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INLEIDING

Inleiding

'De formatie van een nieuw kabinet blijkt telkenmale een uiterst moeizaam proces, dat 
zich goeddeels onttrekt aan de waarneming van de kiezers en voor een deel ook van de 
gekozenen. Tegelijkertijd vormt de formatieperiode in tal van opzichten een beslissend 
moment in het staatkundig leven. In grote lijnen wordt het beleid van de komende jaren 
vastgelegd. Bewindslieden komen en gaan, hetgeen in beide gevallen vaak het resultaat is 
van velerlei verwikkelingen. De partijen heroverwegen hun onderlinge verhoudingen. De 
politiek beleeft een moment van koortsachtige opwinding en hevig geconcentreerde activi
teit. Alle goede, maar ook vele slechte eigenschappen van het mensdom spelen daarin een 
rol. Wat de politiek zo mooi, maar soms zo lelijk maakt, laat zich gedurende de formatie 
met felheid kennen', aldus Marga Klompé1, minister van Staat, tijdgenote van Beel en 
zelf één van de betrokkenen in de machtsstrijd om de bezetting van het regeerkasteel.

Staatsrechtgeleerden als A.M. Donner hebben getracht deze ongebreidelde machtsstrijd 
in te bedden in een zekere staatsrechtelijke regelmaat, hetgeen de suggestie wekt van 
gebondenheid aan ongeschreven staatsrecht. Studenten lezen in het gezaghebbende hand
boek van Donner dat na 1945 de kabinetsformatie tot een onderhandelingsproces is ge
worden 'tussen een door de koning benoemde (in)formateur en de leiders van de in aan
merking komende Tweede-Kamerfracties, die als mandataris van hun groep optreden'.2 
Over het mandaat van de fractievoorzitter valt veel te zeggen, hetgeen onder meer Koek
koek3 deed, maar zo eenduidig als Donner hun positie omschrijft, lag het in de praktijk 
niet. Dat mandaat was veelal de resultante van de partijcultuur, het portuur van de fractie
voorzitter en de status quo in de machtsstrijd. Soortgelijke kanttekeningen kunnen en 
moeten geplaatst worden bij de beschrijving van wat hij noemt 'vaste procedure': 'Er ont
wikkelde zich, vooral onder leiding van L.J.M. Beel, die meermalen als kabinetsforma
teur optrad, een vaste procedure. Na de verkiezingen of bij het intreden van een kabinets
crisis hoort de koning eerst achtereenvolgens een vaste rij van raadslieden, namelijk de 
voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de vice-president van de Raad van State, en 
de fractievoorzitters uit de Tweede Kamer (in volgorde van de grootte der fracties). Als
dan wordt een formateur benoemd of, wanneer de politieke situatie weinig doorzichtig is, 
een informateur, die alle of de meeste fracties bij monde van de fractievoorzitters raad
pleegt over hun inzichten, aan de hand van zijn bevindingen vraagpunten opstelt en, wan
neer zich de fracties daarover hebben uitgesproken, een concept-kabinetsprogram ont
werpt. Over dit program wordt opnieuw overleg gepleegd en eerst wanneer het mogelijk 
blijkt daarvoor een meerderheid te vinden, wordt overgegaan tot de bespreking van de 
verdeling van de portefeuilles, waarbij de samenwerkende partijen hun wensen en aan
spraken doen gelden en meestal op een strikte evenredigheid met de sterkte van de in 
meerderheid samenwerkende fracties aandringen. Tenslotte worden de personenkwesties

1 M. Klompé in het voorwoord van P.F. Maas, Kabinetsformaties 1959-1973 (Den Haag 1982) p. 8.
2 C.W. van der Pot en A.M. Donner, Handboek van het Nederlandse staatsrecht. Bewerkt door L. 

Prakke, m.m.v. J,L. de Reede en G.J.M. van Wissen (twaalfde druk; Zwolle 1989) p. 405.
3 A.K. Koekkoek, Partijleiders en kabinetsformatie. Een rechtsvergelijkende studie over de rol van 

partijleiders bij de kabinetsformatie in Engeland, West-Duitsland, België en Nederland (Deventer 
1978) p. 325-492.
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INLEIDING

besproken. Het komt voor dat pas in dat laatste stadium blijkt, wie de minister-president 
zal zijn.'4

Uitvoeriger, realistischer en kritischer beschrijven A.D. Belifante en J.L. de Reede de 
formatieprocedure: 'De periode van kabinetsformatie is een zeer problematische in ons 
staatsrecht, want tijdens de formatie treedt de Koning persoonlijk en alleen op. Hij neemt 
dan beslissingen, waarvoor op dat moment geen ministeriële verantwoordelijkheid is te 
stellen. Dit is in strijd met de tweede grondregel: geen bevoegdheid zonder verantwoorde
lijkheid, maar tot nog toe zijn alle pogingen hierin verbetering te brengen mislukt.'5 Deze 
pogingen zijn van vrij recente datum en een verklaring voor het lange uitblijven van zulk 
een poging de 'bedenkelijke lacune' te dichten door de verantwoordelijkheid geheel bij de 
politieke leiders te leggen, zou wellicht óók gezocht moeten worden in het verschijnsel 
Beel; naast tal van andere factoren als het behaaglijk schuilevinkje spelen achter de troon 
en vermoedelijk ook het geringe enthousiasme van het staatshoofd om een van zijn laatste 
prerogatieven uit handen te geven.

De betekenis van Beel voor een ordelijk en ordentelijk verloop van een reeks formaties 
kan moeilijk worden overschat en werd door alle betrokkenen erkend, óók door promi
nente politici uit andere partijen dan de KVP. Zo brak A. Vondeling, toch niet de meest 
dociele onder de PvdA-leiders, een lans voor de 'onderkoning van Nederland': 'Meer dan 
eens is ook de Koningin gekritiseerd voor de keuze van Beel als informateur. Beel zou 
niet objectief zijn en de KVP liever zien samenwerken met de VVD dan met de PvdA. Ik 
ben het met die kritiek niet eens; integendeel. Beel is juist de schutspatroon van de on
schendbare Koning. Maar al te vaak komt het immers voor, dat de politieke leiders een 
zodanig verdeeld of onduidelijk advies geven, dat een beslissing over de keuze van de 
(in)formateur niet voor de hand ligt. Nu zou de Koningin in zo'n geval toch een persoon
lijke keuze kunnen doen. Maar om de schijn van partijdigheid te vermijden wordt Beel 
dan als makelaar te voorschijn gehaald. Ik vind dat de best denkbare oplossing in zo'n 
geval. Uiteraard laadt Beel (als vice-president van de Raad van State formeel nog altijd de 
hoogste adviseur van de regering!) dan de schijn van partijdigheid op zich. Het blijft ech
ter schijn, want ook hij kan als makelaar niet meer uit de politieke situatie halen dan erin 
zit.'6 Nog in 1959 had fractievoorzitter J. Burger (PvdA) inderdaad in een gepeperde 
brief Beel 'partijdigheid' verweten.7

Overigens behoorde Vondeling tot de generatie sociaal-democraten, die doorgaans het 
koningshuis zeer waren toegedaan en bovendien geloofden dat procedures en regels in 
plaats van informele circuits de uitslag van de strijd om de macht beslisten. Hij hanteerde 
de traditionele argumenten ten gunste van handhaving van het bestaande 'systeem' van 
formeren. Dat systeem kenmerkte zich door een grote mate van willekeur, zowel in pro
cedures en omschrijvingen van de opdrachten als in de aanwijzing van bepaalde (in fo r
mateurs met evenwel Beel als constante factor. Lang niet altijd gaven de adviezen van de 
fractievoorzitters de doorslag, ook niet als zij in meerderheid een bepaalde richting of be
paalde personen aan wezen.

4 Van der Pot en Donner, Handboek, p. 405-406.
5 A.D. Belifante en J.L. de Reede, Beginselen van Nederlands staatsrecht (elfde herziene druk; Alphen 

aan den Rijn 1991) p. 94.
6 A. Vondeling, Nasmaak en voorproef. Een handvol en’aringen en ideeën (Amsterdam 1968) p. 47- 

48.
7 Zie de Kabinetsformatie van 1959 verderop in het boek.
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INLEIDING

Beel zelf was formateur in 1946, toen hij het kabinet-Beel met succes formeerde. 
Twee pogingen in 1948 om een nieuw kabinet op bredere basis te formeren mislukten, 
waarna uiteindelijk Drees als premier optrad. Ook in 1952 wilde het niet lukken, maar in 
1958 bereidde hij als informateur èn formateur zelf het interimkabinet-Beel II voor. Daar
na verscheen hij in 1959, 1963, 1966 en 1967 als kabinetsinformateur ten tonele, in 1959 
zelfs twee keer. Tegenover de media liet Beel hoegenaamd niets los van zijn bemoeienis
sen met de formaties, maar iedereen wist dat hij, samen met de vorstin, goeddeels de re
gie voerde, en zo nodig de acterende (in)formateurs voorzag van adviezen met het karak
ter van aanwijzingen. In 1967 besteedde de pers uitgebreid aandacht aan de 'sfinx' en de 
'bewaker van het geheim van Soestdijk'. Wandelganger, de Volkskrant-redacteur H. 
Faas, gaf een aardige schets van de staatkundige status quo: 'Van de foto’s zou je het niet 
zeggen, maar als je de mensen hoort die dr. Beel de laatste twintig jaar van nabij hebben 
gezien als formateur, informateur of koninklijk adviseur voor speciale diensten, dan gaat 
er van de man een bijna magische kracht uit. Ook al lijkt hij op een streng-gereformeerde 
dominee van de Veluwe en ook al woont hij in een kamer vol stugge, Hollandse degelijk
heid, vrij van fantasie en roomse losbolligheid. Het geheim van Soestdijk is geworden tot 
het geheim van Beel. Al die openbaarheid vindt dr. Beel grote nonsens. Hij behoort bij 
het Hof, niet bij het Binnenhof. Hij schept een sfeer om zich heen alsof het staatshoofd, 
zo niet nog een hogere macht, staat achter elk woord, dat hij zegt. Hij is een volle parel 
op de kroon van Oranje en parels gooi je niet voor het gemene volk en de nog gemenere 
journalisten. Mondje dicht dus. Voor de zoveelste keer gaat de mare door Den Haag: 
"Beel is bezig. Er is zwijgplicht opgelegd."

Die zwijgplicht is al het eerste rare. De mannen, die bij Beel komen, zijn grote volwas
sen kerels, die op vergaderingen en voor de televisie tonen niet op het bekje gevallen te 
zijn. Zitten die dan op het bankje bij Beel ineens lummelig met het vingertje in de mond? 
Je zou zeggen, dat ze reageren zouden: "Zwijgplicht? Wat zwijgplicht? Ik ben mijn eigen 
baas. Ik zal uw mededeling beschouwen als een verzoek. Ik zal zien wat ik doe."

Dat zeggen ze blijkbaar niet. Beel kijkt streng. Hij stelt harde vragen, als een examina
tor. Ontwijkingen en slappe verhalen accepteert hij niet. Ter zake. En weer doen de grote 
mannen wat hij vraagt. Beel heerst. Hij stelt ultimatums. Ik moet dan en dan daar en daar 
antwoord op hebben. Kan ik geen twaalf uur uitstel krijgen? Neen. Mag ik dan nog even 
nadenken, mijn fractie raadplegen misschien? Neen. Zo schijnt het te gaan, misschien iets 
vriendelijker.'8

Enkele dagen eerder had parlementair journalist J. van Putten in de Haagsche Courant 
onder de kop 'Beel voor, Beel na, van Beel tot erger' de machteloosheid van die 'grote 
mannen’ gehekeld: 'Daar is hij dan weer, de enige echte onvervalste Beel, voorzien van 
watermerk en rijkskeur, met garantie, zij het niet voor de volle vier jaar. Het is natuurlijk 
niet eerbiedig om zo over een van de hoogste autoriteiten in ons land te schrijven, maar 
langzamerhand is er geen ontkomen meer aan. Zonder dr. Beel is in Nederland kennelijk 
geen kabinet meer te vormen. De politici, die door ons volk zijn gekozen, blijken zelf 
herhaaldelijk onmachtig het werk te doen waarvoor zij gekozen zijn. En dan moet Beel er 
maar weer aan te pas komen. Onvermijdelijk.’9

Beel zelf schreef: 'Regels en richtlijnen, geschreven of ongeschreven bestaan voor een 
kabinetsformateur in Nederland niet. Hij wordt verondersteld naar eigen inzicht te werk te

8 de Volkskrant, 11 maart 1967.
9 Haagsche Courant, 7 maart 1967.
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INLEIDING

gaan en te handelen naar gelang van de omstandigheden.'10 Een onverdachte bevestiging 
van de stelling dat in Nederland de formatie van een kabinet een ondoorzichtige en onge
breidelde machtsstrijd is, waarin gedoodverfde premiers en politieke leiders forse blessu
res kunnen oplopen en soms zelfs sneven; zoals de ongelukkige De Kort (KVP), die in 
1963 te horen kreeg dat hij ongeschikt werd geacht voor het premierschap. Hoewel hier 
de politiek leider van de grootste fractie in de Tweede Kamer in het geding was, boven
dien één van de lijsttrekkers, schoof Beel hem moeiteloos terzijde, daarin bijgestaan door 
de vorstin.

Wie zich met formaties inlaat, als politicus, wetenschapper, journalist, ambtenaar, on
dernemer of burger, doet er goed aan zorgvuldig de formadedagboeken van Beel te bestu
deren. Deze aantekeningen laten zich lezen als een handboek voor formateurs. Het ziet er 
niet naar uit dat de formaties binnen afzienbare tijd echt 'geregeld' worden, onderworpen 
aan wettelijk vastgelegde procedures, termijnen en voorschriften. Derhalve zal er nog ge
ruime tijd behoefte zijn aan dit Handboek voor formateurs, dat even goed informateurs en 
vele anderen van nut kan zijn.

Aan de dagboeken van Beel gaat een bijdrage vooraf van H.G. Hermans, in de jaren 
1946-1948 'politiek secretaris' van Beel, hoewel tegen een dergelijke functieomschrijving 
destijds ernstige bezwaren bestonden, vooral in de KVP, hetgeen de toenmalige minister 
van Landbouw S.L. Mansholt pijnlijk duidelijk werd gemaakt. Quod licet Jovi, non licet 
bovi! Het geheel wordt afgerond met een slotbeschouwing van de hand van P.F. Maas, 
hoogleraar-directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, met medewer
king van CPG-medewerker R.J.J. Stevens en L.J. Giebels, de biograaf van Beel. De 
teksten van Beel zijn bewerkt door Stevens, die met Giebels en Maas de redactie van deze 
uitgave verzorgde.

Levensloop
Louis Josef Maria Beel werd op 12 april 1902 geboren te Roermond. In deze stad groeide 
hij op, ging hij school en aanvaardde hij in 1920 zijn eerste functie -  die van volontair op 
de gemeentesecretarie. Enige jaren later werd Beel secretaris van mgr. P.J.M. van Gils, 
inspecteur van het Rooms-Katholieke Lager Onderwijs in het bisdom Roermond. Van 
Gils bracht Beel ertoe in 1924 als spoorstudent een rechtenstudie te beginnen aan de pas 
opgerichte Rooms-Katholieke Universiteit te Nijmegen. Na zijn kandidaatsexamen rech
ten trad Beel als adjunct-commies in dienst van de provincie Overijssel en verhuisde in 
1925 naar Zwolle. Nadat Beel in 1928 zijn doctoraal rechten had behaald, vertrok hij naar 
Eindhoven waar hij een functie op de gemeentesecretarie had aanvaard. Op grond van zijn 
kwaliteiten en prestaties promoveerde Beel binnen één jaar tot hoofdcommies en werd hij 
twee jaren later tot referendaris benoemd. In 1935 promoveerde Beel in Nijmegen op het 
proefschrift Zelfbestuur o f onafhankelijke decentralisatie? Beel was opgeklommen tot de 
positie van hoofd van de Afdeling Sociale Zaken en tevens benoemd tot loco-gemeente- 
secretaris, toen de Duitsers ons land binnenvielen.

In 1942 bij de benoeming van NSB-burgemeester H.A. Pulles, nam Beel ontslag als 
gemeenteambtenaar. Hij weigerde, zoals hij in zijn ontslagbrief schreef, 'als katholiek' 
mee te werken aan de nazificering van het maatschappelijke leven. Om in het onderhoud 
van zijn gezin te voorzien begon Beel na zijn ontslag een juridisch adviesbureau. Hij kon 
aan arrestatie en gijzeling ontkomen door van tijd tot tijd onder te duiken. Eindhoven, ge-

10 ARA, inv.nr. 2.21.017, archief Beel, doosnr. 235.
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legen in de corridor van de geallieerde operatie Market Garden, werd op 18 september
1944 bevrijd. Hij fungeerde als secretaris van een groep notabelen in Eindhoven die afke
rig waren van herleving van de vooroorlogse partijpolitieke verhoudingen en die zich in 
een adres tot koningin Wilhelmina in Londen richtten. Daarnaast werd Beel adviseur van 
het Militair Gezag. In deze hoedanigheid werd Beel rond de jaarwisseling van 1944/1945 
naar Londen ontboden om de Nederlandse regering aldaar van advies te dienen over het 
toekomstige beleid voor de oorlogsslachtoffers.

Tijdens zijn verblijf in Engeland werd Beel op 10 januari 1945 door koningin Wilhel
mina uitgenodigd voor een bezoek op het landgoed Mortimer waar zij verbleef. Dit be
zoek zou voor Beel grote gevolgen hebben. Op aandrang van koningin Wilhelmina werd 
Beel in februari 1945 als minister van Binnenlandse Zaken opgenomen in het derde kabi- 
net-Gerbrandy. Direct na de bevrijding van heel Nederland stelden de ministers van dit 
kabinet de portefeuilles ter beschikking en werd het kabinet-Schermerhorn-Drees gefor
meerd. De formateurs drongen er bij Beel op aan minister van Binnenlandse Zaken te 
blijven, omdat de kandidaat die zij voor deze post op het oog hadden op het laatste mo
ment niet geschikt leek. Na de Tweede-Kamerverkiezingen van 17 mei 1946, de eerste 
naoorlogse verkiezingen, waarbij niet de socialistische 'doorbraakpartij', de Partij van de 
Arbeid, maar de Katholieke Volkspartij als overwinnaar uit de bus kwam, werd Beel for
mateur en premier van het eerste en enige rooms-rode kabinet. Dit kabinet heeft program
matisch onmiskenbaar zijn stempel gedrukt op de jaren veertig en vijftig.

De grondwetsherziening van 1948, nodig om ruimte te scheppen voor de nieuwe staat
kundige verhoudingen met Indonesië, noodzaakte tot nieuwe Kamerverkiezingen. Bij de 
verkiezingen van 7 juli 1948 kwam de KVP als verreweg grootste partij uit de stembus en 
opnieuw werd Beel formateur. Hij slaagde er evenwel niet in een kabinet op een bredere 
basis te vormen, hetgeen hij nodig achtte om de grondwetsherziening in tweede termijn 
en de uitvoeringswetten veilig te stellen. Het nieuwe kabinet-Drees-Van Schaik benoemde 
Beel tot Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon als opvolger van luitenant gouverneur- 
generaal H.J. van Mook. Beel is er niet in geslaagd de oplossing van de Indonesische 
kwestie, zoals deze hem voor ogen stond, te verwezenlijken.

Na zijn mislukte missie weer terug in Nederland, aanvaardde Beel een (buitengewone) 
leeropdracht voor bestuursrecht aan de Rooms-Katholieke Universiteit te Nijmegen. In 
november 1951 kwam de katholieke minister van Binnenlandse Zaken J.H. van Maarse- 
veen plotseling te overlijden en vroeg minister-president Drees Beel deze post op zich te 
nemen. Beel accepteerde en continueerde dit ambt in het derde kabinet-Drees dat in 1952 
optrad. In juli 1956 nam Beel ontslag als minister van het inmiddels demissionaire kabi
net. Hij nam de leiding op zich van een commissie van drie wijze mannen, die door ko
ningin Juliana en prins Bernhard waren verzocht de problematiek te helpen oplossen, die 
binnen en rond het Koninklijk Huis was ontstaan als gevolg van de zogenoemde 'Greet 
Hofmans-affaire'. In oktober 1956 werd Beel benoemd tot minister van Staat. Na een in
termezzo van anderhalf jaar waarin Beel geen staatsambt vervulde, werd hij in april 1958 
benoemd tot lid van de Raad van State, maar onderbrak deze functie korte tijd later om 
zijn tweede kabinet te formeren en te presideren. Het interimkabinet-Beel (december 1958 
tot mei 1959) bezegelde het einde van de brede-basispolitiek. Het kabinet-Beel II schreef 
nieuwe verkiezingen uit; waarna het kabinet-De Quay werd gevormd. In augustus 1959 
benoemde dit kabinet Beel tot vice-president van de Raad van State.
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Beel moet gerekend worden tot de meest gezaghebbende vice-presidenten van de Raad 
van State van na de oorlog, mede door zijn veelvuldig vertrouwelijk contact met de 
vorstin. Als vice-president van de Raad van State, tevens minister van Staat -  een soort 
politieke adeldom -  en bovendien afkomstig uit de KVP, was hij de belangrijkste 'advi
seur' bij kabinetsformaties. Op 1 juli 1972 nam Beel afscheid van de Raad van State, 
waarna hij zich terugtrok in Doom. Daar overleed hij op 11 februari 1977. Hoezeer zijn 
dominante rol bij de kabinetsformaties afhankelijk was van het systeem van coalitievor
ming na de verkiezingen, bleek in 1972. De polarisatiestrategie van de linkse drie liet wei
nig of geen ruimte over voor zijn politieke makelaardij noch voor zijn rol als 'koninklijk 
schrijnwerker' van kabinetten. Derhalve zag de toekomst van Nederland er somber uit: 
'Ongeluk dreigt voor het land' noteerde hij na een gesprek met enkele PvdA-leiders.

Verantwoording
Middenjaren zestig besloot Beel zijn papieren nalatenschap te regelen. Hij riep de hulp in 
van zijn vroegere politieke secretaris en vriend Hans Hermans en vroeg deze zijn paperas
sen te ordenen. Hermans heeft naar eigen zeggen niet meer gedaan dan naar onderwerp 
rubriceren en chronologisch rangschikken. Nadat Beel eerder (in 1956) zijn stukken over 
de Greet Hofmans-affaire bij het Koninklijk-Huisarchief had gedeponeerd, heeft hij op 
het eind van zijn leven zijn bescheiden in tweeën gesplitst; een deel, betrekking hebbende 
op zijn betrokkenheid bij kabinetsformaties, droeg hij over aan het Kabinet der Koningin, 
het andere en grootste deel droeg hij over aan het Algemeen Rijksarchief. Op 1 januari 
1992 werden beiden archieven bijeengebracht, nadat de directeur van het Kabinet der 
Koningin de formatiedossiers aan het Algemeen Rijksarchief had overgedragen. Deze 
laatste dossiers hebben het materiaal geleverd voor deze bronnenpublikatie, benevens een 
tweetal formatiedossiers. Ze waren nog niet aan het Kabinet der Koningin overgedragen 
maar berustten nog bij Hermans. Deze heeft ze aan de biograaf van Beel, L.J. Giebels, 
ter hand gesteld met het verzoek ze na voltooiing van zijn biografie aan het ARA over te 
dragen, alwaar zij derhalve over enige tijd zijn te raadplegen.

De formatiedossiers van Beel beslaan het tijdvak 1945-1973; vanaf zijn optreden als 
minister van Binnenlandse Zaken tot na zijn aftreden als vice-president van de Raad van 
State. Want ook na zijn aftreden blijkt Beels advies tijdens de kabinetscrisis van 1972 en 
de kabinetsformatie van 1973 nodig te zijn geweest, nu in zijn hoedanigheid van minister 
van Staat.

In zijn bekende werk over de minister-presidenten van deze eeuw zegt Puchinger over 
de nota's van Beel, die hij in diverse archieven van politici had aangetroffen, het volgen
de: ’[ze] zijn zo zakelijk als een wetboek: ze bevatten opsommingen, niets dan opsom
mingen van mogelijke plannen en voorgestelde maatregelen hoe die plannen te verwezen
lijken. Maar niets treft men aan van zijn gevoelens of persoonlijke emoties. Zelfs vinger
wijzingen ontbreken. Mochten die alsnog gevonden worden, dan mag men die als dé 
politieke archiefvondst in Nederland van deze eeuw beschouwen; maar ik vrees dat de 
nauwgezette bewaker van het geheim van Soestdijk en al wat daarmee verband houdt zijn 
voorzorgen wel afdoende genomen zal hebben, en vrijwel heeft nagelaten waarop men 
hóópt, tenzij een enorme verrassing ons nageslacht alsnog wacht.'11

Beels formatiedossiers bestaan uit dagboekaantekeningen, adviezen aan en opdrachten 
van de koningin, memoranda en nota's van ambtenaren ten behoeve van de (in)forma-

11 G. Puchinger, Nederlandse minister-presidenten van de twintigste eeuw (Amsterdam 1984) p. 192.
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teurs, telefoonlijsten, rapporten en correspondenties. Van deze dossiers zijn vooral de 
dagboeken van belang, een enkele maal ook een rapport of advies. Uitzonderingen vor
men de dossiers van 1959, 1965, 1971, 1972 en 1973. Tijdens deze kabinetsformaties en 
-crises heeft Beel geen dagboek bij gehouden, maar wel aantekeningen in de vorm van 
losse notities, adviezen en rapporten gemaakt. De opvallende openheid, waarvan hij in 
zijn formatiedagboeken blijk geeft, zal menigeen verrassen; te zamen vormen de dag
boeken en aantekeningen een rijke bron voor onze naoorlogse staatkundige geschiedenis. 
Beels dagboeken waren voor hem niet een papieren biechtvader, zoals voor andere katho
lieke politici als P.J.M. Aalberse en J.E. de Quay het geval was. Zij waren vooral be
doeld zijn werk als (in)formateur en adviseur van de koningin vast te leggen -  in een wat 
droge stijl -  en dienden waarschijnlijk vooral als geheugensteun. Beel gaf zijn formatie
dossiers in bewaring bij het Kabinet der Koningin, waardoor de verantwoordelijkheid 
voor openbaarmaking daar kwam te liggen waar deze zijns inziens ook thuis hoorde; bij 
de onschendbare monarchie en de verantwoordelijke ministers. De bewerker heeft dit ma
teriaal chronologisch geordend en met elkaar in verband gebracht door middel van verbin
dende teksten. Ter onderscheiding van Beels aantekeningen zijn de teksten van de bewer
ker in cursief weergegeven.

Hoe kwamen de dagboeken tot stand? Beel liet, behalve bij de formaties van 1971- 
1973, geen handgeschreven aantekeningen na. Zijn dagboekaantekeningen werden door 
zijn privé-secretaresse uitgetypt. Een enkele maal kon het voorkomen dat hij, bijvoor
beeld terugkomend van een bespreking, zijn aantekeningen dicteerde, omdat hij ze on
middellijk nodig had als geheugensteun, zo vertelde Beels toenmalige secretaresse ons. 
Menigmaal werden te scherp geformuleerde passages en/of typeringen van personen in de 
concept-tekst door Beel geschrapt, waarna ze in afgezwakte vorm opnieuw werden vast
gelegd.

De bewerking van de formatiedagboeken is geschied volgens de regels van het Historisch 
Genootschap.12 In de oorspronkelijke tekst onderstreepte passages en woorden, alsmede 
vreemde leenwoorden, zijn gecursiveerd. De huidige spelling is gehanteerd, het uitbundig 
gebruik van hoofdletters teruggebracht en overbodige interpunctie gekuist. Een uitzonde
ring op die regel betreft Beels voorliefde de vorstin in zijn dagboeken met hoofdletters 
aan te duiden. Kromme zinsconstructies zijn aangepast aan het normale Nederlandse taal
gebruik; typisch Beeliaanse voegwoorden, als bijvoorbeeld 'bijaldien' en 'nopens' zijn 
gehandhaafd. De annotatie is beperkt tot een korte toelichting bij optredende personen, 
terwijl waar nodig plaatsen en situaties zijn verduidelijkt.

Tot ons leedwezen overleed op 20 december 1993 te 's-Gravenhage dr. H.G. Hermans. 
Hij was buitengewoon behulpzaam doordat hij zijn eigen archief beschikbaar stelde ten 
behoeve van de biograaf en ons de nodige inlichtingen verstrekte over zijn vriend L.J.M. 
Beel, die hij diende als politiek secretaris en als persoonlijk adviseur bij de ordening van 
diens persoonlijk archief. En niet onbelangrijk, hij stelde de authenticiteit van de onder
havige formatiedagboeken vast. Dr. H.G. Hermans was een parlementair journalist van 
zeldzame klasse.

12 Richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden, samengesteld in opdracht van het 
Nederlands Historisch Genootschap en van de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis 
(Utrecht en 's-Gravenhage 1975, vijfde herziene druk)
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Onze bijzondere dank gaat uit naar de bestuursleden van de Stichting Parlementaire 
Geschiedenis, bestaande uit dr. G.W.B. Borrie, prof. dr. L. Ginjaar, dhr. M. Bakker 
(inmiddels opgevolgd door dhr. E. van Middelkoop), drs. W.J. Deetman, mr. H.D. 
Tjeenk Willink, prof. dr. P.J.A.M. Steenkamp en mw. mr. E.K. Wessel-Tuinstra, die 
direct onderkenden en erkenden dat het hier ging om een uiterst belangwekkend project 
en onmiddellijk middelen vrijmaakten om dit project te doen uitvoeren.

Op deze plaats danken we ook de subsidiënten wier financiële bijdragen de publikatie 
van dit boek vergemakkelijkt hebben. Onze dank gaat verder uit naar mw. drs. F. van 
Anrooij van de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief te ’s-Gravenhage en jhr. 
mr. W.H.D. Quarles van Ufford, directeur van het Kabinet der Koningin, die toestem
ming verleenden voor het publiceren van de formatiedagboeken van Beel. Waarnemend 
CPG-directeur dr. J.M.M.J. Clerx verdient onze dank voor zijn niet-aflatende inspannin
gen om dit project tot een succesvol einde te brengen. Voor haar bijdrage aan de totstand
koming van deze publikatie mag zeker mw. R.R. de Valk niet ongenoemd blijven. Onze 
dank gaat ook uit naar de steun en belangstelling van onze collega's van het CPG. De 
omslag werd vormgegeven door A. Gijsbregts. De lay-out van deze publikatie werd ver
zorgd door drs. J.Th.L.M. van Schijndel, die tevens het register voor zijn rekening nam.

Nijmegen, februari 1994

R.J.J. Stevens 
L.J. Giebels 

P.F. Maas
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Staatsmanskunst 

H.G. Hermans

De minister van Binnenlandse Zaken, die de heren Schermerhom en Drees op het laatste 
nippertje nog als tweede keus hadden overgenomen uit het derde Londense kabinet-Ger- 
brandy, vertoonde geen spoor van verbazing of verontrusting toen ik hem daags na de 
parlementsverkiezingen van 1946 voorrekende, dat hij de meest aangewezen formateur 
was voor een nieuw kabinet. Dat was Beel.

Nog maar een paar weken voordien deelde hij mij -  vrij voor publikatie -  mee dat hij 
voornemens was uit het kabinet te stappen. Hij had principiële bezwaren tegen de beleids
voorstellen van zijn collega H. Vos met betrekking tot de publieke bedrijfsorganisatie, 
welke de instemming hadden van zijn tot de PvdA-collega's.

Ik meende hem die stap te moeten ontraden. Het kabinet-Schermerhom, waarin diens 
geestverwanten de boventoon voerden, liep duidelijk op zijn laatste benen. Van de poli
tieke doorbraak, waar zij zo hoog van hadden opgegeven, leek weinig of niets terecht te 
komen. De oude, vooroorlogse partijen hadden hun stellingen weer betrokken en roerden 
zich geducht in de verkiezingscampagne, die al in volle gang was. De 'Schermerboys' 
stonden duidelijk op verlies. Als Beel nu afhaakte zou hij worden gebrandmerkt als de 
rat, die een zinkend schip verliet. Beel voelde er echter niets voor om vanwege zijn minis
terschap voor 'Schermerboy' te worden aangezien. Hij wilde zich scherper naar zijn 
eigen partij profileren en zich duidelijk van Schermerhom distantiëren.

Het bericht van zijn aftreden zou ongetwijfeld een leuke primeur voor mijn krant de 
Maasbode zijn geweest. Eerlijkheidshalve echter meende ik hem te moeten wijzen op an
dere mogelijkheden om afstand van Schermerhom te nemen. Daar kon hij ook een verkie- 
zingsrede voor gebruiken.

Met die gedachte had hij moeite. Wat maakten de kranten nou van een verkiezings- 
rede? Hij haalde er nooit meer mee dan een regel of vijf, zes. Maar hij wilde het proberen. 
Hij had nog één rede op zijn agenda staan op 27 april in Den Bosch, goed twee weken 
voor de verkiezingen. Die rede maakten wij samen. Met een duidelijke afwijzing van het 
Schermerhorn-socialisme erin. Die rede haalde de kranten wél onder koppen, die geen 
ruimte lieten voor misverstand. 'Beel distantieert zich van het Kabinet' enzovoorts. Het 
werkte.

Uit dit bescheiden begin groeide een nauwe samenwerking gedurende de twee jaren van 
Beels eerste kabinet. De grondslag daarvoor werd gelegd in het gesprek daags na de ver
kiezingen. Dat ik hem toen vertelde wat hem te wachten stond had niets te maken met 
koffiedik kijken. Het was gewoon politiek rekenwerk. Overeenkomstig de algemene ver
wachting was de KVP als grootste partij uit de stembus gekomen en zoals in ons staats
bestel gebruikelijk zou zij de formateur moeten leveren. Drie kandidaten kwamen daar
voor in aanmerking. Kamervoorzitter Van Schaik als een elder statesman, Romme als een 
soort partij-ideoloog en Beel als minister van Binnenlandse Zaken -  een portefeuille, die 
traditioneel vrijwel steeds was gekoppeld aan het premierschap. Van Schaik had niet de 
reputatie daadkrachtig genoeg te zijn om de wederopbouw van een verwoest land aan te 
kunnen. Van Romme was bekend dat hij de voorkeur gaf aan de leiding van de fractie in
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de Tweede Kamer. Resteerde Beel. Beel zelf had het ook al zien zitten. Hij zou erin be
rusten, zei hij en en passant vroeg hij of hij op mijn hulp mocht rekenen voor het geval 
dat hij inderdaad werd 'uitverkoren'. Mijn jawoord betekende een wending in mijn leven.

Beel kreeg inderdaad de formatieopdracht en amper terug van de koningin nodigde hij mij 
uit om 's anderdaags bij hem thuis mee te komen werken aan het opstellen van een rege- 
ringsprogram. Twee dagen bestuderen en onderling vergelijken van de verkiezingspro
gramma's van de verschillende partijen en een Proeve voor een regeringsprogram lag 
klaar om 'beproefd' te worden in de diverse fracties.

Teruggekeerd in mijn vrije, journalistieke beroep, hield ik, gedurende de vijf weken 
die de formatie in beslag nam, nagenoeg dagelijks contact met de formateur. Deels om 
mijn lezers op de hoogte te houden van wat er speelde in de keuken van de poliüek; deels 
om af en toe in overleg met de formateur een proefballonnetje op te laten. En deels om 
hem te informeren over zaken, die voor hem van belang konden zijn en die ik in mijn 
hoedanigheid van vliegende kraai links en rechts opving.

Toen tenslotte het kabinet overeind stond zette Beel de definitieve stap: hij 'sommeer
de' mij min of meer de journalistiek vaarwel te zeggen en mij te zijner beschikking te stel
len als 'politiek secretaris'. Wat die functie precies zou inhouden, daar hadden wij beiden 
nog geen duidelijk beeld van. De praktijk zou dat moeten uitwijzen. Vanaf het begin 
stond wél vast dat ik de minister behulpzaam moest zijn in dat gedeelte van zijn werkter
rein, waarin hij vond dat zijn eigen ervaring tekort schoot: in de omgang met het parle
ment en met de pers. Hij had een ambtelijke loopbaan achter de rug. Die loopbaan werd 
weliswaar bekroond met een ministerspost in Londen maar die post bekleedde hij te kort 
en onder te abnormale omstandigheden om er veel retorische of politieke bedrevenheid 
aan over te houden. Spreken voor een open forum gaf hem de kriebels. Woord voor 
woord moest het allemaal op papier staan opdat niets ondoordachts aan de omheining van 
zijn tanden zou ontsnappen.

Het lag voor de hand, dat ik in de functie van 'politiek secretaris’, zoals hij het om
schreef, mij voornamelijk zou moeten bezig houden met het openbaar optreden van de 
minister. Mijn eerste opdracht was het voorbereiden van een regeringsverklaring. De 
nieuwe rooms-rode coalitie, die uit de formatie te voorschijn was gekomen omschreef ik 
daarin als 'Het Nieuwe Bestand’. Mijn volgende taak werd de organisatie van de Rege- 
ringsvoorlichting. Daar was in het eerste jaar na de oorlog een wildgroei in ontstaan en 
het kabinet-Schermerhom had al een commissie in het leven geroepen, die opdracht had 
gekregen na te gaan hoe in die chaos orde kon worden gebracht. Ongelukkigerwijs echter 
had deze commissie zich laten inspireren door ervaringen in Londen, waar tijdens de oor
log het hele voorlichtingsbeleid vanzelfsprekend in één hand lag. Beel deelde mijn me
ning dat een dergelijk centralisme niet paste in de Nederlandse staatsrechtelijke verhou
dingen. Op speurtocht in Londen bleek mij dat men óók daar van dit centralisme was af
gestapt. Ik ontwierp in overleg met vooraanstaande voorlichtingsfunctionarissen van en
kele departementen een systeem, waarin een 'Voorlichtingsraad', bestaande uit de betref
fende functionarissen van de diverse departementen, zou beslissen over het voorlichtings
beleid en de 'Regeringsvoorlichtingsdienst' de technische uitvoering zou verzorgen. Dit 
systeem van coördinatie in plaats van subordinatie werd door de ministerraad aanvaard en 
ligt, als ik mij niet vergis, nog steeds aan de organisatie ten grondslag. In mijn rapport 
opperde ik ook de mogelijkheid midden in het regeringscentrum een ontmoetingspunt
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voor journalisten, bewindslieden en parlementariërs in te richten; een idee, dat naderhand 
(vooral onder impuls van Nico Cramer) werd verwezenlijkt in de Nieuwspoort. Vele an
dere opdrachten kreeg ik toevertrouwd en in de uitvoering daarvan maakte ik de minister 
vrijwel dagelijks mee. Daardoor alsmede door de persoonlijke vriendschap, die mij tot het 
eind van zijn leven met hem verbond, heb ik mij een beeld van hem kunnen vormen.

Vaak is mij de vraag gesteld hoe ik Beel als staatsman heb ervaren.
Toegegeven, hij oogde niet naar het beeld van de enkele grote staatslieden in de landen 

om ons heen. Hij had niets van een oude buldog als Churchill, van een martiale triomfa
tor als De Gaulle of van een vaderfiguur als Adenauer. Hij miste het stoere postuur, het 
weidse gebaar, de bezielende uitstraling, de boeiende welsprekendheid, kortom het cha
risma van zulke staatslieden. Hij oogde veel meer als een kruising tussen een ambtenaar 
en een professor. En dan wel een héél strenge professor, die zijn bezoekers doordringend 
in de ogen keek en scherp examineerde.

En een ambtenaar w£s hij nu eenmaal. Om precies te zijn: een gemeenteambtenaar. 
Niet dat hij daardoor minder was dan een rijksambtenaar. Voor hem gold eerder het te
gendeel. In vergelijking tot verreweg de meeste rijksambtenaren hebben gemeenteambte
naren een wijder gespreid, een meer genuanceerd werkterrein. Velen van hen beperken 
zich niet tot het arbeidsveld van één departement of tot de toepassing van één enkele wet. 
Zij staan vaak een paar stappen dichter bij het generalisme. Beel was een generalist pur 
sang. Zijn kennis strekte zich uit over de volle breedte van het staats- en administratief 
recht.

Gemeenteambtenaren hebben bovendien op veel rijksambtenaren voor dat zij dagelijks 
in hun onmiddellijke omgeving worden geconfronteerd met het resultaat van hun bemoei
enissen. Zij kunnen als het ware continu hun beleid bijstellen aan de hand van hun waar
nemingen op weg van huis naar kantoor. Beel had dat ook. Redeneren in de wijde ruimte 
van de theorie, bombast van politici, die met hun hoofd in de wolken liepen, daar had hij 
gruwelijk het land aan. Programmapunten en beleidsvoorstellen beoordeelde hij in de eer
ste plaats op het resultaat dat ervan mocht worden verwacht. Het resultaat stond bij hem 
voorop; dat moest hij bereiken, ook al was het langs omwegen. Eigenlijk was hij een 
pragmatist, die doordrammende ideologen als het ware met de koppen tegen elkaar sloeg 
en, uitgaande van het gewenste resultaat, op de weg van het compromis wist te krijgen.

Het virus van de verkokering heeft ook aanzienlijk minder greep op gemeenteambtena
ren dan op hun collega's van het rijk. Rijksambtenaren bekijken problemen die hun weg 
kruisen uit het oogpunt van hun eigen departementale invalshoek. Betreft het een gecom
pliceerd probleem met aspecten die tot de competentie van andere departementen behoren, 
dan wordt het per interdepartementale post doorgeschoven, soms successievelijk naar 
nog twee of drie departementen, en elk daarvan neemt de tijd om het te bekijken. Met het 
gevolg dat de zaak soms na maanden op het punt van uitgang terugkeert zonder dat het is 
opgelost. In de gemeentesecretarie zitten de verschillende diensthoofden meestal in het
zelfde gebouw, het stadhuis, en komen hun ambtenaren gemakkelijker tot onderling over
leg over zaken, waar meerdere kanten aan vastzitten.

Beel hield interdepartementale zaken goed onder controle. Stuitte hij op zaken, waar 
meerdere departementen beslissingen over moesten nemen, dan droeg hij de afhandeling 
op aan een commissie, waarin alle betrokken departementen hun zegje kregen. Soms wa
ren dat commissies op ministerieel maar vaak ook op ambtelijk niveau. In het eerste geval
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presideerde hij die commissies zelf; in het tweede geval droeg hij mij de leiding op. Be
halve de Voorlichtingsraad kreeg ik aldus ettelijke interdepartementale commissies te pre
sideren. Zodat soms in één of twee bijeenkomsten zaken tot oplossing kwamen die maan
den tussen de departementen hadden gesleept.

Eén eigenschap tilde de staatsman Beel boven de ambtenaar Beel uit: zijn besluitvaar
digheid. Aan 'emmertje doorgeven', de algemene sport van ambtenaren, deed hij niet 
mee. Bij hem stopte het emmertje. Hij besliste. Werden hem meerdere oplossingen voor 
een probleem voorgelegd, dan bepaalde hij zonder aarzelen en zonder zich nog weer eens 
te verdiepen in de problemen, die zijn ambtenaren al onder ogen hadden gezien, min of 
meer intuïtief zijn keus: iedere beslissing was in zijn oog beter dan géén beslissing. Er 
waren ministers die door hun politieke en andere buitendepartementale activiteiten zozeer 
in beslag werden genomen, dat zij niet of nauwelijks toe kwamen aan het afhandelen van 
de zaken, die hun ambtenaren hun aanreikten. Op deze departementen gingen dan een 
zucht van verlichting op als hun 'bazen' op vakantie gingen en Beel tijdelijk kwam waar
nemen. Dan konden zij er zeker van zijn dat een achterstand van soms maanden binnen 
een paar weken kon worden weggewerkt. Beel wist dat een minister zijn ambtenaren no
dig heeft, maar wist ook -  bij ervaring -  dat ambtenaren hun minister nodig hebben om 
het emmertje te ledigen.

Beel zelf beschouwde besluitvaardigheid als van essentieel belang voor iedere staats
man. Toen een hoogleraar, aangezocht voor een ministerschap, bij hem om raad kwam 
gaf Beel hem te verstaan dat hij een vergadering van de ministerraad vooral niet mocht 
verwarren met een vergadering van de academische senaat. In de ministerraad gaat het 
niet om het etaleren van rijkdom aan wetenschap of woordkeus maar om het nemen van 
besluiten. Aldus Beel.

Besluiten komen in de Nederlandse politiek tot stand in overleg tussen de verschillende 
partijen die samen een regeringscombinatie vormen. Dat overleg wordt gevoerd door 
partijpolitici, die uiteraard geneigd zijn de belangen van hun achterban en van hun partij 
mee te laten spreken, zo niet voorrang te verlenen. Beel was wel een overtuigd lid van 
zijn partij maar kwam niet uit haar gelederen; hij was daar niet in opgeklommen. Hij 
maakte geen deel uit van de partijhiërarchie. Hij was om zo te zeggen van buitenaf in het 
ambt gedropt. Hij stond loyaal achter de beginselen van zijn partij, maar zijn loyaliteit 
ging toch in hoofdzaak uit naar zijn ambt. Naar het algemeen belang. Niets trof hem dan 
ook zo pijnlijk als de beschuldiging van landverraad, die Gerbrandy hem naar aanleiding 
van het Indonesië-beleid van het kabinet-Beel een keer in het openbaar toesnauwde. Tot 
dat landsbelang rekende hij ook het belang van wat eenmaal de Nederlandse koloniën 
waren. Zijn streven was eerlijk gericht op gelijkberechtiging binnen het Koninkrijk. De 
tegenstroom was sterker dan hij. Hij was realist genoeg om er zich uiteindelijk bij neer te 
leggen. Ook dat realisme maakte deel uit van zijn staatsmanskunst.

Toegegeven hij was geen staatsman van internationale allure; maar welke Nederlandse 
premier was dat wel? Churchill zei het al in Londen: de Nederlandse Regering telt maar 
één echte staatsman: koningin Wilhelmina. En het was juist koningin Wilhelmina, die -  
waarschijnlijk meer dan aan anderen -  haar volle vertrouwen schonk aan Beel.

x x
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Kabinetsformatie 1945

Op 5 mei 1945 machtigde het kabinet in Londen zijn voorzitter P.S. Gerbrandy het ont
slag aan te bieden om daarmee de weg vrij te maken voor een nieuwe regering. Na raad
pleging van verscheidene adviseurs -  politieke en kerkelijke leiders, vertegenwoordigers 
uit het bedrijfsleven en het verzet -  ontbood koningin Wilhelmina W. Schermerhom  
(voorzitter van de Nederlandse Volksbeweging) en W. Drees (voor de oorlog voorzitter 
van de SDAP-fractie in de Tweede Kamer) op 28 mei in haar villa 'Anneville' in Ulven- 
hout bij Breda. Zij verzocht hen een 'nationaal kabinet voor herstel en vernieuwing' te 
vormen. De formateurs hadden op 22 juni hun formatie rond, naar het scheen. Toen 
bleek evenwel dat hun kandidaat voor het ministerschap van Binnenlandse Zaken, de 
burgemeester van Maastricht W. Michiels van Kessenich wegens zijn houding tijdens de 
oorlog in opspraak was geraakt. Op de dag van de Duitse inval, 10 mei 1940, had de 
commandant van de Duitse troepen, Michiels gedwongen een lijst van gijzelaars samen te 
stellen. Nadat hij als burgemeester ontslag had genomen, was Michiels van Kessenich 
later opnieuw in opspraak gekomen. Als lid van de directie van de Koninklijke Papier
fabrieken te Maastricht zou hij al te gemakkelijk werknemers hebben prijsgegeven aan de 
Arbeitseinsatz■ Drees werd van dit alles in kennis gesteld door L. Pot, officier van het 
Bureau Inlichtingen in Den Haag J  Op grond van deze informatie achtten de formateurs 
hun kandidaat minder geschikt voor het ambt, waarin hij onder meer verantwoordelijk 
zou zijn voor de ambtenarenzuivering.2

Beel heeft dagaantekeningen bij gehouden van de laatste fase van deformatie en gaf 
deze als titel mee 'Wederom belast met de portefeuille van Binnenlandse Zaken' -  'We
derom', want hij was op dat moment minister van Binnenlandse Zaken in het demissio
naire derde kabinet-Gerbrandy, dat op 25 februari 1945 in Londen was gevormd.

22 juni
Hedenmiddag bracht ik weer een bezoek aan HM de Koningin. Zij houdt sedert enkele 
dagen verblijf in een villa bij het Loo. Om kwart over twee arriveerde ik. Ik trof Haar in 
de voortuin en na begroeting betraden wij de villa. Na een toelichting mijnerzijds onderte
kende HM het ontwerp-KB tot verhoging van de jaarwedden van de ministers. In overleg 
met mijn ambtgenoten is deze regeling namelijk nog getroffen vooraleer het nieuwe kabi
net zal optreden. Daarna besprak ik met Haar nog enkele aangelegenheden, onder welke 
de positie van de commissarissen van de koningin in de provincies Groningen, Friesland, 
Gelderland en Noord-Brabant. Aan het einde van deze bespreking dankte ik HM voor 
Haar vertrouwen en wees erop dat dit mijn laatste bezoek was als minister. Ik verklaarde 
mij bereid Haar en Nederland te blijven dienen op welke post dit eventueel gevraagd zou 
worden, omdat in deze voor ons land en volk zo ontzettend zware tijd er maar één plicht 
is, te dienen. HM dankte mij voor mijn arbeid en vroeg of ik naar een villa in de nabijheid 
wilde gaan, waar ... de beide kabinetsformateurs mij wachtten. De heren ir. Schermer- 
horn en W. Drees vroegen mij om weer de portefeuille van Binnenlandse Zaken over te

1 Mededeling van Pot aan Giebels. Het Bureau Inlichtingen was een paramilitair inlichtingenorgaan, 
gelieerd aan het Militair Gezag, dat in 1942 te Londen was opgericht en tot taak had inlichtingen in 
en over bezet Nederland te verzamelen.

2 F.J.F.M. Duynstee en J. Bosmans, Parlementaire geschiedenis na 1945. Het kabinet-Schermerhom- 
Drees 24 juni 1945 - 3 juli 1946 (Assen en Amsterdam 1977) p. 75-76.
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nemen, bijaldien de bezwaren tegen de heer M[ichiels] v[an] K[essenich] zodanig zouden 
zijn dat zijn opneming in het kabinet minder wenselijk zou zijn, hetgeen geducht werd. Ir. 
Schermerhom verklaarde dat over mij tijdens de kabinetsformatie reeds vaker was ge
sproken, doch dat er politieke bezwaren van de zijde van de heer Drees waren. Deze ble
ken hun grond te vinden in een adres, gericht aan HM de Koningin van november 1944, 
waarin een tiental personen uit Eindhoven, daartoe uitgenodigd door het Bureau Inlichtin
gen, hun zienswijze te kennen gaven over de tijdelijk in werking te stellen gemeenteraden 
en verdere vertegenwoordigende lichamen.3 Voorts het KB tijdelijke gemeenteraden. 
(Het bleek mij dat een zekere sfeer geschapen was onder meer door de heer Donker4).

De gevoerde bespreking was zeer verhelderend. Ik bracht daarop mijn bezwaren naar 
voren. Ik wees op mijn professoraat en de door mij te dien aanzien gedane toezegging.5 
Ik verklaarde voor mij onaannemelijk een overgang van volkshuisvesting naar Openbare 
Werken. Wij spraken over het Militaire Gezag, de Binnenlandse Strijdkrachten, de radio 
enzovoorts. Tenslotte heb ik mij bereid verklaard.

Heb na mijn terugkeer in Hotel de Vieux Doelen6 minister-president Gerbrandy, Van 
Kleffens, De Quay en Huysmans ingelicht.7 Van Kleffens betuigde spontaan zijn instem
ming; Gerbrandy had dit reeds afzonderlijk gedaan; ook De Quay en Huysmans keurden 
mijn beslissing goed. Tevoren had ik M[onseigneur] de J[ong] in Utrecht nog gesproken, 
namelijk op mijn terugreis van Apeldoorn naar Den Haag. Ook deze keurde mijn besluit 
goed. Te negen uur heb ik mijn vrouw op de hoogte gesteld. Te tien uur telefonisch on
derhoud met prof. Schermerhom, die mij dankte, omdat ik hem uit de impasse had gered. 
Met Gods hulp hoop ik deze ontzaglijk zware taak te kunnen volbrengen.

23 juni
Heb prof. Kamphuisen8 te Velp bezocht. Wellicht gaat de benoeming tot hoogleraar toch 
door en wordt mij op mijn verzoek non-activiteit verleend. Thuisgekomen veel bezoek en 
bloemen. Een echte feeststemming.

24 juni
Naar Kerkrade gereden met mijn vrouw. Een prachttocht door het mooie Limburg.

3 Zie voor het Eindhovens adres J.L.G. Oudheusden, J.A.M. Verboom, Herstel en vernieuwingsbewe
ging in het bevrijde Zuiden. Eindhoven, Den Bosch en Waalwijk (Tilburg 1977) p. 90-99. L. de 
Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, XII, epiloog (Den Haag 1988) p. 
198-199; Duynstee en Bosmans, Kabinet-Schermerhorn-Drees, p. 31-32 en 133-138).

4 L. Donker (SDAP), lid van de Tweede Kamer, had eind 1944 de SDAP in het bevrijde zuiden 
heropgericht en zich gedistantieerd van het Eindhovens adres.

5 Op 28 mei 1945 had de faculteit der rechtsgeleerdheid van de RK Universiteit Nijmegen Beel voor
gedragen voor de nieuwe leeropdracht bestuurs-, gemeente- en arbeidsrecht (Archief fac. der rechtsge
leerdheid KUN, doss. 1945, bestuursnotulen 28 mei 1945).

6 Het voormalige Haagse hotel 'De Vieux Doelen' aan het Toemooiveld.
7 P.S. Gerbrandy (ARP), demissionair minister-president; E.N. van Kleffens (partijloos), demissionair 

minister van Buitenlandse Zaken; J.E. de Quay (NVB), demissionair minister van Oorlog; G.W.M. 
Huysmans (RKSP), demissionair minister van Financiën.

8 P.W. Kamphuisen, hoogleraar staats- en administratief recht en voorzitter van het faculteitsbestuur 
van de rechtenfaculteit aan de RK Universiteit Nijmegen.
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25 juni
Heb kennis gemaakt met de heren Lieftinck en Logemann.9 Het blijkt mij, dat ook Bur
ger10 in het politieke spel tegen mij zijn rol gespeeld heeft.

Vier uur, ministerraad. Afscheid van het oude kabinet-Gerbrandy. Gerbrandy dankt 
allen. Bolkestein11 antwoordt. Onze laatste zitting. Het waren mooie ogenblikken. Een 
team ging uiteen dat vriendschap tot basis had.

26 juni
Twee uur, bijeenkomst van het nieuwe kabinet. Deze bijeenkomst duurde tot half acht. 
Voornamelijk besproken de door minister-president te houden radiorede.

Om 19.30 uur afscheidsdiner van de leden van het oude kabinet in du Vieux Doelen. 
Speeches van dr. Gerbrandy en De Quay, Van Kleffens en Tromp12. Een mooie avond, 
welke veel herinneringen opriep. Het was een prettig team, hetwelk thans uiteengaat.

Op 27 juni acht uur 's avonds hield minister-president Schermerhom een anderhalf uur 
durende radiorede die gekarakteriseerd kan worden als de regeringsverklaring van het 
nieuwe kabinet-Schermerhom-Drees. Schermerhom legde hierin verantwoording a f van 
deformatie en presenteerde aan de toehoorders het regeringsprogram.13

9 P. Lieftinck (ex-CHU, NVB), gevraagd als minister van Financiën; J.H.A. Logemann, (NVB) 
gevraagd als minister van Overzeese Gebiedsdelen. Beiden werden lid van de PvdA.

10 J. Burger (SDAP), minister van Binnenlandse Zaken in het tweede kabinet-Gerbrandy.
1 1 G. Bolkestein (VDB), demissionair minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
12 Th.Ph. Tromp (lib.), demissionair minister van Waterstaat.
13 Duynstee en Bosmans, Kabinet-Schei-merhom-Drees, p. 77, 79-80.
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Kabinetsformatie 1946

Op 16 mei 1946 vonden voor het eerst na de oorlog Tweede-Kamerverkiezingen plaats.14 
De 'doorbraak' van de Partij van de Arbeid bij de confessionele kiezers mislukte. De con
fessionele partijen wisten zich te handhaven. De Katholieke Volkspartij, de 'vernieuwde' 
katholieke partij, behaalde 32 van de 100 zetels, de PvdA 29. De grote winnaar van de 
verkiezingen was de Communistische Partij Nederland. De communisten behaalden tien 
zetels; een winst van zeven zetels ten opzichte van de laatste vooroorlogse verkiezingen.

18 mei
Prof. Romme verzoekt mij telefonisch om een bespreking. De afspraak wordt gesteld op 
heden drie uur namiddag te mijnen huize. Het doel van het bezoek blijkt te zijn de kabi
netsformatie. Prof. Romme deelt mij mee dat -  ofschoon hij geheel uit eigen initiatief met 
mij in contact wilde treden -  de na het telefonische onderhoud plaats gevonden vergade
ring van het dagelijks bestuur van de KVP een reden te meer heeft opgeleverd voor dit 
onderhoud. In deze vergadering blijkt te zijn gesproken over de eventuele katholieke ka
binetsformateur. Hierbij zijn als namen naar voren getreden prof. Romme en ik. Ware 
prof. Aalberse15 tien jaar jonger, dan zou hij ongetwijfeld de aangewezen figuur zijn.

Prof. Romme verklaarde er zich van bewust te zijn dat met name bij de Partij van de 
Arbeid bezwaren naar voren zouden kunnen treden tegen zijn persoon. In verband hier
mee zou hij graag zien dat ik de mogelijkheid van aanwijzing in ernstige overweging zou 
willen nemen en mij daartoe eventueel bereid zou willen verklaren. Ik heb hem meege
deeld dat ik hiertegen zeer ernstige bezwaren heb en het juister vind dat iemand met groter 
parlementaire ervaring en meer gezag hiervoor naar voren wordt gebracht; waarbij over 
bepaalde bezwaren zal dienen te worden heengestapt. Prof. Romme wenst in geen geval 
dat het welslagen van de formatie zal worden bemoeilijkt door zijn persoon. Het is daar
enboven steeds de bedoeling geweest dat hij voorzitter zou worden van de katholieke 
Tweede-Kamerfractie, waartoe hij zich na lange aarzeling bereid heeft verklaard. Ik heb 
toegezegd de vraag te zullen overwegen, doch daarbij de hoop uitgesproken dat dit mij zal 
worden bespaard.

Er werd nog van gedachten gewisseld over een kabinetsformatie op zo breed moge
lijke basis. Mocht op een door de kabinetsformateur op te stellen program van punten 
instemming zijn te bekomen van andere politieke groeperingen dan de Partij van den Ar
beid, dan verdient dit toejuiching. Waar nochtans dit program zeer vooruitstrevend zal 
dienen te zijn op sociaal-economisch terrein en daarnaast bepaalde partijen reeds hun hou
ding hebben bepaald ten opzichte van het Indonesische vraagstuk, zal dit wel niet verwe
zenlijkt kunnen worden en zal uiteindelijk een parlementair kabinet wel komen te steunen 
op KVP en PvdA. De aanwijzing van twee formateurs is constitutioneel niet verantwoord 
en past ook niet bij de uitslag van de gehouden verkiezing. Eventueel zou ook de heer mr. 
Van Maarseveen16 naar voren zijn te brengen.

Inkrimping van het aantal departementen is zeer gewenst. Het departement van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen dient in elk geval in katholieke handen te komen; bene-

14 Voor uitslagen Tweede-Kamerverkiezingen 1946-1972 zie bijlage I.
15 P.J.M. Aalberse sr„ de eminertce grise van de katholieke politiek. De 75-jarige was juist teruggetre

den als lid van de Raad van State.
1 6 J.H. van Maarseveen (KVP), lid van de Tweede Kamer.
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vens een van de drie sociaal-economische departementen en een van de bestuursdeparte
menten. Het zou wenselijk zijn het departement van Justitie thans eens toe te vertrouwen 
aan een niet-katholiek. Nader contact wordt wederzijds nodig geacht.

20 mei
In de vergadering van de KVP-Tweede-Kamerfractie, waarin prof. Romme tot voorzitter 
wordt gekozen, komt de kwestie van de kabinetsformateur even ter sprake. Nadat dr. 
Kortenhorst17 de politieke situatie had geanalyseerd en enkele suggesties had gedaan met 
betrekking tot de mogelijkheid van de formatie van een kabinet, is mijnerzijds gewezen 
op de eis dat als kabinetsformateur een katholiek zou worden aangewezen. Een opdracht 
tot formatie aan twee figuren, respectievelijk representanten van KVP en PvdA, zou bij 
het voorliggende resultaat van de verkiezing op onjuiste wijze prejudiciëren op het samen
gaan van partijen in de eerstkomende regeringsperiode. Bijzondere aandacht is mijner
zijds gevraagd voor de noodzakelijkheid van een zeer progressieve politiek onder aan
vaarding van de christelijke beginselen. Een terugvallen op de oude coalitie zou slechts in 
de uiterste noodzaak een punt van overweging kunnen vormen. Met nadruk is door mij 
gepleit voor een bezetting van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Mr. Sassen18 be
pleitte de aanwijzing van ondergetekende in geval prof. Romme zou menen te moeten af
zien van een aanvaarding van een formatieopdracht.

Met prof. Romme besprak ik na afloop van de ochtendzitting opnieuw de kwestie van 
een kabinetsformateur; waarbij hij nogmaals aandrong om in zijn plaats een eventuele op
dracht te aanvaarden.

21 mei
De heer Van Schaik19 bespreekt de situatie, zoals deze door de verkiezingen is ontstaan. 
Hij acht de aanwijzing van een katholieke formateur geboden. Bij een bespreking van de 
personen, die hier naar voren zouden kunnen komen, blijkt eenstemmigheid te bestaan. 
Achtereenvolgens worden besproken de naar voren tredende figuren: prof. Romme, mr. 
Van Maarseveen en ondergetekende; waarbij zijn voorkeur uitging naar mij, omdat ook 
hij vreesde dat de figuur van prof. Romme op weerstand zou stuiten bij de PvdA, terwijl 
mr. Van Maarseveen om gezondheidsredenen niet in aanmerking zou komen. Voorzover 
hij had kunnen peilen, zou de PvdA in meerderheid in beginsel bereid zijn om samen met 
de KVP in zee te gaan. Van een inschakeling van de beide overige christelijke partijen, de 
ARP en CHU, verwacht hij in feite niet veel. Dit behoeft nochtans niet te verhinderen een 
uitnodiging aan deze groeperingen. De Partij van de Vrijheid komt uiteraard niet in aan
merking voor een samenwerking.

22 mei
De heer Van Schaik bezocht mij om in aansluiting aan het eerste onderhoud de kabinets
formatie nog even door te spreken. Ik wees hem erop dat een opdracht aan hem, blijkens 
verklaring van de heer Drees, voor de PvdA aanvaardbaar zou zijn. Hij verklaarde echter 
daarvoor weinig te voelen en van oordeel te zijn dat deze opdracht mij moest worden ver
strekt en door mij worden aanvaard. Prof. Romme heeft zeer zeker het voordeel een gro
tere parlementaire ervaring te hebben; nochtans ligt hij de Kamer niet, terwijl het bezwaar

17 L.G. Kortenhorsl (KVP), lid van de Tweede Kamer.
18 E.M.J.A. Sassen (KVP), lid van de Tweede Kamer.
19 J.R.H. van Schaik (KVP), voorzitter van de Tweede Kamer.
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verbonden aan te weinig parlementaire ervaring mijnerzijds weliswaar aanwezig is; waar
tegenover staat een jarenlange bestuurservaring en het feit dat ik in het afgelopen jaar zijns 
inziens een goed contact heb gekregen met de Kamer.

Bespreking met minister Drees tijdens de autotocht naar het Loo
Dinsdag 21 mei ontving ik omstreeks drie uur van de directeur van het Kabinet der Ko
ningin20 het verzoek om op woensdag 22 mei te tien uur ’s morgens op het Loo te komen 
voor een bespreking met HM. Mij werd tevens verzocht minister Drees uit te nodigen 
voor elf uur. Met minister Drees sprak ik telefonisch af dat wij gezamenlijk naar het Loo 
zouden gaan.

Tijdens de autotocht vond ik gelegenheid om de uitslag van de verkiezingen en de 
daardoor op staatkundig terrein ontstane situatie met hem te bespreken. Dit gesprek had 
een volkomen open karakter en gaf blijk van een volledig begrip wederzijds van de stand
punten door hem en mij ontvouwd en opende perspectieven voor een samenwerking van 
de beide partijen KVP en PvdA. Bij analyse van de uitslag van de verkiezingen trad naar 
voren dat de KVP in het zuiden ongetwijfeld verliezen had geleden aan de PvdA, doch 
over het geheel ongeschokt naar voren was getreden. Dit laatste kan niet worden getuigd 
van de PvdA, die zwaardere verliezen heeft geleden aan de communistische partij dan 
verwacht werd. De antirevolutionairen verloren hun winst, die zij aan de persoon van Co- 
lijn21 hadden te danken. Hun fractie vertoont weinig of geen verjonging en, mede gezien 
de wijze waarop zij zich vastgelegd heeft ten aanzien van de Indonesische politiek, kan in 
feite een samenwerking met haar niet worden verwacht. De Partij van de Vrijheid komt 
hiervoor ook niet in aanmerking.

Nochtans -  zij het dat de betekenis daarvan allerwaarschijnlijkst een theoretische zal 
zijn -  kan een regeerprogram ten aanzien waarvan overeenstemming zou zijn bereikt tus
sen de KVP en de PvdA ook aan andere partij groeperingen worden voorgelegd en zou 
een verdere verbreding van de basis, waarop de toekomstige regering zal kunnen steu
nen, kunnen worden toegejuicht.

Ik heb de heer Drees meegedeeld dat voor de KVP de aanvaarding van een vooruitstre
vend program met name op sociaal-economisch terrein eis is en dat niet geducht hoeft te 
worden dat een zogenaamde conservatieve vleugel zou gaan domineren. Het samengaan 
van KVP en PvdA acht ik in het landsbelang gewenst en ik verwacht dat bij een eerlijk 
streven van beide groeperingen een positief resultaat in dit opzicht zal kunnen worden 
verkregen. Met betrekking tot de formatie heb ik de heer Drees meegedeeld dat een op
dracht aan twee formateurs -  naar ik aannam -  door de katholieke fractie onaanvaardbaar 
wordt geacht èn op grond van de uitslag van de verkiezing èn uit constitutionele overwe
gingen, daar de Kroon zelf zou prejudiciëren op de toekomstige partijencombinatie. In de 
uitslag van de verkiezingen moet in zekere mate toch ook gezien worden een désaveu van 
het beleid-Schermerhom. Hoe hoge waardering ik persoonlijk voor de persoon van de 
heer Schermerhom ook heb, hij heeft toch het afgelopen jaar mijns inziens meerdere 
zwakke punten doen zien in dit beleid. Ik wees hierbij onder meer op het optreden van de 
heer Schermerhom tegenover de EVC22, waarbij met deze vakcentrale ondanks de wijze 
van het optreden harerzijds, buiten medeweten van andere leden van het kabinet, overleg

20 M.A. Tellegen, directeur sedert 1945.
21 H. Colijn, oud-minister-president en oud-partijleider van de ARP.
22 EenheidsVakCentrale, radicale vakbond opgericht in 1945, gesteund door de CPN.
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werd gepleegd; op de wijze van behandeling van het radiovraagstuk; op de organisatie 
van zijn secretariaat; op de leiding in de vergadering, waarin tot dusver noch de grote lijn 
van het financieel beleid, noch het economisch beleid enzovoorts behandeling vonden.

De heer Drees erkende deze zwakke steeën en gaf toe dat het verklaarbaar was dat de 
katholieke fractie aanspraak maakte op een formateur uit haar midden. Ik wees er de heer 
Drees voorts op dat de heer Schermerhom, die speciaal in het zuiden zo grote goodwill 
bezat, in de laatste maanden zeer veel aan sympathie heeft ingeboet. Niet zijn toetreden tot 
de PvdA, hetgeen volkomen zijn goed recht was, doch zijn zeer geprononceerd op de 
voorgrond treden bij de laatste verkiezingen heeft zijn betekenis voor de synthese, waar
naar gestreefd wordt, sterk verminderd. Hij is te zeer geworden de exponent van een be
paalde politieke groepering.

De heer Drees deelde mee dat naar hij verwachtte de fractie van de PvdA, alsmede dat 
ook hij, voornemens was HM te adviseren, tot aanwijzing van twee formateurs over te 
gaan, met name de heer Schermerhom en een door de katholieke fractie aan te wijzen fi
guur. Ik vroeg de heer Drees hoe hij stond ten opzichte van de figuren welke uit de KVP 
naar voren treden. Hij verklaarde dat de aanwijzing van prof. Romme naar zijn overtui
ging bij de leden van zijn partij ongewenst werd geacht en een welslagen van een samen
werking tussen KVP en PvdA ernstig in de weg zou staan, ja  zelfs onmogelijk maken. 
Met name zijn ontwerp-grondwet, alsmede het artikel in de Volkskrant onder het op
schrift 'Week der Schande' zijn in zijn kring zeer ernstig bekritiseerd. Ofschoon de heer 
Drees dit zelf niet onderschrijft, leeft er voorts in zijn kring de opvatting dat prof. Romme 
tot de conservatieve vleugel wordt gerekend. De heer Drees ondervond veel kritiek tijdens 
zijn verkiezingstocht door het land van het feit dat de heer Romme was benoemd tot voor
zitter van het college van rijksbemiddelaars, welke benoeming echter reeds had plaats ge
vonden tijdens het vorig kabinet. De andere figuren, te weten de voorzitter van de Twee
de Kamer mr. Van Schaik en mijn persoon, zouden naar zijn mening zeker aanvaardbaar 
zijn voor de PvdA.

Wat de Indonesische politiek betreft, zou de aanwijzing van een katholieke minister 
van Overzeese Gebiedsdelen niet op principieel verzet stuiten bij de PvdA, waarbij met 
name gedacht wordt aan de heer Pieter Kerstens23. Bij niet-opneming van de heer Scher
merhom in het nieuwe kabinet, zou -  aldus de heer Drees -  hij deze wellicht de plaats van 
de heer Van Mook24 kunnen doen innemen, hoewel de heer Drees zelf niet voorbijziet het 
daaraan verbonden bezwaar waar een figuur vereist is die grote bewindskwaliteiten moet 
bezitten. Ik heb zodanige aanwijzing als niet wenselijk persoonlijk van de hand gewezen, 
ofschoon zeer zeker de heer Schermerhom een hem passende retraite moet worden ge
schapen. Mijn gedachten gaan hierbij uit naar het burgemeesterschap van Amsterdam. 
Prof. Logemann25 zal zeer zeker door zijn kennis van het Indisch staatsrecht en van de 
Indonesische verhoudingen een belangrijke rol kunnen vervullen bij de aanstaande rijks
conferentie. De KVP zal voorts ongetwijfeld aanspraak maken op een van de sociaal-eco- 
nomische departementen, voorts op een van de beide bestuurlijke departementen alsmede 
op het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.

23 P.A. Kerstens (KVP), oud-voorzitter van de Indische Katholieke Partij en de IKP-fractie in de Volks
raad, lid van de Eerste Kamer.

24 H J. van Mook, luitenant gouverneur-generaal en landvoogd van Nederlands-Indië.
25 J.H.A. Logemann (PvdA), demissionair minister van Overzeese Gebiedsdelen.
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Afgesproken werd dat aan HM zou worden meegedeeld dat wij deze voorbespreking 
hebben gevoerd. Mijn eindindruk was dat; zouden de onderhandelingen tussen KVP en 
PvdA op een reële als open wijze worden gevoerd gelijk deze bespreking, ongetwijfeld 
een hechte overeenstemming is te verkrijgen.

Ook besprak ik nog met de heer Drees de wenselijkheid om ook de rijkspolitie onder 
het departement van Binnenlandse Zaken te doen ressorteren. Dit corps ware mijns in
ziens in provinciale detachementen in te delen, waardoor de provinciale commandanten 
ter beschikking zouden staan van de commissaris van de koningin en de gehele politie
organisatie zou komen te steunen op de territoriale gezagsindeling; minister van Binnen
landse Zaken, commissaris van de koningin en burgemeester. Deze politie zou dan voor 
de repressieve taak ter beschikking staan van de justitiële autoriteiten. De procureurs-ge- 
neraal bij de gerechtshoven zouden hierbij worden uitgeschakeld. De heer Drees betuigde 
in beginsel hiermee zijn volle instemming.

