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Inleiding

Ter inleiding: het ‘pardondebat’ van december 2006

‘De oplossing voor de grootste constitutionele crisis waarin een demissionair

kabinet ooit verzeild is geraakt, is even ongekend als de crisis zelf was’.1 Aldus

oordeelde de parlementaire redactie van NRC Handelsblad over de politieke

commotie rondom het generaal-pardondebat van december 2006. Voor de media

was de belangrijkste kwestie of minister M.C.F. Verdonk (Vreemdelingenzaken en

Integratie) het debat politiek zou overleven. Op de achtergrond speelde echter een

staatsrechtelijke kwestie rondom de demissionaire status van het kabinet-

Balkenende III. Vanwege de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 had

het minderheidskabinet Balkenende III (Christen-Democratisch Appèl (CDA) en

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)) reeds zijn ontslag aangeboden aan

de koningin. Zoals gebruikelijk nam de koningin de ontslagaanvrage in beraad en

verzocht de bewindslieden ‘inmiddels al datgene te blijven verrichten, dat zij in het

belang van het Koninkrijk noodzakelijk achten’.2 Deze formulering gaf aan dat het

kabinet thans in demissionaire status verkeerde. In de nieuw gekozen Kamer

tekende zich een meerderheid af voor de totstandkoming van een pardonregeling

voor asielzoekers die hun eerste aanvraag voor 1 april 2001 hadden ingediend. 

W.J. Bos (Partij van de Arbeid (PvdA)) verzocht in een motie het kabinet geen

onomkeerbare stappen te nemen ten aanzien van deze groep asielzoekers, in

afwachting van een eventuele behandeling van een pardonregeling in de Tweede

Kamer. De motie werd met een krappe meerderheid van 75 tegen 74 stemmen

aangenomen.3

Het kabinet en de regeringspartijen hadden altijd stelling genomen tegen een

pardonregeling en beriepen zich op het staatsrecht om aanneming van de motie 

te voorkomen. CDA-woordvoerder W.G.J.M. van de Camp oordeelde dat de motie

vooruitliep op een debat over een generaal pardon en derhalve achtte hij het

‘staatsrechtelijk niet zuiver’ over dit onderwerp te besluiten. Het betrof een

onderwerp dat op de informatietafel lag en het paste een demissionair kabinet

daarom niet hierover te besluiten, aldus de christendemocraat. Bos reageerde dat

juist de voortzetting van het uitzettingsbeleid controversieel was en, gezien de

nieuwe politieke verhoudingen, een demissionair kabinet er goed aan zou doen 

dit beleid op te schorten. 4 Ook A. Rouvoet (CU) sprak zich uit voor de motie, en

benadrukte dat de Kamer niet vroeg om een pardonregeling, maar slechts om het

afzien van onomkeerbare stappen.5

6
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De ministers weigerden de motie uit te voeren. Ze lieten de Kamer weten dat zowel

kabinet als parlement zich in een demissionaire periode uiterst zorgvuldig diende

op te stellen. Volgens de bewindslieden liep de motie vooruit op nieuw beleid; een

demissionair kabinet kon deze motie dan ook eenvoudigweg niet uitvoeren.6 Wel

liet de verantwoordelijke minister Verdonk weten in afwachting van een nader debat

met de Tweede Kamer de uitzetting van vreemdelingen op te schorten.7

In de Tweede Kamer liep de spanning over de verklaringen van Verdonk hoog op. 

De Kamer verzocht de bewindsvrouw in de motie-Dijsselbloem (PvdA) om de

opschorting van de uitzettingen niet slechts tot en met het aanstaande debat te

verlengen, maar tot het einde van de formatiebesprekingen. Nadat ze ook deze

motie weigerde uit te voeren, diende J.R.V.A. Dijsselbloem een tweede motie in,

waarin de handelswijze van de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie 

werd afgekeurd. 

Premier Balkenende (CDA) benadrukte dat het niet uitvoeren van de eerste motie-

Dijsselbloem kabinetsbeleid was en ontraadde de motie.8 Desondanks nam de

Kamer de motie aan en zij plaatste zodoende het kabinet voor een voldongen feit.

Balkenende kon de portefeuillekwestie niet stellen omdat het kabinet al zijn ontslag

had aangeboden aan de vooravond van de verkiezingen van 22 november 2006. Na

lang beraad las de premier op 13 december de kabinetsreactie voor in de Tweede

Kamer. Het kabinet volgde in grote lijnen de motie-Bos en de motie-Dijsselbloem

door uitzettingen van asielzoekers voorlopig op te schorten. Vreemdelingenzaken

werd uit het takenpakket van minister Verdonk gehaald, voortaan zou E.M.H.

Hirsch-Ballin (Justitie, CDA) voor dit beleidsterrein verantwoordelijk zijn. De liberale

bewindsvrouw bleef minister van Integratie, en kreeg daar nog Jeugdbescherming,

Preventie en Reclassering bij, taken de voorheen toebedeeld waren aan de minister

van Justitie. Daarnaast verklaarde Balkenende expliciet dat de ministers van VVD-

huize zich niet konden verenigen met de opschorting van de uitzettingen, maar dat

zij vanwege de regeerbaarheid van het land toch aanbleven.9

Op deze manier kwam een uiterst curieuze episode uit de parlementaire

geschiedenis tot een einde. Naast de inhoudelijke discussie over de uitzetting van

uitgeprocedeerde asielzoekers, bracht de kwestie ook de moeizame verhouding

tussen Tweede Kamer en demissionair kabinet aan het licht. In de parlementaire

geschiedenis is het vaker voorgekomen dat de Tweede Kamer de regering verweet

dat zij zich niet voldoende bewust was van haar demissionaire status. Nu was de

situatie echter omgekeerd. Niet het kabinet werd opgeroepen terughoudendheid te

betrachten, de oproep was juist tot het parlement gericht. Het kabinet en de

regeringspartijen VVD en CDA vonden het ongehoord dat een meerderheid van de

9

Kamer een demissionaire minister opriep een controversiële beleidswijziging door

te voeren. Volgens de partijen ter linkerzijde was in de nieuwe Kamer voortzetting

van het uitzetbeleid uitermate omstreden en paste het een demissionair kabinet de

uitzetting op te schorten. In tegenstelling tot het kabinet was de Tweede Kamer in

geen geval demissionair, zo oordeelden zij. Integendeel zelfs: een nieuw gekozen

volksvertegenwoordiging met een nieuw mandaat was allesbehalve demissionair.

Het constitutionele debat was voor beide partijen vrijwel onmogelijk te winnen,

aangezien het staatsrecht te weinig handvatten bood om een eenduidig oordeel te

vellen in deze kwestie. 

Demissionair in historisch perspectief

‘Juist omdat de regels het spel bepalen en dus de uitkomst van machtsstrijd kunnen

beïnvloeden, zijn koele wettelijke regels alleen voor een parlement niet genoeg’, zo

constateert historicus H. te Velde in zijn oratie Het theater van de politiek, die hij

uitsprak bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar politieke cultuur aan de

Rijksuniversiteit Groningen.10 Het staatsrecht geeft inzicht in de juridische

verhouding tussen demissionair kabinet en Tweede Kamer, maar biedt onvoldoende

inzicht in de wijze waarop beide organen zich in de praktijk tot elkaar verhouden.

Aan de historicus de taak om vanuit zijn empirisch onderzoek een interpretatie te

geven van de historische werkelijkheid. De staatsrechtelijke overwegingen zijn dus

noodzakelijk voorwerk, maar voor een historische analyse van de verhouding tussen

demissionair kabinet en Tweede Kamer niet genoeg. Parlementairhistorisch

onderzoek vergt meer dan alleen een schets van de juridische kaders en een

beschrijving vanuit de Handelingen. Geschiedenis als wetenschap vereist een

verantwoorde interpretatie van het bronnenmateriaal. Voor dat het casusonderzoek

begint, volgt daarom eerst een beargumenteerd overzicht van historische

benadering die in deze studie gehanteerd wordt.

Parlementaire geschiedenis: Van naslagwerk naar analyse

Onderzoek naar de Nederlandse parlementaire geschiedenis kent een traditie die

ruim een eeuw oud is. W.J. van Welderen Rengers pionierde in 1905 met zijn Schets

eener parlementaire geschiedenis van Nederland van 1849 tot 1891.11 Kort na de

Tweede Wereldoorlog bouwde de vrijzinnig-democraat P.J. Oud voort op dit

fundament, toen hij Het jongste verleden. Parlementaire geschiedenis van

Nederland, 1918-1940 publiceerde.12 Het in 1970 opgerichte Centrum voor

Parlementaire Geschiedenis (CPG) heeft als doelstelling het voortzetten van het
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werk van Van Welderen Rengers en Oud. De parlementairhistorische opvatting die

het CPG hanteert, verdient dan ook nadere aandacht.

In de inleiding van het zevende deel uit de serie Parlementaire geschiedenis van

Nederland na 1945 gaan de historici J.W.L. Brouwer en J.J.M. Ramakers in op hun

opvattingen over het bedrijven van parlementaire geschiedenis.13 Zij signaleren in

2001 een belangrijke verandering in de werkwijze van het CPG. ‘Hadden de delen tot

en met het boek over het kabinet-Drees II voornamelijk het karakter van een sterk

beschrijvend naslagwerk, met ingang van de studie over het kabinet-Drees III is het

uitgangspunt de politieke analyse van een kabinetsperiode’, aldus de redacteuren.14

De parlementaire geschiedenis heeft dus een ontwikkeling doorgemaakt van een

beschrijvende, naar een meer analytische vorm van wetenschap. Brouwer en

Ramakers leggen de nadruk op de ontwikkeling van de politieke verhoudingen

gedurende een kabinetsperiode, en op welke manier deze van invloed is geweest op

het verkeer tussen parlement en kabinet. Om deze benadering goed ten uitvoer te

kunnen brengen, geven de redacteuren in Regeren zonder rood de meeste aandacht

aan momenten waarop de politieke verhoudingen onder druk kwamen te staan of

een wijziging ondergingen.15 Deze opvatting van parlementaire geschiedenis stelt

politieke spanning centraal en maakt het mogelijk een verantwoorde selectie te

maken van te bestuderen momenten uit de parlementaire geschiedenis. De

klassieke parlementaire geschiedenis had als grootste nadeel dat het leidde tot

uiterst omvangrijke studies, waaruit moeilijk de essentie van een bepaalde

parlementaire periode viel te destilleren. De moderne opvatting leidt tot veel minder

lijvige studies, waarin de ontwikkeling van de politieke verhoudingen zichtbaar

wordt. 

Politieke dynamiek

De moderne parlementaire geschiedenis zoals bedreven door het CPG stelt dus 

niet langer sec het beleidsresultaat centraal, maar de verandering van de politieke

verhoudingen in en tussen Kamer en kabinet. De vraag die zich dan opdringt is

welke factoren deze verhoudingen bepalen en bewegen. Kortom: wie of wat bepaalt

de politieke dynamiek? Brouwer en Ramakers laten in de conclusie van Regeren

zonder rood de factoren die van invloed zijn op de politieke verhoudingen de revue

passeren. 

Wat betreft de verhoudingen in de ministerraad hechten zij veel waarde aan de

persoonlijke verhoudingen tussen de bewindslieden. Sterke persoonlijkheden in

de ministerraad weten meer invloed uit te oefenen. De rol van de premier krijgt

bijzondere aandacht. Wanneer hij kan fungeren als bindmiddel, komen de

11

verhoudingen in de Trêveszaal minder snel onder druk te staan. De verhoudingen

tussen kabinet en Tweede Kamer is sterk afhankelijk van bepaalde randvoor -

waarden, zo kan opgemaakt worden aan de conclusie van de redacteuren. Een

parlementaire of extraparlementaire status van het kabinet bepaalt voor een

gedeelte de verhouding tussen bewindslieden en Kamerleden. Binnen het kader van

de status van het kabinet, achten zij wederom het persoonlijke in de politiek van

groot belang. Een minister die zijn beleid sterk over het voetlicht kan brengen,

ondervindt doorgaans minder tegenwerking van de Kamer. Volgens Brouwer en

Ramakers veranderen daarnaast de verhoudingen tussen Kamer en kabinet

naarmate het kabinet succesvol beleid tot stand kan brengen. De invloed van

ministers is tanende, op het moment dat hun beleid weinig succesvol is. De

politieke verhoudingen tussen Kamerleden worden voornamelijk vormgegeven door

de manier waarop coalitie en oppositie opereert. Dit is afhankelijk van een sterk of

zwak optreden van de fractieleiders, maar ook van ideologische strijd die zich

binnen de verschillende partijen afspeelt. Als oppositiepartijen intern verdeeld zijn,

kan het kabinet minder tegenwerking verwachten. Tegenwerking kan ingegeven

worden door opvatting over het kabinetsbeleid, maar ook door politieke opvattingen

over lange termijn. Uit de conclusie van Brouwer en Ramakers valt op te maken dat

het mogelijk is dat een oppositiepartij zijn toon matigt, als het hoopt na de

verkiezingen met een zittende regeringspartij een nieuw kabinet te formeren.

Externe factoren kunnen het een kabinet, fractie of coalitie makkelijker of moeilijker

maken. Wanneer het economisch tij gunstig is, kan men verwachten dat ministers

hun beleid makkelijker aan de Kamer kunnen verkopen. Oppositie voeren wordt dan

juist lastiger. Slechts summier worden enkele opmerkingen gemaakt over de invloed

van de publieke opinie. De redactieleden constateren dat een goed optreden van

een kabinet in de openbaarheid positief is voor de machtspositie. Veel meer wordt

er over de representatie van de politiek niet gezegd.16

Parlementaire geschiedenis als machtstrijd

Uit bovenstaande analyse komt een sterk machtsgerelateerde opvatting van

parlementaire geschiedenis naar voren. Het vakgebied wordt voorgesteld als de

studie van de ontwikkeling van politieke verhoudingen in een bepaalde periode. 

Die politieke verhoudingen worden in hoofdzaak bepaald door een voortdurende

machtstrijd in het kabinet, in de Kamer en tussen Kamer en kabinet. Historicus 

J.L.J. Bosmans omschrijft een dergelijke opvatting treffend als de ‘harde kant’ van

politiek, ‘waarbij vanuit de machtsvraag naar politiek wordt gekeken’.17
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Deze opvatting heeft bepaalde voordelen. De totstandkoming van beleid blijft

onderdeel uitmaken van het onderzoek, maar niet meer als resultaat op zich. Het is

eerder een bijproduct van een onderzoeksproces dat het beleid en de Kamer -

debatten beziet als toppen van ijsbergen die boven water uitsteken. Onder het

wateroppervlak speelt zich de machtstrijd af waar de parlementairhistoricus zicht op

krijgt. De brede opvatting van de machtsvraag zorgt daarnaast dat er voldoende

aandacht kan zijn voor het persoonlijke in de politiek en de rol van persoonlijke

verhoudingen als politiek smeermiddel. Daarnaast krijgt ook het lange termijn

aspect van de machtsvraag voldoende aandacht. De opvatting gaat ervan uit dat

oppositiefracties er naar streven in de volgende kabinetsperiode regeringsverant -

woor delijkheid te dragen. Coalitiefracties willen op hun beurt op het pluche blijven.

De politiek van alledag moet dus ook in dat licht bekeken worden. 

Toch bestaat er onder historici de nodige discussie over de vraag of alleen de harde

kant van politiek voldoende is voor een goed begrip van parlementaire geschiedenis.

Ook de zachte kant van politiek komt hier daarom aan de orde.

Politieke cultuur

Is de harde kant van parlementaire geschiedenis in essentie een studie naar de

machtsvraag, de zachte kant is een culturele benadering van politiek. Eén van de

vaandeldragers van onderzoek naar politieke cultuur is historicus H. te Velde. In Het

theater van de politiek breekt hij een lans voor een visie op politiek ‘als een vorm

van cultuur met rituele, symbolische en spelelementen’.18 Deze visie op politieke

geschiedenis is nog relatief nieuw. Nederlandse pionier op dit gebied is de

Utrechtse hoogleraar politieke geschiedenis H. Righart. In zijn inaugurele rede

Politieke cultuur. Een omgevingsverkenning pleit hij voor een verbreding van de

studie naar politiek. Politieke besluiten en besluitvorming kunnen alleen op waarde

geschat worden als voldoende aandacht wordt besteed aan de politiekculturele

achtergrond van die besluiten. Aandacht voor politieke vorm, rituelen en symbolen

zijn volgens Righart dan ook onontbeerlijk voor een goed begrip van politiek.19

Te Velde bouwt dus voort op de basis die Righart heeft gelegd. Hij concentreert 

zich niet alleen op politiek in brede zin, maar geeft ook eerste aanzetten voor een

culturele benadering van parlementaire geschiedenis. Volgens Te Velde is ‘ritueel, 

in de zin van zich herhalend, gestandaardiseerd en symbolisch geladen gedrag, 

iets wat bij parlementen hoort’.20 Om deze rituele kant van politiek inzichtelijk te

maken, ontleedt hij de democratische vertegenwoordiging. Aan de ene kant staat de

eigen verantwoordelijkheid van de politieke actoren. Zij moeten politieke kwesties

definiëren, agenderen en een standpunt innemen. Omdat dat proces in goede

banen geleid moet worden, zijn in de loop der tijd spelregels ontstaan over plaats,

13

tijd, handeling en deelnemers aan het politieke spel. Dat zijn niet zozeer de formele,

staatsrechtelijke regels - al kunnen ze ermee overeenkomen - maar de, vaak

stilzwijgende, afspraken horende bij het politieke proces. Deze afspraken hebben

vaak een sterk ritueel karakter, en bepalen in hoge mate het uiterlijk van de

opgevoerde politieke voorstelling. Om de politiek goed te begrijpen is kennis van

het politieke ritueel noodzakelijk, ‘want de inzet is telkens een strijd over de

oplossing van een vraagstuk, en zelfs een machtsstrijd over de bepaling van de

agenda’, aldus Te Velde.21 Voor de politiek onervaren buitenstaander kan politiek

overkomen als een inhoudsloze opvoering van telkens hetzelfde toneelstuk. Dit

ritueel heeft echter wel degelijk een functie, want het bepaalt de context waarbinnen

de politieke machtstrijd gestreden en beslecht wordt.22

Aan de andere kant van de politieke vertegenwoordiging situeert te Velde de relatie

tussen politici en het electoraat. In die context staan niet zozeer de politieke

spelregels, maar staat representatie centraal. In dit verband stelt hij de politiek voor

als een vorm van melodrama. De acteurs proberen in hun voorstelling te appelleren

aan waarden en gevoelens in brede zin, zoals die bij het electoraat leven. Door

aandacht te besteden aan imago en status probeert de politicus een brug te slaan

tussen de ondoorzichtige politieke arena en de samenleving. Hij stelt niet de

inhoud, maar de vorm van behandeling van de aanhangige kwestie centraal.23

Met deze benadering maakt Te Velde de weg vrij voor de rol van het persoonlijke 

in de politieke geschiedenis, maar slaat hij ook een brug tussen het bastion der

politiek en de veranderende maatschappij. Als het normen- en waardenstelsel in de

samenleving verandert, zal ook de vorm en stijl van de politiek veranderen. Deze

relatie werkt twee kanten op: politici reageren niet alleen op veranderende waarden

in samenleving, maar kunnen ook proberen zelf de maatschappelijke moraal te

beïnvloeden. Het verklaart het engagement van de kiezer niet alleen vanuit

verkiezingsprogramma’s of politieke winst- en verliesrekeningen uit het verleden,

maar ook vanuit de opstelling van individuele politici.

Politiek Utopia

Te Velde interpreteert het appelleren aan bepaalde waarden en normen vooral als

een manier om een brug te slaan tussen politiek en samenleving. J.C. van Zanten

laat in zijn dissertatie Schielijk, Winzucht, Zwaarhoofd en Bedaard. Politieke

discussie en oppositievorming 1813-1840 zien dat een meer ethische benadering

van politiek niet alleen als dramaturgische, maar ook als onderdeel van het politieke

spel opgevat kan worden.24 Weliswaar ligt de focus van zijn onderzoek in de eerste

helft van de negentiende eeuw, zijn opvattingen over politieke cultuur kunnen ook

van toepassing zijn op meer recente politieke geschiedenis. 
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Van Zanten hanteert een ethische definitie van politiek. Hij probeert een beeld 

te schetsen van wat ‘in politicis onder goede politiek werd verstaan’.25 Drie

perspectieven van ‘goede politiek’ komen in de studie aan de orde. Allereerst

besteedt Van Zanten aandacht aan het persoonlijke in de politiek. Het gaat dan 

niet zozeer om de politieke inzichten, maar om het politieke ideaal dat politieke

ambtsdragers proberen te belichamen. Vervolgens gaat de historicus in op de

mores van de politiek. Ideeën over gedrag, gewoontes en fatsoen in de politieke

bedrijfscultuur staan centraal. Het derde perspectief behelst een visie op politiek als

deel van de maatschappelijke cultuur. Culturele veranderingen in de samenleving

sijpelen door in de politiek, waardoor een ander ideaalbeeld van politiek kan

ontstaan. De vraag is dan hoe politici culturele veranderingen onderdeel laten

uitmaken van hun politieke ideaalbeeld.26

Van Zanten is dus niet op zoek naar politieke idealen, maar naar ideeën over ideale

politiek. Deze benadering verschilt - evenals die van Te Velde - sterk met die van

Brouwer en Ramakers. De verandering van de politieke verhoudingen speelt slechts

een bijrol. Van Zanten lijkt in zijn benadering voort te bouwen op Te Veldes politiek-

culturele inzichten, maar er is toch een belangrijk verschil. Waar te Velde het

politieke uiterlijk probeert te schetsen vanuit vorm en stijl van politici, gaat Van

Zanten nog een stap verder. Hij interpreteert vorm, stijl en cultuur als onderdeel van

een ideaalbeeld over politiek. Op deze manier beziet hij politiek als een veranderend

proces, waarbij ideeën over ideale politiek als verklaring kunnen dienen voor die

verandering. Tegenover deze dynamische interpretatie, staat de statische

benadering van Te Velde. Zijn politiek-culturele benadering geeft immers in

hoofdzaak een beeld van het uiterlijk van de politiek op een bepaald moment.

Tussen politiek en cultuur: de parlementaire kijkdoos

Parlementairhistorici gebruiken doorgaans het klassiek concept van de machtsstrijd

om de politieke geschiedenis te analyseren. De school der politiek-culturele historici

probeert in vorm, stijl en representatie van politici de politieke geschiedenis te

verklaren. Uit het bovenstaande zou geconcludeerd kunnen worden dat het

fundamenteel verschillende visies zijn, die onafhankelijk van elkaar te hanteren zijn.

Een dergelijke constatering is voor de wetenschapper echter onbevredigend. Het

lijkt een beeld te scheppen van de parlementaire geschiedenis als kijkdoos, met

kijkgaten aan verschillende zijden die de toeschouwer een andere blik bieden op

hetzelfde tafereel. Die verschillende visies leiden tot afzonderlijke geschiedenissen

naast elkaar, zonder dat het verband tussen de voorstellingen duidelijk wordt. Von

Rankes idee van de beschrijving van het verleden ‘wie es eigentlich gewesen ist’, is

een utopie, maar de historicus moet op zijn minst streven naar een
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beargumenteerde constructie van zijn studieobject. Dat doel wordt niet bereikt door

de klassieke parlementairhistorische of de politiek-culturele benadering heilig te

verklaren, maar door beide benaderingen naast elkaar te hanteren.

Integratie van klassieke parlementaire geschiedenis en politieke cultuur is niet

nieuw. C.C. van Baalen probeert in haar oratie uit 2003, Een rituele dans in de

Tweede Kamer? Klagen over kabinetsformaties, 1946-2002, een brug te slaan

tussen beide wetenschappelijke tradities.27 Ze onderzocht de klachten over

kabinetsformaties in de naoorlogse periode en hanteert daarbij twee perspectieven.

Aan de ene kant beziet ze de klachten puur vanuit de klassieke machtstrijd. ‘Álle

klachten gaan in essentie over macht’, zo betoogt de historica.28 Dat is volgens

haar ook niet zo vreemd, want tijdens de formatie staat juist de machtsverdeling ter

discussie. Daarnaast plaatst ze het klagen over kabinetsformaties in een politiek-

cultureel perspectief. Ze constateert dat de kritiek van vooral de oppositiepartijen

sterk rituele trekken vertoont. Ze presenteert het proces als een ‘rituele dans (…)

uitgevoerd door de machtelozen en het klaaglied dat zij daarbij aanheffen is gericht

tegen de machthebbers’.29 Ze bedient zich op deze manier van zowel het

machtsgerelateerde als het politiek culturele perspectief op parlementaire

geschiedenis. De klachten komen voort uit de machtstrijd, de manier waarop ze

telkens weer geuit worden, vertoont sterk rituele trekken.30

Toch slaagt de poging van Van Baalen om beide visies met elkaar in verband te

brengen slechts ten dele. Ze signaleert een parlementair ritueel, maar geeft er 

geen duiding en inhoud aan. Ze presenteert de klaagzang over de formatie als een

wezenloze herhaling van zetten. Iedere poging tot aanpassing van de spelregels van

de formatie is volgens haar immers tot mislukken gedoemd, want alle commissie -

voorstellen ter verandering van de procedure ten spijt, de formatie bleef min of

meer op dezelfde manier verlopen. Klaarblijkelijk hadden alle partijen baat bij een

ongewijzigd formatieproces, zo vindt ook Van Baalen. Boven de oratie blijft dan

echter de vraag zweven, wat voor functie de klachten dan wél hebben. Van Baalen

stelt de klaagzang voor als moment waarop de politieke spelregels ter discussie

worden gesteld, maar misschien moeten de klachten juist gezien worden als

onderdeel van de spelregels en bedrijfscultuur van het parlement. Wanneer we die

veronderstelling verbinden met de machtsgerelateerde opvatting van parlementaire

geschiedenis, wordt een mogelijke verklaring zichtbaar. De schijnbaar wezenloze

herhaling van zetten kan dan gezien worden als instrument van de oppositie in de

voortdurende machtstrijd met de coalitie. De oppositiefracties zoeken een stok om

de coalitiefracties mee te slaan, en vinden die in het klagen over de formatie. Op

een moment waarop het kabinet nog niet beoordeeld kan worden op zijn daden,
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moet de oppositie de munitie voor kritiek dus elders zoeken. Politieke cultuur dient

dus niet alleen ter beschrijving van het uiterlijk van de politieke voorstelling, maar is

ook te interpreteren in de context van een voortdurende politieke machtstrijd. Beide

benaderingen van politieke geschiedenis hoeven dus niet tegenover elkaar te staan,

maar grijpen in elkaar en kunnen zo een frisse kijk geven op parlementaire

geschiedenis.

De historicus J. Bosmans constateert dat een vreedzame co-existentie tussen

traditionele geschiedenis en politieke cultuur allerminst vanzelfsprekend is. ‘Het

dédain, dat de beoefening van de politieke geschiedenis nogal eens ten deel valt,

komt vooral uit de hoek van de cultuurhistorici’, zo constateert Bosmans.31

Daartegenover staat een groep van politiekhistorici onder leiding van H. Blom, die

beweert dat de Nederlandse cultuur voornamelijk vanuit een politieke invalshoek

bekeken moet worden. ‘Op deze wijze worden cultuurhistorici en politiekhistorici

elkaars concurrenten en krijgen in het debat emoties al gauw de overhand. 

Zo’n debat levert dan meestal weinig op’, vindt Bosmans.32 In plaats van deze

polemische verhoudingen tussen deze twee groepen historici, pleit hij juist voor

samenwerking die tot vruchtbare wetenschappelijke resultaten kan leiden.33

Een soort Historikerstreit over de toe-eigening van het domein der politieke

geschiedenis heeft als voornaamste slachtoffer het aanzien van de historische

wetenschap zelf. Daarom wordt hier geen voorkeur uitgesproken voor een van beide

kampen, maar zullen zowel machtsgerelateerde als politiek-culturele argumenten

ten tonele verschijnen. 

Demissionaire periodes: machtstrijd en vorm

Historische werken die zich bezighouden met de verhouding tussen Kamer en

demissionair kabinet zijn hoegenaamd afwezig. De delen uit de serie ‘Parlementaire

geschiedenis na 1945’ besteden alleen aandacht aan demissionaire periodes,

wanneer er sprake is van ‘politieke spanning’. Er wordt geen bijzondere aandacht

geschonken aan de verhouding tussen Kamer en kabinet in demissionaire periodes.

Sterker nog: aangezien tijdens demissionaire periodes de parlementaire arbeid

doorgaans afneemt, speelt dit bijzondere politieke jaargetijde doorgaans slechts een

rol in de kantlijn. Of dit terecht is, is zeer de vraag. In demissionaire periodes geeft

het regeringsprogram minder richting aan de werkzaamheden van de Tweede

Kamer. Het ligt dan voor de hand dat de politieke verhoudingen veranderen, of in

ieder geval onder druk komen te staan.
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In deze studie zal zowel aandacht besteed worden aan de manier waarop politieke

stijl en vorm van invloed is op de machtsverhoudingen, als de rol die macht speelt

in representatie en het gebruik van de politieke (spel)regels. Op deze manier kan

een afgewogen beeld geschetst worden van de verhouding tussen demissionair

kabinet en Tweede Kamer.

Een moeizame verhouding: Tweede Kamer versus 
demissionair kabinet

Zelfs de opdracht die de koningin traditiegetrouw meegeeft aan een demissionair

kabinet biedt nauwelijks werkbare kaders voor de opstelling van kabinet en Kamer.

Het kabinet moet blijven verrichten, wat het in het belang van het Koninkrijk

noodzakelijk acht. Het takenpakket van de ministers kan volgens deze opdracht

even breed als smal zijn. Uiteindelijk is het de Kamer die het laatste woord heeft. 

Als de controlerende macht besluit dat de regering buiten haar demissionaire paden

treedt, dan kan het kabinet weinig anders dan hiermee instemmen. Dreigen met

collectief ontslag kan immers niet meer, want de Kamer kan het kabinet niet meer

naar huis sturen. De opstelling van de Tweede Kamer in demissionaire periodes is

in de beschikbare literatuur ten onrechte onderbelicht gebleven. Het orgaan dat de

grenzen stelt is minstens zo belangrijk als het orgaan dat begrensd wordt.

