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Witte pakken en integraalhelmen
Waarheidsvinding in de tweede golf van parlementaire enquêtes, 1983-2003

Dirk Jan Wolffram

De enquête als wapen

In 2001 constateerden de Leidse politicoloog Paul ’t Hart en de Utrechtse bestuurskundige 
Mark Bovens dat de Nederlandse politiek dreigde te ontaarden in een inquisitiedemocratie. 
Elke ambtelijke en ministeriële misstap werd onder het vergrootglas van de media gelegd en 
vervolgens publiekelijk afgestraft. Waar in de jaren negentig falende bewindslieden weg leken 
te kunnen komen met een publieke schuldbekentenis, door Ed van Thijn de ‘sorrydemocratie’ 
gedoopt, heerste aan het begin van het nieuwe millennium een ware afrekencultuur. Althans 
volgens ’t Hart en Bovens.1 Nu we een kleine tien jaar verder zijn, kunnen we constateren 
dat er na 2001 weliswaar bewindslieden zijn opgestapt, maar dat dat veelal werd veroorzaakt 
door politieke onenigheid. Zelfs aan het geruchtmakende aftreden in 2008 van minister van 
Wonen, Wijken en Integratie Ella Vogelaar ging geen bestuurlijk falen vooraf. Ze deed het 
slecht in de media en was daarom een risico geworden in de ogen van de partijleiding van de 
pvda. Opmerkelijk is dat in die gelaakte ‘sorrydemocratie’ juist wel harde afrekeningen plaats-
vonden, met nota bene Ed van Thijn als een van de prominente slachtoffers.2 Maar volgens 
Bovens en ’t Hart had Van Thijn gewoon pech gehad en is hij later gerehabiliteerd.

Als we kijken naar de geschiedenis van het zwaarste controle- en evaluatiemiddel van de 
politiek, de parlementaire enquête, dan valt één ding onmiddellijk op. Tussen maart 1983 en 
januari 2003 werden acht parlementaire enquêtes gehouden, daarna niet één meer. Op het 
moment van schrijven van dit artikel (in juli 2010) hangt een mogelijke enquête naar de kre-
dietcrisis boven de markt, maar of die er komt is ongewis. De hoogtijjaren van de parlemen-
taire enquête vielen dus samen met het tijdvak van de sorry- en de inquisitiedemocratie.

Nu is de parlementaire enquête niet in de eerste plaats bedoeld als afrekeninstrument. 
Het enquêterecht biedt de volksvertegenwoordiging bovenal de mogelijkheid zich optimaal te 
informeren om de controle op de uitvoerende macht zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen 
en teneinde zelf met deugdelijke en efficiënte wetgeving te kunnen komen. Laatstgenoemde 
factor was vooral van betekenis voor de enquêtes in de negentiende eeuw, toen de Kamer via 
enquêtes concrete knelpunten in kaart bracht. Het ging toen dus zelfs niet in de eerste plaats 
om controle op de uitvoering van beleid, zoals dat in de enquêtes van de afgelopen decennia 
wel centraal stond.3

Tijd voor een terugblik op een tijdvak waarin de Tweede Kamer met regelmaat greep 
naar het ultieme middel voor ‘waarheidsvinding’ en waarin volgens de ene beschouwer een 
schuldbekentenis volstond voor het verkrijgen van absolutie terwijl de ander een klimaat van 
genadeloze politieke executies constateerde. In deze bijdrage probeer ik te verklaren waarom 
tussen 1983 en 2003 de enquête het belangrijkste instrument voor parlementaire waarheids-
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vinding was. Ik kijk daarbij naar het prestige van de enquête zelf, de gevolgen van de enquête 
voor onderzoekers (met name de voorzitters van de enquêtecommissies) en verantwoordelij-
ken (met name bewindslieden), en de wijzigingen in beleid als gevolg van de enquête.

Start en herstart

Besluitvorming behelst een zorgvuldige afweging van alle mogelijke relevante feiten en een zo 
volledig mogelijke inschatting van de consequenties van het voorgenomen besluit. Dat met 
de inrichting van het moderne politieke bestel na 1848 de Staten-Generaal het grondwettelijke 
recht op enquête toebedeeld kreeg, is dus tamelijk vanzelfsprekend. De enquête bleek echter 
een traag en weerbarstig instrument, dat weliswaar beoogde de kwaliteit van besluitvorming 
te vergroten, maar dat evengoed ingezet kon worden om een lastig besluit op de lange baan 
te schuiven. Bovendien legde het enquêtewerk een onevenredig groot beslag op de tijd van de 
parlementariërs die lid waren van een enquêtecommissie. Andere onderzoeksmogelijkheden 
kwamen meer in zwang, met name de instelling van een staatscommissie, waarin ook niet-
Kamerleden, bijvoorbeeld wetenschappers of vertegenwoordigers van bepaalde maatschap-
pelijke belangen, zitting konden hebben. Dientengevolge was de parlementaire enquête naar 
de omstandigheden in werkplaatsen en fabrieken van 1885-1887 de beroemdste, maar ook de 
laatste in een niet al te omvangrijke eerste golf van enquêtes. Pas na 1945 zou de parlementaire 
enquête weer van stal worden gehaald, bij wijze van controle achteraf op het beleid van de 
regering in ballingschap gedurende de Tweede Wereldoorlog. En na dit zeer omvangrijke, 
maar spoedig vergeten onderzoek werd het stil.4