In aansluiting hierop bezoek HM de Koningin
HM deelt mij mee dat Zij een onofficiële strikt vertrouwelijke bespreking met mij wenste 
te voeren in verband met de uitslag van de verkiezingen en de daaruit voortvloeiende con
sequenties op staatkundig terrein. Het was voor mij de derde maal dat ik in verband met 
een kabinetsformatie bij HM werd ontboden. Het eerste gesprek vond plaats in februari 
1945 en had betrekking op de laatste reconstructie van het kabinet-Gerbrandy. Onmiddel
lijk na de bevrijding, nadat de ministers van het kabinet-Gerbrandy. hun portefeuilles ter 
beschikking hadden gesteld, werd ik ontboden op Anneville te Ulvenhout bij Breda, waar 
ik met HM en prof. Schermerhom en de heer Neher26 verschillende besprekingen afzon
derlijk en gezamenlijk heb gevoerd. Thans vond de bespreking plaats op het Loo en in 
een sfeer, welke mij deed herinneren aan andere uiterst belangrijke gesprekken, welke ik 
in de loop der tijd met HM mocht voeren.

De Koningin vroeg mij in hoeverre er sprake was van een vernieuwing in het alge
meen en bij de thans gekozen leden van de Tweede Kamer. Zijn we weer -  aldus HM -  
op het punt van 10 mei 1940? Ik heb Haar als mijn mening kenbaar gemaakt dat dit laatste 
allerminst het geval was, doch dat de verwachtingen welke in mei 1945 bij velen te dien 
opzichte hebben bestaan niet zijn verwezenlijkt. Dit is voor mij persoonlijk en al kan ik 
ook het gevoel van teleurstelling niet geheel onderdrukken, toch ben ik mij steeds bewust 
geweest dat dit een werk van lange duur en veel geduld zou betekenen. Het is mijns in
ziens zo dat er een kem en zelfs een niet onbelangrijke kem de vemieuwingsgedachte zich 
eigen heeft gemaakt en dat velen op hun vraag of ze zich vernieuwd weten, zich daarvan 
niet het begrip zullen vormen, hetwelk leeft bij HM. Ik heb HM herinnerd aan een ge
sprek, hetwelk ik op 'Stubbens'27 in februari 1945 voerde met ir. Wijffels28, waarin ik 
hem wees op de noodzakelijkheid om deze evolutie in verschillende fasen te zien. Tussen 
hem en mij bestond juist in dit opzicht verschil van inzicht. Een doorbraak ineens voor de 
volle honderd procent achtte ik uitgesloten. De ervaring in het afgelopen jaar in bevrijd 
Nederland opgedaan heeft de juistheid van dit inzicht bevestigd, al moet daaraan direct

26 L. Neher (PvdA), directeur-generaal PTT; leidende figuur uit het verzet.
27 Het landgoed ’Stubbinghouse’ te Londen waar koningin Wilhelmina tijdens de Tweede Wereldoorlog 

een van haar verblijven had.
28 F.C.M. Wijffels (KVP), lid van de Eerste Kamer; minister van Sociale Zaken in het kabinet-Ger

brandy in.
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worden toegevoegd de erkenning dat een grote desillusie zelfs mij, die toch meende de 
situatie reëel te zien, niet is onthouden.

Ik heb vervolgens met HM over de inhoud van het begrip vernieuwing verder doorge
praat en erop gewezen dat de rede, welke zij hield bij de gevallenen te Vught, mij juist in 
dit verband zozeer heeft getroffen en vooral ook in het zuiden zo'n diepe indruk heeft ge
maakt. ‘U bedoelt' -  aldus HM -  'toen ik sprak over de onzichtbare wereld waarmee wij 
allen verbonden zijn?' Ik antwoordde Haar, dat inderdaad dat gedeelte uit Haar rede zo
zeer de aandacht heeft getrokken. Vernieuwing betekent -  in deze bewoordingen gaf ik 
HM mijn zienswijze weer -  het hervinden door ieder van ons van zijn juiste verhouding 
als persoonlijkheid tot de Christus en van zijn sociale gebondenheid tot de evenmens. 'Ik 
heb' -  aldus HM -  'de gedachte, welke ik vertolkte, gevonden in een boek, hetwelk ik 
kort geleden in handen kreeg, en getracht dit in mijn eigen bewoordingen zodanig weer te 
geven dat het aanvaardbaar werd voor allen, die het goede nastreven; dus ook voor hen 
die de Christus in hun leven niet hebben ontmoet en toch begrip hebben voor deze on
zichtbare wereld. Zo moeten wij komen tot een eenheid in ons volk en dit streven' -  aldus 
HM -  'is toch niet verwezenlijkt, ook niet op politiek terrein.'

Op de vraag of naar mijn mening overeenstemming zou zijn te bereiken tussen de bei
de sterkste partijen en eventueel op nog bredere basis ten aanzien van het te voeren rege
ringsbeleid, heb ik HM gezegd dat hiertoe zeer zeker de voorwaarden zouden kunnen 
worden geschapen, daar zowel de KVP als de PvdA een zeer vooruitstrevende sociaal- 
economische politiek willen voeren en dat het gesprek, hetwelk ik in de auto had gevoerd 
met mijn ambtgenoot dr. Drees, mij in deze optimistische verwachting had gesterkt. Dit 
neemt niet weg dat vele moeilijkheden zullen moeten worden overwonnen en dat de even
tuele kabinetsformateur een zeer delicate taak staat te wachten. Hij kan nochtans slagen, 
indien bij het overleg enkel blijft voorzitten de gedachte dat alles erop dient te zijn gericht 
op het vormen van een regering die een krachtig bewind kan ontplooien, omdat zij zich 
gedragen weet door een sterke meerderheid in de volksvertegenwoordiging. Zeker, de 
KVP is niet louter samengesteld uit figuren die een sterke progressieve politiek voorstaan; 
dit neemt niet weg dat de verklaring mijnerzijds in de fractie dat er enkel sprake kan zijn 
van een zeer vooruitstrevend programma, volledig instemming heeft gevonden.

Het gesprek kwam daarna op de aanwijzing van een of meer formateurs. Ik heb HM 
geadviseerd om niet over te gaan tot de aanwijzing van twee formateurs, daar ik dit ten 
eerste niet gewenst vind uit constitutionele overwegingen, omdat de Kroon dan zelve pre
judiciëren zou op een toekomstig samengaan van KVP en PvdA, hetgeen -  zij het dan 
ook wellicht slechts theoretisch gezien -  niet de enige mogelijkheid is; ten tweede het niet 
in overeenstemming is met de uitslag van de verkiezing; ten derde het naar mijn overtui
ging voor de fractie van de KVP zeer moeilijk aanvaardbaar zou zijn.

Op de vraag, welke namen voor de fractie van de KVP naar voren zouden komen, heb 
ik geantwoord dat deze zijn: prof. Romme, mr. Van Schaik, mr. Van Maarseveen en mijn 
persoon. Ik heb HM gezegd dat het mij bekend was dat de aanwijzing van prof. Romme 
het treffen van een akkoord tussen KVP en PvdA niet zou vergemakkelijken, daar blij
kens mededeling van de heer Drees tegen de persoon van de heer Romme bij de PvdA 
ernstige bezwaren bestaan. Prof. Romme voelt dit zelf en wenst niet dat zijn persoon enig 
obstakel zou vormen bij dit overleg. De Koningin stelt deze houding van prof. Romme 
op prijs. Ik heb HM nog gezegd hartgrondig te hopen dat mij persoonlijk deze opdracht 
zou worden bespaard, gezien de uitzonderlijk grote verantwoordelijkheid daarmee ge-
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paard gaande. Ik voegde hieraan toe dat ik mij nimmer zou onttrekken aan zodanige ver
antwoordelijkheid, wanneer onverhoopt gemeend zou worden dat deze taak op mijn 
schouders zou moeten worden gelegd.

23 mei
Tijdens een bespreking met jhr. Beelaerts van Blokland29 wordt zijnerzijds de kabinets
formatie in het geding gebracht. Van de naar voren tredende kandidaten van de KVP ziet 
hij bezwaren verbonden aan de figuren Romme en Van Schaik. Ik heb hem gewezen op 
mijn ernstig bezwaar een dergelijke opdracht te aanvaarden. Een outstanding figuur is 
noch bij de KVP, noch bij een in aanmerking komende partij aanwezig.

24 mei
Tijdens een bespreking met mr. F. Teulings30 en mr. Van Schaik heb ik mijn standpunt 
kenbaar gemaakt. Waar geducht moet worden dat de fractievoorzitter van de PvdA aan 
HM zal adviseren om twee formateurs aan te wijzen, namelijk prof. Schermerhom en een 
namens de KVP met prof. Schermerhom als toekomstig minister-president, een zodanige 
opdracht door de katholieke co-formateur niet kan worden aanvaard en het zelfs onge
wenst is dat hij dit in beraad neemt. Beiden onderschreven ten volle die zienswijze. Ik 
heb hen in kennis gesteld van mijn voornemen Schermerhom in te lichten omtrent mijn 
bezoek aan HM en mijn persoonlijk standpunt met betrekking tot de formatie. Het zou ge
wenst zijn, indien tijdig aan voormelde niet-aanvaardbare suggestie elke betekenis zou 
worden ontnomen.

12.00 uur. Ik had een ontmoeting op Plein 181331 met de minister-president en de heer 
Drees. Ik deelde hen mee dat ik op deze bespreking had aangedrongen, omdat ik als lid 
van het kabinet en als vriend het wenselijk achtte met hen de politieke situatie, zoals deze 
door de verkiezing is ontstaan, te analyseren en de daaruit voortspruitende consequenties 
te bespreken en hem voorts in kennis te stellen van mijn persoonlijk inzicht. De heer 
Drees had hem [Schermerhom] reeds ingelicht over het feit dat hij en ik een bespreking 
hadden gehad met HM.

De uitslag van de verkiezing betekent in zekere mate een afkeuring van het beleid van 
de huidige regering. De heer Schermerhom ontkende dit. Immers de beide partijen die 
steeds oppositie voerden zijn niet versterkt naar voren getreden; de anti-revolutionairen 
verloren meerdere zetels, welke ten dele toevielen aan de Partij van de Vrijheid. Deze laat
ste behaalde niet de gedachte winst. De PvdA verloor wel enige zetels aan de CPN, doch 
dit was zijns inziens te voorzien. Naar zijn mening had de KVP geen reden tot juichen. Ik 
wees hem erop dat de KVP zich deze uitslag zeer zeker realiseert en de lessen daaruit zal 
trekken, doch dat zij in elk geval niet alleen niet verzwakt, doch integendeel versterkt als 
één gesloten eenheid uit de verkiezingsstrijd te voorschijn is gekomen.

26 mei
Mr. Van Schaik lichtte mij in over het onderhoud, hetwelk hij met HM had gehad. Zoals 
inmiddels reeds was geschied, verwachtte hij dat ik uitgenodigd zou worden om naar

29 F. Beelaerts van Blokland (CHU), vice-president van de Raad van State.
30 F.G.T.C.M. Teulings, financieel, maar vooral fiscaal specialist van de KVP-Tweede-Kamerfractie.
31 In het herenhuis aan Plein 1813 nr. 4 was het departement van Algemene Oorlogvoering van het 

Koninkrijk (opgericht door Gerbrandy in 1942) gevestigd. Het droeg het karakter van een kabinet 
van de minister-president in een oorlogsregering.
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Soestdijk te komen voor de opdracht. Wij bespraken de formulering van deze opdracht 
alsmede enkele van de moeilijkheden welke bij de uitvoering zouden rijzen. Afgesproken 
werd dat de heer Van Schaik mij zou vergezellen bij mijn bezoek aan prof. Romme.

16.30 uur. Met de heer Van Schaik bracht ik een bezoek aan prof. Romme. Wij bespra
ken de verschillende aspecten van de kabinetskwestie. De heer Romme stelde mij de stuk
ken ter hand welke hem van verschillende zijde waren toegezonden, alsmede zijn eigen 
aantekeningen. Afgesproken werd dat ik na het ontwerp van mijn avant-projet opnieuw 
contact met hem zou zoeken.

27 mei
Overeenkomstig telefonische afspraak (van 25 mei) begaf ik mij hedenmorgen naar 
Soestdijk, alwaar ik te tien uur door HM in gehoor werd ontvangen. HM verzocht mij de 
formatie van een nieuw kabinet op mij te nemen. De formulering van de opdracht liet HM 
aan mij over. De president van de Tweede Kamer had Haar een tweetal suggesties gedaan 
namelijk ofwel het formeren van een kabinet, dat steunt op de Tweede Kamer, ofwel een 
behoorlijke meerderheid vindt in de Tweede Kamer. Ik adviseerde HM de opdracht te 
doen luiden: 'Het vormen van een kabinet, dat geacht mag worden het vertrouwen van de 
Tweede Kamer te genieten.'

Ik dankte HM voor het vertrouwen hetwelk uit deze opdracht bleek en verzocht Haar 
deze in beraad te mogen houden. De Koningin achtte het persoonlijk wenselijk dat ge
streefd werd naar een zo breed mogelijke basis. Haar indruk was dat er bij de politieke 
partijen bereidheid is tot overeenstemming te komen. Uiteraard moet dit nader worden ge
sondeerd.

Tijdens de bespreking met de president van de Tweede Kamer was de vraag naar vo
ren gekomen of het misschien aanbeveling zou verdienen om -  evenals in 1939 -  door de 
voorzitter van de Tweede Kamer vooraf contact te doen opnemen met de verschillende 
politieke groepen teneinde de opstelling van een gemeenschappelijk plan voor te bereiden. 
Bij nadere overweging meent HM dat het de voorkeur verdient de formateur zelf deze 
peilingen te laten verrichten. De sloot mij hierbij aan en gaf als mijn wens te kennen inder
daad ook het voorbereidend werk volledig in eigen hand te houden.

Ik ontvouwde vervolgens mijn gedachten nopens de eisen welke mijns inziens de situ
atie in ons land eist, zowel in financieel, sociaal-economisch als in geestelijk opzicht. Het 
nastreven van een zeer progressieve politiek is conditio sine qua non. Ingrijpende maatre
gelen ter sanering van 's lands financiën is eerste eis. De begroting-tweede halfjaar 1946 
zal een van de eerste punten in het nieuwe kabinet dienen uit te maken. De in de grondwet 
opgenomen mogelijkheid van een tweejaarlijkse begroting moet worden gerealiseerd. De 
inperking van het ambtenarenapparaat hangt onverbrekelijk samen met de opheffing van 
de rijksbureaus. Het volgen van een strakke lijn, met andere woorden een sterk beleid, 
wordt gevraagd door ons volk. De Koningin vroeg om in elk geval elk politiek compro
mis te vermijden. Al zou de heer Schermerhom uiteindelijk niet in het kabinet worden op
genomen, dan -  aldus HM -  betekent dit niet tegelijkertijd dat de vernieuwing geen door
gang vindt. Deze vernieuwing toch moge in de persoon van de heer Schermerhom in mei
1945 haar sterke uitdrukking hebben gevonden, nochtans is haar doorvoering in genen 
dele afhankelijk van de vraag of de heer Schermerhom als minister al dan niet terugkeert. 
Met grote nadruk wees HM mij op de belangrijkheid van een internationaal aspect van het 
regeringsbeleid.
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De Koningin vroeg mij, welke ideeën ik had omtrent de positie van de minister-presi
dent. Ik zei Haar dat mij zeer aanlokkelijk voorkwam de combinatie van minister-presi
dent en minister van Binnenlandse Zaken, omdat alsdan de minister-president zou kunnen 
beschikken over een bestuursorganisme in provincie en gemeente en tevens over het ge- 
zagsapparaat van de politie. Bij dit laatste gingen mijn gedachten uit naar een onder
brenging van het korps rijkspolitie onder de verantwoordelijkheid van de minister van 
Binnenlandse Zaken met een provinciale indeling van dit korps. De Koningin lachte en 
liet ontvallen het woord 'traditie'. Ik beaamde dit en wees Haar op het belang van de aan
vaarding van de continuïteit in het staatsbestel. De enige opmerking welke daarop volgde 
was deze: 'Zorgt, dat ge U bij zodanige combinatie niet overwerkt en Iaat de doorgevoer
de combinatie schieten, zodra mocht blijken, dat het in de praktijk te veelomvattend zou 
zijn.'

Wij bespraken vervolgens verschillende departementen. De Koningin drong erop aan 
om zeker ook figuren te nemen die iets betekenen voor het buitenland. De vervanging van 
de heer Van Mook, waarover ik repte, werd ook Harerzijds juist geacht. Als mijn aanvan
kelijke zienswijze verbond ik hieraan de opmerking dat ook de heer Logemann alsdan 
zeer waarschijnlijk niet zal zijn te handhaven. Het bleek mij dat deze zienswijze door HM 
werd gedeeld. Vooral voor Justitie zal een krachtige figuur noodzakelijk zijn.

Vervolgens werd mejuffrouw Tellegen ontboden en werd de omschrijving van de ka
binetsformatie alsmede de inhoud van het communiqué vastgesteld. Wij praatten nog 
enige tijd in een zeer aangename sfeer door, waarna ik HM verliet. De Koningin verzocht 
mij Haar regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkeling en verklaarde zich be
reid om telkens wanneer ik dit nodig oordeelde voor een bespreking naar Den Haag te 
komen.

Ik begaf mij vervolgens naar minister-president Schermerhom, teneinde hem mededeling 
te doen van de mij verstrekte opdracht. Hij droeg hiervan reeds kennis door een schrijven 
hetwelk HM hem deze morgen had doen toekomen. Hij wenste mij geluk, doch gaf mij te 
kennen dat hij met enige bezorgdheid deze ontwikkeling volgde. Het grote verschil tussen 
hem en mij was zijns inziens dat hij de gehele wereld had doorgereisd en dat zijn blik 
dientengevolge meer op het internationale aspect was gericht, terwijl mijn visie meer ty
pisch gericht zou zijn op het binnenland. Dit laatste kwam zijns inziens pas op het tweede 
plan, ja  had weinig betekenis. Ik reageerde door hem te zeggen dat hij het binnenlandse 
aspect dan te zeer verwaarloosde, daar de betekenis van Nederland voor het buitenland 
voor een belangrijk deel mede afhankelijk is van de vraag, hoe het in Nederland zelf reilt 
en zeilt. Gaarne erkende ik dat mijn aandacht tot dusver in sterkere mate de binnenlandse 
aangelegenheden had betroffen, doch dat dit niet inhield dat ik de andere had verwaar
loosd. Daarenboven worden de buitenlandse vraagstukken en aangelegenheden niet uit
sluitend door de minister-president beslist, doch wordt de gedragslijn in deze mede be
paald door de minister van Buitenlandse Zaken en van Overzeese Gebiedsdelen. Ik wees 
hem erop dat we enkel sterk staan tegenover het buitenland, indien we onze plaats op het 
westelijk continent sterk in handen hebben door gezonde binnenlandse verhoudingen.
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Vervolgens achtte de heer Schermerhom het nodig mij te wijzen op het groeiend anti
papisme, hetwelk zijns inziens sterk bevorderd was door de brief van de bisschoppen32. 
Dit was hem nog heden gebleken uit een gesprek met prof. Kraemer33 en een brief van 
een orthodox-protestant. Ik vond het nodig op deze zaak wat dieper in te gaan en hem er
aan te herinneren dat hijzelf en prof. De Quay de juistheid van het eigen verband bij deze 
verkiezingen van de KVP hadden erkend. Vervolgens dat dit antipapisme geen gevolg 
was van de brief van de bisschoppen, doch stelselmatig werd aan gekweekt door hen die 
de groeiende invloed van de Nederlandse katholieken met lede ogen constateren. Naar de 
mening van de heer Schermerhom zou dit antipapisme juist door het samengaan in de 
PvdA worden vermeden. Ik veroorloofde mij dit alles als te naïef van de hand te wijzen 
en juist de positie van de katholieken in de PvdA met het oog op dit door Schermerhom 
gesignaleerde antipapisme zo uiterst moeilijk te vinden. De strijd welke uiteindelijk zal 
moeten worden gestreden, is de strijd voor of tegen Christus. Juist met het oog op deze 
principiële inzet hebben de bisschoppen hun brief doen uitgaan. Wij wensen af te wach
ten hoe de PvdA in de komende jaren zich zal ontwikkelen en of zij voldoende waarbor
gen zal inhouden juist met het oog op die strijd.

De heer Schermerhom wees op de moeilijke positie waarin de PvdA zich bevindt in 
deze politieke crisis. Zij heeft weerstand te overwinnen in eigen kring en daarom moet zij 
eisen stellen. Ik heb de heer Schermerhom erop gewezen dat met dit stellen van eisen niet 
moet worden begonnen, daar alsdan een reëel overleg uitgesloten is. De mogelijkheid om 
tot een waarachtige samenwerking te komen, waarmee ons land enkel gediend kan zijn, 
moet volle gelegenheid krijgen tot verwerkelijking. De heer Schermerhom beaamde dit. 
Hij ging met de door mij geschetste procesgang ten opzichte van deze formatie akkoord. 
Ook het voorleggen van een avant-projet van richtlijnen voor het regeringsbeleid aan 
andere fractieleiders dan PvdA en KVP achtte hij met mij tactisch juist. Hij verwachtte 
nochtans dat uiteindelijk slechts KVP en PvdA het eens zouden kunnen worden. Een 
combinatie van het minister-presidentschap met de leiding van het departement van Bin
nenlandse Zaken achtte hij niet mogelijk, daar mij de tijd zou ontbreken mij te wijden aan 
de buitenlandse en Indonesische problemen.

Wat zijn persoon betrof was de heer Schermerhom het met zichzelf nog niet eens of hij 
eventueel bereid zou zijn een hem passende portefeuille in het door mij te formeren kabi
net te aanvaarden. Hierbij zou ook de fractie van de PvdA een belangrijke stem in het ka
pittel hebben. Ik wees hem erop dat de bezetting van de posten eerst nadat overeenstem
ming over het programma zal zijn verkregen aan de orde zou komen. De heer Schermer
hom verklaarde zich bereid om mij desgewenst van advies te dienen.

31 mei
Met prof. Romme besprak ik de door mij ontworpen Proeve voor een regeringsprogram
ma. Enige aanvullingen werden aangebracht. Prof. Romme verklaarde zich geheel met 
het ontwerp te kunnen verenigen. In de vergadering van de KVP-fractie van zaterdag 1 
juni zal het een punt van bespreking uitmaken, waarna ik het standpunt van de fractie 
hierover onmiddellijk zal vernemen.

32 Op zondag 12 mei 1946, vlak voor de verkiezingen, had het episcopaat een kanselboodschap doen 
uitgaan waarin de katholieke gelovigen werden opgeroepen hun stem te geven aan de katholieke 
eenheidspartij, de KVP.

33 H. Kraemer (PvdA), hoogleraar geschiedenis van de godsdiensten RU Leiden.
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2 juni
16.00 uur. De bespreking met de heer Van Poll34, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal 
had plaats te mijnen huize. Ik heb aan de heer Van Poll gevraagd zijn ideeën over de vol
gende personen:
Generaal Spoor35: een zeer intelligente doortastende figuur, die zeer veel gezag heeft in 
Nederlands-Indië. Uit gesprekken met generaal Spoor is de heer Van Poll gebleken dat 
deze zich in staat acht bij bestaande troepensterkte in geval van noodzakelijke strijd stand 
te houden en na aankomst van de derde divisie operationeel op te treden. Hij heeft niet de 
indruk dat de heer Spoor volledig instemt met het beleid van de heer Van Mook.
Van Bylandt36: ontegenzeglijk een integere figuur. Nochtans rijst de vraag of hij krachtig 
genoeg is.
Idenburg37: de vraag is of deze inderdaad kundige hoofdambtenaar niet bewust geheel de 
lijn volgt door dr. Van Mook uitgestippeld.
Van Hoogstraten38: deze persoon moet in de kortst mogelijke tijd verwijderd worden, 
daar zijn wangedrag het prestige van Nederland in Indië ondermijnt.
Abdulkadir^: deze figuur heeft de heer Van Poll niet ontmoet. Een merkwaardige man, 
die echter moeilijk te doorgronden blijkt.

De heer Van Poll is van mening dat het heengaan van dr. Van Mook inderdaad insluit 
dat ook de heer Logemann als minister niet terugkeert. Dr. Van Mook kan zijns inziens 
niet gehandhaafd blijven, al zal een abrupte beëindiging van zijn ambt zeker in het buiten
land en in Indonesië ongewenste reacties en een bemoeilijking van de situatie opleveren. 
De heer Van Poll is het eens met mijn opvatting dat het tijdstip is aangebroken om op kor
te termijn een rijksconferentie voor te bereiden en bijeen te roepen. De indruk van de heer 
Van Poll is dat achter de Republiek slechts een zeer klein percentage van de inheemse be
volking staat.

Met de paragraaf opgenomen in de Proeve van regeringsprogramma kan de heer Van 
Poll volledig instemmen. Dat de vrijlating en evacuatie van de geïnterneerden vooraf moet 
gaan aan en een voorwaarde moeten vormen voor een verdere regeling van het probleem, 
acht ook de heer Van Poll eis. De toestand op Sumatra acht ook hij zeer zorgwekkend. 
Uitvoerig heb ik met de heer Van Poll over het gehele probleem Indonesië met al zijn 
aspecten van gedachten gewisseld, waarbij een vrijwel algehele overeenstemming van 
inzicht naar voren trad.

Indien eventueel op de heer Van Poll een beroep zou worden gedaan voor het ambt 
van minister van Overzeese Gebiedsdelen zal hij zich hieraan niet onttrekken. Ik heb te 
dienaangaande nochtans geen enkele toezegging gedaan.

34 M.J.M. van Poll (KVP), lid van de Tweede Kamer; één van de Indische specialisten van de KVP. 
Een parlementaire onderzoekscommissie onder zijn voorzitterschap had in het voorjaar van 1946 een 
bezoek aan Nederlands-Indië gebracht.

35 S.H. Spoor, legercommandant in Nederlands-Indië.
36 W.F.L. van Bylandt, hoogste Nederlandse diplomaat in Indië, buitengewoon gezant en gevolmach

tigd minister ten behoeve van de luitenant gouvemeur-generaal.
37 P.J.A. Idenburg, directeur kabinet van luitenant gouvemeur-generaal Van Mook.
38 J.E. van Hoogstraten, directeur van het departement van Economische Zaken in Nederlands-Indië, 

onderhield een wat joyeuze levensstijl.
39 R. Abdulkadir Wodjoatmodjo, adviseur in algemene dienst bij het kabinet van luitenant gouvemeur- 

generaal Van Mook.
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3 juni
11.00 uur. Met de heer Van der Goes van Naters40 besprak ik uitvoerig het ontworpen 
p rogram m a.----------- 41

De heer Van der Goes acht bij eerste iezing het ontwerp zeer zeker een grondslag voor 
het bereiken van overeenstemming, al zal op enkele punten nader overleg geboden zijn. 
Hij vreest de moeilijkheid niet zozeer ten aanzien van het programma dan wel bij de keuze 
van personen. Afgesproken wordt met de heer Van der Goes deze Proeve op dinsdag 4 
juni ter bespreking voor te leggen aan zijn fractie. In de partijraad, welke op woensdag 5 
juni plaats vindt, zal hij deze Proeve niet behandelen, doch zich bepalen tot enkele grote 
lijnen. Hij zal mij woensdagavond het standpunt van zijn fractie meedelen. Het probleem 
van de bezetting van de ministersposten wordt daarna nog even aangeroerd. Het blijft 
hierbij echter tot een eerste, voor beiden vrijblijvende, contactopname beperkt.

De bespreking vond plaats in een zeer prettige sfeer en de moeilijkheden zijn volkomen 
open besproken.

4 juni
10.00 uur. Tijdens de bespreking met de heer mr. Ter Veer42, deelde ik hem mijn in
zichten mee nopens de afwikkeling van de berechting van politieke delinquenten en las 
hem de betreffende passus in de Proeve voor. Het bleek dat het daarin neergelegde inzicht 
volkomen overeenstemt met de visie van de heer Ter Veer. Deze gedachten waren zelfs 
reeds door hem uitgewerkt in een ontwerp-schrijven, hetwelk hij voornemens was te 
richten aan de minister van Justitie in het nieuwe kabinet. De heer Ter Veer verklaarde 
zich bereid tot het ontwerpen van de nodige wetswijzigingen voortvloeiende uit de uitge
stippelde gedragslijn.

5 juni
15.00 uur. Bespreking met minister van Buitenlandse Zaken Van Roijen43. In verband 
met zijn gezondheidstoestand welke een behandeling in de Verenigde Staten noodzakelijk 
maakt, waarmee verscheidene maanden zullen zijn gemoeid, verklaart minister Van 
Roijen op mijn vraag zich niet beschikbaar te kunnen stellen voor het komende kabinet. 
Minister Van Kleffens44 behoeft in verband met zijn lidmaatschap van de Veiligheidsraad 
niet per se als minister zonder portefeuille aan een nieuw kabinet te blijven verbonden. 
Volstaan kan dan worden met hem de status van ambassadeur te verlenen. Zijn lidmaat
schap van het kabinet heeft nochtans dit voordeel, dat hij op de hoogte blijft via de notu
len van de beraadslagingen in de ministerraad.

Minister Van Roijen zou willen bepleiten de opneming van prof. Schermerhom als mi
nister van Buitenlandse Zaken in het kabinet, al moet hij erkennen dat hieraan ook bezwa
ren zijn verbonden. Hij bepleit dit in verband met de goodwill welke deze heeft verwor
ven in het afgelopen jaar in het buitenland. Zou hiertegen nochtans bezwaar bestaan, dan 
zou de heer Van Roijen achtereenvolgens willen aanbevelen de heer Van Kleffens, jhr.

40 M. van der Goes van Naters, voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA.
41 Volgt puntsgewijze bespreking van hel door Beel ontworpen regeringsprogram. Zie voor deze pun

ten M.D. Bogaarts, Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945, Deel II, De periode van het 
kabinet-Beel. 3 juli 1946 - 7 augustus 1948 (Den Haag 1989) p. 85-89.

42 B.I.A.A. ter Veer, directeur-generaal voor de bijzondere rechtspleging van het ministerie van Justitie.
4 3 J.H. van Roijen, demissionair minister van Buitenlandse Zaken.
44 E.N. van Kleffens (partijloos), ambassadeur te Washington; vertegenwoordiger van Nederland bij de 

Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.
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Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, jhr. Michiels van Verduynen en dr. Lovink.45 De 
heer Van Kleffens zal echter, wanneer hij hiertoe wordt geroepen, ernstige bezwaren 
uiten èn in verband met zijn lidmaatschap van de Veiligheidsraad tot 1947 èn met het oog 
op de vele jaren die hij reeds dit ambt heeft waargenomen. De heer Van Starkenborgh zou 
ontegenzeglijk een uiterst bekwame figuur zijn en de heer Van Roijen verwacht dat zijn 
benoeming wel enige reactie zou verwekken in het buitenland in verband met zijn Indone
sische politiek, doch deze reactie zou spoedig verdwijnen mits de heer Starkenborgh zou 
verklaren de in de regeringsverklaring alsdan opgenomen Indië-politiek te onderschrij
ven. Nochtans zal de heer Tjarda tegen dit laatste wellicht bezwaar maken, al zijn we na
genoeg in de fase van de rijksconferentie beland en heeft de heer Tjarda zich nimmer af
wijzend betoond waar het de emancipatie van Indië gold. De heer Michiels van Verduy
nen is zeker ook een hoogst bekwame figuur. Ook te zijnen aanzien geldt uiteraard de 
vraag of hij bereid zal worden gevonden dit ambt te aanvaarden, terwijl voorts de moei
lijkheid ontstaat van het bezetten van de ambassadeurspost te Londen. Dr. Lovink is een 
uitstekend kenner van de Oostaziatische problemen; de vraag is nochtans hoe hij staat 
tegenover de tot dusver gevolgde politiek ten aanzien van Indië.

De heer Van Roijen acht het noodzakelijk dat de nieuwe regering bereid zal worden ge
vonden voort te bouwen op de regeringsverklaring van 10 februari 1946. Ten aanzien 
van de heer Van Mook onderschrijft hij mijn opvatting dat op korte termijn een opvolger 
dient te worden gevonden. De heer Idenburg is daarvoor als te weinig krachtig niet de 
geschikte figuur.

21.00 uur. De heer Van der Goes van Naters bracht verslag uit van zijn bespreking in de 
fractie en in de partijraad. Als algemene indruk kon hij meedelen dat er een bereidheid is 
om in samenwerking met de KVP de verantwoordelijkheid voor het regeringsbeleid te 
aanvaarden. Nochtans meent de fractie zich daaraan te moeten onttrekken, indien de for
mateur zou willen overgaan tot verdere verbreding met groeperingen welke contraire 
denkbeelden koesteren op sociaal-economisch terrein en in het bijzonder ten aanzien van 
Indonesië. Hierbij dacht de fractie aan de ARP, CHU en PvdV, tenzij mocht blijken van 
een gewijzigde houding. Tegen een opneming in het kabinet van bepaalde personen, wier 
politieke richting overeenstemt met een van deze groeperingen bestaat geen overwegend 
bezwaar, tenzij het figuren betreft die uit hoofde van hun persoon in het kader van het 
geheel niet passen, met andere woorden te sterk een bepaald cachet dragen contrair aan de 
denkbeelden van het regeringsprogramma.

Ik heb de heer Van der Goes te kennen gegeven dat ik nota nam van deze verklaring, 
doch hierop in dit stadium niet nader wenste in te gaan. De besprekingen in de fractie 
over het avant-projet blijken moeilijk te zijn geweest en deze moeilijkheden zijn blijkbaar 
door de heer Van der Goes tevoren onderschat. Hij stelde mij in kennis van de desiderata 
van de fractie, waarop ik hem toezegde te zullen overwegen in hoeverre hieraan door mij 
zou zijn tegemoet te komen, waarna ik mijn gewijzigd ontwerp aan prof. Romme ter be
spreking in zijn fractie zou voorleggen.

Overeenkomstig afspraak is het voorontwerp niet in behandeling geweest in de partij
raad; nochtans blijkt ook daar langdurig te zijn gediscussieerd over de formatie. Een sa

45 A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, ambassadeur te Parijs; E.F.M.J. Michiels van Ver
duynen, ambassadeur te Londen; H.J.A. Lovink, ambassadeur bij de nationalistische regering te 
Chungking, China.
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mengaan met de KVP werd in beginsel aanvaard, zij het onder het nodige voorbehoud ten 
aanzien van de hoofdpunten van het te voeren beleid. Zelfs werd door de afdeling Am
sterdam een motie ingediend, waarin naast deze eis als voorwaarde werd gesteld de opne
ming in het kabinet van de heren Drees, Lieftinck, Mansholt, Vos.46 Deze motie heeft de 
voorzitter nochtans niet in behandeling doen nemen. De heer Van der Goes begreep dat ik 
te dien aanzien geen enkele toezegging wenste te doen in dit stadium; waarbij ik met name 
naar voren bracht dat een terugkeer van ir. Vos op het departement van Handel en Nijver
heid in een eventueel door mij te formeren kabinet uitgesloten is te achten. De heer Van 
der Goes verzocht in elk geval de opneming van de heer Vos -  zij het onder aanbieding 
van een andere portefeuille -  zeer ernstig in overweging te nemen, daar deze persoon in 
de Partij van de Arbeid en in het bijzonder bij de vroegere SDAP een bijzondere positie 
inneemt en zijn naam een zekere leuze betekent door zijn plan voor de Arbeid. Ik heb de 
heer Van der Goes overweging toegezegd, zonder mij daartoe verder te binden.

6 juni
11.00 uur. Prof. Romme stelde ik in kennis van de desiderata van de PvdA en van de 
nadere formuleringen van het ontwerp-programma, zoals deze door mij naar aanleiding 
van deze wensen waren opgesteld. Mr. Van Schaik, die mij om andere redenen bezocht, 
woonde deze bespreking bij. Prof. Romme zegde toe een en ander aan zijn fractie te zul
len voorleggen.

16.00 uur. Ik heb de heer Schouten47 op de hoogte gebracht van mijn benoeming tot for
mateur en vervolgens het ontwerp-programma met hem doorgenomen. Ik verzocht hem 
mij na overleg met zijn fractie te willen meedelen of en zo ja, in hoeverre zijn fractie dit 
programma kan onderschrijven, welke wijzigingen c.q. aanvullingen zij nodig acht en of 
zij bereid is eventueel op dit programma deel te nemen in het kabinet, dan wel gedistanti
eerd medewerking wil verlenen; in welk laatste geval de opneming van bepaalde personen 
van ARP-huize al dan niet in het geding zou kunnen worden gebracht. Tevoren had ik de 
heer Schouten voorlezing gedaan van het standpunt van de fractie van de PvdA inzake 
deelname van ARP en CHU, alsmede van de PvdV aan de regering. De heer Schouten 
zegde toe overleg te zullen plegen met zijn fractie en mij daarna te zullen berichten.

20.00 uur. Vervolgens had ik een bespreking met de heer Bierema48, die ik dienovereen
komstig heb ingelicht. De heer Bierema verklaarde, na bespreking van het ontwerp-pro
gramma, dat hij hiermee in grote lijn akkoord kon gaan. Hij zal hierover met zijn fractie 
overleg plegen en mij daarna berichten.

7 juni
9.00 uur. Prof. Romme deelde mij mee wat de resultaten waren van de bespreking met de 
overige fractieleden van de KVP. Mij met het standpunt van deze fractie in grote lijnen 
verenigend, deelde ik hem mee dat ik, behoudens enkele nuanceringen in de omschrij
ving, dienovereenkomstig de heer Van der Goes van Naters zou inlichten.

46 P. Lieftinck (PvdA), demissionair minister van Financiën; S.L. Mansholt (PvdA), demissionair mi
nister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening; H. Vos (PvdA), demissionair minister van 
Handel en Nijverheid.

47 J. Schouten, voorzitter van de ARP-fraclie in de Tweede Kamer.
48 S.E.B. Bierema, voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de PvdV.
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10.30 uur. Ook met de heer Tilanus49 had ik een bespreking. Hij zal met zijn fractie in 
overleg treden; in het programma waren zijns inziens meerdere punten die tot moeilijk
heden aanleiding zouden geven, doch hij wist niet hoe zijn fractie in zijn huidige samen
stelling tegenover de betreffende punten zou staan. Vooral de Indonesische paragraaf 
zou, naar hij vreesde, een moeilijkheid vormen, al nam hij te dien aanzien niet hetzelfde 
standpunt in als de ARP-fractie.

8 juni
Ik heb de heer Van der Goes in kennis gesteld van de wijzigingen en aanvullingen van het 
voorlopig ontwerp ter tegemoetkoming aan de desiderata welke door de fractie van de 
PvdA te mijner kennis werden gebracht. De fractie zal deze morgen bijeenkomen ter be
paling van haar standpunt.

10.00 uur. Ter voldoening aan het verzoek van HM berichtte ik Haar in de tweede helft 
van de week dat ik op zaterdag 8 juni Haar gaarne een tussentijds verslag zou uitbrengen 
over het verloop van de kabinetsformatie en vroeg daartoe een audiëntie op het Loo. Ik 
ontving diezelfde dag nog bericht dat HM zich op zaterdag 8 juni naar Den Haag zou be
geven en mij te 10.00 uur op het paleis aan de Lange Voorhout verwachtte. Na begroe
ting stelde ik Haar op de hoogte van de stand van zaken.

Overeenkomstig afspraak met de heer Van der Goes deelde ik HM mee dat ik ver
wachtte te zullen slagen op een basis van KVP en PvdA; waarbij ik de mogelijkheid van 
een verdere verbreding niet geheel uitsloot, ondanks het door de fractie van de PvdA in
genomen standpunt. Waarschijnlijk zou nochtans het een persoonlijke toetreding zijn van 
figuren die de ARP, de PvdV en met name de CHU dichtbij staan. Ik doorliep met HM 
de verschillende fasen van de gevoerde onderhandelingen en sprak in het bijzonder met 
Haar over de problemen van Indonesië en het buitenland.

Het gesprek droeg een zeer vertrouwelijk karakter, weshalve hierop niet nader wordt 
ingegaan. Ik zegde HM toe Haar van het verdere verloop op de hoogte te zullen houden. 
Een exemplaar van het avant-projet deed ik Haar vervolgens overeenkomstig Haar ver
zoek door tussenkomst van de directeur van het Kabinet toekomen.

9 juni. Pinksteren
Ik besprak met de heer Van der Goes de opmerkingen welke hij mij bij brief van 8 juni 
namens zijn fractie had doen toekomen. Ik wees er hem op dat aan het verlangen om de 
socialisatie van de mijnen zonder meer in het programma op te nemen door mij niet kon 
worden voldaan. Ook hier zal een onderzoek de noodzakelijkheid moeten aantonen. Nog 
geenszins staat vast dat tot deze maatregel behoort te worden overgegaan; de in het zuiden 
des lands heersende opvattingen dienaangaande wijzen blijkens mijn recherches eerder in 
tegenovergestelde zin. Mijnerzijds bestaat geen bezwaar om te voldoen aan het verlangen 
van de heer Van der Goes om dit onderzoek op korte termijn te doen plaats vinden en te 
doen beëindigen. Wat de desiderata ten aanzien van de ordening betreft, ook hier kan 
door mij niet ten volle worden voldaan; nochtans heb ik toegezegd nader te zullen over
wegen in hoeverre mijnerzijds kan worden tegemoetgekomen aan de verlangens op dit 
punt. De verlangde uitbreiding van de onderwijsparagraaf met enige passage over cultu
rele vernieuwing kan wellicht vervangen worden door een algemene formulering.

49 H.W. Tilanus, voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de CHU.
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De Indische paragraaf vormt de grootste moeilijkheid en de vrees is niet denkbeeldig 
dat op dit punt geen overeenstemming kan worden verkregen. De heer Van der Goes stel
de voor om voorlopig te volstaan met enkele algemene formuleringen en de verdere uit
werking eerst te doen plaatsvinden nadat het tegenvoorstel van Sjahrir50 zal zijn ontvan
gen. Ik heb hiertegen ernstig bezwaar geopperd dat mijns inziens het te voeren beleid ook 
los van deze tegenvoorstellen in grote trekken moet vaststaan.

Tenslotte heb ik de heer Van der Goes meegedeeld dat ik de thans door mij te ontwer
pen nadere Proeve wens beschouwd te zien als eindredactie en ik derhalve gaarne van de 
fractie zal vernemen of zij op basis van deze Proeve bereid is steun te verlenen aan een 
door mij te vormen kabinet.

11 juni
9.00 uur. Overeenkomstig de afspraak was door minister Van Roijen voor een bespre
king uitgenodigd onze ambassadeur te Parijs, jhr. mr. Tjarda van Starkenborgh Stachou
wer, oud-gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Ik heb hem ingelicht over het 
standpunt dat mijnerzijds in het huidige stadium wordt ingenomen ten aanzien van de In
dische kwestie en hem in kennis gesteld van de inhoud van het ontwerp-programma. De 
heer Tjarda kon zich in grote lijnen hiermee wel verenigen, al had hij tegen enkele passa
ges in de paragraaf, welke betrekking heeft op Indonesië, nogal ernstige bezwaren; onder 
meer tegen de volzin: 'De feitelijke toestand wordt aanvaard' en verder tegen de passus 
betreffende de beperkte erkenning van de Republiek Indonesië. Hij stemde volkomen in 
met mijn standpunt dat consequenties dienen te worden getrokken, indien de onderhande- 
lingen met de Sjahrir-groep als mislukt dienen te worden beschouwd; alsmede dat het niet 
aanging om enkel met deze groep contact te onderhouden en haar daarmee een plaats te 
geven, waarop zij in feite geen aanspraak kan maken. Nopens de thans te volgen weg be
stond in feite geen verschil van inzicht; nochtans bleek het mij dat de heer Tjarda pessi
mistischer was nopens het te verwachten verdere verloop dan ik. De heer Van Roijen, die 
de bespreking bijwoonde, wees met nadruk op de moeilijkheden die van de zijde van de 
UNO te verwachten waren bij een veranderen van de koers, welke tot heden is gevolgd. 
In elk geval wilde hij de te verwachten nadere voorstellen van Sjahrir afwachten.

Op mijn vraag of de heer Tjarda eventueel bereid zou zijn de portefeuille van Buiten
landse Zaken op zich te nemen, luidde het antwoord voorwaardelijk gunstig; mits de door 
mij uitgestippelde koers inderdaad door het gehele kabinet zou worden gevolgd en de bei
de figuren Logemann en Van Mook overeenkomstig de door mij uitgestippelde gedrags
lijn zouden worden vervangen door personen die ook voor hem acceptabel zouden zijn. 
De heer Tjarda zei te kunnen begrijpen dat ik hem niet aanzocht voor de portefeuille van 
Overzeese Gebiedsdelen, daar dit tot grote reacties zou leiden.

De heer Tjarda oefende ernstige kritiek uit op het tot dusver gevoerde beleid; ik wees 
er hem nochtans op dat deze belangrijke lichtzijde hieraan was verbonden, dat tijd was 
gewonnen en onze positie in Indië daardoor belangrijk sterker was geworden dan onmid- 
dellijk na de bevrijding. De heer Tjarda betwijfelde of dit voordeel wel opwoog tegen het 
verlies dat door deze schipperspolitiek was geleden. De vraag of Indië nog te redden is, is 
zijns inziens aan ernstige twijfel onderhevig; de situatie -  aldus de heer Tjarda -  is veel 
gecompliceerder en moeilijker geworden, doch in elk geval is het beter om eervol te ver
liezen dan op de huidige wijze.

50 S. Sjahrir, minister-president van de Republik Indonesia.
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Ik stelde hiertegenover mijn zienswijze, welke hierop neerkomt, dat voor een defaitis
tische houding geen plaats is, doch dat realistisch bezien er toch altijd nog een kans is dat 
wij deze voor het Koninkrijk zo uitermate belangrijke kwestie door het wisselen van de 
paarden kunnen oplossen. Besloten werd minister Van Kleffens uit te nodigen naar Lon
den te komen en dan gezamenlijk met de ambassadeur te Londen de gehele situatie te 
overzien, waarmee het gehele vraagstuk van de voorlichting onder de loupe genomen zou 
worden. De heer Tjarda zal ondertussen het programma bestuderen, zijn dokter raadple
gen en verzocht -  indien mogelijk -  nog een verbreding in het kabinet tot stand te brengen 
door een figuur van CHU-huize erin op te nemen.

12 juni
17.00 uur. De heer Tilanus deed voorlezing van het standpunt van zijn fractie, zoals dit 
door hem was neergelegd in een brief welke hij mij ter hand stelde. Ik wees er de heer 
Tilanus op dat de Indische paragraaf nog herziening had ondergaan en vroeg hem of hij 
tegen een eventueel opnemen van personen van CHU-huize in het kabinet principieel be
zwaar zou maken. De heer Tilanus gaf hierop geen definitief uitsluitsel, maar zei nog te 
zullen overwegen wat de houding van de fractie in deze zou zijn. Uit het onderhoud 
kwam vast te staan dat de fractie van de CHU in verschillende opzichten het programma, 
zoals dit door mij werd ontworpen, steunt. Nochtans zijn er meerdere principiële ver
schilpunten die een zich geheel akkoord verklaren met dit programma bij de CHU uitslui
ten. De bespreking droeg een zeer vriendschappelijk karakter.

18.00 uur. De heer Schouten deed mij voorlezing van een door hem aan mij gericht 
schrijven, waarin het standpunt van zijn fractie was neergelegd. Dit schrijven kon -  aldus 
de heer Schouten -  slechts van summiere inhoud zijn, daar in verband met de beperkte 
tijd een uitvoerig ingaan op de verschillende punten van het ontwerp-programma tot zijn 
leedwezen niet mogelijk was. Er ontwikkelde zich een discussie over de vraag, hoe de 
fractie zou staan tegenover personen van ARP-huize, indien deze zouden worden uitge
nodigd om zitting te nemen in het kabinet. Mijn indruk was dat hiertegenover afwijzend 
zou worden gestemd. Het zou natuurlijk de vraag zijn of betrokkene het advies van de 
fractie zou inwinnen. Indien dit zo zou zijn, zou een afwijzend advies volgen, naar ik 
meende te kunnen afleiden uit het onderhoud. Ook dit gesprek droeg overigens een zeer 
prettig karakter. Ik stelde de heer Schouten in kennis van de wijzigingen in de paragraaf 
Indonesië.

20.00 uur. Prof. Romme heb ik te zijnen huize ingelicht over de inhoud van de bespre
kingen gevoerd met de heren Schouten en Tilanus. Vervolgens besprak ik met hem de 
punten van verschil tussen de fractie van de PvdA en mij ten aanzien van het programma. 
De bespreking leidde tot een gemeenschappelijke opvatting nopens de in te nemen stand
punten en mogelijke concessies.

13 juni
11.00 uur. De heer Tjarda verzocht in de Indonesische paragraaf van het ontwerp-pro
gramma nog enige wijzigingen aan te brengen. Deze zijn vervolgens in hoofdzaak in de 
Proeve opgenomen. Voorts werd nog even besproken de te Londen te houden bespreking 
en de daarvoor te treffen voorbereidingen.
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14 juni
Op mijn uitnodiging verscheen op mijn kabinet de vice-president van de Raad van State, 
Beelaerts van Blokland. Ik besprak met hem de tot dusver door mij gevolgde gedragslijn, 
welke zijn volle instemming had. Voorts pleegde ik met hem overleg over de door mij aan 
te nemen houding, bijaldien met de PvdA niet tot overeenstemming zou worden geko
men. Ook naar zijn mening zou ik in dat geval de opdracht niet onder alle omstandighe
den behoeven terug te geven, daar de formulering ervan ruim is en elke oplossing toelaat 
welke een regeren met steun van een eventuele ook wisselende meerderheid in het parle
ment toelaat.

17 juni
Op uitnodiging van de voorzitter van de fractie van de PvdA vond een bespreking plaats 
te mijnen huize tussen de heren Van der Goes van Naters, Drees, Romme en mij. Deze 
bespreking beoogde omtrent enkele punten in het programma (ordening en socialisatie 
mijnen) tot een meer aannemelijke redactie te komen, zulks in verband met de heden te 
houden vergadering van de fractie van de PvdA welke was belegd ter verkrijging van de 
eindbeslissing. Deze bespreking voerde tot een bevredigend resultaat.

's Middags vóór de ministerraad deelde de heer Van der Goes mij mee dat de fractie 
van de PvdA zich akkoord had verklaard met mijn programma en zij de kabinetsformateur 
haar volle vertrouwen schonk.

18 juni
Ik stelde HM op paleis Soestdijk op de hoogte van de door mij gevoerde besprekingen 
met de leiders van de verschillende fracties. Vervolgens stelde ik Haar in kennis van het 
onderhoud door mij ten huize van minister Van Roijen gevoerd met jhr. Tjarda. Van de 
wijzigingen door mij aangebracht in het ontwerp-programma met name met betrekking tot 
de Indonesische paragraaf deed ik voorlezing. Ik besprak met Haar vervolgens mijn 
voornemen om te Londen nader contact op te nemen met de heren Van Starkenborgh, 
Van Kleffens, Michiels van Verduynen en Van Roijen. Ik deelde Haar mee dat de heer 
Tjarda bezwaar maakte tegen een zitting nemen in het kabinet, doch dat ik een hernieuwd 
beroep op hem zou doen, terwijl ik bij een herhaalde weigering zou terugvallen op jhr. 
Michiels van Verduynen. De Indonesische kwestie werd in den brede behandeld. De ver
schillende aspecten belicht. HM drukte Haar grote bezorgdheid uit over de huidige situa
tie, zowel ten aanzien van de vrede in het algemeen als van de toestand in Indonesië.

Ten huize van mr. Van Schaik had ik een bespreking met de gouverneur van de residen
tie, generaal [J.J.G.] baron van Voorst tot Voorst. Ik vroeg hem zijn oordeel over de be
slissing van de post van Oorlog. Hij stemde in met mijn opvatting, dat het niet wenselijk 
is stagnatie te brengen, welke het gevolg zou zijn van het brengen van een geheel nieuwe 
persoon aan het hoofd van dit departement. Nochtans zou deze stagnatie zijns inziens ver
meden worden bij een benoeming van zijn broer baron H. van Voorst tot Voorst51. Hij 
meende dat deze benoeming niet tot ernstige wrijving zou leiden ten aanzien van de leger
leiding. Luitenant-kolonel Fiévez52 zou zijns inziens niet voldoende uitgegroeid zijn om 
direct ministeriabel te kunnen worden genoemd. Of zijn broer eventueel bereid zou zijn de

51 H.F.M. van Voorst tot Voorst (KVP), Eerste-Kamerlid, voorzitter van de nieuw gevormde defensie- 
commissie, waarin leden van beide Kamers zitting hadden.

52 A.N.J.L. Fiévez (KVP), beroepsofficier.
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post te aanvaarden was hem niet bekend. Hij zegde toe hiernaar te zullen informeren, 
zonder dat ik mij daartoe overigens bond.

D E B U U T

19 juni
10.00 en 15.00 uur. Heden had ik nog een bespreking met de heren Drees en Lieftinck, 
die in beginsel bereid bleken zitting te nemen in het kabinet. Ik besprak met name met de 
heer Lieftinck nog verschillende desiderata mijnerzijds met betrekking tot de sanering van 
het overheidsbudget en verdere financiële voorzieningen. Te dien aanzien werd volledige 
overeenstemming bereikt.

20 juni
11.00 uur. Hedenmorgen heb ik de heer Van Maarseveen ontvangen. Ook hij verklaarde 
zich op mijn verzoek bereid tot het kabinet toe te treden. Ik besprak met hem de kwestie 
van de Hoge Raad, berechting van politieke delinquenten en de politie. Met mijn ziens
wijze in deze ging hij in beginsel akkoord; wat de politie betrof, vroeg hij tijd van beraad.

21 juni
10.30 uur. Ook de heer Mansholt verklaarde zich in beginsel bereid. Zeer uitvoerig be
sprak ik met hem de te volgen politiek voor wat de materie zijn departement rakende be
treft.
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22 juni. Londen bij de ambassadeur
Aanwezig: de heren ministers Van Kleffens, Van Roijen en Drees, jhr. Tjarda van Star
kenborgh Stachouwer, jhr. mr. Michiels van Verduynen, ondergetekende.
1. Publieke opinie USA. Minister Van Kleffens deelde hieromtrent het volgende mee: 
Bij het Amerikaanse volk is geen begrip voor de Nederlandse opvatting. Men heeft 
slechts de gedachte dat er onderdrukking plaats vindt in Indonesië en dat de Nederlanders 
in feite geen reële oplossing voorstaan. Wallstreet heeft reeds enige malen zeer belangstel
lend bij de heer Van Kleffens gevraagd naar de situatie. Men vraagt zich af of de tijd niet 
aanbreekt dat uit een oogpunt van financieel beleid het contact moet worden opgenomen 
met Sjahrir en eventueel met de extremisten. De door de bankiers wereld gevolgde politiek 
draagt een zuiver opportunistisch karakter.

Wat de regering aangaat, deze is zeer ongerust over de situatie met betrekking tot Rus
land. Zij vraagt zich af of Nederland het klaar speelt en de in het verleden vervulde wach- 
tersrol zal kunnen blijven vervullen. Sumner Wells53 heeft nog zeer onlangs duidelijk 
kenbaar gemaakt, dat wij elk gezag en prestige kwijt zijn en heeft de concrete vraag ge
steld, waarom Nederland geen trusteeship van de UNO aanvaardt.
2. Situatie UNO. De heer Van Kleffens verwacht zeer zeker een ingrijpen van de UNO, 
daar Rusland elke gelegenheid om zich te rehabiliteren van het in februari 1946 geleden 
echec wil benutten. Een te lang rekken van de onderhandelingen met Sjahrir kan zodanige 
aanleiding zijn, We hebben -  aldus de heer Van Kleffens -  niet de tijd voor veel verder 
onderhandelen; trouwens hiervan is geen enkel resultaat te verwachten.
3. Standpunt van de heer Van Kleffens. We moeten onze morele standing herwinnen 
door het volgen van een positieve politiek welke slaat op alle omstandigheden. Wij als 
Nederlanders hebben in troebele omstandigheden een trek welke zou kunnen worden aan
geduid met het woord 'constitutionalisme'. Wij zien voorbij dat levende krachten aan het 
werk zijn welke sterker zijn dan de constitutie. De wijze van behandeling van de Indone
sische kwestie herinnert zeer sterk aan 1830. Koning Willem I had steeds gelijk, zuiver 
staatsrechtelijk gezien, maar toch verloor hij België. Er is geen voorvader tegen wie de 
Koningin zoveel bezwaar heeft als Willem I. Wij mogen de fout van 1830 niet herhalen. 
Wat zal het gevolg zijn van het ingrijpen van de UNO? Het instellen van een onderzoek 
hetgeen neerkomt op een inventarisatie van de standpunten en wensen. Het uit te brengen 
rapport zou onder meer releveren de wens van de inlanders om vrijheid; de aanwezigheid 
van reactionairen in Nederland en constateren dat in deze streek, die van zo grote interna
tionale betekenis is, wij Nederlanders niet bij machte zijn de orde te herstellen en te hand
haven. Tijdens het onderzoek zou zeer waarschijnlijk een status quo moeten worden aan
vaard, welke een versterking van de troepenmacht in Indonesië zou beletten. Zelfs al kun
nen wij tot overeenstemming komen met Sjahrir, dan nog zijn wij op wankele basis, daar 
deze te weinig duurzaam en reëel zal blijken.

De Indonesiërs volgen een te opportunistische politiek. Wij moeten het initiatief grij
pen door aan de Engelse en Amerikaanse regering het volgende mee te delen: Wij hebben 
onderhandeld, doch zijn tot geen resultaat gekomen. Zelfs al zouden wij alsnog een resul
taat bereiken dan zou de tot stand gebrachte overeenkomst zeer precair en allerminst blij
vend zijn. We hebben het alternatief met geweld de opstand te onderdrukken. Zelfs al 
zouden wij dit vermogen, dan wensen wij dit niet. Aan een ieder, die bewust niet blijven 
wil, zeggen wij: ga in vrede. In het Koninkrijk der Nederlanden is plaats voor iedereen,

53 S. Wells, Amerikaanse oud-onderminister van Buitenlandse Zaken.
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maar wij kunnen degenen niet gebruiken die zich niet vrijwillig onder het Koninkrijk 
scharen. Nochtans zijn wij ons terdege bewust van onze verantwoordelijkheid voor de 
handhaving van orde, rust en veiligheid in deze strategisch belangrijke gebieden. Hier 
mag geen vacuüm bestaan en het is onmogelijk dat de Indonesiërs dit zelf opvangen. 
Daarom wenden wij ons tot Engeland en Amerika. Zeggen dan Engeland en Amerika dat 
het noodzakelijk is om het voor te leggen aan de UNO, zulks in verband met Rusland, 
dan staan wij sterker, doordat wij zelf het initiatief hebben genomen. Te zeer toch glijden 
wij af en zakt ons prestige.'
4. Standpunt Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Van de bijeen te roepen rijksconfe
rentie moeten wij ons niet teveel voorstellen. De vraag moet worden gesteld: Kunnen wij 
het bestuur herstellen door het gebruik van geweld? Wij kunnen dit niet doen. Tegen 
januari 1947 zouden we het eventueel vermogen, maar ook dan wordt het een ontzettende 
onderneming en jarenlange strijd. Ook financieel kan Nederland dit niet dragen. Denken 
wij alleen reeds aan het herstel van wegen, bruggen, havens en fabrieken in Indonesië, 
aan de destructies in eigen land, aan het gemis aan achterland in Duitsland, dan zien we 
voor welk een formidabele taak financieel en economisch Nederland is geplaatst. Zelfs al 
putten we ons uit, dan is een militaire strijd van jaren nog onmogelijk.

Is er dan een andere mogelijkheid om tot een oplossing te komen? Ja, maar een zeer 
pijnlijke, namelijk dat we doelbewust afstevenen op een ons op te dragen trusteeship over 
de dissidente delen inclusief Sumatra. Dit zou niet rechtstreeks moeten gebeuren, maar 
via de weg van de inschakeling van Engeland en Amerika welke wij vragen om finan
ciële, militaire en diplomatieke hulp. Hierbij kan worden aangevoerd dat het hier betreft 
een restant van de oorlog, alsmede dat een bestuursvacuüm internationaal ernstige gevol
gen zou kunnen hebben, vooral ook waar van Russische zijde beïnvloeding zou plaats 
vinden.

Een wellicht nog betere opzet zou zijn om aanstonds Engeland en Amerika gelijktijdig 
te benaderen en niet te spreken over trusteeship, doch als betrokkenen in de combined 
chiefs o f s ta jftn  daarbij te wijzen op onze en hun verantwoordelijkheid tegenover de be
volking om te komen tot herstel van orde en rust en daarna het volk te brengen tot wel
vaart. Te duchten is dat Amerika direct verwijst naar de UNO. Doch bij deze gedragslijn 
hebben wij Amerika en Engeland te voren mede deelgenoten gemaakt. Het is -  aldus de 
heer Tjarda -  een noodsprong en het houdt in de liquidatie van het huidige Koninkrijk.

Bij de verdere gedachtenwisseling wordt het voor en tegen van deze suggestie uitvoerig 
belicht. De morele waarde van het eigen initiatief, het naar voren brengen van de eigen 
erkenning van onze morele verplichting, onze eigen financiële en economische onmacht 
om Indië tot welvaart te brengen, al deze overwegingen hebben tenslotte bij deze gedach
tenwisseling geleid tot de conclusie dat het onze eerste plicht is om ons morele prestige te 
herwinnen, het overleg te openen met Engeland en Amerika; met andere woorden het pro
bleem te brengen in internationaal verband; zelf een regionale samenwerking te bepleiten, 
al of niet hiertoe te geraken via de UNO. Dit regionale verband zal dan wellicht omvatten 
Engeland, Amerika, Frankrijk en Australië. Het contact met Sjahrir dient niet te worden 
verbroken. Van Mook ware vooralsnog te handhaven; doch hem ware een tweede man ter 
beschikking te stellen, waaraan hij de onderhandelingen zou overlaten; deze tweede man
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of eventueel nog een derde zou hem dan op korte termijn moeten vervangen. Hierbij tre
den naar voren figuren als mr. W.H. van Helsdingen en F. de Boer.54

24 juni
13.15 uur. De heer Neher ontving ik hedenmiddag te mijnen huize. Op mijn vraag of hij 
eventueel bereid zou zijn de post van het ministerie van Verkeer en Waterstaat op zich te 
nemen, werd zijnerzijds bevestigend geantwoord.

Met dr. Gielen55 besprak ik vervolgens de problemen op het terrein van het departe
ment van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Ook hij verklaarde zich zo nodig be
reid het ambt van minister te aanvaarden.

Des avonds had ik een bespreking met prof. De Quay, prof. Kaag, prof. Van Berkum, 
dr. Huysmans en mr. Steinkühler56 over de bezetting van de post Economische Zaken. 
Prof. Van Berkum zegde toe zich te zullen beraden. Dr. Huysmans verklaarde zich bereid 
om bij een weigering van prof. Van Berkum de post te aanvaarden.

25 juni
Prof. Van Berkum bericht mij telefonisch niet bereid te zijn de post van Economische Za
ken op zich te nemen.

14.00 uur. Ik had een bespreking met mr. Van Helsdingen over de bezetting van Over
zeese Gebiedsdelen. Hij vroeg om beraad.

26 juni
Mr. Van Helsdingen antwoordt in afwijzende zin. Hij acht zich niet de aangewezen per
soon. Hij is van oordeel dat in elk geval eerst alle andere mogelijkheden moeten worden 
overwogen.

16.00 uur. Ik stelde de voorzitter van de Tweede Kamer, mr. Van Schaik, op de hoogte 
van de gang van zaken en besprak met hem de moeilijkheden met betrekking tot de voor
ziening van de posten van Overzeese Gebiedsdelen en Economische Zaken.

20.00 uur. Ik ontving te mijnen huize de heer Vos. Ik besprak met hem de voorgenomen 
samenstelling van het kabinet, waarbij voor hem door mij een plaats was ingeruimd op 
het departement van Verkeer. Het huidige departement van Verkeer en Energie zou niet 
langer gehandhaafd blijven, terwijl ik overwoog ook de zeescheepvaart bij Economische 
Zaken onder te brengen. De heer Vos maakte hiertegen overwegend bezwaar. Het was 
voor hem een grote teleurstelling dat hij door mij niet werd aangezocht voor het ambt van 
minister van Handel en Nijverheid. Tegen de vorming van een departement van Economi
sche Zaken ontwikkelde hij eveneens bedenking. Hij zou mij nader berichten.

Vervolgens had ik opnieuw een bespreking met de heren Drees en Lieftinck, die bij 
mij opnieuw aandrongen op de opneming, hetzij van de heer Schermerhom, hetzij van de 
heer Logemann, en de overige aspecten van de kabinetsformatie met mij doornamen. Ik 
wees erop dat ik tot de opneming van deze personen in het kabinet niet kon overgaan.

54 W.H. van Helsdingen, raad-adviseur bij het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen; F. de Boer, waar
nemend burgemeester van Amsterdam; van liberale huize.

55 J.J. Gielen (KVP), hoofdinspecteur Lager Onderwijs te Nijmegen.
56 H.A. Kaag (KVP), hoogleraar economie aan de Katholieke Economische Hogeschool Tilburg 

(KEHT); P.P. van Berkum, hoogleraar bedrijfshuishoudkunde aan de KEHT; A.M.C.J. Steinkühler 
(KVP), lid van de Eerste Kamer.
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Daarop bespraken wij enkele andere figuren onder wie de heer Quarles van Ufford57, 
commissaris van de koningin in Gelderland.

27 juni
Ik bezocht de heer Quarles van Ufford en stelde hem de vraag of hij eventueel bereid zou 
zijn de post van Overzeese Gebiedsdelen, dan wel die van Buitenlandse Zaken in het 
nieuwe kabinet te aanvaarden. De heer Quarles had hiertegen overwegend bezwaar, doch 
zegde mij toe zich te zullen beraden (op 28 juni volgde negatief bericht).

28 juni
Te negen uur ontving ik de heer Huysmans op mijn kabinet, die mij toezegde zich be
schikbaar te stellen voor het ambt van minister van Economische Zaken. De kwestie van 
de zeeschepen zou in nader overleg met de heer Vos worden besproken; de Staatsmijnen 
zouden in elk geval naar Economische Zaken overgaan,

30 juni
Ik had mij dit weekend voor een kort bezoek naar Kerkrade begeven, maar ben daar plot
seling in de voormiddag alweer vertrokken, 's Avonds om half negen had ik een bespre
king met de heer Jonkman58, die zich -  zij het na enige aarzeling -  beschikbaar stelde 
voor een eventuele vervulling van het ambt van minister van Overzeese Gebiedsdelen. Hij 
wees mij erop dat hij zich enkel voor het staatkundige capabel voelde, hetgeen zijns in
ziens niet het geval was voor wat betreft het fmancieel-economische. Hij vestigde de aan
dacht op prof. Van Asbeck59.

Dezelfde avond bezocht ik om half elf prof. Van Asbeck. Deze verkeerde in de onmo
gelijkheid vanwege gezondheidsredenen tot het kabinet toe te treden. Ingevolge medisch 
advies zou hij zich naar Zwitserland begeven. Daarenboven vestigde hij mijn aandacht er
op dat -  indien ik een figuur zocht die voor wat betreft het Indisch beleid een minder ver
gaand standpunt innam dan de heer Logemann -  hij daarvoor niet in aanmerking kwam, 
aangezien hij nog iets linkser stond dan de heer Logemann. De heer Jonkman daarentegen 
kwam zijns inziens wel in aanmerking.

1 ju l i
De heer Logemann zei mij volkomen te begrijpen dat ik geen beroep op hem deed, doch 
hij verzocht mij met nadruk om prof. Schermerhom, zoal niet in het kabinet op te nemen, 
dan toch als commissaris-generaal naar Indië te zenden. Ik deelde hem mee dat ik ook 
hiertegen overwegend bezwaar had, doch wel wilde overwegen hem in een driemanschap 
op te nemen. Ik wees hem er echter met nadruk op dat de beslissing hierover eerst door 
het volledige kabinet kon worden genomen en met name de toekomstige minister van 
Overzeese Gebiedsdelen hierin had mee te spreken.

10.00 uur. De heer Ringers60 had in de aanvang overwegend bezwaar tegen een weer op
treden als minister van Openbare Werken en Wederopbouw. Hij zou het nochtans ernstig 
overwegen en mij nog vóór twee uur berichten. Met name ten aanzien van het Indisch be
leid stond hij -  ofschoon hij het programma aanvaardde -  in feite sceptisch.

57 C.G.C. Quarles van Ufford (CHU), commissaris van de koningin in Gelderland.
58 J.A. Jonkman (PvdA), laatste voorzitter van de Volksraad.
59 F.M. van Asbeck (PvdA), hoogleraar aan de RU Leiden.
60 J.A. Ringers (partijloos), demissionair minister van Openbare Werken en Wederopbouw.
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Ik heb deze morgen aan allen, die ik uitnodigde om zitting te nemen in het nieuwe 
kabinet, een schrijven gericht, waarbij ik hen verzocht om vóór twee uur hun definitieve 
standpunt kenbaar te maken. Om twee uur kon ik constateren dat de vorming van het 
kabinet een voldongen feit was geworden en heb ik het Kabinet der Koningin dienover
eenkomstig ingelicht.

Op 6 juli 1946 presenteerde Beel zijn kabinet in de Tweede Kamer. De rooms-rode coali
tie werd door hem getypeerd als 'het nieuwe bestand'.
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Kabinetscrisis 1947

Op 18 augustus 1945 hadden Indonesische nationalisten onder leiding van Soekamo en 
Hatta de onafhankelijke Republiek Indonesië uitgeroepen, De Nederlandse regering wei
gerde aanvankelijk elk contact met de republikeinse leiders, die zij als collaborateurs 
beschouwde. Toen Sutan Sjahrir, die een onbesmet oorlogsverleden bezat, als minister
president van de republikeinse regering optrad, kwamen onderhandelingen tussen de 
Nederlandse en republikeinse regering op gang, welke uiteindelijk resulteerden in het 
akkoord van Linggadjati. Het akkoord voorzag in de opbouw van een federale staat In
donesië, die in een Unie verbonden zou zijn met het Koninkrijk der Nederlanden. Het 
akkoord was door de republikeinse leiders aarzelend aanvaard. Het republikeinse leger, 
radicale partijen en de pemuda (militante jongeren) hielden evenwel vast aan een een
heidsstaat Indonesië, los van Nederland. Zij schonden stelselmatig de overeengekomen 
wapenstilstand.

Het kabinet-Beel besloot op 20 juli 1947 tot een militaire actie tegen de 'onwillige ele
menten' in de Republiek en zegde het akkoord van Linggadjati op. De actie had niet tot 
doel de Republiek te vernietigen, maar haar tot orde te roepen -  de Nederlandse regering 
sprak daarom van een 'politionele actie'. De actie beperkte zich tot de bezetting van de be
langrijkste produktiegebieden op Java en Sumatra en kreeg daarom als militaire codenaam 
'operatie product'. De Nederlandse regering hoopte dat de Republiek door het machtsver
toon zou inbinden en dat gematigde nationalistische leiders naar voren zouden treden. 
Deze hoop bleek ijdel. De Nederlandse regering had ook de internationale repercussies 
onderschat: de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties greep in en nam een resolutie 
aan, waarin Nederland werd opgeroepen de vijandelijkheden te staken. Op 4 augustus 
1947 voldeed Nederland aan dit verzoek De militaire doelen waren op dat moment na
genoeg bereikt. Vanuit Batavia werd door landvoogd Van Mook en legercommandant 
Spoor op de Nederlandse regering druk uitgeoefend de Veiligheidsraad te trotseren. Zij 
drongen erop aan hen te machtigen de republikeinse hoofdstad Djokjakarta te bezetten en 
aldus de Republiek te ecarteren. Deze aandrang uit Batavia splijtte het kabinet-Beel in Den 
Haag in twee helften: de katholieke ministers wilden de machtiging verlenen, de socia
listische ministers wilden daar niets van weten. De tegenstelling schiep een impasse die 
geleidelijk naar een kabinetscrisis voerde.

6 augustus
9.00 uur. Met prof. Schermerhom61 besprak ik de volgende punten.
1. Het voortbestaan van de commissie-generaal (CG). Ik deelde hem mijn persoonlijk 

standpunt mee; hierop neer komende dat in de fase waarin we thans geraakt zijn voor 
het voortbestaan van de CG geen voldoende aanleiding meer bestaat. Zodra mogelijk 
toch zal tot de vorming van de federale raad moeten worden overgegaan, hetgeen tot 
gevolg heeft dat de meeste punten, tot dusver in het contact met de republiek bespro
ken door de CG, alsdan bespreking zullen vinden in de federale raad. Deze zal wor
den samengesteld uit luitenant gouvemeur-generaal en vertegenwoordigers van alle

61 W. Schermerhom was voorzitter van de commissie-generaal die bij wet van 3 september 1946 was 
ingesteld. De commissie was naar Indonesië gezonden om met de republikeinen te onderhandelen en 
had het akkoord van Linggadjati tot stand gebracht. Schermerhom was voor beraad naar Den Haag te
ruggekeerd.
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deelstaten. Een omzetting van de CG in delegatie ex artikel 17 van de overeenkomst 
van Linggadjati is na de opzegging van deze overeenkomst niet meer aan de orde en 
zou los daarvan voor de beide leden van de CG weinig aanlokkelijk zijn. De heer 
Schermerhom erkende de juistheid van dit betoog, hetwelk hij onderschreef. Hij zei 
zich nochtans af te vragen of van de ervaring en het inzicht van hem en de heer Van 
Poll62 door de regering ook niet in de verdere toekomst een nuttig gebruik zou zijn te 
maken door hen bijvoorbeeld uit te nodigen de besprekingen van het kabinet te wijden 
aan het Indische vraagstuk bij te wonen. Ik merkte op dat ik hierover nog geen oor
deel kon vellen.