Het Haagse politieke bedrijf rust op een basis van geschreven staatsrecht,

gewoonterecht, ongeschreven regels en politieke gebruiken. Niet de formele regels,

maar vooral de praktijk van de omgang tussen demissionaire regering en Tweede

Kamer is voor een wetenschappelijke studie van belang. Historisch onderzoek is

hiervoor onontbeerlijk. Het zou van wetenschappelijke naïviteit getuigen er vanuit 

te gaan dat politici zich altijd conformeren aan de wetten en regels die op hun

werkterrein van toepassing zijn. Daarbij komt dat gewoonterecht en politieke

gebruiken zich vormen door de tijd heen, invloed ondervinden van de politiek-

culturele dynamiek en daarom per definitie veranderlijk zijn. De vraag is dan op

welke manier de Tweede Kamer zich in het verleden heeft opgesteld ten opzichte

van een demissionaire regering en andersom. Wat is er veranderd en hoe zijn deze

veranderingen te verklaren? Op welke manier speelden staatsrechtelijke motieven

een rol en in hoeverre waren deze afhankelijk van het politieke krachtenveld op dat

moment? Welke argumenten gebruikte de Tweede Kamer om nieuw beleid van een

demissionair kabinet te verlangen? Of op welke gronden werd nu juist afgezien van

een roep om nieuw beleid? De beantwoording van deze vragen zal inzicht bieden in

de verhouding van de Tweede Kamer en een demissionaire regering. Ter beant -

woording van deze vragen zal telkens eerst een beeld geschetst worden van de
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demissionaire ideaalbeelden die aan de orde zijn. Vervolgens zal worden verklaard

waarom bepaalde partijen juist dit beeld verdedigden.

Methode

Het verdient aanbeveling als onderzoeksmethode een casestudymodel te gebruiken.

Een aantal exemplarische kwesties kunnen dan worden geanalyseerd en in hun

historische context worden geplaatst. Gezien de onderzoekstijd is een casestudy het

beste alternatief voor een uitermate arbeidsintensieve en weinig efficiënte analyse

van alle demissionaire periodes. Bij de keuze voor de verschillende casussen is het

verstandig onderscheid te maken tussen gevallen waarbij er sprake is van een

demissionair kabinet tegenover een nieuw gekozen Kamer (vgl. de ‘pardoncrisis’)

en gevallen waarbij de ‘oude’ Kamer te maken heeft met een demissionaire regering

(bijv. als gevolg van de val van een kabinet). Na verkiezingen vormen zich vaak

andere meerderheden en speelt het verloop van het (in)formatieproces niet zelden

een rol bij de opstelling van de fracties. Wanneer er sprake is van de val van een

kabinet en er geen nieuw gekozen Kamer is, kunnen de veranderde politieke

verhoudingen of de aankomende verkiezingen van grote invloed zijn op de politieke

stellingname. 

Ook een begrenzing van de reikwijdte van het onderzoek is nodig. Omdat casus -

gericht vergelijkend onderzoek de basis vormt voor de studie, moet er sprake zijn

van een gedegen afbakening in de historische tijd. Voor de hand ligt alleen

naoorlogse casussen in het onderzoek te betrekken. De studie beslaat dan ongeveer

zestig jaar, een periode die in een viertal casussen kan worden afgedaan. Hoe eerder

het startpunt van het onderzoek, hoe meer ‘meetpunten’ in de geschiedenis er

nodig zijn om de wetenschappelijke houdbaarheid van het onderzoek te bewaren. 

In de tijd die voor dit onderzoek staat is een onderzoek dat voor 1945 begint dan

ook niet haalbaar.

De gekozen casussen betreffen het kabinet-Beel I, het kabinet-Marijnen, het kabinet-

Den Uyl en het kabinet-Balkenende I. Al deze casussen staan voor een bepaalde

extreme variant van demissionaire politiek. Het demissionaire kabinet-Beel I start de

behandeling van een Grondwetswijziging en dient deze ook nog eens in bij de oude

Kamer. Het kabinet-Marijnen laat het curieuze tafereel zien van een oppositieleider

die debatteert met een zwijgende demissionaire minister-president. Het kabinet-

Den Uyl was het langst demissionair van alle naoorlogse kabinetten en het kabinet-

Balkenende I kreeg het verwijt door te regeren als ware het missionair. Deze
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casussen zijn dus verschillend van aard, maar qua status hetzelfde. Er ontstaat op

deze manier een verantwoorde spreiding van empirische studie over de naoorlogse

periode. Er kunnen zo algemene uitspraken worden gedaan, die wellicht geldig zijn

voor alle demissionaire periodes. Uiteraard zou een groter aantal casussen de

geldigheid van die algemene uitspraak vergroten, maar een analyse van vier

casussen bleek in de gegeven onderzoekstijd het hoogst haalbare.

Aangezien het staatsrecht regels biedt waaraan de politiek zich zou moeten houden,

en omdat constitutionele argumenten vaak een rol spelen in het parlementaire

debat, mag een korte inleiding in het staatsrecht in demissionaire periodes niet

ontbreken. Alvorens de historische bronnen te laten spreken, is er daarom eerst

plaats voor enkele staatsrechtelijke overwegingen. De nadruk zal echter blijven

liggen op een historische studie; de lezer kan dus geen diep doorwrochte

staatsrechtelijke discussie verwachten.
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Staatsrechtelijke overwegingen

Een degelijk onderzoek naar de veranderende verhouding tussen Tweede Kamer en

demissionair kabinet, gedijt slecht zonder een overzicht van de constitutionele

spelregels die op deze verhouding van toepassing zijn. Niet alleen het staatsrecht

dat zich richt op demissionaire kabinetten is daarbij van belang, ook moet duidelijk

zijn waarom en onder welke voorwaarden een kabinet in demissionaire status kan

komen te verkeren. Vervolgens dringt zich de vraag op of de veranderde status van

het kabinet ook gevolgen heeft voor de bewegingsruimte van het parlement. Het

bestuderen van de verhouding tussen beide organen, begint bij een analyse van het

staatsrecht dat van invloed is op kabinet en parlement als afzonderlijke politieke

spelers. Daarna kan worden ingegaan op de constitutionele regelingen die zich

richten op de verhouding tussen beide organen.

Kabinet en parlement als evenwichtskunstenaars: 
vertrouwen en ontbinden

De tanden van de Tweede Kamer

Het Nederlandse staatsrecht voorziet in geschreven en ongeschreven regels om een

machtsevenwicht tussen kabinet en parlement tot stand te brengen en te behouden.

De voornaamste bewakers van deze balans zijn de vertrouwensregel en het

ontbindingsrecht. De Tweede Kamer vindt het grootste gedeelte van haar macht

geconcentreerd in de vertrouwensregel. Volgens staatsrechtgeleerde C.A.J.M.

Kortmann moeten volgens deze regel ‘een of meer, desnoods alle ministers of

staatssecretarissen, behoudens Kamerontbinding, ontslag aan de Koning

aanbieden, als de Tweede Kamer in meerderheid blijk heeft gegeven onvoldoende

vertrouwen in hem of het kabinet te stellen’.34 Onder staatsrechtsgeleerden bestaat

consensus omnium over bestaan en werking van de vertrouwensregel als

ongeschreven rechtsregel. Maar omdat er geen officiële versie van het rechts -

beginsel bestaat, ontstaan er nog wel eens onduidelijkheden over de formulering

ervan. Juristen J.A. van Schagen en P.P.T. Bovend’Eert leggen in hun uitleg van de

vertrouwensregel de nadruk op het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet

door de Kamer.35 Staatsrechtsgeleerden C.W. van der Pot en A.M. Donner delen

met Kortmann de overtuiging dat blijk geven van onvoldoende vertrouwen door een

meerderheid van één der Kamers al voldoende is.36 Wel zijn ze het erover eens dat

wantrouwen op verschillende manier kan blijken en dat de vertrouwensvraag
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doorgaans enige ruimte tot interpretatie laat. In de praktijk komen er bij een

wantrouwensvotum van de Kamer zelden woorden als ‘wantrouwen’ of ‘gebrek aan

vertrouwen’ aan te pas. Van een letterlijk blijk van wantrouwen is in de Kamer dus

vrijwel nooit sprake. Uiteindelijk draait het meestal niet om de formulering van de

Kamerleden, maar veeleer om de interpretatie van de bewindspersonen en de

indieners. Dat verklaart ook waarom de regel nooit als zodanig is opgenomen in de

Grondwet. Het kabinet-Van Agt I voerde bij de debatten die voorafgingen aan de

grondwetsherziening van 1983 aan dat het vastleggen van de vertrouwensregel de

flexibiliteit in de verhouding tussen kabinet en Tweede Kamer ernstig zou schaden.

Het codificeren van de regel zou immers inhouden dat er ook een exacte procedure

zou moeten worden vastgesteld hoe het vertrouwen van parlement in het kabinet

verloren kon gaan.37 Dat de vertrouwens regel een ongeschreven regel is, doet niets

af aan de juridische geldig heid ervan. In de praktijk kan er wel een interpretatie -

probleem ontstaan. Een meningsverschil - bijvoorbeeld tussen Kamer en kabinet -

over de werking van het beginsel is moeilijk op te lossen aangezien er geen toetsing

kan plaatsvinden aan een geschreven wetstekst.

Als de vertrouwensregel de Kamer van lam tot leeuw maakt, geeft het wantrouwens -

votum het politieke roofdier tanden. Toch is de werking van de vertrouwensregel

complexer dan in eerste aanblik het geval lijkt te zijn. Kortmann benadrukt terecht

dat het in eerste instantie aan de bewindspersoon is of het gedrag van de Kamer 

als een blijk van wantrouwen moet worden opgevat. Het was geen gebruik in de

volksvertegenwoordiging om letterlijk het vertrouwen op te zeggen, vandaar dat er

altijd nog enige manoeuvreerruimte overbleef voor de bewindspersoon. Recentelijk

lijkt hier verandering in te zijn gekomen en zeggen Kamerleden soms ook letterlijk

het vertrouwen op in de bewindspersoon. Of hier sprake is van een cultuuromslag

of dat het slechts om incidenten gaat, is nog moeilijk te beoordelen.38 De Tweede

Kamer heeft zich in de loop van de parlementaire geschiedenis diverse

instrumenten toegeëigend die doorgaans als een blijk van wantrouwen worden

opgevat.39 Wanneer de afgevaardigden een zogenaamde ‘motie van wantrouwen’

aannemen, rest de minister doorgaans weinig anders dan opstappen. Saillant detail

is wel dat een dergelijke Kameruitspraak nooit direct wantrouwen weergeeft, maar

meestal slechts het beleid van de minister of staatssecretaris afkeurt. Van letterlijk

wantrouwen in de tekst is dan geen sprake, maar de bewindspersoon vat de

afkeuring van zijn beleid doorgaans wel als zodanig op. Hij houdt daarbij meestal

rekening met de interpretatie van de indieners, maar het komt ook voor dat een

bewindspersoon een Kameruitspraak als een motie van wantrouwen ziet, zonder

dat de indieners dat beogen. Een aangenomen amendement op een wetsvoorstel

dat voor een minister van uitzonderlijk belang is, kan hetzelfde gewicht krijgen als
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een afkeurende Kameruitspraak. Verwerping van een dergelijk wetsvoorstel is dan

vanzelfsprekend helemaal een teken dat de minister zijn ambt spoedig dient neer te

leggen. Ook wanneer de Kamer de departementale begroting verwerpt, stapt de

minister op. Als belangrijkste wetsvoorstel onder zijn verantwoordelijkheid kan een

minister verwerping ervan moeilijk anders dan als wantrouwen opvatten. Wanneer

de Kamer in een amendement op de begroting het salaris van een minister met een

symbolisch bedrag verlaagt, heeft dit dezelfde betekenis als een motie van

wantrouwen.40 

In bovenstaande gevallen zijn de zaken tamelijk helder; de Kamer heeft zich formeel

uitgesproken. Ook wanneer een motie, amendement, of verwerping van een

wetsvoorstel geen meerderheid haalt, kan een minister aanleiding zien zijn functie

neer te leggen. De minister is bijzonder kwetsbaar als één van de coalitiepartijen in

de Tweede Kamer zijn beleid niet steunt. Zeker wanneer hij onvoldoende steun krijgt

van de fractie van zijn eigen partij in de Tweede Kamer, wankelt zijn positie en kan

hij ervoor kiezen af te treden. Deze minder heldere voorbeelden van de werking van

de vertrouwensregel laten wel meer ruimte voor interpretatie aan de minister.41

Dan liever het stemhok in!

Vormt de vertrouwensregel de machtsbasis van het parlement, het kabinet beschikt

met het ontbindingsrecht over een belangrijk wapen. Samen vormen ze de twee

belangrijkste pijlers van het parlementaire stelsel. Van oorsprong is het recht van

Kamerontbinding gericht op het herstel van een verstoorde verhouding tussen

kabinet en parlement. Wanneer Kamer en kabinet geen overeenstemming kunnen

bereiken over een bepaald onderwerp, ontbindt het kabinet de Tweede Kamer. Door

middel van nieuwe verkiezingen kan het electoraat dan bepalen of het standpunt

van het kabinet in de nieuwe Kamer op een meerderheid kan rekenen. De ministers

bieden aan de vooravond van de verkiezingen dus géén ontslag aan, maar rekenen

op vertrouwen van een meerderheid van de nieuw gekozen afgevaardigden. Sinds

de invoering van de evenredige vertegenwoordiging in 1917 is deze zogenoemde

conflictsontbinding niet meer voorgekomen. In de Kamer zijn sindsdien geen

homogene meerderheden meer, waardoor er alleen maar coalitiekabinetten zijn

geweest. Het is sinds 1922 gebruik geworden dat het kabinet aan de vooravond van

de verkiezingen ontslag aanbiedt. Nadat het electoraat een nieuwe volksvertegen -

woordiging heeft gekozen, volgt dan ook steevast een kabinetsformatie.42 

In tegenstelling tot de vertrouwensregel is het recht van Kamerontbinding

opgenomen in de Grondwet. Hierin staat echter niet vermeld om welke redenen tot

ontbinding kan worden besloten. Wel staat omschreven dat bij een grondwets -

herziening en bij het treffen van een voorziening bij het ontbreken van een
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troonopvolger Kamerontbinding vereist is.43 Rondom dit element van geschreven

staatsrecht zijn een aantal ongeschreven rechtsregels van kracht, die vooral als doel

hebben de bestendigheid van het landsbestuur te garanderen. De belangrijkste

hiervan is dat de Kamer niet tweemaal op grond van dezelfde reden ontbonden 

mag worden. Op die manier wordt voorkomen dat heensturen van het kabinet en

ontbinding van de Kamer elkaar in hoog tempo opvolgen. Beide organen komen 

op die manier in een patstelling te staan, hetgeen niet bevorderlijk is voor het

landsbestuur. 

Daarnaast is onder juristen nog altijd discussie gaande over de houdbaarheid van

het uitschrijven van nieuwe verkiezingen onder verantwoordelijkheid van een

demissionair kabinet. Tot 1977 was het gebruikelijk dat na de val van een kabinet

een interim-kabinet werd geformeerd, dat vervolgens nieuwe verkiezingen

uitschreef. Sinds 1977 biedt het kabinet ontslag aan, regeert demissionair door en

schrijft zelf verkiezingen uit. Kortmann is van mening dat deze betrekkelijk nieuwe

politieke trend niet op constitutionele bezwaren stuit. ‘Het verschil tussen zo een

(demissionair - MJ) kabinet en een interim-ontbindingskabinet is louter formeel.

Beide staan materieel gezien reeds op opstappen.’44 Overigens brak het kabinet-

Balkenende III met dit gebruik door als missionair rompkabinet de verkiezingen 

van november 2006 voor te bereiden.

Staatsrechtgeleerde A.K. Koekkoek is het niet met Kortmann eens. Als er geen

interim-kabinet wordt geformeerd, dan is het demissionaire kabinet verant -

woordelijk voor het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Voor zo lang als de

formatieperiode duurt, blijft het definitieve congé van het oude kabinet uit. Het kan

dan voorkomen dat het kabinet voor een relatief lange termijn in de demissionaire

status verkeert. Koekkoek vindt dit bezwaarlijk, aangezien dan voortdurend de vraag

gesteld zal worden wat het kabinet wel en niet mag. Ook kan het beginsel van de

eenheid van het regeringsbeleid in gevaar komen wanneer de zittende ministers 

ook een rol spelen bij de formatie van een nieuwe coalitie.45 Deze bezwaren van

Koekkoek zijn op zich terecht, maar volgens Kortmann gelden deze net zo goed

voor een interim-kabinet dat verkiezingen uitschrijft. Het laatste staat immers ook

op vertrekken, waardoor evenzeer een discussie kan ontstaan over de vraag welke

politieke zaken wel en niet afgedaan kunnen worden. Tijdens de verkiezings -

campagne kan dan evenzeer de eenheid van regeringsbeleid onder druk komen te

staan. Kortmanns opvatting dat er geen constitutionele bezwaren zijn tegen een

demissionair kabinet dat verkiezingen uitschrijft, lijkt dan ook juist. Koekkoeks

bezwaren maken in ieder geval wel duidelijk dat demissionaire periodes vaak

gepaard gaan met schimmigheid rondom de bevoegdheden van het kabinet, 

waarbij ministers niet zelden twee petten op hebben.
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Stelt het parlement de vertrouwensvraag, dan kan het kabinet ‘terugvuren’ door

nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Dit toont de onafhankelijkheid van beide

organen, maar laat eveneens zien dat hun beider gedrag vaak bepaald wordt door

een spel van actie en reactie tussen Kamer en kabinet. Op het moment dat het

kabinet ontslag aanbiedt en demissionair wordt, vindt er echter een verandering

plaats in de verhouding tussen kabinet en volksvertegenwoordiging. De enigszins

complexe situatie die dan ontstaat, verdient nadere aandacht.

Gevallen en gebonden: in het belang van het koninkrijk

Van missionair tot demissionair

De constitutionele bepalingen rondom de missionaire en demissionaire status van

een kabinet zijn veel minder helder dan het geval is bij de vertrouwensregel en het

ontbindingsrecht. In de Grondwet wordt niet gerept over demissionaire kabinetten

en ook hebben zich op dit gebied geen concrete ongeschreven rechtsregels

ontwikkeld. We bevinden ons dus op de grens tussen recht en gedrags- of

fatsoensnormen. Deze regels zijn vaak gemeengoed in Den Haag, maar hebben

geen juridische basis en zijn daarom vaak omstreden. Eén van de belangrijkste

gedragsregels die in de loop der tijd is ontstaan, is de gang van zaken bij

ontslagaanvrage van een kabinet.

Wanneer een kabinet ontslag aanbiedt aan het staatshoofd, om welke reden dan

ook, neemt de Koning deze aanvraag ‘in beraad’ of ook wel ‘in overweging’. In de

prille jaren van het parlementaire stelsel was het gebruikelijk dat de Koning de

ministers vervolgens verzocht toe te zien op ‘de behandeling en afdoening, zo

mogelijk, der lopende zaken’. Sinds 1935 is de opdracht die de kabinetsleider

meekrijgt anders. Het staatshoofd vraagt de minister-president en zijn collega-

bewindslieden ‘inmiddels al datgene te blijven verrichten, dat zij in het belang van

het Koninkrijk noodzakelijk achten.’ Deze verandering betekent een opwaardering

van de slagkracht van het kabinet in demissionaire periodes. Uit de staatsrechtelijke

literatuur blijkt weinig interesse voor de reden voor de verandering van de

koninklijke bezweringsformule. Het ligt voor de hand dat de verruiming van de

opdracht aan demissionaire kabinetten verband houdt met de crisis van de

democratie in het interbellum. Kritiek op het functioneren van de democratie was 

in die periode aan de orde van de dag. Als bescherming tegen antidemocratische

stromingen als fascisme en communisme, zochten veel partijen naar maatregelen

om het parlementaire stelsel weerbaarder te maken. Een van de meest bepleite

instrumenten was de versterking van het uitvoerend gezag.46 Door het
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demissionaire kabinet een ruimere opdracht te geven, kon worden voorkomen dat

het een speelbal werd van het parlement. Op die manier bleef een zekere daad -

kracht in het landsbestuur gegarandeerd. De huidige koninklijke opdracht geeft het

kabinet immers een discretionaire bevoegdheid; het mag doen wat het zelf

noodzakelijk acht. Naast lopende zaken kan het kabinet dus in principe ook nieuwe

en controversiële kwesties ten uitvoer brengen, zonder in strijd te handelen met de

taakopvatting van een demissionair kabinet. Volgens jurist en voormalig VVD-

Kamerlid J.G.C. Wiebenga is er toch sprake van een beperking van de kabinets -

bevoegdheden. Een missionair kabinet kan doen wat wenselijk is, een demissionair

kabinet blijft gebonden aan het uitvoeren van noodzakelijk beleid, wat dat ook moge

zijn. Hij oordeelt dan ook dat een demissionair kabinet constitutioneel gezien

beperkt is, maar dat het onduidelijk is hoe ver deze beperking gaat.47 Bovend’Eert

concludeert dat uit de staatsrechtelijke literatuur kan worden afgeleid dat

demissionaire kabinetten geen controversiële beslissingen mogen nemen, tenzij

een snelle beslissing noodzakelijk is. Een rechtsplicht tot beperking van de

werkzaamheden is volgens de staatsrechtgeleerde echter niet aan te wijzen.48

De verminderde werking van de vertrouwensregel vormt de constitutionele basis

van de verhouding tussen demissionair kabinet en Tweede Kamer. Als het kabinet al

ontslag heeft aangeboden, heeft het voor de Kamer weinig zin om het vertrouwen in

de ministersploeg op te zeggen. Daar komt nog bij dat de Grondwet eist dat er

ministers zijn. Een kabinet mag staatsrechtelijk dan ook niet direct aftreden zonder

dat er een nieuwe ploeg klaarstaat om het stokje over te nemen. Het wantrouwens -

votum heeft in demissionaire periodes dus zijn kracht verloren. Volgens Kortmann

is het wel mogelijk om een individuele minister direct tot opstappen te dwingen,

maar ‘slechts in uitzonderlijke situaties’.49 De staatsrechtsgeleerde noemt als

voorbeeld een situatie waarin een Kamermeerderheid oordeelt dat een ‘minister of

staatssecretaris stante pede ontslag moet worden verleend.’50 Kortmann weidt er

niet verder over uit, maar zijn redenering volgend zou het dan moeten gaan om een

situatie waarin de Kamer geen vertrouwen meer heeft in de minister, en er voor de

bewindspersoon nauwelijks nog een mogelijkheid is het Kameroordeel anders te

interpreteren. Een aangenomen motie van wantrouwen tegen een demissionaire

minister zou dan direct aftreden betekenen. Een demissionaire periode eist dus met

nadruk duidelijkheid van de Kamer. 

De Tweede Kamer verliest in een demissionaire periode dus zijn voornaamste

machtsmiddel, terwijl het kabinet in essentie naar eigen inzicht kan doorregeren.

Ook al kan een demissionair kabinet niet meer dreigen met opstappen, de

machtsstrijd tussen kabinet en parlement lijkt in demissionaire periodes beslecht te

worden in het voordeel van de eerste. Om het machtsevenwicht tussen beide
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organen te herstellen, is de fatsoensnorm ontstaan dat het kabinet zich

terughoudend opstelt. Over waar deze terughoudendheid begint en ophoudt,

bestaat echter geen duidelijkheid.51

Grenzen van de controverse: wat wel en niet mag

Het staatsrecht bemoeit zich niet met de kwestie welke zaken wel en niet in

demissionaire periodes kunnen worden afgedaan. De opdracht van de Koning is

subjectief gesteld, hetgeen de bewindslieden in staat stelt zelf te bepalen welke

politieke zaken noodzakelijk doorgang moeten vinden. Wiebenga omschrijft 

twee criteria die een demissionair kabinet in acht zou moeten nemen. Hij noemt

allereerst het zogenaamde ‘grafcriterium’. Het aftredende kabinet mag de

opvolgende ministersploeg niet confronteren met langetermijnbeleid, tenzij uitstel

schadelijk is voor het landsbelang. Daarnaast vindt Wiebenga dat een aftredend

kabinet geen omstreden beleidsvoorstellen mag doen, noch op lange, noch op korte

termijn. Van controversieel beleid is volgens hem sprake als Kamer of kabinet van

zins is machtsmiddelen in te zetten die afgeleid zijn van de vertrouwensregel. 

Dit impliceert dat kwesties die in de ministerraad voor verdeeldheid zorgen niet

verder in behandeling moeten worden genomen. Daarnaast zou het kabinet moeten

afzien van het indienen van plannen waar een aanzienlijk gedeelte van de Kamer op

tegen is.52 Er is echter allerminst communis opinio onder staatsrechtsgeleerden

over deze kwestie. 

J.J. Vis onderschrijft de visie van Wiebenga niet. Hij is van mening dat demis -

sionaire periodes niet per definitie vergelijkbaar zijn en dat dus precedentwerking

van eerdere demissionaire kabinetten niet altijd opgaat. Wiebenga’s opmerkingen

kunnen, deze redenering volgend, dus nooit van toepassing zijn op alle demis -

sionaire kabinetten. Er zijn immers kabinetten die ruim voor de periodieke

verkiezingen ontslag aanbieden, ministersploegen die in het zicht van de haven

stranden en dan is er nog de reguliere demissionaire periode die aanbreekt aan de

vooravond van de verkiezingen. Volgens Vis zijn deze periodes zo verschillend, dat

er geen eenduidige uitspraken kunnen worden gedaan over de bewegingsruimte van

een kabinet dat ontslag heeft aangeboden. Het maakt immers een groot verschil of

ook de Kamer op zijn laatste benen loopt, of dat deze een vers mandaat heeft.53

De kritiek van Vis is terecht. Wiebenga houdt te weinig rekening met de

verschillende soorten demissionaire periodes die het politieke bestel kent. Ook

slaagt hij er niet in te typeren wat controversieel beleid nu precies inhoudt, en houdt

hij er geen rekening mee dat het lang niet altijd van tevoren duidelijk is of de Tweede

Kamer haar tanden zal laten zien. 

65 SKO Politiek in Schimmenland:Stramien 160 x 240mm  10-12-2008  16:17  Pagina 26



28

Staatsrechtsgeleerden Kortmann en Van der Pot/Donner doen in hun handboeken

geen poging de taken van een demissionair kabinet af te bakenen. 

Het lijkt dan ook het beste, om evenals Kortmann en Van der Pot/Donner, geen

typering te geven van het takenpakket van een demissionair kabinet. Aangezien 

het staatsrecht niet van het kabinet eist dat het zich terughoudend opstelt, is het

uiteindelijk aan de Kamer om de ministers tot terughoudendheid te dwingen.

Volgens Bovend’Eert zijn de demissionaire kabinetsbeperkingen dan ook niet

staatsrechtelijk te typeren, maar liggen ze opgesloten in de verhouding tussen

Kamer en kabinet op een bepaald moment.54 De positie van de Tweede Kamer 

in demissionaire periodes verdient dan ook nog verduidelijking. 

Een demissionaire Kamer?

Tweede Kamer en kabinet zijn tot elkaar veroordeeld. De Kamer laat haar gedrag

afhangen van de opstelling van het kabinet, ministers moeten in hun handelen

rekening houden met het parlement. Deze politieke relatie neemt niet weg dat beide

organen onafhankelijk zijn en een zelfstandige positie innemen. Dat het kabinet

ontslag aanbiedt en demissionair wordt, betekent niet dat de Kamer hetzelfde lot

ondergaat. De Tweede Kamer geniet een democratisch mandaat en is derhalve altijd

missionair. Ook in demissionaire periodes kan de Kamer zelf haar agenda bepalen.

In de praktijk heeft het aanbieden van ontslag door het kabinet wel degelijk invloed

op de positie van de Tweede Kamer, maar deze moet niet worden overdreven. 

De Kamer kan geen wantrouwensvotum meer doen in de richting van het gehele

kabinet, maar individuele ministers kunnen nog altijd hun ontslag krijgen. Daar -

naast blijft de juridische geldigheid van een parlementaire meerderheidsuit spraak

van kracht, kan de Kamer het initiatief nemen tot wetgeving en kunnen bewinds -

lieden geïnterpelleerd worden. Andere specifieke rechten van de Kamer blijven

eveneens van kracht, maar het gaat te ver om hier op in te gaan. De veranderde

positie van de Kamer wordt dan ook niet zozeer juridisch, maar in politieke zin

duidelijk. Het regeerakkoord waar voorheen een Kamermeerderheid aan gebonden

was, is in een demissionaire periode niet langer van kracht. Als een nieuw gekozen

Kamer het ‘oude’ demissionaire kabinet tegenover zich weet, heeft op de achter -

grond tevens een formatieproces plaats. Politieke plaatsbepaling van de fracties

komt in een dergelijke situatie meestal niet voort uit de relatie met het demis -

sionaire kabinet, als wel met het ontluikende politieke program van de aan te treden

ministersploeg. Demissionaire ministers kunnen op hetzelfde moment deel

uitmaken van de Tweede Kamer, waardoor de dualistische relatie tussen Kamer en
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kabinet niet meer zuiver is. Dit laatste wordt weer enigszins gecompenseerd door

het ontbreken van een werkend regeerakkoord, maar het is dan ook niet moeilijk

voor te stellen dat het parlement in een dergelijke situatie veel minder richting

ontleent aan het kabinet dan in missionaire periodes het geval is.55

De situatie is enigszins anders wanneer er nog geen nieuw gekozen Kamer is.

Kamerleden proberen op de valreep politieke wensen te realiseren, waarvan de

haalbaarheid in de nieuwe samenstelling na de verkiezingen misschien op losse

schroeven komt te staan. Het demissionaire kabinet kan zijn werkzaamheden

onverstoord voortzetten, maar heeft veel minder zekerheid van de steun van een

Kamermeerderheid. De Kamer blijft immers missionair en bepaalt de grenzen van

de dadendrang van de ministers. Het is dan ook niet aan staatsrechtsgeleerden,

maar aan Kamerleden om te bepalen wat controversieel beleid is. Vooral de politieke

situatie die heeft geleid tot het ontslag van het kabinet zal bepalend zijn voor de

vraag in hoeverre de Kamer de ministers zal beperken. Wanneer de relatie tussen de

coalitiefracties nog goed is, kan het voorkomen dat zij zo veel mogelijk populaire

maatregelen van het kabinet proberen goed te keuren. Als de haperende

samenwerking van de coalitie oorzaak is van de val van het kabinet, dan is het voor

het kabinet veel moeilijker het resterende program demissionair uit te voeren. Van

een demissionaire status van de Tweede Kamer is dus nooit sprake. Politieke

omstandigheden kunnen er echter wel toe leiden dat afgevaardigden zichzelf

terughoudend, of juist actief opstellen.56

Concluderend kan gezegd worden dat de verhouding tussen Kamer en demissionair

kabinet vorm krijgt binnen een zeer ruim staatsrechtelijk kader. Een historische

benadering van de relatie tussen beide organen zal meer inzicht bieden in deze

kwestie. Zelden verloopt het politieke spel immers volledig volgens de juridische

spelregels die erop van toepassing zijn.
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In de schaduw van Indonesië: 
De grondwetswijzing van 1948

Van de regen in de drup: van wederopbouw tot de 
Indische kwestie

De bevrijding plaatste de Nederlandse gezagsdragers voor de moeilijke opgave het

parlementair stelsel weer vlot te trekken. Koningin Wilhelmina besloot na uitvoerige

consultaties met kopstukken van de zich heroprichtende politieke partijen de

formatieopdracht te verstrekken aan W. Schermerhorn (VDB) en de sociaal -

democraat W. Drees. De eerste maakte tijdens de bezetting deel uit van een groep

door de bezetter gegijzelde politici, die gevangen gezet waren in een kamp in 

St. Michielsgestel. Daar had Schermerhorn zich sterk gemaakt voor een

heroriëntering van het Nederlandse partijpolitieke landschap na de bevrijding. Als

zegsman van een groep vernieuwingsgezinde politici wilde hij niet terugkeren naar

de voor oorlogse partijverhoudingen, maar samenwerking dwars door alle levens -

beschouwelijke scheidslijnen heen. Deze zogenaamde ‘doorbraak’ moest

vervolgens resulteren in een breed gedragen en progressieve politieke koers van

Nederland. Dit vernieuwingsideaal kreeg na de oorlog vorm in de oprichting van de

Nederlandse Volksbeweging (NVB), onder voorzitterschap van Schermerhorn.

