 2 van zijn biografie over Colijn heeft Langeveld een formidabel boek op tafel gelegd: 
600 bladzijden tekst en een uitvoerig apparaat aan noten en overzichten van geraadpleegde 
archieven en literatuur. Het behandelt het tweede deel van het leven van de ex-militair 
Colijn, minister aan tal van departementen, die de Nederlandse politiek decennia lang in de 
eerste helft van de twintigste eeuw overheerste. Deze verloor uiteindelijk veel van zijn luister 
in het licht van de langslepende depressie van de jaren dertig, het merkwaardig kabinet dat 
hij in 1939 vormde, zijn omstreden stellingname in mei 1940 tegenover het uitwijken van 
koningin en regering na de Duitse inval, gevolgd door zijn controversiële -  in juli 1940 ver
schenen, maar spoedig herroepen -  brochure Op de grens van twee werelden waarin hij uit
sprak dat Nederland zich zou moeten instellen op een duurzame suprematie van Duitsland 
op het Europese continent. Het boek berust op grondig, in binnen- en buitenland verricht, 
archiefonderzoek. Langeveld is onvermoeibaar in zijn streven waarheid en verzinsel te schei
den, en kleine van grote zaken, die in een altijd goed leesbaar proza worden geanalyseerd en 
beschreven.

Het boek heeft een thematische opbouw, die niettemin in hoofdzaak de chronologie blijft 
volgen. In een eerste deel, over ‘ fascisme en parlementaire democratie’, grijpt de schrijver 
terug naar de jaren twintig voor een uitgebreide behandeling van de contacten die Colijn 
onderhield en bleef onderhouden in de daarop volgende jaren met personen uit de bonte 
kring van sympathisanten met het Italiaanse fascisme. Het analyseert in dat kader Colijns 
eigen rijkelijk autoritaire opvattingen, maar signaleert tegelijk het feit dat hij zelf als minis
ter-president binnen het parlementaire systeem en het partijstelsel zou blijven werken, hoe
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negatief hij ook over partijen en het parlement dacht. In een tweede deel behandelt de schrij
ver uitvoerig ‘de strijd om de gouden standaard’, waarin hij zich tegenover het eerder revi
sionisme van P.W. Klein wapent met het latere onderzoek van J.L. van Zanden in zijn con
clusie dat het vasthouden aan de ‘gave gulden’ wel degelijk sterk bijdroeg aan de diepe 
depressie en werkloosheid die Nederland in de jaren dertig teisterde. Hij noemt Colijn de 
centrale figuur in het hardnekkig ‘bancair-gouvernementele complex’, naast de hoofdfiguur 
van de president van De Nederlandsche Bank, L.J.A. Trip, en andere spelers als C.J.K. van 
Aalst, D. Crena de Jongh en de internationale bankier F. Mannheimer. Daarbij valt op hoe 
weinig aandacht P.J. Oud als verantwoordelijke minister van Financiën tussen 1933-1937 
krijgt. In een derde deel, ‘Van hoogtepunt naar dieptepunt 1937-1939’, beschrijft Langeveld 
zowel het grote electorale succes van Colijn als ‘sterke man’ in 1937, als zijn mislukte poging 
de eerdere brede coalitie met liberalen en vrijzinnig-democraten voort te zetten, gevolgd 
door een analyse van de gespannen verhoudingen in het weer confessionele kabinet tussen 
1937 en 1939. Deze leidden in 1939 tot de val van het kabinet, en Colijns definitieve ecartering 
uit de regeringsmacht, na zijn optreden aan het hoofd van een slechts enkele dagen bestaand, 
irreëel ‘koninklijk’ kabinet zonder katholieken.

I11 het vierde deel van het boek behandelt Langeveld de ontwikkelingen in Indië en de 
groeiende dreiging in Europa. Al eerder maakte Langeveld een fraai gebruik van de persoon
lijke correspondentie die Colijn voerde met de twee gouverneurs-generaal B.C. de Jonge en
A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Het boek hekelt Colijns onvermogen de teke
nen des tijds te verstaan op beide fronten: het op den duur niet te handhaven koloniale rijk 
overzee, en het vertrouwen in de Nederlandse neutraliteitspolitiek die Nederland wel 
opnieuw buiten een wereldoorlog zou houden. In het boek, zoals hij ook deed bij de presen
tatie daarvan, gaat de schrijver in op minder bekende contacten tussen Colijn en Churchill. 
In het nieuwe materiaal dat hij daarin biedt, citeert hij niet het tweede deel van Churchills 
The Second World War, waarin deze refereert aan Colijns bezoek in 1937 aan Churchills bui
ten in Kent: ‘ (He) explained to me the marvellous efficiency o f the Dutch inundations. He 
could, he explained, by a telephone message from the luncheon table at Chartwell press a 
button which would confront an invader with impossible water obstacles’, gevolgd door 
Churchills dodelijke typering: ‘But all this was nonsense.’

Elk van de vier genoemde delen bevat een grondig gedocumenteerde uiteenzetting, 
gevolgd door een recapitulatie en kritische evaluatie onder de terugkerende titel ‘Terugblik’. 
Het vijfde deel behandelt ten slotte het ‘naspel’ van Colijns politieke leven, dat Langeveld, 
aldus de inleiding, maar ‘betrekkelijk beknopt’ behandelt, maar dat nog altijd 100 onmisba
re bladzijden bevat. Het boek eindigt met een sterk kritische epiloog, waarin de schrijver in 
wezen een negatieve balans van Colijns leven opmaakt: ‘De conclusie dringt zich op dat 
Colijn ten aanzien van de belangrijkste vraagstukken waarvoor hij werd geplaatst (bestrij
ding van de economische depressie, onderkenning van het gevaar van nazi-Duitsland, toe
komst van de koloniale relatie met Indië, ontwikkeling van de parlementaire democratie) 
heeft gefaald’, zij het dat hij beklemtoont dat dit een oordeel achteraf is, met alle kennis van 
ontwikkelingen nadien.

In zijn eerste deel citeerde Langeveld F.C. Gerretson die, sprekend over de eisen waaraan 
een biograaf van Colijn zou moeten voldoen, stelde dat met behoud van alle distantie die een 
biograaf moet hebben tegenover de persoon die hij beschrijft, deze ‘tegelijkertijd veel van 
hem (zou) moeten houden’. Langeveld doet dat niet. Maar hij keert de onderste steen boven
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en gaat geen archief voorbij als het erom gaat het boeiende leven van Colijn recht te doen. 
Men kan twisten over de vraag o f een biograaf op zoveel pagina’s aanwezig moet zijn: wik
kend en wegend, oordelend en veroordelend. Maar wanneer dit zo leesbaar en zorgvuldig 
geschiedt als in dit boek, dan heeft men te maken met een voortreffelijk resultaat van onge
meen grondig, jaren eisend wetenschappelijk werk.

Hans Daalder

Tendeloo en D’Ancona: de ene feministe is de andere niet

Anneke L in d e rs Frappez, frappez toujoursV, N.S. Corry Tendeloo (1897-1956) en het feminisme 
in haar tijd (Uitgeverij Verloren; Hilversum 2003) i s b n  90 6550 765 5, 288 p., prijs: € 25,-. 
Hedy d’Ancona, Het persoonlijke is politiek (Uitgeverij Archipel; Amsterdam en Antwerpen 
2003) i s b n  90 6305 095 X, 159 p. prijs: € 16,95.