2. Tevens deelde ik de heer Schermerhom mee dat ik afwijzend stond tegenover de mij 
door hem zondagavond laatstleden gedane suggestie. Deze kwam hierop neer dat hij 
het kabinet in overweging gaf hem uit te zenden naar de Verenigde Staten, nu de heer 
Sjahrir63 daar arriveerde. Hij wenste dan contact op te nemen met Sjahrir, teneinde 
deze te weerhouden van anti-Nederlandse actie en nader contact met hem te leggen ter 
overbrugging van de huidige moeilijkheden. Ik stelde er hem van in kennis dat ik 
maandag laatstleden in de vergadering van het kabinet mij afwijzend had gesteld 
tegenover deze suggestie op de volgende gronden:
a. de aanwezigheid zowel van de voorzitter van de CG als van de voorzitter van de 

voormalige republikeinse delegatie zou er toe kunnen leiden dat van Amerikaanse 
zijde binnen het kader van de goede diensten gepoogd zou worden aldaar de be
sprekingen te hervatten en onderhandelingen te voeren; waaraan alsdan moeilijk 
zou zijn te ontkomen. Terwijl dit onder alle omstandigheden moet worden verme
den.

b. waar de onderhandelingen daarenboven volgens een zeer strakke lijn zullen dienen 
te worden gevoerd hij (prof. Schermerhom) daarvoor niet de eerst aangewezene 
wordt geacht en zijn kwaliteiten elders liggen.

c. daar de heer Van Kleffens de enige persoon is die in de Veiligheidsraad het woord 
kan voeren, is ook uit dien hoofde de aanwezigheid van de heer Schermerhom 
niet vereist.

De heer Schermerhom betreurde mijn standpunt en vestigde er de aandacht op dat juist hij 
het geweest was, die de republikeinse delegatie zover had gekregen dat zij bijna alle eisen 
van de Nederlandse regering aanvaardde. Ik wees de heer Schermerhom er voorts op het 
onjuist te achtten dat hij met de heer Sanders64, rechtstreeks contact voerende met de heer 
Mitcheson65, een eigen beleid had gevolgd, waarvan noch de luitenant gouvemeur-gene
raal noch de regering hier te lande kennis droeg. De heer Schermerhom achtte dit onder 
de gegeven omstandigheden noodzakelijk en verklaarde dat de luitenant gouvemeur-gene
raal hiervan niet volledig onkundig was. Vervolgens werd de huidige situatie nog eens 
onder de ogen gezien en met name de acute moeilijkheden besproken.

62 M.J.M. van Poll (KVP), lid van de commissie-generaal.
63 S. Sjahrir, die kort voor de politionele actie als premier was opgevolgd door A. Sjarifoeddin, was 

naar New York gegaan om de republikeinse zaak bij de Veiligheidsraad te bepleiten.
64 P. Sanders (PvdA), secretaris-generaal van de commissie-generaal.
65 J.M.L. Mitcheson, Britse consul-generaal te Batavia.
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10.00 uur. Bespreking ten huize van minister Jonkman met minister Van Boetzelaer en 
prof. Fran?ois.66 Besproken werd de inhoud van het telegram van de heer Van Kleffens. 
 67

Ik verklaarde overwegende bezwaren te hebben tegen verder tegemoet komen aan de 
verlangens van de Veiligheidsraad. Eenmaal door de Nederlandse regering gesteld zijnde 
dat de VR onbevoegd is, moeten wij tegenover een verder optreden van de VR een in 
principiis obsta stellen. Mocht de raad onder de vlag van 'buiten beschouwing latende de 
vraag van de bevoegdheid' toch verder optreden, dan zou een tegemoetkoming onzerzijds 
een steeds verder af glijden alsmede een belangrijke verzwakking van ons principiële 
standpunt inhouden. Daarenboven zou de Republiek daardoor internationaal met onze 
medewerking steeds verder in het zadel worden gebracht. Tenslotte zou dit niet begrepen 
worden door de goedwillende Indonesiërs op Java en Sumatra en de Malino-gebieden68 
en hun positie ernstig ondermijnen.

Prof. Frangois, ofschoon in beginsel zich volkomen stellende achter mijn standpunt, 
zou een commissie van onderzoek van de zijde van de VR ter controlering van het be
stand uiteindelijk nog aanvaardbaar achten, doch zou in geen geval verder willen gaan. 
De heer Jonkman achtte een door de VR benoemde commissie niet aanvaardbaar. De sug
gestie van de heer Van Kleffens om in te stemmen met een onderzoek door Amerikaanse 
officieren binnen het kader van de aangeboden goede diensten wordt door alle aanwezi
gen als aanvaardbaar beschouwd. Besloten wordt dit standpunt aan de kabinetsvergade
ring van hedenmorgen voor te leggen.

15.30 uur. Tijdens een telefonisch onderhoud met de heer Van Kleffens na afloop van de 
ministerraad heeft de heer Van Boetzelaer hem op de hoogte gebracht van de beslissing 
van het kabinet. Ik heb daarop de heer Van Kleffens meegedeeld dat in het kabinet een 
stroming is, die van oordeel is dat op dit kritieke moment niets mocht worden verzuimd 
om de situatie ten onze gunste te doen keren en uit dien hoofde het hoogst nuttig achtte 
indien de heer Schermerhom onverwijld naar Washington zou vliegen, teneinde een 
tegenwicht te vormen tegen de heer Sjahrir en diens verklaringen in pers en radio of deze 
anderszins zou kunnen rechtzetten. Terwijl hij voorts in contact zou kunnen treden met de 
heer Sjahrir teneinde deze te bewegen zijn anti-Nederlandse houding te laten varen.

Ik zei de heer Van Kleffens dat ik dit standpunt niet deelde en ook uit hoofde van de 
persoon van Schermerhom ernstig bezwaar had tegen zodanige missie. De heer Van 
Kleffens vond het erg naïef om te veronderstellen dat de heer Schermerhom invloed zou 
kunnen uitoefenen op de heer Sjahrir en verklaarde zich niet te zullen verzetten tegen uit
zending. Hij achtte deze echter onnodig en niet zonder bedenking, indien hij [Schermer- 
horn] zich in pers en radio zou uiten.

66 J.A. Jonkman (PvdA), minister van Overzeese Gebiedsdelen, werd in deze dagen getroffen door een 
aanval van gordelroos; daarom vond deze bespreking aan zijn ziekbed plaats. C.G.W.H. baron van 
Boetzelaer van Oosterhout (partijloos), minister van Buitenlandse Zaken; J.P.A. Frangois, raad-advi- 
seur van het ministerie van Buitenlandse Zaken, hoogleraar volkenrecht RU Leiden.

67 Het telegram is opgenomen in: Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrek
kingen 1945-1950 X, P.J. Drooglever, M.J.B. Schouten ed., RGP, Kleine Serie (KS) nr. 52 (Den 
Haag 1982) p. 246-247.

68 Dit waren de federale deelstaten in Indonesië buiten het republikeinse gebied welke sedert een confe
rentie te Malino (een bergdorp bij Makassar) van 15-25 juli 1946 tot stand waren gebracht.
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16.00 uur. Bespreking met HM de Koningin op Huis ten Bosch. HM deelde mij mee dat 
Zij Haar standpunt ten aanzien van een eventueel verder doortrekken van de troepen naar 
Djocja thans had bepaald. De door mij aan Haar verstrekte gegevens verkregen van gene
raal Spoor nopens Haar vraag of deze expeditie vele slachtoffers zou vergen, achtte Zij 
van voldoende houvast. De mededeling van generaal Spoor dat de onhoudbare toestand 
bij niet oprukken naar Djocja meer slachtoffers dreigt te zullen vergen bij een langer 
voortduren dan de operatie zelf, doet dit bezwaar tegen deze operatie bij Haar wegvallen. 
Uit de rapporten van de luitenant gouverneur-generaal en anderen is HM ook voldoende 
gebleken dat de leiding in Djocja volkomen in handen is van extremisten. Terwijl de re
actie van de Indonesische bevolking in de thans bevrijde gebieden Haar duidelijk heeft 
doen blijken dat ook nu na een militaire operatie een samengaan in vooruitstrevende rich
ting mogelijk blijft, met andere woorden de Indonesische volksziel daardoor niet onher
stelbaar wordt gekwetst.

HM vroeg de voortzetting van een krachtig beleid in de zin als door de regering thans 
gevolgd. Zij onderschreef mijn standpunt nopens de internationale situatie, als gevolg 
waarvan onder bepaalde omstandigheden een afwijzing van verdere verlangens van de 
VR tot verdere moeilijkheden zou kunnen leiden en verklaarde voorts dat mocht onver
hoopt het door mij uitgestippelde beleid tot een interne crisis leiden, Zij ook dit zou accep
teren. HM was overtuigd dat de huidige moeilijkheden zouden worden opgelost en te 
blijven rekenen op een doelbewust beleid. Zij nam met mij het standpunt in dat mocht de 
situatie binnen het grondgebied van de Republiek of aan de huidige demarcatielijnen on
houdbaar worden en opnieuw slachtoffers zou vergen, de regering op grond van haar 
verantwoordelijkheid zou moeten doortasten, hetgeen betekenen zou een opruiming van 
het broeinest Djocja.

9 augustus
11.00 uur. Met de heer Michiels van Verduynen, Nederlands ambassadeur te Londen en 
minister Van Boetzelaer besprak ik de huidige internationale situatie. De heer Michiels 
verklaarde in te stemmen met de door de regering gevolgde gedragslijn. Zijns inziens 
moet elke verdere inmenging van VR worden afgewezen en dient de regering het eenmaal 
ingenomen standpunt, houdende de niet-bevoegdheid van de VR om te treden in deze 
interne aangelegenheid van het Koninkrijk der Nederlanden, onverzwakt te handhaven. 
Daarnaast moet getracht worden om in feite zover mogelijk tegemoet te komen aan de 
naar voren tredende wensen, teneinde zodoende het aan Amerika gemakkelijk te maken 
de eenmaal aangeboden goede diensten te honoreren. Mocht Amerika dus wensen om 
bepaalde andere staten bij het onderzoek te betrekken dan ware zijns inziens binnen het 
kader van de good offices daaraan tegemoet te komen. Geef, aldus de ambassadeur, aan 
Amerika eventueel de gelegenheid om een commissie te benoemen die haar terzijde staat, 
maar blijf volkomen handhaven het eenmaal ingenomen rechtsstandpunt.

De ambassadeur gaf nader verklaring van het standpunt van de Engelse regering en 
van zijn met Bevin69 en Foreign Office gevoerde besprekingen. Hieruit bleek mij dat de 
verklaring van Bevin tegenover het Lagerhuis oorspronkelijk in veel scherpere bewoor
dingen was gesteld, doch dank zij de heer Michiels belangrijk was afgezwakt. Met be
trekking tot de door Engeland gecancelde leveranties was de heer Michiels niet pessimis
tisch gestemd, al zal een 'officiële' toestemming voorshands niet wel mogelijk zijn. De

69 E. Bevin, minister van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk.
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heer Michiels deed mededeling van zijn gesprek met de koning alsmede met de aartsbis
schop van Canterbury. Deze laatste verklaarde na zijn uiteenzetting volkomen begrip te 
hebben voor de door de Nederlandse regering gevolgde gedragslijn.

14.00 uur. Met prof. Romme besprak ik achtereenvolgens de volgende punten:
1. De moeilijkheden in de PvdA, waarbij ik met name wees op de mijns inziens onjuiste 

staatkundige opvatting welke steeds duidelijker naar voren treedt nopens de onderlin
ge verhouding van leden van het kabinet, tevens leden van de PvdA-fractie en -partij. 
Deze leden van het kabinet worden in bijzonder in deze fase, nu het Indonesische con
flict actueel is, telkens in beslag genomen door bespreking met fractieleider en partij
bestuur; dit leidt tot onjuiste verhoudingen, zich demonstrerend in het kabinet en ver
lamt hun activiteit. Thans weer treedt dit naar voren door de aandrang welke op het 
kabinet en speciaal op mij wordt uitgeoefend om terwille van de partij de heer Scher- 
merhorn uit te zenden naar New York en Lake Sucesse70. De heer Romme stemde 
volkomen in met mijn standpunt in deze.

2. Ik gaf hem een overzicht van de laatste ontwikkeling van de Indische kwestie, voor
namelijk in internationaal opzicht met de door mij gedane suggestie om in een open
lijke verklaring in te luiden: de door ons voorgenomen vorming van de federale rege
ring; de onderschikking voorshands van de thans door ons bezette gebieden onder de 
federale raad; het openen van de gelegenheid vervolgens tot het langs democratische 
weg uitspreken van de bevolkingsgroepen op Java en Sumatra overeenkomstig artikel 
3 en 4 van Linggadjati; de vorming van de lagere federale organen alsmede de uitnodi
ging tot de Republiek om hieraan deel te nemen, naast de overige deelstaten en verte
genwoordigers uit voormelde gebieden. Hij stemde hiermee in, mits voorkomen werd 
dat uit deze uitnodigingen zou kunnen worden afgeleid een aanvaarding onzerzijds 
van de door de Republiek gepretendeerde soevereiniteit. Het zou namelijk, volgens de 
heer Romme, mogelijk zijn dat de republiek met handhaving van deze stelling toch 
gevolg zou geven aan de uitnodiging. Voorts achtte hij het een gebiedende eis dat in 
de federale raad reeds aanstonds vertegenwoordigers uit de thans door ons bezette 
gebieden van Java en Sumatra werden opgenomen en dus niet volstaan werd met re
presentanten van de Republiek, Oost-Indonesië en West-Bomeo. Uit dit laatste toch 
zou kunnen worden afgeleid dat de Nederlandse regering ook na het politioneel optre
den, de Republiek ziet als representante van geheel Java en Sumatra.

3. Ik deelde de heer Romme mee dat de plannen met betrekking tot de heer Matser71 zeer 
waarschijnlijk zouden doorgaan en dat ik met de heer Jonkman nog heden zou bespre
ken de kwestie taakverdeling tussen hem en mij inzake de post Overzeese Gebieds
delen.

17.30 uur. De heer Jonkman bezocht mij. Ik deelde hem mijn beslissing mee inzake het 
mij vrij maken van het departement van Binnenlandse Zaken en van mijn voornemen om 
de heer Matser hiervoor voor te dragen, hetgeen zijn volle instemming had. Vervolgens 
zette ik mijn standpunt uiteen volgens hetwelk het niet wenselijk is om ter verlichting van

70 Lake Success, op Long Island, New York, standplaats van de Verenigde Naties.
7 1 C.G. Matser (KVP), burgemeester van Arnhem werd door Beel aangezocht om zijn portefeuille Bin

nenlandse Zaken over te nemen. Matser weigerde. Daarop vond Beel oud-KVP-voorzitter P.J. Wilte- 
man bereid om minister van Binnenlandse Zaken te worden; deze werd op 17 september 1947 be
ëdigd. Minister-president Beel had nu de handen vrij om de zieke Jonkman bij te staan.
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zijn taak een nieuwe persoon aan te trekken als lid van het kabinet, belast met de finan
ciële en economische aangelegenheden van Overzeese Gebiedsdelen. Hiervoor toch zou 
bij de bestaande verhouding in het kabinet aangezocht moeten worden een persoon niet 
behorende tot een van de beide grootste fracties, afgescheiden hiervan zou de persoons- 
keuze zeer moeilijk zijn en de samenwerking tussen hem, de nieuw benoemde, en mij 
zeker in de aanvang nog moeten groeien, hetwelk een vlot verloop van zaken niet ten 
goede zou komen. De heer Jonkman verklaarde hiervoor begrip te hebben en in beginsel 
met mijn suggestie, om met ons beiden deze problemen tot een oplossing trachten te 
brengen, in te stemmen. Ik gaf daarbij drie wegen aan.
a. De heer Jonkman zou worden ontlast van zijn huidige portefeuille en als minister 

zonder portefeuille zich beperken tot het vraagstuk van de staatkundige hervormingen, 
terwijl ik ad interim de portefeuille van Overzeese Gebiedsdelen zou waarnemen, 
waarna, zodra meer normale omstandigheden zullen zijn ingetreden, nog altijd kan 
worden uitgezien naar een nieuwe minister van OG.

b. Als voren doch met dit verschil, dat ik definitief de portefeuille van OG. zou oveme- 
men. Zowel in geval A als in geval B zou een nauwe samenwerking tussen ons bei
den vereist blijven.

c. De heer Jonkman zou zich beperken tot Indonesië, terwijl ik de vraagstukken van 
Suriname en de Antillen als afzonderlijke portefeuille zou krijgen.

Tegen een splitsing van de huidige portefeuille in een staatkundig en een financieel- 
economisch gedeelte, hetwelk laatste dan door mij zou worden verzorgd, heb ik ernstig 
bezwaar gemaakt, zowel uit hoofde van mijn niet speciaal deskundig zijn op dit terrein 
welk bij zodanige splitsing dan toch verwacht mag worden, als uit hoofde van de verwe
venheid van de staatkundige, financiële en economische problemen.

De heer Jonkman zegde toe een en ander te zullen overwegen en wij spraken af hier
over op zeer korte termijn tot een decisie te zullen komen teneinde, deze tegelijk met de 
portefeuillewisseling van Binnenlandse Zaken te publiceren. De vraag in hoeverre het no
dig is de beide fractievoorzitters ter zake vooraf in te lichten zullen wij nader onder ogen 
zien.

De heer Van Boetzelaer kwam vervolgens en wij bespraken de laatste telegrammen van 
Van Kleffens en Van Mook. De suggestie vervat in het telegram van Van Kleffens no
pens inschakeling vreemde troepen enzovoorts werd als onjuist afgewezen. Mocht de 
Republiek weigeren in te gaan op de goede diensten van Amerika thans door Foote72 
opnieuw in opdracht van het State Department aangeboden, dan wel mocht dinsdag de 
Veiligheidsraad verder willen gaan met inmenging, dan zal beslist moeten worden over 
een verder ingrijpen en doortrekken naar Djocja.

10 augustus
11,30 uur. Bespreking met de katholieke ministers, te mijnen huize. Achtereenvolgens 
bespraken wij de volgende kwesties:
1. Verschijnselen in de Partij van de Arbeid. Steeds duidelijker treedt aan het licht dat de 
leden van de PvdA, die als minister zitting hebben in het kabinet in hun beleid onder di
recte controle staan van fractie en partij. Bij voortduring worden zij geroepen tot bijwo
ning van vergaderingen en conferenties met de leidende figuren van fractie en partij. Deze 
ontwikkeling verontrust, aangezien hiermee de Engelse verhoudingen op staatkundig

72 W.A. Foote, consul-generaal van de Verenigde Stalen te Batavia.
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gebied worden nagevolgd. Vooral gezien de excessen waartoe dit stelsel met name in 
Australië heeft geleid is het mijns inziens zaak hiertegen stelling te nemen; het verlamt de 
daadkracht en besluitvaardigheid van het kabinet. Naast dit symptoom is in de laatste da
gen weer duidelijk aan het licht getreden dat de persoon Schermerhom, die vanaf de tot
standkoming van het kabinet de onderlinge groepen ten ongunste beïnvloedt, opnieuw 
een rol gaat spelen. Het is mijns inziens zaak op dit punt tot klaarheid te komen. De door 
de PvdA met aandrang verlangde reis van prof. Schermerhom naar Amerika mag niet 
doorgaan, de taak van de CG dient te worden afgesloten, aangezien na de vorming van de 
federale regering voor dit orgaan geen voldoende bestaansgrond meer aanwezig is. Met 
deze visie op beide punten werd algemeen ingestemd. Goedgevonden werd dat ik bij de 
bespreking welke ik maandagmorgen zou hebben met de heer Van der Goes van Naters 
cum suis dit standpunt inneem.
2. Veiligheidsraad. Ik heb de heren op de hoogte gebracht van de jongste ontwikkeling, 
de diplomatieke stappen dezerzijds gedaan en de besprekingen door mij gevoerd met de 
ambassadeurs van Parijs en Londen. Volkomen werd ingestemd met het tegenover de VR 
in te nemen standpunt, waarbij geen verdere concessie wordt gedaan en de onbevoegd- 
heidskwestie onverzwakt blijft gesteld, terwijl binnen het kader van de goede diensten 
van Amerika verder zal worden gespeeld en eventueel geen bezwaar zal worden gemaakt 
tegen inschakeling door Amerika van waarnemers van bepaalde andere mogendheden.
3. Situatie in Indonesië. De laatste ontwikkeling aan de hand van de telegrammen van 
Van Mook wijzen op een toenemende spanning uit hoofde van de onhoudbaarheid van de 
situatie. Niettemin zijn allen het er over eens dat met het oog op de internationale situatie 
van het ogenblik voortzetting van de militaire actie momenteel uitgesloten is. Het vertrek 
van de heer Neher73 ter informatie van de Nederlands-Indische autoriteiten wordt toege
juicht.
4. Staatkundig statement. Met de door mij ontvouwde gedachten, reeds besproken met 
de heren Drees, Jonkman en Van Boetzelaer, om voor dinsdag aanstaande door de Ne
derlandse regering een verklaring te laten afleggen nopens de door haar nagestreefde 
denkbeelden met betrekking tot de vormgeving van de Indonesische Federatie wordt in
gestemd.
5. Wijzigingen in het kabinet. Volkomen akkoord wordt gegaan met de reeds in de mi
nisterraad besproken voordracht van de heer Matser als minister van Binnenlandse Za
ken. Ofschoon gevreesd werd dat mijn taak te zwaar belast zou blijven, zag men geen 
reële mogelijkheid ter ontlasting van de heer Jonkman, dan door een ad interim beheer 
van het departement van Overzeese Gebiedsdelen door mij, naast een speciale portefeuille 
'staatkundige hervormingen' voor de heer Jonkm an.----------- 74

17.00 uur. Minister Schagen van Leeuwen75 kwam zijn bezorgdheid uiten over het ver
loop van zaken gezien tegen de achtergrond van de internationale impasse. Hij ontwik
kelde mij zijn ideeën aan de hand van enige aantekeningen die hieronder volgen (zie bijla

73 L. Neher, (PvdA) die minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting J.A. Ringers was opgevolgd, 
werd bereid gevonden af te reizen naar Batavia om de Nederlands-Indische regering voor te lichten 
over de motieven van de ministerraad een verzoenende toon aan te slaan tegenover de Republiek.

74 Bespreking met Matser, niet opgenomen.
75 J.J.A. Schagen van Leeuwen (partijloos), minister van Marine, trad op 24 november 1947 af van

wege het kabinetsbeleid inzake Indonesië.
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ge)76. Hij vroeg zich af of hij wel langer in het kabinet kon blijven zitting nemen, nu de 
internationale strijd een principieel christelijk beleid vraagt, hetwelk zijns inziens niet vol
doende tot zijn recht kan komen bij het samengaan van de PvdA welke in deze strijd geen 
voldoende stelling neemt. Ik heb hem uiteengezet hoe de ontwikkeling in de PvdA mijn 
volle aandacht heeft en mijn gedachten zich ernstig bezig houden met bestudering van alle 
aspecten van het internationale leven. Ik heb hem gewezen op de noodzaak om onder
scheid te maken tussen de te volgen politiek op korte en op lange termijn. Ik stemde er 
volkomen mee in dat de huidige situatie ernstig zou worden geschaad met een crisis. De 
naaste ontwikkeling in de PvdA vraagt een nauwlettend volgen. Ik sprak met hem af, dat 
wij nader op deze zaak zouden terugkomen.

Na vijf uur bezochten mij de heren Van Boetzelaer en Michiels. Zij legden mij een ont- 
werp-telegram voor, te richten aan Van Kleffens, te weten een instructie in verband met 
de VR. Ik verklaarde mij hiermee volkomen akkoord. In onderling overleg heb ik hieraan 
toegevoegd een zeer summiere samenvatting van het voorgenomen staatkundige state
ment. Voormelde instructie is vervat in telegram Van Boetzelaer nr... 77

11 augustus
9.00 uur. De heren Van der Goes van Naters, Logemann en Vorrink78 deelden mij mee 
dat zij deze bespreking hadden aangevraagd met het oog op enkele acute kwesties. De 
heer Van der Goes wees op de moeilijkheden en spanningen welke in de PvdA waren 
veroorzaakt door het besluit van de regering tot het treffen van politionele maatregelen in 
Nederlands-Indië. Met veel inspanning is het de leiding gelukt om deze moeilijkheden en 
spanningen te overwinnen. Als gevolg van het zich door de PvdA stellen achter de rege
ring zijn de geleden verliezen aan leden uiterst gering. Dit neemt niet weg dat deze beslis
sing voor velen nog steeds moeilijk valt te verwerken. In dit verband moet ook gezien 
worden het partijcongres, hetwelk einde van deze week zal worden gehouden en dat zal 
zijn gewijd aan de Indonesische kwestie. Dit congres zal een besloten karakter dragen. 
Wil de PvdA, aldus de heer Van der Goes, het beleid van de regering kunnen blijven 
steunen, dan zal het noodzakelijk zijn dat duidelijk een progressieve politiek blijft gevolgd 
en deze niet wordt verstoord door incidenten. Het verzet tegen de reis van de heer Scher
merhom naar Washington zou, ware het algemeen bekend, zodanig incident uitmaken. 
Een niet-continueren van de leden van de CG zou nog ernstiger zijn. De persoon van de 
heer Van Mook heeft door zijn houding van de laatste weken het vertrouwen bij de PvdA 
verloren. De heren Vorrink en Logemann onderstreepten in eigen bewoordingen deze 
zienswijze.

Ik heb de heren allereerst gewezen op het grote gevaar dat gelegen is in het uit het oog 
verliezen van de juiste verhoudingen tussen regering, fractie en partij. De wijze waarop in 
de laatste weken de ministersleden van de PvdA telkens opnieuw in beslag zijn genomen 
door vergaderingen met fractie, partijleiding enzovoorts heeft mijn ernstige bezorgdheid 
opgewekt. Ik zie hierin een symptoom van het afhellen naar het Engelse systeem, hetwelk 
niet strookt met onze staatkundige verhoudingen. Ik wees de heren op de excessen waar
van Australië getuigenis aflegt. Zodanig systeem ondermijnt de besluitvaardigheid en de 
daadkracht van de regering. Reeds enkele malen is tijdens de behandeling van de Indone-

76 Niet aangetroffen.
77 Geen nummer genoteerd. Bedoeld wordt codetelegram no. 392, opgenomen in Officiële bescheiden, 

X, Drooglever, Schouten, RGP, KS nr. 52 (Den Haag 1982) p. 323-324.
78 J.J. Vorrink, voorzitter van de PvdA en lid van de Tweede Kamer.
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sische kwestie de wens van enkele leden naar voren gekomen om voor het nemen van een 
beslissing contact op te nemen met de partij. Ik deelde mee mij hiertegen te hebben moe
ten verzetten, doch vermeldde het als symptoom van het door mij geschetste gevaar.

De heren wezen op het uitzonderlijke karakter van de Indonesische kwestie welke diep 
ingreep in ons volk. De heer Vorrink verklaarde voorstander te zijn van het Engelse sys
teem. De heer Van der Goes daarentegen verklaarde in het algemeen in te stemmen met 
mijn visie, doch meende dat in het uitzonderlijk geval afwijking gerechtvaardigd was.

Vervolgens deelde ik de heren mee het ernstig te betreuren dat de kwestie van de per
soon van de heer Schermerhom telkens opnieuw naar voren trad als een reële samen
werking van beide partijen in de weg staande. Dit is reeds van de aanvang af het geval en 
dreigt dit opnieuw te zijn, terwijl toch meer reële factoren het samengaan dienen te bepa
len. Ik verklaarde niet te kunnen aannemen dat het steeds weer opnieuw naar voren schui
ven van de heer Schermerhom zou dienen te worden gezien als toetssteen van het al of 
niet progressieve karakter van de Indische politiek van deze regering. Ik ontvouwde de 
bezwaren tegen een thans naar Amerika zenden van de heer Schermerhom (zie bespre
king met de heren Drees en Jonkman en de heer Schermerhom afzonderlijk). Ik wees 
hierbij voorts op het feit dat de heer Schermerhom, die in 1945 het volle vertrouwen ook 
genoot van het katholieke volksdeel, dit heeft verloren.

Ik gaf voorts als mijn persoonlijke visie te kennen dat een verder voortbestaan van het 
instituut commissie-generaal na de vorming van de federale interimregering ongewenst is 
en overbodig. Dat deze regering haar vooruitstrevende politiek ten aanzien van Indonesië 
blijft volgen en het staatkundig program van Linggadjati richtsnoer blijft, is bekend. Het 
vraagstuk van de landvoogdij zal binnenkort volle aandacht vragen. Of deze in de toe
komst een collegiaal karakter moet dragen, is een vraag die dan beslist zal moeten wor
den. In het bevestigend geval zal de toekomstige landvoogd hebben mee te praten over de 
verdere samenstelling van het college, daar in dat geval een team moet worden gevormd. 
De vraag of, en zo ja  welke, rol bij het verder beleid kan worden toebedeeld aan de heren 
Schermerhom en Van Poll zal in het kabinet alsdan een punt van bespreking hebben uit te 
maken.

Na nog enige discussie, waarbij de heer Vorrink opkwam voor de vele kwaliteiten die 
de heer Schermerhom ook als onderhandelaar had getoond en de heer Logemann ontken
de dat de heer Schermerhom, die bij de PvdA inderdaad werd gezien als de man die erin 
zou kunnen slagen alsnog de overeenstemming met de Indonesiërs tot stand te kunnen 
brengen, voor de samenwerking van de beide groeperingen de toetssteen zou zijn, werd 
deze bespreking gesloten.

13 augustus
17.00 uur. Ik besprak heden achtereenvolgens met de heren Michiels van Verduynen, 
Van Boetzelaer en Jonkman de ontwikkeling van zaken, mede aan de hand van de laatste 
telegrammen van de heren Van Mook en Van Kleffens.

22.00 uur. De heer Romme bezocht mij op mijn verzoek. Ik gaf mijn verontrusting te 
kennen over de stand van zaken in het kabinet met het oog op de Indonesische kwestie. 
Terwijl enerzijds steeds sterker de onvermijdelijkheid om naar Djocja door te stoten naar 
voren komt en dit door de katholieke leden en de heer Schagen van Leeuwen wordt in
gezien, staan de leden van de PvdA hier nog zeer afwijzend tegenover en achten zij met
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name tijdens de procedure van de VR dit ingrijpen onverantwoord. Deze situatie dreigt tot 
een breuk te leiden.

14 augustus
17.30 uur. Huis ten Bosch. HM begon met mij mee te delen dat Zij van mejuffrouw Tel- 
legen reeds een en ander had gehoord over de beslissing van de ministerraad van heden. 
Zij gaf duidelijk blijk van haar grote ontstemming en van haar gemis van vertrouwen in 
de besluitkracht van het kabinet op dit hoogst gewichtige tijdstip, waar het gaat om het 
behoud van het Koninkrijk. HM zou zich nader beraden over hetgeen Haar te doen stond.

Ik vroeg Haar of Zij mij in de gelegenheid wilde stellen de overwegingen naar voren te 
brengen welke het kabinet hadden geleid tot het nog niet geven van een machtiging aan de 
heer Van Mook. Deze argumenten, ofschoon niet geheel zonder invloed, vermochten 
nochtans niet de mening van HM te wijzigen. Zij maakte er mij een verwijt van dat ik niet 
had vastgehouden aan mijn tegenover Haar geuit inzicht nopens de noodzakelijkheid van 
zodanige machtiging. Ik merkte op dat voor dit verwijt geen voldoende grond was, daar 
het op de eerste plaats niet ondergetekende is die deze machtiging heeft te verlenen, doch 
het gehele kabinet, hetwelk ik voorzit. Op de tweede plaats dat ik dit standpunt nog steeds 
innam, doch enkel uit hoofde van de bijzondere motieven die hedenmorgen naar voren 
waren gebracht, mij niet had verzet tegen een beperkt uitstel, te minder waar blijkens de 
discussies voor deze machtiging op dit tijdstip geen meerderheid in het kabinet was te 
vinden. Uit hoofde van de mededeling van HM dat Zij geen vertrouwen had in het kabi
net, heb ik vervolgens Haar meegedeeld dat onder deze omstandigheden een aanbieden 
van de portefeuilles wellicht zou dienen te worden overwogen. Ik herinnerde Haar voorts 
eraan dat Zij op 3 augustus tijdens een bespreking op Het Loo mij had meegedeeld dat Zij 
vooralsnog overwegend bezwaar had tegen een doortrekken naar Djocja en hieromtrent 
nog raadplegingen wenste te doen en Zij eerst enkele dagen geleden mij had doen weten 
dat de bezwaren waren weggevallen. Sindsdien zijn amper tien dagen verstreken. Vervol
gens gaf ik HM als mijn zienswijze te kennen dat, hoe ernstig ook de toestand in Indone
sië is, niet kan worden ontkomen aan de indrak dat de telegrammen vanuit Batavia de toe
stand bewust erger doen voorkomen dan deze in werkelijkheid is. Ik wees daarbij op een 
enkele passage uit een van de telegrammen waaruit dit onder meer viel af te leiden. Ik 
voegde daaraan toe dat destijds bij de besprekingen te Batavia de verschillende visies ver
bonden aan een beperkte actie, welke thans uit de telegrammen als reëel aanwezig naar 
voren treden, onder de ogen zijn gezien, en naar thans blijkt, door de burgerlijke en mili
taire adviseurs toen wel te licht zijn opgenomen. Het concentreren van de troepen tegen 
Djocja, met als gevolg in ernstige mate ontbloting van de bezette gebieden van militaire 
macht, is in strijd met de gegeven opdracht en bemoeilijkt in ernstige mate de huidige si
tuatie.

De Koningin verzocht mij, waar Zij een overbruggingsstandpunt nog mogelijk achtte, 
het kabinet onverwijld bijeen te roepen en mee te delen dat HM wenst dat aan de heer Van 
Mook
a. wordt bericht de motieven waarom thans nog geen machtiging kan worden verleend;
b. wordt gemachtigd om op te rukken naar Djocja als de toestand zijns inziens onhoud

baar is.
Ik verklaarde mij bereid om deze boodschap aan het kabinet in een op morgen te houden 
vergadering over te brengen, doch wees erop dat bezwaarlijk zodanige machtiging nu 
reeds zou worden verleend, omdat een onmiddellijk optreden van de heer Van Mook ge-
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zien de heersende spanning in Batavia kan worden verwacht. HM verzocht mij Haar na 
afloop van de vergadering via mejuffrouw Tellegen in te lichten.

19.00 uur. Na afloop van het gesprek met HM begaf ik mij naar Buitenlandse Zaken en 
had ik een bespreking met de heren Van Boetzelaer, Drees, Jonkman en Michiels. Ik 
deelde de heren het resultaat mee van mijn bespreking met HM. De heren bleven van me
ning dat het onverantwoord zou zijn om niet het verloop van de procedure in de VR af te 
wachten, al begrepen zij de onrust van de Koningin voor de toestand in Indonesië. Na 
enige discussie werd besloten om morgenochtend te vergaderen en in deze vergadering 
het vraagstuk opnieuw onder de ogen te zien.

16 augustus
16.00 uur. Op mijn verzoek bezocht mij de heer Beelaerts van Blokland, die ik over de 
toestand inlichtte. Ofschoon door hem niet diep op de zaak werd ingegaan, gaf ook hij als 
zijn mening te kennen dat de toestand in Indonesië een onverwijld verder doortasten naar 
Djocja noodzakelijk maakte. Ik zei hem dat ik op zijn oordeel bijzonder prijs stelde uit 
hoofde van zijn diplomatieke ervaring en zijn inzicht in de internationale situatie. Enig 
nieuw gezichtspunt kwam tijdens dit onderhoud niet naar voren.

17 augustus
11.00 uur. Ik lichtte de heer Van Schaik in omtrent de gebeurtenissen sedert zijn vertrek 
naar het buitenland. Na ampele bespreking van de huidige situatie kwam ook de heer Van 
Schaik tot de conclusie dat aan een verder oprukken naar Djocja niet zou zijn te ontkomen 
en de toestand in Indonesië een onverwijlde beslissing vergde. Hij stemde in met de door 
mij aangegeven gedragslijn, waarbij onder erkenning van de ernst van de internationale 
factoren en van de te duchten repercussies van die zijde de zorg voor het behoud van In
donesië dienen te prevaleren.

21.00 uur. Ik bezocht prof. Romme te St. Michielsgestel 'Huize Hemelrijk' en stelde 
hem op de hoogte van de stand van zaken. Ik deelde hem mee hetgeen ik voornemens 
was de volgende morgen in de ministerraad voor te stellen met betrekking tot de aan Van 
Mook te verstrekken machtiging. Prof. Romme verklaarde zich hiermee volkomen ak
koord. Bij een eventuele crisis achtte hij het in het landsbelang dat desgevraagd door mij 
een opdracht tot vorming van een zakenkabinet niet zou worden afgewezen, daarjuist 
door een aanblijven mijnerzijds met een deel van het huidige kabinet zou worden gede
monstreerd dat geen principiële wijziging in het beleid wordt gebracht. Een meegaan van 
de KVP bij pogingen tot herstel van de oude coalitie achtte hij uitgesloten.

18 augustus
9.00 uur. Ik deelde HM mee hoe de momentele situatie ten aanzien van de Indonesische 
kwestie was en zei Haar dat ik in de afgelopen dagen onder meer hierover gesproken had 
met de heer Beelaerts van Blokland en de heer Van Schaik. Ik stelde HM in kennis van 
mijn voornemen om in de ministerraad van heden een voorstel te doen om de heer Van 
Mook machtiging te geven naar Djocja op te rukken, ondanks de daaraan verbonden be
zwaren van internationale aard. Deze bezwaren worden niet opgeheven door te wachten 
tot donderdag, althans niet in die mate dat te verwachten is dat een werkbare oplossing zal 
kunnen worden gevonden.

HM verzocht mij het kabinet mee te delen dat Zij
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-  dringend in overweging gaf te bereiken dat Nederland niet verder deelneemt aan de 
discussies in de VR. Door deze beslissing vervalt het motief van wachten;

-  het onjuist vindt om te blijven hinken op twee gedachten en dat Zij van oordeel is dat 
eerst door een optreden de zaak moet worden rijp gemaakt voor een succesvolle be
middeling door een derde mogendheid. Dit ware Amerika mee te delen.

-  meent dat de grens is bereikt en de order tot oprukken naar Djocja dient te worden ge
geven, terwijl Zij het het meest in 's Lands belang acht dat dit bevel uitgaat van dit ka
binet.

Ik zegde toe deze boodschap aan het kabinet te zullen overbrengen.
HM verklaarde voorts dat, mocht een en ander leiden tot een crisis in het kabinet, Zij 

zich zou beraden over de vraag over de alsdan te volgen procedure. Deze zou ertoe kun
nen leiden dat -  aldus maakte ik uit het verband op -  mij weer een opdracht zou worden 
verleend, dan wel deze aan een andere figuur uit rechtse kring zou worden toevertrouwd. 
In dit verband kwam de naam van de heer Gerbrandy. ter sprake, waarbij ik opmerkte dat 
deze figuur niet geacht kan worden in 's lands belang de aangewezene te zijn. Ik had de 
indruk dat deze gedachte ook niet als ernstig werd bedoeld. De Koningin zei tenslotte dat 
Zij zich bewust was hoever Haar constitutionele bevoegdheid ging, dat Zij het voren
staande ook enkel bedoelde als een steun voor mij voor de vergadering van heden en dat 
Zij enkel werd gedreven door de belangen van het Koninkrijk die op het spel stonden.

Wat mijn persoon aangaat wees ik er HM op dat het mijns inziens ernstige overweging 
verdiende te zoeken naar een figuur die geheel fris staat tegenover de kwestie en niet 
reeds ten dele politiek verbruikt is en ik verzocht Haar voorts goed te vinden, dat deze 
kwestie na afloop van de vergadering van heden zo nodig nader zou worden besproken.

14.30 uur. Tijdens de onderbreking van de zitting van de ministerraad had ik een bespre
king met de katholieke ministers, leden van het kabinet. Wij kwamen tot volledige over
eenstemming nopens het in te nemen standpunt en wel in die zin dat, na overweging van 
alle factoren gezien de noodtoestand in Indonesië welke geen verder uitstel duldt, een op
mars naar Djocja noodzakelijk is, weshalve aan de luitenant gouvemeur-generaal machti
ging ware te verstrekken.

15.15 uur. De heer Van Boetzelaer deelde mij mee overwegend bezwaar te hebben tegen 
een besluit tot machtiging van de luitenant gouvemeur-generaal om nu op dit ogenblik 
reeds naar Djocja op te rukken; zulks uit hoofde van de overweging dat volgens de mede
deling van de heer Van Kleffens zodanige maatregel desastreuze gevolgen zou hebben en 
de positie van de heer Van Kleffens tevens onhoudbaar zou maken. Ik zei zijn standpunt 
te eerbiedigen en in deze geen enkele druk op hem te willen uitoefenen. De heer Michiels 
gaf in overweging in elk geval de mogelijkheid van een beslissing op, of onmiddellijk na, 
donderdag, wanneer de VR weer bijeen zou zijn geweest, niet uit te sluiten, daar wellicht 
de thans te verwachten staking van de stemmen alsdan in de meerderheid zou kunnen 
overgaan.

Aan het einde van de hervatte vergadering van de ministerraad bracht minister-president 
Beel het volgende voorstel in stemming: 'De Raad machtigt de Landvoogd onmiddellijk 
naar Djocja op te rukken. Van deze machtiging zal aan de Veiligheidsraad en enige grote 
mogendheden mededeling worden gedaan. Vóór stemmen: De ministers Schagen van
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Leeuwen, Van Maarseveen, Fiévez, Huysmans, Gielen en de minister-president. Tegen 
stemmen: de ministers Van Boetzelaer, Mansholt, Lieftinck, Jonkman, Vos en Drees . 179

19.30 uur. De heren Jongejan en Van Hasselt80 kwamen mij in aansluiting aan de bespre
king, die ik zaterdag laatstleden met de heer Van Hasselt had gehad, inzage verstrekken 
van een aide-mémoire, hetwelk zij zich voorstellen aan hun Engelse en Amerikaanse rela
ties nopens de toestand voornamelijk op Sumatra te zenden. In dit stuk werd gewezen op: 
a) de onhoudbare toestand, en b) de ernstige handicap, welke de Nederlandse regering 
ondervindt door onbevoegde inmenging van de VR.

De bedoeling van dit schrijven werd door de heren nader uiteengezet namelijk langs 
deze weg druk te doen uitoefenen op State Department en Foreign Office. Ik verklaarde 
na lezing tegen de inhoud van dit memorandum geen bezwaren te hebben.

20.45 uur. Ik bracht HM verslag uit van de zitting van het kabinet welke hedenmorgen en 
hedenmiddag werd gehouden. Ik deelde Haar mee: Nadat hedenmorgen in aanwezigheid 
van de beide leden van de commissie-generaal en van de Nederlandse ambassadeur te 
Londen het Indonesische vraagstuk in zijn vele facetten was besproken, is de vergadering 
tot hedenmiddag vier uur opgeschort. In deze middagzitting zijn de besprekingen buiten 
aanwezigheid van voormelde personen voortgezet en is vervolgens in stemming gebracht 
het voorstel de luitenant gouvemeur-generaal Van Mook te machtigen naar Djocja op te 
rukken. Op dit voorstel staakten de stemmen. Ingevolge artikel 8, eerste lid werd door 
mij als minister-president het laatst gestemd. Ingevolge het tweede lid van gemeld artikel 
beslist bij staking van stemmen de stem van de minister-president, hetgeen in het onder
havige geval betekende dat de machtiging zou worden verleend, ware het niet, dat daar
aan de restrictie verbonden is, dat indien tenminste de helft van de aanwezige leden ver
klaart dat de zaak naar haar oordeel van een zodanig belang is, dat aanhouding tot de 
eerstvolgende vergadering geboden is. Deze verklaring werd door de zes tegenstemmers 
afgelegd. Overeenkomstig het derde lid van gemeld artikel wordt het voorstel, wanneer 
de stemmen ook dan staken geacht te zijn verworpen.

Reeds tijdens de discussies hedenmiddag bleek en werd geconstateerd dat voor het 
voeren van een bewust beleid, hetzij gericht op een doen domineren van de internationale 
zijde van het probleem, hetzij het doen prevaleren van de Indonesische zijde (toestand in 
Nederlands-Indië), de noodzakelijke overeenstemming ontbrak. Dit heeft geleid tot het in
zicht van de wenselijkheid HM van een en ander in kennis te stellen, teneinde zich te be
raden en desgewenst de nodige voorlopige raadplegingen te doen.

Intussen meent het kabinet, gezien de zowel intem als internationaal hiermee gemoeide 
belangen, thans nog niet haar portefeuilles ter beschikking te moeten stellen. Een crisis op 
dit ogenblik, waarvan de oplossing lange tijd zou vergen, acht het kabinet ten enenmale 
ongewenst. Door de thans voorgestelde procedure kan zij althans naar buiten worden be
kort, terwijl tevens daardoor de mogelijkheid wordt geopend alsnog aan het einde van 
deze week een beslissing te nemen met betrekking tot de opmars naar Djocja.

79 Notulen van de buitengewone vergadering van de ministerraad 18 augustus 1947 opgenomen in: Of
ficiële bescheiden X, Drooglever, Schouten, RGP, KS nr. 52 (Den Haag 1982) p. 495-496.

80 B.Th.W. van Hasselt, directeur van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie van 
petroleumbronnen in Nederlands-Indië; W.G.F. Jongejan, voorzitter van de Ondernemersraad voor 
Nederlands-Indië.
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HM verzocht mij, mij te willen belasten met de reconstructie van het kabinet en ver
klaarde mij daarbij alle vrijheid te laten. Zij vroeg mij om zodra ik Haar voorstellen daar
omtrent zou kunnen doen Haar te bezoeken. Mocht ik in de reconstructie slagen, dan zou 
op hetzelfde tijdstip waarop ik Haar dit zou meedelen, de portefeuilles van de uittredende 
ministers kunnen worden aangeboden en de benoeming van de nieuwe ministers kunnen 
geschieden. HM verklaarde voorts dat Zij volledig vertrouwen in mij stelde en mij dank
baar was voor het door mij ter zake van de Indonesische kwestie verdedigde standpunt.

Ik deelde HM voorts mee welke machtiging het kabinet besloten had intussen aan de 
heer Van Mook te verlenen:
-  het treffen van alle voorzieningen nodig voor consolidatie van de thans bezette gebie

den;
-  het plaatselijk opereren ook buiten de demarcatielijn ter opheffing van onhoudbare 

toestand als bijvoorbeeld in Pangkalanbrandan81;
-  conform de aloude machtiging.
Waar de heer Lieftinck zeer waarschijnlijk bereid zal zijn aan het einde van de week, na
melijk wanneer de VR in deze haar standpunt zal hebben bepaald, mee te werken tot de 
machtiging van de heer Van Mook om op te rukken naar Djocja, is het nemen van een be
slissing in deze zin door het huidige kabinet nog denkbaar. Dit zou, aldus verklaarde ik 
HM, zeer aanbeveling verdienen, daar de vorming van een nieuw kabinet of een recon
structie allicht enige tijd zal vorderen. De beslissing in tweede instantie over het voorstel, 
waarover de stemmen hebben gestaakt, is daarom uitgesteld tot donderdagavond of vrij
dagochtend.

19 augustus
9.30 uur. Ik bracht minister Drees verslag uit van mijn bespreking met HM en deelde 
hem mee dat ik de opdracht tot reconstructie van het kabinet in overweging had genomen. 
Voorts sprak ik de wens uit dat deze reconstructie zeer beperkt zou kunnen worden ge
houden; dat althans enige ministers van de PvdA bij de verdere ontwikkeling van zaken 
met name in de heden te houden VR -  mocht deze ongunstig zijn -  alsnog bereid zouden 
zijn mee te werken aan de totstandkoming van het besluit tot oprukken naar Djocja en dat 
zij tevens bereid zouden worden gevonden in het gereconstrueerde kabinet zitting te blij
ven nemen. Ik wees de heer Drees erop dat deze crisis tevens bepalend is voor de samen
werking van de beide grootste partijen, welke in het afgelopen jaar zo gunstig is geweest, 
in de naaste toekomst. Ofschoon de heer Drees voor dit laatste oog had, vreesde hij toch 
dat, zelfs al zouden een of meer leden meegaan met de beslissing tot opmars naar Djocja, 
aan hen de steun van de partij zou ontvallen. Als zijn oordeel gaf hij mitsdien dat ik bij de 
reconstructie niet zou kunnen rekenen op ministers afkomstig uit de PvdA, tenzij deze het 
tot een breuk met de partij lieten komen. Ook hij betreurde ernstig het naar voren geko
men verschil van inzicht nopens het regeringsbeleid ten aanzien van Indonesië, vooral 
ook met het oog op de daaraan verbonden consequenties van de verbreking van de sa
menwerking. In het belang van het land achtte hij het gewenst dat ik zou slagen in een 
reconstructie, te meer waar mijn persoon nog steeds werd gezien als voorstander van een

81 De olieopslagplaatsen in de havenplaats Pangkalanbrandan op Noord-Sumatra waren door republi
keinse troepen aangestoken; de aanval ging gepaard met een massale slachting onder de aldaar wo
nende Chinese minderheid.
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progressieve politiek en het vertrouwen genoot van althans een belangrijk deel van de 
PvdA.

Ik gaf in overweging de door de ontslagname van de ministers van de PvdA open ge
komen plaatsen aan te vullen met figuren die niet-politici zijn en wees in dit verband als 
voorbeeld op een persoon als de heer Donner, waar er nochtans geen vacature Justitie is, 
zou deze figuur wellicht niet voor een aanzoek in aanmerking komen.

De heer Drees beloofde mij alsnog te overwegen hetgeen in dit onderhoud door mij 
naar voren was gebracht. Hij vroeg mij verlof om ondanks de opgelegde geheimhouding 
over de situatie te spreken met de [fractie]voorzitter van de PvdA. Dit verlof werd door 
mij uiteraard verleend.----------- 82

12.30 uur. Nadat ik prof. Romme te Wassenaar op de hoogte had gebracht van de ont
wikkeling van zaken en van mijn voornemens nopens de reconstructie, waarmee de heer 
Romme zich geheel akkoord verklaarde, bespraken wij enkele ministeriabele figuren. Te
vens opperde prof. Romme het denkbeeld dat zijnerzijds als voorzitter van de KVP-frac- 
tie de heer Van der Goes van Naters erop zou worden gewezen dat een breuk op dit ogen
blik zou inhouden dat de samenwerking tussen beide fracties in de regering, naar te duch
ten is, voor geruime tijd verbroken zal blijven.

Prof. Romme deelde mij later telefonisch mee dat hij bij afwezigheid van de heer Van 
der Goes een bespreking had gehad met de heren Drees en Vorrink, waarin hij hun hierop 
uitdrukkelijk had gewezen. Vervolgens verklaarde de heer Romme in te stemmen met 
mijn opvatting dat bij niet-deelname aan het kabinet van de leden van de PvdA uit hoofde 
van het karakter van het huidige kabinet, niet gesproken kan worden van een reconstruc
tie, zodat in dat geval bij de officieel mij te verstrekken opdracht uitdrukkelijk moet wor
den omschreven, dat deze karakterwijziging daarbij is ingesloten.

15.30 uur. De heren Albarda83 en Jongejan brachten mij op de hoogte van de grote onge
rustheid welke in hun kringen heerste over de toestand in Indonesië. Dit zal hun inziens 
ernstiger vormen aannemen. Zij maakten mij deelgenoot van hun vrees dat uitingen hier
van naar voren zouden treden, wellicht juist op het tijdstip dat de regering maatregelen tot 
opheffing van onhoudbare toestand zou willen nemen. Ik deelde de heren mee dat dit juist 
gezien was en dat een opmars naar Djocja door mij en meerdere leden van het kabinet 
noodzakelijk werd geacht en naar de besluitvorming in die richting op zo kort mogelijke 
termijn werd gestreefd. Ik wees er de heren op dat dit wellicht ernstige moeilijkheden in 
het kabinet zou veroorzaken, maar dat ook deze door de regering reeds werden overwo
gen. De heren verklaarden zich hierdoor gerustgesteld en zegden toe het nemen van onge
wenste beslissingen te zullen tegenhouden.

16.00 uur. De heer Schouten vroeg mij hem nader, voorzover mogelijk, te informeren 
omtrent het standpunt van het kabinet nopens de acute vraagstukken betreffende Indone
sië. Ik liet doorschemeren dat een reconstructie van het kabinet dan wel een nieuw kabinet 
tot de waarschijnlijkheden behoorde en ik ernaar streefde om naast de aan luitenant gou
vemeur-generaal Van Mook reeds gegeven beperkte machtiging ten spoedigste de machti
ging voor doortrekken naar Djocja te verstrekken. De heer Schouten begreep de wense

82 Niet opgenomen mededeling van Matser dat hij niet beschikbaar is voor Binnenlandse Zaken en on
derhoud met F.C. van Aerssen Beijeren van Voshol, voormalig gezant in Australië, ambassadeur te 
Nanking.

83 H. Albarda, directeur van de Nederlandse Handel-maatschappij.
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lijkheid van een op dit tijdstip nog niet publiek maken van deze situatie, doch wees ander
zijds op de noodzaak dat de Kamer ten spoedigste zou worden ingelicht. Te meer waar de 
Kamer donderdag bijeenkomt is het een te vreemde situatie, indien alsdan noch van rege
ringswege noch van de zijde van de Kamer een woord hierover zou worden gezegd. Wij 
spraken af dat zijnerzijds mij nog zou worden meegedeeld wat hij na beraad met zijn poli
tieke vrienden zou menen te moeten doen.

17.00 uur. De heer Vonk84 wees mij op de verhitte atmosfeer welke in de laatste vergade
ring van het Comité voor Rijkseenheid85 had geheerst. Hij keurde dit af en distantieerde 
zich kennelijk van het daar besprokene; om bepaalde redenen nochtans, welke hij niet 
verder ontvouwde, meende hij zich vooralsnog te moeten onttrekken. Hij vroeg mij hem 
zo mogelijk nader in te lichten, opdat hij in de gelegenheid zou zijn in de volgende verga
dering, welke naar ik mij meen te herinneren hedenavond of morgen plaats zou vinden, 
tot een rustiger houding aan te manen.

Ik gaf hem mijn persoonlijke visie en verstrekte hem voorts de inlichtingen, welke ik 
ook aan de heer Schouten had gegeven. Ik dankte hem voor de verstrekte inlichtingen en 
deelde nog mee overtuigd te zijn geweest dat dit zijn standpunt was. Hij herhaalde zijn 
reeds vroeger gedane toezegging tot het desgevraagd verstrekken van adviezen over Indi
sche vraagstukken.

Woensdag 20 augustus riep Beel de ministerraad weer bijeen. Hij stelde het op maandag 
behandelde voorstel uit tot vrijdag, aangezien dan de uitslag van de beraadslaging over de 
Indonesische kwestie in de Veiligheidsraad bekend zou zijn.

21 augustus
11.00 uur. De heer Otten86 bood mij aan om door middel van zijn zakenrelaties en verte
genwoordigers in Columbia en Brazilië invloed uit te oefenen op belangrijke regerings
personen in verband met de VR, waarin beide landen zitting hebben. De vertegenwoordi
ger van de NV Philips te New York, de heer Utermark, had zich reeds in verbinding ge
steld met de heer Van Kleffens. Ik deelde de heer Otten mee dat het laatste mij bekend 
was, daar de heer Van Kleffens reeds hierover had gerapporteerd. In aansluiting hieraan 
heeft de heer Van Boetzelaer reeds een bespreking gehad met de Columbiaanse gezant. 
Na gepleegd overleg met de heer Van Boetzelaer verzocht ik de heer Otten om op de 
kortst mogelijke termijn zijn invloed op de hem aangegeven wijze en in nader contact met 
de heer Van Kleffens te doen uitoefenen. Tijdens de bespreking heeft de heer Otten mr. 
Guépin, secretaris van de directie te Eindhoven, daartoe opdracht gegeven. Voorts heeft 
de heer Otten mij aangeboden om door tussenkomst van mr. Jean V. Grombach, com
missaris van hun Amerikaanse zuster-NV, geheel zonder daaraan voor ons verbonden 
kosten voor de bewerking van de publieke opinie in Amerika te onze gunste in te schake
len een tweetal bekende public relation officers (topfiguren), te weten mister Georges 
Creel en mister Herbert Bayrd Swope.

84 G. Vonk, Tweede-Kamerlid voor de Partij van de Vrijheid, oud-procureur-generaal bij hel Hoogge
rechtshof in Nederlands-Indië.

85 Het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid, onder leiding van oud-premier Gerbrandy, onder
nam buitenparlementaire activiteiten tegen het Indonesiëbeleid van de Nederlandse regering.

86 P.F.S. Otten, president-directeur NV Philips.
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Ik betuigde de heer Otten mijn erkentelijkheid en verklaarde hiermee in te stemmen. De 
heer Otten deelde mij mee dat mr. Grombach dit deed uit grote sympathie voor ons land. 
De heer Grombach heeft zeer nauwe relaties met topfiguren uit het politieke leven, met 
name ook met de aanstaande pretendent voor het presidentschap mister Dewey87, mister 
Hershel Johnson, voorzitter Amerikaanse delegatie VR en mister Byron Price, hoofd van 
de Amerikaanse censuurdienst.

15.30 uur. De heer Peters verbonden aan de Duyvisfabrieken, die in verband met de ko- 
prawinning een reis naar Batavia maakte, bezocht mij, teneinde zich te kwijten van een 
opdracht hem door de heer Van Hoogstraten verstrekt. Deze opdracht kwam hierop neer, 
dat hem was verzocht mij persoonlijk mee te delen dat de toestand op Java een doortrek
ken naar Djocja op zeer korte termijn noodzakelijk maakt, daar anders slechts als alterna
tief overblijft een abandonneren.

De heer Peters deelde mij voorts mee dat hij had geschroomd hierheen te komen, of
schoon hij ook zelf door zijn bezoek aan Java van deze noodzaak absoluut overtuigd was 
geworden. Hij had zijn vriend minister Mansholt in de arm genomen om de bespreking 
met mij in te leiden en ook deze stond volledig op zijn standpunt. Ik heb hem dit laatste 
nogmaals op de man af gevraagd en hij bevestigde het uitdrukkelijk.

17.00 uur. De heer Jonkman lichtte mij in over de bijeenkomst gehouden op 20 augustus 
op instigatie van de heer Drees. Tot deze bijeenkomst waren uitgenodigd de ministers- 
leden van de Partij van de Arbeid, de fractievoorzitter en bestuur, vertegenwoordigers en 
bestuur NVV. Blijkens een mededeling van de heer Jonkman heeft de heer Drees in deze 
bespreking gewezen op de waarschijnlijkheid van een breuk in het kabinet en voorts op 
het feit dat ook de ministers-leden van de PvdA niet alle eenstemmig zijn met betrekking 
tot de vraag of een opmars naar Djocja verantwoord en geboden is. De heer Lieftinck 
blijkt vervolgens zijn afwijzend standpunt te hebben toegelicht, doch zijn uiteenzetting 
zou veel verzet hebben uitgelokt, waardoor de heer Lieftinck in een zeer moeilijke positie 
kwam te verkeren. De heer Jonkman verklaarde, dat hij getracht had het standpunt van de 
leden van de ministerraad, die tot de KVP behoren, weer te geven. Hij had hierbij gewe
zen op:
1. de steeds sterker wordende aandrang vanuit Batavia, tot uitdrukking komende in da

gelijkse telegrammen, welke een onmiddellijk ingrijpen eisen;
2. het meer positief en concreet zich realiseren door de katholieken van de begrippen 

soevereiniteit en daaraan verbonden verantwoordelijkheden;
3. als gevolg van eigen instelling hechten de katholieken aan een internationaal college 

als de VR, wegens de wijze waarop dit instituut is opgetreden in de Indonesische 
kwestie, minder waarde dan normaliter aan internationale instellingen toekomt.

De bespreking samenvattend is de heer Jonkman van oordeel dat na een crisis wel niet zal 
kunnen worden gerekend op een bereidheid bij de PvdA om tot een zakenkabinet toe te 
treden.

Ik heb de heer Jonkman allereerst dank gezegd voor zijn vertrouwelijke mededeling, 
doch er vervolgens op gewezen dat ik de gevolgde procedure, met name inschakeling 
partijbestuur en NVV in dit stadium ernstig betreur en ook dat dit zonder mijn voorkennis 
is geschied, terwijl toch geheimhouding was opgelegd. De heer Drees had mij enkel vrij
heid verzocht om met de heer Van der Goes van Naters te spreken. Vervolgens zegde ik

87 T.E. Dewey, presidentskandidaat voor de Republikeinse partij.
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het te betreuren dat de interne verhoudingen in het kabinet, met name het afwijkende 
standpunt van de heer Lieftinck, een punt van bespreking had uitgemaakt. Op deze wijze 
komt de vrijheid van elk lid van het kabinet wel ernstig in het gedrang, hetgeen de besluit- 
kracht van het kabinet niet anders dan kan verlammen. Tenslotte betreurde ik het door de 
PvdA ingenomen standpunt nopens de toetreding tot een zakenkabinet. Wij bespraken 
deze kwestie uitvoerig. Ik kreeg daarbij de indruk dat de heer Jonkman begrip had voor 
mijn visie. Blijkens zijn mededeling had het bestuur van het NVV verklaard tegenstander 
te zijn van politieke stakingen; nochtans zou het niet in staat zijn bij internationale blokka
de de leden in bedwang te houden.

De heer Jonkman zegde mij toe bij een eventueel zakenkabinet te zullen overwegen of 
hij zich bereid zou kunnen verklaren als voorzitter op te treden van de te houden rijkscon
ferentie enzovoorts, met het oog op de staatkundige hervorming van Nederlands-Indië. Ik 
overhandigde een exemplaar van de door mij ontworpen ontwerp-grondwetsherziening, 
teneinde in de Grondwet de gelegenheid te openen; afwijkende wettelijke regelingen te 
treffen ter voorbereiding van een staatkundige hervorming van de Grondwet. De heer 
Jonkman wilde zijn uiteindelijk oordeel opschorten tot alle gegevens van de VR morgen 
zullen zijn ingekomen.

18.00 uur. Minister Lieftinck bezocht mij en deelde mij mee wat de heer Jonkman reeds 
over de bespreking van 20 augustus had verteld. Hij bleef bij de gegeven toezegging, 
doch deelde mij mee dat de heer Van der Goes van Naters er met klem bij hem op had 
aangedrongen na een crisis geen zitting te nemen in een zakenkabinet. Ik stelde hem voor, 
deze kwestie aan te houden tot na zaterdag. Hij verklaarde hierover nog niet te hebben ge
decideerd en ging akkoord met mijn voorstel.

22 augustus
14.00 uur. De heer Neher, die enkele uren geleden te Batavia was gearriveerd, belde mij 
op; hij zei mij dat hij eerst contact had gehad met de heer Van Mook en dat het geen over
wegend bezwaar ontmoette, indien de beslissing eerst maandag aanstaande werd geno
men. Ik deelde hem mee dat de waarschijnlijkheid, waarvan sprake was in telegram Jonk
man Z.G. 6388 -  het uiteengaan van de regeringspartijen en het ontstaan van een kabi
netscrisis -  een zeer grote waarschijnlijkheid was geworden en sprak met hem af dat hij 
zaterdagmorgen half elf, derhalve vóór de ministerraad, opnieuw zou bellen.

23 augustus
10.30 uur. De heer Neher deelde mij mee dat een uitvoerig telegram over de situatie en de 
te treffen maatregelen twee uur geleden was opgesteld door Van Mook en dat hij -  zoals 
ook in slotalinea was vermeld -  met de inhoud zich verenigde. Het beeld dat hij inmiddels 
had kunnen vormen, leidde tot een bevestiging van de zienswijze van Van Mook. Hij ont
kende het bestaan van een nerveuze stemming in Batavia. Alles was rustig en kalm over
wogen.

Het kabinet besloot de vergadering van de Veiligheidsraad op 25 augustus a f te wachten 
alvorens te besluiten o f een machtiging aan Van Mook zou worden gegeven.

88 Codetelegram no. 63, opgenomen in Officiële bescheiden  X, Drooglever, Schouten, RGP, KS nr. 
52 (Den Haag 1982) p. 538.
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24 augustus
Op verzoek van de heer Van Boetzelaer kwamen voor een bespreking bijeen de ambtge
noten Drees, Jonkman, Van Boetzelaer en ik. De aanleiding hiertoe vormde het verzoek 
van de heer Van Kleffens om instructies in verband met de vergadering van de VR. De 
heer Van Kleffens achtte de beide, respectievelijk door Amerika en China-Australië in
gediende, resoluties niet zonder bedenking, daar zij, en met name de laatste, langs een 
achterdeur de bevoegdheden van de VR in het geding brachten. Besloten werd vast te 
houden aan de drie punten in het telegram aan Van Kleffens omschreven te weten: a) de 
onbevoegdheid van de VR; b) onaanvaardbaarheid van arbitrage; c) eigen verantwoorde
lijkheid, die bij voortduren van de toestand kan nopen op te treden.

Waar te verwachten is dat de VR geen enkele van de ingediende resoluties zal aanvaar
den (geen voldoende meerderheid dan wel veto) werd door collega Drees voorgesteld dat 
de heer Van Kleffens tijdens de zitting, bijvoorbeeld na de stemming, de uitnodiging zou 
richten tot de Republiek om met [de delegaties van de deelstaten] Oost-Indonesië en 
West-Bomeo naar Nederland te komen voor het opnemen van contact. Na enige discussie 
werd besloten hierover het oordeel in te winnen van de heer Van Kleffens, waarop zou 
worden aangetekend dat het in de bedoeling ligt om in de ministerraad van maandag aan
staande hierover van gedachten te wisselen. De heer Drees zag in deze suggestie de mo
gelijkheid om nogmaals voor het wereldforum te getuigen van onze bereidheid om in ge
meen overleg de noodsituatie, die ook door de Republiek is erkend, op te heffen. Een de
finitief standpunt werd hierover niet ingenomen. Afgewacht zou worden: a) hoe de heer 
Van Kleffens erover denkt; b) het standpunt van de ministerraad. —---------89

15.00 uur. Op mijn verzoek bezocht mij de heer Jongejan. Ik bracht hem op de hoogte 
van de jongste stand van zaken aan de hand van de laatstelijk ingekomen telegrammen, 
zowel van de heer Van Kleffens als van Van Mook. Ik wees hem op de grote gevaren 
welke ons land bedreigen, indien wij tegen de VR in de politiële maatregelen zouden her
vatten. Hij onderschreef nochtans mijn standpunt dat, wil Indië voor Nederland niet ver
loren gaan, moet worden doorgetast. Wij spraken verder over de situatie welke hier te 
lande door de kabinetscrisis zou worden geboren en de wijze van haar oplossing.

17.00 uur. Ik bezocht prof. Aalberse in zijn huis en gaf hem een beeld van de impasse 
waarin wij verkeren met betrekking tot de Indonesische kwestie. Ik schetste hem de drie 
hoofdaspecten van het probleem, te weten het internationale, nationale en Indonesische. 
Voorts gaf ik een uiteenzetting van de moeilijkheden in het kabinet en de uiteenlopende 
visies. Tenslotte vroeg ik prof. Aalberse, hoe hij uit staatkundig oogpunt de procedure 
zag welke zou dienen te worden gevolgd bij het ontstaan van een crisis. Hij stemde volle
dig in met mijn standpunt dat met een reconstructie niet zou kunnen worden volstaan als 
de leden van de PvdA aan het kabinet zouden ontvallen. Dit kabinet toch is een parlemen
tair kabinet, gebaseerd op het vertrouwen van de beide grootste partijen. Het wegvallen 
van een van deze partijen neemt de grondslag van het kabinet weg. Ook hij was van oor
deel dat de opdracht voor een zakenkabinet het meest juiste zou zijn, nu een nationaal 
kabinet niet mogelijk zal blijken, indien geen enkele vertegenwoordiger van de PvdA 
daarin zitting zou hebben. Het is inderdaad denkbaar dat de formateur zich op het stand
punt stelt: ik streef naar een nationaal kabinet en nodig alle partijen uit hieraan deel te ne

89 Mededeling van H.J. Friedericy, hoofd afdeling voorbereiding siaatsrechtelijke hervormingen van het 
ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, niet opgenomen.
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men. Wie weigert draagt zelf hiervoor de verantwoording. Daarnaast blijft de mogelijk
heid dan voor een zakenkabinet, waarvan men echter tevoren niet weet of dit gedragen 
wordt door de meerderheid in de Kamer. Mijn suggestie in het kabinet niet geprononceer
de politieke figuren op te nemen, die nochtans het vertrouwen genieten van de politieke 
groeperingen, achtte hij ernstig de overweging waard. Ook hij was van oordeel dat, waar 
het hier ging om een keuze te doen uit twee kwaden, het gaan naar Djocja voorrang ver
dient, omdat dit in elk geval mogelijkheden biedt; terwijl het zich laten leiden door de in
ternationale situatie geen positief resultaat kan bieden.

25 augustus
10.30 uur. De heer Neher deelde mij mee dat hij een grotere en sterkere bevestiging had 
gekregen van de visie neergelegd in Van Mook Z.G. 359.90 Hij achtte de daarin neerge
legde oplossing ten aanzien van het doorstoten naar Djocja de enig juiste. Ik wees hem op 
de aanstaande crisis en op de moeilijkheid, die het vasthouden aan dit standpunt voor hem 
persoonlijk als lid van de PvdA zou meebrengen. Hij verklaarde alle consequenties te 
aanvaarden en strak vast te houden aan dit standpunt. Bij een eventuele kabinetswijziging 
kon ik op zijn volle medewerking blijven rekenen. Ik wees hem voorts nog op de inter
nationale moeilijkheden, die tot zeer ernstige consequenties konden leiden. In dit opzicht 
mocht men niet te optimistisch zijn. Hij erkende dit en handhaafde zonder restrictie zijn 
visie. Hij tekende hierbij aan dat de subversieve acties doorgaan. Een beslissing van de 
regering in deze zin zou grote opluchting in Indonesië teweegbrengen. Juist teneinde in 
deze omtrent zijn standpunt geen enkele twijfel te laten, had hij mij nog heden opgebeld 
met het oog op de door de ministerraad te nemen beslissing.

Op maandag 25 augustus werd door de Verenigde Staten in de Veiligheidsraad een reso
lutie ingediend, die na overleg met Nederlandse diplomaten was opgesteld, en welke 
werd aangenomen. Ingevolge deze resolutie bleef Nederland in het bezit van de gebieden 
die het tijdens de politionele actie had veroverd en werd een door de Republiek voorge
stelde internationale arbitrage afgewezen. In plaats hiervan werd een Commissie van 
Goede Diensten voorgesteld, die in het conflict tussen Nederland en de Republiek zou 
moeten bemiddelen.

Nadat Van Kleffens het ontwerp van de Amerikaanse resolutie aan het kabinet in Den 
Haag had meegedeeld, besloot het kabinet op 23 augustus de beslissing over de vraag of 
zij al dan niet een machtiging aan Van Mook zou geven de militaire actie te hervatten en 
door te trekken naar Djokjakarta, op te schorten. Inmiddels hadden diplomaten van de 
Verenigde Staten bij hun Nederlandse collega's er geen twijfel over laten bestaan dat af
wijzing van de resolutie ernstige gevolgen zou hebben voor de financiële steun van de 
Verenigde Staten aan Nederland, waarvan Nederland in hoge mate afhankelijk. Vier da
gen later besloot het kabinet tenslotte de opmars af te gelasten.

90 Codetelegram no. 359, opgenomen in Officiële bescheiden X, Drooglever, Schouten, RGP, KS nr. 
52 (Den Haag 1982) p. 575-576.
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Als gevolg van de grondwetsherziening werden op 7 ju li 1948 Tweede-Kamerverkiezin
gen gehouden. De grondwetsherziening was nodig om een constitutionele grondslag te 
scheppen voor nieuwe staatkundige verhoudingen tussen Nederland en zijn voormalige 
koloniën. De KVP behield bij deze verkiezingen 32 zetels; de PvdA verloor twee zetels en 
kwam op 27. ARP en CHU bleven nagenoeg gelijk; de opvolger van de Partij van de 
Vrijheid, de nieuwe liberale partij Volkspartij voor Vrijheid en Democratie onder leiding 
van P.J. Oud en D.U. Stikker won twee zetels en kwam op acht zetels. De CPN ging 
terug van tien naar acht zetels.