Drees voelde zich niet echt aangetrokken tot de doorbraakgedachte. Hij vreesde dat

de SDAP de arbeiders van zich zou vervreemden als de partij zich zou plooien naar

de doorbraakgedachte. Hij vond dat de sociaaldemocratie ernaar moest streven om

ook de confessionele arbeiders voor zich te winnen. Volgens Drees was de geest van

vernieuwing enkel uit de fles door het enthousiasme over de bevrijding, maar

zouden de vooroorlogse politieke verhoudingen zich spoedig herstellen.57

De heren kregen van de koningin de opdracht mee een nationaal kabinet te

formeren, rustend op een zo groot mogelijk draagvlak bij de bestaande politieke

partijen. Uiteindelijk slaagden Schermerhorn en Drees erin een kabinet te formeren

waarin vijf sociaaldemocraten, vijf RKSP’ers en een vijftal NVB-sympathisanten als

bewindspersonen zitting namen. Ook de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) en de

Communistische Partij van Nederland (CPN) werd regeringsdeelname aangeboden,

maar de partijen weigerden dit aanbod. Naast het in gang zetten van economisch

herstel en rechtsherstel, moest het eerste naoorlogse kabinet voorbereidingen

treffen voor nieuwe verkiezingen. Het parlement ontbeerde immers de nodige

democratische legitimiteit. De vooroorlogse volksvertegenwoordigers mochten,

behalve de NSB’ers, voorlopig hun zetel behouden. 
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De vrijgekomen plaatsen werden door benoeming ingevuld, zo veel mogelijk

rekening houdend met de politieke krachtsverhoudingen.

Doorbraak en herstel: over nieuwe en oude partijen

De doorbraakgedachte leek aanvankelijk voet aan de grond te krijgen, maar de oude,

verzuilde partijvorming herstelde zich snel. De in 1946 opgerichte PvdA gold als

exponent van het doorbraakideaal. Vernieuwingsgezinde politici wilden na de

bevrijding afrekenen met de politieke oriëntering langs levensbeschouwelijke weg 

en zetten zich in voor een brede samenwerking om tot economische, sociale,

geestelijke en politieke vernieuwing te kunnen komen. De NVB had zich sterk

gemaakt voor dit ideaal, maar zag lijdzaam toe dat de politieke ordening zich

grotendeels naar vooroorlogs voorbeeld leek te herstellen. De Sociaal-

Democratische Arbeiderspartij (SDAP) fuseerde met de Vrijzinnig-Democratische

Bond en de links-protestantse Christelijk-Democratische Unie (CDU) in de PvdA,

maar kon toch niet veel meer dan een slap aftreksel van de doorbraakidee genoemd

worden. Desalniettemin hoopten de sociaaldemocraten op een eclatante

verkiezingsoverwinning om zo alsnog het gelijk van de doorbraak aan te tonen. 

Het katholieke eenheidsstreven bleek echter een belangrijke sta-in-de-weg. Het

episcopaat verzocht de katholieke kiezer met klem op de Katholieke Volkspartij

(KVP), als opvolger van de Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP), te stemmen en

gaf zo uiting aan de wens de Roomse familie zo veel mogelijk onder één politieke

noemer te verenigen. Ook veel andere partijen namen hun plaats in het politieke

krachtenveld weer in, al vond hier en daar een naamswijziging of fusie plaats.

Liberalen verenigden zich aanvankelijk in de Partij van de Vrijheid, maar hun

organisatie ging begin 1948 samen met het comité-Oud op in de Volkspartij voor

Vrijheid en Democratie (VVD). Enkele VDB’ers die zich niet thuis voelden bij de

PvdA, sloten zich aan bij de VVD. De ARP en Christelijk-Historische Unie (CHU)

zinspeelden nog even op samengaan, maar besloten toch de vooroorlogse

partijorganisaties voort te zetten. Als kleinste protestante partij keerde ook de

Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP) terug op het politieke toneel, evenals de

communisten die zich organiseerden als de CPN.

De hoge verwachtingen van de PvdA op een succes van de doorbraakgedachte,

eindigden in een desillusie. De partij haalde als fusiepartij nog twee zetels minder

dan in 1937, toen haar verschillende stromingen nog afzonderlijk deelnamen. Veel

linkse kiezers vonden de nieuwe PvdA een te burgerlijk karakter hebben en stapten

over naar de CPN. De winst van de communisten was een beloning voor hun rol in

het verzet, maar was ook het gevolg van een positieve perceptie van de Sovjet-Unie

bij een gedeelte van de linkse kiezers. De partij kreeg tien zetels in de nieuwe Kamer,
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zeven meer dan voor de oorlog. Ter rechterzijde waren de kiezers minder op drift

geraakt. De KVP kreeg één zetel meer in de nieuwe Kamer en werd daardoor de

grootste partij.58

Indonesië domineert de agenda

De doorbraakgedachte leek tijdens de verkiezingen een vroege dood te sterven,

maar bleef desondanks zichtbaar in de samenstelling van het kabinet-Beel I. Het

fundament vormde de samenwerking tussen katholieken en sociaaldemocraten,

welke tezamen een ruime meerderheid in de Kamer hadden. Beel werd de nieuwe

minister-president. Hij maakte deel uit van de katholieke politieke familie, maar was

ook lid geweest van de NVB. Hij onderschreef dus de idee van katholieke eenheid,

maar stond niet negatief tegenover de doorbraakgedachte. Dit maakte zijn positie

als formateur en premier voor de samenwerkende partijen dan ook alleszins

acceptabel. Het kabinet bestond niet alleen uit rooms-rode partijtijgers, maar ook

uit partijloze ministers.

De rooms-rode alliantie stond een vooruitstrevend beleid voor. Hoe progressief het

beleid moest zijn, daarover waren de partijen het bijna voortdurend oneens. De

tegenstelling tussen het sociaaldemocratische collectivisme en het katholieke appel

aan de zelfwerkzaamheid van verschillende groepen in de samenleving bleek

moeilijk in een compromis te vangen. Wel bestond er overeenstemming over het

karakter van de wederopbouw; beide partijen waren het er over eens dat dit een

door de overheid geleid project moest zijn. Hierdoor bleven de sociaaleconomische

tegenstellingen weliswaar zichtbaar, maar zorgden ze vooralsnog niet tot onover -

komelijke problemen. De Marshallhulp behoedde Nederland voor een economische

catastrofe, maar betekende anderzijds dat de Verenigde Staten een grotere invloed

kregen op de Nederlandse politiek. De wederopbouw werd echter overschaduwd

door de problemen rondom Indië. Bij monde van minister-president Beel sprak de

regering tijdens de regeringsverklaring op 5 juli 1946 uit begrip te hebben voor de

drang naar zelfstandigheid in de overzeese gebiedsdelen in de oost. Door middel

van een goede dialoog op internationaal niveau vertrouwde het kabinet erop dat het

probleem op een vredelievende manier kon worden opgelost. In de Tweede Kamer

heerste vooral ontevredenheid over het voorgenomen beleid. KVP, ARP, SGP en

Partij van de Vrijheid (PvdV) waren kritisch en meenden dat de regering te weinig

garanties bood voor het herstel van de orde in Indië. Overleg over een proces van

verzelfstandiging kon voor de afgevaardigden van deze partijen pas doeltreffend zijn

als de ongeregeldheden aldaar tot het verleden behoorden. Beel zegde toe rekening

te zullen houden met de ontwikkelingen in Indië en kreeg van de Kamer vervolgens
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de ruimte om een Commissie-Generaal in te stellen, welke belast zou worden met

het overleg over de toekomst van Nederlands-Indië. Overigens bleef voor regering

en een overgrote meerderheid van de Kamer buiten kijf staan dat de verzelf -

standiging van de Indische gebieden gestalte zou moeten krijgen binnen het

Koninkrijk.59

Met deze opdracht in het achterhoofd ging oud-premier Schermerhorn als

voorzitter van de Commissie-Generaal aan de slag. Na intensief overleg met de

premier van de Republiek Indonesia, Soetan Sjahrir, resulteerde dit in november

1946 in het akkoord van Linggadjati. Het Koninkrijk der Nederlanden zou samen

met de op te richten Verenigde Staten van Indonesië (VSI) de Nederlands-

Indonesische Unie vormen. De Nederlandse koningin zou dan tevens fungeren als

staatshoofd van de VSI. Dit betekende allerminst dat de kwestie bij deze opgelost

was. De Nederlandse regering en het parlement moesten het akkoord ratificeren

alvorens het in werking kon treden. De partijen die zich eerder al kritisch hadden

getoond, waren teleurgesteld in het resultaat van de Commissie-Generaal. Het

grootste gedeelte van de KVP-fractie kon zich redelijk vinden in de resultaten die

Schermerhorn had geboekt. ARP, CHU, PvdV en SGP maakten echter ernstig

bezwaar tegen de erkenning van de republiek, inclusief haar president, als

onderhandelingspartner. Dit betekende dat de revolutionaire president Soekarno

niet langer officieel persona non grata was, maar een legitieme vertegenwoordiger

van de Republiek Indonesia. Ook vonden deze partijen dat de Commissie-Generaal

zich te veel vrijheid had toegeëigend en op die manier ver verwijderd was geraakt

van haar oorspronkelijke opdracht. De PvdA was de enige partij die vol lof was over

de bereikte resultaten. Ook de CPN toonde zich redelijk positief, maar was weinig

hoopvol over een afwikkeling van de kwestie zonder bloedvergieten. De

communisten zegden toe iedere ruimhartige regeling inzake Indonesië te zullen

steunen. Al met al bleek dat een meerderheid voor het door de regering gesteunde

akkoord uiterst onzeker was. Een aantal katholieken had zich tegen het plan

gekeerd, en ook het andere deel van de KVP-fractie vond dat Schermerhorn wel 

erg ver verwijderd was geraakt van zijn oorspronkelijke doelstellingen. Voor de

grondwetswijziging die nodig was om de nieuwe staatsrechtelijke verhoudingen

tussen het koninkrijk en de VSI vast te leggen, was een tweederde meerderheid

nodig. Aangezien KVP en PvdA samen slechts 61 zetels in de Tweede Kamer

hadden, was de steun van één of meerdere oppositiepartijen noodzakelijk.60
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Het kabinet-Beel besloot het akkoord te voorzien van een uitvoerige uitleg die

gericht was op de blijvende invloed van Nederland op Indonesië. Een krachtig

centraal bestuursorgaan moest het cement voor het federatieve verband van de VSI

vormen, zonder daarbij de democratische vertegenwoordiging van alle afzonderlijke

gebieden aan te tasten. Tevens zou de Nederlandse troepenmacht nog enige tijd in

de Oost gestationeerd blijven. De confessionele oppositiefracties en de liberalen

bleven ook na de uitleg van de regering mordicus tegen het akkoord. De PvdA, de

meerderheid van de KVP en de communisten konden zich echter vinden in de uitleg

van minister J.A. Jonkman (Overzeese Gebiedsdelen) en stemden voor. De

katholieken legden wel sterk de nadruk op de uitleg van de regering als de enige

juiste interpretatie van het akkoord. Het ‘naakte’ akkoord zou de KVP waarschijnlijk

afgestemd hebben, aangezien een krachtige rechtervleugel binnen de partij veel

moeite had met de overdracht van soevereiniteit. Ondertussen was luitenant-

gouverneur H. Van Mook, in de oost begonnen met het organiseren van de nieuwe

federatie. Soekarno’s Republiek Indonesia en de andere Indische gebiedsdelen die

toe zouden treden tot de VSI zouden binnen dat verband een gelijkwaardige positie

krijgen. Op die manier probeerde de Nederlandse regering de invloed van Soekarno

op het staatsverband zo veel mogelijk te beperken. Dit ging echter gepaard met

grote tegenwerking vanuit de Republiek. Ondanks het feit dat er van formele

onafhankelijkheid nog geen sprake was, knoopte Soekarno al diplomatieke

betrekkingen aan. Daarnaast kregen Nederlandse bedrijven in republikeins gebied in

toenemende mate te maken met bedreigingen, hetgeen de Nederlandse regering

noodzaakte tot handhaving van de troepen in de oost. Als ‘politionele actie’ kwam

het in juli 1947 tot Nederlands militair ingrijpen in Indië. Voorwaarde voor de PvdA

was wel dat de Nederlandse troepen grote terughoudendheid zouden betrachten bij

de gevechtshandelingen. Het leger slaagde erin het republikeinse verzet snel in te

dammen, maar de VN-veiligheidsraad maande Nederland tot staken van de

vijandigheden op straffe van beëindiging van de Marshallhulp. Na bemiddeling 

van de Verenigde Staten sloten Nederland en de Republiek begin 1948 de Renville-

overeenkomst, waarin de grondslagen van Linggadjati zoveel mogelijk gewaarborgd

bleven. Veel loste de overeenkomst overigens niet op. Van Mook installeerde in

maart 1948 de eerste federale regering van de VSI, waarin geen enkele

vertegenwoordiger van de Republiek zitting had. De verhoudingen tussen

Nederland en het republikeinse bewind daalden hierdoor tot een absoluut

nulpunt.61
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‘Terstond Uwe medewerking’ voor de grondwetswijziging62

De voorgenomen constructie waarbij de VSI en Nederland samen de Nederlands-

Indonesische Unie zouden vormen, vereiste een wijziging van de Nederlandse

Grondwet. Het kabinet-Beel maakte in de loop van 1948 haast met de voor -

bereidingen om het wijzigingsvoorstel in de Kamer te kunnen behandelen.

Aangezien voor een grondwetswijziging een tweederde meerderheid nodig was, was

er meer nodig dan alleen overeenstemming van de regeringspartijen. De liberalen

waren altijd fel tegenstander geweest van het akkoord van Linggadjati, maar stelden

zich nu constructiever op. De belangrijkste reden hiervoor was dat de voormalige

VDB-voorman P.J. Oud zich niet langer kon verenigen met de koers van de PvdA.

Hij kon zijn liberale principes niet langer in overeenstemming brengen met de

nadruk op overheidsingrijpen bij de sociaaldemocraten. Ouds streven om een

nieuwe progressieve, niet socialistische partij op te richten, kon op sympathie

rekenen van een groot deel van de Partij van de Vrijheid. In januari van 1948 ging

deze partij dan ook op in de nieuwe Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).

Ook al was Oud als PvdA-lid altijd zeer kritisch geweest jegens het Indiëbeleid van

het kabinet-Beel, de nieuwe VVD moest zich vooral constructief opstellen. Onder de

heersende omstandigheden was het volgens de liberaal van landsbelang om in

eerste termijn in te stemmen met de grondwetswijziging, zo lang als het

zelfbeschikkingsrecht van de Indische deelstaten gewaarborgd bleef. De wijziging

maakte de weg vrij voor een koninkrijk nieuwe stijl, waarbij Linggadjati en Renville

als basis zouden gelden voor de toekomst. De VSI en Nederland zouden binnen de

Nederlands-Indonesische Unie een gelijkwaardige positie innemen, met aan het

hoofd koningin Wilhelmina. Volgens Oud-biograaf H.J.L. Vonhoff eiste Oud binnen

de VVD in de kwestie Indië direct de leiding op en schoof zichzelf naar voren als

politiek leider van de liberalen. Hij vond steun bij partijvoorzitter D.U. Stikker, die

eveneens inzag dat realiteitszin de VVD gebood in te stemmen met de

grondwetswijziging.63

In de Kamer bleek dat de invloed van Oud en Stikker groot was; de voltallige fractie

stemde voor de grondwetswijziging. De liberalen probeerden wel van de

gelegenheid gebruik te maken om alvast met één been in de Trêveszaal te gaan

staan. Woordvoerder G. Vonk benadrukte dat de omarming van het wijzigings -

voorstel absoluut geen garantie betekende voor VVD-steun aan het voorstel in

tweede termijn. Alleen wanneer de Nederlandse bewindslieden in de tussentijd een

deugdelijk beleid zouden voeren dat in overeenstemming was met het onderhavige

wijzigingsvoorstel, zou de VVD-fractie in tweede termijn voor stemmen. Op deze

manier plaatste Vonk de aankomende verkiezingen en de naderende formatie

meteen onder enorme druk. Een geslaagde formatie zou alleen mogelijk zijn als
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voldoende steun voor het wijzigingsvoorstel in tweede termijn gegarandeerd was.

Aangezien de VVD een toekomstig deugdelijk beleid geëist had, konden de

formatieonderhandelaars niet meer om de VVD heen. Overigens paste de CHU-

fractie eenzelfde tactiek toe. Woordvoerder H.W. Tilanus vond dat de regering tot

aan de behandeling van de tweede termijn in de geest van de wijzigingsvoorstellen

moest handelen. Ook de christelijk-historischen reserveerden op deze manier vast

een plaats aan de onderhandelingstafel. Door de voorlopige steun van de CHU en

VVD voor de grondwetswijziging, en de vanzelfsprekende steun van regerings -

partijen KVP en PvdA leek een tweederde meerderheid bij de stemming op 29 april

1948 binnen handbereik.64

Op 7 juli van datzelfde jaar hadden Tweede Kamerverkiezingen plaats, noodzakelijk

vanwege de door het kabinet-Beel ingediende grondwetswijziging. Zoals gebruikelijk

aan de vooravond van de verkiezingen, boden de bewindslieden van het kabinet hun

ontslag aan en regeerden zij demissionair verder. Het Indiëbeleid, en daarmee ook

indirect de tweede lezing van de grondwetsherziening, was de onbetwiste hoofd -

rolspeler in de verkiezingsstrijd. De nieuwslezer van het Polygoon Hollands Nieuws

liet enkele dagen voor de verkiezingen geen misverstand bestaan over hoe de

uitslag geïnterpreteerd zou moeten worden: ‘Dan zal blijken of het regerings beleid

ten aanzien van de overzeese gebiedsdelen al dan niet de instemming heeft van het

Nederlandse volk’.65 Vooral de VVD gebruikte de aankomende stemming om

duidelijk te maken dat een kabinet op bredere basis noodzakelijk was. Een

tweederde meerderheid voor het wijzigingsvoorstel was noodzakelijk, dus volgens

politiek leider Oud lag het in de rede dat de nieuwe regering ook op een dergelijke

meerderheid kon steunen. De steun voor de grondwetswijziging was binnen de

VVD-top nogal omstreden. Oud probeerde zijn politiek leiderschap vorm te geven

door in de campagne zo veel mogelijk de rijen gesloten te houden. Vooral de

opstelling van Indiëwoordvoerder Vonk bleek bij dit streven een gewichtig struikel -

blok. De afgevaardigde beklom tijdens de verkiezingscampagne regelmatig het

spreekgestoelte in de afdelingen om zijn afkeer tegen Soekarno te laten blijken, 

en steun te verwerven voor zijn kritische houding ten opzichte van de grondwets -

wijziging. Oud slaagde erin voldoende steun te verwerven voor het wijzigings -

voorstel in tweede lezing, en maakte op die manier de weg vrij voor een belangrijke

rol voor de VVD bij de coalitieonderhandelingen. 

De verkiezingsuitslag betekende voor de liberalen een daverend succes; de VVD

ging er met twee zetels op vooruit. Vooral de PvdA had het zwaar te verduren. De

toegeeflijke houding ten opzichte van de onderhandelingen met Soekarno viel

klaarblijkelijk slecht bij het electoraat, want er zouden twee sociaaldemocraten

minder naar Den Haag afgevaardigd worden. De PvdA was niet in staat gebleken
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de kiezers die wegliepen bij de communisten (twee zetels verlies) naar zich toe te

trekken. De KVP was tijdens de verkiezingen in zwaar weer geraakt. Binnen de

katholieke gelederen was onrust ontstaan over de steun voor het Indiëbeleid en 

het voorstel tot wijziging van de Grondwet. C.J.I.M. Welter kon zich niet langer

verenigen met de partijlijn en deed met een eigen lijst mee aan de verkiezingen.

Welter haalde een zetel, maar de KVP wist haar zetelaantal in de Kamer te

handhaven. Onder de gegeven omstandigheden kon dit dus een succes genoemd

worden. Ook de antirevolutionairen haalden dezelfde uitslag als in 1946. De CHU

wist een zetel te winnen en werd op die manier beloond voor haar gematigd

positieve opstelling ten opzichte van het wijzigingsvoorstel.66

De bewindslieden overlegden in de Ministerraad over de spoed die bij de Indische

kwestie gebaat was. Het wijzigingsvoorstel was een belangrijke voorwaarde om de

kwestie tot een oplossing te brengen. Volgens Beel was het onjuist om tijdens een

demissionaire periode een beslissing te nemen over de toekomst van Indië.

Desondanks was hij van mening dat er snel een besluit moest worden genomen,

omdat de situatie in Batavia verslechterde.67 Hieruit vloeide voort dat het kabinet

de tweede lezing van de grondwetswijziging met grote spoed door de Kamer wilde

laten behandelen. 

Aldus verschenen de nieuw gekozen afgevaardigden op 27 juli 1948 in de

vergaderzaal voor de opening van de buitengewone zitting van de Staten

Generaal.68 De Verenigde Vergadering werd uit naam van de koningin geopend

door demissionair premier Beel. In zijn toespraak benadrukte hij dat er haast

geboden was met het aannemen van het wijzigingsvoorstel. Hij noemde het

aankomende zittingstijdvak ‘kort, doch uitermate belangrijk’, wat aangaf dat de

regering zich in dit geval niet wilde laten inperken door haar demissionaire status.69

De Indonesische kwestie kon alleen opgelost worden als de juridische randvoor -

waarden voor soevereiniteitsoverdracht aan de VSI in orde waren. De grondwets -

wijziging moest derhalve gezien worden als de broodnodige handeling om de

onderhandelingen met de Indische vertegenwoordigers vlot te trekken. ‘De regering

toch heeft het voornemen terstond Uwe medewerking in te roepen voor de

behandeling in tweede lezing van de voorstellen tot verandering in de Grondwet’,

aldus gebood Beel de nieuwe Kamerleden aan de slag te gaan met de beraad -

slagingen over de grondwetswijziging.70 Hij verantwoordde dit door eraan toe te

voegen dat alleen op die manier de noodzakelijke staatkundige hervormingen zo

spoedig mogelijk tot stand gebracht zouden kunnen worden. 

Door deze uitspraak plaatste Beel de Kamer voor het blok. Iedereen was het erover

eens dat het slepende Indonesische vraagstuk zo spoedig mogelijk tot een

oplossing gebracht moest worden. De grondwetswijziging was een belangrijke 

stap in de richting van een oplossing en met de behandeling ervan was dus haast
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geboden. Tegelijkertijd bevond Beels ministersploeg zich in demissionaire status.

De Kamer kon van de regering dus terughoudendheid verwachten, zeker daar waar

het controversiële beleidsstukken betrof. De Indonesische kwestie vormde bij

uitstek een controversiële kwestie, aangezien de VVD en de CHU formeel nog niet

hadden laten blijken in te stemmen met de voorgenomen grondwetswijziging. Beel

maande de Kamerleden dus terecht tot spoed, maar liet geen enkele vorm van

demissionaire terughoudendheid blijken. 

De premier speelde daarnaast een belangrijke rol bij de formatie van het nieuwe

kabinet. Als formateur was hem opgedragen de nieuwe krachtsverhoudingen te

inventariseren en de mogelijkheden te onderzoeken voor de formatie van een nieuw

kabinet. Bij deze formatie speelde, getuige Beels formatiedagboek, de Indonesische

kwestie de onbetwiste hoofdrol. De premier wilde zich ‘met het oog op de ernst van

de toestand en belangrijkheid ten aanzien van de te nemen beslissingen omtrent

Indonesië’ inzetten voor de formatie van een kabinet op brede basis.71 Achter de

schermen was hij druk bezig de partijen die gematigd positief waren over de

grondwetswijziging om de tafel te krijgen, in de politieke arena zette hij de fracties

onder druk. Wat de parlementariërs van de gang van zaken vonden, was vooralsnog

niet duidelijk. De toespraak van de premier had plaats bij gelegenheid van de

formele opening van de buitengewone zitting van Eerste en Tweede Kamer.

Gelegenheid tot debat was er nog niet, de zitting van de Verenigde Vergadering

diende voornamelijk een ceremonieel doel. Enkele dagen later zou bij de reguliere

zitting duidelijk worden welke regeerruimte de Tweede Kamer het demissionaire

kabinet-Beel zou gunnen.

Haastige spoed doet Oud geen goed

Kamervoorzitter J.R.H. van Schaik (KVP) gaf twee dagen na de toespraak van Beel

gehoor aan de oproep van de premier. Hij kondigde aan dat een begin zou worden

gemaakt met de behandeling van de grondwetsherziening in de afdelingen. Ook al

betekende dit niet dat direct werk zou worden gemaakt van de debatten over de

kwestie, het betekende wel het startsein van de behandeling. De haast van voorzitter

en minister-president viel slecht bij afgevaardigde Oud. ‘Ik meen voorop te mogen

stellen, dat ik tegen deze gehele gang van zaken, ik mag wel bijna zeggen:

constitutionele bezwaren heb.’72 Volgens de VVD-fractievoorzitter betrof het hier

een unieke gebeurtenis in de parlementaire geschiedenis. Nog nooit was er

begonnen met de behandeling van een grondwetswijziging, terwijl de Kamer een

demissionair kabinet tegenover zich vond. Het was volgens hem gebruikelijk dat

wanneer het een wijziging van de Grondwet betrof, Kamerleden met een kakelvers

mandaat debatteerden met missionaire ministers. In dit geval handelde minister
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Beel in tegenspraak met de geldende parlementaire traditie. Volgens de liberale

voorman ging het nu wel ‘heel erg wonderlijk’, te meer daar de ingediende tweede

lezing van de Grondwet door de regering was ingediend bij de oude Kamer.73 

Het kabinet had dus niet alleen te weinig rekening gehouden met haar demis -

sionaire status, ze had eveneens een constitutionele blunder begaan door het

wetsvoorstel in te dienen bij de oude Kamer. De handelwijze van de regering was

volgens Oud dus niet alleen onkies, maar ook juridisch onjuist. Bij de verdere

onderbouwing van zijn betoog raakte Oud aan meer politieke bezwaren. De

liberalen waren van mening dat de grondwetswijziging een belangrijke plaats had

binnen het brede kader van het Indiëbeleid. Aangezien vooralsnog niet duidelijk 

was van welke samenstelling het nieuwe kabinet zou zijn en welk program het zou

verdedigen, was volstrekt onduidelijk in welk licht het voorliggende wetsvoorstel

moest worden gezien. Zonder inzage in het voorgenomen beleid ten aanzien van

Indonesië geen stemming over het wijzigingsvoorstel, zo luidde het oordeel van de

liberalen. Hij hekelde dan ook de opstelling van de premier, die in demissionaire

status het wetsvoorstel wilde starten. Oud deelde de mening van Beel dat spoed

geboden was, maar ‘dit moet nu zó spoedig behandeld worden, dat wij het zouden

behandelen in omstandigheden, die naar mijn wijze van zien constitutioneel

onzuiver zijn.’74 Vanzelfsprekend stelde de VVD vervolgens voor de behandeling

van de grondwetswijziging uit te stellen, totdat de formatie zou zijn afgerond.75

Even later verklaarde A.B. Roosjen (ARP) zich volledig achter het voorstel van Oud

te scharen. De antirevolutionairen hadden in eerste lezing reeds krachtig stelling

genomen tegen het wetsvoorstel. Het voorstel van Oud leek een laatste uitweg om

tijd te winnen, in de hoop dat binnen de VVD de felste tegenstanders van het

Indonesiëbeleid de overhand zouden krijgen.

Namens de KVP verklaarde C.P.M. Romme dat Oud beslist ‘gevoelige snaren’ had

geraakt in de Kamer. De regering dacht te lichtvaardig over haar demissionaire

status. Ook hij vond het uitermate ongepast dat van de Kamer medewerking werd

gevraagd, terwijl het kabinet constitutionele steken liet vallen. Desondanks woog

volgens de katholieke voorman de haast die geboden was bij het wetsvoorstel

zwaarder dan Ouds constitutionele bezwaren. In zijn verdere argumentatie toonde

hij zich duidelijk de mindere van Oud. Hij meende dat het wel degelijk goed

mogelijk was de behandeling in de afdelingen thans te laten aanvangen, maar liet na

aan te geven waarom dit dan het geval was. Dat het wijzigingsvoorstel een integraal

onderdeel uitmaakte van het Indiëbeleid, viel moeilijk te ontkennen. Toch moest het

Voorlopig Verslag volgens de KVP’er ook op te stellen zijn zonder notie te hebben

van de toekomstige plannen van een te vormen kabinet. 
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De andere regeringspartij sloot zich van harte aan bij het betoog van Romme.76

M. van der Goes van Naters (PvdA) vond het verweer van Romme klaarblijkelijk wel

nogal zwak, want hij vulde diens betoog aan met krachtige argumenten. Een zo

spoedig mogelijke start met de behandeling in de afdelingen was volgens de PvdA

een zaak van nationaal belang. De sociaaldemocraten golden als meest warme

voorstanders van een zo spoedig mogelijke soevereiniteitsoverdracht en duldden

dan ook geen enkel uitstel. Hij verweet Oud de zelfstandige oordeelsvorming van 

de Kamer te geringschatten. Het orgaan moest altijd in staat zijn een beslissing te

nemen, wat voor kabinet het ook tegenover zich vond. Hij verweet de liberaal tevens

een ‘gevaarlijk verband’ te leggen ‘tussen dit wetsontwerp (...) en de vraag of een

nieuw kabinet hem zint’.77 Van der Goes van Naters koos dus frontaal de aanval

met VVD-voorman Oud. Niet alleen kraakte hij het betoog af van de liberaal, die 

als kenner van het staatsrecht en de parlementaire geschiedenis toch het nodige

aanzien genoot.78 Hij verweet hem ook weinig waarde te hechten aan de zelfred -

zaamheid van de volksvertegenwoordiging op het moment dat de bewindslieden

zich in demissionaire status bevonden. 