Mej. mr. N.S.C. (Corry) Tendeloo, die van november 1945 tot oktober 1956 lid van de Twee
de Kamer was, is -  ik kan dat beter maar meteen vertellen -  een van mijn politieke heldin
nen. Zij was een vurig strijdster voor vrouwenrechten en heeft verscheidene ‘heldendaden’ op 
haar naam staan die voor alle vrouwen in Nederland van verstrekkende betekenis zijn 
geweest. Bij haar leven en vooral bij haar dood is zij alom geprezen en geëerd, maar begin 
jaren zeventig hadden haar opvolgsters in de Tweede-Kamerfractie van de P v d A al geen idee 
meer wie zij was geweest. Daarom ben ik blij dat er eindelijk, bijna een halve eeuw na haar 
vroegtijdige dood, een serieuze studie over haar en haar werk is verschenen van de hand van 
de historica Anneke Linders, die er in Utrecht op is gepromoveerd.

Tendeloo was al jong gegrepen door het feminisme. In de jaren dertig heeft zij in de toen
malige vrouwenorganisaties ontzaglijk veel propagandistisch en organisatorisch werk verzet 
voor de rechten van vrouwen. Zij had een advocatenpraktijk in Amsterdam, die haar voort
durend confronteerde met schrijnende gevallen van rechteloosheid van gehuwde vrouwen. In 
de actieve politiek kwam ze pas eind jaren dertig toen ze in de gemeenteraad van Amsterdam 
in haar eentje de fractie van de Vrijzinnig-Democratische Bond ( v d b ) vormde. Haar optre
den in de raad -  ik herinner het 111e nog uit mijn kinderjaren -  haalde regelmatig de krant.

Na de bevrijding kwam ze voor de v d b  in het noodparlement. Na de verkiezingen van 
1946 zat ze als enige vrouw in de fractie van de P v d A ,  die was ontstaan uit de fusie van de 
s d a p  en de v d b  en enkele kleinere groeperingen. En dat zou de eerste v ijf jaren zo blijven. 
In 1946 waren er nog drie andere fracties met een vrouwelijk lid. De politiek was dus, 29 jaar 
11a de invoering van het passief kiesrecht voor vrouwen, een bijna homogeen mannenbedrijf.

In dat bedrijt probeerde Tendeloo als juridisch woordvoerster van een grote regerings
partij de aandacht op vrouwenzaken te vestigen. Daarbij moest ze eerst in haar eigen fractie 
tegen alleen maar mannen opboksen en vervolgens in de Kamer tegen bijna uitsluitend man
nen iets zien te bereiken bij ministers die uiteraard ook mannen waren. Zij sprak de eerste 
jaren over de zuivering, over de reorganisatie van de rechterlijke macht en over het gevange
niswezen. Maar met een zekere passie behandelde zij de verouderde huwelijkswetgeving, de
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nationaliteit van gehuwde vrouwen, de benoeming van vrouwen bij de rechterlijke macht en 
de arbeid van vrouwen in het algemeen. Op die onderwerpen, waarmee veel mis was, kwam 
zij steeds weer terug. Frappez, frappez toujonrs, zou zij er eens van zeggen. Pas in het midden 
van de jaren vijftig zou zij aanwijsbare successen boeken.

Een motie tot ratificatie van het verdrag voor cqualpay, gelijke beloning voor mannen en 
vrouwen, sleepte ze met 47 tegen 39 stemmen door de Kamer waarbij de k v p -dames De Vink 
en Klompé haar in de steek lieten. Vasthoudend als zij was slaagde zij er in ook vrouwen tot 
de Belastingacademie toegelaten te krijgen. Ze had zichzelf aangemeld als student, maar 
kreeg niet eens antwoord van de hoogleraar-directeur! De lex-Van Oven, die een einde 
maakte aan de juridische handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw, was parlemen
tair helemaal voorbereid door Tendeloo. Haar grootste succes was de motie waarin de Kamer 
zich met 46 tegen 44 stemmen verzette tegen het beleid waarbij een huwende o f gehuwde 
ambtenares werd ontslagen. Minister Beel van Binnenlandse Zaken vond dat een getrouwde 
vrouw in haar gezin thuishoorde, maar Tendeloo wees hem erop dat in de praktijk de ont
slagen onderwijzeres de dag na haar huwelijk weer hartelijk welkom was op school, zij het als 
arbeidscontractant zonder sociale rechten.

Tendeloo was een ongehuwde dame uit een Indische familie. Ze was nogal standsbewust 
en haar medefeministen vormden een tamelijk elitair gezelschap. Haar aanhangsters zaten 
dan ook meer in de feministische vrouwenorganisaties dan in de Vrouwenbond van de P vd A .  

Tendeloo was afstandelijk, zeggen de mensen die haar hebben gekend. Anneke Linders heeft 
bijkans wanhopige pogingen gedaan om wat meer van haar te weten te komen, maar de 
strijdbare feministe heeft vrijwel niets over zichzelf nagelaten. Dat is erg jammer.

De studie van Anneke Linders is dan ook vooral een zeer gedegen beschrijving van het 
feminisme van de jaren dertig tot midden jaren vijftig en de rol die Tendeloo daarin heeft 
gespeeld. Helemaal foutloos is het boek overigens niet. Op p. 209 staat dat de Partij van de 
Vrijheid door Oud is opgericht, maar dat moet D.U. Stikker zijn. Bij de stemming over het 
ontslag van de gehuwde ambtenares waren alle negen vrouwelijke Kamerleden eensgezind en 
dat, schrijft Linders op p. 195, is de enige keer geweest in de parlementaire geschiedenis van 
Nederland. Ik waag dat te betwijfelen. I11 het voorjaar van 1930 heeft de Kamer wekenlang 
vergaderd over wijzigingen van de Gemeentewet. Toen zijn de zeven toenmalige vrouwelijke 
Kamerleden onder leiding van de liberale lohanna Westerman ook gezamenlijk opgetrokken 
om, tegen de wens van het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck in, vrouwen benoembaar te 
maken als burgemeester, gemeentesecretaris, gemeenteontvanger en ambtenaar van de bur
gerlijke stand.

Linders was onthutst toen in 1998 het toenmalige Tweede-Kamerlid voor de P v d A ,  Marjet 
van Zuijlen, verklaarde nog nooit te hebben gehoord van Corry Tendeloo. Ik had die erger
nis al in het begin van de jaren zeventig, toen Nel Barendregt, ook lid van de Tweede Kamer 
voor de P vd A en feministe, in een partijblad schreef over‘een motie van een zekere Tendeloo’. 
Het boek van Anneke Linders is dus niet te vroeg verschenen.

Een heel andere persoonlijkheid is Hedy d’Ancona, ook een fervent feministe, maar van 
de Tweede Golf. D’Ancona beschikt over de gave des woords. In Het persoonlijke is politiek 
vertelt zij in steeds boeiend geschreven fragmenten over haar leven, dat emotionele hoogte
en dieptepunten heeft gekend. Zij doet dat met een verrukkelijke humor.

Als een rode draad loopt door haar boek de genegenheid en bewondering voor haar moe
der die vijf kinderen van twee vaders grootbracht en die bijna steeds zelf de kost moest ver-
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dienen. En vooral ook de liefdesgeschiedenis van haar ouders en het lot van haar vader die 
door de nazi’s is vermoord. Treffend schetst zij in enkele zinnen haar grootvader, een Russi
sche meesterschoenmaker en niet te vergeten Ien Dales, een onverstoorbare en veel robuus
tere staatssecretaris dan Hedy zelf was.