13 ju l i
20.00 uur. Bespreking met HKH de Prinses Regentes91 op paleis Soestdijk. De Prinses 
deelde mij mee dat Zij Haar consultaties met betrekking tot de kabinetsformatie had beëin
digd en diezelfde morgen nog de voorzitters van de beide Kamers daartoe in gehoor had 
ontvangen. Op grond van deze consultaties verzocht HKH mij opnieuw te willen belasten 
met de kabinetsformatie, indien althans mijn gezondheid zich daartegen niet verzette. De 
omschrijving van de opdracht was Harerzijds als volgt gedacht: 'De vorming van een par
lementair kabinet, dat een zo groot mogelijk vertrouwen van de Tweede Kamer geniet’.

Ik verzocht HKH de opdracht in beraad te mogen houden, waarmee door Haar werd 
ingestemd. Bij de gedachtenwisseling welke vervolgens plaats vond aangaande de om
schrijving werd door mij ingestemd met de ontworpen formulering, waarbij ik uitdrukke
lijk heb gestipuleerd:
1. dat ik met het oog op de ernst van de toestand en de belangrijkheid ten aanzien van de 

te nemen beslissingen omtrent Indonesië ernstig wilde streven naar een kabinet op 
brede basis en daartoe mij voorstelde de bespreking te openen met de fractievoorzit
ters van de KVP, PvdA, CHU en VVD.

2. dat ik mij genoopt zou voelen de opdracht terug te geven, indien ik enkel de steun zou 
ondervinden van de twee grootste partijen zonder althans ten aanzien van de Indonesi
sche politiek te kunnen rekenen op bredere steun.

3. dat ik overwegend bezwaar heb om in het consult te betrekken enige andere fracties 
dan de hiervoren genoemden, derhalve ook niet de ARP-fractie, omdat deze een af
wijzend standpunt inneemt ten aanzien van het aanhangige grondwetsvoorstel tot 
staatkundige hervorming en het voeren van besprekingen met haar leider ook in In
donesië het vertrouwen in de bereidheid tot doorvoering van deze hervorming zou 
ondermijnen.

De Regentes billijkte deze opvatting geheel. Vervolgens bespraken wij enkele belangrijke 
punten voor het toekomstig beleid met name het Indonesisch beleid ten aanzien waarvan 
ik HKH de jongste ontwikkeling schetste; enkele militaire vraagstukken, waarover HKH 
Haar bezorgdheid uitsprak, te weten de organisatie van het departement, de verhouding 
van generaal Kruis tot de kwartiermeester-generaal92 enzovoorts en vooral de kaderoplei-

91 Koningin Wilhelmina had op 14 mei 1948 haar bevoegdheden als staatshoofd wegens gezondheids
redenen tijdelijk overgedragen aan haar dochter prinses Juliana.

92 Kwartiermeester-generaal J.J.C.P. Wilson, verantwoordelijk voor aankoop materieel en uitrusting 
van de troepen, had in de bestaande organisatie een zelfstandige positie direct onder de minister. De
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ding en salarisregeling. Ik wees voorts de Regentes op de absolute noodzaak tot voortzet
ting van een zeer progressieve politiek met name op sociaal terrein. En ook hiermee stem
de Zij volkomen in. De bespreking betrof voorts een vergelijking tussen de verschillende 
uitgebrachte adviezen, welke duidelijk aanwees de vele moeilijkheden die zich bij deze 
formatie zouden voordoen. Ik vroeg HKH of ik mij verzekerd mocht houden van Haar 
vertrouwen in mijn persoon. Deze verzekering werd mij spontaan gegeven. Zij voegde 
hieraan toe dat ook degenen, die geadviseerd hadden om een ander te belasten met de for
matie zich met waardering hadden uitgelaten over de huidige minister-president. Ik dankte 
tenslotte de Regentes voor de opdracht en het daarin uitgesproken vertrouwen.

Vanaf tien uur werd de bespreking bij gewoond door de directeur van het Kabinet der 
Koningin, mejuffrouw Tellegen, met het oog op het vastleggen van opdracht omlijning 
en bepaling tijdstip publikatie. Te 10.15 uur verliet ik het paleis.

15 juli
10.00 uur. Ik belde HKH op en deelde Haar mee dat ik gereed gekomen ben met mijn 
programma en dat ik vandaag prof. Romme, mr. Van der Goes van Naters en de heer 
Tilanus zou ontvangen. Ik zegde Haar toe morgen na de bespreking met de heer Oud 
wederom verslag uit te brengen.

11.30 uur. De eerste indruk van prof. Romme nopens het concept-program was dat de 
KVP-fractie zich hiermee zeer zeker in hoofdtrekken zou kunnen verenigen, met name de 
Indische paragraaf had zijn instemming. Hij onderschreef mijn standpunt dat de gegeven 
opdracht in elk geval als minimum meer verlangde dan een voortzetting zonder meer van 
het huidige kabinet, ook al zou basisverruiming niet mogelijk blijken, hetgeen de KVP- 
fractie onder de gegeven omstandigheden toch zeer wenselijk bleef achten.

Ik stelde hem in kennis van mijn voornemen om in ieder geval te trachten in de loop 
van de volgende week uitsluitsel te krijgen ten aanzien van de mogelijkheid van slagen en 
om in het gunstige geval diezelfde week nog tot resultaat te komen, zulks in verband met 
de huidige internationale situatie en de ontwikkeling in Indonesië. Prof. Romme stemde 
hiermee in. Wij bespraken voorts de scala van mogelijkheden welke in de omschrijving 
van de opdracht liggen besloten. Ik deelde prof. Romme mee het wenselijk te achten dat -  
bijaldien ik niet mocht slagen -  de opdracht in andere handen zou komen te liggen. Hij 
beklemtoonde daarop nogmaals dat een overgang van de formatie in zijn handen niet 
moest plaatsvinden, daar hieruit ten onrechte geconcludeerd zou kunnen worden een ver
schil van inzicht nopens het te voeren beleid; hetgeen tussen ons beiden niet bestaat, ook 
al zijn er nuanceverschillen te onderkennen.

Een door mij naar voren gebrachte gedachtengang, neerkomende op een tot mij als mi
nister-president trekken van alle staatkundige problemen en verhoudingen -  en mitsdien 
ook tot de gouvemeur-generaal en de gouverneur van Suriname en Cura?ao -  had zijn in
stemming.

Tegen de door de fractie van de PvdA reeds meermalen naar voren gebrachte kandida
tuur van de heer Joekes93 als minister van Overzeese Gebiedsdelen bestond bij hem en 
zijn fractie overwegend bedenking. Hij onderschreef in deze volkomen mijn eigen ziens
wijze.

chef generale staf, Kruis, had over hem geen zeggenschap. Dit leidde tot voortdurende controverses
en competentiegeschillen.

93 A.M. Joekes, Tweede-Kamerlid voor de PvdA.
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De heer Romme zegde mij tenslotte toe de Proeve van een regeringsprogram  nog deze 
week met de fractie te zullen bespreken.

De bespreking werd te 13.15 uur beëindigd.

14.00 uur. Bij de met de heer Van der Goes gevoerde bespreking werd allereerst van ge
dachten gewisseld over de noodzaak dat er ten spoedigste een beslissing valt over het 
nieuwe kabinet. Volkomen stemde hij in met mijn zienswijze dat de huidige demissionaire 
toestand, zodra mogelijk, dient te worden beëindigd. Hij zegde toe het concept-program 
reeds in de fractievergadering van vrijdag 16 juli te zullen behandelen. Ik deelde hem mee 
dat ik in de loop van de volgende week de decisie wenste, hetzij dat ik mijn opdracht zou 
hebben terug te geven, hetzij dat het nieuwe kabinet tot stand komt. Ik besprak met hem 
de Indische paragraaf uit de door mij ontworpen Proeve, waarmee hij zich in grote lijnen 
kon verenigen. Hij vroeg mij of de vermelding van politionele actie als ultimum remedi- 
um niet kan worden geschrapt; niet dat dit middel onacceptabel zou zijn in laatste instan
tie, doch ter voorkoming van eventuele publikatie dienaangaande. Ik maakte hiertegen 
overwegend bezwaar, daar ik hierover geen twijfel wilde laten bestaan. Hij vroeg voorts 
in het program sterker tot uitdrukking te brengen de vooruitstrevende politiek welke ten 
aanzien van Indonesië zal worden gevoerd. Hij overhandigde mij een aide-m émoire, 
waarin de PvdA had samengevat de voornaamste punten nopens dit kabinetsprogram. Ik 
zegde toe hiervan kennis te zullen nemen.

Met betrekking tot een drie- of vierpartijenregering deelde de heer Van der Goes, in 
aansluiting aan zijn advies aan de Regentes, mee dat dit voor de PvdA onaanvaardbaar is. 
Ik wees hem erop dat voortzetting van het huidige tweepartijenstelsel zonder meer voor 
mij onacceptabel was, daar ik alsdan de verantwoordelijkheid niet zou kunnen nemen, ge
zien de hoogst belangrijke beslissingen welke reeds in de allernaaste toekomst ten aanzien 
van Indonesië dienen te worden genomen. Afgezien van het feit dat voor grondwetsher
ziening en de wetten krachtens artikel 209 van de Grondwet een tweederde meerderheid 
is vereist, achtte ik een bredere overeenstemming nopens de hoofdlijnen van het Indone
sische beleid ten zeerste gewenst en overeenkomstig de uitslag van de verkiezingen. Ik 
stelde daarbij uitdrukkelijk vast dat ik in aansluiting aan de arbeid van beide laatste jaren 
zonder meer een christelijk vooruitstrevend beleid wenste te continueren. Ik maakte be
zwaren tegen de formulering in het advies van de heer Van der Goes van Naters aan de 
Regentes, krachtens welke men met vakministers buiten de beide grootste partijen enkel 
akkoord zou gaan, daar ik te dien aanzien in elk geval ruimere armslag wenste. Ook al 
handhaafde men het bezwaar van te zeer politieke figuren van de andere partijen. De heer 
Van der Goes van Naters deelde mee dat tegen enige verruiming van dit begrip wel geen 
bezwaar zou bestaan, mits de te kiezen figuren inderdaad vooraanstaande figuren zouden 
zijn.

Wat betreft de VVD, daar stond de PvdA nog minder bereidwillig tegenover dan de 
CHU. Blijkens een onderhoud, hetwelk de heer Van der Goes daags tevoren had met de 
heer Tilanus zou ook deze niet per se staan op reële inschakeling van zijn fractie in het 
regeringsbeleid. De heer Van der Goes had de indruk dat een tweepartijenkabinet, aange
vuld met een of enkele personen die ook acceptabel zouden zijn voor de CHU, een voor 
de heer Tilanus aanvaardbare oplossing zou zijn. Figuren als bijvoorbeeld prof. Cleve-
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ringa, prof. Niftrik, prof. F. de Vries en mr. Van Helsdingen zouden naar het oordeel 
van de heer Van der Goes aanvaardbaar zijn voor de PvdA.94

Hij benadrukte nogmaals het onderscheid tussen de basis van het kabinet, welke hij 
niet verruimd zou willen zien en het kabinet zelf, waarin plaats zou kunnen zijn voor an
dere personen; met andere woorden bij de PvdA is geen overwegend bezwaar tegen een 
kabinet steunend op de twee partijen, maar verzekerd van de welwillende steun van ande
re partijen. Is daartoe nodig de opneming van enkele personen buiten de twee partijen, 
dan ontmoet dit in principe geen overwegend bezwaar. Figuren als Oud en Stikker acht 
de PvdA, los van het vorenstaande, onaanvaardbaar.

Wat betreft de zittende ministers staat de heer Van der Goes op het standpunt dat wis
seling van personen uiteraard mogelijk is. Hij drong sterk aan op opneming van een fi
guur als de heer Joekes met name op Overzeese Gebiedsdelen. Ik heb gezegd hiertegen 
overwegend bezwaar te hebben. Hij deelde mee dat het voor de PvdA onaanvaardbaar 
zou zijn, indien op Overzeese Gebiedsdelen elke rechtstreekse invloed van de PvdA zou 
ontbreken. Bij nadere bespreking bleek mij dat er geen overwegende bedenking zou be
staan, indien de staatkundige vraagstukken de Overzeese Gebiedsdelen rakende onder de 
minister-president zouden ressorteren, mits dan de fmancieel-economische problemen en 
het eigenlijke departement bijvoorbeeld onder de heer Neher95 zouden ressorteren. Tegen 
de persoon van de heer Götzen96 bestond weliswaar geen bedenking, doch het was niet 
te aanvaarden dat èn departement èn staatkundige hervorming buiten de PvdA zouden 
komen te liggen. De heer Joekes zou nochtans ook voor een ander departement, bijvoor
beeld Verkeer en Waterstaat, in aanmerking kunnen komen.

Ten aanzien van Buitenlandse Zaken zou de heer Van der Goes ermee akkoord kunnen 
gaan, indien thans nog niet een politiek minister zou optreden, alhoewel dit in de toe
komst wel zeer wenselijk is. Figuren als Michiels van Verduynen, Van Roijen, Ridder de 
Van der Schueren97 zouden zeker acceptabel zijn. Ook persoonlijk had hij grote interesse 
voor deze post. Hij vroeg mij vervolgens of ik niet reeds zou willen overwegen de benoe
ming van staatssecretarissen, welke dan na aanneming van de betreffende grondwets
voorstellen in de juiste vorm zou kunnen worden gegoten. Ik merkte op dat ik dit punt 
reeds in mijn overwegingen had betrokken.

Tenslotte deelde de heer Van der Goes nog mee dat -  terwijl begrijpelijkerwijs bij de 
vorige kabinetsformatie in zijn fractie nog bij meerdere leden een vraagteken werd ge
plaatst ten aanzien van de formateur -  er thans te dien aangaande unanimiteit bestond. Het 
gesprek, hetwelk om 15.30 uur werd beëindigd, vond plaats in een zeer vriendschappe
lijke en vertrouwelijke sfeer.

16.30 uur. Ik gaf de heer Tilanus een uiteenzetting nopens de begrenzing van mijn op
dracht, zoals deze door mij werd gezien; tevens zette ik hem uiteen hoe ik de uitslag van

94 R.P. Cleveringa, hoogleraar burgerlijk procesrecht en handelsrecht aan de RU Leiden en staatsraad in 
buitengewone dienst; G.C. van Niftrik, hoogleraar theologie aan de Universiteit van Amsterdam, lid 
van het hoofdbestuur van de CHU; F. de Vries, hoogleraar economie aan de Universiteit van Am
sterdam, lid hoofdbestuur van de CHU; vermoedelijk wordt bedoeld mr. W.H. van Helsdingen, raad
adviseur van het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen.

95 L. Neher (PvdA), sedert 1 maart 1948 gedelegeerde van het opperbestuur in Nederlands-Indië.
96 L. Götzen (partijloos), demissionair minister zonder portefeuille, sedert 10 november 1947 belast 

met het financieel-economisch beleid binnen het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen ter ontlas
ting van Jonkman.

97 J.B.G.M. de van der Schueren (KVP), commissaris van de koningin in Overijssel.



EERSTE FORMATIE BEEL

de verkiezingen meende te moeten analyseren. Het Indonesische beleid even uitschake
lend, meende ik in deze uitslag te mogen zien dat het beleid van het kabinet nog steeds ge
dragen wordt door een belangrijke meerderheid van ons volk. Een christelijk vooruitstre
vend beleid moet dan ook richtsnoer blijven voor de toekomst. Wat het Indonesische be
leid betreft, geeft de verkiezing een lichte verschuiving naar rechts te zien, doch tevens 
een ruime tweederde meerderheid voor aanvaarding van het grondwetsvoorstel. Uit 
hoofde van de uitslag van de verkiezing èn op grond van de zowel voor de tweede lezing 
van de grondwetsbehandeling als voor de verdere behandeling van de wetgeving krach
tens artikel 209 van de grondwet vereiste tweederde meerderheid, maar bovenal in het 
licht van de hoogst belangrijke beslissing welke met name in de naaste toekomst ten aan
zien van Indonesië zal moeten worden genomen, acht ik een voortzetting zonder meer van 
de arbeid door het huidige kabinet niet langer verantwoord.

Het was de heer Tilanus bekend, op grond van een bespreking door hem met de heer 
Van der Goes van Naters gevoerd, dat de fractie van de PvdA overwegende bedenking 
koesterde tegen een basisverbreding. Zijn fractie verlangt dit ook niet, doch zal haar tradi
tiegetrouw elk kabinet op zakelijke gronden beoordelen en voorzover mogelijk steunen. 
Wat de omschrijving van de Indische paragraaf aangaat, vond deze voorshands zijn in
stemming, al wilde hij zijn eindoordeel nog voorbehouden en eerst na nauwgezette bestu
dering met zijn fractie zijn standpunt ter zake bepalen. Hij ontraadde de opneming van 
politieke figuren uit de beide buiten het huidige kabinet staande fracties, daar hun positie 
zeer moeilijk zou zijn.

Ofschoon tussen de CHU- en ARP-fractie met name ten aanzien van het Indisch beleid 
de wegen momenteel uiteengaan, zou hij een verdere verwijdering van deze beide protes
tantse fracties ernstig betreuren en daartoe zou een actief deelnemen van de CHU aan het 
kabinet zijns inziens leiden. Ik bleef mij op het standpunt stellen dat ik een uitbreiding van 
het kabinet met figuren buiten de beide grootste fracties, die -  zij het dan ook niet direct 
politieke figuren -  toch ook voor de beide andere fracties het vertrouwen in het kabinet 
zouden doen toenemen, een onmiskenbare voorwaarde achtte voor verder beleid en vroeg 
met de meeste aandrang de heer Tilanus dit ernstig te willen overwegen. De heer Tilanus 
begreep het bezwaar van de PvdA tegen deelname van politieke figuren van de VVD-frac- 
tie, De heer Van der Goes had hem meegedeeld dat dit bezwaar minder gold voor de 
CHU, omdat men zich ook uit het verleden nog steeds herinnerde dat CHU-minister De 
Geer het was geweest, die de SDAP uit haar isolement had bevrijd door de opneming van 
de heren Albarda en Van de Tempel in zijn kabinet.98

Voor de heer Tilanus maakt de samenstelling van het kabinet en met name de bezetting 
van de post Overzeese Gebiedsdelen uiteraard een belangrijke kwestie uit voor de beant
woording van de vraag of de CHU-fractie bereid zal zijn vertrouwen te schenken aan het 
kabinet. Een bezetting van de post OG door een PvdA-man zal ernstig bezwaar ontmoe
ten. De door mij gedane suggestie nopens het onder de minister-president brengen van 
alle staatkundige verhoudingen met betrekking tot Overzeese Gebiedsdelen heeft zijn in
stemming. Hij vroeg mij of alsdan niet ware te overwegen de instelling van een staats
secretariaat bij de minister-president. Tegen de figuur van de heer Joekes op OG is over-

98 Kabinetsformateur De Geer vormde in augustus 1939 onder invloed van de dreigende oorlog een 
nationaal kabinet bestaande uil CHU, RKSP, SDAP en VDB, aangevuld met ARP-dissident Ger
brandy. De socialisten J.W. Albarda en J. van den Tempel waren respectievelijk minister van Water
staat en minister van Sociale Zaken.
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wegend bezwaar. Ook de heer Neher beschouwt hij als een weinig krachtige persoonlijk
heid.

Ik vroeg de heer Tilanus, welk standpunt hij als voorzitter van de fractie zou innemen, 
bijaldien door mij een beroep zou worden gedaan op enig lid van zijn fractie. Hij behield 
zich zijn oordeel nog voor, doch meende vooralsnog dit de betrokkene te moeten ontra
den. Hij zou echter nader in overweging nemen hetgeen door mij tijdens deze bespreking 
naar voren werd gebracht. Hij zegde mij toe nog deze week met zijn fractie te zullen ver
gaderen en mij ter zake van het programma te berichten. Ik sprak met hem af dat begin 
volgende week een nieuw onderhoud zou plaatsvinden.

Het onderhoud vond plaats in een zeer vertrouwelijke sfeer. De heer Tilanus eindigde 
met zijn persoonlijk vertrouwen in mij uitdrukkelijk uit te spreken.

16 ju li
8.30 uur. Ik gaf de heer Oud dezelfde uiteenzetting met betrekking tot mijn analyse van 
de verkiezingsuitslag en van de opdracht. Ik wees hem op de maximale grens, te weten 
een kabinet steunend op de vier groeperingen KVP, PvdA, CHU en VVD. Hij erkende 
de juistheid van de uitschakeling van de ARP-fractie. Ik zette voorts uiteen waar mijn mi
nimale grens lag, te weten handhaving van de huidige tweepartijenbasis, doch ten aanzien 
van het Indonesische beleid aanvaarding ook door de beide andere fracties van de para
graaf uit het program als reële werkbasis en voorts opneming van enkele figuren buiten 
de twee regeringspartijen, waardoor het vertrouwen in het kabinet wordt versterkt, zodat 
ik ten aanzien van dit beleid in beginsel mij verzekerd zal weten van de steun van de beide 
andere partijen. Ik motiveerde dit laatste niet enkel met de eis van tweederde meerderheid 
voor de grondwetsherziening in tweede lezing en voor de wetten ex artikel 209 van de 
Grondwet, doch mede door de eis van een groter vertrouwen nationaal en internationaal 
met betrekking tot dit beleid.

Ik deed hem vervolgens voorlezing van de Indische paragraaf uit de Proeve, waarmee 
hij zich in grote trekken wel meende te kunnen verenigen. Ik vroeg de heer Oud nadruk
kelijk om alle theoretische mogelijkheden in de opdracht vervat in zijn fractie te willen be
spreken en mij haar opmerkingen over het gehele program te doen toekomen. Hij zegde 
mij dit toe.

Wij bespraken vervolgens enkele personen en met name de door de PvdA naar voren 
gebrachte wens van de opneming van de heer Joekes als minister van Overzeese 
Gebiedsdelen, waartegen ook hij overwegend bezwaar had. Ik stelde hem in kennis van 
het principiële verzet van de PvdA tegen basisverbreding van het kabinet en van de nog 
opengelaten mogelijkheid van opneming in een op twee partijen steunend kabinet van 
figuren uit andere kringen. Ik verzocht hem zijn gedachten te laten gaan over namen voor 
eventuele posten. Met mijn opzet de staatkundige verhoudingen ten aanzien van de 
Overzeese gebieden te concentreren onder de minister-president verklaarde hij zich 
akkoord. Hij opperde de gedachte voor de staatkundige hervormingen te zijner tijd een 
staatssecretaris te benoemen.

10.30 uur. Ik belde wederom de Regentes en gaf Haar een overzicht van de besprekingen 
en zei Haar een Proeve van het regeringsprogram  te zullen toezenden. HKH zou mij 
maandagmorgen om 9.30 uur hierover opbellen. Zij wenste mij succes bij de verdere on
derhandelingen.
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18 juli
Ik bezocht de heer Van Schaik te zijnen huize en gaf hem een uiteenzetting over de situatie 
van het ogenblik. In het advies van de CHU van 17 juli las hij een bereidheid tot steun -  
zij het dan ook zeer voorzichtig omschreven. Met betrekking tot de PvdA was hij van me
ning dat de wijze waarop deze fractie zich had opgesteld, hoewel begrijpelijk, in een vol
gend stadium niet zou kunnen blijven gehandhaafd en deze fracde met het oog op verras
singen, welke wel eens zouden kunnen optreden, bijaldien ik mijn opdracht zou moeten 
teruggeven, bereid zal moeten worden gevonden haar standpunt te herzien. Hij stelt zich 
op het standpunt dat de minimumgrens door mij getrokken juist is. Voor de op te nemen 
personen gingen ook zijn gedachten onder meer uit naar de heer Stikker. Ook de figuur 
van de heer Sehokking" leek hem niet ongeschikt. Indien de verdere besprekingen on
verhoopt geen positief resultaat zouden opleveren en ik dus genoopt zou zijn mijn op
dracht terug te geven, zag de heer Van Schaik de toestand uiterst moeilijk in; dat diende 
zijns inziens ook de PvdA te realiseren.

Mocht uiteindelijk de Regentes het ontslag weigeren van de zittende ministers, dan zou 
het huidige kabinet extraparlementair worden. Ik onderschreef deze zienswijze, doch 
merkte daarbij op dat ik alsdan de Regentes machtiging zou vragen om bepaalde wijzigin
gen in de samenstelling aan te brengen.

19 ju l i
9.30 uur. De Regentes belde mij op en deelde mee in grote lijnen te kunnen instemmen 
met mijn Proeve. Ik bracht Haar op de hoogte van de laatste twee dagen en zegde toe 
morgen om tien uur weer te bellen.

10.00 uur. De heer Tilanus begon met zijn verontwaardiging uit te spreken over de laatste 
berichtgeving in De Nederlanden 'Dr Beel’s opdracht mislukt?’ Hij zou hiernaar een on
derzoek doen instellen.

Als resultaat van deze nieuwe bespreking verklaarde de heer Tilanus dat zijn fractie tot 
een basisverbreding van vier partijen bereid zou zijn. Een verbreding tot drie partijen van 
KVP, PvdA en CHU ontmoet bezwaar bij de fractie. Hij zou geen bezwaar maken tegen 
een handhaving van de tweepartijenbasis zonder meer. Ook de vierde oplossing neerko
mend op tweepartijenbasis met steun van de derde en vierde fractie ten aanzien van het in 
het program omschreven Indische beleid benevens opneming in het kabinet van enkele 
figuren buiten de twee fracties, waardoor het vertrouwen in het kabinet zou worden ver
sterkt, had zijn instemming. Tegen eventuele opneming in het kabinet van bijvoorbeeld de 
heer Sehokking zou hij zich zijnerzijds niet verzetten. De Indische paragraaf had -  aldus 
verklaarde de heer Tilanus -  zijn vertrouwen. Ook met de sociaal-economische paragraaf 
ging zijn fractie in grote lijnen akkoord. Wat het financiële betreft, de omschrijving daar
van achtte hij te mager. Hij miste daarin de volgende drie punten: 1. drastische bezuini
ging; 2. beëindiging goedkope geldpolitiek; 3. grootscheepse consolidatie van de vlotten
de schuld. Ofschoon ook ten aanzien van enkele andere onderdelen uiteraard nog bespre
king nodig zou zijn, bijaldien een vierpartijenbasis mogelijk zou blijken, betrof het noch
tans geen principiële punten.

De opneming van een figuur uit de wereld van de CHU zou alleen aanvaardbaar zijn, 
indien tevens een figuur van de VVD-richting daarin werd opgenomen. Een figuur als

99 W.F. Sehokking (CHU), wethouder van Openbare Gezondheid en Ziekenhuiswezen van de gemeente 
Amsterdam.

5 5



KABINETSFORMATIE 1948

mr. Stikker op Buitenlandse Zaken vond hij geen onaantrekkelijke gedachte. Uitermate 
belangrijk bleef uiteraard de bezetting van Overzeese Gebiedsdelen.

16.00 uur. Ik nam met prof. Romme de door de KVP voorgestelde wijzigingen voor de 
Proeve door en kwam met hem tot overeenstemming nopens de daarin over te nemen 
punten. Ik stelde hem voorts met de wijzigingen van de PvdA in kennis, waaruit ik even
eens bereid was een deel in het program aan te brengen. Wij bespraken voorts de momen
tele situatie.

20 ju l i
8.30 uur. De heer Oud zette mij het standpunt van zijn beide fracties, neergelegd in zijn 
brief van zondag 18 juli laatstleden uiteen. Dit kwam hierop neer dat de VVD bereid was 
mee te werken aan de vorming van een parlementair kabinet op vierpartijenbasis. De frac
ties weigerden echter om aan een driepartijenbasis mee te werken. Mocht de eerst bedoel
de opzet uit hoofde van de houding van een van de vier partijen uitgesloten zijn en een 
kabinet worden gevormd op de huidige basis, dan behielden de beide fracties zich alle 
vrijheid voor met betrekking tot hun houding tegenover zodanig kabinet aan te nemen. Zij 
zouden dan alle wetten en de grondwetsherziening op hun zakelijke merites beoordelen. 
Versterking van een tweepartijenkabinet met een of meer figuren uit de sfeer van de VVD 
zou hierin alsdan geen verandering brengen, terwijl -  mochten zodanige figuren vooraf 
het advies inwinnen van de partij -  het zitting nemen hun zou worden ontraden. Uiteraard 
zou het mogelijk zijn dat figuren uit de sfeer van de partij geen advies zouden vragen en 
zitting zouden nemen, doch ook dit zou niet de minste verandering brengen in de houding 
van de fracties, daar het beleid van zodanig kabinet naar zijn merites zou worden beoor
deeld.

Wat het program betreft, herhaalde de heer Oud dat in hoofdlijnen met de inhoud werd 
akkoord gegaan, zij het dat bij een eventueel nader overleg over bepaalde onderdelen ver
langens zouden bestaan. Ik deelde de heer Oud mee dat inmiddels van de beide grootste 
fracties bepaalde wijzigingsvoorstellen waren binnengekomen welke door mij nader zou
den worden bestudeerd.

9.30 uur. Ik belde de heer Tilanus op en stelde hem in kennis van het standpunt van de 
heer Oud. Zoals uit het voorafgaande blijkt, had de heer Tilanus geen overwegend be
zwaar gemaakt tegen een oplossing waarbij ten aanzien van de Indische paragraaf in de 
Proeve  het vertrouwen zou worden uitgesproken door de fracties van de CHU en de 
VVD en voorts in het kabinet een figuur uit de sfeer van de CHU zou worden opgenomen 
mits dan ook een figuur uit de VVD daarin een plaats zou vinden. Ik vroeg de heer Tila
nus, of -  nu tegen dit laatste bij de VVD overwegend bedenking bestond -  dit tot conse
quentie heeft dat ook zijnerzijds de toetreding tot het kabinet door CHU-fïguren zou wor
den ontraden. Deze vraag werd door de heer Tilanus bevestigend beantwoord, daar zoda
nig lid in een vrijwel onhoudbare positie zou komen te verkeren. Het speet hem zeer in dit 
opzicht niet langer tot medewerking bereid te zijn.

10.00 uur. Ik bracht HKH telefonisch verslag uit over de plaats gevonden besprekingen 
en met name nopens de allerlaatste ontwikkelingen, te weten het zo juist afgelopen ge
sprek met de heer Oud en het telefoongesprek met de heer Tilanus. Ik sprak met Haar af 
dat ik te 20.30 uur op Soestdijk zou zijn voor een nader mondelinge bespreking en deelde 
Haar mee dat ik dan wellicht mijn opdracht zou hebben terug te geven.
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10.30 uur. Ik besprak met de heer Van der Goes van Naters het van hem ontvangen parti
culiere schrijven, waarin een kritiek was gelegen over de door mij gevolgde procedure. 
Blijkens dit schrijven ware het juister geweest, indien ik eerst over het concept-program 
overeenstemming had trachten te bereiken met de twee grootste partijen en het daarna had 
voorgelegd aan de twee andere, die het dan wel zouden hebben verworpen. Ik wees hem 
erop dat ik -  gezien mijn opdracht -  geen onderscheid mocht maken tussen eerste- en 
tweederangspartijen en ik derhalve deze kritiek niet als juist kon bestempelen. Trouwens 
de situatie was nu eenmaal dat de partijen bij de grondwetsherziening in de eerste lezing 
ten aanzien van de staatkundige hervorming de tweederde meerderheid hadden aanvaard, 
ook de fractie van de PvdA en hier vloeiden naar mijn mening voor de kabinetsformatie 
de nodige consequenties uit voort, dit alles nog afgezien van de uitslag van de verkiezin
gen.

Ik stelde de heer Van der Goes van Naters voorts op de hoogte van de standpunten 
van de CHU en VVD alsmede van de KVP. Hij bleef als enige reële mogelijkheid zien, 
het samengaan van de beide grootste fracties en was ervan overtuigd dat de andere frac
ties het wel niet zouden wagen tegen grondwetsherziening en de wetten ex artikel 209 te 
stemmen, te minder waar dit alles zich grotendeels af zou spelen in de eerstvolgende 
maanden. Hij zou de situatie nader met zijn fractie bespreken. Wat betreft de opneming 
van de heer Joekes in het kabinet verklaarde hij mij dat -  indien deze niet door mij werd 
geaccepteerd als minister van Overzeese Gebiedsdelen -  hij in aanmerking zou moeten 
komen voor Buitenlandse Zaken. De post Verkeer en Waterstaat, waarover in het vorige 
onderhoud was gesproken, was voor de heer Joekes niet acceptabel. Ik wees hem erop 
dat ik het volkomen onjuist achtte, indien mij ook nog bepaalde personen werden opge
drongen. Met nadruk verzekerde hij mij dat dit niet de bedoeling van de fractie was, doch 
dat in de driehoeksverhouding minister-president, minister van Overzeese Gebiedsdelen 
en minister van Buitenlandse Zaken in elk geval een van deze posten in handen van de 
PvdA moet zijn.

11.45 uur. Ik gaf de heer Beelaerts van Blokland een uiteenzetting van de situatie en 
vroeg hem zijn advies. Hij stemde in met mijn opvatting dat ik onder de gegeven omstan
digheden niet kon volstaan met een tweepartijenbasis zonder meer. Hij zag voor zich geen 
nieuwe mogelijkheden en was met mij van oordeel dat thans de vorming van een parle
mentair kabinet onmogelijk was en dus de opdracht door mij zou zijn terug te geven. Hij 
zegde toe zich nader te zullen beraden en mocht hij nog enige bijdragen voor een oplos
sing kunnen ontdekken, dan zou hij mij daarvan op de hoogte stellen.

12.15 uur. Ook de heer Van Schaik stelde ik van een en ander op de hoogte. Hij bleef 
van mening dat ook al zou een parlementair kabinet niet mogelijk zijn, ik een nieuwe op
dracht zou moeten ontvangen. De gedachte van een reconstructie van het bestaande kabi
net bleek bij hem nog altijd als een reële mogelijkheid te bestaan. Ik zette mijn bezwaren 
hiertegen uiteen, welke hij bleek te kunnen onderschrijven.

13.30 uur. De heer Drees achtte het onmogelijk om verder te gaan dan een tweepartijen- 
kabinet, zij het dan ook gereconstrueerd en met opneming van enkele neutrale figuren. 
Hij begreep volledig dat ik ten aanzien van het Indonesisch beleid zekerheid wenste; per
soonlijk zou hij het ook zonder die zekerheid aandurven. Mocht ik echter mijn bezwaren 
handhaven en mij de vorming van een extraparlementair kabinet worden opgedragen, 
waartoe hij noch de andere ministers van de PvdA zouden kunnen meewerken, dan
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mocht ik mij verzekerd weten van zijn indirecte steun, mede tot behoud van de sociale 
rust, en zou ook wat betreft de grondwetsherziening en tweederde meerderheidswetten, 
naar hij aannam, de medewerking van de PvdA verzekerd zijn.

16.00 uur. Ik bracht prof. Romme op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

20.30 uur. Ik gaf HKH een omstandig verslag van alle plaatsgevonden besprekingen en 
van de fracties ontvangen schriftelijke mededelingen en zette uiteen hoe achtereenvolgens 
de verschillende mogelijkheden welke ik binnen de opdracht zag achtereenvolgens zijn 
beproefd en mislukt. De verbreding tot vier partijen vond steun bij drie, doch werd ver
worpen bij de PvdA. De verbreding tot drie fracties had enkel de steun van de KVP. De 
handhaving van de tweepartijenbasis met de zekerheid dat nopens de Indische paragraaf 
overeenstemming bestond van zienswijze tussen de vier fracties en versterking van het 
kabinet met twee figuren uit de sferen van de CHU en VVD vond geen steun bij de VVD 
en als gevolg hiervan ook niet langer bij de CHU.

Ik deelde HKH mee dat ik overwoog nog een laatste poging te doen door de vier frac
tievoorzitters bijeen te roepen en hun erop te wijzen dat het vormen van een parlementair 
kabinet door hun respectieve houdingen door mij als uitgesloten werd beschouwd, tenzij 
er alsnog verandering kwam in het door hen ingenomen standpunt. Ik zou hen daarbij als 
laatste uitweg willen voorstellen medewerking te verlenen bij een nieuwe opdracht van de 
zijde van de Regentes, waarbij ik of een andere formateur werd uitgenodigd een kabinet- 
ad hoc te vormen. Dit zou de voltooiing van de bij de grondwetsherziening voorgenomen 
staatkundige hervormingen tot taak moeten krijgen en zou in dit opzicht gedragen moeten 
worden door het vertrouwen van de vier groeperingen. Terwijl het in de periode tot de 
voltooiing al datgene zou doen, wat in 's lands belang noodzakelijk zou zijn te achten. Dit 
kabinet-ad hoc zou met andere woorden parlementair zijn ten aanzien van zijn specifieke 
taak en voor het overige extraparlementair. Ik wees de Regentes op het typisch verschijn
sel bij deze formatie dat de vier groeperingen zich zowel verenigen met de persoon van de 
formateur als in grote trekken met het door hem ontworpen program, doch dat de be
staande partijverhoudingen, verscherpt als zij zijn door de verkiezingen, een samengaan 
onmogelijk maken.

De Regentes, die zei verheugd te zijn dat ik de opdracht nog niet teruggaf, verzocht mij 
dringend om mede namens Haar de fractievoorzitters te wijzen op het grote gewicht van 
deze formatie in het licht van de snelle evolutie in Indonesië en de uiterst moeilijke inter
nationale verhoudingen. Ik zegde dit toe, doch verklaarde -  mocht ook deze poging mis
lukken -  mij niets anders restte dan mijn opdracht aan Haar terug te geven. Ik bracht Haar 
tenslotte op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het internationale en Indonesische 
front.

21 ju li
10.00 uur. Ik deed telefonisch mededeling aan HKH van de door mij opgemaakte samen
vatting alsmede van het daags te voren met Haar besproken laatste voorstel, hetwelk ik 
had opgemaakt ten behoeve van de bespreking met de vier fractievoorzitters. HKH ver
klaarde akkoord te gaan met de inhoud.

11.15 uur. De heer Michiels van Verduynen had met enige verwondering de omschrij
ving van de opdracht gelezen. Nadat hij mijn uiteenzetting over het verloop van de be
sprekingen had gehoord, betoogde hij zijn instemming met het door mij ingenomen 
standpunt. Hij bestreed mijn opvatting dat thans een ander met de formatie moest worden



EERSTE FORMATIE BEEL

belast, uit hoofde van het feit dat uit alles bleek dat ik gedragen werd door het vertrouwen 
van de fractie.

Op mijn vraag of hij zich niet met de leiding van een kabinet zou willen belasten als 
zijnde een figuur staande boven de partijen en zowel met de internationale toestand als 
met het Indische vraagstuk volkomen op de hoogte en tenslotte als man wiens gezag 
onbetwist was, verklaarde hij daartoe niet bereid te zijn, mede uit hoofde van zijn gezond
heidstoestand; waarover hij mij reeds vroeger had gesproken. Hij was desgewenst wel 
bereid om besprekingen over een formatie te voeren, doch met dien verstande dat hij zelf 
niet in het kabinet zitting zou nemen en ik alsdan zijn plaats zou innemen. Hij zou dit 
enkel doen als het nodig was om bepaalde figuren te overtuigen dat zij deze taak op zich 
moesten nemen. Hij verklaarde dat hij zich binnenkort weer onder doktershanden zou 
moeten stellen en dat enerverend werk terstond zeer nadelige reacties op zijn gezond
heidstoestand had. Op diezelfde grond meende hij ook het zitting nemen als minister van 
Buitenlandse Zaken te moeten nalaten. Hij had reeds op het punt gestaan om bij de druk
ke besprekingen in Londen op diezelfde redenen ontheffing uit zijn post te vragen.

12.00 uur. Bespreking met prof. Romme, mr. Van der Goes van Naters, de heer Tilanus 
en mr. Oud. Ik deed de heren voorlezing van de door mij opgestelde nota, getiteld:

Momentele situatie.
'Allereerst is door mij onderzocht de mogelijkheid van de verbreding van de basis van het 
kabinet. Hiertoe vond ik in beginsel bereid de fracties van de KVP, CHU en VVD. De 
fractie van de PvdA heeft hiertegen overwegend bezwaar. De door mij toegezonden Proe
ve werd in hoofdlijnen door alle vier groepen aanvaardbaar geacht als grondslag voor 
verdere bespreking.

Een verbreding van de huidige basis tot drie partijen bleek noch voor de PvdA, noch 
voor de CHU, noch voor de VVD aanvaardbaar. Een voortzetting op de huidige tweepar
tijenbasis acht de KVP voor wat betreft de behandeling van het Indonesisch beleid niet 
aanvaardbaar en voor wat de doorvoering van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
aangaat zeer ongewenst.

Een door mij als enige mogelijkheid nog geziene oplossing op parlementaire basis, te 
weten handhaving van de huidige basis plus instemming van de beide andere fracties, of 
althans van een van de beide andere fracties nopens het gedeelte van het program hetwelk 
betreft het Indonesische vraagstuk en tevens versterking van het kabinet door opneming 
van figuren uit de sfeer van de CHU en VVD, blijkt onmogelijk door het standpunt van 
de laatstbedoelde fractie, welke bij handhaving van een tweepartijenbasis hierin in geen 
enkel opzicht wenst mee te werken.

Tenslotte deelden de Eerste- en Tweede-Kamerfracties van de PvdA mij als hun een
stemmige mening mee dat een extraparlementair kabinet niet in aanmerking komt en deel
neming of steun daaraan derhalve bij hun geen punt van overweging kan uitmaken. Hun 
slotconclusie is dat de fracties in verband met de gevaarlijke internationale situatie, het 
zeer nijpende Indonesische vraagstuk en de noodzaak van handhaving van sociale rust in 
Nederland, van mening zijn dat hun verantwoordelijkheid hun geen andere oplossing laat 
dan die welke door PvdA en KVP samen kan worden verwezenlijkt.

Ik wens positief de vraag nu te stellen aan de vier heren of zij ook deze conclusie tot de 
hunne maken, dan wel of zij een weg zien tot een resultaat te komen, hetwelk mijns in-
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ziens geboden is door de ernst van de internationale toestand en de ontwikkeling in Indo
nesië. Ik wens in deze alle mogelijkheden volkomen te onderzoeken.

De vraag rijst nog of juist met het oog op deze twee allerbelangrijkste vraagstukken, 
het internationale en het Indonesische, niet getracht moet worden te komen tot een parle
mentair kabinet-ad hoc hetwelk tot specifieke opdracht krijgt zijn bijdrage te leveren tot de 
oplossing van het Indonesische vraagstuk en wat het internationale beleid betreft de rege
ring zich geschraagd weet door het uitgesproken vertrouwen van de overgrote meerder
heid van het parlement. Zodra over de ergste moeilijkheden èn internationaal èn in Indië 
zal zijn heengekomen, zal dit kabinet zijn taak kunnen beëindigen.

Ik acht het ten enenmale onverantwoordelijk onder de gegeven abnormale omstandig
heden ons te verliezen in geschillen, welke in betekenis en omvang daarbij vergeleken 
slechts secundair zijn. Ik doe mede namens de Regentes een zeer dringend beroep op de 
fractieleiders om verdere positieve bijdragen te leveren, teneinde te geraken uit deze on
verantwoorde impasse. Mocht mijn persoon hierbij een obstakel zijn, dan treed ik uiter
aard terstond terug.'

Hierop ontwikkelde zich een breedvoerige discussie. De heer Romme verzocht allereerst 
een kleine correctie in het voorgelezene, daar de fractie van de KVP in haar schrijven niet 
had gesproken van de wenselijkheid van verbreding in verband met het economisch be
leid, doch enkel met betrekking tot de bedrijfsorganisatie.

De heer Van der Goes van Naters was het er niet mee eens dat nu alle mogelijkheden 
tot de vorming van een parlementair kabinet zouden zijn uitgesloten; immers, aldus zijn 
redenering, was nog wel degelijk te beproeven een samengaan van de twee grootste 
partijen. De alsnog bestaande verschilpunten ten aanzien van het program zouden zeker 
uit te weg zijn te ruimen. De heer Romme ontkende dat deze mogelijkheid bestond. De 
KVP-fractie handhaaft haar standpunt over de noodzaak van een breder vertrouwen ten 
aanzien van het Indonesische beleid. Hij meende dat ook de formateur eenzelfde stand
punt innam, hetgeen ik bevestigde. Voldoende zekerheid hieromtrent wordt alsnog ge
mist.

De heer Van der Goes lichtte namens de fractie de in het schrijven van de PvdA 
omschreven gedragslijn toe. Hij bleef het samengaan van enkel de twee voornaamste 
fracties, zo nodig versterkt met enkele figuren uit andere sferen, een reële mogelijkheid 
vinden. Zoveel mogelijk toch zou bij het Indonesisch beleid rekening kunnen worden ge
houden met het standpunt ten aanzien van de Indische kwestie van beide andere fracties; 
waar absolute zekerheid niet is te bereiken, zou hiermee kunnen worden volstaan.

Ik stelde de heren nogmaals de vraag of zij nog een andere uitweg zagen voor een par
lementair kabinet. De heer Tilanus wees erop dat het falen in deze zijn oorzaak vindt uit
sluitend in de houding van de fractie van de heer Van der Goes. De heer Oud handhaafde 
zijn standpunt.

De heer Van der Goes wees op de houding van de beide kleinere fracties tijdens de 
verkiezingen. De leuze: 'Het roer moet om’, alsmede hetgeen de heer Oud en de zijnen bij 
de verkiezingen naar voren hadden gebracht, wezen voldoende uit, waarom de PvdA met 
deze fractie niet in zee kan gaan. Het zou niet begrepen worden, indien de PvdA zitting 
zou nemen in een kabinet bijvoorbeeld met de heer Oud. De heer Tilanus gaf de heer Van 
der Goes in overweging om niet stil te staan bij de verkiezingsstrijd; te hoge belangen
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staan op het spel. De heer Oud merkte nog op dat uiteraard zijn persoon aan een oplos
sing niet in de weg mocht staan.

Vervolgens kwam aan de orde het door mij in de nota, hiervoor vermelde en aan de 
heren uitgedeeld, gedane tussenvoorstel van een kabinet-ad hoc. In gemeenschappelijk 
overleg werd de formulering daarvan gewijzigd als volgt: 'De vorming van een kabinet- 
ad hoc, hetwelk zich tot taak stelt de doorvoering van de bij de in behandeling zijnde 
grondwetsherziening voorgenomen staatkundige hervorming en hierbij zich gedragen 
weet door het daartoe nodige vertrouwen van de Tweede Kamer en voor het overige alles 
verricht wat gedurende de periode voor de voltooiing van deze taak vereist in 's lands 
belang moet worden geacht.' Ofschoon deze constructie een zeer ongewoon karakter 
draagt, doch anderzijds zich aanpast aan de nu eenmaal bestaande situatie, zegden de vier 
fractieleiders mij toe hierover met hun leden overleg te zullen plegen en ernstig te zullen 
streven naar een aanvaarding van dit voorstel als compromis-basis. Ik wees er de heren 
op dat ik alleen onder deze voorwaarde bereid was in die geest de Regentes te adviseren. 
Afgesproken werd dat ik dit advies nog dezelfde dag aan Haar zou overbrengen zonder 
derhalve het resultaat van de besprekingen in de fracties af te wachten. De bespreking 
eindigde om 14.30 uur.

Tijdens en na deze bespreking belde de Regentes nog op en vroeg mij of ik reeds iets 
kon mededelen. Ik sprak met Haar af dat ik nog diezelfde middag te 17.00 uur mij op 
Soestdijk zou melden.

17.00 uur. Ik bracht de Regentes verslag uit van de sinds mijn vorig bezoek gevoerde 
besprekingen en zette Haar uiteen het resultaat, waartoe de conferentie met de vier fractie
voorzitters had geleid. Terwijl ik hiermee bezig was, belde de heer Van der Goes van 
Naters mij op en deelde mij mee dat het voorstel van een kabinet-ad hoc door hem met de 
heer Drees was besproken en door deze onaanvaardbaar werd geacht. Ik zei hem dat de 
fractie van de PvdA toch wel een zware verantwoordelijkheid op zich nam door alles af te 
wijzen. Hij zei hieraan niets te kunnen veranderen. Dit telefonisch onderhoud had plaats 
in tegenwoordigheid van de Regentes.

Ik verklaarde Haar daarop dat ik thans geen mogelijkheid meer zag tot vorming van 
een parlementair kabinet en derhalve mij genoodzaakt zag Haar te verzoeken mij te ont
heffen van mijn opdracht. Wij beraadslaagden verder over de thans ontstane situatie 
waarbij ik Haar zeer ernstig in overweging gaf een nieuwe formateur aan te wijzen. Op 
Haar vraag of Zij hieruit moest afleiden dat ik mij definitief terugtrok en derhalve niet 
langer bereid zou zijn om een verdere opdracht op mij te nemen, zei ik Haar dat ik mij 
vanzelfsprekend niet zou onttrekken aan een Harerzijds eventueel opnieuw te doen be
roep, doch dat ik het voor de zaak zelf van groot belang achtte wanneer een andere figuur 
met de opdracht werd belast. Ik noemde hierbij de naam van de Nederlandse ambassa
deur te Londen die door alle partijen ten zeerste wordt gewaardeerd en zeer groot gezag 
geniet, terwijl hij boven de partijen staat. Ook de heer Drees zou eventueel zijn aan te zoe
ken, ofschoon ik zijn kans van slagen gering acht, verder de heer Van Schaik. Ik voegde 
hieraan toe dat ik -  bijaldien HKH zou overwegen mij een nieuwe opdracht te geven -  ik 
wel overwegend bezwaar zou maken tegen een opdracht welke neerkomt op een recon
structie van het huidige kabinet. Dit kabinet zou toch onder de gegeven omstandigheden, 
nu de KVP mijns inziens terecht groter zekerheid verlangde ten aanzien van de tweederde 
meerderheid voor het Indische beleid, van parlementair kabinet extraparlementair worden. 
Het zou mij moeilijk zijn om bij enkel reconstructie voldoende vertrouwen te creëren voor
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het toekomstig beleid, daar men hierin te gemakkelijk zou kunnen zien een volledige capi
tulatie voor de eisen van de PvdA; hetgeen na het voorafgaande niet zou worden begre
pen. Mijn positie en die van het kabinet zouden hierdoor zeer worden verzwakt; hetgeen 
niet in 's lands belang zou zijn.

N.B. Nog diezelfde avond bracht mr. Van Schaik op Haar verzoek een bezoek aan de 
Regentes.

22 juli
8.30 uur ontving ik een uitnodiging voor een bespreking op Soestdijk met de Regentes te
11.00 uur.

9.30 uur had ik nog een onderhoud met de heer Van Schaik, die mij op de hoogte bracht 
van zijn onderhoud met de Regentes. Uit hetgeen hij mij meedeelde viel voor mij af te 
leiden dat de Regentes voornemens was op mij een beroep te doen alsnog te trachten het 
bestaande kabinet te reconstrueren, daar een uitschakeling van de PvdA toch wel zeer be
zwaarlijk zou zijn. Ik ontvouwde tegenover de heer Van Schaik mijn zeer ernstige bezwa
ren hiertegen. Ons kort gesprek eindigde hiermee dat hij mij machtigde om aan HKH te 
zeggen dat hij uit hoofde van mijn argumenten geen overwegend bezwaar meer had tegen 
een opdracht tot vorming van een extraparlementair kabinet. Vooral mijn argument dat het 
anders in feite zou neerkomen op een volledige capitulatie tegenover de PvdA en een ern
stig prestigeverlies inhield, bracht hem tot dit gewijzigde standpunt.

11.00 uur. Ik had vervolgens de conferentie met de Regentes, waarbij Zij, inderdaad aan
knopend aan mijn gezegde van de vorige avond dat ik mij uiteindelijk niet zou onttrekken 
aan een nieuwe opdracht, mij vroeg opnieuw contact op te nemen met de heer Drees, ten
einde alsnog te trachten tot een oplossing te komen op basis van de twee grootste partijen, 
eventueel versterkt met enkele daarbuiten vallende figuren.

Ik verzocht Haar mij nog geen nieuwe opdracht te verlenen. Ik herhaalde mijn ernstige 
bezwaren en verklaarde mij bereid met de heer Drees opnieuw te spreken over de bestaan
de situatie en Haar daarna in te lichten. Een eventuele daaropvolgende opdracht zou mijns 
inziens moeten zijn tot het vormen van een kabinet zonder meer en mocht het mij uiteinde
lijk onverhoopt niet gelukken om figuren uit de PvdA-wereld aan te trekken, dan zou die
zelfde opdracht mij gelegenheid schenken om toch ten spoedigste te komen tot een nieuw 
en wel extraparlementair kabinet. Ik bevestigde nogmaals dat ik het van zeer groot belang 
achtte dat de PvdA-ministers zouden meedoen, doch dat dit niet zou geschieden tot elke 
prijs.

15.00 uur. Ik zette de heer Drees uiteen hoe ik de situatie zag na de jongste ontwikkeling 
en vertelde hem over het onderhoud, dat ik in de voormiddag met de Regentes had. Ik 
ontvouwde hem opnieuw de bezwaren tegen een zonder meer terugkeren tot de smalle 
basis. Hij van zijn kant lichtte mij omstandig in over de moeilijkheden welke voor zijn 
fractie bestonden en verzocht mij nog eens ernstig te overwegen of toch niet verder tege
moet zou kunnen worden gekomen aan de bezwaren van de PvdA.

Het gesprek leverde geen nieuwe perspectieven op. Ik beloofde de heer Drees mij nog 
eens ernstig te zullen beraden, doch wees hem erop dat ik een verder contact met de frac
ties niet meer op mijn weg vond liggen.

Ik bracht hierover verslag uit aan de Regentes en zegde Haar toe de volgende morgen 
Haar het nader resultaat van mijn overwegingen te zullen bekendmaken.
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16.00 uur. Ik vroeg de heren ministers Van Maarseveen en Van den Brink100 hoe zij per
soonlijk stonden tegenover de mij gedane suggestie om alsnog terug te keren naar het 
smalle vlak, zij het met enkele figuren uit de sferen van de andere fracties, rekening hou
dende met het te dien aanzien ingenomen standpunt van de fractieleiders van de CHU en 
de VVD. Zij verklaarden mij niet bereid te zijn daartoe mee te werken en dus geen zitting 
in een op deze wijze gereconstrueerd kabinet te zullen nemen. Ik sprak met hen af om ge
zamenlijk dezelfde avond nog met de heer Romme overleg te plegen.

20.30 uur. Deze bespreking bij prof. Romme had tot resultaat:
-  dat het ook door de heren Van Maarseveen en Van den Brink ingenomen standpunt 

door de heer Romme werd gedeeld;
-  dat instemming werd betuigd met een poging mijnerzijds een kabinet te vormen, 

waarvan de leden zich verenigden op een program, terwijl door mij geen rechtstreeks 
contact met de fracties zou worden opgenomen en waarbij vijf figuren van de PvdA 
en vijf figuren van de KVP, één CHU en één VVD-man, alsmede de heer Götzen 
voor de Overzeese financieel-economische betrekkingen. De heer Van Maarseveen 
zou dan bereid zijn om over te stappen naar Binnenlandse Zaken, terwijl de heer Don
ker zou worden aangezocht voor Justitie.

23 ju li
10.00 uur. Ik heb de Regentes opgebeld om het resultaat mee te delen van mijn overden
kingen en zegde haar toe na de bespreking met de heer Drees opnieuw te zullen bellen.

10.15 uur. Als resultaat van mijn overwegingen overhandigde ik de heer Drees de hier
onder volgende nota:

'Nu mijn pogingen tot het vormen van een parlementaire kabinet zijn mislukt en mijns 
inziens verdere mogelijkheden om daartoe te geraken niet bestaan, zou aan de Regentes 
zijn te adviseren aan een formateur op te dragen het vormen van een kabinet. Bijaldien mij 
daartoe opdracht zou worden verleend, zou ik bereid zijn deze in beraad te nemen.

Ik zou alsdan aan de door mij aangezochte personen het program in tweede concept 
willen voorleggen met het voorstel om -  indien men met de hoofdlijnen akkoord gaat -  
gezamenlijk de verder nodig geachte wijzigingen te bespreken. Door mij wordt over dit 
program geen contact meer opgenomen met de fracties c.q. fractievoorzitters. Mocht enig 
aangezochte persoon behoefte hebben om zelf hierover nog in contact te treden met de 
fractie, waartoe hij behoort, dan staat hiertegen mijnerzijds geen bezwaar. De volgende 
personen zou ik willen aanzoeken:

Drees Sociale Zaken
Lieftinck Financiën
Mansholt Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
In 't Veld Openbare Werken
Donker Justitie

Uiteraard moet ik hierbij nog de nodige vrijheid van beweging opeisen in verband met de 
overige aan te zoeken personen. Ik zou voorts vijf katholieken willen vragen, één uit de 
CHU-wereld en één uit de VVD-wereld.

100 J.R.M. van den Brink (KVP) en J.H. van Maarseveen (KVP), respectievelijk demissionair minister 
van Economische Zaken en minister van Justitie.
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Zelf zou ik als minister-president de staatkundige hervormingen tot mij willen trekken 
en het overige werkterrein van Overzeese Gebiedsdelen willen onderbrengen in een 
staatssecretariaat. De portefeuille van Buitenlandse Zaken zou toevallen aan een persoon 
uit de VVD, tenzij ik de heer Michiels van Verduynen alsnog bereid kan vinden om zitting 
te nemen. De heer Van Mook zou worden vervangen door een driemanschap bestaande 
uit de heren Spoor, Sassen en 's Jacob.101 Dit driemanschap zou tevens voorlopig optre
den als leiding van het Hoge Commissariaat. Hierin toch zijn dan de drie facetten: buiten
lands beleid, financiën, economisch, en militair beleid gerepresenteerd.

Voor de leiding van de West-Indische Conferentie en overigens als adviseur voor de 
staatkundige reorganisatie zou ik de heer Jonkman willen uitnodigen.'

De heer Drees zegde toe dit in zijn fractie te zullen bespreken en erkende dat alles gedaan 
moest worden om te trachten op deze basis tot een oplossing te komen. Hij ontveinsde 
zich niet dat dit nog wel moeilijkheden zou opleveren met name wat betreft de uitschake
ling van de PvdA, zowel voor OG als Buitenlandse Zaken, en van de heer Joekes. De 
opneming van de heer Donker achtte hij van betekenis, vooral waar het hier betreft een 
bestuursdepartement. Hij zou mij zo spoedig mogelijk nader inlichten.

De heer Drees zou het wel op prijs stellen de Regentes persoonlijk te kunnen inlichten 
nopens de reden welke de PvdA noopte tot het innemen van haar standpunt. Uiteraard 
achtte ik dit juist en zegde dit te zullen bevorderen.

11.00 uur Ik belde de Regentes op en lichtte haar in over dit onderhoud en over het ver
langen van de heer Drees om persoonlijk toelichting te geven. Ik sprak met HKH af dat ik 
te 15.00 uur op Soestdijk zou zijn.

12.30 uur De directeur van het Kabinet belde mij op en zei dat de Regentes zich alsnog 
afvroeg of het niet wenselijk was of ook de heer Drees mij vergezelde naar Soestdijk. Ik 
meende dit te moeten ontraden, daar hieruit naar buiten verkeerde consequenties zouden 
kunnen worden getrokken welke de toch al niet gemakkelijke taak onnodig zouden ver
zwaren. Afgesproken werd dat de heer Drees de volgende dag de Regentes zou bezoe
ken.

Bij nader beraad leek het mij juister dat het bezoek van de heer Drees aan het mijne zou 
voorafgaan. Ik belde hierover de directeur van het Kabinet op, die zich met de Regentes 
hierover verstond. Toen bleek dat de Regentes daarmee instemde, heeft de heer Drees 
zich om 15.00 uur naar Soestdijk begeven en verzocht ik hem HKH in te lichten nopens 
ons onderhoud. Ik sprak tevens af dat mijn bezoek nog even zou worden uitgesteld, doch 
dat enerzijds gepubliceerd zou worden dat mijn verzoek om ontheffing uit de eerste op
dracht was ingewilligd en een nieuwe opdracht zou worden gepubliceerd en wel tot het 
vormen van een kabinet zonder meer. Ik zou daardoor vrijheid van beweging hebben, 
desnoods tot het vormen van een kabinet zonder de PvdA-ministers. De Regentes ver
zocht mij om in dat laatste geval nog even telefonisch overleg met Haar te plegen.

20.30 uur. Ik heb prof. Lieftinck gevraagd zitting te nemen in het nieuwe kabinet. Hij 
zegde toe onder voorbehoud van de instemming van zijn fractie.

101 H.L. 's Jacob (CHU), secretaris-generaal van het ministerie van Financiën.
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21.30 uur heb ik mr. In 't Veld102 gevraagd zitting te nemen in het nieuwe kabinet. Hij 
wees mij voor de portefeuille van Buitenlandse Zaken nog op de heer Stikker. Ik verzocht 
hem met de heer Drees hierover te spreken, daar deze een figuur als de heer Stikker moei
lijk aanvaardbaar achtte voor de PvdA-fractie. De heer In 't Veld achtte samenvoeging 
van het departement van Wederopbouw en Verkeer en Waterstaat en onderbrenging van 
Volkshuisvesting bij Binnenlandse Zaken op dit tijdstip nog niet mogelijk.

Telefonisch heb ik de heren Van Maarseveen en Van de Brink nog gevraagd.

24 ju l i
10.30 uur. Ik vroeg de heer Götzen of hij in beginsel bereid was om eventueel als staats
secretaris in het nieuwe kabinet op te treden. Ofschoon hij daartegen geen principiële be
zwaren had, ontvouwde hij toch enige belangrijke bezwaren tegen deze conceptie: bezwa
ren, welke hij mij toezegde ook schriftelijk te mijnen kennis te zullen brengen.103

11.00 uur. Ook de heer Gielen vond ik in beginsel bereid om in het kabinet wederom 
zitting te nemen.

15.30 uur. Minister Van den Brink bezocht mij nog. Hij besprak met mij de kwestie van 
de onderbrenging van de dienst van dr. Hirschfeld onder de leiding van zijn departe
ment.104 Voorts de moeilijkheden tussen Economische Zaken en Landbouw en het ver
schil in opzet tussen de bedrijfschappen van de landbouw en het ontwerp-van-wet op de 
bedrijfsorganisatie. Ik verzocht hem deze punten nog schriftelijk vast te leggen, teneinde 
op de gezamenlijke bespreking van de toekomstige ministers over het program daarover 
van gedachten te wisselen.

26 ju l i
10.30 uur. Ik besprak met de heer Drees de stand van zaken en vroeg hem of naar zijn 
mening de figuur van de heer Stikker voor de post van Buitenlandse Zaken inderdaad 
voor de fractie van de PvdA onaanvaardbaar bleef, welke vraag bevestigend werd beant
woord. Ik had de vorige avond met de heer Jongejan en Heldring105 in Hotel du Vieux 
Doelen een vertrouwelijk gesprek, waarin zij mij op de hoogte brachten van de situatie in 
Indonesië, waarover zij vertrouwelijke inlichtingen hadden ontvangen. Ik besprak met 
hen de vraag welke figuren naar hun oordeel voor de post van Buitenlandse Zaken in aan
merking kwamen. Daarbij brachten ze enkel naar voren de figuren van de heer Stikker en 
jhr. Van Kamebeek106, directeur van de Standard Petroleum Maatschappij. Wij doorlie
pen de bankwereld en de handelswereld, maar geen andere figuren kwamen naar voren. 
Als figuren van het tweede niveau werden onder meer genoemd de heer Albarda van de 
Handel-maatschappij en prof. Verrijn Stuart.107

102 J. in 'l Veld (PvdA), sinds 1 maarl 1948 minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, als op
volger van Neher.

103 Deze notitie van Götzen bevindt zich in het formaiiedossier 1948, ARA Archief Beel.
104 H.M.H. Hirschfeld, regeringscommissaris in algemene dienst, speciaal belast met de voorbereiding 

van de toedeling van de Amerikaanse Marshallhulp aan Nederland. Hirschfeld opereerde op dat mo
ment onder verantwoordelijkheid van de minister van Buitenlandse Zaken.

105 E. Heldring, voorzitter van de Nederlandse Handel-maatschappij; vanaf 1938 tol 1946 lid van de Eer
ste Kamer voor de Liberale Staatspartij. In 1948 was hij partijloos.

106 H.H. van Karnebeek, directeur van de Koloniale Nederlandse Petroleummaatschappij, een dochter
onderneming van de Amerikaanse Standard Oil.

107 G.M. Verrijn Stuart, directeur van de Amsterdamsche Bank.
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In verband hiermee vroeg ik de heer Drees of hij overwegend bezwaar zou maken 
tegen de persoon van de heer Karnebeek. Deze achtte hij voor zijn fractie aanvaardbaar. 
Wat betreft de heer Sehokking, die hij in tegenstelling tot de heer Karnebeek persoonlijk 
kende, kon hij er zich eveneens mee verenigen dat deze werd uitgenodigd voor een porte
feuille.

11.50 uur begaf ik mij naar de Regentes op Huis ten Bosch en zette Haar de stand van 
zaken uiteen. De bespreking had een zuiver informatief karakter.

14.15 uur. Ik had prof. Van den Brink daags te voren verzocht zich met de heer Stikker 
zelf in verbinding te stellen, daar ik de heer Stikker zelf in verband met te duchten pers- 
publikaties in dit stadium liever niet op mijn kabinet ontving. De heer Van den Brink had 
aan mijn verzoek voldaan en de heer Stikker meegedeeld dat ik voornemens was hem aan 
te zoeken voor Buitenlandse Zaken, doch dat hiertegen overwegend bezwaar bestond bij 
de heer Drees en de zijnen. Voorts had de heer Van den Brink hem gevraagd om namen 
van personen uit de wereld van de VVD. De heer Stikker had hierop geantwoord, en dit 
later schriftelijk bevestigd, dat hij voor Indonesië aanbeval jhr. Van Karnebeek en voor 
Buitenlandse Zaken baron De Vos van Steenwijk108 uit Haarlem. Van eerstgenoemde 
wist hij niet of hij aangesloten was bij de VVD. Uit het gesprek met de heer Van Karne
beek bleek dit laatste niet het geval te zijn. De heer Van Karnebeek verwonderde zich over 
mijn aanzoek, doch verklaarde zich na enige discussie bereid om hierover zich te beraden 
en zegde mij toe zo mogelijk diezelfde avond nog te zullen berichten of hij zich bereid 
verklaarde de portefeuille te aanvaarden.

15.30 uur. Ik deelde de heer Fiévez mee dat mijn gedachten uitgingen naar een continu
ering van de huidige bezetting van Oorlog, doch dat ik hierover nog geen definitieve be
slissing kon nemen. Voorts zette ik uiteen dat het in mijn voornemen lag om in te stellen 
een ministerie van Landsverdediging, waarin zouden worden ondergebracht; Oorlog, 
Luchtmacht en Marine. Voor Marine zou een staatssecretaris worden ingesteld zodra de 
Grondwet de mogelijkheid hiertoe zou bieden.

De heer Fiévez zette uiteen, dat hij uit hoofde van zijn gezondheidstoestand slechts dan 
een post opnieuw zou kunnen aanvaarden, indien ook voor Oorlog een staatssecretariaat 
werd ingesteld. Op mijn vraag, wie hij in aanmerking dacht te brengen, luidde het ant
woord dat dit wellicht de secretaris-generaal van Oorlog kon zijn, de heer Rietveld109, 
tegen welke oplossing ik overwegend bezwaar maakte. Ik wees hem erop dat nog steeds 
de verhouding tussen generaal Kruis en de kwartiermeester-generaal Wilson, naar mij ter 
ore was gekomen, ernstig aanleiding gaf tot klachten. In dat verband stond mij voor ogen 
een oplossing, waarbij generaal Kruis tot staatssecretaris zou worden benoemd en op 
deze wijze boven de kwartiermeester-generaal zou komen te staan.

De heer Fiévez achtte generaal Kruis een uitstekend staatssecretaris, doch zag in zijn 
benoeming dit overwegend bezwaar dat de heer Kruis dan ontslag zou moeten nemen als 
chef van de generale staf. Zijn gedachten gingen dan verder uit naar kolonel Calmeyer110 
als staatssecretaris.

108 J.E. de Vos van Steenwijk, commissaris van de koningin van Noord-Holland.
109 L.C. Rietveld, secretaris-generaal van het ministerie van Oorlog.
110 Kolonel M.R.H. Calmeyer, ingedeeld bij de Generale Staf, was chef van het Militair Kabinet van de 

minister van Oorlog en als zodanig de voornaamste militaire adviseur ten departemente van Fiévez 
en Rietveld.
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Ik sprak met hem af dat ik nog diezelfde avond generaal Kruis hierover zou spreken. 
De heer Fiévez gaf mij tenslotte nogmaals te kennen dat hij mij volkomen vrij wilde laten 
en ik mij te zijnen aanzien niet gebonden moest achten.

16.30 uur. De heer Mansholt verklaarde zich bereid toe te treden tot het nieuwe kabinet, 
mits zijn fractie daartegen geen bezwaar zou opperen. Ik besprak nog terloops met hem 
de moeilijkheden van de huidige bedrijfsorganen in de landbouw.

18.00 uur. Mr. Donker voelde zich zeer vereerd met mijn aanzoek tot bekleding van de 
post van minister van Justitie. Ofschoon hij grote bezwaren daaruit zag voortvloeien voor 
het werk van de enquêtecommissie.111 Het arbeidsveld van het departement van Justitie 
trok hem in buitengewone mate. Hij ontvouwde hierover enkele van zijn gedachten. Ik 
zei hem dat van de zijde van zijn fractie nogal aandrang was uitgeoefend tot opneming 
van de heer Joekes, doch dat het naar mijn mening moeilijk zou worden begrepen, indien 
deze ministerpost -  toebedeeld aan de PvdA -  niet door hem doch door de heer Joekes 
zou worden bekleed. Daar hij (mr. Donker) in dit opzicht toch ontegenzeglijk de beste 
papieren toonde en de benoeming van de heer Joekes zuiver als een politieke benoeming 
zou worden beschouwd. Hij bleek deze gedachtengang te volgen en beëindigde met nog
maals te herhalen, dat hij onwaarheid zou spreken, indien hij niet verklaarde erg met zo
danige benoeming te zijn ingenomen.

20.15 uur. De heer Fiévez vroeg mij opnieuw even te spreken. Hij had zich met zijn me
dicus in verbinding gesteld en deze achtte het niet verantwoord, wanneer de heer Fiévez 
weer de leiding van het departement voor een nieuwe periode op zich zou nemen, ander
deels meende hij geen overwegende bezwaren te mogen maken, als de heer Fiévez als 
minister van landsverdediging zou optreden, geassisteerd door twee staatssecretarissen 
van oorlog en marine, daar hij alsdan van de dagelijkse departementale zorgen zou zijn 
bevrijd en zich enkel tot de grote beleidslijnen zou hebben te bepalen.

22.30 uur. Generaal Kruis bezocht mij op mijn verzoek. Ik stelde hem de vraag of bij een 
benoeming van een minister van landsverdediging en twee staatssecretarissen, respectie
velijk voor oorlog, inclusief luchtmacht en marine, aan een burger het ministerschap zou 
kunnen worden toevertrouwd. Ik doelde op de heer Sehokking. Generaal Kruis achtte in 
zodanig geval de benoeming van een burger-minister preferabel boven de benoeming van 
een beroepsofficier.

Op mijn tweede vraag of de heer Kruis in principe bereid zou zijn een staatssecretariaat 
voor oorlog te aanvaarden ontving ik als antwoord dat hij in beginsel hiertoe wel bereid 
zou zijn, ware het niet, dat hij zich niet verantwoord achtte de post van chef generale staf 
thans te verlaten. Een combinatie van beide ambten leek ook hem onmogelijk gezien de 
politieke verantwoordelijkheid van staatssecretaris. Een benoeming van kolonel Calmeyer 
tot staatssecretaris was voor hem aanvaardbaar. De samenwerking met de heer Fiévez 
was zeer goed, doch hij bleef bij zijn standpunt vervat in zijn antwoord op mijn eerste 
vraag. Op mijn verzoek verklaarde hij zich bereid om nog diezelfde avond de heer Fiévez, 
die mij hierom had gevraagd, te spreken.

23.55 uur. Mij bezocht nog de heer Van Karnebeek, die verklaarde niet te kunnen ingaan 
op mijn aanbod om de post van Buitenlandse Zaken op zich te nemen. Twee overwegin

111 L. Donker was voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie die het regeringsbeleid 1940-1945 
onderzocht.
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gen waren het die hem tot deze weigering in hoofdzaak brachten: a) de reactie van Ameri
ka, wanneer hij als directeur van een van de concurrerende Amerikaanse petroleummaat- 
schappijen daartoe werd benoemd; b) de moeilijkheden, die zouden rijzen in Indonesië bij 
eventueel noodzakelijke militaire actie met name op Sumatra, waarbij direct verband zou 
worden gelegd tussen de Amerikaanse petroleumbelangen op Sumatra en deze actie.

27 ju li
10.00 uur. Ik belde de Regentes op en bracht Haar verslag uit over de dag van gisteren.