De parlementaire enquête is een uiterst middel, toe te passen als andere bevoegdheden 
van de Kamer niet het gewenste effect hebben gehad. In 1910 bleek dat de Kamer het niet 
opportuun achtte om de enquête in te zetten tegen een oud-bewindsman.5 De socialistische 
voorman Pieter Jelles Troelstra poogde een parlementaire enquête in het leven te roepen naar 
de handel en wandel van oud-regeringsleider Abraham Kuyper inzake de ‘lintjesaffaire’, een 
treurige aangelegenheid waarin Kuyper eerst verleid werd tot het verlenen van een koninklijke 
onderscheiding in ruil voor steun aan de partijkas van de arp en vervolgens jarenlang werd 
gechanteerd.6

Het bijzondere van het enquêterecht ligt niet zozeer in de bevoegdheid om onderzoek te 
doen, als wel in de mogelijkheid informatie af te dwingen, door het opvragen van documen-
ten en het onder ede horen van personen, vanaf 1977 inclusief topambtenaren en ministers. 
Een enquête veronderstelt dus in laatste instantie de mogelijke inzet van juridische middelen. 
Daarom is het een zwaar instrument dat de Kamer niet lichtvaardig zal inzetten. Daarom ook 
is het recht van enquête in Nederland voorbehouden aan een meerderheid van de Kamer. Een 
poging, in 1982, om ook aan een minderheid in de Tweede Kamer de mogelijkheid te bieden 
een enquête te starten, werd verworpen. Daardoor kan de enquête niet worden gezien als een 
politiek instrument dat kan worden ingezet tegen de regering. Het initiatief voor een enquête 
kan uiteraard worden genomen door een oppositiepartij, maar deze zal toch ten minste een 
deel van de coalitiegenoten moeten paaien. En die zullen normaliter het voortbestaan van het 
kabinet niet in gevaar willen brengen, zoals bleek uit het verzet van regeringspartijen tegen 
enquêtes naar politiek uiterst gevoelige kwesties als het Srebrenicadrama (1995) en de deel-
name aan de oorlog in Irak (2003).
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Het opfrissen van de Enquêtewet in 1977 leidde aanvankelijk niet tot nieuw elan. Vanaf 
1977 kregen ook Kamercommissies het recht een enquête voor te stellen, mochten zittende 
bewindslieden worden gehoord, konden ambtenaren zich niet langer onttrekken aan verhoor 
met een beroep op de ministeriële verantwoordelijkheid voor hun daden, en waren de verho-
ren onder ede in principe openbaar. Toch had het parlement in de roerige jaren tot 1982, met 
achtereenvolgens een coalitie met een minimale meerderheid in de Tweede Kamer (Van Agt 
i, 1977-1981) en een vechtkabinet waarin cda en pvda elkaar de tent uitknokten (Van Agt ii, 
1981-1982), kennelijk geen behoefte aan diepgravend onderzoek met ongewisse resultaten.

Maar in 1983 was het raak. Duidelijk werd dat het regeringsbeleid inzake de ondersteuning 
van de scheepsbouw in Nederland rampzalig had uitgepakt. Ondanks miljardensteun en gigan-
tische overheidsopdrachten ging het Rijn-Schelde-Verolme-concern (rsv) roemloos ten onder. 
De Kamer stemde in met een parlementaire enquête naar rsv, ongetwijfeld omdat op voorhand 
duidelijk was dat de last van de verantwoordelijkheid voor het drama niet alleen diende te wor-
den gedragen door het zittende kabinet. De steun aan Rijn-Schelde-Verolme was al begin jaren 
zeventig ingezet en was ook ondersteund door het centrumlinkse kabinet Den Uyl. Toch bleek 
de uitkomst van het onderzoek onvoorspelbaar. Onder leiding van het onverstoorbare cda-
Kamerlid Cees van Dijk, geflankeerd door de venijnige ondervragers Marcel van Dam (pvda) 
en Theo Joekes (vvd), legde de enquêtecommissie een beerput van incompetentie en zelfover-
schatting bloot aan de kant van de concernleiding, en een ontstellend gebrek aan inzicht in de 
aard van de problematiek aan de kant van bestuur en politiek.7 Nadat was gebleken dat minister 
van Economische Zaken Gijs van Aardenne (vvd) in 1978 de Kamer onvolledig had ingelicht 
over de omvang van de staatssteun aan rsv, kon een crisis ternauwernood voorkomen worden. 
Wel ging Van Aardenne als ‘aangeschoten wild’ het einde van zijn politieke carrière tegemoet.