Moest Anneke Linders op zoek naar de mens Tendeloo zich afvragen of deze wel eens zou 
hebben gedroomd van haar prins op het witte paard en wat haar seksuele geaardheid zou zijn 
geweest, D’Ancona heeft daar nooit enig misverstand over laten bestaan. Ook in dit boekje 
natuurlijk niet. Komt Tendeloo bij Anneke Linders bijna niet tot leven, D’Ancona blijkt ook 
in haar eigen terugblik, voor zover we dat al niet wisten, een temperamentvolle vrouw met 
een grote levensintelligentie, die zich gemakkelijk aanpast en onderhand haar doel niet uit 
het oog verliest. Ze houdt van mooie dingen en voelt zich in een groezelige omgeving niet op 
haar gemak. In Straatsburg was ze niet alleen onder de indruk van de gratie waarmee Simo- 
ne Veil zich vertoonde, maar ook van de smaak waarmee haar mannelijke collega’s uit Zuid- 
Europese landen zich kleedden. Ze haalt warme herinneringen op aan haar strijdmakker joke 
Smit, maar weet ook nog te melden dat in de plastic bekers waarin deze begaafde vrouw haar 
koffie serveerde, gele kringen waren achtergebleven.

Met Joke Smit heeft d’Ancona in 1968 Man Vrouw Maatschappij ( m v m ) opgericht, een 
feministische pressiegroep die zich vooral richtte op de economische onafhankelijkheid van 
vrouwen. Met Wim Hora Adema begon ze Opzij, een nog steeds bloeiend feministisch 
maandblad. Ze heeft er ongetwijfeld hard aan getrokken. In m v m  deden ze zaken, schrijft ze, 
en in huiskamerbijeenkomsten met huisvrouwen ging het over persoonlijke problemen. 
D’Ancona heeft haar tijd zeker niet in ledigheid doorgebracht. Ze was cabaretière, doceerde 
tien jaar sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam, runde met Maurice de Hond 
een zelfstandig onderzoeksbureau en maakte tal van vrouwenprogramma’s voor de televisie. 
Dat alles combineerde zij met de opvoeding van twee kinderen.

In de praktische politiek is D’Ancona 25 jaar actief geweest als lid van de Eerste Kamer, 
staatssecretaris, minister en lid van het Europese parlement. De lezer die zich afvraagt wat ze 
in die kwaliteiten zoal tot stand heeft gebracht, krijgt in dit smakelijke boekje eigenlijk nau
welijks antwoord, maar daar liggen vermoedelijk ook niet haar grootste verdiensten. In het 
Europese parlement voelde zij zich nog het meeste thuis. Daar kon ze tamelijk onbekom
merd actievoeren en netwerken zoals ze dat in Nederland ook altijd had gedaan. Hopelijk 
doet ze nog eens een boekje open, want ze kan vermakelijk vertellen. Maar ik vrees dat het 
dan nog minder over het politieke handwerk zal gaan dan in deze terugblik.

D. Hillenius

Het einde van het Drees-tijdperk

Jan Willem Brouwer en Peter van der Heiden (red.), Parlementaire geschiedenis van Neder
land na 1945, deel 6, Het kabinet-Drees IV  en het kabinet-Beel II, 1956-1959. Het einde van de 
rooms-rode coalitie (Sdu Uitgevers; Den Haag 2004) i s b n  90 12 09993 5> 371 Po prijs: €  45,-.
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In 2004 kreeg het parlement uit verschillende hoek stevige kritiek te verduren over zijn func
tioneren. Vice-president Tjeenk Willink van de Raad van State merkte in zijn Algemene 
Beschouwingen van het Jaarverslag 2003 op dat parlementariërs zich te veel laten leiden door 
de prioriteiten van de media. ‘De journalisten worden beschouwd als stem van de “ misnoeg
de burgers” ; belanghebbende deelnemers in plaats van kritische waarnemers. Zij worden het 
richtsnoer voor de politieke agendering en (vervolgens) voor het bestuurlijk handelen’, con
stateert hij met spijt. Incidentalisme heeft de volksvertegenwoordigers in zijn greep en dat 
gaat ten koste van de parlementaire aandacht voor de wetgeving. Minister De Graaf voor 
Bestuurlijke Vernieuwing en vvD-coryfee Hans Dijkstal zijn maar twee van de namen die 
Tjeenk Willink in zijn kritiek volgden.

Dergelijke kritiek veronderstelt dat vroeger alles beter, of in ieder geval anders was. Parle- 
mentair-historisch onderzoek heeft alleen al daarom grote waarde: het kan dat beeld relati
veren. Het dit jaar verschenen zesde deel van de serie Parlementaire geschiedenis van Neder
land na 1945 over het vierde kabinet-Drees en het tweede kabinet-Beel doet dat evenzeer.

In 1956 kwam na de verkiezingen van 13 juni slechts moeizaam een nieuw kabinet tot 
stand. Dat mag opmerkelijk worden genoemd, want uiteindelijk namen dezelfde partijen 
deel aan de nieuwe coalitie ( P v d A ,  k v p , a r p , c h u ), die net vier jaar een volledige kabinets
periode met succes hadden afgerond. Drees IV ging na zijn beëdiging op 13 oktober de boe
ken in als het kabinet met de tot dan toe langste formatieperiode.

De verkiezingswinst van de P vd A  ten koste van de k v p  lijkt een belangrijke verklaring 
voor de politisering van de verhoudingen tussen de twee belangrijkste partijen in de roorns- 
rode coalitie. Al in het debat over de regeringsverklaring distantieerde KVP-leider Romme 
zich van ‘het noodkabinet-Drees’ door het als extraparlementair te bestempelen, hoewel hij 
zich nadrukkelijk had bemoeid met de totstandkoming ervan. De k v p  leek bewust te kiezen 
voor een sterkere profilering. De katholieke partij was royaal met het indienen van moties en 
amendementen op wetsvoorstellen, die indruisten tegen eerder gemaakte en vastgelegde 
afspraken in het regeerakkoord. Daarbij ging het veelal om onderwerpen die P v d A -ministers 
in hun portefeuille hadden. De sociaal-democratische bewindslieden moesten daarom veel
vuldig naar het machtswoord grijpen en moties en amendementen ‘onaanvaardbaar’ verkla
ren.

Dat ging twee jaar goed. Met tegenzin gingen de christen-democratische partijen steeds 
voor het dreigement van een crisis door de knieën. Met deze voortdurende stok achter de 
deur wist het kabinet wel resultaat te boeken. Zo sleepte Drees samen met zijn minister van 
Financiën Hofstra ( p v d A )  een pakket maatregelen door het parlement, dat zij noodzakelijk 
vonden om de verslechtering van de economie een halt toe te roepen. Daarbij werden geen 
methoden geschuwd waarvan wij nu zeggen dat ze in een dualistisch stelsel niet thuishoren. 
Want ook toen werden ministers al ingezet om hun partijgenoten in de Kamer in onderons
jes bij dreigende conflicten de juiste richting te wijzen.

De vele onaanvaardbaarverklaringen zorgden wel voor groeiende irritatie in het parle
ment. Toen de maatregelen voor de bestedingsbeperking bovendien al snel hun vruchten 
afwierpen, werden de ideologische verschillen tussen de confessionelen en sociaal-democra- 
ten als vanzelf weer scherper. In tijden van economische crisis werden die nog naar de ach
tergrond gedrukt en wisten de partijen elkaar te vinden in de noodzaak het land er weer eco
nomisch bovenop te helpen. Maar toen de economische problemen waren opgelost, kwamen 
de fundamentele verschillen over de rol van de overheid bij de welvaartsverdeling weer
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bovendrijven. Die combinatie van frustratie en sterke profileringsdrang van de coalitiepar
tijen leidde in december 1958 tot de onvermijdelijke val van Drees’ laatste kabinet.

Dit zesde deel laat verder goed zien dat de media een halve eeuw geleden net zo min 
slechts kritische waarnemers waren als nu. In de verzuilde tijden waren kranten als Het Vrije 
Volk, Trouwen de Volkskrant verlengstukken van geestverwante partijen. Soms waren de poli
tieke leiders tegelijk ook hoofdredacteur, zoals in het geval van a r p -fractievoorzitter Bruins 
Slot die tegelijk de redactieburelen van Trouw bestierde. Om andere redenen en met ver
schillende uitgangspunten waren media toen net zo goed belanghebbende deelnemers als nu.