H.W. Tilanus (CHU) refereerde niet aan de PvdA-woordvoerder, maar leek zich bij

het begin van zijn reactie aan te sluiten bij het standpunt van Oud. Hij betoogde

bijzonder prijs te stellen ‘op goede constitutionele vormen’, waarmee hij indirect 

de regering een gebrek daaraan verweet.79 Toch sloot hij zich uiteindelijk aan bij

Romme. Hij keurde de gang van zaken niet goed, maar het bleef van het grootste

belang dat het wetsvoorstel zo snel mogelijk behandeld werd.80 De communisten

waren het inhoudelijk eens met het VVD-voorstel, maar wensten dit toch niet te

steunen. G. Wagenaar (CPN) zag in de opstelling van Oud louter een manier om

het formatieproces onder druk te zetten. Deze kwestie inzetten als politiek

instrument vond hij misplaatst; morele overwegingen hielden hem dan ook af 

van steun voor Ouds voorstel.

Vervolgens was het woord weer aan Kamervoorzitter Van Schaik om de zaken op

een rij te zetten. Alleen de VVD en de ARP waren van mening dat het afdelings -

onderzoek naar de grondwetswijziging moest worden uitgesteld. De andere

partijen, de PvdA uitgezonderd, waren kritisch over het onzorgvuldig handelen van

Beel, maar vonden dat de grootste urgentie geboden was bij de behandeling van het

wijzigingsvoorstel. De voorzitter zat in een lastig parket. Hij was er mede verant -

woordelijk voor dat de aanvang van de behandeling van het wetsvoorstel op de

Kameragenda prijkte. Ouds voorstel leek niet op voldoende steun te kunnen

rekenen in de Kamer. Van Schaik achtte het dus redelijk om zijn oorspronkelijke

voorstel te handhaven en spoedig een begin te maken met het afdelingsonderzoek.

Hij benadrukte echter wel dat het allerminst zijn bedoeling was de behandeling af te
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doen met het zittende demissionaire kabinet. Oud weigerde nog altijd zich neer te

leggen bij de zijns inziens onjuist voorgestelde Kameragenda. Het was voor hem

van essentieel belang eerst met het nieuwe kabinet te kunnen debatteren over het

voorgenomen Indiëbeleid. Alleen in dat licht was een juiste afweging te maken over

het wijzigingsvoorstel. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om de kritiek van Van

der Goes van Naters te weerleggen. Hij benadrukte dat hij de oordeelsvorming van

de Kamer juist zeer hoog achtte en dat hij daarom eerst met het nieuwe kabinet van

gedachten wilde wisselen. Alleen dan was een afgewogen parlementair oordeel

mogelijk. ‘Wij moeten ons niet zo gaan overhaasten, dat wij geen behoorlijke

behandeling meer kunnen krijgen’, zo luidde de opstelling van de liberaal.81 Ook 

de ARP en CPN bleven bij hun oorspronkelijke standpunt, de rest van de partijen

namen genoegen met het voornemen van de voorzitter het wetsvoorstel voorlopig

te behandelen met een demissionair kabinet. Het voorstel van Oud werd dan ook

verworpen.82

Tot slot: een staatsrechtelijk geweten?

De politieke verhoudingen in de grondwetswijzigingskwestie leken aan de

oppervlakte eenvoudig te schetsen. De Tweede Kamer liet zich grofweg in twee

kampen indelen. De VVD en de ARP beriepen zich voornamelijk op formele,

juridische elementen. Oud en Roosjen onderkenden de urgentie die geboden was

bij het in behandeling nemen van het wetsvoorstel, maar zij vonden het niet juist

dat een dergelijk controversieel wetsvoorstel behandeld werd in een demissionaire

periode. Het belangrijkste argument daarbij was dat een juist oordeel over het

wetsvoorstel alleen gemaakt kon worden als het parlement inzicht had in het

Indiëbeleid van een nieuw kabinet. De grondwetswijziging zou volgens Oud immers

een belangrijk onderdeel uitmaken van het te voeren Indiëbeleid. Daartegenover

stonden de PvdA, en in mindere mate de KVP en de CHU, die vooral oog hadden

voor de urgentie van de kwestie. De twee laatstgenoemde partijen waren het erover

eens dat de handelwijze van het kabinet niet bepaald de schoonheidsprijs

verdiende, maar dat het wijzigingsvoorstel te belangrijk was om daar als Kamer over

te vallen. Tegen Oud brachten zij in dat de Kamer te allen tijde in staat moest zijn

haar oordeel uit te spreken, of het kabinet nu missionair was of niet. Daarbij kwam

dat het nu nog slechts ging om de behandeling van het wetsvoorstel in de

afdelingen. Van een plenair debat zou voorlopig nog geen sprake zijn, het ging

vooralsnog om het opstellen van een Voorlopig Verslag.
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Politieke Utopisten

De opstelling van de diverse fracties kan inzichtelijk gemaakt worden door te

ontleden wat de opvattingen van de diverse fracties waren over de ideale politieke

verhoudingen in demissionaire periodes. Grofweg stonden twee beelden van hoe

politiek in demissionaire periodes eruit zou moeten zien, tegenover elkaar. Oud en

Roosjen stelden terughoudendheid centraal, zowel van de kant van de Kamer als het

kabinet. De urgentie moest ondergeschikt zijn aan de wederzijdse demissionaire

bescheidenheid. Constitutioneel fatsoen vereiste daarbij dat een controversiële

kwestie in geen geval in behandeling mocht worden genomen in afwezigheid van

een missionair kabinet. Tegenover de preciezen stonden de rekkelijken. De PvdA-,

KVP- en CHU-fracties vonden de urgentie in demissionaire periodes van primair

belang. Terughoudendheid in demissionaire periodes was ondergeschikt aan de

urgentie van de voorliggende kwestie. De parlementaire fatsoensnorm - of de

‘goede constitutionele vormen’ om met Tilanus te spreken - waren dus net even

minder belangrijk dan het landsbelang. Oud en Roosjen kozen dus voor een model

waarbij het kabinet onder toezicht van de Kamer vooral op de winkel mocht passen.

Sociaaldemocraten, katholieken en christelijk-historischen gaven het kabinet meer

speelruimte, zeker daar waar het spoedeisende zaken betrof. 

Politieke vormen en de machtstrijd onder de oppervlakte

Twee contrasterende beelden van ideale demissionaire politiek stonden tegenover

elkaar. De vraag die zich dan opdringt, is wat de functie was van dit politiekethische

appel. Voor het inzichtelijk maken van de opstelling van de partijen in het debat,

biedt Te Veldes nadruk op vorm en stijl in de politiek uitkomst. Aangezien

behoudens de CPN alle partijen ingaan op de constitutionele argumenten van Oud,

lijkt het er sterk op dat de regels van het politieke spel voorschreven dat de

opstelling in het politieke debat altijd in overeenstemming gebracht moest kunnen

worden met een bepaalde interpretatie van het staatsrecht. Constitutionele

kernwaarden in demissionaire periodes waren terughoudendheid bij controversieel

beleid en de urgentie van het landsbelang. De twee kampen die tegenover elkaar

stonden benadrukten de relevantie van beide waarden, maar gaven vervolgens toch

de voorkeur aan één van beiden om hun standpunt in het debat te motiveren. De

politieke spelregels lieten dus toe dat politici een eigen constitutionele afweging

maakten, maar concrete afwijzing van een van de demissionaire waarden was not

done. Uit het voorlopig verslag van het wijzigingvoorstel concludeerden de politieke

redacties van De Tijd en het Algemeen Handelsblad dat ook de partijen die positief

tegenover het voorstel stonden moeite hadden met de demissionaire
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onzorgvuldigheid van het kabinet.83 Door de ministers dit verwijt te maken,

kwamen de partijen in het reine met de heersende politieke moraal. Schending van

de demissionaire waarden werd afgewezen, maar onoverkomelijk was het niet. Vals

spelen was in dit geval dus toegestaan, het ter discussie stellen van de politieke

spelregels niet.

Terug naar de strijd om de politieke macht. Het constitutionele steekspel gaf vorm

en inhoud aan het debat, maar wat was nu de machtsvraag waar het werkelijk om

draaide? Het ligt niet voor de hand dat in deze context de voorliggende kwestie sec

de opstelling van de fracties verklaart. Het zou dan enkel gaan om een staats -

rechtelijke principekwestie van Oud en Roosjen. Ouds staatsrechtelijke geweten

knaagde blijkbaar niet genoeg, want uiteindelijk zou hij de demissionaire

onzorgvuldigheid voor lief nemen en voor het voorstel stemmen. Roosjen was

verklaard tegenstander van de grondwetswijziging. Zijn constitutionele bezwaren

leken dan ook niet ingegeven door staatsrechtelijke principes, maar door zijn

afwijzende houding ten opzichte van het voorliggende voorstel als geheel. 

Aandacht voor de formatiestrijd op de achtergrond - of het gedeelte van de

machtsijsberg onder water - is dus noodzakelijk. Beel was naast demissionair

minister-president ook kabinetsformateur. Op 29 juli, de dag van het debat,

beleefden zijn formatiepogingen een tragisch dieptepunt. Voor het formatieproces

bleek de aanvaring van PvdA en VVD in het wijzigingsdebat de spreekwoordelijke

druppel die de emmer deed overlopen. In zijn dagboek schreef Beel dat tijdens het

debat de formatie in een stroomversnelling leek te geraken. De PvdA had zich

steeds verzet tegen opname van de liberaal D.U. Stikker in een nieuw kabinet, terwijl

diens ministerschap voor de VVD een harde eis bleef. Tijdens het debat verklaarde

Van der Goes van Naters in een onderonsje met Beel dat hij akkoord ging met

Stikker als bewindspersoon. De belangrijkste twistappel leek op die manier

weggenomen. Na het dwarsliggen van Oud in het debat was de toegeeflijke houding

van de sociaaldemocraten echter als sneeuw voor de zon verdwenen. Nog diezelfde

avond ging Beel naar Huis ten Bosch om zijn formatieopdracht terug te geven.84

Het ligt voor de hand dat vertraging van de formatie ook precies Ouds bedoeling

was. Hij had zijn steun aan de grondwetswijziging toegezegd onder voorwaarde dat

het Indiëbeleid van het te formeren kabinet vanuit VVD-oogpunt deugdelijk zou zijn.

Door dwars te liggen in de Kamer legde Oud de nadruk op het voorwaardelijke

karakter van zijn steun. ‘Liberale steun aan het wijzigingsvoorstel was nog

allerminst zeker, dus neem de VVD-inbreng aan de formatietafel serieus’, zo leek hij

te willen zeggen. In een brede-basiskabinet met politieke kolossen als PvdA en KVP

leek de vrees voor een VVD-rol in de marge ook wel terecht. Getalsmatig kon de

VVD het in ieder geval niet winnen, dus moest het machtsspel de uitkomst brengen. 

Het representatiegedeelte van Te Veldes ontleding van de politieke vertegen -
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woordiging doet in deze kwestie ook opgeld. Staatsrechtelijke zuiverheid was niet

alleen onderdeel van de parlementaire moraal, een principiële staatsrechtelijke

opstelling draagt ook bij aan een imago van staatsrechtelijk geweten van de Kamer.

Waarschijnlijk wilden Oud en Roosjen zich als zodanig profileren om bij de

parlementaire pers en het electoraat een wit voetje te halen. Toch lijkt politieke

representatie in dit verband een marginale rol te hebben gespeeld in de verklaring

van de opstelling in het debat. Het lag niet voor de hand dat de staatsrechtelijke

principestrijd breed zou worden uitgemeten in de parlementaire pers. Tegen de

achtergrond van de betekenis van de uiteindelijke grondwetswijziging, speelde een

principieel debatje over de procedure slechts een marginale rol. NRC en Algemeen

Handelsblad stipten de argumenten weliswaar aan, diep erop in gingen de politieke

redacteuren echter niet.85

De communist Wagenaar zat met zijn korte bijdrage aan het debat waarschijnlijk het

meest dicht bij de waarheid: Oud gebruikte de Indische kwestie en zijn staats -

rechtelijk aanzien om de formatie onder druk te zetten. Naast Oud maakte ook de

PvdA gebruik van het staatsrecht als instrument in de formatiestrijd. Beide

kemphanen hanteerden op zich correcte juridische redeneringen, maar het was

evident dat het debat een afgeleide was van de stoelendans in de Trêveszaal. 
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Het grote zwijgen van Marijnen

Pluche zonder rood bevalt de kiezer

Regeren zonder rood smaakte naar meer, zo zou een korte conclusie kunnen luiden

van de uitslag van de verkiezingen van 15 mei 1963. Aan de langdurige samen -

werking van katholieken en sociaaldemocraten was in 1959 een einde gekomen. Het

kabinet-De Quay (1959-1963) dat in dat jaar aan de macht kwam, was het eerste

sinds de Tweede Wereldoorlog zonder de PvdA. Ondanks de eindejaarscrisis van

1960 slaagde de premier erin zijn kabinet van KVP, VVD, ARP en CHU de volle vier

jaar bij elkaar te houden. Onder een gunstig economisch gesternte verliet de

confessioneel-liberale regering de geleide loonpolitiek van de wederopbouw en kon

een stevige slag gemaakt worden in de opbouw van de sociale zekerheid. De

resultaten die waren geboekt, maakten de regeringspartijen dan ook tot inzet van de

verkiezingen in 1963. Het beleid van de afgelopen jaren moest worden voortgezet,

al weigerden de confessionelen tijdens de campagne een voorkeur uit te spreken

voor een voortzetting van samenwerking met de VVD. 

De kiezer sprak richting de grootste oppositiepartij een duidelijk oordeel uit, want

de PvdA verloor maar liefst vijf zetels. Dit was mede het gevolg van de opkomst van

de Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP), die met twee zetels haar intrede in de

Kamer deed. Sinds de oorlog was zetelwinst of –verlies voor de grote partijen altijd

beperkt gebleven tot enkele zetels; vijf minder sociaaldemocraten naar Den Haag

gold dan ook als een regelrechte afstraffing. De KVP en de CHU wonnen één zetel,

wat de confessionelen sterkten in hun opvatting dat de politieke weg van het

kabinet-De Quay de juiste was. Vooral interne partijproblemen zorgden voor verlies

voor de andere twee coalitiepartijen. Er mocht één antirevolutionair minder in de

politieke arena plaatsnemen, terwijl de liberalen zelfs drie zetels moesten inleveren.

De gevestigde politieke orde raakte verder van slag door de opmars van de

Boerenpartij (BP). Partijleider ‘boer’ H. Koekoek wist het verzet van een grote groep

boeren tegen de regulering van de landbouw via de publiekrechtelijke bedrijfs -

organisatie uit te buiten. De partij kwam met drie zetels in de nieuwe Kamer.

Parlementair historicus P.F. Maas verklaarde het verlies van VVD en ARP door te

wijzen op de interne partijproblemen die tijdens het kabinet-De Quay aan het licht

waren gekomen. De uitslag kon, ondanks een beperkt verlies voor de coalitie -

partijen, uitgelegd worden als een steun voor het beleid van de confessioneel-

liberale samenwerking. Niets stond dan ook de vorming van een nieuw kabinet op

dezelfde grondslag in de weg.86
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Heibel om de buis: het kabinet-Marijnen en het televisievraagstuk

Al snel na de verkiezingen werd duidelijk dat minister-president De Quay liever niet

wilde opgaan voor een nieuwe termijn. De KVP schoof na intern overleg minister

van Landbouw V.G.M. Marijnen naar voren als kandidaat voor het premierschap.

Het formatieproces verliep aanvankelijk soepel, te meer daar de aangezochte

partners reeds in het kabinet-De Quay tot constructieve samenwerking waren

gekomen. Tijdens de vorige regeerperiode was onder coalitiepartijen onenigheid

ontstaan over het televisievraagstuk. Tijdens de formatie was deze kwestie dan ook

het belangrijkste obstakel dat uit de weg geruimd diende te worden. 

Het kabinet-De Quay nam als standpunt in dat via een op te richten tweede

televisienet ook commerciële omroepen mochten uitzenden en dat daarbij ook

reclame-uitingen toegestaan moesten worden.87 Zowel de KVP als de ARP hadden

al in 1961 grote ethische bezwaren geuit tegen invoering van commerciële televisie.

De sociaal-culturele functie van het medium was bij het toelaten van de commercie

onvoldoende gewaarborgd, aldus de confessionelen. De antirevolutionairen zagen

het het somberst in. Marktgericht uitzenden zou de doodsteek voor de publieke

omroep betekenen. Een uit overheidsgeld betaalde organisatie zou de

concurrentieslag immers altijd verliezen van een omroep gericht op geldelijk gewin.

Alleen de VVD bleek de regeringsplannen unaniem te steunen. CHU, KVP en PvdA

waren verdeeld, de rest van de partijen tegen. Het kabinet zette de plannen

voorlopig in de ijskast. 

Bij de formatie van het kabinet-Marijnen kwam de reclametelevisie opnieuw aan de

orde. Het zogenaamde ‘Akkoord van Wassenaar’ dat als sluitstuk gold voor de

succesvolle formatie, stelde vooralsnog geen nieuw beleid betreffende de

reclametelevisie in het vooruitzicht. Een ‘pacificatiecommissie’ moest uiterlijk eind

juni 1965 uitsluitsel geven welke organisaties in aanmerking zouden komen voor

zendtijd op de nieuwe zender. Van plannen voor een heuse commerciële omroep

was eigenlijk al geen sprake meer, het ging nu voornamelijk over de invoering van

advertenties op het nieuwe net. Niet alle commerciële televisiepioniers waren echter

van zins nog langer te wachten om hun ambities in de praktijk te brengen. Ondanks

een nadrukkelijk verbod van regeringswege, startte de Reclametelevisie Exploitatie

Maatschappij (REM) met het uitzenden van commerciële radio- en televisie-

uitzendingen vanaf een kunstmatig eiland buiten de Nederlandse territoriale

wateren. Tot overmaat van ramp voor de tegenstanders van reclametelevisie waren

deze uitzendingen een daverend succes. De druk op het kabinet-Marijnen om tot

een beslissing in de kwestie te komen werd op deze manier al maar groter. 

De Kamer achtte het ook niet langer verantwoord te wachten op een beslissing van

de pacificatiecommissie. A.M.I.H. Baeten (KVP) riep de regering bij motie op voor 1

49

maart 1965 een beslissing te nemen over de kwestie.88 Binnen een paar maanden

moest minister Th.H. Bot (KVP, Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen) nu een

beleidsvoorstel voorleggen aan de ministerraad, waarover de bewindslieden dan in

recordtijd tot overeenstemming moesten komen. De bewindsman kwam met een

gematigde oplossing. Hij stelde voor een stichting op te richten, die de reclame zou

verzorgen bij televisie-uitzendingen. Op die manier kreeg de commercie weliswaar

toegang tot het medium, maar kon de uitvoerende organisatie door haar

rechtsvorm geen winst maken. Bot kreeg niet alle handen van zijn collega’s in de

Trêveszaal op elkaar. Vooral de ministers Y. Scholten (CHU, Justitie) en G.M.J.

Veldkamp (KVP, Sociale Zaken en Volksgezondheid) lagen dwars. Zij waren tijdens

het kabinet-De Quay verantwoordelijk geweest voor het omroepbeleid en hadden

destijds een heel ander beleid voor ogen gehad. Zij zagen niets in Bots voorstel de

zendtijd van de omroepen afhankelijk te maken van hun ledenaantal.

Reclameaanbod moest niet in stichtingsvorm georganiseerd worden, maar in een

normale bedrijfsorganisatie, gericht op het maken van winst. De goedkeuring van de

overheid diende volgens Veldkamp en Scholten het belangrijkste criterium te blijven

voor een uitzendlicentie. Een achttal ministerraadsvergaderingen zou uiteindelijk

aan de beleidsvoorstellen van Bot besteed worden, maar toen de deadline in zicht

kwam, bleven de bewindslieden hopeloos verdeeld. Behoudens Veldkamp steunden

de KVP-ministers de plannen van Bot, evenals de bewindslieden van AR-huize. Het

CHU-smaldeel en de liberale ministers bleven tegen. Zij waren voor een vrijere

toegang voor commercie op de televisie, en met name de VVD’ers vonden dat het

ledenaantal geen criterium moest zijn voor toelating tot het bestel. Op die manier

zou het bestel zijn strak georganiseerde, verzuilde karakter behouden en dat druiste

in tegen de liberale principes.89

Het kabinet-Marijnen haalde de deadline van 1 maart niet. Op 26 februari stelden de

ministers hun portefeuilles ter beschikking, zonder tot een definitieve beslissing

over het omroepbeleid te zijn gekomen. Niet door discussie of conflict met de

Kamer, maar juist door interne verdeeldheid kwam het kabinet ten val. De details

van het conflict kwamen dus niet via het parlement, maar alleen via de media naar

buiten. 

Duynstee concludeerde dat het vooral interne ongeregeldheden waren die het

uitblijven van een regeringsbreed compromis veroorzaakten. Dat de regering pas zo

laat kon beginnen met het behandelen van de voorstellen van Bot, was het gevolg

van de afwezigheid van de premier gedurende het eerste gedeelte van de

februarimaand van 1965. De primus inter pares was derhalve niet in staat de regie

te voeren in de onderhandelingen tussen de diverse ministers. Het viel moeilijk te

zeggen of er in aanwezigheid van de minister-president wel een compromis was
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bereikt. Het ontbreken van Marijnen bij de cruciale vergaderingen maakte de weg

vrij voor de ministers Scholten en Veldkamp die bij Bot een lans braken voor

plannen die neigden naar hun voorstellen ten tijde van het kabinet-De Quay. Pas

nadat beide bewindslieden Bot op de hoogte hadden gesteld van hun afwijkende

ideeën, informeerden zij de rest van hun collega’s. Deze opstelling was niet

bevorderlijk voor het vertouwen van de coalitiefracties in het kabinet, en al 

evenmin voor het onderlinge vertrouwen van de bewindslieden. 

De KVP zag de opstelling van Veldkamp zelfs als verraad. De katholieke twisten

hadden op hun beurt tot gevolg dat de ARP steeds minder overtuigd was van de

steun van de KVP bij hun verzet tegen de liberale omroepwensen van de VVD. 

Dit sterkte vervolgens de liberalen weer in hun overtuiging dat zij wellicht meer

openheid en vrijheid van het omroepbestel konden realiseren. Omdat de kans op

een compromis kleiner en kleiner werd, stelden de ministers zich steeds principiëler

op, daarbij gesteund door de opvattingen van hun geestverwante fracties in de

Tweede Kamer. Volgens Duynstee waren de meningsverschillen minder groot dan

vaak voorgesteld. Door de tijdsdruk en de pressie vanuit de Kamer verloren de

bewindslieden langzaam het vertrouwen in een tijdige oplossing van het conflict.

Op 26 februari kondigde Marijnen aan dat hij de portefeuilles ter beschikking zou

stellen van de koningin. Met het oog op zijn onderhoud met de vorstin, liet de

premier niet meer los dan dat de besprekingen over het radio- en televisiebeleid in

het kabinet niet tot overeenstemming hadden geleid. Zo veel was duidelijk, maar 

de PvdA nam geen genoegen met deze summiere uiteenzetting van de inmiddels

demissionaire premier.90

Over aandringen en aanhoren: Vondeling versus Marijnen

Vormde in de parlementaire geschiedenis doorgaans een conflict met de Kamer

aanleiding tot ontslagaanvrage van het kabinet, bij de val van het kabinet-Marijnen

had het parlement buitenspel gestaan. Formele inlichtingen over de oorzaken van

het beëindigen van de samenwerking hadden de Kamerleden dan ook niet. Dit was

een bewuste keuze van het kabinet, zo bleek uit de laatste vergadering van het

missionaire kabinet-Marijnen. De premier hoopte op een reconstructie van zijn

kabinet, en hij vond dat het staatshoofd bij een oplossing in die richting geen

strobreed in de weg mocht worden gelegd. Hij stelde daarom voor zeer voorzichtig

te zijn met mediacontacten. Y. Scholten (CHU, Justitie) en Biesheuvel stelden zelfs

voor helemaal geen mededelingen te doen aan de pers. J.E. Andriessen (CHU,

Economische Zaken) en Veldkamp verklaarden daarnaast dat zij hun fracties

zouden inlichten over de oorzaken van de val van het kabinet.91
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De regeringspartijen beschikten door overleg met hun geestverwante ministers en

de crisisonderhandelingen dus over de nodige informatie; de oppositie moest het

doen met berichten uit de wandelgangen. Dit plaatste de Tweede Kamer bij het

aanbreken van de demissionaire periode van het kabinet Marijnen in een lastige

positie. Zoals gebruikelijk dienden de fractievoorzitters de koningin hun visie op de

toekomst van het landsbestuur kenbaar te maken. Een adequaat advies kon echter

moeilijk gestalte krijgen zonder daarbij een voorzet te geven voor de toekomst van

het omroepbeleid. Over de val van het kabinet was geen Kamervergadering belegd.

Tien sociaaldemocraten namen toch het initiatief om het einde van het kabinet-

Marijnen in de Kamer aan de orde te stellen.92

De zitting had plaats op 1 maart 1965. Op dezelfde dag waren de fractievoorzitters

uitgenodigd om ten paleize een onderhoud te hebben met het staatshoofd.

Aangezien het de eerste vergadering betrof na de kabinetsbreuk, liet de premier de

parlementariërs per brief weten ‘dat de Ministers zich genoodzaakt hebben gezien

hun portefeuilles ter beschikking van H.M. de Koningin te stellen, nadat was

gebleken, dat de standpunten in het kabinet met betrekking tot het te voeren radio-

en televisiebeleid te ver uiteen lagen om tot een gemeenschappelijk beleid te

geraken.’93 Marijnen zelf was tot grote verbazing van PvdA-fractievoorzitter 

A. Vondeling niet in de Kamer verschenen. Vondeling vond het niet meer dan

vanzelfsprekend dat op zijn minst één lid van de regering de beraadslagingen zou

bijwonen. Voorzitter F.J.F.M. van Thiel (KVP) stelde de Kamer vervolgens voor de

minister-president uit te nodigen om de Kamer nadere inlichtingen te verschaffen.

Vondeling vond dit geen goede weergave van zijn voorstel. Hij wilde in eerste

instantie alleen dat de kabinetsleider de beraadslagingen zou bijwonen. Naar alle

waarschijnlijkheid corrigeerde de sociaaldemocraat de voorzitter om de coalitie -

fracties niet onmiddellijk de nodige staatsrechtelijke bezwaren in handen te

geven.94 De Grondwet schreef immers voor dat de regering de eenheid van haar

beleid diende te bevorderen.95 Een eensluidend standpunt zou de premier echter

niet kunnen geven, aangezien onenigheid over de kwestie nu juist de oorzaak van

de kabinetsbreuk was. 

Om de staatsrechtelijke schijn niet meteen tegen te hebben, stelde Vondeling zich

aanvankelijk dan ook terughoudend op. De VVD stribbelde tegen. Fractievoorzitter

W.J. Geertsema zag de meerwaarde niet van de aanwezigheid van een zwijgende

premier en suggereerde dat de mening van Vondeling ook schriftelijk aan de

premier kon worden overgebracht. Hij probeerde het debat op deze manier tot een

vroegtijdig einde te brengen en leek te rekenen op de steun van de andere coalitie -

partijen. Dit bleek een verkeerde inschatting, want KVP, ARP en CHU hadden geen

bezwaar tegen de aanwezigheid van Marijnen, zo lang hij maar niet gedwongen
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werd inlichtingen te geven over het kabinetsbeleid. Schmelzer (KVP) paste een

andere tactiek toe om de voorzitter tot uitstel van het debat te bewegen. De

katholieke fractievoorzitter deelde aan de voorzitter mee dat hij over niet al te lange

tijd bij de koningin verwacht werd, en derhalve niet veel langer in de Kamer

aanwezig kon zijn. De regeringspartijen blokkeerden vervolgens een voorstel van de

voorzitter om de vergadering door te laten gaan zonder de aanwezigheid van de

fractievoorzitters. De opzet van KVP, VVD, ARP en CHU slaagde niet. Het debat

werd niet uitgesteld, omdat Vondelings voorstel om de koningin te vragen haar

gespreksronden uit stellen, werd aangenomen. Geertsema maakte ook hier bezwaar

tegen, maar het verzet van de andere coalitiefracties was gebroken. Zij stemden in

met het voorstel van Vondeling en zagen lijdzaam toe hoe de voorzitter verklaarde

de premier te zullen uitnodigen in de Kamer.96

Na een korte schorsing verscheen Marijnen inderdaad in de Kamer, maar hij maakte

meteen duidelijk dat hij zijn lippen die dag stijf op elkaar zou houden. Hij liet de

voorzitter de volgende verklaring voorlezen: ‘De Minister-President is, als zijnde

demissionair, niet in de gelegenheid om namens het kabinet een verklaring te

geven, die meer bevat dan is gesteld in zijn brief aan de Voorzitter der Kamer,

waarin hij mededeling heeft gedaan van het ontslagverzoek van het Kabinet. De

Minister-President is dus op uitnodiging van de Kamer bereid aanwezig te zijn bij 

de discussies; hij zal evenwel aan deze discussies niet deelnemen.’97 De premier

beriep zich dus nadrukkelijk op zijn demissionaire status om zijn voorgenomen

zwijgzaamheid te beargumenteren. 

Het betoog van Vondeling dat op deze verklaring volgde, maakte duidelijk dat hij

wel degelijk van zins was de premier tot praten te bewegen. Hij had hiervoor twee,

met elkaar samenhangende argumenten. De sociaaldemocraat liet blijken dat hij

zich ten opzichte van de koningin in een moeilijke positie bevond. Hij diende het

staatshoofd te adviseren over de oplossing van de kabinetscrisis, maar besefte

tegelijkertijd dat hij hoegenaamd geen informatie had over de oorzaken van het

conflict. Zijn onderhoud met het staatshoofd zou derhalve betrekkelijk doelloos zijn.

Daarnaast meende hij dat de regeringspartijen een informatievoorsprong hadden,

aangezien zij wél ingelicht waren over de achtergronden van de kabinetsbreuk. KVP,

VVD, ARP en CHU hadden dus een voorsprong op de oppositie bij de gespreks -

ronde met Koningin Juliana en dit vond Vondeling ongewenst. Om zijn betoog

kracht bij te zetten wees hij met nadruk op het veelvuldige contact dat de diverse

fractie voorzitters onderhielden met geestverwante ministers. De sociaaldemocraat

probeerde vervolgens duidelijk te maken dat hij respect had voor de demissionaire

status van het kabinet, door te verklaren dat hij niet in debat wenste te gaan met de

premier. ‘Ik begrijp zeer wel, dat dit weinig zin heeft’, zo oordeelde hij.98 Hij zou

niet van de bewindsman vragen om verantwoording af te leggen, aangezien de
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bestaande situatie de Kamer verhinderde een motie van afkeuring uit te spreken.