De Kamer bleek te beschikken over een buitengewoon krachtig instrument voor ‘waar-
heidsvinding’. Tegelijkertijd was gebleken dat dit instrument in potentie gevaarlijk was 
voor blunderende bewindslieden. Toch was met de rsv-enquête de weg vrijgemaakt voor 
nieuwe enquêtes. De rsv-enquête had onmiskenbaar bijgedragen aan het prestige van het 
parlementaire werk. Duidelijk was geworden dat de Tweede Kamer in staat was haar tan-
den te laten zien. Met name de voorzitter van de enquêtecommissie won zeer aan politiek 
aanzien. Van Dijk stond tot zijn aantreden als commissievoorzitter vooral bekend als cda’er 
van de behoudende chu-bloedgroep. Hij was in 1982 een kleine twee maanden minister van 
Ontwikkelingssamenwerking geweest in het rompkabinet-Van Agt iii van cda en d66, de 
meest onaanzienlijke post in een machteloos kabinetje. In 1986 kreeg hij echter het prestigi-
euze ministerschap van Binnenlandse Zaken toebedeeld.

Geëngageerde Kamerleden die zich hadden vastgebeten in een bepaald dossier, zagen onge-
kende mogelijkheden om hun ‘zaak’ tot op de bodem uitgezocht te krijgen en hun eigen poli-
tieke prestige aanzienlijk te vergroten. Tegenwicht tegen eventueel politiek opportunisme werd 
geboden door de formele procedure voor instelling van een enquête. Als gezegd: een meerder-
heid van de Kamer, dus inclusief minstens één coalitiefractie, moest ervan overtuigd worden 
dat een parlementaire enquête noodzakelijk en onvermijdelijk was. Daarbij dient opgemerkt 
te worden dat de commissievoorzitters in het algemeen bekendstonden als bekwame en ter 
zake deskundige Kamerleden, die ook zonder het voorzitterschap naar alle waarschijnlijkheid 
wel carrière zouden hebben gemaakt. 
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Vallende bewindslieden en beleidswijzigingen

Nadat het stof over de rsv-enquête was neergedaald, duurde het even voordat de volgende 
enquête zich aandiende. Het veronderstelde misbruik van bouwsubsidies in de volkshuisvesting, 
in 1986, leek geknipt voor een enquête. Grote beleggers, waaronder het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds, hadden geprofiteerd van het ontbreken van controle op de relatie tussen huur-
prijzen en kwaliteit van de sociale woningbouw. Uit de enquête bleek dat er niet echt onrecht-
matig was gehandeld met bouwsubsidies, al was het systeem verre van doorzichtig, waardoor 
controle van de subsidiëring van sociale woningbouw goeddeels onmogelijk was.8 Uiteindelijk 
zouden de gevolgtrekkingen van de enquêtecommissie mede leiden tot een geheel nieuwe grond-
slag voor de volkshuisvesting, zonder bouwsubsidies, met meer marktwerking en vergaande ver-
zelfstandiging van woningbouwcoöperaties, in de zogeheten Bruteringswet van 1995.

Nog vóór de parlementaire enquête begon, zag staatssecretaris Gerrit Brokx zich al 
genoodzaakt af te treden. Het cda vond zijn aanblijven een te groot risico, zo bleek uit een 
uitgelekte vertrouwelijke brief van de fractievoorzitter aan minister-president Ruud Lubbers. 
Brokx zou in 1988 worden gecompenseerd met het burgemeesterschap van Tilburg. Voorzitter 

Spotprent Teo Gootjes

[Atlas van Stolk]
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van de enquêtecommissie was Klaas de Vries, wiens politieke carrière in een stroomversnelling 
kwam na zijn voorzitterschap. Hij werd achtereenvolgens hoofddirecteur van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en minister van 
Binnenlandse Zaken. De Vries is momenteel een van de éminences grises van de Nederlandse 
politiek, die vanuit de Eerste Kamer soeverein de dagelijkse gang van zaken in de politiek 
overziet. De Vries was in 1977 een van de initiatiefnemers geweest van de nieuwe enquêtewet, 
geldt sindsdien als absolute autoriteit op dit deel van het staatsrecht en was ook weer nauw 
betrokken bij de herziening van de Enquêtewet in 2006.