Maar ook wat Tjeenk Willink kwalificeert als incidentalisme blijkt niet exclusief voor deze 
tijd. Bij de zogenaamde ‘helmenaffaire’, waarbij een groot deel van de bijna 350.000 nieuwe 
helmen voor het leger kwalitatief ondermaats bleek, werden de heren en dames parlementa
riërs tot actie aangespoord door uitgebreide publicaties in de kranten. Deze affaire was 
geenszins een incident. ‘Over elke schandaaltje dat de pers opdiste werden meteen Kamer
vragen gesteld. Die vragen leidden vervolgens weer tot debatten’, stelt het boek. Waar kennen 
we dat van?

Natuurlijk waren vijftig jaar geleden de context en omgeving waarin het parlement ope
reerde anders dan nu. Maar het boek over het vierde kabinet-Drees laat zien dat veel kritiek 
op het parlement over een gebrekkige dualistische houding en de te sterke focus op inciden
ten van alle tijden blijkt te zijn. Vroeger was dus niet alles anders, laat staan beter.

Daarop moet één uitzondering worden gemaakt. Want in de aanloop naar de totstand
koming van dit kabinet en kort na de regeringsverklaring werd minister-president Drees 
geconfronteerd met perikelen in het Koninklijk Huis, die al snel wat beperkt onder de 
noemer Hofmansaffaire werden geschaard. Los van de inhoudelijke details van deze kwestie 
is het vooral interessant om te zien hoe Drees’ verzoek aan de hoofdredacteuren van de 
verschillende media om terughoudendheid te betrachten, een bereidwillig oor vonden. Ook 
de leden van de Eerste en Tweede Kamer zetten nauwelijks hun parlementaire middelen in 
om te interveniëren in de dreigende constitutionele crisis. Hier lijkt sprake van een verband, 
want hadden de volksvertegenwoordigers kunnen blijven zwijgen als ook de Nederlandse 
media vol hadden gestaan over de onenigheid tussen koningin Juliana en prins Bernhard? 
Hier kunnen we stellen dat de situatie wel echt anders was dan nu. Maar zeker ook niet beter.

Rien Fraanje

Voorwerk voor de Mammoetwet

Peter van der Heiden, In de schaduw van de Mammoet. Het onderwijsbeleid van minister
F.J.Th. Rutten (1948-1952) (Walburg Pers; Zutphen 2004) i s b n  90 5730 272 1, 192 p., prijs: 
€  29,50.

De naam F.J.Th. (Theo) Rutten zal de meeste Nederlanders anno 2004 niets zeggen, en ook 
bij (parlementaire en onderwijs)historici is hij niet erg bekend. Anders ligt dat bij zijn ambts- 
opvolger Cals, die als de architect van de Mammoetwet bekend staat. Deze wet, officieel de
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Wet op het Voortgezet Onderwijs geheten, werd in 1963 aangenomen en vijf jaar later geïm
plementeerd. De uitgangspunten van de Mammoetwet waren het vormen van een samen
hangend geheel van onderwijsvoorzieningen na het basisonderwijs, het bevorderen van de 
horizontale en verticale doorstroming, een betere aansluiting op individuele mogelijkheden 
van de leerling en een niet te vroege bepaling van de schoolkeuze. De Wet op het Voortgezet 
Onderwijs onderscheidde voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, algemeen voortgezet 
onderwijs, beroepsonderwijs en andere vormen van voortgezet onderwijs zoals het vor
mingswerk. De meeste uitgangspunten van de Mammoetwet worden ook vandaag de dag 
nog steeds onderschreven.

J.M.L.Th. Cals kreeg in de geschiedschrijving de eer het moeilijke vraagstuk van samen
hang en doorstroming van het onderwijs te hebben opgelost. Dat kwam voornamelijk omdat 
hij niet, zoals Rutten, slechts één kabinetsperiode lang de gelegenheid kreeg zijn ideeën in 
wetten te vertalen, maar van 1952 tot 1963 minister van o k w  was. Nu waren er reeds een aan
tal artikelen en boeken verschenen die de prominente rol van Rutten bij de totstandkoming 
van de Mammoetwet benadrukten. In deel drie van de Parlementaire Geschiedenis van Neder
land uit 1991, band twee, stond al een hoofdstuk over het onderwijsbeleid van het kabinet- 
Drees-Van Schaik (1948-1951) met de mooie titel ‘Rutten verwekt een mammoetje’. Voorts 
gaven bijvoorbeeld H. Knippenberg en W. van der Ham in hun boek Een bron van aanhou
dende zorg. 75 jaar ministerie van Onderwijs [Kunsten] en Wetenschappen 1918-1993 een sub
paragraaf de duidelijke titel ‘De nota-Rutten: op weg naar de Mammoetwet’ mee.

Peter van der Heiden (1965), hoofdauteur van ‘Rutten verwekt een mammoetje’, studeer
de politicologie aan de Universiteit van Nijmegen en is sinds 1991 werkzaam bij het Centrum 
voor Parlementaire Geschiedenis te Nijmegen. In die functie was hij verantwoordelijk voor 
een aantal hoofdstukken in de serie Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945. Rut
ten bleef in de geschiedschrijving altijd in de schaduw staan van zijn staatssecretaris Cals, 
vooral omdat het Onderwijsplan van Rutten uit 1951, waarin de minister een onderwijsbestel 
ontwierp op basis van zijn pedagogische ideeën, tijdens zijn regeerperiode niet in de Tweede 
Kamer werd behandeld. Cals werd de volgende minister van o k w , trok de wetsvoorstellen 
van Rutten terug en diende ze vrijwel ongewijzigd onder zijn eigen naam weer in bij het par
lement. Om Rutten meer recht te doen schreef Van der Heiden daarom een parlementaire 
biografie over deze rooms-katholieke staatsman. Op 14 mei 2004 verdedigde hij deze disser
tatie aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

In de inleiding poneert Van der Heiden de centrale vraagstelling van het proefschrift: 
‘Welk onderwijsbeleid voerde Rutten, als eerste minister van Onderwijs met een pedagogi
sche achtergrond, in de periode 1948-1952? Welke doeleinden streefde hij na, wat wist hij in 
beleid om te zetten en voor welke ontwikkelingen legde hij de basis?’ Uit deze vraagstelling 
volgt als het ware werktuiglijk eerst een biografische schets van Rutten. Vervolgens wordt een 
contextuele beschouwing gegeven over o k w  in een periode van wederopbouw en Koude 
Oorlog, van verzuiling en doorbraak. Dan wordt de visie van Rutten op het onderwijs secto
raal gevolgd, van kleuterschool, lager onderwijs, nijverheidsonderwijs, voorbereidend (hoger 
en middelbaar) onderwijs en hoger onderwijs. Een beetje een vreemde eend in de bijt is 
hoofdstuk vijf, de behandeling van het Onderwijsplan-Rutten, maar het vormt anderzijds de 
spil van de dissertatie. Juist het Onderwijsplan zou uiteindelijk samenhang en cohesie in het 
Nederlandse onderwijsstelsel brengen.
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Peter van der Heiden toont op overtuigende wijze aan dat vrijwel alle onderwijskundige 
ideeën die ten grondslag liggen aan Cals’ Mammoetwet uit de koker van Rutten komen. Rut
ten was van origine een schoolmeester, die echter nauwelijks les heeft gegeven aan jonge kin
deren. Hij ging doorstuderen, werd hoogleraar pedagogiek en psychologie en in 1948 werd hij 
gevraagd toe te treden tot het eerste kabinet-Drees. Enigszins aarzelend deed Rutten dat; die 
aarzeling werd ook of vooral ingegeven door het feit dat hij geen gestaalde katholieke politi
cus was maar, in de woorden van Van der Heiden, eerder een vakminister. In ieder geval was 
Rutten de eerste minister van o k w  die een wetenschappelijk-pedagogische achtergrond had. 
Het was dan ook niet zo vreemd dat hij moderne onderwijskundige ideeën wilde verwerkelij
ken in wetgeving en daarbij in botsing kwam met zowel zijn eigen partij als het parlement.