Het was hem enkel te doen om de broodnodige informatie over de kabinetscrisis,

noodzakelijk voor zijn consultaties aan de koningin. Wanneer er onverhoopt nieuwe

verkiezingen zouden komen, moest de regering toch op zijn minst duidelijk maken

waarom zij tot Kamerontbinding overging. Dit was haar plicht ten opzichte van de

volksvertegenwoordigers én de Nederlandse kiezer. Zo niet, dan was de precedent -

werking van de zwijgzaamheid van Marijnen ongekend. Als een demissionair

kabinet straffeloos kon weigeren de Kamer in te lichten, dan plaatste dit de

volksvertegenwoordiging en het electoraat ‘onder een soort van verlichte

dictatuur’.99

Vondeling had het debat stevig geopend en kreeg steun van de andere oppositie -

partijen. De woordvoerder van de grootste regeringspartij overtuigde hij echter niet.

Schmelzer verweet Vondeling zichzelf tegen te spreken. Eerst bracht de sociaal -

democraat begrip op voor de terughoudendheid van Marijnen, om hem vervolgens

dictatoriale trekjes toe te dichten. De katholieke fractievoorzitter had het vooral te

doen met de premier. Het was een ondankbare taak om als regeringsleider voor het

oog en oor van Nederland zwijgzaam zulke kritiek aan te horen. Desondanks wees

Schmelzer niet alle kritiek van de PvdA resoluut van de hand. Ook de KVP-fractie

was van mening dat de brief die de Marijnen aan de Kamer had gezonden wel wat

‘inhoudsvoller’ had mogen zijn.100 Schmelzer schaarde zich wel volledig achter het

besluit om niet aan de beraadslagingen deel te nemen. Gezien de onenigheid zou

de regeringsleider nooit inlichtingen kunnen geven waarmee de andere ministers

volledig konden instemmen. Mocht er dan ook nog ontevredenheid in de Kamer

zijn, dan kon deze ook nog niet eens beschikken over het ultieme machtsmiddel.

Zuivere staatsrechtelijke verhoudingen waren enkel gegarandeerd als de premier

zou zwijgen, zo oordeelde Schmelzer. De Kamer moest zich bezighouden met het

beoordelen van resultaat van kabinetsbeleid en niet met de interne beslommeringen

die in de Trêveszaal speelden. Een bijdrage van de premier aan het debat zou dan

ook niet alleen zinloos, maar bovenal staatsrechtelijk ondeugdelijk zijn. 

Namens de VVD-fractie sloot Geertsema zich volledig aan bij het betoog van

Schmelzer. Wel bestreed hij dat zijn fractie meer over de oorzaken van de crisis 

zou weten dan de sociaaldemocratische afgevaardigden. Ook de andere twee

regeringspartijen sloten zich aan bij de KVP, al voegden zij nog meer argumenten

van staatsrecht toe aan het debat. Smallenbroek (ARP) meende dat de premier niet

grondwettelijk gehouden was inlichtingen te geven aan de Kamer. Wanneer het

staatsbelang in het geding was, zou de regering informatie voor het parlement

mogen achterhouden. Waarom juist nu het belang van de staat in het geding was,

liet hij echter na te vermelden. Beernink hield een betoog dat meer hout sneed.
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Volgens hem was het niet aan de Kamer om een oplossing voor het conflict te

zoeken, maar zou het de opdracht van een te benoemen informateur zijn om de

precieze oorzaken aan het licht te brengen. Wanneer in deze vergadering het

omroepbeleid aan de orde zou komen, dan zou dat nadelig zijn voor het

informatieproces, zo oordeelde de CHU.101

Vondeling wenste niet in te gaan op de staatsrechtelijke argumenten die tegen zijn

voorstel in stelling werden gebracht. Had hij eerst zijn pijlen gericht op het kabinet,

die hij een dictatoriale opstelling verweet, nu riep hij zijn collega-Kamerleden ter

verantwoording. De volksvertegenwoordiging kweet zich volgens hem onvoldoende

van haar hoofdtaak. Ze diende het kabinet te controleren, maar liet in plaats

daarvan ‘een beetje met zich (...) spelen’.102 Zelfs de kwalificatie ‘papieren tijger’

vond hij nog te veel eer voor deze opstelling van de Kamer. ‘Er is hoogstens sprake

van een papieren poes, een poes die wel eens miauwt, maar die kopjes geeft,

wanneer de regering dat wenselijk vindt.’103 Hij deed een laatste poging om het

grote zwijgen van Marijnen te doorbreken en diende een motie in om de regering 

te bewegen inlichtingen te geven over de oorzaken van de kabinetscrisis. De

verhoudingen waren echter duidelijk: in de Kamer vertoonde de coalitie geen

barsten. De gehele oppositie stemde voor de motie, maar ze werd toch verworpen.

Tot slot: Een schimmig heden, de toekomst ongewis

‘Een soort staatkundige, ingewikkelde, ondoorzichtige livrei’ 

De communist M. Bakker omschreef de staatsrechtelijke exercitie, door te beweren

dat de zaak ‘in een soort staatkundige, ingewikkelde, ondoorzichtige livrei wordt

gestoken’.104 Het aanbreken van de demissionaire periode was voor de Kamer een

uitgelezen gelegenheid om demissionaire vergezichten te schetsen. Uit de staats -

rechtelijke discussie die zich naar aanleiding van het debat met de minister-

president ontspon, kunnen een tweetal ideaalbeelden van demissionaire

verhoudingen gedestilleerd worden. 

Marijnen gaf hiervoor het startsein, door zijn demissionaire status aan te voeren 

als constitutionele verklaring voor zijn zwijgzaamheid. Onderbouwing voor deze

stelling ontbrak, waardoor onduidelijk bleef welke interpretatie van het staatsrecht

eraan ten grondslag lag. De coalitiepartijen leverden in dit geval de argumenten

voor de opstelling van de premier. Volgens Schmelzer was het de taak van de 

Kamer om het resultaat van kabinetsberaad te beoordelen, en niet de discussies in

Trêveszaal op zich. Wanneer de minister-president hier toch over zou spreken, vond
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de KVP’er dat in strijd met het staatsrecht. Gezien de verdeeldheid in het kabinet,

kon de premier zich bij een eventuele spreekbeurt in de Kamer nooit houden aan

het bevorderen van de eenheid van het regeringsbeleid. Terughoudendheid van het

kabinet richting de Kamer stond bij Schmelzer dus centraal. Dat de Kamer hierdoor

niet formeel op de hoogte kon worden gesteld van de oorzaken van de crisis, deed

volgens hem niets af aan de wenselijkheid van een terughoudend demissionair

kabinet. 

Smallenbroek vulde de argumenten van Schmelzer nog verder aan. Wanneer het

staatsbelang in het geding was, hoefde de premier de Kamer niet te woord te staan.

Alleen het kabinet was bij machte te beoordelen wat in het belang van staat was.

Beernink bepleitte vervolgens dat de informateur een politieke crisis als gevolg van

de val van een kabinet moest oplossen, en niet de Kamer zelf. De coalitiefracties

stonden dus voor een terughoudend demissionair kabinet. Het bevorderen van de

eenheid van het regeringsbeleid en een prudente omgang met het staatsbelang

waren de belangrijkste argumenten voor terughoudende demissionaire ministers.

De rol van de Kamer was in deze visie bescheiden. De volksvertegenwoordigers

dienden het kabinet niet te verleiden tot onconstitutioneel handelen. De formatie

was een zaak van de (in)formateurs; het paste de Kamer niet onderhandelingen

over een volgend kabinet in het debat te betrekken.

Daartegenover stond de visie van Vondeling. Hij stelde de verhouding tussen Kamer

en kabinet in brede zin aan de orde. Als controleur van het kabinetsbeleid, verzaakte

de volksvertegenwoordiging door geen inlichtingen te verlangen van de premier. De

PvdA-fractievoorzitter riep dus op tot voortvarendheid van de kant van zowel Kamer

als kabinet. Zijn belangrijkste argument was een deugdelijk begin van het formatie -

proces. Ook al kon het kabinet niet meer met één mond spreken, de Kamerleden

moesten van de minister-president kunnen vernemen wat de oorzaak was van de

crisis. Alleen op die manier konden de fractievoorzitters met een relevant advies ten

paleize verschijnen. Het primaat lag volgens Vondeling dus duidelijk bij de Kamer. 

Demissionaire waarden als urgentie en terughoudendheid die ook al in de vorige

casus aan de orde waren, speelden in deze kwestie dus wederom een belangrijke

rol. Uit de opmerkingen van Beernink en Vondeling blijkt dat in deze casus ook

zaken als een prudente omgang met het staatsbelang en openheid van de kant van

het kabinet een rol spelen. Op het uiterlijk van het debat lijkt ook in dit geval Te

Veldes politieke speltheorie van toepassing. De regels van het parlementaire spel

vereisen een constitutionele loutering van de eigen opstelling in het debat. Beide

kampen benadrukken de morele superioriteit van hun argumenten. Op die manier

wordt het betoog van de tegenstrevers indirect afgedaan als minder constitutioneel.

Evenals bij de ‘casus-Beel’ benadrukken de deelnemers aan het debat de relevantie

van alle demissionaire waarden voor een ordentelijk verloop van het politieke
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proces. Uiteindelijk maken ze toch een keuze voor een bepaalde interpretatie van

het staatsrecht, waaruit een specifieke visie op de demissionaire verhoudingen

ontstaat. 

Marijnen in het strafbankje?

Een schets van de politieke machtsverhoudingen kort na de val van het kabinet-

Marijnen, maakt inzichtelijk waarom de fracties appelleerden aan deze

demissionaire ideaalbeelden. De verhouding tussen de Tweede Kamer en het

kabinet vertoonde in deze periode een bijzonder karakter. De kabinetscrisis van

februari 1965 was ontstaan na een intern conflict tussen de ministers, in het

Kamerdebat was nog geen onenigheid tussen de coalitiepartners duidelijk

geworden. Volgens Duynstee was de crisis ook het gevolg van onenigheid onder de

coalitiefracties. De CHU en de VVD zagen nog mogelijkheden voor een doorstart

van het kabinet, de KVP en de ARP bleven voorstander van het compromis van Bot. 

Vooral de katholieken bevonden zich in een lastig parket. Hun premier had niet

kunnen voorkomen dat twee geestverwante ministers (Bot en Veldkamp) tegenover

elkaar waren komen te staan.105 Volgens de NRC viel hieruit ook te verklaren

waarom de KVP uiteindelijk instemde met de uitnodiging aan Marijnen om naar de

Tweede Kamer te komen. De kabinetscrisis zou tot veel onenigheid hebben geleid

binnen de KVP. Vooral Marijnen en Veldkamp werden aangewezen als schuldigen

van de crisis. De eerste vanwege zijn slechte regie en de laatste vanwege zijn

onophoudelijk dwarsliggen. De parlementaire redactie van de NRC zag de trieste

aanblik van Marijnen in de Kamer dan ook vooral als een strafexpeditie op last van

Schmelzer.106 Dit was in het geheel niet onwaarschijnlijk, aangezien Schmelzer

ernstig twijfelde aan de kwaliteiten van Marijnen als premier. Tijdens de crisis had

hij de moed opgegeven om de strijd met politieke zwaargewichten als Veldkamp en

Scholten in zijn kabinet aan te gaan.107 ‘Ik had daar zo mijn twijfels over’, schreef

Schmelzer in zijn memoires, ‘en dacht eerlijk gezegd in die dagen met spijt terug

aan de opstelling van de meerderheid van mijn fractie die Zijlstra had geweigerd

(als premier - MJ) alleen omdat hij geen KVP’er was!’108 Van de coalitiepartijen

waren de KVP en de ARP het meest kritisch over het kabinet. Weliswaar waren zij 

fel tegen het geven van inlichtingen door de premier, Schmelzer en Smallenbroek

vonden dat de brief van Marijnen wel erg summier was. Dit kon opgevat worden als

een kleine handreiking aan de PvdA. Volgens Duynstee waren de katholieken en de

antirevolutionairen weinig geporteerd voor een lijmpoging. De steeds principiëlere

opstelling van VVD en CHU voor een vrijere omgang met reclame in de ether wezen

zij resoluut af. Samenwerking met de sociaaldemocraten werd een steeds serieuzere

optie, aangezien ook de PvdA kritisch stond tegenover de reclametelevisie. KVP en

57

ARP hadden dan ook het meeste baat bij het zoveel mogelijk openhouden van alle

opties, waarbij de deur naar de PvdA niet dichtgedaan mocht worden.109

Voor de VVD en de CHU was samenwerking met de sociaaldemocraten een minder

natuurlijke optie. Vooral tussen liberalen en sociaaldemocraten gaapte een grote

ideologische kloof. Het verschil in standpunt met betrekking tot het televisie -

vraagstuk maakte samenwerking van de drie partijen zo mogelijk nog onwaar -

schijnlijker. Voor de VVD en de CHU was het vooral van belang dat er in het debat

zo weinig mogelijk oud kabinetszeer naar boven zou komen, opdat de PvdA geen

voet tussen de deur kreeg. De belangrijkste pijnpunten konden dan in een

lijmpoging achter de schermen worden weggenomen. 

Voor de PvdA was de relatie tussen de regeringsgezinde partijen moeilijk te peilen,

hetgeen de bepaling van een strategie bemoeilijkte. Richting ontlenen aan het heden

was moeilijk, ook de politieke ontwikkelingen in de toekomst waren moeilijk te

voorspellen. Lijmen was een aantrekkelijke optie voor VVD en CHU, maar minder

voor KVP en ARP. Volgens de NRC leken nieuwe verkiezingen vooral winst op te

leveren voor de VVD en de Boerenpartij.110 De PvdA zinspeelde dan ook vooral op

deelname aan een nieuw kabinet zonder tussenkomst van de kiezer. De ongewisse

toekomst noodzaakte de fracties om met zo veel mogelijk scenario’s rekening te

houden. De oppositie eiste inlichtingen van de premier, zodat zij iemand de zwarte

piet kon toespelen en goed beslagen ten ijs kon komen in een eventuele naderend

formatieproces. 

‘Het was een triest gezicht’

Te Velde beschouwt politieke representatie als één van de mogelijkheden om vanuit

een meer culturele invalshoek naar politiek te kijken. Deze visie kunnen we ook

toepassen op deze casus. 

Het debat werd rechtstreeks en integraal uitgezonden op televisie. In 1964 was al

meer dan de helft van de Nederlandse huiskamers voorzien van een televisietoestel.

Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid was dat aantal in maart 1965 nog

wat groter. Aangezien er maar één Nederlandse zender te ontvangen was, zagen alle

kijkers hoe de premier met gebogen hoofd het Kamerdebat aanhoorde.111 ‘Het was

een triest gezicht’, zo concludeerde de NRC.112 Het leek wel of de minister-

president in het beklaagdenbankje zat, zijn verlies al genomen had en weigerde 

een verdediging te voeren. Zelfs zijn eigen politieke vrienden in de Kamer hadden

ingestemd met deze trieste aanblik. De krant suggereerde dat er opzet in het spel

was en noemde het een ‘strafexpeditie’ op last van Schmelzer.113

Dat de katholieke fractievoorzitter bewust het imago van Marijnen wilde

beschadigen, lijkt niet erg waarschijnlijk. In navolging van Romme beschouwde
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Schmelzer het bewaken van de katholieke eenheid, als voornaamste taak van 

de KVP-fractievoorzitter, zowel in de Kamer als in het kabinet. Hij had weinig

vertrouwen gehad in het slagen van het kabinet, maar was desondanks in staat

geweest de nodige binnenbrandjes in de coalitie te blussen. Schmelzer leek zich er

nauwelijks van bewust dat het debat op de kijker overkwam als een strafexpeditie

voor Marijnen. Het schiep een beeld van de fractievoorzitter die zijn politiek

bevriende premier voor het oog van de natie de mond snoerde. Ook Te Velde

suggereert dat Schmelzer niet bedreven was in de omgang met de camera’s in de

Kamer. Hij genoot in de partij groot aanzien als masseur van de politiek achter de

schermen, maar buiten de eigen zuil was hij nooit echt populair. ‘De koelheid,

misschien kilheid, van zijn methode straalde van zijn publieke verschijning af’, zo

concludeert Te Velde.114 Schmelzers latere optreden in zijn bewuste Nacht zou dit

beeld nog eens met kracht bevestigen.

Tegenover Schmelzer, die niet echt bewust inspeelde op de camera, stond de media -

genieke Vondeling. Hij won regelmatig advies in bij media-adviseurs en hield

rekening met de manier waarop het electoraat benaderd wilde worden. Ook al was

hij vijf jaar ouder dan Schmelzer, in vergelijking met de KVP-voorman was hij een

vertegenwoordiger van een nieuwe generatie politici. Hij voorzag een ontzuilend

politiek achterland en richtte zich daarom met nadruk ook op kiezers buiten de

eigen traditionele achterban. Hij was zich bewust van de invloed die de opkomst

van de televisie had en bekwaamde zich in de presentatie van zijn politieke

optreden. Niet de idealen, maar de politieke techniek stond bij Vondeling centraal.

Door het spel tactisch sterk en slim te spelen probeerde hij de tegenstander te

verzwakken, om op die manier een groter aandeel in de macht te krijgen.115

Vondelings debat met de zwijgende Marijnen is een goed voorbeeld om zijn

politieke presentatie te schetsen. Door de premier naar de Kamer te gebieden,

creëerde hij in een rechtstreekse televisie-uitzending het beeld van de kabinetsleider

die zonder protest van zijn geestverwanten in de Kamer een trieste en eenzame

indruk maakte. Hij raakte Schmelzer op zijn meest kwetsbare plek. De KVP’er spatte

al niet van het scherm, hij kwam ook nog over als de boeman die zijn premier in het

strafbankje liet zitten. Aangezien de premier niet aan het debat deelnam, kreeg

Vondeling ruimschoots de gelegenheid zichzelf te presenteren als voorvechter 

van een beter functioneren van de parlementaire democratie. Dit thema sprak een

gedeelte van het electoraat sterk aan, zoals later zou blijken uit de opkomst van

Democraten 1966 (D66). Vondeling appelleerde door zijn presentatie dus aan

waarden die in de samenleving van belang werden geacht. Dat was op dat moment

van grotere politieke waarde dan succes in het debat op korte termijn. Marijnen

verschafte geen inlichtingen over de val van het kabinet, dus feitelijk was Vondeling

de grote verliezer van het debat. Toch werd hij alom gewaardeerd om zijn
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presentatie en zou het debat aan hem blijven kleven als zijn finest moment in de

politiek. Journalist J.J. Lindner beschreef de beeldvorming en historische betekenis

van het Kamertafereel treffend: ‘Marijnen gaf in 1965 zijn kabinet vroeg op, zonder

veel strijdlust. In de Tweede Kamer verscheen hij wel, maar hij weigerde toelichting

op de crisis, terwijl de tactisch meer gehaaide PvdA-oppositieleider Anne Vondeling

als een soort scalperende indiaan om hem heen danste. Het werd allemaal

uitgezonden, in zekere zin het hilarische begin van de tv-democratie. Maar dat

blijven zwijgen na een kabinetscrisis is nooit meer herhaald’.116 
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‘Demissionair in permanentie’: 
het kabinet-Den Uyl117

Het kabinet-Den Uyl kwam tot stand tegen de achtergrond van een zich

polariserend politiek landschap. De ‘Nacht van Schmelzer’ had een lange schaduw

geworpen over de verhoudingen tussen de KVP en de PvdA. De twee kolossen van

de Nederlandse politiek bekeken elkaar met argusogen, en het leek bij het

aanbreken van de jaren zeventig nog altijd onwaarschijnlijk dat ze spoedig weer

samen in een kabinet zouden optrekken. De meeste aandacht van beide partijen

richtte zich in aanloop naar de verkiezingen van 29 november 1972 dan ook vooral

op de natuurlijke bondgenoten. Om de oppositie tegen het kabinet-Biesheuvel vorm

te geven, hadden PvdA, PPR en D66 de handen ineen geslagen. Voor de

verkiezingen ontwikkelden zij een gezamenlijk verkiezingsprogramma, treffend

‘Keerpunt `72’ genaamd. Zij zagen het einde van de confessioneel-liberale

samenwerking niet als incident, maar als signaal van een algehele maatschappelijke

omwenteling. Zij probeerden vorm te geven aan een beweging die streed voor

democratisering, het doorbreken van bestaande machtsverhoudingen en het

opheffen van ongelijkheid.118 

Aan de andere kant probeerden ook de confessionelen tot samenwerking te komen,

maar zij werden overvallen door de plotselinge val van het kabinet-Biesheuvel. Het

bleek voor KVP, ARP en CHU nog niet mogelijk met een gezamenlijk verkiezings -

programma of kandidatenlijst te komen. Wel konden zij bogen op een ‘Urgentie -

program’ uit 1971 waarin de eerste aanzetten tot samenwerking waren vastgelegd.

Tijdens de verkiezingscampagne van 1972 moesten de confessionelen een midden -

weg zien te vinden tussen drie politieke richtingen. Zij konden het beleid van de

kabinetten-Biesheuvel niet afvallen, maar moesten ook het eigen program hoog

houden. Daarnaast moesten zij rekening houden met de afspraken die gemaakt

waren in het kader van het Urgentieprogram. De samenwerking tussen de KVP, ARP

en CHU was in de aanloop naar de verkiezingen minder ver gevorderd dan bij de

linkse drie.119 

Ook de VVD onderging grote veranderingen. Onder leiding van de jonge en

charismatische H. Wiegel schudden de liberalen het imago van elitepartij van zich

af, en ontwikkelden zich steeds meer als een brede volkspartij. De VVD gebruikte de

radicalisering van de PvdA als vehikel voor de eigen politieke positionering. Door

een fel antisocialistische campagne probeerde de partij kiezers los te weken van

confessioneel-rechts en DS’70. Deze laatste partij was er als afsplitsing van de PvdA

in geslaagd een aanzienlijk deel van het electoraat aan zich te binden. De

democratisch-socialisten keerden zich af van de steeds radicalere koers van de
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moederpartij en volhardden in een onvoorwaardelijke steun voor het Amerikaanse

anticommunisme. Deze opstelling werd in 1971 beloond met acht zetels in de

Kamer en regeringsdeelname in het kabinet-Biesheuvel. Na onenigheid over de

rijksbegroting voor 1973 stapte het DS’70-smaldeel echter uit het kabinet en

regeerden de ministers van de overige vier coalitiepartijen verder in het interim-

kabinet-Biesheuvel II.120

Een electorale aardverschuiving

De verkiezingsuitslag droeg duidelijk de sporen van de polarisatie. De partijen die

zich op de flanken hadden gepositioneerd wonnen, de confessionelen waren de

grote verliezers. De confessionelen dienden een duidelijke keuze te maken voor

samenwerking met links of met rechts. De PvdA won vier zetels en bleef de grootste

partij. De PPR-fractie groeide van twee naar zeven leden. Voor D66 waren de

verkiezingen minder succesvol. De fractie werd bijna gehalveerd en ging in grootte

terug van elf naar zes. Het progressieve blok als geheel kon toch gematigd tevreden

zijn. Van de gedroomde Kamermeerderheid was weliswaar geen sprake, maar de 

56 zetels waren er toch vier meer dan een jaar eerder. Ook de partij die zich

nadrukkelijk op de rechterflank had gepositioneerd, wist winst te boeken. Wiegels

VVD ging er zes zetels op vooruit en de Kamerfractie zou voortaan 22 leden tellen.

De liberalen profiteerden van de nieuwe koers als brede volkspartij, maar ook van

het verlies van DS’70 en de moeizame confessionele samenwerking. DS’70 moest

boeten voor het opblazen van het kabinet-Biesheuvel en mocht twee afgevaardigden

minder naar Den Haag sturen. Ook onder de kleinere partijen deden zich de nodige

wijzigingen voor. De Boerenpartij ging van één naar drie, de communisten van zes

naar zeven en de kleine confessionelen behielden een gelijk aantal zetels. De

Nederlandse Middenstandspartij (NMP) wist door interne twisten haar twee zetels

niet te behouden en verdween uit de Kamer. De Rooms-Katholieke Partij Nederland

(RKPN) veroverde als conservatieve afsplitsing van de KVP één zetel in de Kamer.

De nieuwe krachtsverhoudingen in de Tweede Kamer boden weinig aanknopings -

punten voor een snelle kabinetsformatie. De Keerpunt-partijen hadden geen

meerderheid gehaald en de behoefte aan onderhandelingen met de confessionelen

was bovendien klein. De progressieven wilden vasthouden aan het gezamenlijke

verkiezingsprogramma en opteerden voor een minderheidskabinet. De VVD was

voorstander van een terugkeer van de confessioneel-liberale samenwerking, maar

aangezien een dergelijke coalitie slechts op 76 zetels in de Kamer kon steunen, 

leek dit weinig waarschijnlijk. Informateurs van velerlei pluimage onderzochten

vervolgens de mogelijkheden, maar waren grosso modo weinig optimistisch. Al snel

bleek dat een coalitie van confessionelen en liberalen niet tot de mogelijkheden
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behoorde. Progressieven en christendemocraten waren tot elkaar veroordeeld.

Uiteindelijk was het de sociaaldemocraat J. Burger die de impasse wist te

doorbreken. Met zijn onconventionele optreden wist hij een bres te slaan in het

eenheidsstreven van KVP, ARP en CHU en vruchtbare grond te kweken voor een

progressief kabinet. Hij bewerkstelligde dat de christelijk-historischen definitief

afhaakten en dat in ieder geval een gedeelte van de ARP bereid zou zijn om het te

vormen kabinet te steunen. Demissionair premier Biesheuvel leed daarmee een

grote nederlaag, aangezien hij onverkort bleef vasthouden aan de voortzetting van

samenwerking tussen christendemocraten en liberalen.121

Na 164 dagen formeren was op 11 mei 1973 het kabinet-Den Uyl een feit. Er traden

tien ministers toe van progressieve huize, de overige zes hadden een christen -

democratische achtergrond. Onduidelijk bleef welke status het kabinet zou hebben,

aangezien er allerminst harmonie heerste onder de coalitiepartners. W. Aantjes

(ARP) had grote moeite om in zijn fractie voldoende steun te verwerven voor het

kabinet-Den Uyl. De aftredende premier Biesheuvel had zich sterk gemaakt voor

voorzetting van zijn coalitie en was fel gekant tegen de polarisatiestrategie van de

progressieve partijen. Slechts zes ARP’ers bleven Biesheuvel trouw, acht anti -

revolutionairen stemden voor gedoogsteun aan het kabinet-Den Uyl. De voor -

stemmers waren meest recent gekozen Kamerleden, die een progressievere

partijkoers voorstonden. Biesheuvel zag de opstelling van Aantjes als verraad en

nam teleurgesteld afscheid van de politiek.122

Ook binnen de PPR lag de formatie-uitkomst moeilijk. De radicalen hadden zich niet

voor niets losgemaakt van de KVP, en voor een tweetal fractieleden was het dan ook

niet te verkroppen om samen met die partij te gaan regeren. De katholieke en

sociaaldemocratische fracties hadden ieder drie dissidenten in hun gelederen.

Binnen de PvdA heerste bij een aantal leden ontevredenheid over de concessies die

gedaan waren aan de confessionelen. Enkele leden van de KVP-fractie waren juist

van mening dat het nieuwe kabinet te veel een Keerpunt-signatuur droeg, en

stemden daarom tegen. PvdA en D66 zagen in de ministersploeg een parlementair

kabinet, terwijl de overige partijen van een extraparlementaire status spraken. Dat

KVP en ARP slechts spraken van gedoogsteun aan het kabinet, accentueerde de

broze basis waarop de coalitie rustte. ‘Rood met een witte rand’ was na een uiterst

moeizame formatie tot stand gekomen, en leek op voorhand een kort leven

beschoren.123

Dansen op de rand van de afgrond

Het gebrek aan vertrouwen in de levensverwachting van het kabinet sterkte de

bewindslieden in hun wil om de rit uit te zitten. Zij slaagden hierin bijna en dat was,

65 SKO Politiek in Schimmenland:Stramien 160 x 240mm  10-12-2008  16:18  Pagina 62



64

gezien alle klippen die de regering wist te omzeilen, een prestatie van formaat. 

Het ambitieuze regeringsprogram met als credo de spreiding van kennis, macht 

en inkomen verdween echter na aantreden van het kabinet al spoedig naar de

achtergrond. Het kabinet verkeek zich op het draagvlak voor de hervormings -

voorstellen. Daarnaast bleken investeringen niet goed mogelijk gezien de

plotselinge ineenstorting van de economie. De Jom Kippoer-oorlog en de oliecrisis

en -boycot die daaruit voortvloeiden maakten dat de financiële armslag van de

bewindslieden uiterst gering was. Het kabinet moest vooral optreden als crisis -

manager om de stijgende werkloosheid en inflatie het hoofd te bieden.124

Ook de interne cohesie vertoonde scheuren. De progressieven eisten het centrum

van de macht op ten koste van de KVP. Zij bleven vasthouden aan ‘Keerpunt ‘72’,

tot grote irritatie van KVP en ARP. Op hun beurt waren de linkse fracties in de

Kamer teleurgesteld in de opstelling van de KVP. De partij stelde het kabinet

onvoldoende in staat het ‘Keerpunt ‘72’-program ten uitvoer te brengen. Ook

binnen de partijkaders van de PvdA rommelde het. Volgens het bestuur en grote

groepen leden volgde het kabinet een te behoudende koers. De defensie-uitgaven

moesten omlaag, het milieu verdiende meer aandacht en W.F. Duisenberg

(Financiën, PvdA) maakte te weinig begrotingsruimte vrij om ‘Keerpunt ‘72’ te

kunnen uitvoeren. Bovendien diende Nederland naar buiten toe een uiterst kritische

opstelling in te nemen in de richting van de NAVO en Zuid-Afrika. Het progressieve

cement bleek al snel los zand. D66 streefde naar progressieve partijvorming van de

drie, maar kregen van PvdA en PPR nul op het rekest. De PPR was teleurgesteld 

in de progressieve samenwerking, aangezien te weinig doelen werden gehaald.

Ondertussen raakte de confessionele samenwerking in een stroomversnelling. 