Het aanschieten van Van Aardenne en het onverhoedse aftreden van Brokx hadden al aan-
getoond dat een bewindsman kwetsbaar is als hij in verband wordt gebracht met een enquête. 
Dat bleek in volle omvang bij de volgende enquête, die zich ontwikkelde tot een klassiek 
drama. Een ogenschijnlijk onbeduidende aanleiding, problemen met de productie van een 
fraudebestendig paspoort, leidde in 1988 tot de harde val van twee bewindslieden. De vvd’er 
Wim van Eekelen moest aftreden als minister van Defensie omdat hij in zijn vorige functie 
als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk was geweest voor het falende 
paspoortbeleid. Ook zijn opvolger op Binnenlandse Zaken, de cda’er René van der Linden, 
door velen gezien als een aanstormend politiek talent, moest het veld ruimen en zijn carrière 
elders voortzetten. Enquêtecommissievoorzitter Loek Hermans (vvd) koos in 1990 voor een 
bestuurlijke carrière als burgemeester van Zwolle en Commissaris der Koningin in Friesland, 
maar kwam in 1998 sterk terug in de landspolitiek. Als minister van Onderwijs was hij onder 
andere verantwoordelijk voor de invoering van het persoonsgebonden budget voor zorgleer-
lingen en de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs.

De paspoortenquête betrof een betrekkelijk marginaal onderwerp, maar had uitzon-
derlijk zware consequenties voor de verantwoordelijke bewindslieden. De kwestie bracht 
het kabinet zelfs op de rand van een crisis. Het zou uiteindelijk een jaar later struikelen 
op een ogenschijnlijk ook tamelijk perifeer onderwerp: het reiskostenforfait, belastingaftrek 
voor forenzen. Met de paspoortenquête was definitief duidelijk geworden dat parlementair 
onderzoek kon leiden tot de val van ministers, ook als gevolg van hun optreden in een eer-
dere functie. De enquête naar de uitvoering van de sociale zekerheid (1992-1993) leidde ech-
ter niet direct tot het aftreden van bewindslieden. Deze enquête was onvermijdelijk gewor-
den na Kamerbrede kritiek op het ontbreken van toezicht op de uitvoering van de sociale 
verzekeringswetten door de werkgevers en werknemers. De enquête stond onder leiding van 
pvda’er Flip Buurmeijer, die vooral op zoek was naar een betere grondslag voor de sociale 
zekerheid.9 Indirect kostte de enquête één bewindsman toch de kop. vvd-staatssecretaris 
Robin van Linschoten moest in 1996 aftreden na kritiek op zijn beleid inzake de benoeming 
van een bestuur voor de nieuwe toezichthouder op de sociale zekerheid en de privatisering 
van de Ziektewet.

Van Linschoten valt te beschouwen als een verlaat slachtoffer van een parlementaire enquête. 
Bij wellicht de meest geruchtmakende enquête gold het omgekeerde. Het onderzoek naar de irt-
affaire (1994-1995), de omstreden opsporingsmethoden van een Interregionaal Rechercheteam 
(irt) van politie en het Openbaar Ministerie in Noord-Holland, kostte nog voordat formeel tot 
een enquête was besloten de kop van de ministers Ed van Thijn (pvda) en Ernst Hirsch Ballin 
(cda). Dit onderzoek kwam op gang in een regelrechte crisissfeer in het voorjaar van 1994, in de 
nadagen van het laatste kabinet-Lubbers. Voor Van Thijn was het aftreden bijzonder zuur. Hij 
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was nog maar net aangetreden na het overlijden van Ien Dales en werd in feite geslachtofferd 
vanwege zijn betrokkenheid bij de affaire als burgemeester van Amsterdam.

Tragiek kleefde de hoofdrolspelers sowieso aan. Commissievoorzitter Maarten van Traa 
(pvda) verongelukte ruim een jaar na het afsluiten van de enquête. Hij had groot respect 
afgedwongen door de heldere en volhardende wijze waarop hij de politie en het Openbaar 
Ministerie tot openheid had gedwongen. Van Traa bleek bovendien de aangewezen persoon-
lijkheid te bezitten om de wereld van de criminaliteitsbestrijding tegemoet te treden, met zijn 
harde en directe wijze van ondervragen en zijn onorthodoxe methoden. Daarbij had hij het 
voordeel dat het onderwerp van deze enquête veel meer tot de publieke verbeelding sprak 
dan dat van de vorige. De openbare verhoren van de twee voorafgaande enquêtes waren nog 
bedaagde gebeurtenissen, vooral gevolgd door betrokkenen. De irt-enquête groeide uit tot 
een regelrecht media event, net zoals de rsv-enquête een televisiegenieke gebeurtenis was 
geweest. Van Traa was zich daar zeer van bewust, sprak heldere taal en orkestreerde de drama-
tiek in de verhoren. Zo liet hij toe dat twee undercover rechercheurs onherkenbaar konden 
getuigen door het dragen van een integraalhelm, waarmee zij onbedoeld bijdroegen aan de 
indruk dat hun opsporingsmethoden het daglicht niet konden velen.10