13.45 uur. Mr. Sehokking bracht ik op de hoogte van mijn plannen en overhandigde hem 
een exemplaar van de Proeve. Ik vroeg hem of hij zich eventueel beschikbaar wilde stel
len voor de post van Verkeer en Waterstaat, terwijl ik hem voorts nog meedeelde, dat ik 
ook nog ten aanzien van de post landsverdediging geen decisie had genomen en ik hierbij 
onder meer dacht aan een burger-minister met als staatssecretarissen voor oorlog en lucht
macht, generaal Kruis en voor marine schout-bij-nacht, Moorman.112

Wij bespraken de Indische paragraaf terwijl voorts met name de financiële paragraaf in 
de Proeve zijn aandacht had. Hij was van mening dat in dit opzicht belangrijke wijzigin
gen in beleid moesten plaats vinden. Ik wees hem op het feit dat minister Van den Brink 
in het huidige kabinet zitting had en in beginsel bereid was ook in het nieuwe kabinet zit
ting te nemen en deze het aanblijven van de heer Lieftinck wenselijk achtte, toch wel iets 
te zeggen geeft.

Wij bespraken uitvoerig het werkterrein van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
doch het bleek mij dat de andere post meer aantrekkelijk voor hem was. In dit verband 
merkte hij op dat hij reserve-luitenant was. Hij zegde mij toe, mij de volgende dag zijn 
decisie kenbaar te zullen maken.

15.30 uur. Op mijn vraag aan baron De Vos van Steenwijk, commissaris van de koningin 
in de provincie Noord-Holland, of hij eventueel bereid zou zijn de portefeuille van Bui
tenlandse Zaken op zich te nemen, gaf de heer De Vos van Steenwijk een ontkennend ant
woord. Voorzover hij over internationale relaties beschikte, lagen deze toch op een geheel 
ander terrein. Daarenboven stond hij te ver van de problemen, die op het ogenblik op dit 
departement behandeling vroegen. Hij bracht naar voren de persoon van de heer De 
Booy113, zulks in aansluiting aan zijn enkele dagen te voren aan mij gericht schrijven.

20.30 uur. De heer Drees belde mij op. Hij verzocht mij om geen beslissing te nemen 
over een teruggave van de opdracht, vooraleer hij zou zijn teruggekeerd van de partijraad. 
Hij achtte het noodzakelijk deze vergadering tot het einde toe bij te wonen, teneinde onge
wenste beslissingen zoveel mogelijk te voorkomen. Ik zegde dit toe. Nogmaals bevestig
de hij dat aan de opneming van de heer Stikker in het kabinet voor de fractie van de PvdA 
onoverkomelijke bezwaren vastzaten, zoals de laatste fractievergadering nog duidelijk had 
aangetoond.

Ik belde mr. Steenberghe114 op en drong er bij hem ernstig op aan zich alsnog be
schikbaar te stellen voor de post van Buitenlandse Zaken. Hij beloofde mij uiteindelijk

112 H.C.W. Moorman, schout-bij-nacht. Moorman was katholiek, maar geen lid van de KVP. Zijn be
noeming tot staatssecretaris kwam pas af op 1 mei 1949.

113 Vermoedelijk is bedoeld J.M. de Booy (partijloos), minister van Marine in twee kabinetten-Ger- 
brandy te Londen en in het kabinet Schermerhorn-Drees, 1945-1946.

114 M.P.L. Steenberghe (KVP), oud-minister van Economische Zaken.
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zich hierover nog te zullen beraden, doch verklaarde mij de volgende morgen hiertoe niet 
te kunnen overgaan.

Nog diezelfde avond had ik telefonisch contact met mr. Stikker die ik meedeelde dat de 
heer De Vos van Steenwijk had geweigerd. Ik vroeg hem of hij nog andere namen mij 
kon opgeven voor minister van Buitenlandse Zaken uit het milieu van de VVD. Na con- 
tactname met de heer Oud deelde hij mee dat er in de fractie niets voor werd gevoeld om 
in deze medewerking te blijven verlenen, daar door de diskwalificatie van politieke figu
ren als de heer Oud en Stikker de fractie zich als tweederangspartij zag aangemerkt. Im
mers ten aanzien van andere partijen vond zodanige diskwalificatie niet plaats. Ik bestreed 
dit en zei hem dat ik als formateur mij voor de keuze zag geplaatst: of de VVD in de fi
guur van de heer Stikker maar terzelfder tijd de uitsluiting van PvdA, of de medewerking 
van de PvdA te zamen met een voor de VVD aanvaardbare persoon uit hun midden. Hoe
wel daarmee afwijkend van het standpunt van zijn fractie noemde de heer Stikker als 
eventuele beschikbare kandidaten nog de heer Albarda en Verrijn Stuart.

28 juli
9.15 uur. Generaal Kruis lichtte mij nog nader toe het schrijven hetwelk hij mij daags te 
voren had doen toekomen en waarin hij zich in principe bereid verklaarde om staatssecre
taris te zijn in het nieuwe kabinet, zulks onder de daarbij gestipuleerde voorwaarden. Of
schoon de samenwerking met de heer Fiévez zeer goed was, merkte hij op dat theoretisch 
bezien een burger-minister voor landsverdediging de voorkeur verdient.

9.30 uur. De heer Sehokking deelde mij mee dat hij over de vraag hem door mij gesteld, 
zich ernstig had beraden. Hij had hierover tevens besprekingen gevoerd met de heer 
Tilanus en met een tweetal broers die Nederlands-Indië zeer goed kenden. Hij was tot de 
bevinding gekomen dat ten aanzien van Nederlands-Indië de in het program uitgestippel
de richtlijnen niet doeltreffend waren. In plaats van het roer om, welke gedachte hij aan
vankelijk had gehuldigd, was hij tot de overtuiging gekomen dat op de eerste plaats de fi- 
nancieel-economische band met Indonesië moest worden versterkt. Hij ontwikkelde hier
over een theorie welke mij tot de opmerking bracht dat hij hiermee een gedragslijn uitstip
pelde welke niet ver afweek van de door het kabinet in de laatste jaren gevolgde lijn.

Voorts maakte hij bezwaar tegen mijn voornemen om zelf de staatkundige verhoudin
gen tot de overzeese gebiedsdelen tot mij te trekken. Op deze post mocht noch ik, noch 
een PvdA-man komen. Hij vreesde daarvan een tragiek, daar ik in Indonesië naar zijn 
mening niet voldoende vertrouwen meer genoot.

Hij vroeg mij of zijn broer, die was meegekomen, zijn visie zou mogen ontvouwen. Ik 
maakte hiertegen bezwaar, daar ik enkel de heer Sehokking zelf had uitgenodigd in ver
band met de formatie en niet zijn familie. De heer Sehokking vroeg mij tenslotte of hij niet 
beter deed om nog niet direct aan de pers mee te delen, dat hij zich had teruggetrokken. In 
verband met mijn verdere plannen stemde ik hiermee in. Ik vroeg hem nog of zijn visie 
door de heer Tilanus werd gedeeld; dit bleek niet het geval te zijn. Het was duidelijk dat 
deze hem was ingegeven door zijn broer.

11.30 uur. Ik zette de heer Van Schaik de toestand uiteen en deelde hem mee dat ik er 
ernstig over dacht om aan de Regentes mee te delen dat ik ook ditmaal niet in het vormen 
van een kabinet was geslaagd. Ik zegde toe hem op de hoogte te zullen houden.

12.30 uur. Op zijn verzoek ontving ik de heer Lieftinck die mij op de hoogte wenste te 
brengen van de daags te voren gehouden fractievergaderingen. Hij bevestigde mij dat
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prof. Schermerhom, die ook in de eerste fractievergadering zich gekant had tegen een 
deelname aan het kabinet in de door mij aangegeven vorm, doch daags daarna hierop was 
teruggekomen, in de tweede fractievergadering opnieuw ernstig verzet had aangetekend 
tegen een deelname aan de regering. Hij zei mij voorts dat in de vergadering was geble
ken hoezeer men prijs stelde op een aanzoeken mijnerzijds van de heer Joekes in plaats 
van de heer Donker. Toen ik opmerkte dat ik ernstig overwoog mijn opdracht terug te ge
ven, als het bezwaar bleef gelden tegen de opneming van de heer Stikker in het kabinet, 
verzocht hij mij met klem aan dit voornemen geen gevolg te geven en verklaarde hij zich 
uit eigen beweging bereid alsnog in de partijraad de opneming van de heer Stikker voor 
Buitenlandse Zaken met daartegenover de opneming van de heer Joekes voor Justitie met 
nadruk te zullen bepleiten. Ik zei hem dat, indien de PvdA dit bezwaar liet varen, ik een 
reële mogelijkheid zag voor een oplossing. De heer Lieftinck vertrok daarop naar Amster
dam voor de partijraadvergadering.

17.30 uur. Ik bracht verslag uit aan de Regentes over de besprekingen van de laatste da
gen, waarbij ik Haar meedeelde dat -  tenzij de poging van de heer Lieftinck nog resultaat 
opleverde -  ik mij genoopt zou zien ook deze tweede opdracht terug te geven. Ik gaf Haar 
in overweging alsdan advies in te winnen van mr. Van Schaik en de heer Drees en even
tueel van de fractievoorzitters. Ik stelde Haar in kennis van de opvatting van de fractie 
van de VVD dat zij zich voelde als een tweederangspartij in verband met de bezwaren van 
de PvdA tegen Stikker en de heer Oud, voorts met de mening van mr. Sehokking dat het 
onjuist zou zijn, indien ik de staatkundige verhoudingen van het departement Overzeese 
Gebiedsdelen onder mij zou brengen; tenslotte met de opvatting van de PvdA geuit in de 
fractievergadering.

Ik zei de Regentes dat ik overeenkomstig Haar opdracht gestreefd had naar een extra
parlementair kabinet onder opneming van prominente figuren van de PvdA, doch tenzij 
hedenavond de heer Drees nog verklaart dat niet langer overwegend bezwaar bestaat te
gen bezetting van de post Buitenlandse Zaken door de heer Stikker, ik verplicht ben Haar 
mee te delen dat ik in mijn poging ook ditmaal niet geslaagd ben.

Rest nog een kabinet bestaande uit ofwel figuren buiten elk politiek verband, dan wel 
een kabinet van figuren uit de middengroepen. In dat geval dient een andere formateur te 
worden aangewezen. Dit is verplicht omdat de vorming van een zodanig kabinet door mij 
door de PvdA niet zal worden begrepen en mijn vertrouwenspositie zou schenden. Het
welk te meer het geval zou zijn bij de andere groepen, omdat ik blijkbaar bereid zou zijn 
in elke combinatie te treden. Ik zegde Haar toe morgen op te bellen.

20.30 uur. Ik ontving de heer Drees te mijnen huize. Hij lichtte mij uitvoerig in over het 
verloop van partijraad. In deze vergadering was uitvoerig van gedachten gewisseld over 
de formatie, waarbij onder meer de heer Schermerhom zich had verzet tegen een verder 
samengaan, doch met tweederde meerderheid tenslotte was besloten de aangezochte mi
nisters vrij te laten. Helaas had de heer Van der Goes van Naters in die vergadering tot 
tweemaal toe nadrukkelijk verklaard dat de heer Oud en de heer Stikker in geen geval in 
het kabinet zouden worden opgenomen, waardoor de poging van de heer Lieftinck, die 
juist na deze verklaring op de partijraad verscheen, daardoor schipbreuk had geleden. De 
heer Drees zag toen geen kans meer deze opneming van de heer Stikker te doen accepte
ren.
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Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, 
Wie is er de schoonste in Nederland?

29 juli
10.30 uur. Ik besprak met mijn ambtgenoten Van den Brink en Van Maarseveen de situa
tie. Zij onderschreven mijn standpunt dat ik geen verdere concessies kon doen. Ik wees 
hen erop dat bij het neerleggen van de opdracht en aanwijzing van een nieuwe formateur 
ik mij persoonlijk geheel terugtrok. Te zeer zou het zo noodzakelijke prestige dalen, in
dien ik na twee vergeefse pogingen te hebben gedaan toch als minister-president zou op
treden in een door een derde gedane formatie. Met name collega Van den Brink onder
schreef dit ten volle. De vraag of niet in laatste instantie zou moeten worden overgegaan 
tot de vorming van een extraparlementair kabinet uit personen van de drie middengroepen 
KVP, CHU en VVD werd nog onder de ogen gezien. Mijn visie dat dit eerst aan de orde 
zou komen, indien een ander dan ik nog gepoogd zou hebben een kabinet, waarin PvdA- 
figuren zouden zitting hebben, te vormen, werd geheel gedeeld. Het zou de uiterste nood
zaak moeten zijn. Tevens werd geheel ingestemd met mijn mening dat het èn voor de Re
gentes èn voor het kabinet zelf gewenst was dat in deze moeilijke situatie nimmer de in
druk mag bestaan dat het enkel mijn persoon is geweest die met deze herhaalde opdrach
ten werd belast.
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12.00 uur. Ik sprak telefonisch met de Regentes af, dat ik mij te 17.30 uur op Huis ten 
Bosch zou vervoegen.

13.00 uur. In de Tweede Kamer besprak ik met ambtgenoot Drees voor de aanvang van 
de zitting nog even de situatie. Hij bleef de opneming van de heer Stikker onaanvaardbaar 
achten voor de fractie, zeker na herhaalde verklaring van de heer Van der Goes van Na
ters in de partijraad.

14.00 uur. Tijdens de zitting van de Tweede Kamer kwam de heer Van der Goes van Na
ters bij me en vroeg mij mijn pogingen voort te zetten. Ik wees hem op hetgeen daags te 
voren in de partijraad was geschied. Hij liet daarop volgen: 'Zet toch door, neem Stik
ker'. Ik uitte mijn verbazing en zei dat ik hierover nader met hem wilde spreken. De heer 
Romme, die naast me zat, was over deze uitlating even verbaasd als ik. Ik besprak dit 
direct daarna met de heer Drees, die zich evenzeer verwonderde en het onmogelijk achtte. 
Nadien ontmoette ik de heer Van der Goes van Naters weer, die blijkbaar door de heer 
Drees hierover was onderhouden en mij meedeelde dat het toch ook wel heel erg moeilijk 
was om de heer Stikker in het kabinet op te nemen.

17.30 uur begaf ik mij naar Huis ten Bosch, alwaar ik HKH mijn eindverslag uitbracht. 
Zij betuigde mij Haar dank en drukte Haar spijt uit dat ik niet geslaagd was. Tenslotte 
verzocht Zij mij het teruggeven van de opdracht nog niet bekend te maken, daar Zij zich 
rustig wenste te beraden.

30 ju li
10.00 uur bezocht mij de heer Van Schaik, die ik inlichtte en met wie ik de ontstane 
situatie nog even besprak.

Te elf uur 's avonds belde de Regentes mij op en deelde mij mee de heer mr. Van Schaik 
opdracht te hebben gegeven tot vorming van een kabinet.

31 juli
10.30 uur. Op verzoek van de heer Van Schaik bezochten de heer Drees en ik hem in de 
Eerste Kamer. Hij deelde ons mee voornemens te zijn zijn formatie aldus op te stellen, dat 
de heer Drees minister-president zou zijn en hij zelf niet of als minister zonder portefeuille 
daarin zitting zou nemen. Hij wenste echter daartoe slechts over te gaan als op Overzeese 
Gebiedsdelen een katholiek zou komen, als hoedanig hij dacht aan mr. Sassen en voorts 
enkel als ik bereid zou zijn om als opvolger van dr. Van Mook naar Indonesië te gaan. Ik 
zei hem daarover mij te zullen beraden, doch eerst te kunnen beslissen, nadat het kabinet 
gevormd en de positie en bevoegdheden en volmachten zouden zijn uitgestippeld.

De uitkomst van de formatie-Van Schaik werd het kabinet-Drees-Van Schaik. In ruil voor 
het minister-presidentschap van Drees accepteerde de PvdA Stikker op Buitenlandse Za
ken. Ook kon Joekes in het kabinet worden opgenomen, namelijk als opvolger van Drees 
op Sociale Zaken. De KVP kreeg haar zin met Sassen op Overzeese Gebiedsdelen en met 
de basisverbreding van het kabinet door deelname daaraan van W D  en CHU. Het nieu
we kabinet dat op 7 augustus 1948 aantrad, benoemde Beel tot opvolger van Van Mook 
hi de functie van Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon, welke opvolging na enige ver
wikkelingen op 3 november 1948 plaatsvond.
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De Tweede-Kamerverkiezingen van 25 juni 1952 leverden de PvdA een winst op van drie 
zetels; de KVP verloor er twee. Beiden kwamen op 30 zetels. Voor de overige partijen  
gaf de verkiezingsuitslag geen grote verschuivingen te zien: De ARP verloor een zetel, de 
W D  won er een en de CHU bleef gelijk. De CPN ging terug van acht naar zes zetels.

Op grond van deze verkiezingsuitslag kreeg Drees van koningin Juliana, die op 4 sep
tember 1948 haar moeder was op gevolgd, op 27 juni de opdracht een kabinet te form e
ren, 'dat geacht mag worden het vertrouwen van het parlement te genieten'.115 Beel had, 
zoals in de inleiding bleek, nadat hij zijn functie van Hoge Vertegenwoordiger van de 
Kroon in Indonesië had neergelegd, een buitengewoon hoogleraarschap aanvaard aan de 
RK Universiteit van Nijmegen en aanvaardde in september 1951 eenzelfde functie aan de 
Katholieke Economische Hogeschool van Tilburg. In december 1951 had hij evenwel het 
hoogleraarschap neergelegd -  naar eigen zeggen tijdelijk -  en was op verzoek van minis
ter-president Drees de overleden katholieke minister van Binnenlandse Zaken Van Maar
seveen opgevolgd. Daarmee was de tandem Drees-Beel hersteld. Weldra raakte hij ver
strikt in de formatie die op 25 juni op gang kwam.

2 6  juni
15.00 uur. Staatsraad mr. Van Schaik bezocht mij teneinde van gedachten te wisselen 
over de door de uitslag van de verkiezingen ontstane situatie. Hij deelde mij mee verno
men te hebben dat bij de PvdA de gedachte leeft van een formatie door twee personen, te 
weten dr. Drees en ondergetekende. Hij vroeg hierover mijn oordeel. Ik heb deze gedach
te met grote ernst afgewezen. Op zich reeds is een formatie door twee personen moeilijk 
en voor beiden onaantrekkelijk. Men kan een formatie slechts goed doen, als men deze 
kan bewerkstelligen alleen, naar eigen inzicht. Afgezien hiervan zou onder de gegeven 
omstandigheden de katholieke medeformateur in een zwakke positie staan. Los daarvan is 
het de vraag of de fractie het gaarne zou zien. Tenslotte mijn ernstige persoonlijke beden
kingen. Het zou bij slagen inhouden dat ik minister van Binnenlandse Zaken en vice-mi- 
nister-president zou zijn. Ik ben van oordeel -  aldus deelde ik de heer Van Schaik mee -  
dat hiertoe geen enkele noodzaak is en dat de belangen van universiteit, hogeschool en 
van mijn gezin thans mogen prevaleren.

Mr. Van Schaik had begrip voor mijn motieven, al vreesde hij dat ik moeilijk aan een 
weer zitting nemen in het nieuwe kabinet zou kunnen ontkomen.

2 ju l i
17.30 uur. Ik vervoegde mij met mejuffrouw Geldens116 bij mejuffrouw mr. M.A. Telle- 
gen, directeur van het Kabinet der Koningin, teneinde haar de versierselen te overhan
digen van de haar verleende koninklijke onderscheiding, ridder in de orde van de Neder
landse Leeuw. Wij moesten wachten, omdat mejuffrouw Tellegen in telefonisch gesprek 
was met -  naar mij daarop bleek -  HM de Koningin. HM had namelijk mij op het Toren
tje trachten te bereiken, doch vernomen dat ik mij naar Haar Kabinet had begeven. Me
juffrouw Tellegen waarschuwde mij dat HM de Koningin mij wenste te spreken.

115 F.J.F.M. Duynstee, De kabinetsformaties 1946-1965  (Deventer 1966) p. 54.
116 J. Geldens, particulier secretaris van koningin-moeder prinses Wilhelmina.
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HM deelde mij daarop mee dat Zij de heer Drees, die op dat ogenblik bij Haar was op 
het paleis aan het Voorhout, had verzocht zich te belasten met de vorming van een kabi
net. De heer Drees had daarop verzocht dit te zamen met mij te mogen doen; hetgeen de 
instemming had van HM. Ik antwoordde dat ik tegen dit denkbeeld naast persoonlijke 
ook zakelijke bezwaren had en ontvouwde deze daarop. HM de Koningin zou gaarne zien 
dat ik hierover met dr. Drees nog zou spreken en wenste ook persoonlijk met mij nog 
contact. De afspraak werd gemaakt dat dr, Drees zich na enige tijd bij mij op het Torentje 
zou vervoegen en dat ik later nog bericht zou ontvangen over het tijdstip waarop HM mij 
verwachtte.

18.30 uur. Bij mij vervoegde zich de heer Drees, die er bij mij zeer op aandrong het 
medeformateurschap te aanvaarden. Ik heb dit van de hand gewezen om de volgende re
denen:
1. Het betekent een passeren van prof. mr. Romme.
2. Mijn positie tegenover de KVP-fractie wordt moeilijk.
3. Acht formatie door twee personen onjuist. Dit geeft moeilijkheden. Moeten er beslis

singen vallen, dan is het juister als de verantwoordelijkheid ter zake bij één persoon 
berust, die zijn eigen visie heeft en zijn eigen methodiek.

4. Medeformateurschap houdt in: zitting nemen in het kabinet. Dit is voor mij zeer moei
lijk gezien universiteit en gezinsbelangen. Als hiertoe noodzaak is, dan ligt het anders. 
Dit kan thans niet worden gezegd.

De heer Drees achtte de noodzaak sub vier al aanwezig. Ik heb dit ontkend. Hij eerbiedig
de tenslotte mijn bedenkingen. Ik verklaarde mij bereid, zo gewenst, van dienst te zijn bij 
zijn formatie. Daarop begaf hij zich opnieuw naar HM de Koningin, die hem vervolgens 
met de opdracht belastte.

19.30 uur. 's Avonds heb ik een bezoek gebracht bij HM de Koningin. HM begon met 
mij dank te zeggen voor mijn sportiviteit, omdat ik had toegezegd dr. Drees zo gewenst 
van dienst te zijn bij zijn formatie. Zij billijkte mijn bezwaren. Zij hoopte nochtans dat ik 
bereid zou zijn zitting te nemen in het nieuwe kabinet. Daarop ontspon zich een gesprek, 
waarin achtereenvolgens mij een analyse werd gevraagd van de uitslag van de gehouden 
verkiezingen; mijn inzicht in hetgeen nu moest gebeuren; een korte beschouwing van die 
problemen, welke in de naaste toekomst vooral naar voren zouden treden en de daaruit 
voor de samenstelling van het nieuwe kabinet voortspruitende eisen.

Om 20.30 uur verliet ik het paleis. Opgewacht door journalisten deelde ik, conform af
spraak met mejuffrouw mr. Tellegen, mee dat het een routinebezoek betrof. Ik consta
teerde dat dit bericht weinig geloofwaardig werd geacht, doch wees verdere vragen van 
de hand.

9 juli
Gesprek met prof. Romme, prof. Van den Brink en mr. Teulings over bezetting Econo
mische Zaken.

11 juli
Gesprek met minister Staf.117

117 C. Slaf (CHU), demissionair minister van Oorlog en Marine.
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12 ju li
11.15 uur. Bespreking op partijbureau, Koninginnegracht, prof. Romme, prof. Van den 
Brink en ik. Prof. Van Berkum wordt aangezocht voor Economische Zaken. Is vol be
denkingen. Zal morgen definitief berichten.

13 ju l i
18.00 uur. Prof. Van Berkum deelt mij telefonisch mee niet bereid te zijn de portefeuille 
van Economische Zaken te aanvaarden. Hij wenst al die soesa niet aan zijn hoofd. Beslis
sing definitief.

16 ju l i
9.00 uur. Telefonisch gesprek met dr. Drees. Hij vraagt mij opnieuw als vice-minister- 
president en minister van Binnenlandse Zaken te willen toetreden tot het kabinet. Hij zou 
dit gaarne publiceren. Ik heb bezwaar gemaakt tegen publikatie en gezegd mij opnieuw te 
zullen beraden over zijn vraag. Daarop bespreking met mr. Teulings.

10.15 uur. Op mijn verzoek bespreking met mr. J.R.H. van Schaik, president-curator 
van de Nijmeegse universiteit. Hij is van oordeel dat ik niet mag weigeren.

19.00 uur. Bespreking met dr. Hoefnagels, vice-voorzitter curatorium Nijmeegse univer
siteit. Deze vroeg mij om de belangen van de Nijmeegse universiteit toch zwaar te willen 
laten wegen. Hij achtte een terugkeer van mij als hoogleraar zeer gewenst.

17 ju l i
11.30 uur. Dr. Drees opgebeld en meegedeeld dat ik nog geen beslissing kon nemen en 
gaarne het tableau de la troupe wilde zien, alvorens te decideren. Als dan toch zou ik kun
nen overzien in hoeverre voor mijn toetreding van noodzaak of grote wenselijkheid zou 
kunnen worden gesproken.

21.00 uur. Bezoek aan prof. Romme. Deze is van oordeel, gezien mijn ervaring en het 
optreden in het nieuwe kabinet van enkel nieuwe katholieke ministers -  behoudens prof. 
Rutten118 -  ik op het verzoek van dr. Drees dien in te gaan, al heeft hij begrip voor mijn 
bezwaren.

19 ju l i
15.15 uur. Besprak met Mgr. Alfrink119 als voorzitter St. Radboudstichting onder meer 
deze kwestie.

20 juli
20.00 uur. Bezoek met prof. Romme aan prof. Van den Brink te Laren. Bespreking over 
andere kandidaten voor Economische Zaken, alsmede over de gehele situatie. Prof. Van 
den Brink weigert opnieuw zich beschikbaar te stellen.

Drees wist overeenstemming te bereiken tussen PvdA, KVP, CHU en ARP over, wat hij 
noemde, 'ontwerp-richtlijnen'. De W D  liet Drees erbuiten, nadat hem een communiqué 
van deze partij onder ogen was gekomen waarin werd beweerd dat een nieuw kabinet- 
Drees onder curatele zou komen te staan van de Raad van Vakcentrales.}2° De rol die de

118 FJ.Th. Rutten (KVP), demissionair minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
1 19 B.J. Alfrink, aartsbisschop-coadjutor van Utrecht.
1 20 Vgl. A. Visser, Alleen bij uiterste noodzaak? De rooms-rode samenwerking en het einde van de bre

de basis 1948-1958 (Amsterdam 1986) p. 129.
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VVD in de twee voorgaande kabinetten-Drees had vervuld zou in de gedachtengang van 
Drees door de ARP moeten worden overgenomen. De ARP bleek echter niet tevreden met 
de twee departementen van Justitie en van Verkeer en Waterstaat, die Drees haar aanbood; 
zij wilde een portefeuille in de sociaal-economische driehoek, Financiën-Economische 
Zaken-Sociale Zaken. Drees stelde daarop aan KVP en CHU voor gedrieën verder te 
gaan, maar daar wilde Romme niet aan.121 Na het mislukken van Drees werd Beel ka
binetsformateur. Hij nam Drees' ontwerp-richtlijnen over en liet eveneens de W D  er
buiten.

23 juli
Om 11.00 uur ontving ik bezoek van mejuffrouw Tellegen, die mij namens HM de Ko
ningin de vraag stelde of ik, gezien het neerleggen van de formatieopdracht door de heer 
Drees, een mogelijkheid zag tot een oplossing te geraken. Ik deelde mee dat ik de situatie 
zeer moeilijk vond, doch dat ik een bepaalde opzet voor ogen had, die mogelijk tot een 
oplossing zou kunnen leiden.

Dit bezoek werd gevolgd door een telefonisch gesprek met HM de Koningin, aan wie 
ik in hoofdtrekken het plan ontvouwde hetwelk ik mij voorstelde aan de fractievoorzitters 
voor te leggen, bijaldien HM de Koningin aan haar voornemen om mij de kabinetsforma
tie op te dragen zou gevolg geven. Dit plan hield in het vrijgeven van het departement van 
Economische Zaken ten behoeve van de inschakeling van vertegenwoordigers van de 
ARP-fractie. Daartegenover zou staan dat het minister-presidentschap in handen van een 
KVP-vertegenwoordiger zou komen en het toedelen van het ministerie van Justitie aan de 
PvdA. Voorts de splitsing van het ministerie van Sociale Zaken in een ministerie voor 
Maatschappelijk Werk en Volksgezondheid en een ministerie voor Arbeid en Sociale Ze
kerheid.

Intussen ging HM voort met het ontvangen van adviseurs (voorzitters Eerste en Twee
de Kamer).

19.00 uur. Ingevolge opdracht bracht ik een bezoek aan HM de Koningin op paleis 
Soestdijk. Mij werd de vraag voorgelegd of ik mij met de opdracht zou willen belasten; 
welke vraag ik in beraad heb gehouden. Overeenkomstig mijn wens was de opdracht zeer 
ruim gesteld, namelijk het vormen van een kabinet. Ik besprak met de Koningin uitvoerig 
de ontstane situatie en de te volgen werkmethode.

24 ju li
16.00 uur. Resumé bespreking met minister-president Drees.
1. Het door minister-president Drees bereikte richtlijnenakkoord ziet hij in wezen zwak. 

Het houdt zijns inziens vele controversiële punten in. De vraag zal zijn of de PvdA- 
fractie het onveranderd handhaaft als basis. Hij zelf had op deze basis een kabinet wil
len vormen, daar in de praktijk het als regel meevalt, als in goede sfeer de discussies 
in ministerraad enzovoorts plaats vinden. Dan vindt men elkaar wel. Minister-presi
dent Drees had volledig begrip voor mijn zienswijze dat ik allereerst had te sonderen, 
hoe de situatie op dit punt voor lag, met andere woorden of er nog een mogelijkheid 
was om op de grondslag van dit richtlijnenprogram te komen tot een parlementair 
vierpartijenkabinet. Ik stelde hem in kennis van de door mij morgen voorgenomen 
bespreking met ieder van de vier fractievoorzitters.

121 Duynstee, Kabinetsformaties, p. 61.
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2. Zijn indruk: over de situatie van het ogenblik was vrij somber. Het wantrouwen van 
de PvdA tegenover ARP en KVP was groter geworden. De houding van enkele com
missies uit de Tweede Kamer bij benoeming vice-voorzitter heeft dit nog versterkt 
(weren Hofstra122 als tweede voorzitter belastingcommissie; vervanging van een 
PvdA-lid in een andere commissie eveneens door een KVP-lid). Hij zag mijn opgave 
als zeer moeilijk.

3. Hij verklaarde nadrukkelijk met de heer Schouten niet over de persoon Suurhoff123 te 
hebben gesproken. Enkel was in een gesprek naar voren gekomen dat hij overwoog 
om iemand uit de vakbeweging in het kabinet op te nemen. Hij nam het uiterst kwalijk 
dat de naam Suurhoff nu in de openbaarheid was gekomen. Het zou zijns inziens een 
absoluut verlangen zijn van de fractie dat deze thans de post van Sociale Zaken zou 
gaan vervullen.

4. Persoonlijk nam hij liever geen deel aan het nieuwe kabinet en zag hij gaarne mr. 
Donker op Justitie. Hij zelf zou dan fractievoorzitter worden. Voor een bekleden van 
de post van Sociale Zaken voelde hij minder nu in de afgelopen regeerperiode er ver
anderingen waren ingetreden, die niet zijn volle instemming hadden.

5. Prof. Kernkamp124 was onder bepaalde voorwaarden bereid een post Overzeese 
Rijksdelen te aanvaarden. De correspondentie hierover zal de heer Drees mij doen 
toekomen.

6. Hij had geen andere nieuwe personen gepolst, behalve Donner125. Het verhaaltje c.q. 
gesprek met prof. Meij126 te Groningen, verschenen in Ons Noorden , behoorde tot 
het rijk der fabelen. De overige pogingen via mij en prof. Romme zijn bekend.

7. Wat de VVD betreft, heeft vooral pijnlijk getroffen de verklaring dat de invloed van de 
drie vakcentrales in de naoorlogse jaren ongunstig is geweest voor ons land.

8. Het is niet geheel zeker of de heer Stikker een aanbod om minister van Buitenlandse 
Zaken te blijven zal afslaan.

De heer Drees overhandigde mij de tekst van de richtlijnen, zoals deze luidde na de be
spreking met de fractievoorzitters (tweede redactie), de briefwisseling ter zake van de vier 
fractievoorzitters en de adviezen van de door HM de Koningin geraadpleegde personen 
na de verkiezingen.

25 ju li
10.00 uur ontving ik mr. Donker, voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA. 
Ik stelde hem allereerst de vraag: 'Waarin ligt naar uw mening de reden van de misluk
king van de poging van dr. Drees?' Hij weet deze aan het afwijzend standpunt van de 
voorzitter van de ARP-fractie. Beslissend is daarbij geweest het feit dat de voorzitter van 
de KVP-fractie verklaarde, dat zijn fractie niet wenste mee te werken in een combinatie 
PvdA-KVP-CHU, omdat deze laatste fractie in feite verdeeld is en het dus zou neerko
men op een basis van tweeëneenhalf.

Mijn tweede vraag luidde: 'Acht u een hernieuwde poging mijnerzijds tot een parle
mentair kabinet op basis van vier partijen en van het aanvaardde richtlijnenprogram in 
verband met het standpunt van uw fractie, op dit ogenblik per se kansloos?' Hierop gaf

122 H.J. Hofstra (PvdA), lid van de Tweede Kamer.
123 J.G. Suurhoff (PvdA), Tweede-Kamerlid en vice-voorzitter NVV.
124 J.A. Kernkamp (CHU), hoogleraar staatsrecht aan de RU Utrecht.
125 A. M. Donner (ARP), hoogleraar staatsrecht aan de VU Amsterdam.
126 L.J. Meij, hoogleraar bedrijfshuishoudkunde aan de RU Groningen.
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de heer Donker ten antwoord dat hij tegenover zodanige poging zeer pessimistisch stond; 
allereerst omdat het programma een uiterst moeilijk bereikte combinatie inhield, zodat de 
fractie zeer zeker niet bereid zou zijn verder over een nieuwe combinatie te gaan praten; 
het compromis-Drees bleef akkoord. Op de tweede plaats omdat de fractie zeer zeker de 
eis zou stellen dat dezelfde ministers en dezelfde zetels aan de PvdA dienden te worden 
toebedeeld en dat Drees minister-president zou dienen te zijn. Toen ik daarop meedeelde 
dat dit mij te ver ging, liet de heer Donker doorschemeren dat een andere oplossing no
pens de minister-president misschien niet onder alle omstandigheden onaanvaardbaar zou 
zijn. Voorts zou de ARP haar bezwaar tegen de opneming van een prominente figuur uit 
de vakbeweging in het kabinet moeten inslikken.

Op mijn derde vraag, hoe hij stond tegenover een zetelverdeling 5-5-2-2-1, verklaarde 
hij daarmee akkoord te gaan, al zou hij liever zien dat het werd 5-5-2-2, met andere woor
den dat de partijloze figuur zou wegvallen.

Ten aanzien van de vierde vraag, hoe de fractie van de PvdA stond tegenover de hou
ding door dr. Drees aangenomen tegenover de VVD, luidde het antwoord, begrijpelijker
wijze, dat men hiermee volledig akkoord ging.

Vervolgens stelde ik de vraag of, indien een parlementair kabinet op basis van de vier 
partijen niet mogelijk zou blijken, er nog andere mogelijkheden voor zijn fractie aanvaard
baar zouden zijn. Zijns inziens zou een combinatie PvdA-KVP-CHU-VVD onaanvaard
baar zijn. Een combinatie PvdA-KVP-CHU met al dan niet partijloze figuren, en zeker de 
smalle basis PvdA-KVP, zouden acceptabel zijn voor een parlementair kabinet. Ten aan
zien van een extraparlementair kabinet verklaarde de heer Donker dat alleen, wanneer er 
iets zeer verrassends kwam, daarvoor zou worden gevoeld en dat er niet op mocht wor
den gerekend dat, als de onderhandelingen zouden springen op een van de door hem ge
noemde essentiële materiële punten, het uitgesloten zou zijn dat leden van zijn partij tot 
zulk een extraparlementair kabinet zouden toetreden.

Op mijn vraag of hij met mij van oordeel was dat een zakenkabinet zo enigszins moge
lijk moest worden vermeden, verklaarde hij zulk een kabinet niet te kunnen aanvaarden. 
Voorts wees mr. Donker erop dat het vormen van een team zijns inziens een van de es
sentialia was van een goede formatie.

Aan het slot beklemtoonde hij nogmaals dat de situatie zijns inziens zeer ernstig was, 
omdat de verstandhouding met name ook tussen de KVP en de PvdA door het mislukken 
van dr. Drees was verslechterd en het vertrouwen was ondermijnd.

11.30 uur ontving ik prof. Romme, aan wie ik dezelfde vragen voorlegde. Ten aanzien 
van de eerste vraag was zijn mening dat het te strak vasthouden door dr. Drees aan zijn 
PvdA-colonne en het te scherp optreden van de ARP tot de mislukking van de poging van 
dr. Drees hadden geleid. Zijns inziens hadden aan de ARP kunnen worden aangeboden 
de departementen van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en van Sociale Zaken.

Een hernieuwde poging mijnerzijds, als in mijn tweede vraag bedoeld, achtte hij zeer 
zeker niet per se kansloos. Met het destijds aanvaarde richtlijnenprogram kon ook thans 
nog worden akkoord gegaan, al gaf het niet in alle opzichten bevrediging aan zijn fractie.

Tegenover een zetelverdeling 5-5-2-2-1 stond prof. Romme instemmend. Voor de 
houding door dr. Drees tegenover de VVD, was bij de fractie van prof. Romme begrip. 
Als verdere mogelijkheden voor een parlementair kabinet zag hij de combinatie PvdA- 
KVP-CHU-VVD, mits de VVD haar inzichten, neergelegd in het bekende communiqué, 
wijzigt en zich voorts positief morele gebondenheid wil opleggen. Slechts in dat geval
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zou hierover zijn te praten. Wat betreft de combinatie PvdA-KVP-CHU met al dan niet 
partijloze figuren zag prof. Romme als voorwaarde dat de CHU-fractie daarmee in volle 
omvang zou instemmen. Hij verzocht mij op deze vragen terug te komen, wanneer het 
standpunt van de CHU-fractie bekend zal zijn. In het geval van een combinatie PvdA- 
KVP-CHU en partijloze figuren zou zijns inziens de verhouding moeten zijn 5-5-2-2. In 
de combinatie PvdA-KVP-CHU: 5-5 en minstens 3. De smalle basis PvdA-KVP achtte 
hij onder de huidige omstandigheden allerwaarschijnlijkst volstrekt onaanvaardbaar. 
Eventueel zou hij akkoord kunnen gaan met een extraparlementair kabinet. Combinaties, 
waarbij de PvdA zou zijn uitgeschakeld dienen zo lang mogelijk te worden vermeden. 
Tegen opneming in het kabinet van personen uit de vakbeweging had hij geen bezwaar. 
Een zakenkabinet dient zo enigszins mogelijk te worden vermeden. Tenslotte vroeg hij 
mijn aandacht voor de bezetting in de REA, deze zou voor de beide grootste fracties in 
evenwicht moeten zijn.

14.15 uur ontving ik dr. Schouten. Ook hem stelde ik de aan de overige fractievoorzitters 
voorgelegde vragen. Allereerst verwees hij mij naar de door hem met formateur Drees ge
voerde correspondentie, waarin het standpunt, door hem ingenomen tijdens de formatie- 
poging van dr. Drees, duidelijk was uiteengezet. In een afzonderlijk schrijven had hij 
voorts gewezen op de noodzaak van handhaving en versterking van de christelijke grond
slagen en als zijn mening te kennen gegeven dat de opmerking in de pers, houdende dis
kwalificatie van leden van de ARP, niet bevorderlijk was voor de gevraagde medewer
king.

Hij achtte een hernieuwde poging mijnerzijds voor een parlementair kabinet op basis 
van vier partijen niet per se kansloos. Over het richtlijnenprogram, hetwelk in de eerste 
fase was aanvaard, werd zijnerzijds geen heropening van besprekingen verlangd, of
schoon hij het in vele opzichten te vaag gesteld zag. Zo mogelijk dient het aantal ministers 
te worden beperkt. Tegen een zetelverdeling 5-5-2-2, respectievelijk 5-5-2-2-1 bestond 
zijnerzijds geen bezwaar. De door dr. Drees tegenover de VVD aangenomen houding 
vond dr. Schouten niet geheel juist. Hij had gaarne gezien dat met de heer Oud contact 
was opgenomen, al was het alleen maar om tot klaarheid te komen in de verhoudingen. 
De bereidheid zijnerzijds te werken aan een kabinet te zamen met de PvdA berustte op een 
ander motief dan de vaak naar voren gebrachte beweegredenen van handhaving van de 
sociale rust. Alleen als het niet anders kon zou hij te vinden zijn voor een medewerking 
aan een kabinet buiten de PvdA om.

Voor een verantwoorde deelname aan een toekomstig kabinet stelde de heer Schouten 
als voorwaarde, dat de ARP-richting een plaats diende te hebben in de voorbereiding en 
besluitvorming ten aanzien van het sociaal-economisch beleid. De eventuele opneming in 
het kabinet van de heer Beyen127 vormde geen casus belli.

Tenslotte wees de heer Schouten nog op de volgende punten, welke reeds tijdens de 
besprekingen met de heer Drees zijnerzijds naar voren waren gebracht.
1. Indonesië. Zijns inziens dient aan de Indonesische regering te worden meegedeeld dat 
de Nederlandse regering bereid is in bespreking te treden over wijziging van de tussen 
beide staten bestaande Unieverhouding, doch deze bespreking kan enkel vruchtbaar zijn, 
indien U [Indonesië] bepaalde dingen doet, te weten: vrijlating gevangen genomen Ne

127 J.W. Beyen (partijloos), uitvoerend directeur van het IMF te Washington.
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derlanders128; oplossing van de moeilijkheden met Blitar en Talisse129 en het treffen van 
een staatkundige voorziening ten aanzien van de Zuid-Molukken. Een en ander is zijns 
inziens in het richtlijnenprogram te vaag gesteld.
2. Nieuw-Guinea. Wij moeten komen uit de periode van chantage. Er zijn twee interpre
taties nopens de derde alinea van het programma, welke handelt over Nieuw-Guinea. De 
door hem daarover gegeven formulering bleek de instemming te hebben van de forma
teur. Afgesproken is dat de kabinetsformateur vrij blijft om bij het aanzoeken van minis
ters, die niet akkoord zullen gaan met overleg met Indonesië, dit punt vrij te laten en dat 
dit op zich geen kabinetscrisis te zijner tijd zou veroorzaken.
3. Europese Defensie Gemeenschap. Bij de ARP-fractie is geen bezwaar tegen het be
vorderen van de ratificatie van het verdrag nopens de Europese Defensie Gemeenschap 
als taak van het kabinet. De Kamerfractie acht zich echter niet bij voorbaat gebonden aan 
deze ratificatie mee te werken, daar zij nog niet het betreffende stuk kent.
4. Nieuwe Antwerpen-Rijn verbinding. De fractie behoudt zich te dezen aanzien alle vrij
heid voor.
In principe bestaat bij de heer Schouten geen bezwaar tegen opneming in het kabinet van 
personen uit de vakbeweging, echter wel in het onderhavige geval tegen opneming als 
minister van Sociale Zaken.

16.00 uur. De heer Tilanus achtte een hernieuwde poging mijnerzijds geenszins per se 
kansloos. Aan het richtlijnenprogram wenste hij niet getornd te zien. Wellicht zou ik een 
poging kunnen doen, waarbij de heer Drees minister-president bleef, al zou hij het waar
deren, indien het kabinet onder een christelijke signatuur zou komen. Hij vroeg mijn bij
zondere aandacht voor de heer Van de Kieft130, alsmede voor de heer Stikker, die zijns 
inziens moest worden gehandhaafd. Met een zetelverdeling 5-5-2-2-1 ging hij akkoord. 
Hij vroeg zich af of het wel verstandig was geweest van dr. Drees een zo afwijzende 
houding aan te nemen tegenover de VVD, al gaf hij toe dat er wel een grove belediging 
vervat was in het bekende communiqué.

Voorts bracht de heer Tilanus de gedachte naar voren van een reconstructie van het 
huidige kabinet. Ik wees hem op de moeilijkheden hieraan verbonden, welke ik even 
groot vond, zo niet groter, dan de formatie van een nieuw kabinet. Ongetwijfeld zullen in 
ieder geval de moeilijkheden, die bij de formatie van een nieuw kabinet naar voren treden, 
zich evenzeer voordoen bij een reconstructie.

In de bespreking met dr. Drees en de fractievoorzitters is de vraag of eventueel ak
koord kon worden gegaan met een driepartijenkabinet (PvdA-KVP-CHU) heel voorzich
tig gespeeld. Positieve verklaringen dienaangaande zijn eigenlijk niet afgelegd, maar het 
was voor dr. Drees duidelijk uit de houding van de betrokkenen dat hierop geen kans 
was. Tegenover een combinatie met uitschakeling van de PvdA stond de heer Tilanus af
wijzend, als zijnde niet in 's lands belang. Zijnerzijds zijn er geen bezwaren tegen opne-

128 Verscheidene Nederlanders (ca. 200) werkzaam in Indonesië waren door de Indonesische autoriteiten 
opgepakt en enigen van hen (Jungschlager en Schmidt) waren in showprocessen veroordeeld.

129 De Indonesische autoriteiten hadden in de haven van Jakarta wapens en munitie aan boord van de 
motorschepen 'Blitar' en 'Talisse' bestemd voor Nieuw-Guinea in beslag genomen. (HTK  1951- 
1952, Bijl. 2358, Vaststelling van de begroting van Nieuw-Guinea voor het dienstjaar 1950, p. 8 en 
HTK  1951-1952, Aanhangsel, p. 65 en 73).

130 J. van de Kieft (PvdA), voorzitter van de Eerste-Kamerfractie; financieel specialist.
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ming van personen uit de vakbeweging in het kabinet. Een zakenkabinet achtte hij in de 
huidige tijdsomstandigheden niet mogelijk.

26 ju li
De heer en mevrouw Staf brachten mij een bezoek in Nijmegen.131 Ik besprak met ir. 
Staf de ontstane situatie en gaf hem een vertrouwelijke uiteenzetting nopens het voorstel, 
hetwelk ik voornemens was aan de fractievoorzitters voor te leggen. Hij kon zich hiermee 
volledig verenigen en was van oordeel dat er een goede kans van slagen was.

OPNIEUW EEN KRACHTTOER

27 juli
Op zondag 27 juli bezocht ik HM de Koningin op paleis Soestdijk. De bracht haar verslag 
uit van de met de fractievoorzitters gevoerde besprekingen en gaf voorts een uiteenzetting 
van de procedure die ik mij voorstelde te volgen. HM de Koningin, die dezelfde avond 
zich naar Orange begaf, betuigde haar instemming met een en ander.

Diezelfde avond ben ik doorgereisd naar Overveen, alwaar ik met prof. Romme mijn 
opzet besprak. Ook hij verklaarde zich daarmee geheel akkoord.

28 ju li
16.30 uur had ik een bespreking met de vier fractievoorzitters. Ik deelde hen mee tot wel
ke conclusies ik was gekomen na de op vrijdag 25 juli met hen gevoerde besprekingen. 
Deze conclusies kwamen neer op de volgende:
1. Het is verantwoord dat ik alsnog een ernstige poging doe op grond van de laatste ont- 

werp-richtlijnen tot de formatie van een kabinet te geraken en daarvoor de medewer
king van de vier fracties te verzoeken.

2. Er wordt geen heropening van de besprekingen nopens de inhoud van dit laatste ont- 
werp-richtlijnen gewenst.

3. De bij de vorige formatiepoging voorgestelde verhouding ten opzichte van de zetelver
deling -  te weten 5-5-2-2-1 -  kan eveneens gehandhaafd blijven.

131 Beel was in januari 1951 verhuisd naar Nijmegen.
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Hiervan uitgaande, aldus vervolgde ik mijn uiteenzetting, heb ik overwogen op welke 
wijze een voor elk van de vier groeperingen bevredigende oplossing kan worden verkre
gen. Ik meen dat deze op de volgende wijze kan worden gevonden. Zoals ik u mondeling 
reeds meedeelde, ligt het in mijn voornemen te trachten tot de formatie van een kabinet te 
geraken, hetwelk bij slagen het volgende beeld zal vertonen:
I. PvdA: Justitie, Arbeid en Sociale Zekerheid, Financiën, Landbouw, Visserij en Voed
selvoorziening, Wederopbouw en Volkshuisvesting.
II. KVP: minister-president, Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken, Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, Verkeer en Waterstaat, Maatschappelijke Zorg en Volksgezondheid 
(eventueel minister zonder portefeuille Buitenlandse Zaken).
III. ARP: Economische Zaken, minister zonder portefeuille Buitenlandse Zaken (eventu
eel Maatschappelijke Zorg en Volksgezondheid).
IV. CHU: Oorlog en Marine, Overzeese Rijksdelen.
Partijloos: minister van Buitenlandse Zaken.

Ik teken hierbij nog het volgende aan. Teneinde tot een meer bevredigende oplossing 
te geraken met betrekking tot de behartiging van de maatschappelijke zorg, welke thans 
deels bij Binnenlandse Zaken, deels bij Sociale Zaken en -  voor zoveel betreft de verzor
ging van Nederlanders in Indonesië -  bij Uniezaken en Overzeese Rijksdelen berust; in 
de departementale organisatie ook de nauwe verwevenheid tussen sociale zorg en volks
gezondheid tot uitdrukking te brengen; en teneinde de behartiging van de volksgezond
heid op ministerieel niveau te doen plaats vinden, acht ik de vorming van een afzonderlijk 
ministerie van Maatschappelijke Zorg en Volksgezondheid ten zeerste gewenst. Ik ben 
mij er van bewust dat aan deze oplossing ook schaduwzijden zijn verbonden, nochtans 
wegen deze geenszins op tegen de belangrijke voordelen aan de instelling van dit nieuwe 
departement verbonden. De benaming van het huidige ministerie van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid zal na afsplitsing van de betreffende afdelingen beter kunnen luiden: 
ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zal 
zijn afdelingen Maatschappelijke Zorg, alsmede de betreffende diensten moeten overheve
len, terwijl bij liquidatie van het ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen de 
verzorging van de Nederlanders in Indonesië eveneens naar dit nieuwe ministerie dient 
over te gaan.

Ik behoud mij de vrijheid voor om voor dit nieuwe ministerie hetzij een minister, af
komstig uit de KVP, hetzij een minister afkomstig uit de ARP, voor te dragen. Hiermee 
correspondeert dan eenzelfde vrijheid ten opzichte van de voordracht van de minister zon
der portefeuille voor Buitenlandse Zaken.

Met betrekking tot het ministerie voor Overzeese Rijksdelen wens ik mij met de aan te 
zoeken bewindsman te verstaan over de vraag van de juiste terreinafbakening van dit mi
nisterie.

In deze opzet is mee inbegrepen de instelling van een staatssecretariaat voor de vraag
stukken met betrekking tot de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, de middenstand en 
de bezitsvorming. Als staatssecretaris stel ik mij voor uit te nodigen een persoon, afkom
stig uit de KVP.

De vraag of op het ministerie van Financiën naast de minister nog behoefte bestaat aan 
een staatssecretaris, wens ik voor te leggen aan de aan te zoeken bewindsman.
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De staatssecretarissen op Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en Oorlog en Marine 
zullen in stand blijven, indien en voor zover dit door de aan te zoeken bewindsman wen
selijk wordt geoordeeld.

De staatssecretariaten op Sociale Zaken komen te vervallen.
Als strijdpunt is tijdens de vorige formatiepoging naar voren getreden het opnemen 

van een of meer vooraanstaande figuren uit de vakbeweging in het kabinet. Ik wens te 
dien aanzien enkel te verklaren dat het in mijn voornemen ligt om voor een van de posten, 
hiervoor opgesomd, een vooraanstaande figuur uit de vakbeweging aan te zoeken.

Tenslotte moge ik u erop wijzen dat ik enkel op de hiervoren aangegeven wijze een 
reële mogelijkheid aanwezig acht om tot een bevredigend resultaat te komen, en ik zie dan 
ook geen kans hierin verder wijziging te brengen. Het zal u duidelijk zijn dat ik over de 
bezetting van de posten niet in discussie kan treden.'

Aan het slot van mijn uiteenzetting deed ik nog een ernstig beroep op de heren, deze eer
lijke poging, welke mijns inziens tegemoet kwam aan gerezen essentiële bedenkingen, te 
aanvaarden. Ik vroeg hen uiterlijk woensdag mij mee te delen of ik bij mijn poging om op 
de hiervoor aangegeven wijze tot de vorming van een kabinet, hetwelk onder mijn per
soonlijke leiding zal komen te staan, te geraken, zou mogen rekenen op de medewerking 
van hun fracties. Ik stelde hen een schrijven ter hand, waarin het vorenstaande was sa
mengevat.

29 juli
10.45 uur. Ik had een kort onderhoud met pater Beaufort132 en minister Teulings, waarin 
ik hen op de hoogte bracht van de daags te voren gehouden bespreking, zulks in verband 
met de vergadering van de Eerste-Kamerfractie, welke te 11.00 uur zou plaats vinden, en 
waarin prof. Romme een en ander zou uiteenzetten. Beide heren zegden mij volledige 
steun to e . ----------- 133

Donker schreef op 30 ju li namens zijn fractie de volgende brief 

Amice,
Gisteren heb ik mijn fractie geraadpleegd over de in Uw brief van 28 dezer gegeven 

uiteenzetting omtrent Uw voornemens met betrekking tot de formatie van een kabinet. 
Naar aanleiding daarvan kan ik U het volgende mededelen.

Er bestond in mijn fractie overwegend bezwaar tegen het slot van Uw uiteenzetting, 
waarin U gesteld hebt dat U enkel op de door U aangegeven wijze een reële mogelijkheid 
aanwezig acht om tot een bevredigend resultaat te komen en dat U dan ook geen kans ziet 
hierin verder wijziging te brengen, waaraan U voorts nog hebt toegevoegd dat het duide
lijk zal zijn dat U over de bezetting van de posten niet in discussie kunt treden.

U zult zich herinneren dat ik in de oriënterende bespreking, welke ik op 25 juli jongst
leden met U mocht hebben, gezegd heb dat voor een deelname onzerzijds aan een kabinet 
zekerheid moest bestaan over a) het program; b) de door ons te bezetten plaatsen en c) de 
personen van de andere ministers, die met de onze een team zouden hebben te vormen. 
Die zekerheid bestond voor ons bij de formatie-Drees. Over het program was in de be-

132 LJ.C. Beaufort OFM (KVP), lid van de Eerste Kamer.
133 Antwoordbrieven van Romme, Tilanus en Schouten waarin zij meedeelden in principe akkoord te 

gaan met Beels voorstellen.
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sprekingen van de formateur met de fractievoorzitters, nadat deze enige malen daarover 
hun fracties hadden geraadpleegd, overeenstemming bereikt. De voornemens van de for
mateur inzake de door de PvdA te bezetten ministersposten waren bekend. En wat ten 
slotte de andere aan te zoeken personen betreft, was het feit dat het een kabinet onder de 
signatuur-Drees zou worden voor ons voldoende waarborg dat er een team tot stand zou 
worden gebracht, waarin een redelijke samenwerking verzekerd was.

In ons gesprek heb ik erop gewezen dat zekerheid op de drie bovenvermelde punten 
ook bij Uw formatie noodzakelijk zou zijn voor een eventuele deelname onzerzijds aan 
het door U te formeren kabinet. Om een sprekend voorbeeld, vallende onder punt c, uit 
het latere verloop van zaken te noemen, zal het voor een ieder duidelijk zijn dat het ons 
niet onverschillig kan laten wie het ministerie van Economische Zaken zal gaan beheren. 
Gezien Uw opvatting, dat bespreking van personen met de fracties respectievelijk de 
fractievoorzitters bezwaarlijk is, zag ik dan ook geen andere weg dan dat op een of andere 
wijze de signatuur- of mede-signatuur-Drees zou worden aanvaard. Dit leek mij ook 
daarom geen onredelijk verlangen, omdat het hier gaat om de al of niet deelname van de 
fractie van de grootste partij uit de Tweede Kamer aan het door U te formeren kabinet. De 
uitslag van de verkiezingen wijst derhalve ook reeds in die richting. Ik kan U thans mede
delen dat mijn fractie deze zienswijze volledig onderschrijft.

Met betrekking tot de eventueel door ons te bezetten ministersposten heb ik voorts in 
meergenoemd gesprek gesteld dat wij van het begin af het standpunt hebben ingenomen -  
mede om de deelneming van vier partijen aan het kabinet mogelijk te maken -  genoegen te 
willen nemen met een positie, gelijk of ongeveer gelijk aan die welke wij hadden in het 
thans demissionaire kabinet. Gezien de verkiezingsuitslag was dit -  en wij geloven dat 
ieder objectief beoordelaar dit als juist zal moeten erkennen -  het uiterste waartoe wij 
kunnen gaan. Wij hebben dit direct aldus gesteld, daarmee doelbewust uitschakelende de 
methode van te trachten door eerst meer te vragen langs een omweg ditzelfde doel te be
reiken.

U zult in het licht van het voorgaande wel willen inzien dat het aanbod, gedaan in Uw 
brief van 28 juli jongstleden en behelzende de bezetting van vijf departementen door de 
PvdA, waartegenover echter de minister-president niet een der onzen zal zijn en het mi
nisterie van Sociale Zaken en Volksgezondheid gehalveerd zal worden, niet aan onze 
wensen voldoet. Wij begrijpen dat in Uw stelsel deze halvering blijkbaar mede nodig ge
oordeeld werd om de KVP een compensatie te kunnen geven voor het afstaan door haar 
van het ministerie van Economische Zaken aan de ARP, doch het wil ons voorkomen dat 
deze compensatie ook had kunnen worden gevonden door in plaats van de door U ge
dachte KVP-staatssecretaris, belast met de zorg voor een aantal economische belangen, 
een KVP-minister te doen optreden. Daarbij komt dan bovendien nog, dat onze fractie 
van mening is dat de deelneming van de ARP en de CHU aan het kabinet wel zeer zwaar 
verdisconteerd is.

Onder de omstandigheden, zoals die nu eenmaal zijn, zullen van de fracties dier partij
en waarschijnlijk slechts 9 + 6 = 15 leden bereid zijn het te vormen kabinet te steunen. 
Daarvoor worden aan deze partijen vier departementen toegedacht, waaronder zeer om
vangrijke; hetgeen in het licht van de vijf departementen, aan de PvdA (met 30 leden in de 
Tweede Kamer) toegedacht, enigszins overtrokken lijkt. Trouwens niet alleen ten opzich
te van de Partij van de Arbeid, doch ook ten aanzien van de KVP. Die overtrekking is in-
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tussen blijkbaar mede oorzaak geworden voor de door U nodig geoordeelde en door ons 
afgewezen halvering van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

De splitsing van laatstgenoemd departement geeft mij voorts nog aanleiding tot de vol
gende beschouwingen.

De vraag of voor Volksgezondheid een afzonderlijk departement in het leven moest 
worden geroepen, is vroeger herhaaldelijk bezien. Van de zijde van de ministers van So
ciale Zaken en Volksgezondheid is daartegen toen ons inziens terecht betoogd dat er in de 
Nederlandse verhoudingen, onder andere met het oog op het Ziekenfondswezen, een zo 
nauw verband is tussen Sociale Zaken (in de eerste plaats de Sociale Verzekering) en de 
gezondheidszorg dat een verdeling over twee departementen geen aanbeveling verdient.

Wat betreft de Maatschappelijke Zorg, is er ongetwijfeld reden om te onderzoeken hoe 
enkele doublures zijn te vermijden, die zich kunnen voordoen bij de thans bestaande 
scheiding tussen het maatschappelijk werk van Sociale Zaken en de armenzorg, die onder 
Binnenlandse Zaken ressorteert. Het maatschappelijk werk van Sociale Zaken kan echter 
naar onze overtuiging niet zonder ernstig nadeel van dit departement worden losgemaakt. 
Veel van dat maatschappelijk werk vormt een belangrijk onderdeel van de zorg voor so
ciale zekerheid, die ook in Uw gedachtengang tot de taak van dat departement zou blijven 
behoren. Wij hebben dus belangrijke zakelijke, vroeger herhaaldelijk uiteengezette motie
ven tegen de voorgenomen wijziging.

Daarnaast kunnen wij er ook niet mee akkoord gaan dat op deze wijze het departement 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid een groot deel van zijn betekenis zou verliezen. 
Wij hebben van het begin af doen uitkomen dat wij er prijs op stellen, en het ook in over
eenstemming achten met de uitslag van de verkiezingen, dat dit departement opnieuw be
heerd wordt door een minister uit de kring van de PvdA. Dat dit slechts zou gaan gelden 
voor een overblijvend stuk van het departement is voor ons niet te aanvaarden.

Ten aanzien van het door U voorgestelde instellen van een staatssecretariaat voor de 
vraagstukken van de PBO, de middenstand en de bezitsvorming, zij nog opgemerkt dat 
de toevoeging 'en de bezitsvorming' ons daarbij niet geheel duidelijk is. Onder bezitsvor
ming kan veel worden verstaan. Wij veronderstellen echter dat meer in het bijzonder ge
dacht is aan bezitsvorming van een winstaandeel aan loon- en salaristrekkenden, dat voor 
investeringsdoeleinden wordt gebruikt. Ongetwijfeld raakt dit de economische politiek, 
onder welk hoofd het ook in het program is vermeld. Anderzijds echter houdt het ten 
nauwste verband met de te voeren loonpolitiek, zodat ook Sociale Zaken hiermee bemoei
ingen dient te hebben. Herinnerd moge worden aan het feit dat nu reeds Rijksbemidde
laars oordelen over regelingen tot toekenning van een aandeel in de winst.

Gezien het vorenstaande zal het U duidelijk zijn, waarom er in mijn fractie, gelijk ik in de 
tweede alinea van dit schrijven stelde, overwegend bezwaar bestond om op Uw voorstel
len alleen met 'ja' en 'neen' te antwoorden. Daarvoor is de zaak waarom het gaat te ge
compliceerd en ook te belangrijk. Mocht U evenwel niet tot nader overleg bereid zijn, dan 
moet ik U tot mijn leedwezen mededelen, dat in dat geval ons antwoord 'neen' is.

Met vriendelijke groeten, was getekend L.A. Donker.

31 ju li
Ik had een bespreking met minister Staf, die ik op de hoogte bracht van het resultaat van 
mijn pogen.
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Daar HM de Koningin eerst op 2 augustus uit Orange terugkeerde, heb ik de tussen
liggende dagen benut om mij te beraden over de verder te volgen gedragslijn. Dit leidde 
echter tot geen ander resultaat dan dat ik op 2 augustus in een bespreking op Soestdijk 
HM de Koningin moest meedelen dat ik nog slechts een formele poging zou doen om een 
extraparlementair kabinet te vormen en aan de fractievoorzitters zou willen vragen de 
personen, die ik daartoe zou aanzoeken, niet te beletten tot zodanig kabinet toe te treden.

4 augustus
11.30 uur. Ik had de heer Drees verzocht om een onderhoud, dat plaats vond op zijn ka
binet. Ik heb met hem van gedachten gewisseld over de ontstane situatie, met name om te 
sonderen of er inderdaad bij de fractie van de PvdA naar zijn oordeel enig misverstand 
heerste nopens mijn voorstel; zulks in verband met geruchten welke mij daarover hadden 
bereikt. Het gesprek vond plaats in de bekende vertrouwelijke sfeer en kan in de volgen
de punten worden samengevat:
-  De heer Drees achtte een goedvinden van de zijde van de PvdA-fractie dat geestver

wanten in een extraparlementair kabinet zitting zouden nemen uitgesloten.
-  Op mijn vraag of ik tijdens mijn eerste gesprek het juist had begrepen, nadat de op

dracht mij was verleend, dat de heer Drees niet bereid was zitting te nemen in een 
door mij te vormen kabinet en er de voorkeur aan gaf om fractievoorzitter te zijn, ant
woordde hij bevestigend. De mij door de heer Donker gedane mededeling dat hij be
reid zou zijn als minister van Financiën in zodanig kabinet op te treden, was juist, 
omdat de heer Drees wilde voorkomen dat zijn fractie een leiding-Drees als eis zou 
stellen. Deze eis zou namelijk zeer zeker in het schrijven van de heer Donker namens 
zijn fractie zijn opgenomen. Dit ging de heer Drees te ver. Een eventueel aanvaarden 
van de portefeuille van Financiën zou met andere woorden slechts noodgedwongen 
geschieden en betekende voor hem een zeer zwaar offer.

-  De heer Drees begreep dat er geen verdere concessies in mijn opzet mogelijk waren, al 
zou het aan de PvdA geven van de leiding over beide gesplitste delen van Sociale Za
ken de beslissing iets minder moeilijk maken. Niettemin blijven dan nog de zakelijke 
bezwaren tegen de splitsing, welke hij zeer ernstig achtte.

-  Naar zijn oordeel bestonden er geen misverstanden tussen de fractie van de PvdA en 
mij.

-  Hij verklaarde nadrukkelijk dat mijn persoon nog steeds het volle vertrouwen van zijn 
groepering heeft.

-  In de in de pers gedane suggestie van een gecombineerde formatie Drees-Beel zag ook 
hij, evenmin als ik, heil.

-  De heer Drees begreep dat ik thans mijn opdracht zou neerleggen. Hij achtte de impas
se, waarin wij thans verkeren, zeer groot.

Voorts deed ik de heer Drees mededeling van mijn voornemen de vier fractievoorzitters 
de vraag voor te leggen of de vorming van een extraparlementair kabinet mijnerzijds van 
de zijde van de fracties mij niet onmogelijk zou worden gemaakt, in die zin dat bij het 
aanzoeken van personen uit hun midden dezen niet zou worden ontraden om zitting te 
nemen.

15.00 uur. Met de voorzitters van de Tweede-Kamerfracties van PvdA, KVP, ARP en 
CHU besprak ik de situatie. Ik deelde hen mee dat mijn poging een parlementair kabinet 
te vormen op basis van het ontwerp-richtlijnenprogram en met de steun van de vier frac-
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ties was mislukt, zoals trouwens reeds in de pers was gepubliceerd. Ik zette voor hen uit
een hoe de van de KVP, ARP en CHU ontvangen antwoorden mij de gelegenheid boden 
binnen het door mij ontvouwde kader tot een verantwoorde bezetting van de posten te ge
raken. Het antwoord van de PvdA-fractievoorzitter sloot dit uit. Ik verklaarde dat ik, ook 
na hernieuwde overweging, de mogelijkheid tot het vormen van een parlementair vierpar- 
tijenkabinet zeer tot mijn spijt thans uitgesloten achtte.

Gezien het feit dat de mij door HM de Koningin verleende opdracht zeer ruim is ge
steld, heb ik overwogen welke andere mogelijkheden mij nog open staan. Ik deelde de 
heren mee dat de enige mogelijkheid voor mij nog gelegen zou zijn in de vorming van een 
extraparlementair kabinet, waarbij ik dus niet langer positieve binding vraag van de zijde 
van de fracties. Het enige dat ik hun wel moet vragen is dat van de zijde van de fracties 
mij de vorming van een extraparlementair kabinet niet onmogelijk wordt gemaakt, in dier 
voege dat bij het aanzoeken van personen uit hun midden, het hun niet wordt ontraden 
om zitting te nemen. Ik voegde hieraan toe dat ik alsdan voort zou gaan op de door mij in
geslagen weg. Mijn opvatting nopens programma-indeling is aan de voorzitters bekend. 
Zouden zij, of een van hen, echter reeds bij voorbaat meedelen dat dit aanzoeken van per
sonen uit de gelederen van hun partij tot mislukking gedoemd is, dan is het mij duidelijk 
dat ik aan HM de Koningin moet meedelen dat de opdracht, die ik in beraad heb geno
men, door mij niet kan worden aanvaard. Ik verzocht aan hen een duidelijk antwoord, 
teneinde de duur van de crisis niet te behoeven te verlengen met een vruchteloos pogen 
mijnerzijds.

Tenslotte wees ik hen op de impasse, die er na het mislukken van ook deze poging zou 
zijn, en herhaalde ik het ernstige beroep dat ik verleden week op hen als fractievoorzitters 
had gedaan in het belang van land en volk. Ik besloot mijn uiteenzetting met erop te wij
zen dat niet belangrijk is of ik slaag, maar wel of de staatkundige groeperingen in ons 
volk, die daartoe zijn geroepen, het kunnen opbrengen spoedig een kabinet tot stand te 
brengen dat -  zoal niet hun volle instemming hebbende -  door hen aanvaardbaar wordt 
geacht. Het te voeren beleid zal dan te zijner tijd beoordeling kunnen vinden.

Hierna ontwikkelde zich een gedachtenwisseling als gevolg van de door de heer Tilanus 
gestelde vraag, wat nu precies de reden was van de weigering van de voorzitter van de 
PvdA-fractie. Ik gaf een samenvatting van deze redenen, die door de heer Donker werden 
onderstreept en nader toegelicht. Voorts gaf ik een verklaring waarom mijn voorstel a 
prendre ou a laisser was. Ik wees erop dat de heer Drees reeds verschillende pogingen 
had gedaan tot een aanvaardbaar toewijzen van de zetels te geraken. Mijn voorstel kwam 
hierop neer dat ik de wisseling van de persoon, die als formateur en als toekomstig minis
ter-president zou optreden, had benut om ten koste van de fractie tot welke ik politiek be
hoor een oplossing te zoeken; waarbij ik de moeilijkheden welke bij de eerste formatiepo- 
ging naar voren waren getreden kan ondervangen. Dit offer, hetwelk van de KVP-fractie 
werd gevraagd, beschouw ik als zeer belangrijk, terwijl ik in deze zeker niet verder zou 
mogen gaan. De positie van de CHU in het nieuwe kabinet was reeds onder de formatie- 
Drees duidelijk bepaald en liet geen verdere beperking toe. De ARP kwam als nieuwe 
groepering voor het eerst in de regeringscombinatie. Van haar kon dus moeilijk door mij 
een offer worden gevraagd. Wat betreft de PvdA meen ik door de toedeling van het mi
nisterie van Justitie in belangrijke mate te zijn tegemoet gekomen aan het verlies van de
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leiding van het kabinet. Er zat dus naar mijn oordeel geen verdere speling in, weshalve ik 
mij gerechtigd achtte de gedragslijn te volgen, neergelegd in het bekende schrijven.

In antwoord op de door mij gestelde vraag verklaarden de heren Romme, Schouten en 
Tilanus dat zij geestverwanten die zouden worden aangezocht niet zouden afraden om in 
het kabinet zitting te nemen; waarbij natuurlijk de eigen verantwoordelijkheid voor de be
trokkenen bepalend zou moeten zijn. De heer Donker achtte het hoogst onwaarschijnlijk 
dat personen uit zijn kring zich beschikbaar zouden verklaren. Hij achtte het uitgesloten 
voor leden van de Eerste- en Tweede-Kamerfracties en kon zich nauwelijks voorstellen 
dat personen, buiten deze fracties staande en behorende tot de PvdA, het zouden doen. 
Hij zou hen in ieder geval op de hoogte stellen van de overwegingen van de fracties. 
Waar hij gebondenheid van de fracties aan het kabinet prefereerde, beschouwde hij een 
extraparlementair kabinet als een extra-achteruitgang, vergeleken bij mijn eerste voorstel.

Ik deelde de heren mee dat ik, gezien het resultaat van deze bespreking, aan HM de 
Koningin ontheffing zou verzoeken.

16.15 uur. Ik heb HM de Koningin telefonisch op de hoogte gebracht van de door mij 
heden met minister-president Drees en de fractievoorzitters gevoerde besprekingen en 
Haar verzocht mij ontheffing te verlenen van de opdracht tot vorming van een kabinet. 
HM de Koningin heeft aan dit verzoek voldaan en mij haar dank betuigd voor hetgeen in 
verband daarmee door mij was verricht.

De koningin ontbood achtereenvolgens Donker en Romme. Na ruggespraak met Drees 
kreeg Donker op 5 augustus een opdracht tot vorming van 'een kabinet'.134

6 augustus
Op 6 augustus bezocht mij de heer Donker. Ik besprak met hem de stand van zaken. Hij 
deelde mij mee dat het in zijn voornemen lag aan de ARP-fractievoorzitter alsnog de zetels 
aan te bieden die door de heer Drees bij zijn formatiepoging ter beschikking waren gesteld 
van de ARP. Hierop verwachtte hij een weigering; waarna hij zou trachten personen aan 
te zoeken uit de drie overblijvende fracties. Ik wees hem erop dat ik de kans daartoe ge
ring achtte, gezien het standpunt dat door de betreffende fracties van de KVP en CHU tot 
dusver was ingenomen.
Mr. Donker vroeg mijn medewerking; waarop ik hem meedeelde dat hij hierop niet moest 
rekenen. De noodzaak om tot het nieuwe kabinet toe te treden zag ik niet, zodat de belan
gen van universiteit, hogeschool en mijn persoonlijke belangen zouden prevaleren. Het 
vinden van een minister van Binnenlandse Zaken zou naar mijn mening weinig moeilijk
heden opleveren.