Ook al waren KVP en ARP coalitiepartij en zat de CHU-fractie in de oppositie -

bankjes; in 1975 was het eerste CDA-congres een feit. De tegengestelde belangen

ten spijt, in mei 1976 zouden ook de drie Kamerfracties gezamenlijk vergaderen.125

Het leek alsof vooral het gebrek aan alternatieven zorgde dat de wankele basis

waarop het kabinet gebouwd was, in stand bleef. De KVP en de ARP zagen weinig in

een nieuwe samenwerking met de liberalen, zodat ‘rood’ de ‘witte rand’ binnen

boord kon houden. In de Tweede Kamer zorgden de broze verhoudingen voor

vuurwerk. Niet alleen ontpopte de mediagenieke Wiegel zich met zijn

charismatische optredens tot gevreesd oppositieleider, ook de linkse partijen

bezagen de daden van het kabinet-Den Uyl met argusogen. Hun gedroomde

maatschappelijke hervormingen bleven grotendeels uit en tot overmaat van ramp

ontpopte minister van Justitie A.A.M. van Agt (KVP, CDA) zich tot het conservatieve

geweten van het kabinet. De minister maakte zich weinig populair bij de

progressieve fracties in de Kamer door zijn optreden tegen de abortuskliniek

Bloemenhove. In de loop van 1976 zou de KVP’er in de Kamer de wind van voren

65

krijgen, toen hij onvoorbereid in de Kamer verscheen voor een debat naar aanleiding

van de ‘Menten-affaire’. Ondanks de felle kritiek bleven Van Agt en het kabinet lange

tijd in het zadel. Uiteindelijk zou de minister van Justitie een belangrijke rol spelen

bij de val van het kabinet.126

De tegenstellingen in het kabinet bereikten een dieptepunt bij de behandeling van

de grondpolitiek. De progressieve ministers vonden dat bij grondonteigening de

overheid niet langer de marktwaarde, maar de gebruikswaarde van het land diende

te betalen. In de Kamer was reeds gebleken dat met name de KVP hier weinig voor

voelde. De katholieken wilden de agrarische sector zo veel mogelijk ontzien

aangezien de plattelandsbevolking al sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel

uitmaakte van het KVP-electoraat. De verantwoordelijke minister Van Agt eiste van

zijn collega-bewindslieden in het kabinet een aanpassing van het plan, anders

wenste hij het wetsvoorstel niet te verdedigen. Terwijl de Kamer steeds te horen

kreeg dat het kabinetsbesluit nog een tijdje op zich zou laten wachten, heerste in de

Trêveszaal al crisissfeer. De progressieve ministers zagen de grondpolitiek als één

van de kernelementen van het kabinet-Den Uyl en waren niet bereid veel toe te

geven. Van Agt diende zijn ontslag in, met in zijn kielzog zijn collega’s van KVP en

ARP. Er restte premier Den Uyl niets anders dan de gang naar het paleis te maken

en de portefeuilles van de ministers ter beschikking te stellen van de koningin.127

De Kamer regeert

Op 22 maart 1977 werd het kabinet-Den Uyl demissionair, op 25 mei vonden

verkiezingen plaats en pas op 19 december van datzelfde jaar zou de nieuwe

ministersploeg op het bordes staan. De lange demissionaire status van het kabinet

biedt een uniek inzicht in de verhouding van Kamer en demissionaire regering voor

een langere periode. Daarnaast vindt het demissionaire kabinet-Den Uyl ruim twee

maanden de oude, en bijna zeven maanden de nieuw gekozen Kamer tegenover

zich. Het ligt in de lijn der verwachting dat de verhouding tussen Kamer en

demissionaire regering verandert als de volksvertegenwoordiging door verkiezingen

een nieuw mandaat krijgt of naar mate het kabinet langer zit. Het verdient dan ook

aanbeveling onderscheid te maken in de periode vóór de verkiezingen van 25 mei

1977 en de regeerperiode die na deze datum viel.

De eerste regeerdag van het demissionaire kabinet-Den Uyl gaf in Den Haag direct

aanleiding tot het maken van een historische vergelijking. Evenals het kabinet-

Marijnen was deze regering ten val gekomen door interne verdeeldheid en niet naar
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aanleiding van een conflict met de Kamer. Nadat ontslag was aangeboden aan de

koningin, verscheen Marijnen na lang aandringen van de PvdA weliswaar in de

Kamer, maar nam geen deel aan het debat. Legde de demissionaire status in 1965

Marijnen nog het zwijgen op, twaalf jaar later zag Den Uyl er juist aanleiding in om

de Kamer toe te spreken. In zijn regeringsverklaring ging de minister-president

nader in op zijn beslissing. ‘Het is gewoonte (...) dat een dergelijke mededeling u

schriftelijk bereikt’, zo verwees Den Uyl terug naar zijn demissionaire voorgangers.

‘Ik hecht eraan, ditmaal deze mededeling persoonlijk te doen en haar toe te

lichten.’128 Den Uyl liet zich verder niet uit over de redenen om voor een

persoonlijke in plaats van een schriftelijke verklaring te kiezen, maar hij benadrukte

wel dat het ‘ook als demissionair Minister-President’ juist was om de Kamer in te

lichten over de redenen voor de ontslagaanvrage. 

De naam Marijnen viel niet, maar het was wel duidelijk dat de premier nu juist dat

voorbeeld niet wilde volgen. Niet voor niets had hij zelf in de Ministerraad gepleit

voor een machtiging om namens het kabinet de Kamer te mogen inlichten.129 Hij

vervolgde met een minutieuze uiteenzetting van de besluitvorming in het kabinet.

De ministers van Justitie en Landbouw en Visserij, beiden van KVP-huize, konden

zich niet verenigen met het kabinetsbesluit inzake de grondpolitiek, en hadden

dientengevolge besloten hun ontslag in te dienen. De progressieve ministers

stelden daarop hun portefeuilles ter beschikking, de overige bewindslieden volgden

het voorbeeld van hun confessionele collega’s. De premier besloot zijn verklaring

met een persoonlijke noot, waarin hij liet blijken zich goed bewust te zijn van zijn

demissionaire status. Hij achtte het niet zijn taak, en ook niet het juiste ogenblik en

plaats om op dat moment de schuldvraag voor de val aan de orde te stellen. 

Het persoonlijke karakter van de toespraak bracht Wiegel in verwarring. Hij stelde

direct de vraag of de premier namens het kabinet sprak. Den Uyl antwoordde

daarop bevestigend. De overige bewindslieden hadden hem gemachtigd in de

Kamer een verklaring af te leggen. Dit maakte de weg vrij voor een debat met de

Kamer. De hoofdmoot vormde het nakaarten over het conflict, maar ook de

toekomst van het demissionaire kabinet werd onder de aandacht gebracht. W. Drees

jr. (DS’70) vroeg zich vooral af hoe het verder moest met alle wetsvoorstellen die in

de nabije toekomst op de agenda stonden. Ondanks de demissionaire status van

het kabinet, achtte hij het ‘normaal (...) dat kabinet en Kamer hun werk in dit

verband voortzetten’.130 Namens de VVD-fractie prees Wiegel de premier dat hij

openheid van zaken had gegeven, ondanks de demissionaire status. Hij vond het

een goede gang van zaken, maar hij eiste toch meer inlichtingen van de premier. 

‘Ik herinner mij een discussie in deze Kamer op 1 maart 1965, waarbij ook een

minister-president aanwezig was, die echter niets zei’, zo verwees hij terug naar de

affaire-Marijnen.131 Destijds was de VVD mordicus tegen iedere aanzet tot het
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verbreken van het grote zwijgen, Wiegel was nu een radicaal andere mening

toegedaan. De argumenten die Vondeling, op dat moment Kamervoorzitter, twaalf

jaar geleden had aangevoerd, eigende de VVD-fractievoorzitter zich nu toe. Met de

consultatieronde van de koningin in het vooruitzicht dienden de Kamerleden op de

hoogte te zijn van de details rondom de val van het kabinet, vond Wiegel. 

De PvdA-fractie reageerde vooral verbolgen over de val van het kabinet. E. van Thijn

gebruikte zijn spreektijd om te fulmineren tegen de opstelling van de christen -

democraten in de Kamer en het gedrag van Van Agt in het kabinet. Hij ging er al

meteen vanuit dat de wetsvoorstellen die de PvdA het meeste waard waren, door

een demissionair kabinet niet meer in behandeling zouden worden genomen. Ook

J.C. Terlouw (D66) ging er vanuit dat de wetgevende arbeid van het kabinet nu

goeddeels stil zou komen te liggen. Hij laakte het trage proces van kabinets -

formaties waarin Kamer en regering in de demissionaire periodes terecht komen.

‘Wij tobben met de naweeën van een formatie, wij tobben nu met de voorweeën van

een kabinetsformatie.’132 De demissionaire status plaatste de regering volgens

Terlouw ook voor een staatsrechtelijk probleem. Een demissionair kabinet was niet

in staat verantwoordelijkheid te nemen voor Kamerontbinding, maar de periode tot

aan de verkiezingen was te kort om een interim-kabinet te formeren. Terlouw kwam

met een opmerkelijke oplossing. Het kabinet zou zo snel mogelijk weer missionair

moeten worden en als zodanig vervroegde verkiezingen uitschrijven. Op die manier

kon de onwenselijke demissionaire status zo veel mogelijk verkort worden. 

De fractievoorzitters van de overige partijen vulden hun spreektijd met terugblikken

op de daden van kabinet-Den Uyl. Evenals Terlouw wilden zij van Den Uyl weten of

het kabinet in demissionaire status tot Kamerontbinding zou overgaan en op welke

manier de regering haar wetgevende arbeid zou voortzetten. Op het voorstel van

Wiegel om de premier tot het geven van meer informatie te dwingen kwam niemand

terug. Den Uyl maakte direct duidelijk dat hij niet aan de wensen van de liberalen

kon voldoen. ‘Op het meest vitale punt in het geding, het punt dat aanleiding is

geworden tot het demissionair worden van het kabinet kan ik niet namens het

kabinet spreken’, zo verklaarde de minister-president.133 Over de nabije toekomst

van het demissionaire kabinet liet de premier zich evenmin uit, maar hij zegde toe

daar spoedig op terug te komen. Hij deelde de mening van Terlouw dat

Kamerontbinding door een demissionair kabinet staatsrechtelijk moeilijk lag, maar

sloot een dergelijke oplossing evenmin uit. Vooral uit het slot van het betoog van de

premier sprak een duidelijke opvatting over de geldende verhouding tussen Kamer

en demissionaire regering. ‘Het is in de eerste plaats aan de Kamer’, zo oordeelde

hij over de toekomst van de wetgevende arbeid van de bewindslieden.134 Hij koos

op deze manier voor een duidelijk primaat voor de volksvertegenwoordiging binnen

de bestaande verhoudingen.135
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Zicht op de toekomst

Ruim een week na de val van het kabinet, liet de demissionaire premier zijn licht

schijnen op de nabije toekomst. Hij stelde voor, ondanks zijn aanvankelijke

bezwaren, als demissionair kabinet verantwoordelijkheid te nemen voor

Kamerontbinding. De krap twee maanden tot aan de periodieke verkiezingen waren

simpelweg te kort voor een nieuw interim-kabinet om zelfstandig beleid te kunnen

ontwikkelen. Uit de adviezen van de Kamer was gebleken dat een overgrote

meerderheid een dergelijke oplossing voorstond. 

De argumenten klonken plausibel, maar desondanks gold deze oplossing als een

parlementairhistorisch novum. Het was een politiek gebruik dat een demissionair

kabinet geen nieuwe verkiezingen uitschreef. Reden hiervoor was dat het een

demissionair kabinet niet zou passen een zwaar machtsmiddel als het ontbindings -

recht te hanteren. Kortmann meent dat in 1977 terecht is besloten deze

argumentatie niet langer te volgen. ‘Als de ontbinding niet een conflict tussen

kabinet en Kamers betreft, maar slechts een manier is om een kabinetsformatie op

gang te brengen met instemming van zowel kabinet als kamermeerderheid, valt niet

in te zien waarom de ontbinding niet onder verantwoordelijkheid van een demis -

sionair kabinet zou mogen geschieden’.136 Bovendien is de status van een

demissionair en een interim-ontbindingskabinet volgens hem niet wezenlijk anders.

Beiden staan immers reeds op opstappen.137

Alle bewindslieden, dus ook de confessionele, zouden voorlopig hun taken blijven

uitvoeren. Het voorstel van Terlouw om het kabinet te laten heroptreden was

hiermee naar de prullenmand verwezen. Dat zou alleen mogelijk zijn geweest als

het belangrijkste geschilpunt op te lossen was. Heroptreden van een reeds gevallen

kabinet vereiste immers een lijmpoging. Gezien de aard van het conflict leek dit in

de beperkte tijd die restte tot aan de verkiezingen weinig realistisch. Het kabinet

deed door middel van een brief een voorstel over nog te behandelen wetsont -

werpen, maar Den Uyl herhaalde dat het aan de Kamer was om daarover een

eindoordeel te vellen.138 Wat onvoorziene aangelegenheden betrof, liet de premier

weten dat ‘het kabinet tot grote terughoudendheid verplicht is’.139

De premier richtte zich ook nadrukkelijk op de status van de Kamer. Hij riep de

volksvertegenwoordigers op bescheidenheid en voorzichtigheid te betrachten. 

‘Niet alleen zijn onze wapens bot geworden, maar geen van beide zal ze willen

gebruiken’.140 Klaarblijk dichtte de premier de Kamer nu ook een quasidemis -

sionaire status toe. Drees jr. was verbijsterd over de visie van de regering. Niet

alleen vond hij het onbegrijpelijk dat de confessionele ministers op het pluche

bleven, maar vooral dat de bewindslieden demissionair tot aan de verkiezingen

zouden aanblijven, achtte hij een verwerpelijk idee. De Kamer zou te maken krijgen
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met een regering die niet met één mond sprak en dat maakte het voor de volks -

vertegenwoordigers moeilijker om hun controlerende taak uit voeren. Bovendien

vond de democratisch-socialist dat de premier de Kamer wel erg neerbuigend

tegemoet trad. De wapens waren misschien wat minder scherp, maar nog prima te

hanteren. Bewindslieden konden nog altijd door een motie van wantrouwen naar

huis worden gestuurd. De Kamer was altijd missionair en daarom kon het kabinet

zichzelf best een ruimere taakopvatting toebedelen. Het meerderheidsbesluit bleef

van kracht, dus ook wetten die wat moeilijker lagen mochten best aan de

volksvertegenwoordiging voorgelegd worden.141

Wiegel kon zich grotendeels vinden in de opmerkingen van de premier. De liberale

voorman plaatste wel enkele kanttekeningen bij het besluit om als demissionair

kabinet de Kamer te ontbinden. De voorgenomen terughoudendheid van het

kabinet maakte het noodzakelijk dat een meerderheid van de Kamer kon instemmen

met ontbinding. Op deze manier werd het recht op Kamerontbinding als privilege

van de regering in praktijk een recht van zelfontbinding van de Kamer. Dit zou

ingrijpende gevolgen hebben voor het staatsrecht, maar desalniettemin kon Wiegel

ermee leven.142

Ook de PPR en de CHU konden zich in hoofdzaak vinden in de voorstellen van 

Den Uyl. De christelijk-historischen waren wel van mening dat de gekozen oplossing

aantoonde dat de Kieswet niet meer zaligmakend was. Kruisinga vond dan ook dat

een volgend kabinet door middel van aanpassing van deze wet moest zorgen een

herhaling van deze situatie te voorkomen. 

Ondanks het feit dat een Kamermeerderheid het demissionair aanblijven van het

kabinet kon billijken, bleef Terlouw vasthouden aan zijn oorspronkelijke bezwaren.

In een ultieme poging de Kamer te overtuigen, gebruikte hij grote woorden. Volgens

de D66-fractievoorzitter kon een demissionair kabinet geen normale ministeriële

verantwoordelijkheid meer dragen. Er was sprake van een voortdurende crisis -

situatie, die zo kort mogelijk moest duren. Het aanblijven van het kabinet-Den Uyl

was dan ook uitermate ongewenst. De ministers bleven weliswaar verantwoording

schuldig aan het parlement, maar de Staten-Generaal miste het wantrouwensvotum

als sanctionerend instrument. ‘Een demissionair kabinet plaatst zich in zekere zin

buiten de regels van het parlementaire spel’, zo oordeelde Terlouw.143 Het

verhinderde verkeer tussen kabinet en Kamer maakte het dan ook onwenselijk 

dat een demissionair kabinet de Kamer zou ontbinden. De motie die Terlouw in

voorbereiding had om het kabinet te bewegen zo snel mogelijk weer missionair te

worden, liet hij achterwege. Schoorvoetend stemde de fractievoorzitter toch in met

de voorgestelde gang van zaken. 
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Aangezien de datum van periodieke verkiezingen van 25 mei gehandhaafd zou

blijven, waren de bezwaren van D66 in praktische zin immers niet echt relevant.144

De communisten typeerden het optreden van Terlouw dan ook vooral als een ‘nieuw

geintje’ van ‘het staatsrechtelijke avonturisme’, waarmee zijn fractie het eigen

bestaansrecht wilde rechtvaardigen.145 In het kader van de naderende verkiezingen

vond Bakker het voorlopig demissionair aanblijven van de regering goed te

rechtvaardigen. De eenmansfractie van G. Nooteboom (Groep-Nooteboom)

weigerde zich neer te leggen bij de lauwe kritiek van zijn voormalige fractie -

genoten.146 Volgens de dissident gebruikte de regering het ontbindingsrecht om

een confrontatie met de Kamer over de grondpolitiek uit de weg te gaan. Dit was

een oneigenlijk gebruik van het ontbindingsrecht. Daarbij vond Nooteboom dat het

gebruik van het ontbindingsrecht zonder vervroegde verkiezingen uit te schrijven

onconstitutioneel was. Een dergelijk besluit tot Kamerontbinding van een

demissionair kabinet was dan ook verwerpelijk.147

De laatste benen van de Kamer

De val van het kabinet-Den Uyl bracht met zich mee dat ook de Kamer zich in een

vreemde positie bevond. De premier liet weten dat de wapens van de Kamer bot

waren geworden, aangezien het opstappen van de leden aanstaande was. Het

kabinet besloot daarom een voorstel te doen over de nog te behandelen

wetsontwerpen tot aan de verkiezingen van 25 mei. Vanzelfsprekend waren

potentiële struikelblokken als de grondpolitiek en de instelling van ondernemings -

raden van de agenda verdwenen, maar dat betekende niet dat de rest van het

kabinetsbeleid gewoon doorgang kon vinden. In een brief aan de Kamer liet de

premier weten dat hij zijn voorstel had getoetst aan de criteria ‘urgentie’ en de ‘niet

controversiële aard’ van de aanhangige wetsvoorstellen.148 Het debat dat de Kamer

hierover op 31 maart 1977 voerde, liet zien dat de criteria de nodige interpretatie -

ruimte overlieten. Het voert te ver om hier uitvoerig in te gaan op de inhoud van de

wetsvoorstellen die in het debat aan bod kwamen. Hier is vooral van belang op

welke manier de demissionaire status van het kabinet en de status van de Kamer

van invloed was op het al dan niet behandelen van de voorstellen.

De Kamervoorzitter somde ter opening van het debat het lijstje van de premier op

en riep de leden op in alle vrijheid in te gaan op de houdbaarheid van het voorstel.

De leden waren het er unaniem over eens dat het gros van de door de demis -

sionaire premier aangevoerde wetsvoorstellen gewoon behandeld konden worden.

Over de eventuele behandeling van het wetsontwerp Liquidatie van de in de
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Ouderdomswet 1919 geregelde voorzieningen (VOV) ontspon zich een interessante

discussie. B.J.M. Hermsen (KVP) liet namens de betrokken commissie weten dat

een eerste peiling naar de mening van de commissieleden naar voren bracht dat er

over het wetsontwerp geen overeenstemming bestond in de Kamer. Het was

controversieel en behoorde dan ook van de agenda te worden afgevoerd. Den Uyl

kwam in het geweer en liet blijken dat de urgentie van een voorstel zwaarder diende

te wegen dan een eventuele controverse. Het personeel van instellingen die bij het

wetsontwerp betrokken waren zaten in grote onzekerheid, en daarom diende

behandeling doorgang te vinden. Hermsen was het met deze opvatting niet eens.

Het betrof een omstreden voorstel en moest dus niet behandeld worden. ‘Als welk

lid van de Kamer dan ook een voorbehoud maakt, ben ik van mening dat een

dergelijk punt niet op de agenda moet worden geplaatst’, zo viel Wiegel zijn

katholieke collega bij. De Kamer bleek unaniem tegen behandeling van het

wetsvoorstel zodat de voorzitter het punt van agenda afvoerde. Hij maakte hierbij

wel het voorbehoud dat de nieuw gekozen Kamer eventueel kon beslissen het

wetsontwerp alsnog te behandelen. Dit maakte de vreemde positie van de Kamer

duidelijk. Ook al bestond er geen demissionaire Kamer, het was moeilijk om

beslissingen te nemen die verder reikten dan de verkiezingen. Meerderheden

konden na 25 mei weer anders zijn, zodat de oude Kamer zich toch enige

beperkingen moest opleggen.149

Ook over de behandeling van het wijzigingsvoorstel van de Algemene Pensioenwet

Politieke Ambtsdragers (APPA) ontstond de nodige discussie. De VVD was faliekant

tegen het voorstel en zag het dan ook bij uitstek als een controversieel punt op de

agenda. S.C. Weijers (KVP) sloot zich hierbij aan. De progressieve partijen

verklaarden voor het voorstel te zijn en zagen geen reden behandeling uit te stellen.

Ondanks de verdeeldheid hoopte de premier het voorstel in geamendeerde vorm

spoedig in het Staatsblad te krijgen. Het raakte aan de uitkering- en pensioenpositie

van bewindslieden en Kamerleden en was daarom urgent. De regering zou het ‘zeer

betreuren’ als het ontwerp niet behandeld zou worden. ‘Met alle gevoel voor het

argument dat de Kamer geen controversiële onderwerpen moet behandelen, wil ik

zeggen dat het begrip ‘controversieel’ naar mijn mening niet in die zin vastligt, dat

een onderwerp per definitie omstreden is, als iemand er tegen is’, aldus Den Uyl.150

Dit was tegen het zere been van Wiegel, die even daarvoor had verklaard dat zelfs bij

kleine tegenstand in de Kamer een onderwerp omstreden moest worden verklaard.

De meningen over het voorstel liepen uiteen en daardoor zou het demissionaire

kabinet in moeilijkheden kunnen worden gebracht, zo oordeelde de liberaal.

H.A.F.M.O. van Mierlo (D66) steunde het kabinet en zag er weinig heil in om bij de

minste of geringste tegenstand een onderwerp controversieel te verklaren. De PvdA
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liet in het midden of de wijziging van de APPA nu controversieel was of niet. ‘Het

element controversieel weeg ik in dit geval dus niet zo zwaar. Het spoedeisende

karakter is duidelijk aanwezig’, aldus J.T. Vellenga (PvdA). Juist dat laatste vond

Wiegel niet aantoonbaar. Eventuele gevolgen voor uitkeringen van politieke

ambtsdragers konden met terugwerkende kracht worden gerepareerd. Een nieuw,

volwaardig kabinet moest het voorstel indienen.151

Het debat dreigde te verzanden in een welles-nietesspelletje tussen voor en

tegenstanders van het wijzigingsvoorstel. De voorzitter greep in en bracht het

voorstel de wijziging van de APPA wél op de agenda te plaatsen in stemming. De

confrontatie leek hoog op te lopen, maar kabbelde naar een procedureel slot. E. van

Thijn (PvdA) gaf de strijd om het punt op de agenda te houden op. Wanneer er een

stemming aan te pas moest komen om het pleit te beslechten, dan droop de

controversialiteit er toch eigenlijk wel vanaf. Niet om inhoudelijke redenen, maar

vanwege de procedure verklaarde hij tegen het voorstel van de voorzitter te zullen

stemmen. Wanneer bij eenvoudige meerderheid kon worden beslist of iets

omstreden was, maakte dat het begrip ‘controversieel’ politiek gezien inhoudsloos.

Een demissionair kabinet dat steunde op een Kamermeerderheid kon dan immers

gewoon doorregeren. Alleen de aanwezige leden van DS’70 stemden uiteindelijk

voor het voorstel, waardoor het lot van het APPA-voorstel voorlopig was

beslecht.152

Een nieuwe Kamer, een oud kabinet

Een hoofdrol voor de grote drie

Het kabinet-Den Uyl viel op 22 maart 1977, maar zou uiteindelijk tot 19 december

van datzelfde jaar in het zadel blijven. De ministers waren een kleine negen

maanden demissionair, een absoluut record. De verhoudingen tussen de regerings -

partijen waren in de aanloop naar de verkiezingen van 25 mei 1977 sterk veranderd.

De drie confessionele partijen waren inmiddels gefuseerd tot het CDA en zouden

ook onder die naam aan de verkiezingen meedoen. Vooral het CHU-smaldeel van 

de christendemocraten bevond zich in een vreemde positie. Dit had fel campagne

gevoerd tegen het kabinet-Den Uyl, maar maakte nu onderdeel uit van dezelfde

partij als de regerende KVP en ARP. Tegenover het eenheidsstreven bij het CDA

stond de onenigheid bij de ‘Keerpunt `72’-partijen. D66 stelde zich in de campagne

van 1977 zelfstandig op en presenteerde zich als ‘het redelijk alternatief’. De PPR

was uiterst teleurgesteld in het beleidsresultaat van het kabinet-Den Uyl. De
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radicalen namen zich voor niet meer met de confessionelen in een kabinet plaats te

nemen. Aan de andere kant van het politieke spectrum wilde Wiegel profiteren van

de glansrol van de oppositionele VVD. Het politieke podium werd bijna geheel

gevuld door de ‘grote drie’ van de politiek. Den Uyl, Van Agt en Wiegel eisten de

aandacht in de campagne voor zich op. 

Alle drie sponnen garen bij hun hoofdrol, maar de premier nog het meest. De PvdA

boekte tien zetels winst, en bleef met 53 zetels de grootste partij. Het nieuwe CDA

ging er als fusiepartij één zetel op vooruit en bezette 49 plaatsen in de Kamer. De

VVD kwam uit op 28 zetels, zes meer dan in 1972. De overige partijen moesten het

doen met een bijrol, die D66 met de meeste verve speelde. Onder leiding van

Terlouw won de partij twee zetels; de nieuwe fractie zou een achttal zijn. Met

uitzondering van de SGP, die traditiegetrouw haar zetelaantal wist te behouden,

gingen alle andere partijen erop achteruit. De nieuwe Kamer zou nog maar twee

communisten tellen, vijf kameraden minder dan in 1973. De PPR verloor vier zetels

en kwam uit op drie. Het GPV, de PSP, de Boerenpartij en DS’70 konden alleen nog

de lijsttrekker afvaardigen naar het Binnenhof. Vooral voor de laatsten betekende dat

een sterke achteruitgang, want de partij van Drees jr. bezette voor de verkiezingen

zes zetels. De RKPN keerde niet in de Kamer terug.153

De formatie slaat op hol

Tegen de achtergrond van een moeizaam formatieproces moest het kabinet-Den Uyl

op de winkel passen. Een grote machtspositie hadden de ministers niet meer. Ook

al waren de progressieven er als geheel in 1977 op vooruitgegaan, de saamhorig -

heid was tanende. De grote nieuwe CDA-fractie in de Kamer was bovendien meer

oppositie- dan regeringspartij. Alleen de progressieve christendemocraten van AR-

huize konden het kabinet nog billijken. De zich voortslepende formatie deed de

verhoudingen tussen PvdA en CDA weinig goed. De sociaaldemocraten zagen de

electorale zege als een beloning voor het kabinet-Den Uyl, en probeerden dit tijdens

de formatie uit te venten. Het CDA wilde echter niet nog een keer de slippendrager

van de PvdA zijn, en stelde zich weinig toeschietelijk op. De PvdA-onderhandelaars

eisten steevast één ministerspost meer dan het CDA, maar het CDA wilde alleen

praten op basis van gelijkwaardigheid. 

Ook over het inhoudelijk beleid was moeilijk overeenstemming te bereiken. 

De formatie dreigde te stranden bij een inhoudelijk conflict over de Vermogens -

aanwasdeling (VAD) en later nog een keer toen het abortusbeleid ter sprake kwam.

Beide partijen bereikten na vier lange maanden onderhandelen nog wel een

programmatisch compromis, maar de zetelverdeling in de Trêveszaal bleek een

onneembare hindernis. De PvdA ging akkoord met de eis dat het CDA evenveel
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ministers zou krijgen, maar alleen op voorwaarde dat Van Agt niet zou terugkeren

op Justitie. Met pijn in het hart zegden de christendemocraten dit toe. Er was nog

perspectief, maar de rek in de onderhandelingszin was er bij beide partijen wel uit.

De partijraad van de PvdA gaf het nog ongeboren tweede kabinet-Den Uyl de

genadeklap. De raad verwierp het onderhandelingsresultaat en bracht daarmee 

Den Uyl in een onmogelijk parket. De premier deed nog een poging om rechtsere

CDA’ers buiten het kabinet te houden en de posities van geestverwante

staatssecretarissen op te waarderen. De christendemocraten weigerden hier echter

in mee te gaan, waardoor de formatiepoging van Den Uyl eind oktober 1977

definitief gestrand leek. Ter linkerzijde kwam de mislukking van de formatie als een

mokerslag aan, ter rechterzijde gloorde er hoop voor de VVD. Niemand was er

vanuit gegaan dat de liberalen op het pluche terecht zouden komen, maar het CDA

werd in de armen van de liberalen gedreven.154

Tegen deze achtergrond was het kabinet-Den Uyl al zeven maanden demissionair.

De demissionaire bewindslieden moesten het schip van staat door onrustig

vaarwater loodsen. Een paar dagen voor de verkiezingen op 25 mei kaapten

Molukse jongeren treinen bij Wijster en De Punt. Na een onderhandelingsproces

besloot het kabinet uiteindelijk tot gewelddadig ingrijpen. Bij deze beslissing gold

de demissionaire status niet als een hindernis. Het kabinet moest kordaat en

slagvaardig optreden en daarbij paste geen uitvoerig debat met de Tweede Kamer.

Politicoloog P. Bootsma maakte in zijn uitvoerige beschrijving van de kapingen en

het regeringsoptreden dan ook geen melding van de opvattingen in de Kamer.155

Het kabinet bevond zich in een uiterst merkwaardige positie. De PvdA had een

eclatante verkiezingsoverwinning geboekt, maar dreigde bij de vorming van een

nieuwe coalitie buiten de boot te vallen. De relatie met hun progressieve coalitie -

partners was bekoeld, die met het CDA tot beneden het vriespunt gedaald.

Geen Algemene Beschouwingen, of toch wel?

Ondanks het feit dat het kabinet al lang demissionair was, volgde het parlement 

de in die dagen gebruikelijke cyclus. Het ging op reces toen het parlementaire

zittingsjaar werd afgesloten, en trad weer fris aan met Prinsjesdag toen het

parlementaire jaar plechtig werd geopend. Dit was in 1977 niet anders, al droeg 

de koningin een weinig inhoudelijke tekst voor. ‘De lange duur van de kabinets -

formatie, na een verkiezingsuitslag die toch door velen als duidelijk is ervaren, 

wekt onder de huidige omstandigheden begrijpelijke bezorgdheid’, zo opende het

staatshoofd haar Troonrede.156 Deze passage zorgde bij diverse CDA’ers voor

gefronste wenkbrauwen, aangezien sommigen het opvatten als sociaal -

democratische partijpolitiek uit de mond van het staatshoofd. Het opvallende
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grijnzen van Den Uyl toen deze zin werd uitgesproken, sterkten de christen -

democraten in deze opvatting. Zelfs onderhandelaar Van Thijn vond de mimiek van

de minister-president misplaatst.157 Het tekende het gebrek aan vertrouwen tussen

de beoogde coalitiepartners op dat moment. 