Enquêtes zijn krachtige hulpmiddelen, zo bleek ook uit de uitkomsten van de enquêtes 
naar de sociale zekerheid en naar de irt-affaire. Beide leidden tot ingrijpende hervorming 
van het beleid. De rol van de sociale partners in de uitvoering van de sociale zekerheid werd 
teruggedrongen, terwijl een onafhankelijke controlerende instantie in het leven werd geroe-
pen. Opsporingsmethoden zoals het gecontroleerd doorvoeren van drugs en het werken met 
undercoveragenten werden aan banden gelegd. In feite werd de complete structuur van het 
opsporingsapparaat op de schop genomen na de irt-enquête.

Als er één enquête in de publieke beleving voortleeft, dan is het wel die naar de nasleep van 
de Bijlmerramp, het neerstorten van een vrachtvliegtuig op twee flatgebouwen in Amsterdam 
Zuid-Oost. De enquête vond meer dan zes jaar na de tragedie plaats, en was het resultaat 
van een niet aflatende kruistocht van pvda’er Rob van Gijzel, de huidige burgemeester van 
Eindhoven. Tegen de stroom in bleef hij pleiten voor meer openheid over de toedracht van de 
vliegramp, en met name over de lading van het neergestorte vliegtuig en de gevolgen van de 
ramp voor de gezondheid van hulpverleners en omwonenden. Meer dan bij de eerdere enquê-
tes draaide het bij de Bijlmerenquête letterlijk om ‘waarheidsvinding’, om het naar boven 
halen van informatie. Rond de ramp bleef een waas van mysteries hangen omdat ministeries 
geen duidelijkheid konden of wilden verschaffen over de aard van de lading van het vliegtuig 
van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al, over eventuele gezondheidsrisico’s en over 
hardnekkige geruchten over mannen in beschermende witte pakken die kort na de crash op 
de rampplek waren gesignaleerd en wier aanwezigheid in verband werd gebracht met het 
spoorloos verdwijnen van de zwarte doos met vluchtgegevens. In navolging van Van Gijzel 
ging ook de enquêtecommissie op zoek naar de feiten. Bij vorige enquêtes was het bewijsma-
teriaal in overvloed aanwezig geweest, maar nu leek van alles te ontbreken, van vrachtbrieven 
tot medische gegevens.

Ook de enquêtecommissie slaagde er aanvankelijk niet in sluitend bewijsmateriaal te ver-
zamelen, presenteerde ten onrechte alarmerende documenten en moest uiteindelijk constate-
ren dat er niets bijzonders in het vliegtuig had gezeten.11 Dat was uiteindelijk nog aanleiding 
voor een kleine rel. Commissielid Theo van der Doel (vvd) trok na presentatie van het rap-
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port flink van leer tegen zijn medecommissieleden. De commissie had zijns inziens rommelig 
en ad hoc gehandeld en de commissieleden hadden zich al te gemakkelijk laten verleiden tot 
optredens in de media die zijn inziens geen enkel doel dienden.

Verscheidene ministers voelden zich na publicatie van het eindrapport kennelijk ten 
onrechte in de hoek gezet, waardoor het Kamerdebat het karakter kreeg van een felle confron-
tatie tussen enerzijds de enquêtecommissie, een deel van de oppositie en Van Gijzel (die geen 
deel had uitgemaakt van de commissie), en anderzijds de verantwoordelijke ministers. De 
politieke stemming werd mede bepaald door de gelijktijdige politieke crisis rond de invoering 
van een referendum speelde. Na de ‘nacht van Wiegel’ was het kabinet weer gelijmd, maar de 
wonden waren nog niet geheeld.