De heer Donker vroeg mij welke namen tot dusver naar voren waren gekomen; waarop 
ik hem antwoordde dat mijn formatiepoging, zoals hem bekend, niet zo ver was gekomen 
dat ik reeds personen had aangezocht. Ik zei hem dat reeds in een vroeger stadium onder 
meer gedacht was aan de heren Loeff uit 's-Hertogenbosch of Kolfschoten uit Eindhoven 
voor Binnenlandse Zaken, en de heren Kraaijvanger en Witte voor Wederopbouw, en de 
heren Rutten en Cals voor Onderwijs.135 Tenslotte wees ik er hem op het onjuist te vin
den, indien hijzelf bij slagen van zijn poging niet in het kabinet zitting zou nemen.

134 Duynstee, Kabinetsformaties, p.62.
1 35 J.A.L.M. Loeff (KVP), burgemeester van ’s-Hertogenbosch; H.A.M.T. Kolfschoten (KVP), lid van 
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Donker probeerde de bekoelde verhoudingen tussen de PvdA en KVP op te wannen door 
middel van een tussenpersoon, pater Beaufort, die nauw contact onderhield met de lei
ding van de KVP. Op Donkers verzoek vond op 8 augustus een eerste uitvoerige bespre
king tussen beide parlementsleden plaats.136

10 augustus
De heren Romme, Teulings en Beaufort bezochten mij. De heer Beaufort bracht verslag 
uit van een bespreking die hij met de heer Donker had gevoerd en waarin deze de moge
lijkheid had geopperd van de vorming van een kabinet waarin ik als minister-president 
zou optreden, terwijl de heer Drees minister van Financiën zou worden. Ik heb daartegen 
ernstig bezwaar gemaakt, en wel om twee redenen: Ik vond het onjuist het premierschap 
te aanvaarden uit handen van een PvdA-formateur. Dit zou mijn positie ernstig bemoeilij
ken, althans zeer zeker de schijn wekken van een afhankelijkheid. Ik achtte het onjuist dat 
de heer Drees de post van Financiën op zich zou nemen, zowel voor de persoon als voor 
de zaak zelf.

De bespreking droeg verder een oriënterend karakter. Pater Beaufort zou de volgende 
dag nader met de heer Donker hierover in overleg treden.

11 augustus
Ik heb de volgende morgen pater Beaufort, die ik niet meer persoonlijk kon bereiken, een 
brief ter hand doen stellen vóór zijn bezoek aan de heer Donker, waarin ik mijn ernstige 
bezorgdheid over de voorgenomen gang van zaken nog eens accentueerde en nog sterker 
beklemtoonde dat ik niet bereid was aan een eventueel aanzoek in deze richting gevolg te 
geven. Ik vroeg hem derhalve in dit opzicht een zeer voorzichtig standpunt tegenover de 
heer Donker in te nemen.

Diezelfde avond vond een bespreking plaats bij prof. Romme in Overveen, waarbij 
tevens wederom aanwezig waren de heren Teulings en Beaufort. Tijdens deze bespreking 
kwam naar voren dat de heer Donker in ernstige moeilijkheden was geraakt, doordat de 
heer Drees hem ten zeerste had kwalijk genomen over hem te hebben beschikt als minister 
van Financiën. De heer Donker bleek hierover zeer ontdaan. Zodoende was het plan, 
waarover wij daags te voren hadden gesproken en waartegen ik eveneens bezwaren had, 
van de baan.

Een nieuwe gedachte was echter naar voren gekomen, namelijk de bezetting van de 
post van Buitenlandse Zaken door twee ministers uit KVP-kring. De heer Donker had 
hiervoor pater Beaufort uitgenodigd. Ik heb als mijn standpunt kenbaar gemaakt dat dit 
onmogelijk was. Persoonlijk ontried ik het de heer Beaufort, mede op grond van zijn ge
zondheidstoestand. Principieel acht ik het onjuist dat een geestelijke deze post in ons land 
zou gaan bekleden. Dit standpunt werd onderlijnd door de heer Teulings, terwijl de heer 
Romme verklaarde dat zijns inziens slechts in laatste noodzaak hieraan moest worden ge
dacht. Pater Beaufort stemde hiermee in, al was hij -  zoals hij verklaarde -  bereid 'het 
offer' te brengen. De bespreking werd voortgezet over de verder te volgen gedragslijn.

Kamer; H.B.J. Witte (KVP), burgemeester van Bergen op Zoom; J.M.L.Th. Cals (KVP), demissio
nair staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.

136 Duynstee, Kabinetsformaties, p. 63 en Visser, Alleen bij uiterste noodzaak? , p. 143-144.
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14 augustus
15.00 uur. HM deelde mij mee dat dit gesprek plaats vond op verzoek van de kabinets
formateur. Deze had haar namelijk telefonisch bericht dat ik geweigerd had om zitting te 
nemen in het door hem ontworpen nieuwe kabinet. HM had hem daarop geantwoord dat 
zij geen enkel bezwaar had mij te ontvangen, doch dat zij niet kon beloven aandrang op 
mij uit te oefenen, daar het zou kunnen zijn dat zij de door mij aangevoerde argumenten 
geheel of ten dele zou onderschrijven. Niettemin had de heer Donker prijsgesteld op dit 
onderhoud.

HM vroeg mij of ik Haar mijn bezwaren zou willen kenbaar maken. Ik verklaarde mij 
daartoe uiteraard bereid en begon met de Koningin eraan te herinneren dat tijdens mijn 
onderhoud met Haar op de eerste dag van deze formatie. Zij had gesproken over de wen
selijkheid te komen tot een team van frisse voor hun taak berekende figuren. Wanneer ik 
nu naga welke manipulaties er nodig blijken te zijn om tot een nieuw kabinet te geraken 
en hoezeer overwegingen ontleend aan het partijbelang daarbij prevaleren, dan is dit alles 
zeer teleurstellend. Mijn bezwaren tegen de huidige opzet heb ik vervolgens in vier pun
ten uiteengezet.
1. Het is onjuist dat de formateur, tevens voorzitter van een van de Tweede-Kamerfrac- 

ties, buiten het kabinet blijft. Dit schept onzuivere verhoudingen, daar hij het kabinet 
steeds als zijn geesteskind zal beschouwen, terwijl het kabinet op zijn minst de schijn 
zal hebben niet volledig objectief te zullen staan tegenover deze figuur. Dezelfde fout 
werd vorig jaar gemaakt door de heer Romme en ook toen heb ik dit zeer betreurd. 
(HM onderbrak mij hier en vroeg mij of ik dit als een onoverkomelijk bezwaar aan
merkte. Dit heb ik ontkend en er op gewezen, dat er een zekere climax zat in de opvol
ging van mijn bezwaren).

2. De PvdA-fractie neemt het onjuiste standpunt in dat door haar eenmaal bezette posten 
onverkort moeten blijven gehandhaafd, als waren het veroverde bastions die men 
nimmer wenst prijs te geven, ja  zelfs niet voor anderen wenst te verwisselen. Hier 
domineert op niet verantwoorde wijze het partijbelang en juist dit heeft deze formatie 
in haar verschillende fasen zozeer bemoeilijkt.

3. De houding van de KVP-fractie, c.q. haar voorzitter, stelt mij zeer teleur; zij is mijns 
inziens tot te vergaande concessies bereid. Mijn bezwaar betreft met name het binnen
lands financieel-sociaal-economisch vlak, waar zij vrijwel geen zeggenschap meer 
heeft. Ik vind het niet verantwoord dat geen figuur uit deze grote groepering voldoen
de zeggenschap heeft en mede het beleid bepaalt, waar het betreft de vraagstukken van 
lonen en prijzen, van de huren, van de belastingen, van de werkgelegenheidspolitiek, 
enzovoorts. Topfiguren toch zijn in deze de minister-president, de minister van Finan
ciën, de minister van Economische Zaken en de minister van Sociale Zaken. In de bei
de vorige opzetten was een van deze functies toebedeeld aan een vertegenwoordiger 
uit de KVP.

4. De bezetting van Buitenlandse Zaken is te zwak. Dit is onverantwoord. De opneming 
van pater Beaufort als minister acht ik om verschillende redenen onjuist. Ik heb hem 
dit duidelijk gezegd en mijn standpunt werd toen door de heer Romme gedeeld. Afge- 
zien van deze bezwaren geldt nog, dat het instellen van een departement van Publiek
rechtelijke Bedrijfsorganisatie en Bezitsvorming een kunstmatig overtrekken is van 
reële verhoudingen. Ook de keuze van de heer De Bruijn137, exponent van een van de

137 A.C. de Bruijn (KVP), lid van de Eerste Kamer; voorzitter van de Katholieke Arbeidersbeweging.
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bij de PBO betrokken groepen, vind ik weinig gelukkig. Met de instelling van een 
staatssecretariaat bij Economische Zaken moet mijns inziens worden volstaan, waarbij 
de figuur van de heer Jansen138, secretaris van de Sociaal-Economische Raad, een 
veel meer verantwoorde bezetting zou vormen. Die zou tevens ook de vraagstukken 
van de Middenstand kunnen behartigen.

Ik zei HM voorts dat uit het gesprek, hetwelk ik de voormiddag met de heer Drees had 
gehad, mij was gebleken dat ook hij verschillende van deze bezwaren onderschreef, doch 
daaraan meende te moeten voorbijgaan, opdat er een einde zou komen aan de formatie. Ik 
heb de heer Drees, die ernstige druk op mij uitoefende teneinde mij ertoe te brengen de 
mij toegedachte post van vice-minister-president en minister van Binnenlandse Zaken te 
aanvaarden, meegedeeld dat ik bij mijn standpunt bleef en dat ik zijn houding betreurde.

Ik wees HM voorts op het bedenkelijke, hetwelk gelegen is in de verlegging van de 
verantwoordelijkheden in dier voege dat met de formatie derden gaan bepalen wie als re
presentanten van hun politieke groepering kunnen en dienen te worden aangezocht. Een 
uitlating van de heer Donker heeft mij in deze verontrust en noopte mij er hem op te wij
zen dat allereerst bij hem als formateur de verantwoordelijkheid lag.

Samenvattend herhaalde ik dat naar mijn overtuiging bij dit Halmaspel van de forma
teur, partijpolitieke overwegingen te sterk domineren en dat ik het ten zeerste gewenst 
achtte, dat hieraan een einde kwam.

HM de Koningin, die duidelijk blijk gaf begrip te hebben voor mijn bezwaren, in het 
bijzonder wat het vierde punt betrof, vroeg mij nog of ik me niet beschikbaar wilde 
stellen voor Buitenlandse Zaken. Ik heb Haar gezegd dat dit uitgesloten was, daar ik mij 
voor deze opgave niet berekend acht. Tenslotte herhaalde Zij een reeds door de heer Don
ker aangevoerd argument, namelijk dat mijn toetreden een versterking zou betekenen van 
het door mij als zwak beschouwde nieuwe kabinet. Ik deelde haar mee dat dit argument 
van de heer Donker op mij geen indruk had gemaakt. HM de Koningin oefende geen ver
dere druk op mij uit en zei mijn standpunt te moeten eerbiedigen. Ik heb Haar vervolgens 
nog in overweging gegeven op dezelfde wijze, waarop zij thans met mij een gesprek had 
gevoerd, ook met de heer Staf een onderhoud te arrangeren, omdat juist deze figuur in het 
nieuwe kabinet onmisbaar is en hij slechts met een goede partner op Buitenlandse Zaken 
in staat zal zijn zijn moeilijke opgaaf te vervullen. Wellicht zou, nadat de heer Donker zijn 
opdracht zou hebben neergelegd, ir. Staf met een informatieve opdracht zijn te belasten.

20.00 uur. Na mijn terugkeer van Soestdijk belde de heer Donker mij op. Hij had al via 
het Kabinet der Koningin vernomen dat ik bleef volharden in mijn weigering. Hij betreur
de dit zeer, daar hiermee dus zijn formatiepoging dreigde te mislukken. Hij deelde mij 
voorts mee dat, nu pater Beaufort uitviel als gevolg van het feit dat zijn Kerkelijke Over
heid bezwaar had (mgr. dr. Alfrink), Romme en Beaufort als nieuwe combinatie voor 
Buitenlandse Zaken hem hadden voorgesteld: drs. Speekenbrink en mejuffrouw Marga 
Klompé, en dat de fractie van de KVP zich verenigd had met zijn nieuwe opzet. Hij achtte 
het thans voorgedragen tweetal niet verantwoord en was zelf gekomen tot de combinatie 
ir. Ridder de van der Schueren en ir. C. Stuyt.139 Ofschoon ik in de door hem genoemde 
personencombinatie een verbetering zag vergeleken bij de vorige, achtte ik ook deze niet

138 H.L. Jansen (KVP), algemeen secretaris van de SER.
1 39 A.B. Speekenbrink, adviseur voor financiële en economische aangelegenheden bij het Hoge Com

missariaat in Jakarta; M.A.M. Klompé (KVP), lid van de Tweede Kamer; J.B. de van der Schueren 
(KVP), commissaris van de koningin in Overijssel; C.G. Stuyt (KVP), diplomaat.
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voldoende, terwijl ik ernstige twijfel uitsprak over de bereidheid van deze figuren. Ik 
vroeg hem of hij zelf mr. Steenberghe had gevraagd voor deze post. Hij antwoordde mij 
dit volslagen overbodig te achten, daar ook volgens de jongste berichten die hij had ont
vangen deze ook per se zou weigeren.

Ik zei hem dat mijn bezwaren niet enkel betroffen de bezetting van Buitenlandse Zaken 
en dat ik allerminst begreep waarom zijn formatiepoging zou moeten afstuiten enkel op 
mijn weigering. Hij verklaarde daarop dat hij mijn medewerking onmisbare voorwaarde 
achtte voor het welslagen. Ik wees hem hier opnieuw op de figuur van mr. Loeff uit 's- 
Hertogenbosch, terwijl voorts op de tweede plaats gedacht zou kunnen worden aan mr. 
Kolfschoten uit Eindhoven. Hij vroeg mij vervolgens of ik onder alle omstandigheden 
absoluut zou weigeren om zitting te nemen in een kabinet. Ik antwoordde dat dit niet het 
geval was. Indien in het onderhavige geval aan mijn, hem bekende bezwaren, volledig 
zou zijn tegemoet gekomen, zou dit voor mij reden kunnen zijn voor een nadere overwe
ging van de situatie. Hij mocht nochtans niet vergeten, dat alsdan nog de bezwaren van 
meer persoonlijke aard (gezin, universiteit) bleven gelden. Toen hij daarop enthousiast 
verklaarde zich hierover te verheugen, heb ik hem echter met nadruk verzocht ook dan 
nog zeer sceptisch te staan tegenover het door mij uiteindelijk in te nemen standpunt.

15 augustus
Overeenkomstig haar verzoek heb ik mejuffrouw Tellegen ten behoeve van informatie aan 
HM de Koningin ingelicht over mijn telefoongesprek met de heer Donker.

9.00 uur heb ik vervolgens mr. Donker opgebeld. De bedoeling van dit gesprek was hem 
te wijzen op de moeilijkheid, welke zou rijzen voor de door hem aan te zoeken personen 
ir. Ridder de van der Schueren en ir. C. Stuyt, waar dit aanzoek zou geschieden in afwij
king van de door de heren Beaufort en Romme naar voren gebrachte personen. Vervol
gens om hem opnieuw duidelijk mijn bezwaren kenbaar te maken.

Wat het eerste punt betreft, zei hij me dat hij de avond te voren nog hierover contact 
had opgenomen met pater Beaufort en prof. Romme, die aanstonds akkoord gingen met 
de door hem genoemde personen. Ik volstond mijn beduchtheid te herhalen dat deze figu
ren niet bereid zouden worden gevonden deze posten te aanvaarden. Ik wees hem tevens 
erop dat, al is deze nieuwe bezetting een verbetering vergeleken bij de vorige, deze mij 
toch geenszins bevredigde. Met alle waardering voor de heer Ridder de van der Schue
ren, ik vroeg mij af of van hem voldoende besluitvaardigheid zou zijn te verwachten. Ik 
vatte vervolgens mijn bezwaren samen:
-  Mr. Donker behoort als formateur in het kabinet.
-  De binnenlandse sector -  financieel-sociaal-economische problemen -  vragen mede

verantwoordelijkheid in de leiding van en door figuren uit de KVP.
-  De opstelling van Buitenlandse Zaken moet verantwoord zijn.
-  Geen ornamenten of kunstmatig gevormde departementen.
Tenslotte heb ik hem ervoor gewaarschuwd dat hij gevaar liep bij een voortmodderen èn 
fysiek èn voor wat betreft zijn positie als vooraanstaande figuur in het staatkundig leven 
schade te lijden. Hij zei dat hij daags te voren nog een waarschuwing had gehad van zijn 
medicus en dat het voor hem een ernstige vraag was of hij wel fractievoorzitter zou kun
nen blijven.
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In de voormiddag werd ik opgebeld door de heer Stuyt en ir. Ridder de van der Schue
ren, die mij raad vroegen met betrekking tot het tot hen door de formateur gerichte ver
zoek. Ik heb hen ingelicht nopens de situatie en de motieven meegedeeld, welke mij heb
ben geleid tot een afwijzend standpunt. De heer Stuyt heb ik het aanvaarden van een 
ministerambt in de thans gedachte combinatie ontraden, terwijl ik het bekleden van een 
staatssecretariaat mogelijk achtte. Hij verklaarde, na mijn uiteenzetting gehoord te heb
ben, geen behoefte te hebben aan verdere adviezen en besloten te hebben onvoorwaar
delijk te weigeren. Hij had aan pater Beaufort te voren reeds meegedeeld dat hij overleg 
met mij wenste en zou deze thans ook nader inlichten.

Ir. Ridder de van der Schueren heb ik gewezen op de zwaarte van de post, die geen 
gelegenheid biedt voor een zich rustig inwerken. Op het internationale terrein zullen reeds 
op korte termijn zeer belangrijke beslissingen dienen te worden genomen. De overgang 
uit het huidige ambt achtte ik wel zeer groot. Uit zijn mededelingen bleek mij, hetgeen 
ook tijdens het onderhoud met de heer Donker is komen vast te staan, dat ir. Ridder de 
van der Schueren ernstig betwijfelde of hij het aan zou kunnen.

Diezelfde morgen deelde de heer Cals mij telefonisch mee dat ook hij ontboden was bij 
de formateur; hem heb ik ook mijn standpunt meegedeeld. Minister Teulings, die mij ver
volgens belde, stelde ik op de hoogte van de jongste ontwikkeling.

In de namiddag bezocht mij namens de KVP-fractie de heer Romme, die mij de unanieme 
wens van de fractie overbracht mij alsnog bereid te verklaren zitting te nemen in het nieu
we kabinet. Ik heb de heer Romme opnieuw mijn bezwaren ontvouwd en hem toegezegd 
dat, mochten deze bezwaren worden ondervangen, ik mij opnieuw nader zou beraden en 
daarbij het verzoek van de fractie in mijn beschouwingen zou betrekken. Voorts zei hij 
mij dat de fractie in zoverre akkoord ging met de nieuwe opzet van de heer Donker dat 
aan de aangezochte personen zou worden overgelaten en hen niet zou worden ontraden 
zitting te nemen. Zij stelde echter de voorwaarde dat de PBO-minister niet als minister 
zonder portefeuille zou worden aangemerkt, maar wel degelijk en volledig de problemen 
verbonden aan de PBO zou behartigen. Dit zou betekenen dat bijvoorbeeld een instelling 
als het Landbouwschap onttrokken zou worden aan het ministerie van Landbouw, Vis
serij en Voedselvoorziening. Zou deze voorwaarde niet worden ingewilligd dan zou dit 
insluiten dat met de gedachte opzet niet akkoord zou kunnen worden gegaan. Over dit 
laatste probleem zal de heer De Bruijn nog contact hebben met de heren Drees, Mansholt, 
Zijlstra140, Suurhoff en de formateur. Tenslotte vertelde de heer Romme mij dat de fractie 
slechts in het uiterste geval zich zou kunnen verenigen met de benoeming van pater Beau
fort als minister van Buitenlandse Zaken, terwijl twee leden van oordeel waren dat dit 
nooit moest geschieden.

Na vertrek van de heer Romme had ik nog een telefonisch gesprek met de heer A.C. 
de Bruijn, waaruit mij bleek dat ook hij zeer sceptisch stond tegen de voorgenomen op
zet, die hij als zwak kenmerkte. Mejuffrouw Tellegen hield mij in de loop van de dag op 
de hoogte van de ontwikkeling en werd door mij ingelicht, ter informatie aan HM de Ko
ningin.

21.00 uur. De heer Donker deelde mij telefonisch mee dat de dag somber was geëindigd. 
Zo zelfs, dat praktisch de formatie als mislukt moest worden beschouwd. De bezetting

140 J. Zijlstra (ARP), hoogleraar economie VU Amsterdam.
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van de KVP-posten baarde buitengewoon grote moeilijkheden. De heer Rutten voelde er 
weinig voor. Daarnaast komt mijn weigering. Hij kreeg hoe langer hoe meer begrip voor 
mijn belangrijkste bezwaar. De laatste dagen was hij volledig op de verantwoordelijkheid 
gedrukt voor wat betreft de bezetting van de post van Buitenlandse Zaken. Hij kwam tot 
de erkenning dat deze verantwoordelijkheid te zwaar drukt om mensen, die huiverig te
genover het aanvaarden van deze post staan, daartoe te pressen. Waar het hier gaat om de 
levensbelangen van het Nederlandse volk, meende hij er niet goed mee te doen deze men
sen daartoe te overreden. De heer Stuyt, die kennelijk zeer goede kwaliteiten bezit, bleek 
drempelvrees te hebben, terwijl ir. Ridder de van der Schueren, die zich bereid toonde zo 
nodig in het algemeen belang offers te brengen, zich afvroeg of hij wel met de aanvaar
ding van deze post een beslissing zou nemen die objectief bezien in 's lands belang zou 
zijn. Hij stond er derhalve heel huiverig tegenover. De heer Donker sprak zijn grote waar
dering uit jegens beide personen, maar meende niet verder te moeten aandringen.

Deze ontwikkeling had hem ertoe geleid verder af te zien van het zoeken van eventueel 
geschikte kandidaten voor deze posten (Buitenlandse Zaken) in het katholieke kamp. Hij 
overwoog aan de KVP een concreet aanbod te doen, namelijk de mededeling dat hij 
slechts de hoogst gekwalificeerde personen voor deze post wenste; waartoe hij rekende 
de heren Steenberghe en Beyen. Voor de tweede post zou kunnen worden volstaan met 
een persoon van iets minder zwaar kaliber. Indien de heer Steenberghe weigerde, dan 
mocht de KVP enkel de tweede man leveren aan Buitenlandse Zaken. De heer Donker zei 
niet goed voor ogen te hebben wat de consequenties hiervan zouden zijn voor de KVP. 
Allicht zouden er verdere concessies ten behoeve van deze fractie gevonden moeten wor
den. Ik merkte op dat deze concessies door de PvdA zouden moeten worden gedaan en 
wees hem erop dat uit een en ander ook hem wel zou zijn gebleken de gegrondheid van 
de door mij aangevoerde bezwaren. De heer Donker verklaarde gedurende het weekeind 
een en ander nader te zullen formuleren en, mocht dit niet tot een oplossing leiden, de for- 
matieopdracht te zullen neerleggen.

18 augustus
13.00 uur bezocht mij de heer Donker, die mij het volgende meedeelde: 'Ik ben tot de 
overtuiging gekomen dat uw bezwaar tegen de gedachte bezetting van de twee posten van 
Buitenlandse Zaken door vertegenwoordigers van de KVP juist is. Ik heb achtereenvol
gens over de volgende personen gedacht voor de eerste post: mr. Steenberghe, dr. Van 
den Brink, prof. Romme, prof. Beel, pater Beaufort. Nu deze personen niet bereid zijn, 
wens ik niet over te gaan tot kandidaten van het tweede plan, zoals mij is gesuggereerd 
door pater Beaufort en prof. Romme. Ik wens voorts tegemoet te komen aan het be
zwaar, ook door u gesteld, dat in de binnenlandse financieel-sociaal-economische sector 
de KVP onvoldoende invloed heeft. Ik zal mijn fractie doen weten dat ik op grond hier
van de post van Wederopbouw en Volkshuisvesting een KVP-kandidaat ter beschikking 
wil stellen. Hierdoor is het mij mogelijk ook aan een derde bezwaar uwerzijds tegemoet te 
komen, namelijk dat ik als formateur buiten het kabinet zou blijven. Ik zal dan zelf de 
post van Justitie op mij nemen.'

De heer Donker hoopte dat hiermee op zodanige wijze aan mijn bedenkingen zou zijn 
tegemoet gekomen dat ik alsnog bereid zou zijn tot het door hem te vormen kabinet onder 
leiding van dr. Drees toe te treden. Ik erkende dat inderdaad in belangrijke mate mijn be
zwaren waren ondervangen, al bleef het vierde bezwaar van het 'ornament' volledig van 
kracht. Ik betwijfelde voorts of de KVP-leider zich zou kunnen verenigen met een opzet,
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waarbij enkel de tweede post van Buitenlandse Zaken door een vertegenwoordiger uit zijn 
midden zou worden ingenomen. Ik deed hem derhalve geen toezegging, doch zei hem het 
ernstig te zullen overwegen.

21 augustus
De daarop gevoerde besprekingen tussen de heer Donker en pater Beaufort en het afwij
zend standpunt, ingenomen door de KVP-fractie in zijn vergadering van 20 augustus, 
hebben er tenslotte toe geleid dat de heer Donker zijn opdracht op 21 augustus teruggaf. 
Ik werd diezelfde dag verzocht om naar Het Loo te komen.

20.30-22.45 uur. Tijdens deze bespreking heb ik HM de Koningin geadviseerd de heer 
Staf te belasten met een informatieve opdracht. Ik heb haar een beeld gegeven van de si
tuatie, zoals ik deze zag; waarbij ik de nadruk legde op de verhouding tussen de beide 
grootste fracties die op dit ogenblik van dien aard waren dat naar mijn mening buiten deze 
fracties om thans een sondering van de toestand zou moeten plaatsvinden. De heer Staf 
leek mij daarvoor bij uitstek geschikt, omdat de toetreding van zijn persoon in een vol
gend kabinet hoogst gewenst, ja noodzakelijk was, en het gezag, dat hij zich had verwor
ven bij de verschillende fracties, hem bij uitstek stempelde tot de persoon voor dit ogen
blik.

De volgende dag werd de heer Staf de geheime opdracht verleend, omtrent de toestand 
een informatief onderzoek in te stellen en HM de Koningin daarover te berichten.

22 augustus
13.00 uur heb ik met prof. Romme een bespreking gevoerd, waarin ik hem zijn mening 
vroeg nopens een eventueel voorstel mijnerzijds aan de heer Staf te trachten uit de impas
se te geraken door als zesde minister uit KVP-zijde aan te trekken een persoon, die als 
hoofd van het nieuwe departement van Maatschappelijk Werk zou optreden. Ik ging hier
bij uit van de gedachte dat tegen mijn oorspronkelijk voorstel op de eerste plaats bezwaar 
was gerezen bij de PvdA-groepering, omdat daarmee ook Volksgezondheid aan het de
partement van Sociale Zaken zou worden onttrokken. De totstandkoming van een nieuw 
ministerie van Maatschappelijk Werk is op zich reeds belangrijk, gezien de uitgroei van 
deze bemoeiing en de principiële problemen, die in dit opzicht rijzen. Tevens zou hiermee 
een einde kunnen komen aan een sinds jaren bestaande tegenstelling tussen de departe
menten van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en tegemoet worden gekomen aan het 
verlangen van de Rekenkamer tot vermijding van doublures, met name voor wat de bui
tendiensten betreft. Ik gaf daarbij een uiteenzetting van hetgeen onder dit nieuwe ministe
rie zou dienen te worden ondergebracht. De heer Romme kon er zich mee verenigen dat 
deze suggestie door mij aan de heer Staf zou worden gedaan. De heer Staf bezocht mij die 
zelfde middag en was met deze gedachte zeer ingenomen. Een daarop gevolgde bespre
king met de heer Drees wees uit dat ook deze suggestie voor de heer Drees en de zijnen 
onaanvaardbaar zou zijn en hij het zelfs onnodig achtte hierover nader met zijn fractie in 
overleg te treden.

26 augustus
De heer Staf deelde aan HM de Koningin mee dat hij geen mogelijkheid van slagen aan
wezig achtte. Daarop ontving ik de uitnodiging om met de heren Drees en Staf te 20.30 
uur naar Soestdijk te komen.
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20.30 uur. HM de Koningin begon met ons te wijzen op de onmogelijke situatie waarin 
wij thans verkeren. Zij vroeg ons welke oplossing wij thans zagen. In dit verband zei Zij 
het te betreuren dat de laatste suggestie, waarbij -  zoals HM de Koningin zich uitdrukte -  
enkel gevraagd werd dat van het ministerie van Sociale Zaken een splintertje afging, niet 
was aanvaard.

De heer Drees gaf daarop een uiteenzetting van zijn visie; waarin hij op vrij scherpe 
wijze de houding van de KVP-fractie bekritiseerde. Wat betreft het laatste voorstel dat de 
heer Staf had gedaan en waarop HM zoëven had gedoeld, herhaalde de heer Drees dat dit 
onverteerbaar was voor zijn groepering. Verdere concessies konden niet worden gedaan 
en de consequentie zou dan wellicht moeten zijn het gaan in de oppositie van de PvdA.

Vervolgens zette ik het standpunt van de KVP-fractie uiteen; waarbij ik erop wees dat 
ik weliswaar in enkele onderdelen een afwijkend inzicht had, doch dat ik volledig begrip 
had voor de zienswijze van de fractie. Zij kon moeilijk akkoord gaan met de laatste aan
bieding van de heer Donker, nadat door deze formateur eerst een vertegenwoordiging van 
zes leden van de KVP in het nieuwe kabinet was aangeboden. Ik zei het te betreuren dat 
de heer Drees zulk een afwijkend standpunt innam met betrekking tot de suggestie van de 
instelling van een nieuw ministerie van Maatschappelijk Werk. Voorts merkte ik op dat ik 
geschrokken was van het gemak waarmee de heer Drees sprak over het in oppositie gaan. 
De heer Drees sprak een groot woord gelaten uit, ma ar indien dit het laatste woord was 
van zijn zijde en dus van verdere concessies door de PvdA geen sprake zou zijn, ik de 
consequenties daarvan aanvaardde en mij dus bereid verklaarde mee te werken tot de vor
ming van een kabinet zonder de PvdA. Ik voegde hieraan toe het overbodig te achten te 
beklemtonen dat ik hiertoe slechts node overging, maar de noodzaak om uit de impasse te 
komen naast het starre standpunt van de PvdA noopte mij hiertoe. 'Het mag niet voorko
men’, aldus vervolgde ik, 'dat Uwe Majesteit op de derde dinsdag van september ge
noodzaakt wordt om de politieke onmacht der partijgroeperingen openlijk te demonstre
ren.' De heer Staf sloot zich bij mijn standpunt aan, en verklaarde zich ook zijnerzijds be
reid aan de vorming van zodanig kabinet mee te werken.

HM vroeg daarop het standpunt van de heer Drees. Deze begon met de verklaring dat 
hetgeen hij als kritiek had uitgeoefend geenszins gericht was tegen mijn persoon en dat ik 
nog steeds in zijn kring veel vertrouwen genoot. Hij wees op de moeilijkheid van een 
verdere concessie, die belangrijker was dan HM dacht. Met name maakte hij bezwaar 
tegen overgang naar zodanig nieuw ministerie van de zorg voor de werklozen, ook voor 
zover die buiten de werkloosheidsverzekering viel. Ik heb daarop verklaard, dat als dit 
het doen van de concessie zou vergemakkelijken, ik bereid was, gezien het vertrouwen 
waarover de heer Drees sprak, de leiding van het nieuwe ministerie op mij te nemen. Ik 
wees erop dat dit voor mij een offer betekende, aangezien ik er de voorkeur aan gaf, als 
ik tot het nieuwe kabinet diende toe te treden, op de post van Binnenlandse Zaken te blij
ven. De heer Drees zegde toe deze gedachte met de heer Donker en met enige andere 
leden van zijn fractie te zullen bespreken, en daarna nader te zullen berichten. Ik heb er 
voorts nog op gewezen dat de heer Drees -  gezien zijn positie en het vertrouwen dat hij 
geniet in zijn groepering -  naar mijn overtuiging veel krachtiger kon optreden, zonder dat 
hij gevaar liep te worden gedesavoueerd. Zodanig optreden achtte ik onder de gegeven 
moeilijke omstandigheden geboden.

De Koningin dankte ons voor dit voorlopig resultaat en zei met spanning het verder 
verloop te zullen afwachten.
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27 augustus
In de voormiddag van woensdag 27 augustus bracht ik prof. Romme telefonisch op de 
hoogte van het voorlopig resultaat van de gisteren op Soestdijk gevoerde bespreking. 
Ook minister Teulings stelde ik van een en ander in kennis.

28 augustus
Minister-president Drees deelde mij mee dat in beginsel akkoord werd gegaan met de ge
dane suggestie nopens het zesde ministerie. Een fractievergadering was niet gehouden. 
Hij had enkel met enige van zijn politieke vrienden hierover overleg gepleegd en op grond 
hiervan verklaarde hij zich bereid mee te werken aan de vorming van een kabinet, als be
sproken in het laatste onderhoud met HM de Koningin. Over de juiste afbakening van de 
taak van het nieuwe ministerie en de daarmee verband houdende afsplitsing van Sociale 
Zaken, vond daarop in zijn kabinet nog een bespreking plaats, waarbij volledige overeen
stemming werd bereikt. De heer Drees deelde op mijn vraag voorts mee dat van de zijde 
van zijn politieke vrienden er zeer op gestaan werd dat ik de leiding van het nieuwe minis
terie op mij zou nemen.

In de loop van dezelfde dag bleek dat ook van de zijde van de KVP-fractie met de op
zet akkoord werd gegaan. Prof. Romme deelde mij dit telefonisch mee en verklaarde 
daarbij dat weliswaar geen enthousiasme kon worden opgebracht. Uit een later gesprek 
met staatssecretaris Cals, die de fractievergadering had bijgewoond, bleek mij nochtans 
dat vrij algemeen de opzet als reëel aanvaardbaar werd beschouwd.

Op vrijdag 29 augustus heeft de heer Staf aan HM de Koningin zijn eindverslag uitge
bracht. Daarop volgde de aanwijzing van dr. W. Drees als kabinetsformateur. Het nieuwe 
kabinet is daama gevormd en hield op 2 september zijn eerste vergadering.
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Kabinetscrisis 1955

Op 8 maart 1955 legde het kabinet aan de Tweede Kamer een ontwerp-huurwet voor, 
houdende een huurverhoging, waaraan een belastingverlaging werd gekoppeld per 1 juli 
1955. Het voordeel van deze ongewone vorm was, betoogde het kabinet, dat de belas
tingverlaging een looncompensatie voorkwam. De Partij van de Arbeid had bezwaren 
tegen het kabinetsvoorstel. Zij wilde een gedeelte van de huurverhoging afromen voor het 
herstel en verbetering van het oude vooroorlogse woningbestand; bovendien vond zij dat 
de belastingverlaging de lagere inkomens nauwelijks ten goede kwam. In het Voorlopig 
Verslag op het wetsontwerp werd zware kritiek geleverd op de voorgestelde vorm, maar 
het kabinet besloot door te zetten. Het 'kreupele huurwetje' -  zoals het in de wandeling 
ging heten — was de katholieke minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting H.B.J. 
Witte de portefeuillekwestie waard. Hij werd daarin gesteund door Beel; waardoor het 
een kabinetskwestie werd.

J. Bomtner, PvdA-woordvoerder voor volkshuisvesting, verklaarde dat zijn fractie na 
de twee huurverhogingen in 1951 en 1954 geen derde huurverhoging kon aanvaarden 
zonder enige afroming. Burger, die Donker na diens toetreden tot het kabinet was opge
volgd als voorzitter van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, diende een motie in, waar
in hij de regering om enig uitstel vroeg en verzocht de twee voorstellen (huurverhoging 
en belastingverlaging) los te koppelen. Drees liet daarop het 'onaanvaardbaar' horen en 
Burger trok zijn motie in. Twee dagen later kwam het wetsvoorstel in stemming. Het 
wetsontwerp van Witte werd door de Tweede Kamer met 50 tegen 48 stemmen verwor
pen. Daarop ontstond een korte kabinetscrisis, waarvan minister van Binnenlandse Zaken 
Beel opvallend uitvoerige dagaantekeningen heeft gehouden.141

17 mei
Te 17.30 uur vond de verwerping plaats van de ontwerp-huurwet van minister Witte. Het 
kabinet had hieraan de portefeuillekwestie verbonden, als gevolg waarvan de minister
president schorsing van de verdere beraadslagingen vroeg. Zoals Trouw in zijn ochtend
blad van 18 mei schreef, heeft de meest onmogelijke meerderheid in de Tweede Kamer 
door deze verwerping ons land in een crisis gestort. Trouw schreef hierover verder: 'De 
combinatie Gortzak-Oud-Burger-Zandt-W elter-Gerbrandy.-Schmal142 heeft dit ge
wrocht. Daar tegenover stonden de gezamenlijke christelijke partijen. Het overwegende 
en beslissende centrum van de nieuwe oppositie wordt gevormd door de aaneengesloten 
PvdA-fractie, die onder leiding van de heer Burger een kabinet, waarin dr. Drees de eer
ste minister is en waarvan socialistische sterren van de eerste grootte als Donker, Mans
holt, Suurhoff en Van de Kieft143 met een aantal socialistische staatssecretarissen, deel 
uitmaken, de laan heeft uitgestuurd. Dit betekent een groot conflict in de Partij van de Ar
beid. Dit betekent, dat de socialistische Tweede-Kamerfractie het in zo sterke mate niet 
eens is met het beleid van de meest prominente socialistische leidslieden in het Kabinet, 
dat zij daarover een conflict doet ontstaan, dat de PvdA in haar grondvesten moet doen 
schudden.'

141 Duynstee, Kabinetsformaties, p. 75 en Visser, Alleen bij uiterste noodzaak? , p .181-185.
142 H. Gortzak (CPN), P. Zandt (SGP), Ch.J.I.M. Welter (KNP) en J.J.R. Schmal (CHU), allen van 

lid Tweede Kamer
143 J. van de Kieft (PvdA), minister van Financiën.
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Volgens afspraak bezocht mij prof. Romme direct na afloop van de Kamerzitting. Wij 
bespraken de ontstane situatie, welke hij zeer betreurde. Voorshands zal echter moeten 
worden afgewacht wat de adviezen zullen zijn en welke beslissing de Koningin hierna zal 
nemen. Tijdens dit gesprek, ongeveer om 18.00 uur, belde de minister-president mij op 
en deelde mij mee dat de Koningin hem diezelfde avond te 20.30 uur zou ontvangen en 
hem had verzocht mij te vragen om ook aanwezig te zijn.

Tijdens de autotocht naar Soestdijk stortte de minister-president zijn hart uit over de hou
ding die zijn fractie in de Tweede Kamer had aangenomen. Hij had hiervoor geen goed 
woord en kon er maar niet over uit dat men op zulk een ondoordachte wijze had gehan
deld. Een oplossing zag hij niet. De minister-president betreurde het dat eind van deze 
week een partijraad zou plaats vinden, welke was uitgeschreven met het oog op de ver
kiezingen in 1956. Want dit forum was te uitgebreid om over deze gewichtige zaken van 
gedachten te wisselen en zou hem geen gelegenheid bieden zich volledig uit te spreken. 
Aan dit laatste had hij veel behoefte, doch dit zou in een meer beperkte kring dienen plaats 
te vinden teneinde geen grotere brokken te maken. Minister Drees realiseerde zich volle
dig welke vérstrekkende gevolgen uit dit optreden zouden kunnen voortvloeien, zowel 
voor de verhoudingen binnen het partijverband als voor de samenwerking met andere 
partijen. De houding van collega Mansholt, die in het partijverband zich losgemaakt had 
van het kabinetsstandpunt en duidelijk de voorkeur had uitgesproken voor het tegenover
gestelde standpunt, hetwelk door een deel van de fractie werd ingenomen (Vos, Hofstra, 
Bommer, cum suis) begreep hij niet. De minister-president verwachtte bij de eerstvolgen
de verkiezingen winst voor de KVP en een niet onbetekenend verlies bij de Partij van de 
Arbeid, hetwelk door de onderlinge verdeeldheid nog in de hand zou worden gewerkt. 
De gehele situatie was voor hem onoverzichtelijk. Enerzijds wordt er op aangedrongen 
dat hij wederom lijstvoerder zal zijn bij de aanstaande verkiezingen, anderzijds schept 
men een duidelijke tegenstelling tussen fractie en hem als leider van het kabinet. De slot
som waartoe hij kwam was deze: In geen enkel opzicht kan deze situatie tot iets goeds 
leiden.

20.30 uur. De Koningin ontving ons in de bibliotheek en begon met te verklaren dat zij 
van de gehele situatie niets meer begreep. Zij vroeg ons, met name de heer Drees, om een 
uiteenzetting van hetgeen had plaatsgevonden en wat wij nog als uitzichten zagen.

De heer Drees gaf een resumé en herhaalde hetgeen hij mij reeds in de auto had meege
deeld. Hij verklaarde geen oplossing te zien. Hij bood schriftelijk de ontslagaanvrage van 
het kabinet aan, daarbij aan HM overlatende of Zij met de formulering zich akkoord ver
klaarde; welke formulering inhield dat het kabinet bereid bleef om hangende het beraad 
alles te blijven doen wat in het belang van het Koninkrijk nodig zou zijn. Een ruimere for
mulering derhalve dan ’afdoen van lopende zaken'. De Koningin nam het schrijven in 
ontvangst en zei nader te zullen overwegen wat in deze te doen.

Ik heb mij aangesloten bij de uiteenzetting van de heer Drees en in het bijzonder erop 
gewezen hoe onbegrijpelijk de houding van de PvdA-fractie in deze is geweest tegenover 
haar partijmannen in het kabinet. Ik heb voorts aandacht gevraagd voor het feit dat de in 
behandeling zijnde wetsontwerpen weliswaar de aanleiding zijn geweest, maar dat er uit 
de aard van de zaak een diepere oorzaak is voor het uitbreken van deze crisis. Deze is ge
legen in het onbevredigd zijn van de PvdA-fractie, en met name van de linkervleugel, 
over het gevoerde beleid en in de verbreding van de kloof tussen deze groepering en de
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overige waarop dit kabinet steunt. De heer Drees wees in dit verband nog op de gevolgen 
van het mandement.144 Ik herinnerde HM eraan dat de tegenstelling, welke zich in de Ka
mer demonstreerde, ook in het kabinet tot uitdrukking was gekomen, doch dat met het 
oog op de funeste gevolgen van een crisis het compromis gevonden was hetwelk thans de 
Kamer heeft verworpen. De heer Drees had reeds in het eerste gedeelte van zijn betoog 
eraan herinnerd dat zich bij de bespreking over de richtlijnen tijdens de kabinetsformatie 
in 1952 het verschil van inzicht op het punt van de huurverhoging reeds demonstreerde. 
Toen echter lag het probleem nog meer in het theoretische vlak; thans is het in openbaar
heid gekomen. De vermijding van een crisis was te meer gewenst, aldus deelde ik de Ko
ningin mee, juist nu kwesties als mandement en dergelijke mede in het spel waren. Hoe 
groter de afstand in tijd tussen dit mandement en de verkiezingen, hoe beter het zou zijn 
geweest. Daar het bijvoorbeeld nog niet uitgesloten was dat de vakcentrales intussen de 
verbroken samenwerking dan zouden hebben hersteld.

Wij spraken voorts nog een ogenblik over de verder te volgen procedure. HM de Ko
ningin deelde mee dat in haar voornemen lag de volgende dag in de namiddag met het in
winnen van de gebruikelijke adviezen een aanvang te maken. Ik had nog gelegenheid te 
wijzen op de bekende regel qui casse paye\ hetwelk in dit geval zou betekenen dat achter
eenvolgens de heren Oud en Burger zouden worden uitgenodigd tot formering van een 
nieuw kabinet. Te 21.15 uur verlieten wij het paleis.

19 mei
HM de Koningin heeft op 19 mei haar raadplegingen aangevangen. Tijdens mijn bezoek 
aan de Passiespelen te Tegelen ontmoette ik de PvdA-voorzitter de heer Vermeer145, die 
mij onomwonden te kennen gaf dat hij het gebeurde zeer betreurde en het niet zijn instem
ming had. Stemdwang moet hem dus verhinderd hebben zijn afwijkende zienswijze ken
baar te maken. Het is trouwens duidelijk geworden dat in de kring van de PvdA hierover 
groot verschil van inzicht bestaat. Ik beluisterde dit onder meer reeds tijdens de opening 
van de tentoonstelling E 55 (gesprek met burgemeester Van Walsum en wethouder Van 
Tilburg146 en anderen),

20 mei
11.00 uur. Vanmorgen belde mr. Van Schaik mij op en vroeg mij te spreken in verband 
met de hem bereikte uitnodiging aan de Koningin advies uit te brengen. Hij bezocht mij te
11.00 uur en vroeg mij hem nader te informeren over de voorgeschiedenis van de crisis 
en de daardoor ontstane situatie. Ik gaf een exposé, waarbij ik hem meedeelde dat naar 
mijn mening aan de oppositiepartijen VVD en PvdA volgens de regels van het spel een 
opdracht tot formatie zou kunnen worden verleend; daarbij uiteraard stellende dat in deze 
de Koningin zelfstandig haar beslissing zal nemen.

Mr. Van Schaik had zich afgevraagd -  de juistheid van deze regel erkennende -  of het 
toch niet verstandiger was, indien deze tot mislukking gedoemde pogingen achterwege 
zouden blijven en aan iemand buiten de fractie van de PvdA een opdracht zou worden

144 Het bisschoppelijk mandement, een herderlijk schrijven van de bisschoppen van 30 mei 1954, waar
in katholieken het lidmaatschap van de PvdA werd ontraden en dat van NVV en VARA verboden.

145 E.A. Vermeer (PvdA), lid van de Tweede Kamer en partijvoorzitter.
146 G.E. van Walsum (PvdA), lid van de Eerste Kamer en burgemeester van Rotterdam; J. van Tilburg 

(PvdA), lid van de Eerste Kamer en wethouder van Financiën en het Havenbedrijf van Rotterdam.
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gegeven. Zodanig iemand -  hij dacht hierbij aan de heer Reinalda147 -  zou het voordeel 
hebben, dat hij vrij staat van het door de fractie ingenomen standpunt en anderzijds vol
doende gezag heeft, ook bij andere groeperingen, om met kans van slagen een poging te 
doen. Ik zei hem dat dit uiteraard te overwegen zou zijn, doch dat ik mij afvroeg of hier
mee direct zou moeten worden begonnen. Daarenboven stelde ik de vraag of volgens hem 
een zodanige suggestie bij de protestants-christelijke en katholieke fracties instemming 
zou vinden.

Mr. Van Schaik verklaarde zich tegenstander tegen vervroegde algemene verkiezingen, 
daar zijns inziens zodanige verkiezingen op dit ogenblik in een felle partijstrijd zouden 
ontaarden, gezien het feit dat de gemoederen te zeer verhit zijn. Ik heb daarop geantwoord 
dat ik mij afvraag of deze vervroegde verkiezingen uiteindelijk wel zouden kunnen wor
den vermeden. De heer Van Schaik stemde met mij in dat het advies niet mag inhouden 
een niet-aanvaarden van het ontslag van het huidige kabinet, daar het belasting- en huur- 
probleem toch niet zou kunnen worden ontgaan. Doch zelfs, bijaldien het kabinet enkel 
zou komen met een gereviseerd belastingontwerp, zou dit ontwerp via amendering door 
de Tweede Kamer toch weer worden hersteld in zijn oude vorm; wat zou leiden tot de 
situatie dat het kabinet dit zou moeten aanvaarden, wil niet opnieuw een crisis ontstaan. 
Het kabinet zou alsdan in een uiterst zwakke, nee onhoudbare positie komen.

De heer Van Schaik wees mij op de suggestie in het artikel van de heer Kortenhorst in 
de Volkskrant, waarin mijn naam als formateur werd genoemd. Hij erkende dat dit een 
volkomen onjuiste propositie was, die met alle beslistheid moet worden ontraden. Ik 
kreeg tenslotte de indruk dat hij uiteindelijk met mij als eerste stap het aanbevelenswaar
dig achtte, een opdracht tot formatie aan achtereenvolgens prof. Oud en mr. Burger; 
waarbij hij dan een opdracht aan een buitenstaander als hiervoren bedoeld nog even in 
reserve zou houden.

12.00 uur belde collega Witte mij op, die mijn advies vroeg in verband met enkele voor
stellen, onder meer van de zijde van mr. Kortenhorst, die hem waren gedaan en waarover 
zijn oordeel was gevraagd. Ik heb hem erop gewezen het onjuist te vinden, indien daar
op, anders dan strikt technisch, zou worden ingegaan en van gedachten zou worden ge
wisseld. Het kabinet is demissionair; het is thans aan de Kroon maatregelen te treffen en 
de leden van het kabinet moeten zich in deze fase van het voeren van overleg inzake op
lossing van de crisis onthouden. Hij stemde hiermee volledig in, doch wees er mij op dat 
indien technische gegevens over uitgedachte voorstellen worden gevraagd door parlemen
tariërs, hij hen deze moeilijk kan onthouden. Ik heb hem dit bevestigd, doch hem nadruk- 
kelijk verzocht over deze voorstellen zelf geen oordeel te vellen.

17.00 uur deelde de minister-president mij telefonisch mee dat hij die middag opnieuw 
ontboden was door HM de Koningin. Het bleek dat de uitgebrachte adviezen nogal uit
eenliepen, doch dat van meer dan één zijde (PvdA, VVD, ARP en voorzitter Tweede Ka
mer) het aanblijven van het kabinet als enige mogelijkheid werd gezien. Hij voegde hier
aan toe dat het advies van prof. Romme in geheel andere richting ging, namelijk opdracht 
van een formatie aan de heren Oud en Burger en bij niet slagen overweging van vervroeg
de verkiezingen.

HM de Koningin had minister Drees verzocht speciaal aandacht te wijden aan een door 
de heer Kortenhorst haar gedane suggestie, die hierop bleek neer te komen dat nu de be-

147 M.A. Reinalda (PvdA), commissaris van de koningin in Utrecht.
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lastingverhoging niet vóór 1 januari aanstaande zou kunnen worden ingevoerd, de rege
ring de beschikking behield over het bedrag, dat de verlaging van juli 1955 tot 1 januari 
1956 zou hebben gekost, en dat dit bedrag zou kunnen worden benut voor onderhoud 
van de oude panden en dus ter beschikking zou kunnen komen van de eigenaren van deze 
panden. HM de Koningin vroeg hierover het oordeel van het kabinet en wenste geen be
richt van de heer Drees vooraleer in de ministerraad van maandag dit zou zijn besproken. 
Hij had HM gezegd dat hij allereerst mijn standpunt wenste in te winnen en tevens zou 
willen weten of een dergelijke suggestie politiek mogelijk was, gezien het advies van 
prof. Romme. Hij had Haar tenslotte gezegd dat hij persoonlijk niet inzag hoe hierin een 
oplossing kon zijn gelegen en aannam dat ook ik hiervoor niet zou voelen. Ik heb hem 
mijn grote bevreemding uitgesproken over dit advies van de heer Kortenhorst, waarin ik 
geen enkele reële mogelijkheid zag om tot oplossing van het probleem te geraken, dat ze
ker niet op de eerste plaats een technisch probleem is. Ik sprak met de minister-president 
af dat hij met mr. Kortenhorst zou spreken en hem zou raden zich hierover in verbinding 
te stellen met prof. Romme. Ik verzocht reeds thans aan de heer Kortenhorst mee te delen 
dat ik afwijzend stond tegenover deze oplossing. Minister Drees verklaarde tenslotte uit
drukkelijk dat hij verder geen enkele opdracht had aanvaard, noch tot formatie noch tot 
informatie.

Ik heb prof. Romme telefonisch ingelicht over het bezoek dat de heer Kortenhorst hem 
zou brengen. Ook hij sprak zijn grote verwondering uit over dit optreden van mr. Korten
horst, met wie hij had afgesproken om bij voortduring overleg te houden. De heer Kor
tenhorst had trouwens de vergadering van de fractie, welke op de avond van de crisis nog 
had plaats gevonden, bijgewoond en ingestemd met de gedragslijn die toen was uitgestip
peld. Uit een telefoongesprek met minister Witte was mij, zoals hiervoren reeds aangete
kend, trouwens reeds gebleken dat de heer Kortenhorst met hem hierover van gedachten 
had gewisseld.

21 mei
Uit een telefoongesprek met minister Staf bleek mij dat de heer Kortenhorst ook met hem 
over zijn voorstel telefonisch van gedachten had gewisseld. De heer Staf had hem meege
deeld dat hij hierin geen oplossing zag. Ik vernam voorts dat de heer Tilanus zich bijzon
der fel opstelt, terwijl de heer Schouten blijkbaar twijfelt. De heer Staf achtte een samen
spraak tussen de heren Romme, Tilanus en Schouten nuttig.

Ik heb prof. Romme van een en ander op de hoogte gesteld. Deze deelde mij mee nog 
niets van de heer Kortenhorst te hebben vernomen.

Heden werd te Amsterdam de partijraad van de PvdA gehouden, waarover een strikt stil
zwijgen werd bewaard. Mij is echter uit inside Information gebleken dat in deze bespre
king allereerst de heer Burger aan het woord is geweest, die zijnerzijds een uiteenzetting 
gaf van het gebeurde en het standpunt van zijn fractie verdedigde. Hierop schijnt een felle 
reactie gevolgd te zijn van de minister-president dr. Drees, die namens alle vijf ministers 
van de PvdA sprak. In de namiddagvergadering was de stemming iets rustiger, doch men 
is niet gekomen tot een voldoende opklaring. Dit is trouwens niet onbegrijpelijk, daar 
deze opklaring alleen zou worden verkregen door een désaveu  van de fractievoorzitter 
mr. Burger, dan wel van de PvdA-ministers. De mededeling dat enkele leden van de frac
tie voor de bewuste stemming tegenover de minister-president hadden verklaard zijn 
zienswijze te delen -  ik was er zelf getuige van dat dit gebeurde door de heer Van der
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Goes van Naters -  en desondanks tegenstemden, wekte verbazing, daar geen stemdwang 
was opgelegd. Tevens bleek dat over de motie-Burger inzake opschorting behandeling 
Huurwet nog een bespreking had plaats gevonden met het seniorenconvent148, waarbij 
niet duidelijk was geworden hoe de andere fracties hier tegenover stonden, daar zij hun 
standpunt afhankelijk stelden van het standpunt van de regering.

Ik had diezelfde avond nog contact met prof. Romme, die mij meedeelde bij thuiskomst te 
hebben vernomen dat minister-president Drees hem wenste te spreken. Alvorens contact 
met hem op te nemen, wenste hij te horen of ik nog iets naders wist. Ik heb hem gezegd, 
dat ik enkel contact had gehad met mijn katholieke ambtgenoten en dat wij allen eensge
zind waren over de in dit stadium te volgen gedragslijn.

Prof. Romme belde een half uur later op en bracht verslag uit van zijn telefonisch on
derhoud met dr. Drees. Deze had hem meegedeeld -  en dit zonder de naam van de heer 
Kortenhorst te vermelden -  dat er een suggestie was gedaan om door het aanbrengen van 
correcties in de voorstellen te trachten tot een oplossing te komen, zo nodig met enige re- 
shuffling van het kabinet. Prof. Romme had hierop geantwoord dat hij over deze gedach
te zijn fractie niet behoefde te raadplegen en dat men hier afwijzend tegenover zou staan. 
De minister-president reageerde hierop dat hij -  gezien het advies van prof. Romme -  dit 
wel had verwacht.

23 mei
In de minsterraad gaf de minister-president een overzicht van hetgeen had plaatsgevonden 
sinds het Kamervotum. Hij bracht daarbij verslag uit over de beide besprekingen, welke 
hij met HM de Koningin had gevoerd (bij het eerste gesprek was ik zelf aanwezig). In het 
tweede gesprek had de Koningin hem op de hoogte gebracht van de haar uitgebrachte ad
viezen en hem deze overhandigd. Zij had bijzondere aandacht gevraagd voor het advies 
van dr. Kortenhorst dat in belangrijke mate afweek van dat van prof. Romme. Dit advies 
kwam overeen met hetgeen hiervoor reeds naar voren is gebracht. HM verzocht de minis
ter-president om te sonderen of de door de heer Kortenhorst gedane suggestie enige kans 
van slagen zou bieden en hierover in het kabinet te spreken. De heer Drees had haar ge
antwoord dat hij ernstig twijfelde aan de mogelijkheid tot realisering en voornemens was 
allereerst met de heer Kortenhorst te spreken en de politieke mogelijkheid te sonderen. 
Zou deze niet aanwezig blijken, dan zou hij het kabinet wel mededeling doen hiervan, 
maar achtte hij het niet op de weg van het kabinet te liggen verder hierin te treden. Zou het 
politiek een haalbare trek zijn, dan zou hij in het kabinet willen bespreken hoe men daar
tegenover stond en op welke wijze het dan technisch zou zijn uit te voeren. Zoals hem uit 
het gesprek met prof. Romme en voorts van de zijde van de heer Tilanus was gebleken, 
werd door deze beide fractievoorzitters hierin geen reële mogelijkheid tot oplossing ge
zien en dus volstond de minister-president met het kabinet hiervan op de hoogte te bren
gen. Geheel ongebruikelijk was zijn mededeling over de adviezen, welke waren uitge
bracht aan de Koningin. Hij deed het echter, omdat hij het voor een juist beeld nodig 
achtte, nu de Koningin hem had verzocht het kabinet hierover te benaderen.

Dr. Drees besloot zijn uiteenzetting met de gelegenheid te openen tot het stellen van 
vragen of het afleggen van een verklaring.

148 Gezamenlijke voorzitters van de grootste fracties in de Tweede Kamer.
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Daarop vroeg minister Suurhoff het woord. Hij wenste zijn standpunt duidelijk ken
baar te maken. Vervroegde verkiezingen zouden de politieke verhoudingen zeer ernstig 
verscherpen en hij achtte dit heilloos voor ons land. Daarom moet zijns inziens gestreefd 
worden naar een reconstructie van het huidige kabinet via de oplossing van het huurpro- 
bleem. Hij acht de mogelijkheid van het vinden van een compromisoplossing aanwezig, 
maar dan moet dit kabinet zich bereid verklaren daartoe mee te werken.

Vervolgens vroeg minister Mansholt het woord. Hij begon met erop te wijzen dat hij 
de laatste discussies niet had meegemaakt, doch elke dag op de hoogte was gehouden. Ik 
interrumpeerde met de vraag, hoe dit mogelijk was geweest, waarop hij reageerde: Via 
zijn secretaris, die van minister Suurhoff inlichtingen kreeg. Ik plaatste deze interruptie 
met opzet, omdat bekend is dat in de naaste omgeving van de heer Mansholt enkele 
hoofdambtenaren bij voortduring politiek bedrijven; hetgeen ook nu weer bleek. Collega 
Mansholt vond het spijtig dat hij geen deel had kunnen nemen aan het laatste beraad. De 
gehele situatie, aldus spreker, was onwaarschijnlijk geworden en hij vervolgde: Wij heb
ben vanaf het Voorlopig Verslag een beleid gevolgd dat wel tot een crisis moest leiden en 
daarmee een buitengewoon moeilijke situatie geschapen. Hij verklaarde nadrukkelijk dat 
naar zijn overtuiging de PvdA juist gehandeld had. De motie-Burger is, zonder dat er 
overleg in het kabinet is gepleegd, afgewezen. Hij schaarde zich verder volledig aan de 
zijde van collega Suurhoff. In vervroegde verkiezingen zag hij geen oplossing. De inzet 
kan moeilijk het kreupele huurwetje zijn, daarom moet ernstig gezocht worden naar een 
oplossing van het werkelijke probleem.

Ik vroeg daarop het woord en begon met te verklaren dat ik mij niet gemakkelijk op
wond, doch dat de uiteenzetting van de heer Mansholt mij toch te gortig was. Uit deze 
uiteenzetting bleek dat hij naar eigen inzicht de enige collega in ons midden was, die het 
juist gezien had. Wat mij bijzonder griefde was zijn nadrukkelijke verklaring dat de fractie 
van de PvdA juist gehandeld had. Dit betekent dat hij instemt met het desavoueren van dr. 
Drees en de andere ministers van de partij, die te zamen met de overige leden van het ka
binet zich beijverd hadden om een crisis te vermijden en bereid waren geweest ter tijde
lijke overbrugging van de kloof tot driemaal toe een steeds verdergaand compromis aan te 
gaan. Ik wees erop dat de gedachte van 10% huurverhoging zonder meer afkomstig was 
van dr. Drees, doch dit was verworpen door de PvdA. Ik herinnerde eraan dat alle leden 
hun instemming hadden betuigd met het zogenoemde 'kreupele huurwetje', omdat daarin 
werd gezien de enige mogelijkheid om een crisis, die niet in het belang van het land werd 
geacht, te voorkomen. Ik bracht in herinnering dat enkele dagen nadat daartoe in beginsel 
was besloten, de mededeling kwam van de zijde van de minister-president en minister 
Mansholt dat weliswaar niet kon worden gegarandeerd dat de leden van de fractie vóór 
zouden stemmen, maar dat er in ieder geval geen bloed zou vloeien. Ik verklaarde dat 
door het uitdrukkelijk stipuleren, dat de PvdA juist gehandeld had, de heer Mansholt zeer 
duidelijk had aangetoond, dat er ook in dit kabinet een kloof is tussen zijn opvatting en 
die van de overige leden. Hier gaan onze wegen uiteen. Ik herinnerde eraan hoe grievend 
deze bejegeningen met name zijn geweest voor minister-president Drees, die tien jaar lang 
zich met zijn gehele persoon heeft ingezet èn voor zijn partij èn voor het land. Ik wees 
erop dat dit optreden ertoe leidt dat verschillende collegae -  ik noemde met name de colle
gae Suurhoff, Donker, Algera149 en Witte -  belangrijke wetsontwerpen niet zullen kun-

149 J. Algera (ARP), demissionair minister van Verkeer en Waterstaat.
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nen indienen. Wat vervroegde verkiezingen betreft; als deze voorkomen zouden kunnen 
worden, is het zeker raadzaam, doch ik vroeg mij af of het nog wel mogelijk zal zijn. In 
elk geval achtte ik het niet op de weg liggen van het kabinet vandaag te treden in de vraag 
of aanblijven van het kabinet mogelijk zou zijn. Ik zei, dat ik op dit ogenblik trouwens 
onmogelijk mijn standpunt zou kunnen bepalen, omdat ik nog niet kon analyseren, hoe 
de verhoudingen precies lagen, vooral omdat ik niet weet wat in de partijraad eigenlijk 
naar voren was getreden. Ik wenste derhalve noch in positieve, noch in negatieve zin mij 
hierover uit te laten. Daarvoor achtte ik het tijdstip allerminst nog gekomen. Eerst wan
neer andere pogingen gefaald hebben, zal het moment kunnen aanbreken om ons hierover 
te beraden, waarbij onherroepelijk de kwestie van de vervroegde verkiezingen tegelijker
tijd in het geding zal komen. Ik besloot met mijn teleurstelling uit te spreken dat ik zo 
scherp had moeten reageren, doch dat ik dit geboden achtte na het betoog van de heer 
Mansholt.

De heer Staf, die vervolgens het woord vroeg, volstond met erop te wijzen dat ook hij 
op dit ogenblik voor het kabinet geen taak zag. De kwestie ligt in het politieke vlak, het 
demissionaire kabinet is in dit stadium niet geroepen een actieve rol te spelen.

De heer Mansholt volstond in tweede instantie met erop te wijzen dat hij voor mij niet 
onderdeed in sympathie voor de voorzitter en dat hij alleen had willen verklaren dat de 
PvdA niet anders had kunnen handelen. Ik deelde daarop aan de voorzitter mee dat ik 
geen behoefte had tot repliek.

Collega Zijlstra vroeg nog of het niet wenselijk zou zijn, voor het geval er nog een 
politieke basis zou ontstaan waar opnieuw zou kunnen worden voortgewerkt, te streven 
naar een technische oplossing van het huurprobleem. De minister-president zag hierin 
geen bezwaar doch achtte het onjuist, wanneer dit punt van bespreking in het demissio
naire kabinet zou uitmaken. Ik heb collega Witte, die aansluitend aan het betoog van col
lega Zijlstra een suggestie opperde van contact nemen door hem met collegae Zijlstra en 
Suurhoff, dit ontraden. Iets anders is het, aldus heb ik hem gezegd, indien ge zelf nagaat, 
hoe de feitelijke situatie ten aanzien van de woningen vóór 1940 gebouwd realiter is en op 
welke wijze de uiteindelijke oplossing, die toch ooit komen moet, zou zijn te funderen.

Minister-president Drees deelde mee dat hij om 15.30 uur de Koningin zou inlichten 
en dat naar zijn verwachting, ofwel respectievelijk de heren Oud en Burger zouden wor
den uitgenodigd tot formatie, dan wel -  daar deze pogingen toch tot mislukking gedoemd 
zijn -  een informateur of formateur buiten deze kring zou worden aangezocht, waarbij hij 
tot tweemaal toe de veronderstelling opperde dat de heer Kortenhorst hiertoe zou worden 
geroepen. De heer Kortenhorst had hem ook nog meegedeeld dat er verschil van inzicht 
in de fractie had bestaan. Uit een nader contact met prof. Romme is mij gebleken dat dit 
volstrekt onjuist is. De enige kwestie waarover verschil van opvatting bestond was, of 
allereerst de heer Oud en dan de heer Burger of omgekeerd zou moeten worden aange
zocht.

Ik had tijdens de ministerraad nog even een persoonlijk onderhoud met de heer Mans
holt. Hij verklaarde dat hij op de partijraadvergadering zich opzettelijk niet in de discus
sies had gemengd en zich dus niet uitgelaten had aan welke zijde hij zich opstelde. Ik heb 
hem daarop geantwoord dat ik dit onjuist achtte, daar naar mijn mening hij zich achter de 
minister-president had moeten scharen.
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Tijdens de lunch, welke ik had te zamen met de katholieke ministers en staatssecretaris
sen, heb ik omstandig verslag uitgebracht over de stand van zaken. De tot dusver gevolg
de gedragslijn vond algemeen instemming.

14.00 uur heb ik prof. Romme vertrouwelijk ingelicht en gezegd het na de mededeling 
van de heer Drees niet uitgesloten te achten dat de heer Kortenhorst zou worden aange
zocht.

18.00 uur heeft de radio het volgende bericht doorgegeven: 'Hare Majesteit heeft jongst
leden vrijdag dr. Drees uitgenodigd, na kennisgeving van de over de kabinetscrisis uitge
brachte adviezen en na overleg met het kabinet, te rapporteren over de vraag of de moge
lijkheid zou bestaan van aanblijven van het demissionaire kabinet, met uitzicht op over
eenstemming met de Staten-Generaal over het verder te volgen huurbeleid. De heer Drees 
heeft thans aan Hare Majesteit meegedeeld dat daarvoor zijns inziens geen voldoende po
litieke grondslag bestaat.'

Diezelfde avond belde mij collega Witte op. Hij vroeg mij of er bezwaar tegen bestond, 
indien hij nog schriftelijk reageerde op een antwoord, hetwelk hij had gekregen van col
lega Suurhoff nopens een suggestie tot oplossing van de afromingskwestie, welke hij ge
ruime tijd voor het uitbreken van de crisis aan de heren Tinbergen en Drees jr .150 ter uit
werking had gegeven en waarover deze hem (Witte) had gerapporteerd. Zijn reactie hield 
in dat hij zich niet kon verenigen met het standpunt dat collega Suurhoff ter zake innam. 
Ik heb hem meegedeeld dat hiertegen mijnerzijds geen bezwaar bestond, nu dit een afslui
ting betekende van de gewisselde correspondentie en niet gezien kon worden als een uit
gangspunt voor nieuw overleg over deze kwestie tussen de beide collega's. Dit laatste 
toch meende ik in dit stadium te moeten blijven ontraden, nu er in politiek opzicht aan zo
danige bespreking de basis was ontvallen. Collega Witte stemde hiermee volledig in.

21.00 uur belde Prof. Romme mij op en deelde mee bij thuiskomst te hebben vernomen 
dat mr. Kortenhorst vanuit Soestdijk telefonisch had verzocht hem te spreken. Prof. 
Romme vroeg mij of ik nog bijzonderheden had vernomen. Na mijn ontkennend ant
woord heeft hij zich vervolgens met de heer Kortenhorst, die intussen in Den Haag was 
teruggekeerd, in verbinding gesteld. Kort daarop belde prof. Romme wederom op en 
deelde mij mee dat hij een afspraak had gemaakt met de heer Kortenhorst voor een be
spreking morgen 24 mei 10.15 uur, welke bespreking zou worden gevolgd door een 
bespreking met het bestuur van de fractie te 10.45 uur.

24 mei
9.00 uur verzocht de heer Kortenhorst mij om een onderhoud vóór zijn gesprek met prof. 
Romme. Wij spraken af dat hij mij zou bezoeken op het torentje te 9.45 uur. Tijdens dit 
bezoek bracht hij mij verslag uit -  althans deed hij mij enkele mededelingen -  over zijn 
gesprek met HM de Koningin. Hij had geen opdracht tot formatie of informatie in alge
mene zin, maar omdat HM had begrepen dat met name de katholieke fractie bezwaren 
maakte tegen een oplossing met behoud van het huidige kabinet en zijn rapport anders 
had geluid, had de Koningin hem verzocht nader te sonderen hoe het lag in de katholieke 
fractie. De vraag, die hij mij stelde, kwam hierop neer: Zal het kabinet bereid zijn aan een 
oplossing mee te werken? De heer Kortenhorst ging van de veronderstelling uit dat prof.

150 J. Tinbergen (PvdA) en W. Drees jr. (PvdA) respectievelijk directeur en onderdirecteur van het CPB.

1 0 7



KABINETSCRISIS 1955

Romme nog onkundig was waarover hij hem wenste te spreken, doch ik heb hem ter
stond uit de droom geholpen. Ik deelde hem mee dat ik reeds enige dagen op de hoogte 
was van zijn afwijkend standpunt, hetwelk mij van drie zijden ter ore was gekomen. Ik 
wees hem erop dat zijn procedure een gevaarlijke kant had, daar hij ertoe meewerkte dat 
ten onrechte de schuldvraag zou worden verlegd van de PvdA-fractie naar de KVP-frac
tie. Ik herinnerde hem eraan dat de KVP-fractie niet alleen stond in haar standpunt, doch 
dat ook de heer Tilanus eenzelfde gedragslijn volgde. Mr. Kortenhorst reageerde hierop 
met te zeggen dat de heer Romme de heer Tilanus had omgepraat. Ik sprak mijn verwon
dering uit dat hij zo optrad, terwijl hij toch op de hoogte was van eenstemmig standpunt, 
ingenomen in de KVP-fractie. Hij ontkende dit laatste. De meningen waren zijns inziens 
zeer verdeeld. Gestemd was er niet. Prof. Romme had tenslotte gezegd dat hij zelf zijn 
standpunt wel zou bepalen. Mr. Kortenhorst erkende na enige aarzeling dat hij over zijn 
idee gesproken had zowel met de heer Staf als met de heer Tilanus. Ik gaf hem tenslotte 
als mijn opinie te kennen dat er voor het kabinet geen taak is en een antwoord op zijn 
vraag derhalve niet mogelijk is zolang niet is komen vast te staan dat de politieke grond
slag, waarop dit kabinet steunde, weer aanwezig is. Ik wees hem erop dat tussen hem en 
mij dit grote verschil in zienswijze was, daar hij reeds op dit tijdstip de te volgen proce
dure volledig wenste uit te stippelen; iets waartegen ik overwegend bezwaar had, daar via 
opdrachten respectievelijk aan de heren Oud en Burger, dan wel aan deze laatste alleen de 
verhoudingen eerst duidelijk naar voren zouden treden en de toestand overzichtelijk zou 
worden. Weshalve eerst daarna zou kunnen worden vastgesteld in hoeverre en welke mo
gelijkheden aanwezig zouden blijken te zijn.

13.00 uur belde prof. Romme mij op en deelde mij mee dat de bespreking met de heer 
Kortenhorst ertoe had geleid dat laatstgenoemde aan HM de Koningin zou voorstellen de 
heer Burger uit te nodigen als formateur op te treden.

14.00 uur. Minister Staf vroeg mij te telefonisch of er nog nader nieuws was. Ik heb hem 
ingelicht, waarbij hij mij meedeelde dat hij evenals de heer Tilanus aan de heer Korten
horst destijds had meegedeeld dat zij in zijn plan niets zagen. Voorts had hij vernomen dat 
dr. Schouten, die wegens een ongeval aan zijn voet geen contact had kunnen opnemen 
met derden, thans zich op hetzelfde standpunt stelde als de heren Romme en Tilanus.