Het kabinet was in afwachting van zijn opvolger en verklaarde geen nieuwe plannen

te presenteren. Wel presenteerden de ministers plannen die zij ‘in het belang van

het Koninkrijk thans noodzakelijk’ achtten.158 De retoriek sloot perfect aan bij de

beperkingen als gevolg van de demissionaire status, maar de stagnerende

economie en oplopende werkloosheid vereisten ingrijpen van de overheid. Het

kabinet koos voor voortzetting van de beleidslijn die de voorgaande jaren was

ingezet. Het was juist die beleidslijn waar de rechtse fracties in de jaren van Den Uyl

tegen te hoop waren gelopen. De VVD vond dat het kabinet te veel geld uitgaf, de

PvdA probeerde door de juiste investeringen de economie vlot te trekken. Het

kabinet kondigde een pakket van ingrijpende stimuleringsmaatregelen aan, dat

moest helpen de economie vlot te trekken. Vanwege hun demissionaire status

zagen de ministers het overleg met de sociale partners over het pakket somber in:

‘Het is niet in de laatste plaats met het oog hierop dat spoedige totstandkoming van

een nieuw kabinet geboden is.’159

In de woorden van de koningin moest doorklinken dat het kabinet zich terug -

houdend zou opstellen, maar in feite betekende de Troonrede een aankondiging van

het nodige nieuwe beleid. Dit bracht onherroepelijk een gekleurde beleidskeuze met

zich mee. De regering voelde zich hiertoe genoodzaakt vanwege de economische

malaise. Prinsjesdag betekende dit keer niet de opmaat voor de Algemene

Beschouwingen. De Miljoenennota bevatte wel de begroting voor het volgende jaar,

maar erg veel nieuws was daar niet in te vinden. Het strijdgewoel leek geheel

verplaatst naar de formatietafel. De stimuleringsmaatregelen waren nog niet klaar

voor bespreking met de Kamer, en de rest van het beleid omvatte weinig nieuws.

Toen de eerste berichten over de maatregelen naar buiten kwamen, was vooral de

VVD hevig ontstemd. Op 1 november 1977 interpelleerde G.M.V. van Aardenne de

ministers van de sociaaleconomische driehoek, en maakte hij er officieuze

Algemene Beschouwingen van.

De liberaal ving aan met een rechtvaardiging voor het interpelleren van de

ministers, maar verloor zich al snel in een beschouwing over de gestrande formatie.

Het voorgestelde aanvullend economisch beleid van het kabinet schoot tekort.

Volgens van Aardenne was dit geen wonder, ‘want het beleid voor 1977 en de jaren

daarvoor schoot immers ook al te kort (…) vooral in eenstemmigheid binnen het

kabinet over de passende remedie’.160 De belangrijkste verklaring voor het
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gebrekkig optreden van de ministers vond Van Aardenne de bedroevende ‘formatie -

vertoning’.161 De sombere perspectieven moesten daardoor zelfs het zwakste

lichtpuntje ontberen. De voorzitter probeerde de liberaal vervolgens duidelijk te

maken dat de formatie niet aan de orde was, waarop Van Aardenne overging op een

lesje staatsrecht. Hij was van mening dat er zo spoedig mogelijk krachtig moest

worden ingegrepen in de economie. ‘Daarbij doet zich natuurlijk een staats -

rechtelijke vraag voor, namelijk of wij met een demissionair kabinet kunnen

discussiëren en of zulk een kabinet dergelijke zaken mag entameren.’162 De VVD’er

antwoordde bevestigend op de vraag die hij zichzelf stelde. Het was in het lands -

belang dat het kabinet daadkrachtiger optrad, en een Kamermeerderheid moest de

ministers daartoe bewegen. Hij was het ermee oneens dat er geen Algemene

Beschouwingen waren gehouden, want het kabinet moest in deze ‘democratische

schemertoestand’ juist weten hoe de verhoudingen in de volksvertegenwoordiging

lagen.163 Hij vervolgde met een technische uiteenzetting over het economisch

beleid van het kabinet-Den Uyl in verleden, heden en toekomst, waarvan volgens

Van Aardenne weinig deugde.

Minister Boersma (Sociale Zaken, CDA) was verheugd dat hij weer eens in de

Kamer mocht verschijnen. Sinds de val van het kabinet had zich die mogelijkheid

nauwelijks nog voorgedaan. Hij erkende dat het kabinet niet voortvarend kon

ingrijpen, maar weet dit aan de demissionaire status. Wiegel, een half jaar eerder

nog de dappere bewaker van de ministeriële terughoudendheid, was nu een andere

mening toegedaan. Hij verweet de regering vaagheid en riep Boersma op stevig te

bezuinigen. De minister weigerde echter structurele maatregelen te nemen, ‘die

men op het bord van het nieuwe kabinet schuift’.164 Het kabinet ging al ver genoeg;

de aangekondigde maatregelen zouden verstrekkende gevolgen hebben voor de

begrotingen van 1978 en 1979. Verder kon een demissionair kabinet niet gaan. Van

Aardenne was niet tevreden. Ook een demissionair kabinet moest de bakens durven

verzetten. Hij diende dan ook drie moties in, die het kabinet opriepen respectievelijk

lastenverlichtingen door te voeren, belastingverhogingen te annuleren en

koopkrachtbehoud voor zelfstandigen te bewerkstelligen. 

M.W.J.M. Peijnenburg (CDA) reageerde genuanceerd. Ondanks de demissionaire

status van het kabinet noopte de economie tot maatregelen. Dit bracht onver -

mijdelijk politiek gekleurde keuzes met zich mee. Economisch beleid was volgens

de christendemocraat slechts te beoordelen op de lange termijn. Een beoordeling

van de kabinetsplannen wilde hij vooralsnog dan ook niet geven. Bij de PvdA

oogstte het kabinet niets dan lof. De beleidsdoelen van het kabinet, gericht op

verhoging van de werkgelegenheid en inkomensnivellering, waren goed. 
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Het belangrijkste was volgens D. Dolman echter niet het debat, maar het formatie -

proces op de achtergrond. Hij had nog altijd goede hoop op een progressief kabinet

dat structurele oplossingen kon bieden voor de slecht draaiende economie.165 Hij

sloot af met een cryptische toekomstvisie: ‘Golden October declined into sombre

November. (…) Ik houd het erop, dat november minder somber zal zijn, dan de VVD

wellicht verwacht.’ Hij verbond het lot van de economie niet aan het demissionaire

kabinet, maar aan zijn gedroomde tweede kabinet-Den Uyl. Het slotakkoord was

voor de drie ministers. Namens zijn collega’s nam W.F. Duisenberg (Financiën,

PvdA) het woord. Hij zei geen moties te kunnen uitvoeren die de regering

‘uitnodigen om over het graf heen te regeren’.166 Van de grote partijen zou

uiteindelijk alleen de VVD voor de moties stemmen.167

Tot slot: de premier, de controverse en de formatie

Het kabinet-Den Uyl zou uiteindelijk acht en een halve maand demissionair zijn. 

Op 19 december beëdigde de koningin de bewindslieden van het eerste kabinet-Van

Agt. Dolmans profetische uitspraak kwam uit, maar niet zoals hij die bedoeld had.

De VVD mocht plaatsnemen aan de onderhandelingstafel en na een maand stond

er een confessioneel-liberaal kabinet op het bordes. Voor de PvdA zou de mislukte

formatie van het tweede kabinet-Den Uyl nog lang een trauma blijven. 

De spreker en de zwijger

De demissionaire periode van het kabinet-Den Uyl bood een uniek inzicht in de

verhouding tussen de Kamer en het opgestapte kabinet. De positie van Den Uyl na

de val van het kabinet leek op het eerste gezicht goed vergelijkbaar met de positie

waarin premier Marijnen verkeerde nadat zijn kabinet was gevallen. Den Uyl lichtte

de Kamer uit eigen beweging in over de oorzaken van de crisis, Marijnen kwam pas

na veel vijven en zessen naar de Kamer en hield zijn kaken op elkaar. Beide crises

ontstonden na een intern meningsverschil in het kabinet en niet naar aanleiding van

een conflict met de Kamer. De Kamerleden wisten in 1965 officieel niet waarom het

kabinet gevallen was, in 1977 evenmin. De omstandigheden bij de val van de

kabinetten-Marijnen en -Den Uyl waren dus vergelijkbaar, maar toch stelden de

kabinetsleiders zich ten opzichte van de Tweede Kamer wezenlijk anders op. 

Wanneer Van Zantens visie op politiek wordt toegepast op het parlementaire debat

net na de val van het kabinet, dan komen een aantal ideaalbeelden van ideale

demissionaire politiek bovendrijven. In vergelijking met de voorgaande casus is

vooral het ideaal dat Wiegel opwerpt opvallend. Verdedigde de VVD in 1965 nog de
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zwijgzaamheid van Marijnen, in 1977 probeerde Wiegel Den Uyl juist tot meer

loslippigheid te bewegen. Den Uyl lichtte de Kamer in over de oorzaken van de

kabinetsval, maar weigerde toe te geven aan de eisen van de liberale fractie -

voorzitter. Den Uyl was dus voorstander van een meer doorzichtige houding tussen

Kamer en demissionair kabinet. De Kamer had recht op inlichtingen van de

minister-president, maar de laatste moest ook blijven toezien op het bevorderen van

de eenheid van het regeringsbeleid. Volgens Wiegel verdiende de Kamer nog meer

openheid van de kant van het kabinet, omdat de fractievoorzitters goed op de

hoogte moesten zijn bij hun gang naar het staatshoofd. Hij koos dus voor

demissionaire verhoudingen waarbij vanwege de formatie het primaat bij de Kamer

moest liggen, ook al zou dat betekenen dat het bevorderen van de eenheid van het

regeringsbeleid daardoor moeilijker werd.

Politieke openheid

‘Die openheid naar de samenleving toe was een stijlkenmerk van het kabinet-Den

Uyl en een van de aantrekkelijkste aspecten’, zo constateert Den Uyl-biografe A.

Bleich.168 Dit stijlkenmerk hing samen met de opdracht die het kabinet zichzelf had

meegegeven om de burger meer te betrekken bij de politiek. Dit moest blijken uit

het democratiseringsprogram van het kabinet, maar eveneens uit de stijl van

optreden. Door de nadruk te leggen op een politiek van openheid, hoopte Den Uyl

het electoraat enthousiast te maken voor de politiek.169 Door zelf met een

verklaring te komen over de val van het kabinet, appelleerde de premier dus aan de

waarde van politieke openheid en transparantie die door een deel van de kiezers

werd gedeeld. Dat de premier zich bewust was van zijn presentatie in de Kamer,

bleek wel uit het feit dat hij in de ministerraad had bedongen met een regerings -

verklaring te mogen komen over de val van het kabinet.

Een streven naar politieke openbaarheid kan echter slechts ten dele aangevoerd

worden voor het optreden van de premier. Ook de machtsverhoudingen gaven

aanleiding als minister-president anders op te treden dan Marijnen in 1965 had

gedaan. De toekomst stond politiek Den Haag in 1965 minder helder voor ogen dan

in 1977. Het kabinet-Marijnen viel al twee jaar na de verkiezingen en zowel lijmen,

opnieuw formeren als verkiezingen behoorden nog tot de mogelijkheden. Het

kabinet-Den Uyl viel twee maanden voor de periodieke verkiezingen, waardoor

lijmen en opnieuw formeren geen reële scenario’s waren. De premier, maar ook de

regeringspartijen, hadden dus weinig te verliezen bij een regeringsverklaring.

Ondanks hun onderlinge conflict machtigden de bewindslieden de minister-

president om de Kamer toe te spreken. De achtergronden van het conflict zou de

79

premier echter niet bespreken. Wiegel verlangde nog meer openheid en appelleerde

op die manier aan dezelfde waarde van politieke transparantie als Den Uyl. 

Geen ontbinding door een demissionair kabinet

D66 wierp zich tijdens het debat op als warm pleitbezorger van correcte staat -

rechtelijke verhoudingen. Terlouw wilde de demissionaire periode zo kort mogelijk

laten duren en stelde daarom voor het kabinet te laten heroptreden. Het was

politiek gebruikelijk dat een demissionair kabinet niet de verantwoordelijkheid nam

om de Kamer te ontbinden. Bij de eerdere casussen viel op dat de regels van het

politieke spel voorschreven dat argumenten over demissionaire verhoudingen altijd

in het reine gebracht diende te worden met het staatsrecht. Het afwijzen van een

constitutioneel beginsel was daarbij uit den boze. In deze casus leken de politieke

spelregels veranderd te zijn. Het kabinet, maar ook de overgrote meerderheid van

Kamer wilde afwijken van het beginsel dat een demissionair kabinet het

ontbindingsrecht niet mocht hanteren. Dat juist Terlouw zich krachtig verzette tegen

deze gang van zaken, was geen toeval. Zijn partij zette zich in voor democratisering

van politiek en samenleving. Wanneer de volksvertegenwoordiging een demissionair

kabinet niet meer naar huis kon sturen, maar een demissionair kabinet wel de

Kamer mocht ontbinden, betekende dit in theorie dat de Kamer aan macht moest

inboeten. De theorie was volgens het kabinet en een Kamer meerderheid echter

ingehaald door de praktijk. Conflictontbinding was uit de tijd geraakt, dus dat een

demissionair kabinet het ontbindingsrecht zou misbruiken, was onwaarschijnlijk.

Het formeren van een missionair interim-kabinet zonder uitstel van de verkiezingen

was gezien de korte regeerperiode bovendien nauwelijks mogelijk. 

Een urgente controverse in het belang van het land…

Het debat over de lijst van te behandelen wetsontwerpen illustreerde de rekbaarheid

van begrippen als controversieel, landsbelang en urgent en de onderlinge hiërarchie

daartussen. Bij dit debat deed het politiek opportunisme stevig opgeld. Was het

landsbelang in het geding of was er van urgentie sprake, dan moest een wets -

voorstel gewoon behandeld worden. Was een wetsvoorstel of beleidsstuk

controversieel, dan moest de Kamer zich er maar niet aan wagen. Tot zover bestond

er consensus onder bewindslieden en Kamerleden en kwam het demissionaire

ideaalbeeld overeen.

Over de interpretatie van die begrippen was allerminst overeenstemming. De

rekbaarheid reikte tot en met het eigen partijbelang en niet verder. De VVD-fractie

vond dat zelfs een wetsvoorstel of beleidsstuk waar een paar leden op tegen waren
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het stempel ‘controversieel’ verdiende. Op die manier zou iedere fractie een soort

vetorecht krijgen inzake de Kameragenda. De liberalen zouden dan al het beleid van

het kabinet-Den Uyl kunnen ontmantelen. De PvdA vond urgentie belangrijker dan

controversialiteit omdat op die manier het regeerprogram nog enigszins tot zijn

recht kon komen. Ook Den Uyl, formeel een buitenstaander in het Kamerdebat,

mengde zich in de discussie door te wijzen op het grote belang of de urgentie van

bepaalde voorstellen. Bij de discussie rondom het ontbindingsrecht van een

demissionair kabinet leken de politieke spelregels veranderd, later leek het debat

weer op een ‘staatkundige, ingewikkelde, ondoorzichtige livrei’, evenals in 1965 het

geval was geweest. Demissionaire waarden als ‘daadkracht bij urgentie’ en

‘terughoudendheid bij controversialiteit’ vonden alle partijen van het grootste

belang. Om zo veel mogelijk van hun ambitieuze regeerprogram te verwezenlijken,

gaven het kabinet en de progressieve fracties toch de voorkeur aan daadkracht, de

oppositie aan terughoudendheid van het kabinet. 

Over het graf heen regeren

De beperkingen van het demissionaire kabinet bleken moeilijker houdbaar naarmate

de formatie langer duurde. In de Troonrede van 1977 had het kabinet weinig nieuws

te melden, behalve het ambitieuze pakket van stimuleringsmaatregelen dat de

koningin aankondigde. Algemene Beschouwingen waren overbodig, maar op de

valreep interpelleerde de VVD de ministers van Economische Zaken, Sociale Zaken

en Financiën. Het debat ontspon zich als een soort mini-Algemene Beschouwingen.

Allereerst werd helder dat een kabinet dat gedurende langere tijd demissionair was,

op een gegeven moment toch uit de schulp moest kruipen. De Kamer was het

unaniem eens met het feit dat het kabinet ingrijpende economische maatregelen

nam, ook al hadden deze gevolgen voor het volgende kabinet. Minister Boersma gaf

weliswaar aan dat het kabinet geen structurele maatregelen nam, maar erkende ook

dat het beleid wel gevolgen zou hebben voor de begrotingen van 1978 en 1979. Het

kabinet-Den Uyl regeerde dus hoe dan ook over het eigen graf heen, maar met

toestemming van de Kamer. Hieruit viel af te leiden dat de bevoegdheden van het

demissionaire kabinet groeiden naarmate de tijd vorderde. De VVD vond zelfs dat

het kabinet te weinig ambitieus was. De liberalen eisten dus structurele

maatregelen, ondanks de demissionaire status van het kabinet. 

Een groot gedeelte van het debat werd gedomineerd door bespiegelingen over de

formatie. Het Kamerdebat werd op deze manier gedomineerd door het formatie -

proces dat zich achter de schermen afspeelde. Het leek geen toeval dat de VVD juist

op de eerste november de ministers interpelleerde. De formatie van een tweede

kabinet-Den Uyl leek definitief stukgelopen en de liberalen roken hun kans. Een
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nieuwe informateur zou wellicht ook de VVD bij de onderhandelingen betrekken,

dus voor de liberalen was het zaak PvdA en CDA definitief uit elkaar te drijven. Door

de economische maatregelen van het kabinet aan de orde te stellen, hoopte de VVD

de christendemocraten tot een keuze te dwingen. Het CDA hield zich wijselijk op de

vlakte. De PvdA sprak onomwonden de steun uit voor de regering en liet zelfs

letterlijk blijken het debat over de stimuleringsmaatregelen van ondergeschikt

belang te vinden. De lyrische bewoordingen die Dolman gebruikte om de

zegeningen van een progressief kabinet te bezingen, moesten in ieder geval naar

buiten toe duidelijk maken dat er nog alle vertrouwen was in een goede afloop van

de formatie-Den Uyl. 
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Kort maar krachtig met de LPF

Het kabinet-Balkenende I kwam in 2002 tot stand na één van de meest spraak -

makende verkiezingen uit de parlementaire geschiedenis. Niet alleen was de uitslag

vernietigend voor de drie regeringspartijen PvdA, VVD en D66, al tijdens de

verkiezingscampagne liepen de emoties rondom de Haagse politiek buitengewoon

hoog op. Het zittende ‘paarse’ kabinet-Kok II leek bij aantreden onverstoord te

kunnen voortbouwen op de successen van het eerste paarse kabinet. Voerde eerst

de euforie van regeren zonder christendemocraten nog de boventoon, tijdens ‘paars

twee’ kwamen de onderlinge verhoudingen al snel onder druk te staan. D66 kon

door de voorgenomen invoering van het correctief referendum de verwezenlijking

van één van de sociaalliberale kroonjuwelen tegemoet zien. In de Eerste Kamer

bleek de noodzakelijke tweederdemeerderheid voor de grondwetswijziging niet

aanwezig. In de nacht die in het idioom van politiek Den Haag later zijn naam zou

gaan dragen, stemde senator Wiegel tegen het wetsvoorstel, waardoor het correctief

referendum naar de prullenbak verwezen werd. De D66-ministers stapten op en niet

lang daarna stelde ook de rest van de ministers hun portefeuilles ter beschikking.

Het paarse fundament bleek stevig genoeg. Een lijmpoging slaagde omdat de

sociaalliberalen genoegen namen met de invoering van een tijdelijk raadgevend

referendum. Het kabinet wist vervolgens tal van potentiële struikel blokken te

omzeilen en leek de volledige regeerperiode uit te gaan zitten. In het zicht van de

haven ging het toch nog mis. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie

(NIOD) publiceerde een rapport over het bloedbad in Srebrenica in juli 1995. De

Nederlandse militairen hadden de moord op zevenduizend Bosniërs niet kunnen

voorkomen en het kabinet aanvaardde de politieke verantwoordelijkheid voor het

drama. Een kleine maand voor de verkiezingen van 15 mei 2002 bood W. Kok

(PvdA) het ontslag aan van zijn kabinet.170

De verkiezingscampagne was ondertussen al stevig op gang gekomen, en met

name de politieke nieuwkomer W.S.P. Fortuyn baarde daarbij opzien. Aanvankelijk

was hij lijsttrekker van Leefbaar Nederland, maar na een conflict met die partij

richtte hij zijn eigen partij op. Als aanvoerder van de Lijst Pim Fortuyn (LPF)

publiceerde hij het boek De puinhopen van acht jaar Paars, dat tevens zou gelden

als verkiezingsprogramma.171 In dit boek veegde hij de vloer aan met het beleid van

de beide kabinetten-Kok en leverde hij kritiek op de Haagse politieke cultuur in zijn

algemeenheid. Vooral het Nederlandse asielbeleid, maar ook de onderwijs- en

zorgpolitiek waren volgens Fortuyn fundamenteel verkeerd. Daarnaast was hij een

warm pleitbezorger van meer openheid en de invoering van instrumenten van
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directe democratie. Fortuyns agendering van controversiële onderwerpen

veroorzaakte een sterke polarisering van de verkiezingscampagne dwars door de

politieke scheidslijnen heen. Zowel ter linker- als rechterzijde van het politieke

spectrum wist hij het electoraat aan zich te binden. Bij hen die de traditionele

partijen trouw bleven, stuitte Fortuyns opstelling voornamelijk op felle weerstand. 

Het dieptepunt van de campagne was de moord op Fortuyn, ruim een week voor de

verkiezingen.172 De politieke partijen staakten hierop hun campagnes, waardoor het

moeilijk te voorspellen was wat de uitslag van de verkiezingen zou zijn. De LPF, het

CDA en in mindere mate de Socialistische Partij (SP) kwamen op 15 mei 2002 als

grote winnaars uit de bus, ten koste van de paarse regeringspartijen. De LPF

veroverde in één klap 26 zetels, het CDA kwam door een winst van veertien zetels

sterk terug na het verlies bij de twee voorafgaande verkiezingen. De PvdA was het

grootste slachtoffer van het succes van de LPF. De sociaaldemocraten zagen hun

fractie bijna gehalveerd en mochten nog slechts 23 afgevaardigden naar het

Binnenhof sturen. Ook de VVD kreeg een grote klap. De liberalen wisten het

electorale succes bij de verkiezingen van 1994 en 1998 (respectievelijk acht en zeven

zetels winst) geen goed gevolg te geven en verloren veertien zetels. GroenLinks zag

haar concurrent ter linkerzijde steeds verder naderen. De partij verloor één zetel en

kwam uit op tien, de SP kreeg in de nieuwe Kamer vier zetels meer dan in 1998 en

kwam uit op negen. Na het verlies in 1998 moest D66 het opnieuw ontgelden, want

de partij moest de helft van de veertien zetels inleveren. Voor de kleine christelijke

partijen waren de verkiezingen ook geen succes, al was de klap minder groot dan 

bij de regeringspartijen. De ChristenUnie (CU) haalde als fusiepartij van het

Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) en de Reformatorisch Politieke Federatie

(RPF) vier zetels. De gefuseerde partijen behaalden vier jaar eerder nog vijf zetels in

de Tweede Kamer. De Staatkundig Gereformeerde Partij verloor één zetel en kwam

uit op twee, evenveel als nieuwkomer Leefbaar Nederland.173

Een heldere uitslag, een moeilijk begin

Ondanks de grote verschuivingen in de Kamer na de verkiezingen, was de richting

van de formatie vrij duidelijk. De twee grote winnaars zouden de basis moeten

vormen voor een nieuw kabinet. De VVD was vanwege het zetelverlies aanvankelijk

nog niet echt enthousiast om christendemocraten en fortuynisten aan een

meerderheid te helpen, maar zegde uiteindelijk toch haar medewerking toe. De

formatie verliep betrekkelijk soepel en kenmerkte zich door een grote openheid. 

De onderhandelaars voorzagen de media van de nodige informatie over het onder -

handelingsproces en ook de Kamer werd nadrukkelijk bij de onderhandelingen

betrokken. Nog voordat de ministersposten formeel waren ingevuld kreeg de
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Tweede Kamer de kans om over het regeerakkoord te debatteren. De coalitiefracties

gingen akkoord met de plannen, waarop kandidaat-premier J.P. Balkenende (CDA)

de formatie voltooide. Het eerste kabinet Balkenende werd op 22 juli 2002

beëdigd.174 

De voortvarendheid van de formatie stond in schril contrast met de samenwerking

van de drie regeringsfracties na het aantreden van het kabinet. Een paar uur nadat

Balkenende I een feit was, nam staatssecretaris R.R.Ph. Bijlhout (LPF, Sociale Zaken

en Werkgelegenheid) al ontslag. Uit een fotopublicatie van RTL4 Nieuws was

gebleken dat ze tijdens de decembermoorden van 1982 lid was van de Surinaamse

Volksmilitie van legerleider D.D. Bouterse. Tegenover Balkenende had Bijlhout

echter beweerd al vóór de decembermoorden uit de militie te zijn gestapt.175 De

moeizame start bleek omineus voor de rest van de regeerperiode van het kabinet.

Na een aantal weken bleek dat de samenwerking tussen de LPF-ministers E.J.

Bomhoff (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en H.Ph.J.B. Heinsbroek

(Economische Zaken) met horten en stoten verliep. De conflictueuze werkrelatie

legde een bom onder de coalitie, die uitgerekend op 15 oktober 2002, de dag van de

uitvaart van prins Claus, tot ontploffing kwam. Na afloop van de ministerraad bleek

dat er een onwerkbare situatie was ontstaan. Beide ministers boden de ochtend

daarop hun ontslag aan, in de hoop dat het kabinet op die manier gered zou kunnen

worden. Die hoop bleek ijdel: zowel de VVD- als de CDA-fractie zegde het kabinet de

wacht aan. De fractie van de LPF was intern erg verdeeld en worstelde bovendien

met een leiderschapscrisis. De fortuynisten opperden een lijmpoging, maar wisten

hun coalitiegenoten niet te overtuigen. Na nog geen drie maanden in functie te zijn

geweest, viel het kabinet-Balkenende I op 16 oktober 2002. Het vertrek van Bomhoff

en Heinsbroek betekende niet dat de overige LPF-bewindslieden zich terugtrokken

uit het kabinet. R.H. de Boer (Verkeer en Waterstaat) en H.P.A. Nawijn

(Vreemdelingenzaken en Integratie) bleven demissionair op hun post.176

Vrijheid of terughoudendheid? (De)missionaire vergezichten

Aldus brak een demissionaire periode aan, die zich wellicht nog schimmiger deed

voorkomen dan anders. De korte missionaire periode van de zittende regering

bracht met zich mee dat ze nog weinig van haar program ten uitvoer had kunnen

brengen. Het overleg tussen ministers en volksvertegenwoordiging was nog niet

goed op gang komen, waardoor de prille verhouding tussen Kamer en regering nog

enigszins onwennig was. De toekomst van het kabinet stond vooral in het teken van

de interpretatie van de demissionaire status in het licht van de huidige omstandig -

heden. Volgens minister Nawijn hadden de CDA- en VVD-bewindslieden de LPF-

ministers bewust gevraagd aan te blijven, ‘in het landsbelang en om een aantal
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punten uit het Strategisch Akkoord uit te voeren’. Het beleid kon worden voortgezet,

omdat de Kamer het nog niet controversieel had verklaard.177 De parlementaire

redactie van Het Parool bevestigde Nawijns beschrijving. Volgens de krant wilden 

de demissionaire ministers de originele plannen zo veel mogelijk ten uitvoer

brengen.178 Het kabinet was dus niet van zins zelf initiatief te nemen tot terug -

houdendheid, maar wilde zich alleen laten beperken door controversieelverklaringen

van de Kamer. Was terughoudendheid het hoogste gebod, of konden de ministers

rekenen op enige bewegingsvrijheid? Nog voordat hij zijn gang naar de koningin

zou maken, liet de nog missionaire minister-president bij zijn crisistijding in de

Tweede Kamer zijn licht schijnen over deze zaak. 

Nadat de premier had aangekondigd dat er in de Trêveszaal een onwerkbare situatie

was ontstaan, benadrukte hij dat er nooit onenigheid was geweest over het te

voeren beleid. De oorzaak van de crisis was zuiver het gevolg van de moeizame

omgang tussen de ministers Heinsbroek en Bomhoff en de moeilijkheden binnen

fractie en partij van de LPF. Hij legde vooral de nadruk op de voortvarendheid in het

formuleren van nieuw beleid, en leek daardoor vast een vergezicht te schetsen voor

de toekomst van zijn ministersploeg. Nu de rotte appels verwijderd waren, kon het

regeren onverdroten voortgaan, zo leek de premier te willen zeggen. De oppositie

was de premier echter weinig gunstig gezind. Fractievoorzitter P. Rosenmöller

(GroenLinks) leek zich aan te sluiten bij het voornemen van de premier door uit te

spreken ‘dat wij mogelijkerwijs weer echt over de inhoud kunnen gaan praten’.179

Hij doelde echter op de periode ná de verkiezingen en niet op de lopende

regeerperiode, zoals de premier had gedaan. Eerst moest de kiezer zich uitspreken

en dan kon het regeren weer doorgaan. De PvdA-fractie liet ook duidelijk van zich

horen. J. van Nieuwenhoven hield de premier persoonlijk verantwoordelijk voor de

val van het kabinet en de ongemakkelijke situatie die was ontstaan, doordat het

uitbreken van de crisis was samengevallen met de bijzetting van de prins-gemaal.