Het rumoer van de Bijlmerenquête was groot, maar het resultaat was voor velen teleur-
stellend. Er was zonder meer sprake geweest van waarheidsvinding, en in dit opzicht is deze 
enquête uiteindelijk exemplarisch, maar de consequenties bleven beperkt tot aanbevelingen tot 
grotere openheid en betere informatievoorziening vanuit de ministeries aan de Tweede Kamer. 
Dat is niet niks; uit de enquête was duidelijk geworden dat de betrokken ministeries al dan niet 
moedwillig wel erg slordig met de informatievoorziening waren omgegaan,12 maar toch viel de 
Bijlmerenquête wat uit de toon. Uiteindelijk was er sprake van veel geblaat (de mediabelang-
stelling was overweldigend) maar weinig wol. Was het daarom dat commissievoorzitter Theo 
Meijer in tegenstelling tot de meeste van zijn voorgangers geen perspectief had op een nieuwe 
fase in zijn politiek carrière? Hij bleef milieu- en landbouwwoordvoerder voor het cda, vertrok 
in 2002 uit de Kamer en werd voorzitter van de Productschappen Akkerbouw.

Het (voorlopige) heftige einde

Het leek alsof de Kamer de bittere nasmaak van de Bijlmerenquête wilde wegspoelen met de 
volgende enquête, die naar prijsopdrijving en corruptie inzake de aanbesteding van grote infra-
structurele werken. Opmerkelijk was dat het opnieuw (mede) Van Gijzel was geweest die het 
onderwerp op de politieke agenda bracht nadat de legendarische en tragische klokkenluider 
Jan Bos een boekje open had gedaan over de gang van zaken bij zijn werkgever, aannemer Koop 
Tjuchem. Het bracht Van Gijzel in heftige botsing met zijn eigen fractie en leidde er uiteindelijk 
toe dat hij de Kamer verliet. De genoegdoening moet groot geweest zijn toen de Kamer in 2001, 
met name op initiatief van cda-Kamerlid Gerd Leers, de latere burgemeester van Maastricht, 
alsnog besloot een enquête te houden, onder leiding van GroenLinks-Kamerlid Marijke Vos, 
de latere wethouder van Amsterdam. Haar commissie toonde aan dat de staat door de jaren 
heen honderden miljoenen te veel had betaald voor wegen, bruggen en tunnels door geheime 
afspraken tussen grote aannemers in de weg- en waterbouw. Het leidde tot vervolging van aan-
nemers, die veroordeeld werden tot het betalen van megaboetes, en het aanscherpen van aan-
bestedingsprocedures. Een in alle opzichten voorbeeldige enquête: de waarheid werd gevon-
den, zondebokken werden aangewezen en het overheidsbeleid werd verbeterd.13

De impact van deze enquête was echter nog veel groter omdat de politieke situatie in 
Nederland inmiddels zeer gespannen en onevenwichtig was geworden. De Paarse kabinetten 
waren opgevolgd door het dramatisch zwakke eerste kabinet-Balkenende, terwijl in de maat-
schappij de weerklank van de kritiek van de vermoorde Pim Fortuyn luid bleef doorklinken. 
Openheid en daadkracht werden verlangd van een overheid wier ambtenarenapparaat als veel 
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te groot en te weinig competent werd beschouwd. De inquisitiedemocratie leek werkelijkheid 
te zijn geworden. Minister Benk Korthals (vvd), inmiddels op Defensie, werd verweten in zijn 
vorige hoedanigheid als minister van Justitie de Kamer onjuist te hebben geïnformeerd. Hij 
trad enkele uren na publicatie van het eindrapport af. De voormalige ministers van Verkeer en 
Waterstaat, Annemarie Jorritsma (vvd) en Tineke Netelenbos (pvda), kregen harde verwijten 
te verduren omdat zij de zaak op haar beloop hadden gelaten.

In deze crisisstemming was de volgende enquête alweer gestart. Zeven jaar na de val van 
de Bosnische enclave Srebrenica en de moord aldaar op ongeveer 8000 Bosnische moslims 
boog een enquêtecommissie zich over de Nederlandse verantwoordelijkheid voor dit drama. 
Al spoedig na de val van Srebrenica was aangedrongen op onderzoek naar de besluitvorming, 
maar de toenmalige regeringspartijen wensten geen parlementair onderzoek, en het kabinet 
gaf het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (niod) opdracht voor een histori-
sche reconstructie van de gang van zaken.14 Toen in 2002 het niod-rapport verscheen, nam 
regeringsleider Wim Kok alsnog zijn verantwoordelijkheid en trad af, ongewild het Fortuynse 
beeld bevestigend dat Paars er een puinhoop van had gemaakt. En hoewel de waarheids-
vinding in het niod-rapport uit politiek oogpunt uitputtend leek te zijn, vond de Kamer 
een parlementaire enquête toch op haar plaats. De behoefte bestond om de hoofdrolspelers 
onder ede te horen en een beperkt aantal onderwerpen nog nader onder de loep te nemen. De 
Kamer wenste er aldus alsnog blijk van te geven zijn verantwoordelijkheid te nemen inzake 
de genocide in Srebrenica. De parlementaire enquête stond onder leiding van d66’er Bert 
Bakker, die eerder al als voorzitter van een parlementaire commissie het uitzendbeleid van 
Nederlandse militairen kritisch had geëvalueerd. De Enquêtecommissie-Bakker accentueerde 
nog eens de chaos en het onvermogen tot effectief ingrijpen bij de legertop en binnen het 
ministerie van Defensie.15 De enquête droeg in dat opzicht bepaald niet bij aan het stabiliseren 
van de politieke verhoudingen en was olie op het anti-Paarse vuur.