Voor de politicoloog c.q. parlementair historicus Van der Heiden zijn de onderwijskundi
ge aspecten van Ruttens politieke visie wellicht van minder belang. Voor belangstellenden in 
de geschiedenis van het onderwijs is het daarom jammer dat de pedagogische beweegrede
nen van Rutten om de inhoud van het onderwijs een andere draai te geven grotendeels bui
ten beeld blijven. Bij elke vorm van onderwijs, van kleuter- tot hoger onderwijs, wordt nu 
door de promovendus gesteld dat het eenzijdig ‘intellectualistische’ karakter van het onder
wijs moest worden vervangen door de vorming van de totale persoonlijkheid. Dat is wel heel 
algemeen gesteld.

Een en ander hangt nauw samen met de vrijheid van onderwijs, zoals die met de school
strijd en, parlementair gezien, met de financiële gelijkstelling van 1920 was geregeld. In de 
praktijk bracht dit een distributief onderwijsbeleid met zich mee. Zonder dat Rutten het zich 
wellicht ten volle bewust was, werkte hij met zijn Onderwijsplan mee aan het ontstaan van 
een meer constructief onderwijsbeleid. Dit viel met name bij de christelijke partijen slecht, 
al zou juist de k v p -minister Cals de Mammoetwet door het parlement loodsen. Van der Hei
den heeft op fraaie wijze laten zien dat het ‘voorwerk’ door Rutten werd verricht.

Gerben de Vries

Een gematigde PvdA dankzij ds^ o?

H. Vingerling en C.C. Schouten, Democratisch Socialisten 70. Nevenstroom in de sociaal- 
democratie? (Erasinus Universiteit; Rotterdam 2003) XXXII + 588 p., prijs: € 25,-.

Dit is een wat eigenaardig boek. Op grond van de titel zou de lezer verwachten dat het de 
schrijvers ging om de vraag of Ds’70 een ‘nevenstroom in de sociaal-democratie’ is geweest 
o f niet. Deze vraag is op zichzelf niet heel helder, maar zou niettemin een redelijk helder boek 
hebben kunnen opleveren als Vingerling en Schouten met deze vraag in hun eerste hoofd
stuk waren begonnen, hem vervolgens systematisch hadden uitgewerkt in deelvragen, om 
vervolgens tot beantwoording over te gaan. De auteurs formuleren in hun eerste hoofdstuk 
echter heel andere doelen en vragen. Zij hebben gestreefd naar: (1) ‘het vastleggen van de 
geschiedenis en het gedachtegoed van n s ’70’ ; (2) ‘het bepalen van de plaats van D s ’7 0  in het 
Nederlandse politieke spectrum van de jaren zeventig ( . . .) ’; en (3) ‘het vaststellen van de
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overeenkomsten van het gedachtegoed van de P v d A  van de negentiger jaren ( ...)  met die van 
Ds’70’ (p. 6).

Dat zijn nogal wat doelen. Wellicht hadden de auteurs zich beter kunnen beperken tot de 
geschiedenis en het gedachtegoed van Ds’70. Dat is voldoende voor een proefschrift én dui
delijk. Vingerling en Schouten hebben dat niet gedaan. Sterker nog, het lijkt alsof ze nóg een 
doel hebben gehad met hun boek, namelijk aantonen dat d s ’70 de P vd A  ideologisch heeft 
beïnvloed. Zo schrijven ze over de opbouw van hun boek: ‘Elk hoofdstuk eindigt met een 
kort overzicht van de elementen die wij van betekenis achten voor de onderbouwing van 
onze constatering dat Ds’70 een rol heeft vervuld in de koersbijstelling van de P v d A  in de 
tweede helft van de zeventiger jaren ( .. .) ’ (p. 18). De gedachte dat dit als het ware een ‘ver
hulde centrale these’ van het proefschrift is, wordt versterkt door (1) de stellige ponering 
ervan in de eerste van de ‘proefschriftstellingen’ van Schouten (zoals dat hoort op een apart 
vel bijgeleverd bij het proefschrift), (2) de herhaling van de stelling, als ware het een conclu
sie uit een analyse, op p. 452, en (3) de behandeling van het thema ‘beïnvloeding’ in het 
hoofdstuk over de onderzoeksmethode (p. 16-17). Deze bespreking van het onderwerp ‘beïn
vloeding’ laat de lezer in verwarring achter, omdat de schrijvers hier eerst lijken te beargu
menteren dat ze over ideologische beïnvloeding géén gefundeerde uitspraken kunnen doen, 
vervolgens zeggen dat ze daar toch uitspraken over willen doen, maar ‘voorzichtig’, en ten 
slotte, op volstrekt ontoereikende gronden en op een misplaatste plek (namelijk in een 
methodebespreking) hun conclusie in deze in feite al trekken (p. 17).

We kunnen in dit boek dus zeker vijf verschillende doelen o f vragen ontwaren: drie expli
ciet door de schrijvers geformuleerd, één gesuggereerd door de titel, en één gesuggereerd 
door verspreide opmerkingen in het boek. Hoe kunnen we dit begrijpen? Ten eerste door te 
verwijzen naar het eeuwige probleem van beginnende schrijvers: een duidelijke keuze maken 
en vervolgens bij die keuze blijven. Dat is Vingerling en Schouten dus, zoals zo velen, niet 
gelukt. Ten tweede door te denken vanuit het perspectief van de ‘gematigde, bestuurlijk inge
stelde Democratisch-Socialist’. De auteurs lijken te behoren tot een genre sociaal-democra- 
ten dat het (van meet af, of met terugwerkende kracht) jammer heeft gevonden dat verstan
dige en capabele mensen als Goedhart, Van Stuijvenberg, Drees jr. en Berger de PvdA begin 
jaren zeventig verlieten. En dat deze ‘weglopers’ vervolgens door velen in de P v d A (onder wie 
de gezichtsbepalers van deze partij) als ‘rechtse’ of zelfs ‘extreem-rechtse’ ‘renegaten’ zijn weg
gezet, verguisd, en verder zo veel mogelijk genegeerd. Drees en de zijnen, zo vindt dit type 
P v d A ’ er,  hadden goede ideeën, en dat had de P vd A  veel eerder moeten inzien (vgl. proef- 
schriftstelling 4 van Schouten en proefschriftstelling 5 van Vingerling; zie ook het interview 
met Vingerling in het Nederlands Dagblad, 22 juli 2003).