25 mei
Mr. Röell151, waarnemend directeur van het Kabinet der Koningin, bezocht mij heden
morgen en vroeg mijn oordeel over de situatie; zulks in verband met een bezoek hetwelk 
hij 's middags aan HM de Koningin zou brengen. Ik gaf hem als mijn mening te kennen 
dat ik volledig begrip had voor de vertrouwelijke informaties welke HM de afgelopen 
dagen deed inwinnen. Het wilde mij echter voorkomen, gezien de uitgebrachte tegenstrij
dige adviezen, dat aan deze fase in de crisis zo spoedig mogelijk een eind moest komen, 
want het uitblijven van een formele opdracht tot kabinetsformatie leidt eerder tot verdere 
verwijdering van de politieke groeperingen dan tot het tegendeel. Ook al is het kansper- 
centage om nog tot een herstel van de verbroken politieke verhoudingen te geraken klein, 
er zijn nog mogelijkheden en deze dienen in ieder geval te worden onderzocht. Daartoe is 
nodig dat de groepering, die de brokken heeft gemaakt, zich duidelijk uitspreekt in hoe
verre zij bereid is daarop terug te komen. Tot dusver, aldus deelde ik de heer RÖell mee,

151 E.W. Röell, kamerheer in buitengewone dienst.
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hebben de politieke groeperingen zich verschanst in hun respectieve stellingen en wachten 
op de eerste stap; deze moet uitgaan van de fractie van de PvdA. Het zal aan deze fractie 
gemakkelijker vallen een belangrijke stap te zetten, indien dit kan geschieden door een 
formateur uit haar midden. Ik achtte het daarom juister dat deze gelegenheid zo spoedig 
mogelijk zou worden geboden. Er zouden dan twee mogelijkheden zijn: ofwel mr. Bur
ger slaagt, ofwel hij slaagt niet. In het eerste geval betekent dit het gewenste herstel van 
de huidige situatie en in het laatste geval zou in ieder geval de toestand overzichtelijker en 
duidelijker zijn geworden. Immers enerzijds zou de fractie van de PvdA zich hebben uit
gesproken, hoever zij bereid zou zijn te gaan; anderzijds zouden de andere fracties hun 
zienswijze daarover hebben te bepalen. Naar mijn mening was aan te nemen dat partijen 
dan in elk geval dichter bij elkaar zouden zijn gekomen; waarna een daartoe geschikte in
formateur een laatste poging tot overbrugging van alsdan nog bestaande tegenstellingen 
zou kunnen doen. Natuurlijk was het prettiger, indien in de plaats van de heer Burger een 
andere figuur voorzitter van deze fractie was. In deze fragiele verhoudingen is hij met zijn 
grote maat schoenen niet direct de meest gewenste figuur. Anderzijds zou een passeren 
van mr. Burger, die nu eenmaal de voorzitter van deze fractie is, toch wel uiterst moeilijk 
zijn en de verhoudingen verscherpen. Hier bleek weer eens te meer hoe jammer het is dat 
de beste figuren uit de PvdA aan de fractie en partij moesten worden onttrokken, doordat 
zij terecht in aanmerking kwamen voor zittingname in het kabinet. Zoals iemand dezer 
dagen zei, ontbreekt het daardoor met name de fractie aan voldoende wijze mannen, met 
als gevolg: Fools rush in where angels fear to tread,

De heer Röell verklaarde mij volledig begrip te hebben voor mijn zienswijze, doch leg
de nogmaals de nadruk erop dat het zo zeer uiteenlopen van de adviezen aan HM de Ko
ningin, alsmede de door verscheidene adviseurs uitgeoefende drang om toch de uiterste 
poging te doen tot behoud van het zittende kabinet, voor HM aanleiding waren geweest 
om deze weg van informatie in deze week te blijven bewandelen. Tenslotte wees mr. 
Röell mij erop dat mr. Beyen diezelfde morgen, in verband met het aanbieden van de ge
loofsbrieven van de nieuwe Australische Ambassadeur, zich op Soestdijk bevond en dat 
HM de Koningin erover dacht om hem, zijnde het enige lid in het kabinet zonder politieke 
binding, alsnog te laten informeren over eventuele mogelijkheden. Ik achtte welslagen 
van de heer Beyen uitgesloten en sprak de hoop uit dat hiermee niet veel tijd zou zijn ge
moeid.

Mr. Röell vroeg mij aan het eind van het gesprek nog welke de omschrijving van de 
opdracht zou moeten zijn, welke HM de Koningin aan mr. Burger zou geven. Tot de 
juiste formulering zijn wij niet gekomen, doch ik heb duidelijk gemaakt dat het kabinet, 
hetwelk zou zijn te vormen, zou moeten rusten op dezelfde brede basis waarop het huidi
ge kabinet steunt en niet uit te sluiten dat dezelfde ministers of vrijwel dezelfde daarin zit
ting zouden hebben.

Pater Beaufort deelde mij telefonisch mee dat hij van minister Donker het verzoek had 
gekregen om een onderhoud. Ik dacht bij deze mededeling terug aan de vorige formatie, 
toen de heer Donker zich eveneens van de medewerking van pater Beaufort verzekerde. 
Wij spraken af dat na het onderhoud, hetwelk hij met mijn collega zou hebben, hij mij 
zou bezoeken.

Mr. Donker had pater Beaufort allereerst gewezen op de moeilijkheden, nu een reeks 
van wetsontwerpen die voor indiening dan wel behandeling gereed waren, niet verder in
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behandeling dreigden te komen. Hij verklaarde voorts het volledig juist te vinden dat 
respectievelijk aan de heren Oud en Burger een opdracht tot formatie zou worden ver
leend. Hij hoopte nochtans dat daarna -  mocht deze poging mislukken en het gevaar hier
van achtte hij groot -  niet automatisch de beslissing zou vallen van Kamerontbinding, 
doch dat ook dan nog een laatste, ernstige poging zou worden gedaan het huidige kabinet 
te reconstrueren.

De wens van mr. Donker, zoals deze door pater Beaufort werd geconcretiseerd, paste 
in hetgeen ik de heer Röell als procedure had kenbaar gemaakt. Pater Beaufort had afge
sproken zich hierover met prof. Romme te verstaan, hetgeen in de namiddag heeft plaats 
gevonden.

23.00 uur. Bij de nieuwsberichten door de radio werd meegedeeld dat mr. Burger deze 
avond ten paleize werd ontvangen en hem opdracht was gegeven tot reconstructie van het 
kabinet. De heer Burger verzocht HM de Koningin de opdracht in beraad te mogen hou
den.

26 mei
In de voormiddag bracht pater Beaufort mij verslag uit van het tweede bezoek, hetwelk 
hij aan de heer Donker had gebracht. Bij het gevoerde gesprek waren geen nieuwe ge
zichtspunten naar voren gekomen. De heer Donker verheugde zich erover dat bij een 
eventueel mislukken van de poging van de heer Burger, hetwelk hij verwachtte, de situa
tie opnieuw zou worden overzien en niet automatisch de vervroegde verkiezingen aan de 
orde zouden worden gesteld.

15.30 uur kreeg ik bezoek van prof. Romme, die mij ter lezing bood het schrijven van 
mr. Burger, hetwelk hij tegelijk met de heren Tilanus en dr. Schouten die dag had ont
vangen. Ik sprak met hem af dat ik zou trachten minister Witte, die zich in Friesland be
vond, te bereiken en een bespreking te arrangeren voor diezelfde avond tussen ons drieën 
te Bloemendaal.

De in het schrijven van de heer Burger vervatte suggesta waren bij eerste lezing nog 
niet te overzien, zodat wij nog niet kwamen tot een voorlopige oordeelvelling. Wij be
paalden ons derhalve tot een overleg over de te volgen procedure. Door prof. Romme 
werd telefonisch contact opgenomen met de heren Tilanus en Schouten en een bespreking 
tussen hen drieën vastgesteld op 27 mei 's morgens 9.15 uur in het dr. Kuyperhuis.

Prof. Romme nam zich voor nog diezelfde middag de brief van mr. Burger te bespre
ken met de fractiegenoten Andriessen en Lucas en voorts een fractievergadering morgen
11.00 uur te houden. Aan mr. Burger liet hij weten dat hij deze daarna ('s middags 14.00 
uur) het standpunt van de fractie zou meedelen.

22.00-23.00 uur. Tijdens de bespreking was ons gemeenschappelijk oordeel dat het eer
ste voorstel van de heer Burger aantrekkelijke kanten bood, maar voor het eigenlijke 
huurprobleem geen enkele betekenis had, zodat het in dit opzicht belangrijk minder was 
dan het huurvoorstel van de regering. Het tweede voorstel, waarbij een raamwet was 
gedacht, inhoudende machtiging van het kabinet om te gelegener tijd (bij eventuele loons
verhoging, invoering ouderdomsvoorziening, enzovoorts) zonder tussenkomst van de 
Staten-Generaal tot huurverhoging over te gaan tot maximum 15% werd door ons onaan
vaardbaar geacht, omdat daaraan de eis was verbonden van afroming van 5%, terwijl 
voorts omtrent het tijdstip van eerstvolgende huurverhoging niets zou komen vast te 
staan. Overwogen werd nog of het wellicht wenselijk zou zijn tegenover de onvoldoende
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suggesta van de heer Burger een eigen voorstel te plaatsen. Het werd bij nadere overwe
ging toch juister geacht in deze het initiatief aan de heer Burger over te laten. Wij spraken 
tenslotte af dat de katholieke ministers en staatssecretarissen zouden worden uitgenodigd 
voor een lunch de volgende middag, waarbij dan prof. Romme tevens aanwezig zou zijn.

Collega Witte zond mij, overeenkomstig de afspraak, enkele notities toe over het huur- 
vraagstuk, bedoeld als grondgedachte en aanknopingspunt voor de discussie over het 
hangende probleem.

27 mei
12.45 uur deelde minister-president Drees mij telefonisch mee dat hij bezoek had gehad 
van minister Mansholt, die hem had gesproken over de discussie welke maandagmorgen 
in de ministerraad had plaats gevonden. Bij dit onderhoud was aan dr. Drees gebleken dat 
minister Mansholt erover dacht zich met mij in verbinding te stellen, teneinde te trachten 
de goede persoonlijke verhoudingen weer te herstellen.

Tijdens de lunch deelde prof. Romme mee dat de opvatting van de beide fractievoorzit
ters, met wie hij die morgen had vergaderd, geheel overeenstemde met de zijne en dat hij 
nader zou worden ingelicht, zodra de beide fracties van CHU en ARP zouden hebben 
vergaderd. Het standpunt van de KVP-fractie was eenstemmig en kwam hierop neer dat 
de voorstellen als onvoldoende werden aangemerkt. Aan de heer Burger zou worden 
meegedeeld dat zijn suggestie onder 1. aantrekkelijke kanten had, doch dat zij verbonden 
zou moeten worden aan een direct ingaande matige huurverhoging zonder afroming. Alle 
aanwezigen verklaarden zich hiermee akkoord. Verhinderd waren minister De Bruijn en 
de staatssecretarissen Moorman en Veldkamp.152

Omstreeks 17.00 uur belde prof. Romme mij op. Hij had een gesprek gehad met de heer 
Burger en deze het standpunt van de fractie meegedeeld. De heer Burger toonde zich te
leurgesteld. Het gesprek is echter niet afgebroken.

Collega Witte deelde mij telefonisch mee dat mr. Dijckmeester van het Kabinet der 
Koningin zich in verbinding had gesteld met het ministerie van Wederopbouw en Volks
huisvesting (mr. Günther153), en inlichtingen had gevraagd nopens een amendement- 
Bommer hetwelk in discussie zou zijn geweest tijdens de besprekingen over de huurver
hoging. Hieruit valt te concluderen dat de heer Burger tijdens zijn onderhoud met HM de 
Koningin onder meer in het geding heeft gebracht dat de PvdA de crisis had willen voor
komen door een wijziging van het plafond van de voorgenomen huurverhoging, waar
door dus gelogenstraft wordt hetgeen mr. Burger in de aanvang van zijn brief van 26 mei 
releveerde, dat het door de regering gedane voorstel een uiterst verwarde regeling is, vol 
willekeur en onrechtvaardigheden, die een goede huurpolitiek in de toekomst zal belem
meren.

28 mei
8.00 uur berichtte mij prof. Romme telefonisch dat op uitnodiging van mr. Burger de 
voorzitters van de vier fracties zouden bijeenkomen diezelfde morgen te 11.00 uur; voorts 
dat dr. Schouten genoegen zou nemen met een matige huurverhoging vóór 1 januari

152 H.C.W. Moorman (KVP), staatssecretaris van Marine; G.M.J. Veldkamp (KVP), staatssecretaris 
van Economische Zaken.

153 A.H. Günther, secretaris-generaal van het departement van Wederopbouw en Volkshuisvesting.
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1956. Ik wees er prof. Romme op dat dit een moeilijke situatie zou kunnen scheppen, 
daar hierbij open zou blijven de vraag, op welke wijze compensatie zou dienen te worden 
gevonden. In de publikatie toch zou geen melding kunnen worden gemaakt van eventuele 
loonsverhoging voor of op die datum -  dit zou niet stroken met het loon- en prijsbeleid 
van de regering -  terwijl als de compensatie in de indirecte belastingsfeer gevonden zou 
dienen te worden, dit beter reeds thans geconcretiseerd zou kunnen worden. Prof. Rom
me beaamde dit. Hij zou in elk geval het voorbehoud maken, voor welke regeling dan 
ook, dat het kabinet hiermee zou moeten instemmen. Ik gaf hem tenslotte als mijn mening 
te kennen dat, indien er een behoorlijke reconstructie van de vierpartijenbasis zou zijn 
gevonden, de heer Burger zijn opdracht zou dienen terug te geven, daar een reconstructie 
in de persoonlijke sector van het kabinet dan geen zin meer heeft. Het ontslag zou aan het 
zittende kabinet dienen te worden geweigerd, mits vast zou staan dat het gehele kabinet 
op de grondslag van het gevonden compromis haar arbeid zou menen te kunnen voortzet
ten. Hiermee stemde prof. Romme in.

Ik heb getracht minister-president Drees telefonisch te bereiken, doch dit is mij niet ge
lukt. Ik wilde namelijk, bijaldien de vier politieke groeperingen elkaar gevonden zouden 
hebben, met hem over de verdere procedure in overleg treden.

14.45 uur bezocht mij prof. Romme. Hij bracht mij op de hoogte van de bespreking, 
welke die morgen had plaatsgevonden tussen de heren Burger, Schouten, Tilanus en 
hem ze lf.-----------

Romme bracht Beel verslag uit van de modaliteiten die bij het overleg van de fractievoor
zitters de revue hadden gepasseerd en waaruit een begin van een technische oplossing van 
de huurwetkwestie naar voren was gekomen.

Ik heb diezelfde middag de collegae De Bruijn, Cals, Luns, Van Thiel en Witte van een 
en ander op de hoogte gesteld.

31 mei
De secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken154 bracht mij een nota, welke hij reeds bij 
het begin van de crisis aan de minister-president ter hand had gesteld, en waarin hij uit
voerig uiteenzet, waarom bij een eerstvolgende formatie de huidige situatie van twee ge
lijkwaardige ministers van Buitenlandse Zaken tot elke prijs moet worden vermeden. De 
heer Drees had mij na ontvangst van deze nota hierover reeds ingelicht.

14.00 uur kwam de ministerraad bijeen en na de notulen stelde de president direct aan de 
orde het door de heer Burger als kabinetsformateur aan hem gerichte schrijven van 28 
mei. De heer Drees gaf een korte uiteenzetting van de door de heer Burger gevolgde ge
dragslijn en van de achtereenvolgens door hem aan de fractievoorzitters gedane voorstel
len, welke hij daarop allereerst ter discussie aan de orde stelde.

Ik vroeg het woord en gaf allereerst mijn bevreemding te kennen over de omschrij
ving, welke aan de opdracht van de heer Burger was gegeven. Uit de brief van mr. Bur
ger bleek trouwens dat hij zijn taak ook beperkter ziet dan de opdracht luidt, namelijk het 
nader construeren van de richtlijnen waarvan het kabinet destijds is uitgegaan op het stuk 
van het huurbeleid. Mijn bezwaar is echter dat de heer Burger in zijn schrijven spreekt

154 S.J. van Tuyll van Serooskerken, secretaris-generaal Buitenlandse Zaken.
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van een heroptreden van het demissionair kabinet. Ik zei als enig aanvaardbare vorm te 
zien een teruggave van de opdracht van de heer Burger zodra hij de zekerheid heeft dat op 
het stuk van het huurbeleid een voor de vier groepen en in het bijzonder voor het demis
sionaire kabinet, aanvaardbare oplossing is gevonden, alsdan gevolgd door een weige
ring van het ontslag van de zittende ministers door de Kroon.-----------

Vervolgens gaat Beel in op de technisch aspecten van de voorstellen van formateur Bur
ger. 'Na langdurige discussie werd in de ministerraad overeenstemming bereikt, die Beel 
samenvat in tien punten. Het compromis blijkt een ingewikkelde constructie; deze komt 
neer op het laten doorgaan van de huurverhoging plus een fiscale compensatie. Voor de 
beoogde belastingverlaging terwille van de huiseigenaren wordt een modus gevonden.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii HET NIEUWE KABINET  niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

's Avonds vond een bijeenkomst plaats, waarbij naast de formateur en de heren Wil- 
lem s155, als plaatsvervangend voorzitter van de Kamerfractie van de PvdA, Romme, 
Schouten en Tilanus, aanwezig waren de ministers Drees, Staf, Zijlstra, Van de Kieft en 
ik. De heer Drees gaf een uiteenzetting over de mogelijkheid van een oplossing, zoals het 
kabinet deze zag binnen het door de heer Burger gestelde raam.

Bij de verdere discussie bleek dat zowel de heer Burger als de heer Willems niet erg 
gelukkig waren met de gevonden concretisering. Op twee punten namelijk bleek hun ge- 
dachtengang een andere te zijn geweest.

De huurverhoging had men los willen zien van de belastingverlaging en de compen
satie daarvoor eerst in de belastingsfeer willen vinden, nadat zou zijn gebleken dat in de

155 J.M. Willems (PvdA), lid van de Tweede Kamer.
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loop van dit jaar geen loonronde meer zou plaats vinden. Ten tweede was men teleurge
steld over het feit dat een realisatie van de onderhoudsplicht zo moeilijk werd geacht, al
thans binnen het kader van deze zo beperkte huurverhoging. Minister Witte had namelijk 
in aansluiting aan minister-president Drees erop gewezen dat de sanctie op onvoldoende 
onderhoud, die aan dit wetsontwerp zou zijn verbonden, zich slechts kon beperken tot het 
verlies van de 5%-verhoging; welke sanctie ten enenmale onvoldoende was om inderdaad 
een reëel onderhoud te verzekeren. Daartegenover zou staan een ontzaglijke administratie 
die veel geld zou kosten.

Tenslotte werd afgesproken dat de formateur zich nog persoonlijk zou beraden over de 
vraag of hij in zijn kwaliteit van formateur met de door het kabinet uitgedachte uitwerking 
zich kon verenigen. In dat geval zou hij bij schrijven deze uitwerking ter kennis brengen 
van de vier fractievoorzitters, die hierover dan nog overleg met hun fractieleden zouden 
plegen. In het ontkennend geval zou de heer Burger zich moeten beraden over hetgeen 
hem alsdan te doen zou staan. Het werd hem duidelijk gemaakt dat het kabinet op deze 
twee punten niet verder kon gaan dan door de heren Drees en Witte was gesteld.

Ik maakte nog overwegend bezwaar tegen een formele toezegging, als door de heer 
Burger verlangd, dat het kabinet na doorvoering van deze huurverhoging vóór de verkie
zingen geen verdere voorstellen in dit opzicht meer aanhangig zou maken. De heer Drees 
had opgemerkt dat in feite niet te verwachten was dat nieuwe voorstellen alsnog zouden 
worden gedaan. Ik sloot mij hierbij aan, doch stipuleerde uitdrukkelijk dat geen enkel ka
binet in dit opzichte een formele toezegging zou kunnen doen. Zou bijvoorbeeld het mo
gelijk blijken om de verplichte ouderdomsvoorziening vóór 1 januari 1957 in te voeren, 
dan zou bij die gelegenheid ook moeten worden overwogen of hiermee een nieuwe stap 
tot verhoging van de oude huren gepaard zou dienen te gaan.

Tenslotte vroeg ik hoe de heer Burger zich verder de formele procedure indacht. Hij 
stemde ermee in dat zijnerzijds, nadat een akkoord zou zijn bereikt, zou moeten worden 
volstaan met een verslag aan de Kroon en een advies zijnerzijds om het aangeboden ont
slag van de zittende ministers te weigeren. Nagegaan zal nog worden of het zonder meer 
in de vorm van weigering van ontslag, dan wel in de vorm van een verzoek van HM de 
Koningin om terug te komen op de ontslagaanvrage kan geschieden. In elk geval was de 
vergadering het erover eens dat slechts een van deze beide vormen in het geding kon zijn.

1 juni
Vanmiddag kwam prof. Romme mij het resultaat van de bespreking in de fractie meede
len. Tijdens de gedachtenwisseling waren twee bezwaren naar voren gebracht.-----------
156

Uiteindelijk echter verklaarde de fractie zich zonder meer akkoord met het door het ka
binet ingenomen standpunt.

De heer Romme had daarop de heer Burger bezocht, die kort tevoren een bespreking 
had beëindigd met enkele voormannen van zijn fractie (Hofstra, Bommer, Willems, Roe
mers157 en Vermeer). De heer Burger deelde mee dat hij aan de voorzitter van de minis
terraad nog een schrijven zou richten, waarbij hij ter verkrijging van verdere zekerheid de 
nadere uitwerking van de beide punten, die in de discussie van gisterenavond vooral naar

156 Technische bezwaren ten aanzien van het tijdstip van de verlaging omzetbelasting.
157 D. Roemers (PvdA), lid van de Tweede Kamer, sociaal-economisch specialist.
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voren waren getreden (onderhoudsplicht en geen verdere huurverhoging) opnieuw aan de 
orde zou stellen.

De heer Romme verklaarde tegenover mij dat, mocht het kabinet in zodanige nadere 
bespreking treden, hij van zijn kant eveneens desiderata naar voren zou moeten brengen. 
De bezwaren toch in zijn fractie naar voren getreden worden enkel niet geuit, aldus de 
heer Romme, teneinde de discussie niet verder uit te breiden. Geschiedt dit echter toch uit 
hoofde van bezwaren van andere zijde, dan acht hij zich niet verantwoord deze verder 
buiten beschouwing te laten. Ik heb prof. Romme meegedeeld dat ik tegen een opnieuw 
discutabel stellen van deze kwestie in het kabinet overwegende bezwaren heb.

2 juni
In de ministerraadsvergadering deed de minister-president voorlezing van het schrijven 
van de heer Burger van 1 juni. In dit schrijven vroeg de heer Burger nadere inlichtingen 
nopens de vraag of de onderwerpelijke huurronde als de laatste van dit kabinet kon 
worden aangemerkt en bleef hij voorts aandringen op een gelijktijdige invoering met de 
huurverhoging van een onderhoudsplicht, als zijnde de derde eventuele door hem vroeger 
gestelde voorwaarde.

Ik heb allereerst mijn misnoegen te kennen gegeven over het feit dat de inhoud van dit 
schrijven vrijwel geheel reeds in de ochtendpers was opgenomen. Vervolgens vroeg ik 
inlichtingen over het gesprek dat blijkens het bericht in de dagbladen door ministers zou 
zijn gevoerd met de heer Burger en de fractie. Het bleek dat bij dit overleg mr. Burger 
niet als formateur was betrokken, doch dat enkele leden van het kabinet -  zoals vaker 
pleegt te gebeuren bij de PvdA -  de fractievergadering hadden bijgewoond.

Ten aanzien van de brief van mr. Burger maakte ik bezwaar tegen een nader ingaan op 
de daarin gestelde punten. Het standpunt van het kabinet was bij monde van de minister
president in de avondvergadering van 31 mei voldoende duidelijk naar voren gebracht. Ik 
gaf als mijn mening te kennen dat als antwoord op het schrijven van de heer Burger enkel 
paste een verwijzing naar deze bespreking; waarbij ik geen bezwaar maakte tegen een kort 
resumé van de daarin besproken punten. Met name maakte ik bedenking tegen het te ver 
treden van de formateur in het feitelijke beleid. De formateur ging mijns inziens op de 
stoel van het kabinet zitten en hieruit bleek opnieuw een manco aan vertrouwen; hetgeen 
mij ernstig hinderde. In antwoord op een opmerking van collega Mansholt, die een ver
dergaande tegemoetkomende houding tegenover de fractie van de PvdA bepleitte, merkte 
ik op dat er een grens is aan compromissen en dat ik hiervoor niet te vinden was.

Uiteindelijk werd besloten conform mijn suggestie; waarbij werd afgesproken dat de 
formulering van het antwoord werd overgelaten aan de minister-president, minister Witte 
en mij, terwijl minister Van de Kieft en staatssecretaris Van den Berge158 de financiële 
paragraaf daarvan zouden verzorgen.

17.00 uur bezocht prof. Romme mij en bespraken wij de te volgen gedragslijn voor het 
geval mr. Burger bezwaar zou blijven maken tegen de niet-inwilliging van hetgeen hij 
gesteld had als derde eventuele voorwaarde (directe invoering onderhoudsplicht).

Ik begaf mij daarop naar de Hoge Veluwe en ontving te 19.00 uur telefonisch bericht 
van prof. Romme dat mr. Burger akkoord ging met het door de ministerraad ingenomen 
standpunt.

158 W.H. van den Berge (partijloos), demissionair staatssecretaris van Financiën.
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20.00 uur belde minister-president Drees mij op. De heer Burger had hem bezocht ter be
spreking van de publikatie, die van de zijde van het Kabinet der Koningin zou worden 
uitgegeven. Hij had mr. Burger meegedeeld dat ik hiervoor grote belangstelling had en 
had hem verzocht mij vanuit Soestdijk op te bellen. Dit telefoongesprek leidde uiteindelijk 
ertoe dat de heer Burger akkoord ging met het volgende:

Ten eerste, in de publikatie moest bepaaldelijk tot uitdrukking komen: de voortzetting 
door het kabinet van zijn taak in plaats van een nieuwe formatie. Daarvoor was het nodig 
dat de door de Koningin gegeven omschrijving 'reconstructie van het kabinet' nader werd 
geïnterpreteerd en wel in de engere zin van het vinden van een basis, waarop het huidige 
kabinet zijn taak zou kunnen voortzetten.

Mijn tweede bezwaar tegen de door de heer Burger gedachte publikatie betrof het uit 
eigen hoofde op verzoek van de formateur terugkomen op het aangevraagde ontslag door 
de demissionaire ministers. Ik wees hem erop dat nu de ministers hun portefeuilles ter be
schikking hadden gesteld van de Kroon en door Haar een formateur was aangezocht, het 
niet juist zou zijn, wanneer de ministers, zonder inmenging van het Staatshoofd, op hun 
ontslagaanvrage zouden terugkomen. Dit zou een ongewenst precedent kunnen vormen. 
Ik wees hierbij op de mogelijkheid dat na een crisis een formateur zijn opdracht zou heb
ben aanvaard en, strevende naar een bepaalde oplossing welke aan het aftredende kabinet 
niet welgevallig zou zijn, doorkruist zou kunnen worden door een ongedaan maken van 
de aanvrage van ontslag door de demissionaire ministers. De heer Burger was hiervan 
niet overtuigd, doch beloofde het nader te zullen overwegen.

Blijkens de publikatie, welke te 23.00 uur plaatsvond, is hij aan mijn beide bezwaren 
volledig tegemoet gekomen.

4 juni
Op Haar verzoek bezocht ik zaterdag HM de Koningin op Soestdijk. Tijdens het onder
houd had ik gelegenheid mijn visie over de voorgeschiedenis en het verloop van deze 
crisis uiteen te zetten; waarbij ik enkele misverstanden welke bij haar bestonden -  onder 
meer voor wat het standpunt van prof. Romme betrof -  heb kunnen rechtzetten.
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Beel had in de zomer van 1956 op verzoek van koningin Juliana en prins Bernhard de 
leiding op zich genomen van een commissie van drie wijze mannen (Beel, Gerbrandy en 
Van Starkenborgh Stachouwer) die het koninklijk paar van advies moest dienen in ver
band met 'moeilijkheden in het Koninklijk Huis' die als gevolg van de zogenoemde Greet 
Hofmans-affaire waren gerezen. De commissie werd ingesteld begin juli, kort na de 
Tweede-Kamerverkiezingen van 13 juni 1956. Hoewel al demissionair nam Beel onmid
dellijk ontslag als minister en vice-premier, 'teneinde de deelneming aan het drieman
schap van zuiver persoonlijke aard te doen zijn'.159 Waarschijnlijk als gevolg hiervan 
heeft Beel met de langdurige en moeilijke formatie na de verkiezingen van 1956, die uit
eindelijk leidde tot het vierde kabinet-Drees (PvdA, KVP, ARP en CHU) vrijwel geen 
bemoeienis gehad. De formatie van het vierde kabinet-Drees had een uitermate grillig ver
loop, waarin Romme voor het eerst bereidheid toonde de samenwerking met de PvdA te 
verbreken. De Greet Hofmans-affaire maakte een dergelijke breuk evenwel niet gemakke
lijker, omdat constitutionele verwikkelingen dreigden. Demissionair premier Drees hield 
voortdurend de (in)formateurs op de hoogte van de ontwikkelingen. Nadat de commissie 
eind augustus haar verslag had uit gebracht, werd Beel op 21 november 1956 benoemd tot 
minister van Staat. Anderhalf jaar later, op 15 maart 1958, volgde zijn benoeming tot lid 
van de Raad van State.

In de loop van 1958 kreeg het vierde kabinet-Drees te kampen met economische tegen
wind als gevolg van een inzakkende conjunctuur. Binnen de Partij van de Arbeid heerste 
onvrede over de twee verkiezingsnederlagen had bij de gemeenteraads- en statenverkie
zingen in dat jaar; het impopulaire kabinetsbeleid werd als oorzaak van het electorale ver
lies gezien. De regering zag zich namelijk genoodzaakt ter beteugeling van de consump
tieve uitgaven de maatregelen te nemen, maatregelen die voornamelijk afkomstig waren 
van de PvdA-ministers. Tijdens de algemene financiële beschouwingen van 1958 uitte
A.M. Lucas, de financieel specialist van de KVP-fractie in de Tweede Kamer, zich uiter
mate kritisch over de stijging van de overheidsuitgaven; hij verklaarde dat minister van 
Financiën Hofstra hem deed denken aan een 'huisvrouw, van wie men zegt, dat zij een 
gat in haar hand heeft'.160

Irritaties groeiden over en weer tussen de socialisten en, wat steeds vaker werd aange
duid als, de 'niet-socialistische Kamermeerderheid'.161 Beide kampen verloren hun ver
trouwen in de brede basispolitiek. Op 22 november, Fakkeldragersdag (een propaganda- 
bijeenkomst van de PvdA), formuleerde Burger ten overstaan van onder meer de PvdA- 
bewindslieden zeven eisen, waaraan het kabinet volgens zijn partij conform eerder ge
maakte afspraken gedurende de resterende zittingsperiode nog diende te voldoen. Een cri- 
sissfeer ontstond. Deze brak uit toen op 12 december een belastingvoorstel van Hofstra, 
waaraan deze de portefeuillekwestie had verbonden, door een meerderheid van confessio
nele partijen en W D  werd verworpen. De volgende dag verklaarden de PvdA-ministers

Kabinetscrisis 1958

159 Notulen ministerraadsvergadering van 2 juli 1956.
160 Duynstee, Kabinetsformaties, p. 179-180.
161 Ibidem, p. 186.
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en -staatssecretarissen zich solidair met hun collega en boden hun ontslag aan.162 Bij de 
daarop volgende formatieverwikkelingen heeft Beel een dominante rol gespeeld. Hij heeft 
er uitvoerig verslag van gedaan.

13 december
12.30 uur belde mij mejuffrouw Tellegen, directeur van het Kabinet der Koningin, op uit 
Huis ten Bosch en informeerde waar ik zou zijn te bereiken, indien HM mij die dag zou 
wensen te spreken. Nadat minister Struycken163 haar had bezocht, is de Koningin echter 
naar Soestdijk teruggekeerd.

14 december
13.00 uur. Minister Klompé164 vroeg mij telefonisch te spreken, onder meer voor het in
winnen van een staatsrechtelijk advies. Zij bezocht mij en gaf mij een uiteenzetting van de 
moeilijkheden, die waren ontstaan als gevolg van het amendement-Lucas, houdende te
rugbrenging tot één jaar van de door de regering ingediende voorstellen tot verlenging 
van de geldigheidsduur van de, per 31 december aanstaande expirerende, 
belastingverhogingen (directe en indirecte) voor de duur van twee jaar. De aanneming van 
de door prof. Romme ter zake ingediende motie, welke bedoeld was als tegemoetkoming 
aan de bezwaren van de regering, doch door minister Hofstra als onvoldoende was aan
gemerkt, alsmede van het amendement-Lucas, had geleid tot de ontslagaanvrage van mi
nister Hofstra. Deze ontslagaanvrage was gevolgd door de ontslagaanvrage van de overi
ge PvdA-ministers, terwijl de overige ministers -  om duidelijk te markeren dat zij deze 
gedragslijn niet onderschrijven -  volstaan hadden met aan HM hun portefeuilles ter be
schikking te stellen. Minister Klompé zette omstandig uiteen, welke besprekingen sinds
dien hadden plaats gevonden.

De vraag welke zij mij voorlegde kwam hierop neer: Zijn de ministers, die zich beperkt 
hebben tot het ter beschikking stellen van hun portefeuilles als demissionair te beschou
wen? Ik gaf daarop het volgende antwoord, waarbij ik teruggreep op hetgeen ter zake in 
de politieke encyclopedie is opgenomen: Een demissionair minister is een afgetreden mi
nister, maar gewoonlijk noemt men hem slechts zo gedurende de periode, dat hij na zijn 
ontslag, in afwachting van de ambtsaanvaarding van zijn opvolger, zijn ambtsbezigheden 
blijft verrichten. Minister Klompé vertelde mij daarop dat deze visie gedeeld werd door de 
ministers Cals en Struycken, terwijl de overige katholieke ministers op het standpunt 
stonden dat ook een minister, die zijn portefeuille ter beschikking had gesteld, zich als zo
danig kan beschouwen. De ministers Zijlstra en Luns hadden zelfs overwegend bezwaar 
tegen een voortzetten van hun ambt tot aan de verkiezingen, indien hun opvatting niet zou 
worden aanvaard. HM de Koningin bleek echter zich op het standpunt te stellen dat zij ten 
aanzien van ministers, die hun portefeuille ter beschikking hadden gesteld, kon volstaan 
met de simpele mededeling dat zij over deze portefeuille niet wenste te beschikken, wes
halve de betreffende minister bleef wat hij voordien was. (Nader deelde minister Klompé 
mij nog mee dat mijn zienswijze werd gedeeld door de professoren De Block en Duyn
stee.)

162 Ibidem, p. 188-198. Visser, Alleen bij uiterste noodzaak? , p. 272-274; C. van Esterik en J. van 
Tijn, Jaap Burger. Een leven lang dwars (Amsterdam 1984) p. 141-152.

163 A.A.M. Struycken (KVP), minister van Binnenlandse Zaken en vice-premier.
1 64 M.A.M. Klompé (KVP), minister van Maatschappelijk Werk.
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Minister Klompé vroeg mij voorts hoe ik de situatie zag en voorts welke weg naar 
mijn mening thans zou zijn te bewandelen. Zij voegde hieraan toe dat de katholieke 
ministers bij de huidige stand van zaken vervroegde verkiezingen en mitsdien Kamer
ontbinding onvermijdelijk achtten. Ik wees er haar op dat Kamerontbinding veronderstelt 
een conflict tussen Kamer en regering. Is dit conflict in de onderhavige situatie te onder
kennen? Er is een conflict in de Kamer en voorts een conflict met een van de ministers, 
waarbij de andere vier PvdA-ministers zich aansloten bij het door deze minister ingeno
men standpunt. Het door de meerderheid van het kabinet ter beschikking stellen van hun 
portefeuilles geeft duidelijk aan dat er tussen de meerderheid van de Kamer en de meer
derheid van het kabinet geen conflict bestaat. Alvorens mitsdien tot het uiterste middel, te 
weten Kamerontbinding, over te gaan, zal het toch in elk geval gewenst zijn dat, zij het in 
een summier onderzoek, wordt aangetoond, dat een andere reële oplossing, hetzij het 
aanblijven van het kabinet tot 1960, hetzij de vorming van een nieuw kabinet tot 1960, 
niet mogelijk is. De rapporten, uitgebracht door hen die de Koningin in verband met de 
gerezen moeilijkheden heeft geraadpleegd niet kennende, valt natuurlijk niet te zeggen of 
de onmogelijkheid daar reeds voldoende naar voren treedt.

Ik zei haar er nochtans vanuit te gaan dat over deze Kamerontbinding de meningen 
zouden uiteenlopen en dat dit dus een controversiële kwestie zou uitmaken. Dit werd door 
haar bevestigd. In zodanig geval zou het mijns inziens aanbeveling verdienen alsnog aan 
een informateur op te dragen alle mogelijkheden na te gaan en daarover rapport uit te 
brengen. Zou de uitslag zijn dat inderdaad Kamerontbinding de aangewezen weg zou 
vormen om uit de impasse te geraken, dan zou een ontbindingsbesluit in ieder geval meer 
verantwoord zijn. Voorts gaf ik als mijn mening te kennen, dat het wellicht juister ware 
geweest, indien de negen ministers niet volstaan hadden met hun portefeuille ter beschik
king te stellen, maar uitdrukkelijk bij HM de Koningin hun ontslagaanvrage hadden inge
diend, zij het uit een ander motief dan waarop dit geschied is door de heer Hofstra cum 
suis. Dit motief zou namelijk geweest zijn het door de ontslagaanvrage van de heer Drees 
cum suis ontvallen van de grondslag aan het huidige kabinet. Na hierover nog enige tijd 
van gedachten te hebben gewisseld, vertrok minister Klompé.

21.00 uur. Diezelfde dag bereikte mij het verzoek van prof. Romme voor een bespreking. 
Ik bezocht hem in Bloemendaal. Minister Klompé bleek hem reeds te hebben ingelicht 
over het gesprek dat zij met mij had gehad. Bij prof. Romme was nog enige twijfel over 
de vraag of het nodig was alsnog een informateur in te schakelen. Ik zette uiteen welke 
overwegingen mij hiertoe hadden geleid.

Wij kwamen voorts te spreken over de situatie die zou intreden, wanneer de PvdA niet 
bereid zou blijken het ontbindingsbesluit voor haar rekening te nemen en dus het reeds in 
de pers als rompkabinet aangeduide restantministerie daarvoor, alsmede voor het verdere 
beleid tot aan het optreden van het nieuwe kabinet na de verkiezingen, de verantwoording 
zou moeten dragen. Hij achtte het ongewenst dat de aangebleven negen ministers, al dan 
niet met enige aanvulling, als niet-demissionair kabinet zouden optreden. Ik wees hem 
erop dat zo enigszins mogelijk voorkomen moest worden dat het ontbindingsbesluit ge
contrasigneerd zou gaan worden door een demissionair kabinet en voorts dat weliswaar 
de huidige vice-president in deze kwaliteit zou kunnen optreden, doch dat de benoeming 
van een minister-president, welk ambt niet ad interim vervuld kan worden, voor deze 
periode, die ongeveer vier maanden zou voortduren, toch wel uiterst wenselijk moet wor
den geacht. Prof. Romme gaf dit toe en wilde over deze moeilijkheid nog eens zijn ge-
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dachten laten gaan. Het ontbindingsbesluit, gecontrasigneerd door het demissionaire 
kabinet, achtte ook hij ongewenst, doch onder de gegeven omstandigheden zou hieraan 
wel niet zijn te ontkomen.

Prof. Romme verklaarde het met mij eens te zijn dat in elk geval voorkomen moest 
worden dat de voor deze korte tussenfase te treffen voorzieningen reeds een bepaald 
stempel zouden dragen en daarmee vooruit zouden lopen op het politieke samengaan na 
de verkiezingen. Ik had namelijk gesteld dat naar mijn mening de vraag of inderdaad de 
samenwerking met de PvdA zou worden beëindigd eerst beantwoording zou kunnen vin
den, nadat de kruitdamp zou zijn opgetrokken na de [vervroegde] verkiezingen in 1959. 
Hierop reeds thans te prejudiciëren achtte ik hoogst onwenselijk. Na nog enige gedach- 
tenwisseling werd dit gesprek beëindigd.

15 december
16.30 uur belde mejuffrouw Tellegen, directeur van het Kabinet der Koningin, mij op 
vanuit paleis Soestdijk en bracht mij het verzoek over van HM de Koningin om haar die 
avond te bezoeken.

20.30 uur. Zij begroette mij met de mededeling: 'Ik heb U iets te vragen; U moet iets 
voor mij doen; U moet gaan informeren. Bent U daartoe bereid?' Ik reageerde met de 
vraag: 'Majesteit, kunnen wij daar even over praten?', waarmee zij lachend instemde.

Zij zette mij daarna uiteen hoe de situatie lag en hoe haar diezelfde middag van de zijde 
van de negen ministers bij monde van minister Struycken het advies had bereikt om een 
informateur aan te wijzen. De gedachte was een ogenblik bij haar uitgegaan naar de vice- 
president van de Raad van State, de heer Rutgers165, maar gezien mijn ervaring op het 
Nederlandse politieke terrein en mijn verhouding tot de verschillende politieke groeperin
gen en met name tot de PvdA, meende de Koningin op mij een beroep te moeten doen.

1 65 A.A.L. Rutgers (ARP), vice-president van de Raad van State.
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Ik zei haar begrip te hebben voor de gedachte dat een informateur in dit stadium wen
selijk was en besprak met haar de gehele situatie, welke inmiddels nog belangrijk was 
verscherpt door hetgeen zich die dag in de Tweede Kamer had afgespeeld. Minister Hof
stra had zich namelijk namens het kabinet bereid verklaard het wetsontwerp inzake de 
indirecte belastingen, hetwelk voor 31 december aanstaande het Staatsblad zou moeten 
bereiken, alsnog te behandelen, omdat het landsbelang dit nu eenmaal vorderde. Deze 
urgentie was niet aanwezig ten aanzien van het wetsontwerp inzake verlenging van de 
directe belastingen. Behandeling daarvan over enige maanden met terugwerkende kracht 
tot 1 januari is namelijk mogelijk. De Kamermeerderheid besloot nochtans tegen de uit
drukkelijke wens van de minister toch laatstbedoeld wetsontwerp, hetwelk geleid had tot 
de crisis, in behandeling te nemen. Daarop had de minister de regeringstafel verlaten, ter
wijl ook de leden van de fractie van de PvdA demonstratief zich hadden verwijderd. Als 
gevolg hiervan bleek bij de stemming het quorum niet meer aanwezig te zijn. De houding 
van de meerderheid van de partij [KVP] en de Kamer had de kloof tussen haar en de frac
tie van de PvdA in sterke mate verbreed. Dit optreden werd door het gehele kabinet ern
stig afgekeurd, zodat het gevoelen was dat op dit tijdstip er een conflict aanwezig bleek 
tussen het gehele kabinet en de Kamermeerderheid. De stemming werd verdaagd tot 
maandag 16 december aanstaande.

Dit alles maakte het zoeken naar een oplossing extra moeilijk. Ik verklaarde aan Haar 
verzoek te willen voldoen en zegde toe te zullen trachten mijn rapport zo mogelijk donder
dagavond (18 december) respectievelijk vrijdag uit te brengen.

Uit het gesprek met minister Struycken was haar gebleken dat de negen ministers die 
dag contact hadden gehad met de drie fractievoorzitters prof. Romme, Tilanus, Bruins 
Slot alsmede dat een aanwijzing van mijn persoon de instemming had van deze negen 
ministers, terwijl zij aannamen dat ook de heer Drees cum suis hiermee zou instemmen. 
Over de formulering van de informatieopdracht werd enige tijd van gedachten gewisseld, 
daar ik mij moeilijk kon verenigen met het concept, hetwelk de Koningin mij voorlegde 
en waaruit onbedoeld zou kunnen worden gelezen dat het onderzoek zich voornamelijk 
zou moeten richten naar de mogelijkheid van vorming van een nieuw kabinet. De Konin
gin verklaarde geheel te kunnen instemmen met een door mij aan haar voorgelegde om
schrijving luidende: 'na ingesteld onderzoek de mogelijkheden te rapporteren om op korte 
termijn tot een oplossing van de ingetreden kabinetscrisis te geraken'. (Deze formulering 
is dan ook gebezigd in de publikatie via radio en pers, welke nog diezelfde avond door 
het Kabinet der Koningin is vrijgegeven.) Te 21.50 uur nam ik afscheid van HM, die mij 
Haar dank betuigde voor mijn bereidheid om aan Haar verzoek te voldoen.

16 december
9.45 uur deelde ik de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, mr. Korten
horst, telefonisch mee dat ik het bijzonder zou waarderen, indien de Kamer die middag 
niet de gedachtenwisseling over de belastingontwerpen zou voortzetten, daar dit zou 
leiden tot verdere verscherping van de politieke situatie en mitsdien het mij opgedragen 
onderzoek naar mogelijkheden om op korte termijn tot een oplossing van de ingetreden 
kabinetscrisis te geraken, ernstig zou bemoeilijken.

Mr. Kortenhorst zag niet de mogelijkheid tot opschorting te geraken bij de heersende 
geprikkelde stemming in de Kamer. Hij zou er over nadenken. Tegen 10.45 uur belde hij 
mij op met de mededeling dat hij -  nu ik hem dit verzoek had gedaan -  zich verplicht 
achtte hierover met de seniores [leden van het seniorenconvent] overleg te plegen. Ik stel-
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de dit zeer op prijs. Hij verzocht mij tegen 12.00 uur bij hem te komen. Ik bezocht hem te 
11.55 uur en besprak met hem een formeel verzoek dat door mij in een bijeenkomst met 
de seniores zou worden gedaan, hetwelk dan schriftelijk zou worden bevestigd. Hij zou 
mij waarschuwen zodra de seniores aanwezig zouden zijn.

12.45 uur. Vervolgens begaf ik mij naar de Raad van State en bereidde mijn verzoek 
voor. Tegen 12.45 uur kreeg ik het verzoek om te komen. Aanwezig waren met de voor
zitter, de heren Burger, Romme, Tilanus, Oud en Bruins Slot. De voorzitter leidde mij in 
en omschreef in het kort het door mij tot hem gerichte verzoek. Vervolgens gaf hij mij het 
woord.

Ik bracht allereerst het verzoek in herinnering dat HM de Koningin de avond te voren 
mij had gedaan. Vervolgens had ik in verband hiermee de voorzitter van de Kamer bena
derd en bracht hem dank voor de mij geboden gelegenheid tot een gesprek met de senio
res.

Uitdrukkelijk stelde ik in geen enkel opzicht te willen treden in het beleid van de Ka
mer en verzocht mijn verzoek ook niet als zodanig aan te merken. Ik sprak de verwach
ting uit dat ik binnen enkele dagen de mij gegeven opdracht zou kunnen volbrengen en 
deelde mee reeds met de besprekingen te zijn aangevangen en de volgende dag met de 
fractievoorzitters contact te willen opnemen. In verband hiermee zou ik het bijzonder 
waarderen, indien tijdens de enkele dagen waarin mijn onderzoek zou plaatsvinden, geen 
beslissingen zouden vallen ook niet in deze Kamer, die de situatie en als gevolg daarvan 
het onderzoek naar mogelijkheden ongunstig zouden kunnen beïnvloeden. Mijn verzoek 
was derhalve: 'Zoudt U alsnog willen overwegen of de stemming van hedenmiddag enige 
dagen zou kunnen worden opgeschort, bijvoorbeeld tot maandag aanstaande?' Ik sprak 
de verwachting uit dat dit niet uitgesloten zou zijn voor wat betreft het ontwerp inzake de 
indirecte belastingen, gezien de noodzaak van behandeling in de Eerste Kamer en be
krachtiging vóór 1 januari aanstaande. Nogmaals benadrukte ik dat ik enkel op dat ogen
blik vroeg om het tijdstip van stemming tot maandag aanstaande te verschuiven. Ik meen
de dit in het landsbelang te mogen vragen.

Hierover ontspon zich een gedachtenwisseling. Allen verklaarden zich hiertoe bereid. 
Niet alleen zou naar hun mening aan de Kamer voorgesteld moeten worden geen beslis
singen te nemen over deze voorstellen, maar ook geen beraadslagingen over controver
siële kwesties te voeren. Mijn schriftelijk verzoek heb ik dienovereenkomstig aangevuld. 
Ik sprak voorts met de fractievoorzitters de tijdstippen af, waarop ieder van hen mij de 
volgende dag zou bezoeken.

De voorzitter stelde de Kamer direct na opening op de hoogte van mijn verzoek. Na enige 
gedachtenwisseling werd dienovereenkomstig besloten.

Ik bracht diezelfde morgen een bezoek aan dr. Drees. Deze verklaarde zich geheel te kun
nen verenigen met mijn aanwijzing als informateur. Hij zag de situatie somber in. Hij was 
bereid geweest, overeenkomstig de wens van de negen ministers, om -  demissionair -  
met het gehele kabinet tot aan het tijdstip van de vervroegde verkiezingen aan te büjven en 
mitsdien ook het besluit tot ontbinding van de Tweede Kamer te contrasigneren en zou 
hierover een gesprek voeren met de fractievoorzitter en het partijbestuur van de PvdA. 
Het optreden van de meerderheid in de Tweede Kamer op 15 december laatstleden maakte 
dit echter onmogelijk. Hij betreurde dit zeer en met hem ook zijn collega's. Een herstel
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van de breuk achtte ook hij op dit ogenblik ten enenmale uitgesloten. Zelf was hij zeer 
sceptisch over een toetreden van de PvdA-ministers tot het kabinet na de verkiezingen.

Aan de heer Drees deed ik mededeling van mijn voornemen tot interventie bij de voor
zitter van de Tweede Kamer en tot het voeren van een bespreking diezelfde dag nog met 
vice-president Struycken. Voorts verzocht ik hem nog te overwegen of een aanblijven -  
demissionair -  van de veertien ministers tot aan het tijdstip van de vervroegde verkiezin
gen nog mogelijk zou zijn. Indien de Kamer als gevolg van mijn interventie op haar hou
ding zou terugkomen, achtte hij het niet uitgesloten.

14.00 uur. Minister Struycken had ik uitgenodigd voor een bespreking te mijnen huize. 
Hij bracht mij op de hoogte van de gebeurtenissen tijdens de laatste dagen. In de bespre
king met prof. Romme op 13 december laatstleden was aan de katholieke ministers geble
ken dat -  terwijl de heren Tilanus en Bruins Slot de vorming van een rechts kabinet voor
stonden -  dit door prof. Romme op dit tijdstip niet wenselijk werd geacht.166 Aan Ka
merontbinding was ook zijn inziens niet te ontkomen. Zouden de veertien ministers be
reid zijn aan te blijven als demissionair, dan zou dit de voorkeur verdienen, mits de 
PvdA-ministers ook de Kamerontbinding voor hun rekening zouden nemen. Zo niet, dan 
de negen overblijvende ministers, maar dan demissionair, respectievelijk eerst ontbinding 
en dan demissionair.

In een gesprek met HM de Koningin bleek dat HM een rompkabinet voorstond onder 
minister Struycken tot 1960. De heer Struycken had geargumenteerd dat zulks ongewenst 
was. Hij had na overleg met de katholieke ambtgenoten aan HM de Koningin meege
deeld, slechts bereid te zijn als demissionair rompkabinet te blijven zitten tot aan verkie
zingen (liever echter met de vijf andere ministers).

Op 15 december 1958 had een bespreking plaats gevonden met de protestants-christe- 
lijke collega's en de fractievoorzitters, zulks op wens van deze collega's. Drie punten 
werden besproken: De vorming van een rechts kabinet; de steun van de drie fracties; de 
meest juiste procedure.

De voorzitters van de ARP en CHU hadden zich neergelegd bij de weigering van prof. 
Romme aan de vorming van een rechts kabinet tot 1960 mee te werken en hadden inge
stemd met ontbinding van de Tweede Kamer en vervroegde verkiezingen. Zij hadden de 
voorkeur gegeven aan een demissionair voortgaan tot aan dat tijdstip van de veertien mi
nisters, anders de negen met de toezegging van steun van de drie fracties.

Al eerder, op 14 december, had een telefoongesprek met de minister-president dr. 
Drees uitgewezen dat èn de heer Drees èn de overige PvdA-ministers er voor voelden om, 
juist ter voorkoming van een definitief worden van de breuk, door te gaan -  demissionair
-  met alle ministers tot aan vervroegde verkiezingen, en contrasignering van het ontbin
dingsbesluit namens hen door dr. Drees. Dit zou door de vijf besproken worden met frac
tievoorzitter en partijbestuur. Zijzelf en met name dr. Drees stonden hier niet afwijzend 
tegenover. De gebeurtenissen op 15 december in de Tweede Kamer hebben dit illusoir 
gemaakt. Dr. Drees verklaarde toen dat, als men zo heenliep over de PvdA-ministers, 
geen medewerking meer mogelijk was.

Ik heb de heer Struycken gevraagd hoe hij stond tegenover een optreden van de negen 
ministers -  niet demissionair. Hij verklaarde dat onder de negen ministers hierover ver
schil van inzicht bestond. Als het staatsrechtelijk nodig zou zijn voor het ontbindings-

166 KVP, ARP en CHU hadden een krappe meerderheid (49 + 15 + 13 = 77 zetels) in de Tweede Kamer.
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besluit, dan zou men daarna prefereren weer demissionair te worden. Ik heb dit ernstig 
ontraden. De heren Luns en Zijlstra wensten enkel als demissionair minister te blijven.

Tenslotte heb ik de heer Struycken de vraag gesteld hoe hij stond tegenover een ver
sterking van een niet-demissionair zogenoemd rompkabinet, eventueel ook met een mi
nister-president? Enige uitbreiding achtte hij niet ongewenst. De heer Struycken verklaar
de de consequenties te moeten trekken, bijaldien een ander uit de negen als minister-pre
sident zou optreden. Ik zei hiervoor volledig begrip te hebben. Een buitenstaander achtte 
hij echter niet onder alle omstandigheden uitgesloten.

Nog werd van gedachten gewisseld over het ter beschikking stellen van de portefeuil
les door de negen ministers. Men had hiermee duidelijk willen stellen dat men in het 
amendement-Lucas geen genoegzame aanleiding vond om heen te gaan. Achteraf was een 
aftreden -  zij het op ander motief, namelijk het ontvallen van de grondslag aan het kabi
net-Drees -ju ister geweest. Dit is nog overwogen. De heer Struycken stelde mij een con- 
cept-schrijven ter hand gericht aan HM de Koningin. Ik verzocht hem tijdens mijn onder
zoek geen wijziging aan te brengen in de bestaande situatie.

Het formatiedagboek geeft hier de tekst van de concept-brief van Struycken aan de konin
gin, waarin Struycken een voorstel doet als demissionair kabinet vervroegde verkiezingen 
uit te schrijven en in afwachting van de verkiezingen, hetzij als demissionair kabinet, het
zij als rompkabinet, (zonder de PvdA-ministers) 'alles te doen wat in het belang van het 
Koninkrijk noodzakelijk is.' Beel geeft hier ook de tekst van de brief die hij op 16 decem
ber aan de voorzitter van de Tweede Kamer heeft geschreven en waarin hij de Kamer 
verzocht had gedurende zijn informatiewerkzaamheden geen controversiële onderwerpen 
te behandelen.

17 december
9.30 uur. Alvorens prof. Oud te raadplegen als fractievoorzitter legde ik hem enkele 
staatsrechtelijke vragen voor, waarover hij bereid was zijn visie te geven. De eerste vraag 
luidde: Houdt de term: 'ter beschikking stelling portefeuilles' in dat de betreffende minis
ters zich vanaf dat moment demissionair kunnen achten? Het antwoord luidde ontken
nend. Prof. Oud verwees in deze naar de crisis van 1925, toen na de behandeling van het 
amendement-Kersten betreffende opheffing van het gezantschap bij het Vaticaan de vier 
katholieke ministers hun ontslag aanboden en de overige ministers hun portefeuille ter 
beschikking stelden, waarbij de heer Colijn uitdrukkelijk stipuleerde: 'De anderen willen 
weg, maar wij begrijpen dat het voor U gemakkelijker is ook over onze portefeuilles te 
beschikken en wij willen U niet dwingen tot een ontslag bij welgevallen.' In dit voorko
men van een ontslag naar welgevallen ligt -  aldus prof. Oud -  besloten het motief van de 
terbeschikkingstelling.

De tweede vraag, die ik aan prof. Oud stelde, luidde: Acht U aanvaardbaar dat een 
besluit tot Kamerontbinding onder de gegeven omstandigheden door de demissionaire 
ministers wordt gecontrasigneerd? Prof. Oud achtte dit een allervreemdste figuur en ver
wees naar hetgeen in 1933 door minister Ruijs de Beerenbrouck was gesteld: Het kabi- 
net-Ruijs de Beerenbrouck, hetwelk zich een extraparlementair kabinet achtte, vond in 
een votum van de Tweede Kamer, houdende afwijzing van een regeringsontwerp tot wij
ziging van de rechtelijke organisatie, aanleiding tot ontbinding van de Tweede Kamer te 
adviseren. Het achtte namelijk zo spoedig mogelijk het optreden van een parlementair 
kabinet gewenst. Zolang de Kamer niet vernieuwd was, zag het daartoe geen mogelijk-
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heid. De periodieke verkiezing zou over enige maanden aan de orde zijn. Ruijs heeft na 
de ondertekening van het ontbindingsbesluit uitdrukkelijk gestipuleerd dat het kabinet 
zich niet demissionair achtte. Prof. Oud adviseerde dan ook in elk geval het ontbindings
besluit te laten tekenen door de negen ministers, niet demissionair zijnde. Zou er sprake 
van zijn de verantwoording op zich nemen van het ontbindingsbesluit door alle veertien 
ministers, dan zouden zijns inziens de vijf eerst op hun ontslagaanvrage moeten terugko
men. Hij achtte het zeer onwenselijk om naast een ontbonden Kamer ook nog een demis
sionair kabinet te hebben, zij het dan voor enige maanden. Mochten nochtans de negen 
nadien alleen maar in demissionaire toestand willen voortgaan, dan zou hij dit een weinig 
fraaie figuur achten; al zou hij het hen niet moeilijk maken, ofschoon hij over de kwestie 
zelf uiteraard zijn standpunt niet zal verzwijgen.

Wanneer in een ontbindingsbesluit niet wordt opgenomen dat de zitting niet op een be
paald tijdstip wordt gesloten, dan heeft het kabinet het in de hand om, mocht de Kamer 
het haar moeilijk maken, elk ogenblik tot sluiting over te gaan. In dit verband wees prof. 
Oud nog op de wenselijkheid zo mogelijk het besluit tot ontbinding eerst te nemen op 2 
januari aanstaande, opdat de termijn voor de kandidaatstelling zo ruim mogelijk zij. Voor 
het gezag van het tijdelijk kabinet èn tegenover het buitenland èn tegenover het binnenland 
ontraadde hij ten sterkste het demissionair zijn. Er is in deze ook geen enkel precedent in 
de staatkundige geschiedenis (wel in Engeland).

De derde vraag betrof de positie van de vice-president, die vier maanden in feite als zo
danig de minister-president zou moeten vervangen. Prof. Oud achtte de benoeming van 
een minister-president voor deze periode geboden. Tegenover de persoon van de heer 
Struycken staat hij in dit verband sceptisch.

Tenslotte de vraag of behandeling van de begrotingen-1959 door een demissionair 
kabinet, waarbij de Kamer zich zou beperken tot het kredieten verstrekken en niet zou 
treden in het beleid, mogelijk is. Prof. Oud acht dit mogelijk. Toen in december 1907 de 
oorlogsbegroting was verworpen, zijn de begrotingen-1908 in de Eerste Kamer behan
deld onder het voorbehoud van het demissionaire kabinet dat geen politieke beschouwin
gen zouden worden gevoerd.

Vervolgens stelde ik aan de fractieleider prof. Oud de volgende vragen:
-  Zou Uw fractie bereid zijn de periode tot 1960 te overbruggen door mee te werken 

aan een nieuw kabinet? Het antwoord luidde ontkennend. Prof. Oud stelde zich op het 
standpunt, dat als er een nieuw kabinet optrad het de volle vieijarige termijn voor zich 
moest hebben. Het jaar 1959 wordt toch een onmogelijk jaar door het verkiezingsru- 
moer.

-  Vervolgens vroeg ik de heer Oud of zijn fractie bereid zou zijn de periode voorafgaan
de aan vervroegde verkiezingen te overbruggen en mee te werken aan een interimkabi- 
net? Het antwoord luidde: 'Niet bij voorbaat neen.' Wat de houding van de fractie be
trof, bijaldien de negen ministers ter overbrugging zouden aanblijven, verwees hij 
naar zijn advies. Hierbij is echter uitgegaan van een aanblijven als volwaardig minister 
en niet als demissionair minister. Zoals reeds gesteld zou hij dit laatste een weinig 
fraaie en onjuiste figuur vinden.

-  Ik vroeg de heer Oud of sinds hij zijn schriftelijk advies aan HM de Koningin had uit
gebracht er nog wijzigingen waren gekomen in zijn standpunt, gezien de nadere ont
wikkeling in de Tweede Kamer. Zijn antwoord luidde ontkennend.
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-  Op mijn slotvraag of hij nog enige verdere adviezen had te geven verklaarde hij dat 
ook naar zijn mening de gehele situatie thans was te overzien. Hij benadrukte nog
maals dat, als de negen ministers eventueel versterkt het ontbindingsbesluit zouden 
contrasigneren en daarna ontslag zouden vragen, zij een miserabel figuur zouden 
slaan.

11.15 uur bezocht mij prof. Romme. Ook met hem besprak ik de situatie. Een herstel van 
de breuk op dit ogenblik achtte hij met mij uitgesloten. Het zou zijns inziens volkomen ir
reëel zijn daaraan te denken. Hij bleek zich op het standpunt te stellen dat de negen minis
ters demissionair waren en zouden blijven. Dit achtte hij ook gewenst om hen zo on
kwetsbaar mogelijk te maken. De gedachte het tijdstip van sluiting van de zitting buiten 
het ontbindingsbesluit te houden, teneinde naar bevind van zaken deze sluiting ook op 
een vroeger tijdstip te doen plaats vinden, verwierp hij. Hij achtte het uitgesloten dat deze 
bevoegdheid gehanteerd zou kunnen worden op een tijdstip dat enkel de regering dit wen
selijk zou achten. Het tijdstip van sluiting moet tevoren vastgelegd zijn en dus in het ont
bindingsbesluit voorkomen.

De vraag of er per se voor de resterende maanden een minister-president benoemd zou 
moeten worden, meende hij staatsrechtelijk ontkennend te kunnen beantwoorden. Zijns 
inziens was een staatkundig afwegen van voor en tegen mogelijk. Een volwaardig optre
den in verband met het uit te vaardigen ontbindingsbesluit en daarna aftreden en demis
sionair worden, als door enige ministers wenselijk geacht, vond hij met mij een 'mallo
tige' figuur.

Wel vroeg hij zich af of het niet mogelijk zou zijn tot formering van een kabinet over te 
gaan met tweeërlei opdracht, te weten Kamerontbinding en het doen van alles wat 's 
landsbelang zou vragen. Naar zijn visie zou de oplossing -  nadat gebleken zou zijn dat 
een aanblijven van minister-president dr. Drees niet meer mogelijk is -  moeten zijn, dat:
1. HM zou verklaren Haar te zijn gebleken dat onder de huidige omstandigheden de vor
ming van een regeerkrachtig kabinet slechts mogelijk is, wanneer het zijn beleid kan ba
seren op de verwachting van een normale levensduur; 2. aan deze voorwaarde alleen zou 
kunnen worden voldaan door middel van ontbinding van de Tweede Kamer en vervroeg
de verkiezingen; 3. minister Struycken en de acht overige ministers, voorzover zij hun 
portefeuille ter beschikking hebben gesteld, bereid zouden worden gevonden het nodige 
te verrichten.

In verband met mijn ernstige bezwaren tegen een ontbinding, gecontrasigneerd door 
demissionaire ministers en het ontbreken van een minister-president, zag prof. Romme 
als alternatief dat HM aan mr. Struycken zou opdragen een kabinet te vormen dat tot taak 
zou hebben de ontbinding van de Tweede Kamer voor te bereiden en voorts de formule 
geldend voor een demissionair kabinet. Het kabinet zou dan formeel niet, materieel wel 
demissionair zijn.

Wat de begrotingsbehandeling betrof, keek prof. Romme wel op tegen de begroting 
van Oorlog en Marine. Het parlement dient niet misbruikt te worden als forum voor de 
verkiezingen. Een -  demissionair -  aanblijven van de veertien en derhalve een ontbinding 
van de Tweede Kamer, gecontrasigneerd door de heer Drees, zou staatkundig zo groot 
voordeel opleveren dat dit zijns inziens apert zou opwegen tegen het staatsrechtelijk be
zwaar van een ontbinding gecontrasigneerd door een of meer demissionaire ministers.

Prof. Romme verklaarde zich niet bereid mee te werken aan de vorming van een nieuw 
kabinet tot 1960. Vooreerst was er zijns inziens behoefte aan een regeerkrachtig kabinet
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voor de normale termijn van vier jaren. Voorts zou daarmee de slechtste voorwaarde ge
schapen worden voor een hernieuwde brede samenwerking. Terwijl zij opteerde voor het 
aanblijven van de negen ministers als demissionair kabinet, zou van de zijde van zijn frac
tie geen overwegend bezwaar worden gemaakt tegen een volwaardig rompkabinet. Een 
eventuele aanvulling wees hij niet per se af. Hij vroeg zich echter af of bijvoorbeeld een 
toetreding van prof. De Gaay Fortman167 niet zou prejudiciëren. Hoe minder aanvullin
gen hoe beter, aldus zijn conclusie.

Vervolgens deed prof. Romme de suggestie om voor wat betreft de belastingwetsont- 
werpen voorshands nog verdere beperking aan te leggen en alleen te doen behandelen het 
wetsontwerp inzake indirecte belastingen en dit alsnog beperkt tot de artikelen, waarbij de 
fatale termijn van 1 januari 1959 in het geding is. Als langs deze weg een aanblijven van 
de veertien mogelijk zou zijn, zou hij bereid zijn ernstig te pogen om zijn fractie tot mede
werking te brengen. Hij achtte zulks haalbaar, doch vreest met name bij de ARP hiertegen 
verzet.

14.00 uur bezocht mij de heer Tilanus. Hij gaf er de voorkeur aan de negen ministers 
demissionair te laten aanblijven en op deze wijze hen politiek onkwetsbaar te maken. Hij 
meende te weten dat ook de heer Zijlstra dit wenste. Zouden de negen ministers het ook 
als niet-demissionair zijnde willen opknappen, dan kon hij zich hiermee verenigen. Met 
de suggestie van het aanblijven de veertien onder de daarbij gestelde voorwaarden kan hij 
akkoord gaan, mits deze ook de instemming van de negen ministers zou hebben.

Een ontbindingsbesluit moet ook zijns inziens zo enigszins mogelijk door niet-demis- 
sionaire ministers worden gecontrasigneerd. Er moet voorts een minister-president zijn. 
De heer Struycken maakt -  aldus spreker -  bij de Kamer een niet prettige indruk. Daarbij 
komt de kwestie van de Nederlandse Antillen.168 Hij zal echter uiteindelijk tegen hem 
geen bezwaar maken, al zag hij liever een ander als minister-president. De heer Staf zal -  
als het moet -  naar zijn mening ook de portefeuille van Landbouw tijdelijk overnemen. 
Een beperkte aanvulling van de negen achtte hij beslist nodig. Hierbij geen liberalen.

Op mijn vraag herhaalde de heer Tilanus dat hij oorspronkelijk gekant was tegen Ka
merontbinding. Te gemakkelijk toch was hierover gesproken. Na hetgeen inmiddels in de 
Kamer was voorgevallen had hij zijn standpunt herzien. Gezien deze ontwikkeling was 
hij nu tegen een nieuw kabinet tot 1960. Tegen de door mij voorgestelde beperking van 
het belastingwetsontwerp-indirecte heffingen tot de bepalingen die per 1 januari 1959 ex
pireren stond hij niet afwijzend, al deed hij het liever niet. Voor Sociale Zaken ware nog 
iemand te zoeken.

15.30 uur. De heer Burger, die te half vier arriveerde, begon met de verklaring van oor
deel te zijn dat enkel deze opdracht tot informatie beslist onvoldoende zou zijn om tot be
slissingen te geraken. Het moest naar zijn oordeel in alle duidelijkheid en publiekelijk 
gebleken zijn dat er geen andere oplossing mogelijk is en dat er geen kabinet tot 1960 bui
ten de Partij van de Arbeid te vormen zou zijn. Dit alleen zou staatsrechtelijk bevredigen. 
Anders bleef alles te binnenskamers. Ook de regel qui casse, paye gold en mitsdien -  al-

167 W.F. de Gaay Fortman (ARP), hoogleraar burgerlijk, handels- en arbeidsrecht aan de VU Amster
dam.

168 Gouverneur Struycken had gedurende zijn ambtsperiode 1951-1956 vanwege zijn vergaande bemoei
enis met het bestuur van de Antillen enkele conflicten met Antilliaanse ministers, met minister 
W.J.A. Kernkamp (CHU) van Overzeese Rijksdelen en met het kabinet gehad. Zie J. Bosmans, 
'Struycken, Anton Arnold Maria' in: BWN dl. 2 (Den Haag 1989) p. 546-548.
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dus zijn conclusie -  moet prof. Romme een opdracht hebben. Ik wees hem erop dat over 
een en ander verschillend werd gedacht. Voortzetting -  demissionair -  van de arbeid van 
het huidig kabinet achtte hij niet mogelijk. Hoe zouden garanties zijn te verkrijgen dat 
men dit demissionaire kabinet niet zou blijven attaqueren.

Ik vroeg hem vervolgens hoe hij dacht over een oplossing waarbij de veertien minis
ters demissionair de arbeid zouden voortzetten tot na de vorming van een kabinet na Ka
merontbinding; waarbij het door minister Hofstra ingediende wetsontwerp inzake indirec
te belastingen beperkt zou blijven tot die bepalingen die anders pas 1 januari 1959 zouden 
expireren en voorts de begrotingen administratief-technisch afhandeling zouden vinden. 
De heer Burger wees nogmaals op hetgeen hij in staatsrechtelijk opzicht allereerst gebo
den achtte. Hij wenste over de door mij gedane suggestie eerst zijn visie te geven, nadat 
hij zou hebben vernomen hoe de anderen hierover dachten. Voor hem bleef daarenboven 
de moeilijke tactische vraag of het niet beter zou zijn nu reeds uit elkaar te gaan. Deze 
vraag kon hij echter niet beantwoorden. De heer Burger was het geheel met mij eens dat 
het geen zin had nog te pogen de ontstane breuk te herstellen.

17.30 uur bezocht mij de heer dr. Bruins Slot. Hij gaf de voorkeur aan de vorming van 
een rechts kabinet dat zou aanblijven tot 1960. Hij was dus tegen Kamerontbinding. Ge
zien de bezwaren van prof. Romme, waarvoor hij alle begrip had, was er echter geen 
mogelijkheid tot zodanige formatie door de drie rechtse partijen. Wij hebben -  aldus dr. 
Bruins Slot -  het met de zes (hij doelde hierbij op het overleg dat enkele dagen tevoren de 
ministers Struycken, Zijlstra, Helders169 met de drie fractievoorzitters hadden gehad) 
uitgevochten. Daarbij is gebleken dat de KVP bepaald niet wil. Dus blijft alleen over de 
'romp'. Spreker verklaarde zich tegen de vorming van een zakenkabinet tot 1960. Wij 
hebben politiek verantwoordelijke kabinetten nodig. De suggestie, welke in de NRC was 
gesteld, verwierp hij. Geen kabinet op het ogenblik met de liberalen.

De gedachte van een voortwerken van de veertien ministers tot aan de vervroegde ver
kiezingen verwierp de heer Bruins Slot. De ontstane breuk wees volgens hem duidelijk 
uit dat de brede basis uit elkaar ligt. Met de door mij gestelde overwegingen, die mij de
den suggereren de veertien demissionaire ministers aan te houden, kon hij het niet eens 
zijn. De oorzaken van de breuk liggen veel dieper; het openbaar belang zou er zijns in
ziens niet mee gebaat zijn dit langer te camoufleren. Hij bleef trouwens van oordeel dat de 
beide belastingwetsontwerpen bij elkaar hoorden.