Onderzoek, maar voorlopig geen enquêtes meer

Met het onderzoek naar Srebrenica kwam een einde aan de inzet van het enquête-instru-
ment, waarbij de twee laatste, naar de bouwfraude en naar het Srebrenicadrama, goeddeels 
samenvielen. Intussen is veel geruchtmakend onderzoek naar bestuur en beleid verricht door 
parlementaire commissies en door deskundigen. De parlementaire enquête was echter wel-
licht een te zwaar en log middel geworden. Zwaarwegende maatschappelijke knelpunten als 
de integratie van immigranten en de ernstig bekritiseerde opeenvolging van hervormingen 
in het onderwijs leken rijp voor een enquête. Maar het onderzoek naar het integratiebeleid 
(commissie-Blok), het beleid inzake grote infrastructurele werken (commissie-Duijvestein), 
en het onderwijsbeleid (commissie-Dijsselbloem) waren geen enquêtes. Van uitputtende 
waarheidsvinding was geen sprake, getuigen werden niet onder ede gehoord. 

In de praktijk deden ze minstens zoveel stof opwaaien als de eerdere parlementaire enquê-
tes, al rolden er geen koppen. Het integratiebeleidonderzoek onder leiding van vvd’er Stef Blok 
kwam in opspraak vanwege zijn conclusie dat het niet zo slecht gesteld was geweest met dat 
beleid, in een politiek klimaat waarin dit soort uitspraken gezien werd als ‘politiek correct’ en 
daarmee als vergoelijkend en versluierend. Adri Duijvestein (pvda) vestigde de aandacht op zich 
omdat zijn commissie opnieuw harde noten kraakte over de uitvoering van grote infrastructurele 
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werken zoals de omstreden Betuwelijn en de Hogesnelheidslijn van Amsterdam naar België, en 
met name de aanleg van een dure Zuiderzeelijn van Lelystad naar Groningen krachtig ontraadde. 
De impact van het onderzoek onder leiding van pvda’er Jeroen Dijsselbloem op het onderwijs-
veld was enorm, omdat dit liet zien dat decennia van onderwijsvernieuwingen niet hadden bijge-
dragen aan de kwaliteit van het onderwijs. Onderwijsvernieuwing lijkt inmiddels taboe.

Toen de Tweede Kamer in maart 2005 debatteerde over het rapport van de commissie-
Duijvestein bleek dat in de Kamer tevredenheid heerste over de effectiviteit van dit onderzoek. 
Met name werd de vraag besproken in hoeverre een parlementaire enquête meer had kunnen 
bijdragen aan de waarheidsvinding. Daarbij bleek dat de Kamer weliswaar waarde hechtte 
aan de mogelijkheid van het onder ede horen van getuigen, een recht dat is voorbehouden 
aan een enquêtecommissie, maar dat het tegelijkertijd vond dat enquêtecommissies nodeloos 
traag opereerden. Het vooronderzoek vergde veel tijd, en de Kamer was ongelukkig met de 
maandenlange schrijffase, waarin Kamerleden als het ware ondergedoken waren om te komen 
met een zeer lijvig, veelal meerdelig en uitputtend eindrapport.16

Deze terughoudendheid kwam ook aan het licht bij de behandeling van het ontwerp van 
een nieuwe enquêtewet in 2006. Het pvda-Kamerlid Boelhouwer stelde weliswaar nog voor 
in overweging te nemen het enquêtewapen, volgens hem ‘een vlijmscherp zwaard’ dat ook 
te gebruiken is voor informatiewinning in concrete enkelvoudige kwesties,17 maar de cda’er 
Van Beek bepleitte juist grote terughoudendheid: ‘Tot het houden van een enquête dient pas 
te worden besloten, als alle andere mogelijkheden door de Kamer zijn benut en niet of onvol-
doende hebben geleid tot het beoogde resultaat.’18