De gematigde sociaal-democraten Vingerling en Schouten hebben, zo schat ik in, eigen
lijk Ds’70 ‘eerherstel’ willen geven: de o s ^ o ’ers waren geen ‘rechtse renegaten’, m aar een 
onderdeel (‘nevenstroom ’ ) van de Nederlandse sociaal-democratie. Vandaar de titel van het 
boek, waar de auteurs voorzichtigheidshalve toch m aar een vraagteken achter hebben 
geplaatst. Om het ‘eerlijke sociaal-democratische karakter’ van Ds’70 aannemelijk te maken 
is het gewenst de overeenkomsten tussen Ds’70 en de P v d A  (althans de P v d A  van de jaren v ijf
tig en de P vd A  van begin jaren negentig) te benadrukken, en is het ook een aardig idee om 
de koerswijziging van de P vd A  die culmineerde in Koks ‘afschudden van de ideologische 
veren’, op het conto van Ds’70 te schrijven. Zo kan men de schijn doen ontstaan dat n s ’70, 
althans vanuit het perspectief van zeer gematigde, bestuurlijk ingestelde P v d A ’e r s ,  een nutti-
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ge bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse sociaal-democratie. Puur wetenschappelijk 
gezien kon deze poging m oeilijk slagen, en het is de auteurs dan ook niet gelukt om een en 
ander voor een kritische lezer waar te maken. Tot intensief onderzoek naar de ideologische 
ontwikkeling van de P vdA in de periode 1971-1995 anders uitwijst, is het verstandig om het te 
houden op wat we altijd al dachten: d s ’70 heeft er in de Nederlandse politieke geschiedenis 
niet echt toe gedaan, en in de P vdA heeft men Ds’70 altijd zo veel m ogelijk genegeerd.

Wat overblijft is een lekker dik boek vol interessante feiten en leuke anekdotes, vooral voor 
mensen die, om wat voor reden dan ook, Ds’70 toch al een aantrekkelijke o f  interessante par
tij vonden, en voor mensen die graag willen lezen hoezeer Drees jr. in de jaren zeventig gelijk 
had, m aar het niet kreeg. Vingerling en Schouten hebben heel veel materiaal boven water 
gehaald. Uit de ministerraadnotulen melden ze details over de breuk in het kabinet-Bies- 
heuvel die nog niet eerder werden gepubliceerd. Hun verklaringen en duidingen van de fei
ten zijn vaak echter niet overtuigend, en de feiten kloppen niet altijd (zo melden de auteurs 
op p. 264 over Hans Janm aat dat deze ‘ tevergeefs’ zijn diensten aan Ds’70 heeft aangeboden, 
m aar Janmaat is aantoonbaar actief geweest in Ds’70). Vingerling en Schouten hebben niet
temin in m enig opzicht een knappe prestatie geleverd, waar historici en journalisten hun 
voordeel mee kunnen doen, zij het met de nodige voorzichtigheid.

M ar co Schikhof

Journalistieke herinneringen aan linkse idealen en mislukkingen

Jan Joost Lindner, Het tweede kabinet-Den Uyl. Linkse idealen en mislukkingen 1966-1994 
(Uitgeverij Bert Bakker; Amsterdam 2003) i s b n  90 351 2615 7 ,3 16  p., prijs: €  19,95.

Zoals parlementaire historici de parlementaire journalistiek nog wel eens als vluchtig en 
oppervlakkig zien, zo vragen parlementaire journalisten zich soms a f o f de parlementaire 
wetenschappers ooit op het Binnenhof zijn geweest. Van beide kanten wordt de bijdrage van 
de andere beroepsgroep aan de historische en actuele beschrijving van het parlementaire 
bedrijf als het erop aankomt echter vooral gewaardeerd. Dat laatste mag wel heel in het bij
zonder gelden voor het eind 2003 gepubliceerde boek van Jan Joost Lindner over linkse 
idealen en mislukkingen. In feite schreef Lindner een brede parlementaire geschiedenis van 
bijna dertig jaar, de periode van de kabinetten-De Jong tot en met -Lubbers III.

Bijna een kwart eeuw heeft Lindner als colum nist van de Volkskrant wekelijks zijn heel 
eigen com m entaar op de Haagse politiek gegeven. Bijna twintig jaar schreef hij ook com 
mentaren voor de krant, waar hij overigens ruim  veertig jaar bij heeft gewerkt. Na zijn pen
sionering wilde Lindner boeken gaan schrijven. In dit eerste bock heeft hij de hele periode 
die hij zo intensief heeft becom mentarieerd nog eens doorgenom en, vooral, m aar niet alleen, 
aan de hand van zijn eigen journalistieke bijdragen. Daarm ee is het ook een geschiedenis 
geworden van zijn eigen functioneren binnen de Volkskrantredactie. In het midden van de 
jaren zeventig werden de commentaren van Lindner door bijna heel progressief Nederland, 
de P vd A voorop, gelezen, aangehaald en gevreesd. Ook bij de krant zelf had hij het nodige
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krediet. In later jaren moest hij zichzelf gaan ‘splitsen. In de commentaren namens de redac
tie moest hij vooral genuanceerd zijn, in zijn column kon hij zijn eigenzinnige en nogal eens 
rechttoe rechtaan commentaar leveren. Al die jaren heeft hij de beroepspolitici van links zijn 
linkse idealen voorgehouden tot hij onder het laatste kabinet-Lubbers naar eigen zeggen 
door geen hond meer werd gelezen. Zijn krant maakte bovendien een ruk naar rechts waar
door zijn geluid er steeds minder in paste.

Als hoofdtitel voor het boek koos Lindner: Het tweede kabinet-Den Uyl, waarmee hij refe
reert aan de grootste mislukking van links Nederland in de periode die hij beschrijft. Toen 
links in 1977 de op het oog enorme verkiezingsoverwinning niet wist om te zetten in rege
ringsmacht, raakten de idealisten van voorheen steeds meer in het defensief. Het paarse prag
matisme van de jaren negentig zou uiteindelijk de doodsteek voor het idealisme vormen.

De hoofdtitel van het boek is echter wel misleidend. Met de suggestie dat die voor links 
dramatisch verlopen formatie van het beoogde tweede kabinet-Den Uyl het centrale onder
werp vormt, heeft de auteur geen gelukkige keus gemaakt. Over die al veelvuldig beschreven 
formatie weet Lindner ook niet veel nieuws te melden. Dat er juist geen sprake was van een 
enorme verkiezingsoverwinning van links, heeft Lindner verbazingwekkend genoeg niet 
paraat. De P v d A won tien zetels, de kleine linkse partijen verloren tezamen tien zetels. Lind
ner schrijft dat de winst van de P vd A  vooral aan nieuwe kiezers en aan niet-stemmers van 
19 7 2 -vooral in de volkswijken -  te danken was. In zijn eigen taal spreekt hij over‘het scham
pere praatje dat de P v d A alleen de linkse kleintjes had opgevreten’. Dat laatste is inderdaad 
niet waar. Maar dat die tien zetels van klein links vooral bij de PvdA terecht zijn gekomen kan 
toch niet worden bestreden.

Als eerlijk journalist heeft Lindner zich afgevraagd o f hij met zijn invloedrijke commen
taren mede schuldig was aan de mislukking van 1977. Het is boeiend te lezen dat hij zich met 
name verbaasde over de wijze waarop zijn commentaar in partijraden van de P v d A als van
zelfsprekend gebruikt werd op een door hem niet verwachte en zeker niet bedoelde manier.

Al met al is het inderdaad een boek vol subjectieve oordelen, zoals de auteur zelf toegeeft. 
In één adem schrijft hij te zijn uitgegaan van eerbied voor de feiten en fairness te hebben 
nagestreefd; dat alles zonder wetenschappelijke pretentie. Met die laatste opmerking doet hij 
zichzelf bepaald tekort, juist omdat hij voortdurend toont eerbied voor de feiten te hebben, 
ondanks zijn subjectieve oordelen. In het boek zijn maar weinig onjuistheden aan te treffen. 
Zonder aarzeling is sprake van een eerlijke en betrouwbare beschrijving van een omvangrij
ke en boeiende periode, van de hand van een scherp waarnemer en analyticus van het reilen 
en zeilen op het Binnenhof. Talloze interessante zaken komen aan de orde die in andere lec
tuur niet zijn terug te vinden. Dat betreft vooral verhoudingen binnen en tussen fracties en 
partijorganen. Veel politici die in die lange periode een rol van betekenis hebben gespeeld 
worden bovendien raak en meestal fair getypeerd. Met verschillenden van hen had Lindner 
regelmatig contact, waardoor hij goed wist wat er speelde.