Ze liet geen twijfel bestaan over de demissionaire status: ‘Ik ben er vast van

overtuigd dat voor het gewoon voortzetten van het kabinet geen meerderheid

bestaat’.180 De sociaalliberalen sloten zich hier van harte bij aan. Volgens Th.C. de

Graaf (D66) moesten de ministers nu prudent omgaan met het landsbelang. Hij

vulde dit zelf in door te stellen dat het kabinet geen eigenstandige beslissingen

meer mocht nemen. Dit standpunt deelde ook de SP. De regering was genoodzaakt

om al het beleid dat voor tenminste een gedeelte van de Kamer controversieel was,

uit te stellen.181
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De oppositie ter linkerzijde was dus helder over de toekomst. De regering diende

zich vooral terughoudend op te stellen. De rechtse oppositiefracties lieten zich

minder helder uit. F. Teeven (Leefbaar Nederland) was vooral teleurgesteld door het

gebrek aan daadkracht van het kabinet, maar hield zich verder op de vlakte. De SGP

vestigde vooral de aandacht op zaken die vooral wel in de lopende periode onder de

aandacht gebracht moesten worden. Het debat over de uitbreiding van de Europese

Unie duldde geen uitstel en ook de aangekondigde discussie over normen en

waarden diende zo snel mogelijk gevoerd te worden. De coalitiefractie van de LPF

toonde zich uitermate teleurgesteld over de val van het kabinet, maar fractieleider

M. Herben stak de hand stevig in eigen boezem. ‘Ik heb te voor en te na toegegeven

dat de LPF er briljant in is om het hout voor de eigen brandstapel aan te dragen en

soms leveren wij er nog lucifers bij ook’, reageerde hij teleurgesteld over het aandeel

van zijn eigen partij in het conflict.182 Wat betreft de toekomst sloot hij zich

enthousiast aan bij het schijnbare voornemen van de premier om het voorgenomen

beleid ten uitvoer te brengen. Volgens de LPF was er onomwonden steun voor het

strategisch akkoord en kon er nog gewoon sprake zijn van een vruchtbare

samenwerking tussen kabinet en parlement. Met de demissionaire status hoefde

het in dit geval dus niet zo nauw genomen te worden. Er was geen beleidsconflict 

bij de ministers en evenmin bij de coalitiefracties, het kabinet kon dus gewoon

doorregeren. Dit appel vond nauwelijks instemming bij VVD-fractieleider G. Zalm.

De liberaal was teleurgesteld over de fortuynisten als instabiele factor voor de

samenwerking. Hij steunde nog altijd het strategisch akkoord, maar hulde zich in

nevelen over de houdbaarheid van het akkoord in een demissionaire periode. Wel

betoogde hij de overeenkomst tot inzet te willen maken van de aankomende

verkiezingen. Ook het CDA deed geen heldere uitspraak over de toekomst van het

kabinet-Balkenende. Fractievoorzitter M.J.M. Verhagen legde vooral de nadruk op de

oorzaken van de kabinetscrisis en niet op hoe het vervolg van de regeerperiode er

uit zou moeten zien.183 Klaarblijkelijk lieten zij het initiatief over de te volgen

regeerwijze over aan het kabinet.

In zijn reactie speelde Balkenende de bal weer terug naar het parlement. Volgens 

de premier was het formeel gezien nog niet zeker of het kabinet demissionair zou

blijven. Hij wilde dan ook niet te veel vooruitlopen op de toekomst. Na een

interruptie van SP-fractievoorzitter J.G.C.A. Marijnissen liet hij zich toch overhalen

zijn visie naar voren te brengen. ‘Aan de orde is dat straks het parlement de eigen

verantwoordelijkheid moet nemen en moet beoordelen welke onderwerpen het

controversieel wenst te verklaren’, zo reageerde de premier.184
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Vervolgens benadrukte hij dat daadkracht van de regering in het belang was van 

de financieel-economische ontwikkelingen en het begrotingsbeleid. Ook een

demissionair kabinet zou deze daadkracht volgens hem ten toon kunnen

spreiden.185

Ten strijde voor de controverse

Een week nadat Kamer en premier globaal hun licht hadden laten schijnen over 

de invulling van de demissionaire periode, bracht het Kamerlid A.C. Kant (SP) 

de kwestie opnieuw onder de aandacht. De coalitiefracties hadden laten blijken de

departementale begrotingen en het in te dienen belastingplan ondanks de val van

het kabinet gewoon te willen behandelen. Balkenende had bij zijn

regeringsverklaring al laten doorschemeren dat een demissionair kabinet eventueel

met de nodige daadkracht te werk kon gaan, en hij maakte zijn woorden ook waar.

Kant was het duidelijk niet eens met deze opstelling. Volgens haar was het woord 

nu aan de kiezer en regeerde het kabinet over zijn eigen graf heen. ‘Uit

democratisch oogpunt is het fatsoenlijk dat er bij een demissionair kabinet geen

beslissingen worden doorgedrukt waar een substantiële minderheid in de Kamer

anders over denkt’, zo vond de SP-politica.186 Haar morele appel richtte zich tegen

het voornemen van CDA en VVD om het voorgenomen beleid door te zetten, zo

lang een Kamermeerderheid zich daarin kon vinden. De regering regeerde gewoon

door en maakte zich volgens Kant schuldig aan minachting van de kiezer. Zij diende

dan ook een motie in, waarin zij voorstelde de aanhangige voorstellen te ontdoen

van de voor een substantiële minderheid van Kamer controversiële elementen. 

GroenLinks-fractieleider F. Halsema sloot zich aan bij de woorden van haar collega,

maar zocht haar argumenten meer in staatsrechtelijke hoek. Het kabinet mocht

enkel nog op het huis passen, omdat de Kamer op dat moment de elementaire

instrumenten ontbeerde om hem naar huis te sturen. Die situatie bracht voor beide

spelers nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Het kabinet diende zich

terughoudend op te stellen en de Kamer mocht niet vervallen in het vervullen van

haar eigen wensen zonder rekening te houden met gevolgen voor de schatkist.

Halsema pleitte dan ook voor het behandelen van beleidsarme begrotingen, zodat

zo veel mogelijk recht gedaan zou worden aan de heersende staatsrechtelijke

verhoudingen. Ze hekelde het gedrag van de coalitiefracties, die de voorstellen

ongewijzigd wilden behandelen zodat het regeerakkoord ook na de val van het

kabinet onverminderd van kracht bleef. ‘Twee weken na de val moeten wij

constateren dat het enige praktische effect van de val is dat de Kamer demissionair

is geworden (...) terwijl de regering nog steeds missionair is’, zo oordeelde de

fractievoorzitter over de ontstane situatie.187 Zij verweet CDA en VVD een gebrek
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aan democratische mentaliteit, aangezien zij bij het bepalen van het controversiële

karakter te weinig rekening hielden met de parlementaire minderheden. Aangezien

uit het staatsrecht geen concrete criteria af te leiden waren voor het controversieel

verklaren van onderwerpen, riep zij bij motie de Kamer op om dan zelf de grenzen

af te bakenen. De SGP-fractie oordeelde dat de Kamer door te debatteren over

controversialiteit een nieuw hoofdstuk aan het levende staatsrecht toevoegde. 

B. van der Vlies (SGP) vond de motie-Halsema dan ook wat aan de rigide kant.

Door criteria op te stellen zou het gemeen overleg in de Kamer in botsing komen

met de geldende richtlijnen. Hij sloot zich bij de voorgaande twee sprekers aan 

door de coalitiefracties tot respect voor de Kamerminderheid te manen. 

De oppositie hield de rijen gesloten, want de woordvoerders van PvdA, D66,

GroenLinks, ChristenUnie en Leefbaar Nederland lieten zich in vergelijkbare

bewoordingen uit.188

De coalitiepartijen deelden de mening van de oppositie niet. Th.W. Rietkerk (CDA)

greep terug op de algemene beschouwingen om de opstelling van zijn partij te

legitimeren. Tijdens de debatten na Prinsjesdag had een Kamermeerderheid

ingestemd met de beleidsvoornemens van het kabinet, dus er was geen enkele

reden om de plannen aan te passen. Volgens de christendemocraat had het

regeerakkoord, ondanks de crisis, nooit ter discussie gestaan, niet in het kabinet 

en niet bij de coalitiefracties in de Kamer. ‘Op basis van inhoudelijke punten is het

kabinet wat ons betreft niet gevallen’, waarmee Rietkerk betoogde dat de huidige

status van het kabinet in praktijk dicht tegen de missionaire aanlag.189 Hij wierp de

verwijten van de oppositie over het gebrek aan fatsoen en democratisch gehalte ver

van zich. De opstelling van CDA en VVD was bij uitstek democratisch, aangezien

deze de Kamer de kans gaf zich van haar beste dualistische kant te laten zien. 

Hij verklaarde rekening te zullen houden met de minderheden in de Kamer, zonder

daaraan concrete voorwaarden te verbinden. Een beleidsarme begroting achtte het

CDA echter onzinnig. Als een fractie een meerderheid voor een amendering of

verwerping voor een beleidsvoorstel wist te verwerven, was de Kamer ook in de

heersende situatie volledig in staat om haar democratische invloed uit te oefenen.

De getergde oppositie kon dus op weinig steun rekenen van Rietkerk. Hij verklaarde

respect te hebben voor minderheden, maar uit zijn betoog bleek dat er in de

verhouding tussen Kamer en regering na de crisis zijns inziens eigenlijk weinig

veranderd was. 

De VVD-fractie stelde zich in ieder geval in toon wat constructiever op jegens de

oppositie. Volgens J. Rijpstra (VVD) zouden de liberalen een voortdurende afweging

maken tussen de positie van de minderheden in de Kamer en het landsbelang. 

Hij ging er wel van uit dat bij meerderheid kon worden beslist wat controversieel

65 SKO Politiek in Schimmenland:Stramien 160 x 240mm  10-12-2008  16:18  Pagina 88



90

was en wat niet. Het idee van de substantiële minderheid als controversialiteits -

criterium, zoals dat door de SP was geformuleerd, deelden de liberalen dus niet. In

plaats van buitenspel te staan, opende de ontstane situatie nu juist een interessant

perspectief voor de Kamer. De demissionaire status van het kabinet gaf de volks -

vertegenwoordigers een grotere ruimte voor initiatief. Het regeerakkoord was nog

wel van kracht, maar niets was op voorhand ‘dichtgetimmerd’.190 Door moties en

amendementen kon de Kamer van haar relatief vrije rol gebruik maken om het

regeringsbeleid bij te stellen. 

De LPF kon zich in deze opstelling goed vinden. De partij bevond zich in een

moeilijke situatie, aangezien zij medeverantwoordelijk was voor het regeerakkoord,

maar zich nog slechts door twee ministers vertegenwoordigd wist in het kabinet.

B.J. Eerdmans (LPF) nam dan ook een soort tussenpositie in tussen coalitie en

oppositie. ‘Het kabinet is demissionair, de Kamer niet’, zo reageerde hij op Halsema

die even daarvoor het tegenovergestelde had beweerd. De fortuynisten waren van

mening dat de volledige begrotingen ter behandeling mochten komen, maar dat de

Kamer nu een vrijere rol innam dan voor de crisis. Eerdmans kondigde aan naar

meerderheden te gaan zoeken om bepaalde punten van de begrotingen aan te

passen. De demissionaire periode gaf de Kamer dus meer kansen om zich te laten

gelden. De opstelling van CDA en VVD, die het kabinet in de praktijk niet als

demissionair beschouwden, werd uiteindelijk ook gesteund door de LPF. De drie

coalitiefracties stemden tegen de motie-Kant en de motie-Halsema, waardoor de

Kamer genoegen moest nemen met een demissionair kabinet dat erin geslaagd 

was zichzelf een ruime taakopvatting te verschaffen.191 Uit het overleg van fractie -

secretarissen na afloop van het debat, bleek dat de coalitiepartijen hun

parlementaire meerderheid zouden gebruiken om ook de begrotingen voor 2003

ongewijzigd in de Kamer te behandelen.192

Tot slot: de LPF als bijwagen

De verhouding tussen de Kamer en de regering leek na de val van het kabinet-

Balkenende nauwelijks te veranderen. De LPF gedroeg zich in praktijk als

volwaardige coalitiepartner, ondanks het feit dat de partij door het CDA en de VVD

de wacht was aangezegd. Was een intern beleidsconflict de oorzaak geweest van de

val van de kabinetten-Marijnen en - Den Uyl, bij de val van het kabinet-Balkenende I

was dit niet het geval. Twee van de vier LPF-ministers hadden het kabinet ruziënd

verlaten, en ook de fortuynistische fractie was een ongeleid projectiel. Dat was geen

goede basis om missionair op verder te regeren, maar voor een demissionair

kabinet bleek het vruchtbare grond. De demissionaire vergezichten die in de Kamer
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werden geschetst, waren extremen. De coalitiepartijen bepleitten een verhouding

tussen Kamer en demissionair kabinet, waarbij alleen per meerderheid beslist kon

worden wat controversieel was. Op die manier werd het controversialiteitsbeginsel

feitelijk onklaar gemaakt. De oppositie eiste beleidsarme begrotingen van het

kabinet. Alle controversiële elementen moesten eruit worden verwijderd. Een

substantiële minderheid in de Kamer was volgens de oppositiepartijen voldoende

om een regeringsbeleid door te schuiven naar het volgende kabinet.

Volgens de politiek commentator van Trouw W. Breedveld was het vooral aan het

optreden van Balkenende te danken, dat hij zijn demissionaire kabinet steevast

gesteund zag door een Kamermeerderheid. Door niet als rompkabinet verder te

regeren, maar de twee overgebleven LPF-ministers binnen boord te houden bleef 

de LPF-fractie tevreden.193 De opstelling van de fortuynisten was een belangrijke

verklaring voor de manier waarop het demissionaire kabinet-Balkenende I

doorregeerde. De fractieleden waren onervaren en maakten zelden gebruik van de

macht die de partij getalsmatig had. Om CDA en VVD aan een meerderheid te

helpen had de partij hardere eisen kunnen stellen, maar de fortuynisten voelden

zich gebonden aan het regeerakkoord. Balkenende regeerde dus demissionair

‘gewoon’ door, omdat het kon. 

Het andere gedeelte van de verklaring lag in het korte leven dat Balkenende I

beschoren was geweest. In de krap drie maanden dat het kabinet missionair aan 

de macht was geweest, hadden de ministers nog niet veel van het regeerakkoord

kunnen uitvoeren. 

Om niet met lege handen bij hun kiezers aan te komen, hoopten CDA en VVD 

nog enig tastbaar resultaat aan hun sprong in het diepe over te houden. Daarnaast

spraken christendemocraten en liberalen al voor de campagne af dat ze graag met

elkaar verder wilden. Een ingewikkeld steekspel waarbij de deuren naar andere

partijen open moesten blijven was dus niet nodig. Dat de demissionaire voort -

varendheid de oppositie tegen de borst stuitte, was voor de fracties van CDA en

VVD in de aanloop van de verkiezingen dan ook niet echt een probleem. Voor

christendemocraten en liberalen moest de demissionaire periode dus in het teken

staan van het oppoetsen van het geschonden imago. In het licht van de

verkiezingen moesten zij bewijzen samen in staat te zijn belangrijke problemen 

op te lossen.

Een klaagzang van de oppositie

Voor de oppositie viel aan de opstelling van het kabinet weinig eer te behalen.

Vooral Rijpstra’s opvatting over controversieelverklaringen betekende de doodsteek

voor functioneel oppositie voeren. De VVD’er trok zich weinig aan van zijn
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partijgenoot Wiegel die in 1977 nog betoogde dat ook marginale tegenstand al

voldoende zou moeten zijn voor het controversieel verklaren van een beleidsstuk.

Rijpstra draaide de zaken volledig om. Wanneer alleen bij meerderheid kon worden

besloten wat controversieel was en wat niet, was de waarde ervan volledig

verdwenen. In de praktijk verklaarde Rijpstra met deze opmerking het kabinet weer

missionair. Verder konden de staatsrechtelijke beginselen die ten grondslag lagen

aan de demissionaire periode niet meer worden opgerekt. Toch was ook Rijpstra

zich bewust van de regels van het politieke spel. De demissionaire waarde van

terughoudendheid achtte hij van groot belang. Toch koos hij ervoor de voorkeur te

geven aan daadkracht van het kabinet.

De oppositie wilde de kritiek in het reine brengen met het staatsrecht en op die

manier de coalitiefracties onconstitutioneel gedrag verwijten. Halsema beweerde

dat het kabinet en de coalitiefracties de Kamer feitelijk demissionair maakte. Op die

manier benadrukte zij de morele superioriteit van de demissionaire waarde van

terughoudendheid van de kant van het kabinet, ter behoud van fatsoenlijke

verhoudingen. De regeringspartijen maakten op een slimme manier gebruik van de

naïviteit van de LPF. Op die manier wisten zij de oppositie zelfs in een

demissionaire periode buitenspel te zetten. GroenLinks en de SP velden over die

opstelling begrijpelijk een negatief moreel oordeel. 

Vanuit een politiekopportunistische blik was de opstelling van de coalitie een

meesterzet. Lastpost LPF was weggewerkt uit het kabinet, maar steunde nog wel

braaf het regeerakkoord.194 De ministers konden meestal rekenen op een

meerderheid in de Kamer. De verhoudingen tijdens de verkiezingscampagne en de

formatie waren helder. CDA en VVD wilden samen verder regeren, de linkse partijen

probeerden een nieuw centrumrechts kabinet te voorkomen. 

‘De parlementaire arbeid ontleent vastheid en richting aan de aanwezigheid van een

kabinet dat onder verantwoordelijkheid aan de Kamer een regeringsprogram tracht

te verwezenlijken’, zo typeerde staatsrechtgeleerde Prakke de verhouding tussen

Kamer en kabinet.195 Uit de voorgaande casussen bleek dat deze stelling minder

opgeld doet voor demissionaire periodes. Het regeerakkoord speelde in

demissionaire periodes een minder belangrijke rol. De ‘vastheid en richting’

ontleende ‘de parlementaire arbeid’ dan in mindere mate aan het regeerakkoord, en

in toenemende mate aan de verkiezingscampagne en het formatieproces op de

achtergrond. De casus van het demissionaire kabinet-Balkenende leek een

uitzondering op het beeld dat uit de eerdere casussen naar voren kwam. Omdat de

LPF het regeerakkoord bleef steunen, bleef het regeerakkoord ook na de val van het

kabinet een belangrijk richtinggevend element voor de Tweede Kamer. 

De formatie speelde in de Kamer veel minder een rol dan bij de eerdere casussen

het geval is. Omdat de verhoudingen tijdens de verkiezingscampagne en de
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formatie duidelijk waren - CDA en VVD wilden samen verder - was er minder

noodzaak om het Kamerdebat te gebruiken om de machtsverhoudingen aan de

onderhandelingstafel onder druk te zetten. Uiteindelijk zouden christendemocraten

en liberalen samen geen meerderheid halen bij de verkiezingen van 22 januari 2003.

De LPF werd ingeruild voor D66, waardoor de opzet een centrumrechts

hervormingskabinet te formeren, slaagde. 
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Conclusie: Tweede Kamer en demissionair 
kabinet

De bestudering van de vier casussen biedt slechts een klein kijkje in de keuken van

de politiek van demissionaire periodes. Wetenschap bestaat echter bij de gratie van

discussie en het maken van keuzes. Zonder keuzes geen haalbaar onderzoek en

zonder discussie geen wetenschap. 

Demissionair Utopia

Aan de hand van de bestudeerde casussen blijkt het handvat dat Van Zanten biedt

veel mogelijkheden te bieden. Wanneer we de parlementaire geschiedenis bekijken

vanuit ideeën van politici over ideale demissionaire politiek kunnen we deze

grofweg in twee categorieën opdelen: idealen net na de val van een kabinet, en

idealen verderop in de demissionaire periode. Bij de casussen-Marijnen en – 

Den Uyl zien we dat Kamerleden aandacht vragen voor de opstelling van de

demissionaire minister-president ten opzichte van de Kamer. Onder meer het

demissionair Utopia van Vondeling, Wiegel en Den Uyl hoort thuis in deze

categorie. Zij bepleiten een transparante verhouding tussen demissionair kabinet 

en Kamer. De minister-president dient de Kamer zo volledig als (staatsrechtelijk)

mogelijk in te lichten over de oorzaken van de crisis. De argumentatie voor dit

ideaalbeeld ligt bij het formatieproces. De fractievoorzitters kunnen het staatshoofd

alleen goed adviseren over de oplossing van de crisis, als zij op de hoogte zijn van

de oorzaken ervan. 

Daartegenover staat het beeld van een minder doorzichtige verhouding tussen

Kamer en demissionair kabinet, met als protagonisten onder meer Schmelzer. De

minister-president moet erg terughoudend zijn bij het inlichten van de Kamer. De

formatie is immers geen zaak van de Tweede Kamer, maar van de (in)formateurs.

De formatie is volgens hen gebaat bij een weinig openbaarheid. Alleen op die

manier kunnen achter de schermen de plooien die tot de crisis hebben geleid,

worden gladgestreken.

Verderop in demissionaire periodes spelen andere demissionaire ideaalbeelden een

rol. Hier staan de ‘urgentisten’ en de ‘controversialisten’ tegenover elkaar. De eerste

groep bepleit demissionaire verhoudingen waarbij het kabinet urgent beleid mag

doorzetten, ook al is een gedeelte van de Kamer hierop tegen. De coalitiepartijen

ten tijde van het kabinet-Balkenende I zijn de meest in het oog springende
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vertegenwoordigers van deze groep. Voor hen is beleid pas controversieel, als

een meerderheid van de Kamer die mening is toegedaan. Zij schakelen het

controversialiteitsbeginsel dus in feite uit, waardoor de demissionaire periode

sterke missionaire kenmerken krijgt. Deze groep krijgt meer aanhangers, naarmate

een kabinet langer demissionair is. Het landsbelang vraagt dan steeds vaker dat

urgentie het wint van de controverse. Dit blijkt onder meer bij de ‘mini-Algemene

Beschouwingen’ ten tijde van het kabinet-Den Uyl.

De ‘controversialisten’ hechten veel waarde aan terughoudendheid van het

demissionaire kabinet. Het kabinet moet beleid waar een gedeelte van de Kamer 

(of zelfs maar één enkel lid) op tegen is in de ijskast zetten ter consumptie van het

volgende kabinet.

Demissionaire idealen, maar waarom?

‘De parlementaire arbeid ontleent vastheid en richting aan de aanwezigheid van

een kabinet dat onder verantwoordelijkheid aan de Kamer een regeringsprogram

tracht te verwezenlijken’, zo duidt staatsrechtgeleerde L. Prakke de relatie tussen

Kamer en kabinet.196 Deze typering lijkt in algemene zin goed houdbaar, maar lijkt

voor de verhouding tussen een demissionair kabinet en de Kamer minder opgeld te

doen. Politiek opportunisme als verklaring voor het handelen van

volksvertegenwoordigers in demissionaire periodes, is goed verdedigbaar.

Staatsrechtsgeleerden als Prakke, Kortmann en Bovend’Eert proberen vaak

staatsrechtelijke uitspraken van politici op hun wetenschappelijke merites te

schatten, maar dat lijkt voor een historische analyse van demissionaire periodes niet

erg bruikbaar. Politici hanteren staatsrechtelijke argumenten om hun betoog kracht

bij te zetten, maar het is sterk de vraag of ze voortkomen uit een oprechte

constitutionele afweging. Het opportunisme van het partijbelang prevaleert boven

het bezigen van zuiver staatsrecht. Tijdens de regeerperiode van het kabinet-Den

Uyl ontstaat in de Kamer bijna een Babylonische spraakverwarring over woorden als

‘controversieel’, ‘urgentie’ en het landsbelang. De afgevaardigden streven niet naar

een juiste interpretatie van de begrippen - mocht die al bestaan - maar proberen een

interpretatie te vinden die het beste aansluit bij het partijbelang. Ook bij de debatten

met de ‘zwijgende’ en de ‘sprekende’ premier is het politiek opportunisme goed

bruikbaar als verklaring. De VVD vindt in 1965 nog dat bij Vondelings streven om

Marijnen tot spreken te dwingen de eenheid van het regeringsbeleid in het geding

is, maar twaalf jaar later gebruikt Wiegel exact dezelfde argumenten als destijds

Vondeling om Den Uyl tot loslippigheid te bewegen. 
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Het eerste kabinet Balkenende demonstreert dat politiek opportunisme van kabinet

en coalitiefracties de oppositie kansloos laat. Door gebruik te maken van de zwakke

positie van de LPF slagen CDA en VVD erin een aanzienlijke hoeveelheid

‘controversieel’ beleid door de Kamer te krijgen. De coalitie lanceert het

controversieel verklaren bij meerderheid, wat de facto betekent dat het kabinet

missionair kan doorregeren. De regeringsfracties hebben een meerderheid, dus

kunnen zij het politiek verkopen zich niet veel aan te trekken van de demissionaire

status van het kabinet. Het politieke belang staat uiteindelijk voorop en het

staatsrechtelijk beginsel komt vooral goed van pas om dat belang te verdedigen.

Vanuit datzelfde politiek opportunisme kan een Kamermeerderheid een

demissionair kabinet ook dwingen tot het uitvoeren van nieuw beleid. De VVD

probeert het kabinet-Den Uyl daar op de valreep toe te bewegen, maar vindt geen

medewerking bij het CDA. De christendemocraten zijn op dat moment formeel 

nog altijd in onderhandeling met de PvdA, en het ligt voor de hand dat ze de

sociaaldemocraten (nog) niet te veel voor het hoofd willen stoten. 

Het politiek opportunisme uit zich niet alleen in keiharde machtspolitiek, maar

strekt zich ook uit tot de politieke representatie. Vondeling heeft duidelijk oog voor

de camera in de Kamer, verliest het debat op punten, maar is de morele winnaar

omdat hij de trieste aanblik van Marijnen in de huiskamers brengt. Hij vormt de

avant-garde van een nieuwe lichting politici, die beseffen dat politieke representatie

via de televisie en beeldvorming politieke factoren van betekenis zijn. Den Uyl speelt

een vergelijkbare rol, door te appelleren aan een waarde als transparantie in de

politiek. Het gedeelte van het electoraat dat deze waarde deelt, hoopt hij op deze

manier aan zich te binden. Het lijkt er sterk op dat de politieke representatie in

demissionaire periodes vooral van belang is vóór de verkiezingen. Oud probeert

weliswaar een imago van een staatsrechtelijk geweten van de Kamer te creëren,

maar zijn opstelling moet toch eerder in verband worden gebracht met het forceren

van een plaats aan de formatietafel. De geringe aandacht voor het debat in de pers

geeft immers weinig aanleiding om zijn opstelling te interpreteren als louter

imagebuilding. De strijd om de kiezers is dan het grootst dus besteden politici dan

het meeste aandacht aan hun politieke presentatie. Dit belang prevaleert dan boven

het alledaagse politieke belang. Vondeling verloor immers het debat met Schmelzer

c.s., maar pers en historische literatuur beschouwen deze episode toch als zijn

finest moment in de politiek. Te Veldes nadruk op politieke cultuur moet dan ook in

samenspraak met de ‘harde kant’ van politiek gezien worden om argumenten te

vinden die een degelijke verklaring kunnen bieden voor politieke verhoudingen. 
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Politiek spel

Aangezien de politieke arbeid in Den Haag in demissionaire periodes minder

richting ontleent aan het regeringsprogram, rest de vraag hoe de context van het

debat bepaald wordt. Evenals Van Baalen betoogt dat klagen over de formatie een

rituele dans is, zo kunnen de constitutionele debatjes in demissionaire periodes

gezien worden als een ritueel. De regels van het parlementaire spel schrijven voor

dat de opstelling in het debat in het reine gebracht moet worden met het

constitutionele fatsoen. Vrijwel alle politici onderstrepen dat terughoudendheid 

van het kabinet en daadkracht bij urgentie grote deugden zijn. De regels van het

staatsrecht ter discussie stellen is onfatsoenlijk, maar er mag wel een afweging

tussen de waarden gemaakt worden op basis van de onderliggende machtsstrijd

tijdens de verkiezingen of de formatie. Oud werpt zich op als pleitbezorger van

terughoudendheid, maar benadrukt toch ook dat de wijzigingskwestie urgent is.

VVD, CDA en LPF vinden terughoudendheid belangrijk, maar vinden toch dat de

departementale begrotingen allemaal urgent doorgang behoeven. Geen van de

politici haalt het in zijn of haar hoofd om te zeggen dat het controversialiteits- of

urgentiebeginsel minderwaardig of overbodig is. Dat past niet binnen de politieke

spelregels.

Het goochelen met staatsrecht kan dus gezien worden als een ritueel, maar wel één

met een betekenis. Van Baalen laat na haar klaagzang een politieke functie te geven,

waardoor het een inhoudsloos concept blijft. In het geval van demissionaire

kabinetten geven de staatsrechtdebatten context aan het debat. De machtsstrijd 

die uitgevochten wordt heeft meestal niet in de eerste plaats te maken met het

onderwerp van alledag waarover gedebatteerd wordt, maar juist met de politiek op

langere termijn. Voor de verkiezingen speelt dan de electorale machtsstrijd een

hoofdrol, na de verkiezingen het formatieproces. Het debat wordt dan ingevuld door

het demissionaire ritueel, waarmee politici hun morele constitutionele superioriteit

proberen aan te tonen ten opzichte van de tegenstander. 

Het pardondebat revisited

De NRC noemde het ‘de grootste constitutionele crisis waarin een demissionair

kabinet ooit verzeild is geraakt’, toen de Tweede Kamer een motie van afkeuring

aannam tegen minister Verdonk.197 Niet alleen is de uitspraak schromelijk

overdreven, het ‘pardondebat’ past in de normale omgang van de Tweede Kamer

met een demissionair kabinet. Via de motie-Bos en de motie-Dijsselbloem roept de

Kamer in december 2006 minister Verdonk op om, in afwachting van de beslissing

over een generaal pardon, geen uitgeprocedeerde asielzoekers meer uit te zetten.
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Hiermee dwingt de Kamer het kabinet weliswaar tot nieuw beleid, het voortzetten

van het uitzettingsbeleid zou eveneens omstreden zijn geweest. Zowel Kamer als

kabinet hanteert dus een interpretatie van demissionaire fatsoensnormen, passend

binnen de regels van het spel. Onstaatsrechtelijk wordt er immers niet gehandeld.

Niet fatsoensnormen bepalen de regeerruimte van een demissionair kabinet, maar

parlementaire meerderheden. Voor de PvdA is de formatie het werkelijke thema.

Wanneer het CDA over de brug komt en het uitzetbeleid stop zet, drijven de

sociaaldemocraten een wig tussen het confessioneel-liberale huwelijk. De VVD is

immers mordicus tegen stopzetting van Verdonks beleid; toegeven van het CDA lijkt

in deze dan ook een symbolische stap in de richting van een nieuwe coalitiepartner.

Het kabinet-Balkenende III gaat uiteindelijk te ver door te dreigen met opstappen

als de motie van afkeuring wordt aangenomen. De Kamer mag wel een

demissionaire bewindspersoon, maar geen heel kabinet wegsturen. Aan de andere

kant is het ook niet kies als een demissionair kabinet met zijn portefeuille zwaait.

De staatsrechtelijk zuivere oplossing is uiteindelijk niet gekozen. Verdonk krijgt

andere bevoegdheden en de VVD-ministers blijven onder protest aan. Het kabinet

handelt daardoor in strijd met de eenheid van het regeringsbeleid. Staatsrechtelijk

gezien was het juister geweest als het VVD-smaldeel in het kabinet was afgetreden

en de CDA-bewindslieden demissionair waren doorgegaan. Maar waarschijnlijk

geldt ook daarvoor: alle staatsrecht ten spijt, uiteindelijk wint het politiek

opportunisme. 
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