De Tweede Kamer stemde vervolgens unaniem in met de vernieuwing van de Enquêtewet, 
die was voorbereid onder leiding van Klaas de Vries, inmiddels weer lid van de Tweede Kamer. 
Een belangrijke overweging om tot herziening over te gaan was dat bij de bouwfraude-enquête 
strafbare feiten aan het licht waren gekomen (met name prijsafspraken). Gevreesd werd dat 
in voorkomende gevallen het optreden van een enquêtecommissie het strafrecht in de wielen 
zou kunnen rijden, met name omdat de rechten van onder ede gehoorde verdachten niet 
goed gewaarborgd zouden zijn. De Vries c.s. concludeerde echter dat rechtspraak een eigen 
verantwoordelijkheid diende te houden en dat een enquêtecommissie geen bijzondere opspo-
ringsbevoegdheden (bijvoorbeeld telefoons afluisteren) nodig had.19 Wel kreeg de enquête-
commissie in de nieuwe Wet op de parlementaire enquête, die vanaf 2008 van kracht is, meer 
bevoegdheden voor het doen van onderzoek en voor het afdwingen van getuigenverklarin-
gen. Tegelijkertijd biedt de wet getuigen betere bescherming van hun privacy en bescherming 
tegen ontslag als gevolg van afgelegde verklaringen.

Conclusie

De ‘moderne’ parlementaire enquêtes, zoals die vanaf 1983 tot 2003 zijn gehouden, hebben 
onmiskenbaar hun stempel gedrukt op de parlementaire cultuur. Openbare verhoren gin-
gen spoedig functioneren als een soort eredienst van de politieke openbaarheid, en vormden 
op hun best politiek vuurwerk. De commissievoorzitters wisten zich zonder uitzondering te 
onderscheiden en gingen gaandeweg ‘hun’ enquête personifiëren.

Minder zichtbaar, maar op de lange termijn veel belangrijker, is dat een aantal enquêtes 
aanleiding heeft gegeven tot vergaande beleidswijzigingen. Ongetwijfeld zouden er ook zon-
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der de enquêtes inzake de opsporingsmethoden en de organisatie van de sociale zekerheid 
ingrijpende maatregelen zijn genomen. De enquêtes hebben echter de urgentie en het grote 
belang van de onderzochte problematiek onderstreept en daarmee bijgedragen aan de legiti-
matie van de genomen maatregelen. Met name de parlementaire enquête Uitvoeringsorganen 
Sociale Verzekeringen kan worden aangemerkt als exemplarisch. Na deze enquête werd de 
uitvoering van de sociale zekerheid van onder tot boven opnieuw georganiseerd. Hieraan 
werd langlopend overheidsbeleid gekoppeld waarbij in de sociale zekerheid het verkrijgen en 
behouden van betaald werk centraal kwam te staan. Profiterend van een snelle groei van de 
werkgelegenheid en onder de niet aflatende begeleiding van voormalig enquêtecommissie-
voorzitter Buurmeijer bleek het mogelijk de instroom in de sociale zekerheid te beheersen.

Waar Buurmeijer voor en na de enquête onverstoorbaar voortbouwde aan zijn levenswerk, 
modernisering van een rechtvaardig stelsel van sociale zekerheid, vonden de meeste com-
missievoorzitters zich spoedig terug op prestigieuze posities elders in het openbaar bestuur, 
als minister, Commissaris der Koningin of burgemeester (of als alle drie in het geval van 
Loek Hermans). Ook de tragisch verongelukte Van Traa leek aan het begin te staan van een 
komeetachtige politieke carrière. Bescheidener is de loopbaan van de laatste drie commissie-
voorzitters. Theo Meijer verdween na de Bijlmerenquête in de betrekkelijke anonimiteit van 
de landbouw, Marijke Vos, die op onomstreden wijze leiding gaf aan de bouwfraude-enquête, 
werd wethouder in Amsterdam en Bert Bakker, voorzitter van de Srebrenicacommissie, zag 
in 2006 onverwacht zijn Kamerlidmaatschap beëindigd worden door de dramatische verkie-
zingsnederlaag van d66.

Dat het enquêtewapen na 2003 niet meer werd gehanteerd, valt vooral te verklaren uit het 
feit dat de Tweede Kamer het een te log instrument vond. In een aantal succesvolle parlemen-
taire onderzoeken slaagde de Kamer erin voldoende materiaal bijeen te brengen voor wijzi-
gingen in beleid, zonder dat mensen onder ede gehoord hoefden te worden en alle conclusies 
op goudschaaltjes werden gewogen in veel te lijvige rapporten. Het vinden van de volledige 
waarheid (zo die al bestaat) over gevoerd beleid maakt plaats voor een meer pragmatische 
zoektocht naar degelijke grondslagen voor toekomstig beleid. En daarmee is het parlemen-
taire onderzoek in feite weer dicht bij de voornaamste doelstelling van de negentiende-eeuwse 
enquêtes gekomen.
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