A f en toe vraag je je als lezer wel af waarom de auteur bepaalde zaken niet is nagelopen in 
de Handelingen. Het lijkt erop dat Lindner zijn boek alleen op basis van eigen stukken en een 
beperkte reeks publicaties heeft geschreven. En dan kan het geheugen het maar al te gemak
kelijk laten afweten. Als de auteur dat bedoelde met de opmerking met het boek geen weten
schappelijke pretentie te hebben, moet hem dat wel worden verweten. Eenvoudige controle 
van de juistheid van het geschrevene is net zo goed een journalistieke norm als een norm van 
het wetenschappelijke bedrijf.
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Door het boek heen laat Lindner, getalenteerd schaker, de liefhebbers onder zijn lezers 
menigmaal smullen van mooie schaaktermen. De bekende term Staphorster variant is van 
hem. Ook de kleurrijke term bamiakkoord is van Lindner. Begin 1993 lekte Frits Wester, des
tijds CDA-voorlichter en rechterhand van fractievoorzitter Brinkman, met toestemming van 
premier Lubbers het hele verhaal over dat akkoord over de w a o  in geuren en kleuren aan 
Lindner. Brinkman had kort tevoren laten weten niet op twee borden tegelijk te willen scha
ken: met coalitiegenoot P v d A enerzijds en oppositiepartij v v d  anderzijds. Lindner: zoveel 
zelfkennis dient te worden geprezen, want dat is alleen voor de meer getalenteerden aan te 
bevelen. Dat d 66 in 2003 met het c d a  en de v v d  in een kabinet zitting neemt kan de linkse 
idealist Lindner de democraten niet echt kwalijk nemen. Onder schakers geldt immers: een 
stervende mag alles eten. De auteur heeft zich er al jaren geleden bij neergelegd dat de kan
sen voor linkse politiek voor lange tijd zijn verkeken.

Gerard Visscher
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Gesignaleerd

Jan Ramakers

In deze rubriek worden korte signalementen geplaatst van boeken die van belang kunnen 
zijn voor de lezers van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, maar die niet uitvoerig kun
nen worden besproken in de recensierubriek omdat zij te weinig raakvlakken hebben met de 
parlementaire geschiedenis in de strikte betekenis.

Martin Elands en Alfred Staarman (red.), Afscheid van Nieuw-Guinea. Net Nederlands-Indo
nesische conflict 1950-1962 (Uitgeverij t h o t h ;  Bussum 2003) i s b n  90 688 323 3, 207 p., prijs: 
€ 29,90.

Op initiatief van het Veteraneninstituut en het Legermuseum Delft fraai uitgegeven boekwerk 
over de dekolonisatie van Nieuw-Guinea, met de nodige aandacht voor de militaire kant van 
het Nieuw-Guineaconflict. Het boek bevat een redelijk adequaat overzicht van het conflict in 
parlement en pers, zij het dat de auteur onevenredig veel (niet geannoteerde) informatie uit 
persbronnen put, waardoor de parlementaire nuances nogal eens verloren gaan.

Willemien Schenkeveld, Het Kinderwetje van Van Houten. Sociale wetgeving in de negentien
de eeuw (Verloren; Hilversum 2003) i s b n  90 6550 463 X, 88 p., prijs: € 10,-.

Deel 22 in de serie ‘Verloren verleden. Gedenkwaardige momenten en figuren uit de vader
landse geschiedenis', waarin de lezer beknopt en toegankelijk kennismaakt met (min of meer 
willekeurig gekozen) hoogtepunten uit de Nederlandse geschiedenis. Dit deeltje ontleent zijn 
waarde meer aan de helder geschetste context van het probleem kinderarbeid in Nederland 
dan aan de informatie over de parlementaire geschiedenis van het befaamde Kinderwetje.

Dirk Wolthekker, Politiek in een handomdraai. Van Thorbecke tot nu (Uitgeverij Balans; z.p. 
2003) i s b n  90 5018 616 5, 200 p., prijs: € 15,—.

Kleine encyclopedie van de Nederlandse politiek met zo’n driehonderd trefwoorden, van 
‘Aantjes’ tot ‘Zwevende kiezer’. De prettig losse toon noodt tot lezen, maar is niet altijd vol
doende afgewogen. Zo is Marcus Bakker hier vooral een gerespecteerd Kamerlid en minder 
een omstreden politicus van radicaal linkse snit; en Hendrik ‘Boer’ Koekoek is vooral een 
kleurrijk figuur wiens extreem rechtse denkbeelden onderbelicht blijven. Het boek focust 
overwegend op de landelijke politiek; de enkele lemmata over landelijke en gemeentepolitiek 
kunnen worden gemist.
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Kees Lunshof, Van polderen en polariseren. Dertig jaar Nederlandse politiek (Uitgeverij Bert 
Bakker; Amsterdam 2004) i s b n  90 351 2642 4, 319 p., prijs: €  19,95.

Drie decennia Nederlandse politiek in zeven uitvoerige portretten van spraakmakende poli
tici (Den Uyl, Van Agt, Wiegel, Lubbers, Bolkestein, Kok en Fortuyn), alsmede een epiloog 
over ‘Balkenende en de overgangstijd' alles van de hand van Kees Lunshof, dertig jaar lang 
politiek redacteur en columnist van De Telegraaf. Het boek biedt weinig diepgaande analyse, 
maar soms wel een verrassend inzicht, zoals: het premierschap maakt niet gelukkig. Boven
dien is Lunshofs boek uiterst leesbaar.

Peter Rehwinkel e.a., Getromvd met de premier. De f'irst lady's van Nederland in veertien por
tretten (Plataan; Zutphen 2004) isbn  90 5807 2010, 251 p., prijs: € 16,50.

De veertien portretten van naoorlogse first lady’s leveren een originele invalshoek voor een 
beschouwing van het politieke bedrijf. Zij laten de ontwikkeling zien van de dienaressen op 
de achtergrond naar de feministen en uiteindelijk de zelfstandige carrièrevrouwen die toe
vallig zijn getrouwd met de minister-president. Toch lijkt de conclusie onontkoombaar dat 
het first ladyship geen overvloeiende bron van vreugde is, tenzij de persoon in kwestie 
beschikt over een sterk ontwikkeld talent voor dienstbaarheid.

Rudie Kagie, De socialisten. Achter de schermen van de s p  (Mets en Schilt; Amsterdam 2004) 
i s b n  90 5330 365 0, 245 p„ prijs: € 18,-.

Boeiend portret van de s p  in acht thematische hoofdstukken van de hand van VrijNederland- 
redacteur Rudie Kagie. Verwondering en bewondering lijken om de voorrang te strijden in de 
schets van de ontwikkeling van de s p  van intuïtief handelende, radicaal-linkse splinter naar 
vaak gelikt, maar soms nog verbazingwekkend amateuristisch opererende bestuurlijke macht 
die ertoe doet. Maar ook Kagie heeft geen plausibel antwoord op de vraag waarom het s p -suc
cesverhaal bij de laatste Kamerverkiezingen niet werd vertaald in klinkend electoraal resultaat.

Ido de Haan, Het beginsel van leven en wasdom. De constitutie van de Nederlandse politiek in 
de negentiende eeuw (Wereldbibliotheek; Amsterdam 2003) i s b n  90 284 1951 9, 286 p., prijs: 
€ 29,90.

In dit deel van de Natiestaat-reeks laat politicoloog-filosoof De Haan zien hoe de herziening 
van de Grondwet van 1848, de meest ingrijpende uit de nationale geschiedenis, voor het eerst 
een nationale politiek schiep. Vanaf het midden van de negentiende eeuw ontstonden nieu
we scheidslijnen tussen standen en religies, die de basis vormden van het twintigste-eeuwse 
partijenstelsel. Uitdagend is De Haans stelling dat de Nederlandse politiek sedert het einde 
van de twintigste eeuw terechtgekomen lijkt te zijn in een nieuwe constituerende fase die ver
gelijkbaar is met die van rond 1848. Andermaal vragen nieuwe maatschappelijke scheidslij
nen om een aanpassing van het politiek bestel.
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Over de auteurs en de redactie

W. Aantjes (1923) was van 1959 tot 1978 Tweede-Kamerlid, sinds 1971 fractievoorzitter, eerst 
voor de a r p ,  daarna voor het c d a .

C.C. van Baaien (1958) is directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis en bij
zonder hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

G.A.M . Beekelaar (1933) is historicus en oud-universitair hoofddocent geschiedenis aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen.

J.Th.J. van den Berg (1941) is hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Universiteit Lei
den en honorair hoogleraar recht van parlementaire stelsels aan de Universiteit Maastricht.

M.D. Bogaarts (1941) is historicus en was voorheen verbonden aan het Centrum voor Parle
mentaire Geschiedenis.

J. Bolk (1980) studeert politieke geschiedenis van de Nieuwste Tijd aan de Radboud Univer
siteit Nijmegen.

P. Bootsma (1969) is politicoloog, verbonden aan het Centrum voor Parlementaire Geschie
denis.

A.S. Bos (1977) is historicus, verbonden aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis.

B. van den Braak (1958) is historicus, werkzaam aan het Parlementair Documentatie Cen
trum van de Universiteit Leiden.

W. Breedveld (1945) is commentator van het dagblad Trouw en docent politieke communi
catie aan de Universiteit Leiden.

J.W.L. Brouwer (1956) is historicus, verbonden aan het Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis.

H. Daalder (1928) was tussen 1963 en 1993 hoogleraar in de wetenschap der politiek aan de 
Universiteit Leiden. Sinds zijn emeritaat wijdt hij zich, samen met de historicus J.H. Gae- 
mers, aan het schrijven van een meerdelige biografie van W. Drees (1886-1988).
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M J. Fraanje (1973) studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en is parlementair 
redacteur van de Staatscourant.

F.H.M. Grapperhaus (1927) is emeritus-hoogleraar te Leiden en Gent, onder andere in het 
belastingrecht, en was van 1967 tot 1971 staatssecretaris van Financiën.

P.G.T.W. van Griensven (1963) is econoom, verbonden aan het Centrum voor Parlementai
re Geschiedenis.

P.B. van der Heiden (1965) is politicoloog, verbonden aan het Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis, en freelance journalist.

D. Hillenius (1928) was tot 1969 parlementair redacteur van Het Vrije Volk. Daarna was hij 
tot zijn pensionering in 1993 verbonden aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

J.C. Kennedy (1963) is hoogleraar Nieuwste Geschiedenis aan de Vrije Universiteit van 
Amsterdam.

M .H.C.H. Leenders (1957) is historicus, verbonden aan het Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis.

J. Loots (1972) is historicus, verbonden aan de afdeling Politieke Geschiedenis van de Rad
boud Universiteit Nijmegen.

J.P. Pronk (1940) is speciaal VN-gezant voor Soedan en hoogleraar theorie en praktijk van 
internationale ontwikkeling aan het Institute of Social Studies te ’s-Gravenhage en was van 
1989 tot 1998 minister van Ontwikkelingssamenwerking en van 1998 tot 2002 minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

J.J.M. Ramakers (1954) is historicus, verbonden aan het Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis.

M. Schikhof (1970) doet onderzoek naar nieuwe partijen en schrijft daarover een proefschrift 
met de werktitel Reinventing politics. New parties in the Netherlands 1966-1991.

W.P. Secker (1943) is historicus en werkzaam bij de Universiteit Leiden, als gastmedewerker bij 
het Departement Publiekrecht en als gastdocent bij het Departement Politieke Wetenschap.

H.J.C. Termeer (1949) is historicus en thans als beleidsmedewerker onderzoek verbonden 
aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit te Nijmegen.

G. Visscher (1951) is werkzaam bij het Departement Publiekrecht van de Universiteit Leiden.

G.E. de Vries (1960) is freelance historicus en werkt momenteel voor het erfgoedcentrum 
Drents Plateau in Assen.
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H. Wiegel (1941) is voorzitter Zorgverzekeraars Nederland en was van 1971 tot 1977 fractie
voorzitter van de v v d  in de Tweede Kamer, van 1977 tot 1981 minister van Binnenlandse 
Zaken en vice-premier, van 1982 tot 1994 Commissaris van de Koningin in Friesland en van 
1995 tot 2000 lid van de Eerste Kamer.

M.A.M . Wöltgens (1943) is voorzitter van het College van Bestuur van de Open Universiteit, 
was voor de P vdA lid van de Eerste Kamer van 1995 tot 2 0 0 2  en lid van de Tweede Kamer van 
1977 t°t i994> waarvan de laatste vijfjaar als fractievoorzitter.

W.J. van Zanten (1977) is politicoloog cn werkzaam als junioradviseur bij het adviesbureau 
voor Marketing en p r  Winkelman en Van Hessen te Den Haag.
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In het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis kom en historici, politicologen , journalisten en 

(ou d -)p o litic i aan het w o o rd  over uiteenlopende ond erw erpen u it de p arlem en 

taire geschiedenis. Het jaarboek bevat artikelen, interview s, bronnenpublicaties, 

boekbesprekingen en een kroniek van de belangrijkste parlem entaire gebeurten is

sen van het afgelopen jaar.

Het them a van dit jaar is: Het dem ocratisch ideaal. H oew el dem ocratie vanzelf

sprekend lijkt, staat het dem ocratisch ideaal voortdurend ter discussie. Telkens 

w eer w ordt de vraag gesteld: functioneert onze dem ocratie nog optim aal? Jam es 

Kennedy bespreekt in een overzichtsartikel de kritiek vanuit dem ocratische kring 

op de parlem entaire dem ocratie in het interbellum  en in de naoorlogse periode, 

terw ijl Anne Bos en Jasper Loots de pogingen analyseren om  te sleutelen aan het 

kiesstelsel, het stelsel van evenredige vertegenw oordiging. W illem  Breedveld en 

W ijnand van Zanten laten zien hoe de m oderne m edia hun invloed u itoefenen op 

het functioneren van de hedendaagse ‘dram adem ocratie ’; zij contrasteren hun 

bevindingen onder andere met het egodocum ent, een verslag van m inister Beyen 

uit 19S6 over zijn pogingen om  de pers te beteugelen tijdens de G reet-H o fm an s

affaire. Het them a w ordt verder uitgew erkt aan de hand van drie artikelen, over 

respectievelijk  de w orsteling van het parlem ent om  invloed te krijgen op het 

defensie- en buitenlands beleid tijdens de Eerste W ereldoorlog, denkbeelden over 

dem ocratie die leefden bij de (ou d -)illegalite it rond het einde van de Tw eede 

W ereldoorlog en de m aatschappelijke herkom st van Kam erleden. De o u d -p o litic i 

Thijs W öltgens en Jan  Pronk leveren een tweetal essayistische en persoon lijk  g etin 

te bijdragen over het them a. T w eed e-K am ervoorz itter Frans W eisglas ten slotte laat 

vanuit de voorzittersstoel zijn licht schijnen over de ‘ ideale’ T w eede Kam er.
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sam enw erkingsverband van de Radboud U niversiteit te N ijm egen en de Stichting 

Parlem entaire Geschiedenis te Den Haag. Het Centrum  publiceert onder m eer de 

serie Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945.
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