21.00 uur. Ik bracht 's avonds in gezelschap van mejuffrouw Tellegen aan HM de Ko
ningin een tussentijds verslag uit. HM stemde geheel in met de gedachte dat ik de volgen
de dag nog een laatste poging zou doen bij de heer Drees en de negen ministers om tot 
een aanblijven van de veertien -  demissionair -  tot aan de vervroegde verkiezingen te ge
raken, waarbij ik zou stellen: a) de behandeling van het geamendeerd wetsvoorstel inzake 
indirecte belastingen (enkel betreffende de artikelen waarbij de datum van 1 januari 1959 
in het geding is); b) de administratief technische afhandeling van de begrotingen; c) het 
contrasigneren van het ontbindingsbesluit door de heer Drees als minister-president.

Gezien de die dag gevoerde besprekingen is de kans op een welslagen van deze po
ging zeer gering te achten. In verband hiermee werd voorts van gedachten gewisseld over 
een eventuele aanvulling van de negen, alsmede over de te benoemen minister-president.

169 G.Ph. Helders (CHU), demissionair minister van Zaken Overzee.
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Nadat bij enige figuren was stilgestaan, was de conclusie toch dat voor deze enkele maan
den de huidige vice-president leiding zou hebben te geven aan het kabinet.

18 december

Verslag van het onderhoud tussen informateur prof Beel en de niet-socialistische minis
ters Struycken, Van Aartsen, Cals, Helders, Klompé, Witte en Zijlstra. Afwezig zijn de 
ministers Luns en Staf.
Prof. Beel deelt mee dat hij aanvankelijk de mogelijkheid heeft onderzocht een kabinet te 
vormen dat tot de verkiezingen van 1960 zitting zou kunnen hebben. Zijn informaties 
hebben uitgewezen dat de vorming van zulk een kabinet niet tot de mogelijkheden be
hoort. Indien dit eenmaal vaststaat, dan dient de vraag onder ogen te worden gezien of 
Kamerontbinding zal moeten volgen en op welke wijze deze zal worden tot stand ge
bracht. Voor de informateur staat vast dat geen andere weg open staat dan die van de Ka
merontbinding, die op een bepaalde termijn zou kunnen plaats vinden.

De eerste mogelijkheid is dat de veertien zittende ministers hun taak zouden voortzetten 
en dan uit de aard van de zaak als demissionaire ministers tot aan de Kamerverkiezingen 
zouden blijven optreden. Het voordeel, aan zulk een situatie verbonden, zou zijn dat nog 
altijd geen definitieve breuk zou zijn ontstaan tussen PvdA en andere politieke groeperin
gen die deel uitmaken van het kabinet, terwijl bovendien duidelijk gemarkeerd zou zijn 
dat in deze tussenperiode het kabinet een demissionair karakter zou hebben. Als bezwaar 
moet wel naar voren worden gebracht dat dan een demissionair kabinet de verantwoorde
lijkheid op zich neemt voor de Kamerontbinding, maar dit staatsrechtelijk bezwaar zou 
kunnen worden genomen, omdat daartegenover belangrijke staatkundige voordelen zou
den zijn aan te wijzen. Bij deze gang van zaken zou het noodzakelijk zijn dat bij nota van 
wijziging in de belastingwetsontwerpen zodanige veranderingen zouden worden aange
bracht dat alleen verlengd wordt datgene wat op 1 januari 1959 zou komen te vervallen. 
Voorzieningen, die noodzakelijk zouden zijn om de per 1 augustus vervallende belasting
verhogingen te verlengen, zouden dus op dit moment achterwege moeten blijven. De niet- 
socialistische ministers en de met hen corresponderende Kamerfracties zouden dus tot 
deze wijzigingen in de belastingwetsontwerpen bereid moeten zijn, terwijl de socialisti
sche ministers de verantwoordelijkheid mee zouden moeten dragen voor het besluit tot 
Kamerontbinding.

De informateur heeft deze suggestie reeds gedaan aan de bedoelde drie fractievoorzit
ters, bij wie hij deels instemming, deels aarzeling en deels afwijzing heeft aangetroffen. 
Een en ander heeft de informateur ook besproken met dr. Drees, die persoonlijk niet aan
stonds afwijzend stond, maar voor wie het toch wel de vraag was of deze gang van zaken 
te verwezenlijken zou zijn. Vast staat dat, wil deze procedure verwezenlijkt worden, de 
vier fracties daarmee haar instemming zouden moeten betuigen.

Prof. Beel vraagt of de niet-socialistische ministers deze zaak zouden willen bespreken 
met hun respectieve fractievoorzitters. Besloten wordt dat de drie groepen dit afzonderlijk 
met hun fractievoorzitters zullen opnemen, waarna eventueel een gezamenlijk gesprek zou 
kunnen volgen.

In het algemeen wordt door de aanwezige ministers het standpunt ingenomen dat zij de 
wijzigingen in de belastingwetsontwerpen niet zouden willen opwerpen als een verhinde
ring om te komen tot de hierboven door prof. Beel gesuggereerde oplossing.
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Indien het bovenstaande voorstel niet te verwezenlijken zou zijn, dan zou volgens 
prof. Beel de volgende oplossing te prefereren zijn. Puntsgewijs kan deze procedure als 
volgt worden aangegeven:
1. ontslagverlening door de Koningin aan de PvdA-ministers;
2. het niet aanvaarden door de Koningin van de terbeschikkingstelling van de portefeuil

les van de overige ministers, waarvan het gevolg zou zijn dat de overblijvende minis
ters niet demissionair zouden zijn;

3. benoeming van een minister-president bij hetzelfde besluit, waarbij de punten 1 en 2 
zijn geregeld;

4. omschrijving van de taak van het aldus gevormde kabinet:
a. ontbinding Tweede Kamer;
b . al datgene te doen dat zij (de ministers) in het belang van het koninkrijk geboden 

achten;
(Inmiddels is wel komen vast te staan dat het onder punt 4 a en b in een brief van HM 
aan het nieuwe kabinet zal worden meegedeeld, waarna dit kabinet HM een besluit 
voorlegt tot ontbinding van de Tweede Kamer, voor welk besluit het nieuwe kabinet 
dus de verantwoordelijkheid draagt.);

5. vervolgens zou kunnen worden overwogen of tot eventuele aanvulling van het kabinet 
moet worden overgegaan;

6. met het seniorenconvent uit de Tweede Kamer zou kunnen worden overlegd of en zo 
ja  op welke wijze de begrotingen zouden kunnen worden afgehandeld. De gedachte 
rijst om deze behandeling te beperken tot een zuiver administratief-technische.

Vervolgens ontwikkelt zich een discussie over de wenselijkheid van het al dan niet demis
sionair zijn van het nieuw gevormde kabinet. De heren Struycken, Zijlstra en Cals geven 
te kennen dat zij er toch wel de voorkeur aan zouden geven het kabinet een demissionair 
karakter te geven. In dit verband wijst de heer Cals op het standpunt van de minister van 
Buitenlandse Zaken die duidelijk te kennen heeft gegeven dat hij een demissionaire status 
van de ministers als een voorwaarde ziet om het werk van het kabinet te kunnen beginnen 
en voortzetten. De heer Zijlstra acht de formulering onder 4 sub b niet zodanig dat men 
zich min of meer op een demissionaire toestand zou kunnen beroepen. De informateur 
prof. Beel brengt daartegen in dat de ontbinding van de Kamer door de Koningin op 
voorstel van de negen ministers alleen te aanvaarden zou zijn, indien die ministers niet de
missionair zijn. Bovendien acht hij het voor een wat langere regeerperiode (± drie maan
den) ook beter dat men een volwaardig ministerie heeft; men kan nooit weten wat zich in 
die maanden zou kunnen voordoen. Een motief om wederom de portefeuilles ter beschik
king te stellen, nadat het ontbindingsbesluit van de Tweede Kamer is gevallen, zou eigen
lijk niet te vinden zijn. Terwijl zulk een tweede aanbieding van ontslag wel een bijzonder 
ongunstige indruk zou maken. Voorts wordt er nog op gewezen dat altijd nog de gelegen
heid bestaat om in de af te leggen regeringsverklaring de ontstane situatie zo duidelijk 
mogelijk naar voren te brengen, alhoewel daarin niet naar voren gebracht zou moeten 
worden dat de status van het kabinet een praktisch demissionaire is.

Prof. Beel verlaat vervolgens de vergadering, nadat is afgesproken dat de aanwezige 
ministers contact zullen opnemen met hun fractievoorzitters; de informateur zal over het 
resultaat daarvan worden ingelicht. Daarna zal de informateur zich in verbinding stellen 
met dr. Drees.
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19 december
12.00 uur. Vrijdag bezocht ik dr. Drees en vroeg hem naar het resultaat van zijn bespre
king met de vier ambtgenoten, de heren Hofstra, Vondeling, Samkalden en Suurhoff.170 
Hij deelde mee dat bij de bespreking ook de heer Burger als fractievoorzitter aanwezig 
was geweest. De uitslag was negatief. Voornamelijk de heer Samkalden had bezwaren. 
Hij had gewezen op verschillende vraagstukken, die niet konden blijven liggen gedurende 
vier a vijf maanden en die van controversiële aard waren, zoals de kwestie van de Loterij- 
wet, de Spijtoptanten, de werkstakingen in verband met rechtelijke uitspraak. Er zullen 
teveel moeilijkheden rijzen, aldus dr. Drees, en uit dien hoofde waren de vijf ambtgeno
ten niet bereid tot aan de vervroegde verkiezingen aan te blijven. Ik heb hem meegedeeld 
hiervan aan HM de Koningin verslag te zullen uitbrengen.

Ik bracht op het Kabinet der Koningin via de rechtstreekse verbinding aan HM de Konin
gin verslag uit over de besprekingen, welke ik die dag had gevoerd, en deelde haar mee 
tot welke bevinding ik uiteindelijk was gekomen; te weten ontbinding van de Tweede 
Kamer op zo kort mogelijke termijn, aanblijven van de negen ministers als volwaardig 
kabinet onder leiding van de heer Struycken als minister-president.

HM verklaarde daarop dat zij tegen deze leiding overwegend bezwaar had en vroeg mij 
instantelijk om zelf als minister-president voor deze periode op te treden. Ik weigerde 
onder opgave van enige beweegredenen. Deze maakten blijkbaar weinig indruk op de 
Koningin. Na een telefoongesprek van ruim een half uur waren wij nog niet verder en 
heb ik toegezegd dat ik mij zou beraden en haar de volgende dag bescheid zou geven.

Diezelfde avond werd ik benaderd door enige ministers, die ook hunnerzijds er sterk 
op aandrongen als minister-president voor deze maanden op te treden. Ik heb die avond 
en de volgende morgen gewijd aan het opstellen van mijn rapport aan HM de Koningin.

Beel geeft hier het rapport van zijn infomiatiewerkzaamheden weer dat hij op 19 decem
ber aan de koningin heeft uit gebracht. Hij schetst uitvoerig de situatie die hij aantrof en de 
besprekingen die hij heeft gevoerd, zoals hierboven weergegeven. Tenslotte formuleert 
hij als volgt de conclusies van zijn bevindingen.

1. Vorming nieuw kabinet voor het nog resterend gedeelte van de periode 1956- 1960. 
Mijn onderzoek heeft uitgewezen dat de vorming van een kabinet voor deze periode uitge
sloten moet worden geacht. Een nieuw kabinet kan voor deze korte periode geen program 
ontwikkelen. Te minder is dit het geval, waar het jaar 1959 alsdan zeer ongunstig beïn
vloed zal worden door het verkiezingsrumoer. De strijd zal reeds in een vroeg stadium in 
alle scherpte ontbranden en een vruchtbare arbeid ernstig bemoeilijken. In feite zijn de 
partijen nu reeds in deze strijd gewikkeld. Het staat in elk geval vast dat geen op een 
meerderheid in de Tweede Kamer steunend kabinet kan worden gevormd. Aan vervroeg
de verkiezingen valt naar mijn zienswijze dan ook niet te ontkomen. Waar de acute con- 
flictsfeer zich beperkt tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal, bestaat er geen -  althans 
geen voldoende -  aanleiding ook de Eerste Kamer te ontbinden.

170 H.J. Hofstra (PvdA), demissionair minister van Financiën; A. Vondeling (PvdA), demissionair mi
nister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening; I. Samkalden (PvdA), demissionair minister 
van Justitie; J.G. Suurhoff (PvdA), demissionair minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.
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2. De overbrugging van de periode tot na de vervroegde verkiezingen. Deze periode zal 
zich uitstrekken tot het tijdstip, waarop na de verkiezingen een nieuw kabinet zal zijn ge
vormd. Te denken is hierbij aan een tijdvak van vier a vijf maanden. Aan de volgende 
mogelijkheden is ter overbrugging van deze periode te denken:
a. Het huidig kabinet verklaart zich alsnog bereid als volwaardig kabinet deze periode af 
te sluiten en legt aan Uwe Majesteit een ontwerp-besluit tot ontbinding van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal ter bekrachtiging voor. Hiertoe zijn de leden niet bereid.
b. Het huidig kabinet blijft demissionair overeenkomstig het door Uwe Majesteit gedane 
verzoek alles te doen gedurende deze periode wat het in het belang van het Koninkrijk 
acht en is bereid het besluit tot ontbinding, na bekrachtiging door Uwe Majesteit, te con
trasigneren. Daarbij zou kunnen worden gestipuleerd dat de afhandeling van de begro- 
tingsontwerpen zich beperkt tot de kredietentoewijzing zonder dat in het beleid wordt ge
treden (precedent Eerste Kamer 1908). Voorts zou met betrekking tot de behandeling van 
het door minister Hofstra voorgelegd gewijzigd wetsontwerp inzake de indirecte belastin
gen alsnog een nota van wijziging kunnen worden ingediend, krachtens welke uitsluitend 
aan de orde gesteld blijven die gedeelten van het wetsontwerp, welke betrekking hebben 
op per 1 januari 1959 expirerende maatregelen. Ik heb èn aan de fractievoorzitters èn aan 
de leden van het kabinet deze vraag voorgelegd. Overeenstemming werd niet verkregen. 
Slechts één van de fractievoorzitters en de negen ministers, die hun portefeuilles ter be
schikking hebben gesteld, werden hiertoe bereid gevonden. Deze oplossing zou het voor
deel hebben gehad dat niet reeds nu het uiteenvallen van de huidige samenwerking zich 
zou demonstreren in het kabinet. Aan deze oplossing zou nochtans -  ware zij overigens 
mogelijk geweest -  het ernstige bezwaar hebben gekleefd dat het besluit tot ontbinding 
van de Tweede Kamer zou uitgaan van een demissionair kabinet.
c. Aan de minister-president en de vier ministers, die met hem ontslag hebben aange
vraagd, wordt dit ontslag verleend; de overige ministers zetten de arbeid voort, zoals 
Uwe Majesteit hen heeft verzocht. Het besluit tot ontbinding van de Tweede Kamer 
zouden zij dan voor hun verantwoording moeten nemen. Bij het sonderen van deze mo
gelijkheid stuitte ik op de wens van enige ministers om in zodanig geval als demissionair 
minister op te treden. Ik heb gemeend deze figuur ernstig te moeten ontraden. Het uittre
den van de minister-president en vier ministers betekent op zich reeds een belangrijke 
verzwakking van de positie van het kabinet; een handhaven van het 'romp'-kabinet als 
demissionair kabinet gedurende deze periode zou de regeerkracht nog verder ondermijnen 
en dit bij zeer moeilijke binnenlandse en buitenlandse verhoudingen. Het staatsrechtelijk 
bezwaar van contrasignering van het ontbindingsbesluit door demissionaire ministers 
geldt dan eveneens. Voorts zal het onder deze omstandigheden niet mogelijk zijn het 
aantal ministers uit te breiden en een minister-president te benoemen.

Blijft mitsdien enkel de mogelijkheid van niet-aanvaarding van het door de negen 
ministers aangeboden ontslag, als gevolg waarvan elke gedachte aan 'demissionair' zijn 
wordt weggenomen. Alsdan kan tot benoeming van een minister-president worden over
gegaan, eventuele aanvulling plaatsvinden, terwijl ook het staatsrechtelijk bezwaar met 
betrekking tot het besluit tot ontbinding zal zijn ondervangen. De taak van het kabinet kan 
dan in het benoemingsbesluit toch beperkt worden tot het doen van al hetgeen het kabinet 
in het belang van het Koninkrijk geboden acht.
d. Tenslotte zou Uwe Majesteit kunnen overwegen om hetzij de vice-president, hetzij een 
buitenstaander uit te nodigen tot het vormen van een kabinet voor deze interimperiode,
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daarbij rekening houdend met het feit dat de negen ministers geen ontslag hebben ver
zocht, doch enkel hun portefeuilles ter beschikking hebben gesteld.

De formatie van een nieuw kabinet brengt formeel een duidelijker cesuur met het kabi
net, dat hieraan is voorafgegaan. Het caretaker-kaiakter kan dan wellicht nog scherper 
naai' voren treden.

20 december
12.00 uur belde minister Struycken mij op. Hij vroeg mij namens de negen de leiding van 
het kabinet op mij te willen nemen en zei dit op verzoek van de ministers aan HM te zul
len voorstellen. Ik heb geantwoord, bij hem bekend te achten dat ik allerminst ambieerde 
om zelfs ook maar voor korte tijd in het politieke leven terug te keren en dat ik verder zou 
afwachten. Intussen werd aangedrongen op een spoedige beslissing, daar de Tweede 
Kamer reeds maandag 22 december zou vergaderen.

De situatie overdacht hebbende, was ik inmiddels tot de volgende conclusies gekomen:
1. Er is geen noodzaak om vóór maandag te beslissen. De Tweede Kamer heeft haar 

eigen verantwoordelijkheid. Haar houding is niet van dien aard dat er ministers moe
ten inspringen om haar uit de impasse te helpen. Ik althans voel er niet veel voor. Laat 
maandag maar eens duidelijk blijken dat samenwerking uitgesloten is en verkiezingen 
noodzakelijk.

2. Ik spring niet over van informateur zonder meer naar formateur. Als ik mijn rapport 
heb uitgebracht, zijn daarin vervat de nog bestaande mogelijkheden, zich beperkende 
tot de negen demissionair (door mij ernstig ontraden), de negen als volwaardig kabi
net onder Struycken en een formatie tot het vormen van een kabinet door een derde.

3. Ik zou HM willen adviseren na mijn bezoek de heren Drees en Struycken achtereen
volgens te ontvangen en met ieder van hen de situatie te bespreken.

4. Volgt daaruit een opdracht aan mij, dan houd ik die in beraad. Wil nog nagaan of een 
ander minister-president kan en wil worden. Zal mij direct met de negen in verbinding 
stellen, doch wens enkele dagen. Zal dan pogen vóór de Kerstdagen klaar te zijn, dus 
uiterlijk 24 december aanstaande.

14.00 uur. Ik bezocht HM op Huis ten Bosch en deelde Haar mijn standpunt mee. Zij 
verklaarde zeer verheugd te zijn over mijn heenstappen van mijn bezwaren en bereid te 
zijn de volgende morgen achtereenvolgens de heren Drees en Struycken te ontvangen. 
Uitvoerig werd nog van gedachten gewisseld over de formulering van de formatie- 
opdracht. Mijn bezwaar gold voornamelijk de opneming daarin van de opdracht tot ont
binding van de Tweede Kamer. Hierdoor zou te zeer deze beslissing voor de verantwoor
ding komen van de persoon van de Koningin, als de opdracht door de formateur in be
raad zou worden gehouden. Ik besloot daarom de opdracht niet in beraad te houden, doch 
direct te aanvaarden, waarmee ik zelf de verantwoordelijkheid terstond voor mijn reke
ning nam.

Besproken werd vervolgens de benoeming van minister-president dr. Drees tot minis
ter van staat en tot Grootkruis Nederlandse Leeuw. HM de Koningin zegde toe laatstge
noemde onderscheiding persoonlijk te zullen uitreiken.171 De voordracht zal uitgaan van

171 Het eigenhandig uitreiken van de onderscheiding door de koningin was uitzonderlijk en een teken van 
koninklijke waardering voor minister-president Drees. Alleen Beel werd ook op dergelijke wijze on
derscheiden bij zijn afscheid als vice-president van de Raad van State.
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mij als minister-president, dus namens het gehele kabinet. Er ontspon zich nog een dis
cussie over de formulering van de dankbetuiging en met name over de volgorde 'aan ons 
en aan het Koninkrijk'. HM wenste deze volgorde om te keren, waartegen ik bedenkin
gen uitte.

21 december
14.00 uur. Nadat HM de Koningin ’s morgens achtereenvolgens dr. W. Drees en mr. A. 
Struycken had ontvangen, had ik met Haar een onderhoud op Huis ten Bosch. Zij deelde 
mij mee dat de heer Drees bijzonder ingenomen was met het voornemen, dat ik als minis- 
ter-president zou optreden voor deze tussenfase. Ook de heer Struycken had hiermee in
gestemd. Na enkele kwesties te hebben besproken ging ik heen, nadat HM mij nogmaals 
Haar dank had betuigd voor mijn besluit in deze.

Ik begaf mij vervolgens naar het ministerie van Binnenlandse Zaken, alwaar ik met 
minister Struycken en mr. Kan172 onder meer het ontwerp-ontbindingsbesluit en de daar
in op te nemen termijnen besprak.

18.00 uur werd het bericht van de aanvaarding van de formatieopdracht omgeroepen door 
de radio.

Verslag van de informele vergadering op 22 december. In feite het constituerend beraad 
van het kabinet-Beel II.
Aanwezig: Prof. dr. Beel en de ministers Van Aartsen, Cals, Helders, Klompé, Luns, 
Staf, Struycken, Witte en Zijlstra. Voorzitter: Prof. dr. Beel. Minister Klompé notuleert.

De voorzitter vraagt of een van de aanwezigen nog inlichtingen wenst naar aanleiding van 
hetgeen in de afgelopen dagen is geschied.

Minister Zijlstra wil graag worden ingelicht over de procedure ten aanzien van de be
lastingwetsontwerpen.

De voorzitter deelt mee dat hem namens de Kamervoorzitter is gevraagd of uitstel van 
de Kamerzitting tot dinsdag kon geschieden op verzoek van de formateur. Hij heeft daar
op meegedeeld dat hij geen enkele bemoeiing wenst te hebben met de gang van zaken ten 
aanzien van het bijeenroepen van de Kamer, daar de Kamer hierin soeverein is. De Ka
mervoorzitter zal dit nu op eigen verantwoordelijkheid doen. Naar aanleiding van het ge
sprek met de Kamervoorzitter vraagt de voorzitter zich af of niet het beste geprocedeerd 
kan worden door het zenden van een Nota van Wijzigingen ten aanzien van de tijdsduur 
van de verlenging, waardoor een stemming op amendementen kan worden vermeden.

Minister Zijlstra meent dat de Kamer door haar handelen op 15 december laatstleden 
het oude kabinet in zijn geheel heeft getroffen en dus ook de negen ministers, die in dit 
nieuw kabinet zitting zullen hebben. Hij zou graag een procedure zien die uitgaat van het 
punt waar het gemeen overleg tussen Kamer en regering werd onderbroken en dan dit 
overleg herstellen.

De voorzitter meent dat wij hierover niet in de regeringsverklaring moeten spreken, 
maar dat de Nota van Wijzigingen zou kunnen worden vergezeld door een Nota van Toe
lichting hierop. Wanneer deze toelichting een andere motivering heeft dan het bestreden 
amendement van de Kamer, dan hebben wij dus geen bestreden amendement overgeno
men en distantie bewaard.

172 J.M. Kan, secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken.
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Minister Witte meent, dat het nieuwe kabinet uitgaat van een meerderheidsstandpunt 
van de Kamer en vervolgens afhandelt. Later ingekomen mededelingen van het departe
ment van Financiën tonen aan dat een Nota van Wijzigingen niet meer nodig is.

Besloten wordt dat minister Zijlstra namens het kabinet de Kamervoorzitter zal schrij
ven en om urgente behandeling van het complex van wetsontwerpen zal vragen.

In bespreking komt de procedure van twee KB's. Het eerste zal bevatten het ontslag aan 
minister-president Drees en de overige socialistische ministers en staatssecretarissen; de 
benoeming van prof. Beel tot minister-president. Dit KB zal worden gecontrasigneerd 
door minister Struycken. Het tweede KB vermeldt het niet aanvaarden van het ontslag 
van de ministers en staatssecretarissen, die hun portefeuilles onderscheidenlijk functies 
ter beschikking stelden (hiermee corrigeert men een onjuiste formulering gebezigd in de 
brief aan HM de Koningin van dr. Drees) en de opdracht aan minister Beel het beheer van 
het departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid waar te nemen; minister Struyc
ken -  vice-president -  het beheer van het departement van Justitie waar te nemen; minister 
Staf het beheer van het departement van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening waar 
te nemen en minister Zijlstra het beheer van het departement van Financiën waar te ne
men.

Minister Klompé vraagt of uit deze formulering kan worden geconcludeerd dat ter
beschikkingstelling en ontslag hiermee eenzelfde inhoud hebben gekregen; waaruit dus 
duidelijk blijkt dat de negen ministers in de afgelopen periode ook demissionair waren?

De voorzitter antwoordt dat naar zijn mening en die van prof. Oud ontslag en ter
beschikkingstelling geen gelijke inhoud hebben, maar dat wel de negen ministers demis
sionair waren, omdat HM hun eenzelfde opdracht ter behartiging van de belangen had ge
geven als aan de vijf ministers die ontslag hadden gevraagd.

Minister Cals heeft nog moeilijkheden met twee KB's. Wat is nu onze positie? Het 
eerste KB wordt getekend door een demissionaire minister, die de verantwoordelijkheid 
neemt voor de benoeming van de minister-president. Hij kan echter niet ter verantwoor
ding worden geroepen.

De voorzitter antwoordt dat er in het verleden vele voorbeelden van een soortgelijke 
procedure zijn. Zelf heeft hij als minister-president van het kabinet 1946-1948 de benoe
ming gecontrasigneerd van het nieuwe kabinet-Drees.

Minister Witte constateert dat dus voor de opengevallen departementen geen ministers 
worden benoemd. De voorzitter bevestigt dit. Bewust heeft men de figuur van interimaat 
gekozen om het karakter van overbruggingskabinet te onderstrepen en de politieke kleur 
van de departementen voor de toekomst open te houden. Met deze gedachtengang gaat de 
vergadering akkoord.

De voorzitter stelt vervolgens aan de orde de benoeming van dr. Drees tot minister van 
Staat. Dit geschiedt zonder voordracht, maar vraagt wel contraseign. De vergadering gaat 
hiermee akkoord.

Voorts de benoeming van dr. Drees tot Grootkruis Nederlandse Leeuw. Deze benoe
ming kan geschieden met en zonder voordracht. Hij heeft echter HM doen weten dat het 
kabinet er ongetwijfeld prijs op zou stellen wel een voordracht te doen. Ook hiermee gaat 
de vergadering akkoord.

Aan de orde komt de vraag of het nieuw optredende kabinet zal worden uitgebreid met 
ministers en/of staatssecretarissen.
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Minister Staf vraagt zich af of staatssecretaris Moorman ook het staatssecretariaat van 
Oorlog erbij zou moeten krijgen. Wanneer er niet veel werk in de Kamer zal zijn, lijkt het 
hem niet nodig. Wanneer anderen er niet toe overgaan, zou ook hij dit niet willen doen.

De voorzitter deelt mee dat hij de formatieopdracht direct heeft aanvaard, omdat in deze 
opdracht de bevordering van de ontbinding van de Tweede Kamer was vervat en hij het 
onjuist achtte het zwaartepunt van de verantwoordelijkheid hiervoor op de persoon van de 
vorstin te leggen; hetgeen bij een in beraad houden van de opdracht het geval zou zijn ge
weest. Hij zou de vraag van eventuele aanvullingen willen openhouden voor wanneer be
paalde zich wijzigende omstandigheden dit nodig zouden maken. Wat het departement 
van Sociale Zaken betreft meent hij dat voor de afdeling Sociale Wetgeving een aanvul
ling met een staatssecretaris niet nodig is, maar hij kan nog niet overzien of dit misschien 
voor andere terreinen wel het geval is.

Ook minister Zijlstra kan nog niet overzien of hij voor het belastinggebied niet de hulp 
van een staatssecretaris zou behoeven.

Minister Luns heeft voor zijn departement geen behoefte aan een aanvulling met een 
staatssecretaris.

Besloten wordt in de huidige situatie niet tot aanvulling over te gaan. Mocht er echter 
in de toekomst zich een situatie voordoen, die aanvulling zou vragen, dan zal dit slechts 
geschieden indien het kabinet eenstemmig is.

Met de fracties worden geen bindende afspraken gemaakt, gezien het karakter van het 
kabinet. Het is vanzelfsprekend erop te rekenen dat in deze maanden de autoriteit van het 
kabinet door hen wordt hoog gehouden en dat de regering niet met inopportune debatten 
zal worden lastig gevallen. In persoonlijke gesprekken ware de fractievoorzitters hierop te 
wijzen.

Minister Struycken stelt de Loterij wet nogmaals aan de orde. Half januari zal de Hoge 
Raad twee uitspraken doen, namelijk over de KNVB-poo/ en over de caritas-poo/. Wan
neer de KNVB veroordeeld wordt zal men zich onderwerpen, maar dan kan een verwarde 
situatie ontstaan, daar dan de voetbalclubs zelf met eigen pools zullen komen. Hij ver
wacht allerlei moeilijkheden met rechtsonzekerheid en fraude. De oppositie zal ongetwij
feld deze zaak uitbuiten.

Minister Cals onderstreept deze moeilijkheid en wijst op de discussie die staatssecre
taris Höppener173 heeft gehad in de Tweede Kamer, waarbij een motie van PvdA-zijde 
over de sportontwikkeling nog maar net werd vermeden.

Minister Struycken wil niet bepleiten dat het klaarliggende wetsontwerp wordt inge
diend, maar wil de vrijheid houden om er op terug te komen wanneer zich een situatie 
gaat voordoen die op de minister van Justitie het odium zou leggen in gebreke te blijven.

Minister Zijlstra stelt voorop, dat men nooit het standpunt kan innemen dat er zeker 
niets mag gebeuren. Hij voegt hier echter aan toe dat maatregelen ter zake voor zijn poli
tieke kring in de verkiezingsstrijd een onmogelijke zaak zou zijn. Hij meent dat men dan 
maar moet vervolgen.

De voorzitter stelt voorop dat het nieuwe kabinet samen start en tot iedere prijs in over
eenstemming met elkaar moet handelen. De vrijheid moet blijven om het vraagstuk -  en 
liefst tijdig -  in de ministerraad te bespreken wanneer zich moeilijke situaties dreigen voor 
te doen. Op het ogenblik kunnen wij geen definitief standpunt innemen.

173 R.G.A. Höppener (KVP), demissionair staatssecretaris van Onderwijs.
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Minister Struycken onderstreept nog de politieke moeilijkheden die hij ook in zijn 
eigen kring ter zake zou oproepen, wanneer hij in gebreke blijft. Op een opmerking van 
minister Zijlstra antwoordt minister Cals -  daarin gesteund door minister Staf -  dat niet 
formeel kan worden vastgehouden aan het besluit van het demissionaire kabinet dat de 
Loterijwet niet zal worden ingediend, omdat wij nu met een nieuw kabinet in een andere 
situatie verkeren.

Alle aanwezigen hebben groot begrip voor de politieke moeilijkheden, die door minis
ter Zijlstra naar voren worden gebracht. Conclusie van de discussie: zie besluitenlijst.174

Minister Staf bepleit dat de aanwezige ministers, aan wier departement een staatssecre
taris is verbonden, deze formeel op de hoogte stellen van de ontwikkeling en hun consent 
vragen voor de KB’s alvorens de voorzitter de besluiten van de vergadering meedeelt aan 
HM de Koningin. Nadat dit is geschied verwijdert de voorzitter zich voor een telefoon
gesprek. Na terugkeer deelt de voorzitter mee dat HM dank betuigt voor de bereidheid om 
zitting te nemen in het nieuwe kabinet.

Vervolgens komt aan de orde de eerste lezing van het ontwerp-regeringsverklaring. Bij de 
motivering van het ontbindingsbesluit moet door ons worden geconstateerd, dat een 
kabinet van andere samenstelling tot 1960 niet mogelijk is gebleken, zodat de volgorde 
van de argumenten zou moeten zijn:
-  voortzetting van de huidige samenwerking tot 1960 onmogelijk;
-  een kabinet van andere samenstelling tot 1960 onmogelijk;
-  dus Kamerontbinding;
-  dus nieuw kabinet met een beperkte opdracht.

Een ander belangrijk discussiepunt was de redactie van het stuk betreffende verkeer 
tussen regering en Kamer.

Voor de volgende punten die aan de orde komen, zie besluitenlijst. Tenslotte wordt 
nog gesproken over het al dan niet geven van een persconferentie. Het resultaat is dat 
deze niet zal worden gegeven, tenzij de pers er bijzonder prijs op stelt, maar dan eerst na 
het Kamerdebat.

174 Besluitenlijst niet aanwezig.
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Het interimkabinet-Beel bevorderde de ontbinding van de Tweede Kamer en schreef voor 
12 maart 1959 verkiezingen uit. Er volgde een felle verkiezingsstrijd. Tegenover elkaar 
stonden de W D , die bij voorbaat regeringssamenwerking met de socialisten uitsloot, en 
de PvdA, die als verkiezingsleus voerde: 'Voor uw toekomst, tegen een rechts kabinet'. 
De PvdA moest het vooreerst sinds jaren zonder lijsttrekker Drees doen; zij verloor twee 
zetels en kwam op 48 (van de intussen tot 150 leden uitgebreide Tweede Kamer). De 
KVP bleef gelijk (49 zetels), ARP en CHU verloren elk één zetel, zodat de drie confes
sionele partijen samen over 75 zetels beschikten. De W D  won maar liefst zes zetels en 
werd met 19 zetels de derde partij. De CPN verloor vier van de zeven zetels, terwijl een 
nieuwkomer, de Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP) twee zetels wist te verwerven.

Op 14 maart werd bekend gemaakt dat Beel van de koningin de opdracht had gekregen 
te informeren 'over de mogelijkheden om te komen tot een formatie van een kabinet dat 
zal mogen rekenen op een vruchtbare samenwerking met de volksvertegenwoordiging'. 
De opdracht liet ruimte voor zowel een parlementair als een extraparlementair kabinet. 
Een procedureel novum was dat voor het eerst na de verkiezingen begonnen werd met 
een informatieopdracht.175

De informateur wachtte twee dagen alvorens besprekingen te beginnen met de vijf 
fractievoorzitters van KVP, PvdA, W D , ARP en CHU. Beel gebruikte die tijd om aan 
de hand van nota's van verschillende departementen de problemen te inventariseren. Na 
de besprekingen en nadat hij zich over de resultaten daarvan had beraden, schreef Beel 
een rapport aan de koningin, dat hij haar 25 maart toezond: 'rapport over de mogelijk
heden te komen tot deformatie van een kabinet, dat zal mogen rekenen op een vruchtbare 
samenwerking met de volksvertegenwoordiging', en dat hieronder is weergegeven. Van 
deze informatiefase heeft Beel geen dagboek bij gehouden.

25  maart
In mijn op 19 december 1958 in verband met de ontstane kabinetscrisis aan Uwe Majes
teit uitgebracht rapport mocht ik opmerken dat de verhouding tussen de staatkundige par
tijen, waarvan leden in het toenmalig kabinet waren opgenomen en met name die tussen 
de respectieve Tweede-Kamerfracties in de loop van de laatste jaren belangrijk was ver
slechterd. Een verbreding van de onderlinge afstanden, een duidelijkere accentuering van 
meningsverschillen en een sterk toegenomen onvoldaanheid over de resultaten van het 
samenspel in de regering waren aan het licht getreden. In de periode, gelegen tussen dit 
tijdstip en de thans plaats gevonden verkiezing, verkreeg dit alles nog scherper contou
ren. De kloof heeft zich verwijd, het klimaat werd nog ongunstiger. In de kringen van de 
vier staatkundige groeperingen openbaarde zich een gevoel van opluchting; bij de ene in 
sterkere mate dan bij de andere; vooral in de Partij van de Arbeid was dit duidelijk merk
baar. Het samengaan met de confessionele partijen, respectievelijk met de Partij van de 
Arbeid, met als noodwendige consequentie het dikwerf genoegen moeten nemen met een 
compromis, werd door velen te benauwend en in hoge mate onbevredigend gevonden, zo 
zelfs dat men de eigen gelederen verliet.

Kabinetsformatie 1959

175 Duynstee, Kabinetsformaties, p. 210.
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Bij de uitslag van de op 12 maart gehouden verkiezing bleek mede als gevolg hiervan 
de Partij voor Vrijheid en Democratie dan ook de lachende derde. De verkiezingsstrijd 
droeg ditmaal een vinniger karakter dan in de naoorlogse verkiezingen tot dusver viel te 
constateren. (Volgt de verkiezingsuitslag, zie bijlage I). Dat dit alles de vorming van een 
nieuw kabinet zeer bemoeilijkt, behoeft geen nadere verklaring. Zij die oog hebben voor 
de ernst van de huidige wereldsituatie en voor de vele belangrijke vraagstukken, voor 
welker oplossing het Koninkrijk zich ziet gesteld, vragen zich met bezorgdheid af hoe het 
mogelijk zal zijn te komen tot de vorming van een regering, die door innerlijke kracht en 
besluitvaardigheid opgewassen zal blijken te zijn tegen de taak, welke haar wacht, en die 
reëel zal kunnen samenwerken met en steunen op de volksvertegenwoordiging. Het ge
voel van opluchting heeft dan ook bij velen reeds plaats gemaakt voor het besef dat uitein
delijk slechts in samenwerking met andere groeperingen een oplossing mogelijk zal zijn.

Voor wat de brede basis -  oude stijl -  betreft, was het vooraleer ik mijn onderzoek 
aanving reeds duidelijk dat naast een gebrek aan geneigdheid om opnieuw te trachten tot 
een reëel samenspel te komen, er een diepgaand verschil van inzicht tussen de partners 
aanwezig is wat betreft de aard van de aan te gane onderlinge binding, alsmede ten aan
zien van onderscheidene actuele beleidsproblemen. Bij mijn onderzoek naar de mogelijk
heden om te komen tot de formatie van een kabinet, dat zal mogen rekenen op een vrucht
bare samenwerking met de volksvertegenwoordiging, heb ik niettemin in het bijzonder 
aandacht gewijd aan de vraag of een herstel van de brede basis op dit tijdstip alsnog tot de 
mogelijkheden behoort. De uitslag van de verkiezing wettigt, ondanks de op zich belang
rijke versterking van de Partij voor Vrijheid en Democratie -  welke groepering bij voor
baat een samengaan in de komende regeerperiode met de Partij van de Arbeid had uitge
sloten -  naar mijn mening niet op voorhand de conclusie dat zodanig herstel daarmee in 
strijd zou zijn.

De informatieve besprekingen, die ik in de afgelopen dagen met de voorzitters van de 
Tweede-Kamerfracties van de Katholieke Volkspartij (prof. mr. C.P.M. Romme), Partij 
van de Arbeid (mr. J.A.W. Burger), Partij voor Vrijheid en Democratie (prof. mr. P.J. 
Oud), Anti-Revolutionaire Partij (dr. J.A.H.J.S. Bruins Slot) en Christelijk-Historische 
Unie (dr. H.W. Tilanus) heb gevoerd, hebben zich vooral toegespitst op een tweetal on
derwerpen, te weten:
1. de bereidheid tot en de aard van, ten behoeve van de kabinetsformatie, aan te gane 

bindingen onderling en met de te vormen regering;
2. de grote lijnen van het in de eerstkomende jaren te voeren beleid, alsmede de reeds 

thans daarin naar voren tredende controversiële beleidspunten.

Bij de nu volgende weergave van het resultaat van het door mij ingestelde onderzoek 
wordt achtereenvolgens aan beide onderwerpen aandacht gewijd.

De aan Uwe Majesteit uitgebrachte schriftelijke adviezen, voorzover afkomstig van de 
voorzitters van de hiervoren genoemde Tweede-Kamerfracties, houden voor wat betreft 
de bereidheid tot samengaan ten behoeve van de kabinetsformatie slechts enkele aanwij
zingen in. Prof. Oud bevestigt in zijn schrijven opnieuw dat van de zijde van de VVD 
geen medewerking is te verwachten tot het vormen van een regeringsmeerderheid waar
van ook de Partij van de Arbeid deel zal uitmaken. Mr. Burger acht zijnerzijds in zijn 
brief 's lands belang het meest gediend, indien een kabinet mogelijk zal blijken van de
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PvdA met de KVP, eventueel de CHU, doch bij voorkeur zonder deelname van de ARP. 
Naar het oordeel van dr. Tilanus maakt de vorming van een oud-rechts kabinet, gezien de 
uitslag van de verkiezing, geen kans. Dr. Bruins Slot was van oordeel dat zodanig rechts 
kabinet de beste oplossing zou zijn geweest, doch erkent dat de verkiezing heeft uitgewe
zen dat het niet de eerst aangewezen oplossing kan zijn.

Mijn nader onderzoek leidde op dit punt tot de volgende bevindingen:
1. KVP-PvdA-W D-ARP-CH U. Dit samengaan, hetwelk tot een regeringsmeerderheid 
van 142 stemmen zou leiden, is niet mogelijk op grond van de reeds vermelde weigering 
van de VVD om samen te gaan in een kabinet waaraan ook de PvdA deelneemt. De KVP 
zou hiermee hebben kunnen instemmen. De ARP en CHU staan er evenmin afwijzend 
tegenover, terwijl voorts de fractieleider van de PvdA mij verklaarde dat zulk een combi
natie niet zonder meer zou worden afgewezen.
2. KVP-PvdA-ARP-CHJJ. Met deze basis (123 stemmen) -  de vroegere brede basis -  
zou de KVP kunnen instemmen. De PvdA wijst haar niet zonder meer af. De ARP is in 
beginsel niet afwijzend, doch ziet bij het huidig politiek klimaat de mogelijkheid niet aan
wezig. De CHU staat niet afwijzend. Hieruit blijkt dat mr. Burger bij dit gesprek niet zo 
terughoudend bleek ten opzichte van een samengaan met de ARP als uit zijn schriftelijk 
advies viel op te maken.
3. KVP-PvdA-CHU. De KVP zou met deze combinatie, welke een meerderheid van 109 
leden zou uitmaken, akkoord kunnen gaan, indien althans het niet meedoen van de ARP 
niet zou voortvloeien uit haar uitschakeling door een andere partij. De PvdA heeft zelfs 
een voorkeur voor deze vorm van samengaan. De CHU wijst haar echter zeer beslist af.
4. KVP-PvdA. Deze smalle basis zou nog een ruime meerderheid, namelijk 97 leden, op
leveren. De PvdA heeft hiervoor gelijke voorkeur als voor bovenstaande oplossing. De 
KVP wil ook ten aanzien van deze oplossing niet 'nooit' zeggen. Zij kan echter alleen in 
aanmerking komen, wanneer elke mogelijkheid van samengaan van de KVP met een of 
beide protestantse partijen uitgesloten zou zijn, en is alsdan nog afhankelijk van het pro
gram.
5. KVP-W D -CH U -ARP. Hiermee zou een meerderheid van 94 leden worden verkre
gen. De KVP ziet deze combinatie in de vorm van een parlementaire binding liever niet, 
doch sluit haar niet bij voorbaat uit. De VVD verklaart zeker niet bij voorbaat neen te zeg
gen. De CHU staat hiertegenover niet afwijzend, als zou blijken dat het niet anders kan. 
De ARP vindt haar weliswaar mogelijk, doch bepaald niet aantrekkelijk.
6. KVP-W D-CH U. De KVP en de VVD sluiten ook deze oplossing -  80 leden -  niet bij 
voorbaat uit. De CHU vindt deze parlementaire binding te klein.
7. KVP-W D -ARP. De ARP acht deze oplossing -  82 leden -  bepaald nog minder aan
trekkelijk dan 5. KVP en VVD sluiten haar niet bij voorbaat uit.
8. KVP-ARP-CHU. Deze drie groeperingen omvatten precies 75 leden. De KVP sluit 
deze oplossing uiteindelijk niet uit. De ARP wijst haar stellig niet af. De CHU vindt haar 
te klein.
9. PvdA-W D-ARP-CH U. De VVD, ARP en CHU verwerpen deze oplossing -  93 leden
-  zonder meer. De PvdA heeft in beginsel geen bezwaar hiertegen.
10. PvdA-ARP-CHU. Tegen deze combinatie -  74 leden omvattend -  hebben zowel 
PvdA, als ARP en CHU overwegend bezwaar.
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Bij het voorafgaande is uitgegaan van de formatie van een parlementair kabinet. Allereerst 
toch dient het onderzoek zich te richten op de mogelijkheden van vorming van een kabinet 
dat in de volksvertegenwoordiging kan rekenen op de steun van een meerderheid. Daarbij 
doet zich dan de vraag voor of, en zo ja in hoeverre, de samenstelling van zodanig kabi
net moet geschieden in overleg, respectievelijk na ruggespraak met de betreffende fracties 
en of het streven voorts gericht dient te zijn op de verwezenlijking van een bepaald, van 
de aanvang af geformuleerd, program.

Over de aard van de aan te gane binding valt in de aan Uwe Majesteit door meerge
noemde fractievoorzitters uitgebrachte adviezen het volgende te lezen: Mr. Burger stelt dat 
kabinetsafspraken dienen te worden gehonoreerd, alsmede dat een progressief program 
noodzakelijk is. Dr. Tilanus daarentegen wijst erop dat de Christelijk-Historische Unie 
het ongewenst acht dat een formateur een tot in details uitgewerkt programma aan Kamer
fracties voorlegt; dit geeft bij de formatie aanleiding tot veel moeilijkheden en tijdverlies; 
het kan later aanleiding geven tot het verwijt: 'Ge hebt Uw woord gebroken', en het mis
kent de eigen positie van de regering enerzijds en de Staten-Generaal anderzijds. Het 
overleg over de verdeling van de portefeuilles en de bezetting daarvan is zijns inziens een 
zaak die buiten het overleg met de fracties behoort te blijven, teneinde allerlei complicaties 
(als in 1956) te voorkomen. Deze binding aan een program pleegt wel eens -  zij het ten 
onrechte -  als het criterium voor een 'parlementair' kabinet te worden gezien. Deze bin
ding betekent dan dat zowel kabinet als ieder van de deel uitmakende Kamerfracties zich 
gehouden achten aan de verwezenlijking van dit program acüef mee te werken. Zoals mr. 
Burger het uitdrukte in zijn eerste gesprek: 'Er kunnen wel in bepaalde gevallen individu
ele leden uit de boot vallen, maar in het algemeen moet positief de medewerking en ge- 
houdenheid van de fracties aanwezig zijn. Er moet houvast zijn aan een program. Fracties 
die meewerken aan de formatie moeten zich gehouden weten aan het program, dit onder
schrijven en steunen. Wij moeten weten waar wij aan toe zijn.' Een parlementair kabinet 
wordt door hem gezien als een programkabinet, waar hij in verband met het vorenstaande 
stelde: 'De PvdA is niet bereid tot samenwerking, als het een niet-parlementair kabinet 
zou betreffen'.

In zijn Het Constitutioneel recht van het Koninkrijk der Nederlanden (Zwolle 1947) 
stelt prof. Oud -  blz. 256-257: 'Overleg over het program mag geen andere betekenis 
hebben dan de kabinetsformateur meer inzicht te verschaffen in de politieke verhoudin
gen, en hem de beslissing of hij de formatie met kans op succes zal kunnen ondernemen 
te vergemakkelijken.' Deze visie wijkt derhalve belangrijk af van mr. Burgers desidera
tum. Tussen een zich vergewissen door de formateur of de door hem ontworpen beleids
lijnen respectievelijk programmapunten aanvaardbaar worden geacht en een formele bin
ding van fracties tegenover kabinet en tegenover elkander aan een in een regeringspro- 
gram geformuleerde en -  voor wat de voornaamste punten betreft -  uitgewerkt beleid ligt 
nogal een afstand.

Dr. Bruins Slot wil niet verder gaan dan de sterke morele binding die er uit de aard van 
de zaak bestaat tussen kabinet en fracties, als men met elkaar in een kabinet zit. Tegen een 
sonderen bij de fractievoorzitters door de formateur bestaat noch bij hem, noch bij de heer 
Tilanus bezwaar. Prof. Romme neemt in deze een tussenpositie in. Hij is bereid ook een 
zekere formele binding te aanvaarden, al stelt hij deze zeker niet als voorwaarde. Een juis
te verhouding tussen regering en volksvertegenwoordiging vraagt een niet te strakke bin
ding. Zij moeten -  ieder voor zich -  vrij blijven te beslissen welk beleid, zeker bij zich

1 4 2



INFORMATIE BEEL

wijzigende verhoudingen en wisselende omstandigheden, dient te worden gevoerd. Een 
juist uit elkaar houden van de onderscheiden verantwoordelijkheden wordt voorts hier
mee ten zeerste gediend.

In een nader gesprek met de heer Burger werd zijnerzijds gesteld dat het op te maken 
regeringsprogram geen brede uitwerking behoeft. Naar zijn mening kan de formateur vol
staan met een overleg met de fractievoorzitters aangaande de algemene lijnen van het te 
voeren beleid. In zoverre wijkt zijn nader gepreciseerde opvatting niet belangrijk af van 
de visie van de overige fractievoorzitters, die spreken van een sonderen door de forma
teur bij de fractievoorzitters hoe zij staan tegenover zijn algemene opzet. Mr. Burger bleef 
het echter noodzakelijk achten dat over reeds naar voren getreden belangrijke controver
siële punten een formulering wordt opgesteld in overleg met de fracties; waaraan deze 
zich dan ook gehouden moeten weten -  zij het met de ruimte van het 'uit de boot vallen' 
van enkelingen. Zijn nadere visie komt dus hierop neer dat de binding tussen de fracties 
onderling en tussen fracties en kabinet beperkt blijft tot hetgeen wordt 'overeengekomen' 
ten aanzien van controversiële punten. Prof. Romme zou zich hiermee wel kunnen ver
enigen; de heren Bruins Slot en Tilanus achten dit echter te vergaand, met name wat be
treft de inschakeling van de fracties in plaats van de fractievoorzitters.

Een zakenkabinet, hetwelk zich zou beperken tot de afdoening van urgente beleidskwes
ties werd door vrijwel niemand voorgestaan. De heer Tilanus wenste niet direct neen te 
zeggen; prof. Romme en dr. Bruins Slot zijn van oordeel dat zodanige oplossing niet aan 
de orde dient te komen. Prof. Oud ziet deze oplossing liever niet.

In mijn gesprekken met de fractievoorzitters heb ik vervolgens de vraag gesteld of naar 
hun gevoelen de fracties zeggenschap dienen te hebben in de vraag hoeveel departemen
ten zullen worden toegewezen aan geestverwanten, welke deze departementen zullen zijn 
en wie zullen worden aangezocht.

Mr. Burger gaf hierover als volgt zijn mening te kennen: 'Onverminderd de onder
scheidingen en nuanceringen, welke hier theoretisch te maken zijn, wil het mij om prakti
sche redenen voorkomen, dat over alle drie vragen met de fractievoorzitters overleg moet 
worden gepleegd; voorts dat aan de fractievoorzitters kan worden overgelaten in hoeverre 
deze het nuttig en nodig achten daaromtrent in eigen kring nader overleg te plegen, hetzij 
met het bureau van de fractie, de fractie als geheel of anderszins, mits het eventueel niet 
of beperkt raadplegen door de fractievoorzitter in zijn kring het parlementaire karakter van 
het kabinet -  dus de uitvoering van het regeringsprogram -  niet in gevaar brengt. Wat be
treft de wenselijkheid van het raadplegen door de fractievoorzitter in eigen kring blijf ik -  
wat mij betreft -  een degressief element omtrent deze drie kwesties bepaaldelijk erkennen, 
maar de situatie zal in de ene fractie allicht anders liggen dan in de andere. Schematisch 
gesproken ware wellicht te stellen dat het eerste punt overleg vereist door de fractievoor
zitter met de fractie als geheel; het tweede punt door de fractievoorzitter met het fractie- 
bureau, terwijl het derde punt in hoofdzaak tot de fractievoorzitter beperkt zou kunnen 
blijven. De mate van raadpleging door de fractievoorzitters mag in ieder geval niet zo ge
ring zijn dat later het parlementair (= program-)karakter van het kabinet zou blijken te zijn 
geschaad. De formateur zal dat echter welhaast niet anders kunnen verifiëren dan door af 
te gaan op de mededelingen die de betreffende fractievoorzitter hem voorhoudt.'
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De heren Romme, Oud, Bruins Slot en Tilanus stelden zich op het standpunt dat met 
de fracties zeker geen overleg dient te worden gepleegd over de aan te zoeken personen. 
In feite zal echter iedere formateur -  aldus prof. Oud -  ook over de drie genoemde punten 
contact opnemen met de fractievoorzitters en dient hij zorg te dragen voor opneming van 
personen van wie hij weet dat er een goede basis van vertrouwen is tussen deze persoon 
en zijn fractie. Kort samengevat derhalve -  en dit geldt voor alle drie punten -  niet in 
overleg, maar na overleg met de fractievoorzitters.

Terwijl de heer Oud erop aandrong dat de formateur zoveel mogelijk zijn keuze zou 
doen uit de kring van de parlementariërs, achtte de heer Tilanus dit volstrekt niet nodig. 
De heer Romme wees in dit verband nog op het in zijn fractie levend verlangen dat uit de 
kring van de KVP althans één van de fmancieel-sociaal-economische departementen (Fi
nanciën, Sociale Zaken en Volksgezondheid of Economische Zaken) zal worden bezet.

Wat betreft de grote lijnen van het in de eerstkomende jaren te voeren beleid en de reeds 
thans daarin naar voren tredende controversiële beleidspunten moge ik mij allereerst ver
oorloven Uwe Majesteit te verwijzen naar het U toegezonden dossier, hetwelk door het 
kabinet ten behoeve van de formateur in gereedheid werd gebracht. Gebruik makende van 
de zich daarin bevindende nota's en rapporten heb ik ten behoeve van mijn onderzoek een 
memorandum opgesteld, waarin de hoofdpunten van actueel beleid, waarover tussen de 
aan te zoeken bewindslieden overeenstemming zal dienen te bestaan. Dit memorandum is 
als bijlage aan dit rapport toegevoegd.176

Ik heb dit memorandum met de fractievoorzitters besproken. Vanzelfsprekend was het 
voor hen ondoenlijk om terstond hun definitief standpunt ter zake te bepalen. De bespre
king droeg dan ook een geheel onverbindend karakter. Niettemin verzocht ik hun mij te 
waarschuwen zodra de beleidslijn, welke in dit memorandum ten aanzien van een bepaald 
punt is uitgestippeld hen ertoe noopte het sein op onveilig te stellen. Dit geschiedde ten 
aanzien van een aantal punten, waarover -  zoals trouwens bekend was -  controversieel 
wordt geoordeeld.

In een nadere bespreking heb ik zo goed mogelijk nagegaan, of en zo ja, in hoeverre ge
sproken moet worden van wezenlijke tegenstellingen en van onoverkomelijke bezwaren, 
dan wel of een reële overbrugging van moeilijkheden mogelijk en waarschijnlijk is te ach
ten.

Beel analyseert hier minutieus een twintigtal op dat moment actuele beleidspunten waar
over hij de opvattingen van de vijf fractievoorzitters heeft gepolst Uit Beels analyse blijkt 
dat de volgende onderwerpen controversieel waren, doordat het standpunt van de PvdA 
in meer o f mindere mate afweek van dat van de andere partijen:
-  verlaging van de defensielasten;
-  verkorting van de militaire diensttijd;
-  het niet uitzenden van dienstplichtigen naar Nederlands Nieuw-Guinea;
-  internationalisering van de Nieuw-Guineakwestie;
-  een algemene welvaartsloonronde, o f algemene compensatieloonronde;
-  uitstel van de huurverhoging;

176 Niet opgenomen.
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-  slechts gedeeltelijke afschaffing van de melksubsidie;
-  onmiddellijke verlaging loon- en inkomstenbelasting voor ongehuwden;
-  geen overdracht van overheidsaandelen en ingepolderde landbouwgrond aan particu

lieren;
-  invoering van een waardevast ambtenarenpensioen;
-  continuering, zonder eindtermijn van de Wet prijsbeheersing landbouwgronden;
-  invoering van een speculatiewinstbelasting.

De volgende onderwerpen lagen volgens Beel potentieel controversieel tussen de vier 
andere, niet-socialistische partijen:
-  invoering van de 'Mammoetwet' (op het voortgezet onderwijs);
-  wettelijke regeling van een algemene kinderbijslagverzekering;
-  invoering van een voetbalpool (voetbaltoto);
-  regeling toelating spijtoptanten;
-  subsidiëring kerkenbouw.

Na zijn diagnose van potentieel controversiële punten noemt Beel nog als onderwerpen 
waarover geen controverses bestaan: het buitenlands beleid, bestrijding van de woning
nood, de zorgwekkende budgettaire situatie, bevordering bezitsvorming, afschaffing van 
de vijfde gemeenteklasse, subsidiëring van de gemeentelijke universiteit van Amsterdam, 
het regionaal ontwikkelingsbeleid en de verlenging van de verhoging van de vennoot
schapsbelasting (één van de punten waarover het vierde kabinet-Drees was gevallen!). 
Beel besluit zijn rapport aan de koningin als volgt:

De besprekingen, welke ik tijdens mijn onderzoek heb gevoerd met de fractievoorzitters 
van de KVP, PvdA, ARP en CHU, heb ik afgesloten met een derde onderhoud met de 
fractievoorzitter van de PvdA. Ik heb hem tijdens dit gesprek ingelicht over de stand
punten, welke met name de fractievoorzitters van de KVP, ARP en CHU innemen ten 
aanzien van de onderscheidene controversiële onderwerpen. In verband met een mede
deling welke mij vanuit de kring van de PvdA-fractie had bereikt, als zouden de door mr. 
Burger bij de gevoerde besprekingen aan mij kenbaar gemaakte inzichten van zijn fractie 
met betrekking tot deze punten slechts zijn aan te merken als een beginpunt voor verdere 
besprekingen, stelde mr. Burger nadrukkelijk dat dit niet het geval was. Indien er een 
mogelijkheid tot samengaan op brede basis aanwezig was, zou uiteraard bij de opstelling 
van het regeringsprogram de formulering van een en ander nog zijn bij te schaven, doch 
het door hem gestelde gaf, met name wat de kardinale kwesties betrof, het standpunt van 
de fractie weer en niet een 'aanvankelijk' standpunt.

Is het verheugend te kunnen constateren, dat blijkens het ingesteld onderzoek over vele 
onderdelen van het te voeren regeringsbeleid in grote lijnen vrijwel gelijke inzichten blij
ken te bestaan, althans geen belangrijke divergenties naar voren zijn getreden, dit neemt 
niet weg, dat op onderscheiden punten de inzichten inderdaad sterk controversieel zijn. 
Zoals ik hiervoor in mijn rapport reeds mocht vermelden, heb ik bij mijn onderzoek in het 
bijzonder aandacht gewijd aan de vraag of een herstel van de brede basis op dit tijdstip 
nog tot de mogelijkheden behoort. Onder de gegeven omstandigheden moet naar mijn 
mening daarop het antwoord ontkennend luiden. Mr. Burger onderschrijft deze ziens-
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wijze. Een genoegzame basis voor de vorming van een kabinet steunend op de vier groe
peringen KVP, PvdA, ARP en CHU valt thans niet te construeren. Trouwens de fractie
leiders van de KVP, ARP en CHU hebben mij verklaard dat zij bij deze stand van zaken 
niet bereid zijn enige binding met de fractie van de PvdA aan te gaan. Een formele bin
ding met de fractie van de VVD wordt door de fractievoorzitters van de KVP, ARP en 
CHU afgewezen en wordt evenmin door de fractievoorzitter van de VVD voorgestaan. 
Een kabinet op de grondslag van een samengaan van enkel KVP, ARP en CHU ontmoet 
uit hoofde van het ontbreken van een meerderheid in het parlement bezwaar.

Mijn onderzoek leidt mitsdien tot de conclusie dat het meest kans van slagen heeft een 
kabinet, hetwelk -  ten aanzien van geen enkele fractie enige formele binding aanvaardend
-  door een brede en verantwoorde samenstelling, welke zich mitsdien niet beperkt tot 
geestverwanten van de drie rechtse partijen, alsmede door een duidelijk regeringsprogram 
zodanig vertrouwen weet te wekken, dat mag worden aangenomen, dat het zal kunnen 
rekenen op de steun van een meerderheid in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Aangezien Beel, Romme en Van den Brink weigerden formateur te worden (allen vanwe
ge persoonlijke redenen), polsten Beel en Romme voor deze functie J.E. de Quay, com
missaris van de koningin in Noord-Brabant, en loodsten de onervaren form ateur de 
Haagse politiek binnen. De Quay kreeg op 28 maart de opdracht tot vorming van een ka
binet dat op een vruchtbare samenwerking met de volksvertegenwoordiging mocht reke
nen. De formule g a f ruimte voor de vorming van een extraparlementair kabinet; hetgeen 
de uitsluiting van de PvdA zou betekenen, gezien Burgers voorkeur voor een regeerpro- 
gram waaraan de deelnemende fracties zich zouden binden. De Quay's formatiepoging 
strandde wegens zijn onervarenheid in zijn omgang met de pers, het 'ongelooflijk geïntri- 
geer' rond de portefeuilles, waarvoor volgens Duynstee zo'n 35 personen waren ge
vraagd, het verzet van de christelijke vakcentrales en de verdeeldheid tussen de vier partij
en. Op 27 april gaf De Quay zijn formatieopdracht terug.177

De koningin wees Beel opnieuw aan als informateur. Deze informatiefase is niet weerge
geven in Beels form atiedossier van 1959; Beel heeft ons enkel wat brieven en documen
ten nagelaten.

Beel hervatte zijn informatiewerkzaamheden op 1 mei. Op 4 mei raadpleegde de infor
mateur de fractievoorzitters, als eerste Burger, daarna Romme.178 Burger deed het voor
stel aan de informateur een gesprek tusse?i Beel, Romme en hem te arrangeren waarbij de 
samenwerking tussen PvdA en KVP aan de orde zou komen. Romme stemde direct met 
dit voorstel in, op voorwaarde dat de uitnodiging van de informateur zou uitgaan op basis 
van het door Beel ontworpen concept-regeringsprogram. Op 4 mei schreef de informateur 
echter aan de vijf fractievoorzitters dat hij eerst wilde onderzoeken o f zijn conclusie van 
25 maart nog gold; namelijk dat de toen gebleken inzichten op een aantal punten van het 
regeringsbeleid tussen Burger en de andere fractievoorzitters zozeer uiteenliepen,
'dat onder de omstandigheden van dat ogenblik een herstel van de brede basis niet moge
lijk was te achten. Dit standpunt werd door u onderschreven'. (...) 'Een bespreking als 
door mr. Burger bedoeld kan naar mijn mening slechts vrucht dragen, indien vooraf ze-

177 Duynstee, Kabinetsformaties, p. 220.
178 Complete briefwisseling Beel-Burger bevindt zich in het ARA, archief Beel, doos 241.
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kerheid is verkregen nopens overeenstemming van inzicht aangaande het ten aanzien van 
bovenbedoelde essentiële punten te voeren beleid. Deze punten zijn:
1. duur van de diensttijd,
2. uitzending dienstplichtigen buiten Europa,
3. het ten aanzien van Nieuw-Guinea te voeren beleid,
4. het sociaal-economisch beleid,
5. prijsbeheersing landbouwgronden,
6. de binding van de fracties aan het kabinet.'

Prof. Beel Prof. de Quay Prof. Romme

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! De eerste schreden . . . niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
Wie negatief zou reageren op deze door Beel geselecteerde controversiële punten, zou niet 
meer bij deformatie worden betrokken. Burger kon niets anders dan de voorstellen afwij
zen. Er volgde een gepeperde briefwisseling tussen Burger en Beel. Burger verweet in 
een brief van 6 mei aan de informateur dat deze de meningsverschillen tussen de PvdA en 
de vier andere partijen teveel accentueerde, met voorbijgaan van de meningsverschillen 
tussen de vier onderling.

Al tijdens de eerste informatieperiode had Burger geprotesteerd tegen het fe it dat hij 
niet op voet van gelijkheid werd behandeld. In deze tweede informatiefase weigerde Bur
ger met de verantwoordelijkheid te worden belast voor een beslissing, waarbij de PvdA 
zich terugtrok uit deformatie
'hoezeer dit de confessionele partijen en met name de KVP aangenaam zou zijn. Voorts 
acht ik het feit niet onbedenkelijk dat de door de Kroon benoemde informateur zich zo
danig opstelt dat tevens dit confessionele partijpolitieke belang tegen de PvdA wordt ge
diend.'
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Beel reageerde nog dezelfde dag, 6 mei, met een forse terechtwijzing aan het adres van 
Burger. Hij toonde zich teleurgesteld in Burger. Had hij zich niet bereid getoond de PvdA 
nog een kans te geven, omdat de PvdA via de media had laten weten regeringsverant
woordelijkheid te willen dragen? Had Burger zich niet akkoord verklaard met de procedu
re waarin de informateur een brief stuurde aan alle betrokken fractievoorzitters met 
'vragen omtrent het ten aanzien van de controversieel gebleken punten te voeren beleid? 
Waar het betrof de vraag naar een mogelijkheid van de brede basis, was het hier voor de 
hand liggend dat ik mij beperkte tot de verschilpunten tussen u en de overige fractievoor
zitters. (...) Het verwijt, vervat in de slotalinea van uw brief, heeft mij zeer gegriefd.'

Blijkens een lange handgeschreven brief van Burger van 7 mei, was de teleurstelling 
wederzijds. De strekking van Beels schrijven van 4 mei was de geschillen te consolide
ren.

'U bent -  zoo schrijft u -  van mening dat het opsommen van een aantal controversen 
tusschen de andere fracties, u zekerheid zou geven "nopens overeenstemming over het 
ten aanzien van deze onderwerpen te voeren beleid." Met leedwezen constateert u daarin 
niet te zijn geslaagd. Inderdaad, uw brief sloot bij voorbaat dit slagen uit.

Het spijt mij dat ik u gegriefd heb door te stellen dat u dusdoende als informateur het 
KVP-partijpolitieke beleid in de kaart hebt gespeeld. Het is bepaald niet mijn bedoeling u, 
hoe dan ook, onaangenaam te zijn. Maar het staat mij niet vrij het constateren van een zoo 
essentieel facet der huidige politieke situatie, achterwege te laten.'

Nadat de PvdA niet langer bij de formatie was betrokken, sloeg de informateur zich met 
opvallend gemak door de problemen rond de portefeuilleverdeling en de aan te zoeken 
personen. Op 13 mei bracht Beel zijn eindrapport uit aan de koningin, die de volgende 
dag De Quay opnieuw tot formateur benoemde. Beels betrokkenheid eindigde hier niet 
mee, hij bleef tot het laatst toe betrokken. D at ging zelfs zo ver dat hij deelnam aan het 
preconstituerend beraad van het nieuwe kabinet op 15 mei 1959. Op 19 mei werd het 
kabinet-De Quay beëdigd.179

179 P.F. Maas, Kabinetsformaties 1959-1973 (Den Haag 1982) p. 68-72. 
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Het kabinet-De Quay benoemde zijn verwekker en voogd in augustus 1959 tot vice-pre
sident van de Raad van State, waardoor de voogdij van Beel een staatsrechtelijke legiti
matie kreeg. Bij kabinetsformaties en -crises b leef Beel een belangrijke rol spelen, niet 
enkel als adviseur qualitate qua van de vorstin, maar ook als vraagbaak van de politieke 
elite, zo nodig ze lf het initiatief nemend door aanvaarding van een formele opdracht. Pu
bliciteit meed hij zorgvuldig, hetgeen in de jaren zestig tot irritatie bij de journalisten leid
de. De woningbouwcrisis van eind 1960, ook wel genevercrisis genoemd omdat de 
mannenbroeders vóór de fatale stemming inspiratie geput hadden uit de kleine kelkjes, 
mag in dit opzicht exemplarisch heten. De crisis was een rechtstreeks gevolg van de rich
tingenstrijd binnen de ARP, waarin de bevlogen evangelisch-radicale vleugel met fractie
voorzitter Bruins Slot als exponent botste op de meer pragmatische, deels meer behou
dende vleugel onder aanvoering van de ARP-minister van Financiën, Zijlstra. Diens lei
derschap werd uitgedaagd en door de uitslag van de machtsstrijd bestendigd.

Beel werd door koningin Juliana met een geheime opdracht op pad gestuurd teneinde 
te onderzoeken hoe de breuk het snelst gelijmd kon worden. Dergelijke geheime opdrach
ten behoorden destijds tot de gebruikelijke en aanvaarde 'methodes', aanvaard door de 
politieke elite. Kiezersvolk en de meeste gekozenen bleven onkundig van dergelijke de
marches. Trouwens, de vorstin had een opmerkelijke voorkeur voor geheimzinnigheid, 
hetgeen de discretie van Beel voor een deel verklaart. Koningin Juliana, Beel en De Quay 
kwamen al snel tot de conclusie dat buitenstaanders beter afzijdig konden blijven in de 
machtsstrijd binnen de ARP, waarna W.F. de Gaay Fortman (ARP) formeel de opdracht 
kreeg een onderzoek in te stellen teneinde de breuk te krammen. Beel maakte geen aante
keningen van zijn interventie, althans deze zijn niet in de dossiers aangetroffen. De Gaay 
Fortman, zelf sympathiserend met de evangelisch-radicale vleugel, dwong Bruins Slot 
cum suis op de knieën, waarna het kabinet-De Quay zijn werkzaamheden tot de reguliere 
verkiezingen kon voortzetten en met meer gezag dan voorheen.180

De uitslag van de Tweede-Kamerverkiezingen van 15 mei 1963 lieten voor de antipo
den PvdA en W D  een flink verlies zien. De PvdA verloor liefst zes zetels en de W D  
drie. De confessionele partijen wisten zich vrijwel te handhaven: ARP en CHU verloren 
elk een zetel, de KVP won er één. De PSP en CPN wonnen respectievelijk twee en één 
zetel(s). Nieuw was het optreden van de Boerenpartij, een protestpartij onder aanvoering 
van de 'vrije boer' Koekoek, die opvallend veel aanhang in de grote steden verwierf.

Op 16 mei werden de fractievoorzitters van de v ijf  grootste partijen  gekozen. 
W.P.L.M. de Kort was na het terugtreden van C.P.M. Romme in 1961 de nieuwe voor
zitter van de KVP-Tweede-Kamerfractie geworden. A. Vondeling had na een paleisrevo
lutie binnen de PvdA de plaats van J.A.W. Burger overgenomen. E.H. Toxopeus werd  
door de W D-Tweede-Kamerfractie tot opvolger van P.J. Oud gekozen. Tot aanvoerder 
van de ARP-fractie was H. van Eijsden gekozen, hetgeen de smadelijke nederlaag van 
Bruins Slot bij de woningbouwcrisis bezegelde. H.K.J. Beemink was al in de zomer van 
1958 H.W. Tilanus sr. opgevolgd als voorzitter van de CHU en werd gekozen tot frac
tievoorzitter.

180 Maas, Kabinetsformaties, p. 83.

Kabinetsformatie 1963
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15 mei
Verkiezingsdag.

17 mei
12.00 uur ontboden door HM de Koningin op Huis ten Bosch als vice-president van de 
Raad van State. Besprak met Haar de ontstane situatie. Mijn advies deed ik Haar na af
loop van de bespreking ook schriftelijk toekomen.

Mevrouw,
In aansluiting aan het onderhoud van hedenmorgen moge ik U hierbij schriftelijk mijn 

advies, in enkele punten samengevat, doen toekomen.
1. Ten aanzien van de vijf grootste partijen is typerend een vergelijking tussen de uitslag 
van de verkiezingen in 1956 en 1963. Laatstelijk in 1956 toch werd een kabinet gevormd, 
waarvan ook de Partij van de Arbeid deel uitmaakte. Het stond evenals het daaraan voor
afgaande kabinet onder leiding van dr. Drees, die in 1958 terugtrad. De Partij voor Vrij
heid en Democratie vormde toen de voornaamste oppositiepartij. In de periode 1959-1963 
vormde daarentegen voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog de PvdA de voornaamste 
oppositiepartij. Ofschoon van een formele binding met fracties bij dit kabinet niet kon 
worden gesproken, is met KVP, CHU en ARP ook de VVD als regeringspartner aan te 
merken. (Volgt de verkiezingsuitslag in cijfers van het aantal kiezers met een berekening 
die Beel ze lf maakt van winst en verlies van de verschillende partijen ten opzichte van 
elkaar, van let wel 1956 en 1963. Beel vergelijkt de verkiezingsuitslag bewust niet met 
die van 1959.)
2. Zowel KVP als CHU en VVD hebben op de PvdA stemmen teruggewonnen. Vast 
staat evenwel dat deze drie groeperingen veel kiezers uit de middengroepen verloren heb
ben aan de splinterpartijen, met name de Boerenpartij.-----------
3. Stand van de staatkundige partijen:
KVP: Stemmenwinst: 181.155; aantal zetels: 50 (winst: 1). De partij onderging lichte 
verliezen in het zuiden, waartegenover in de steden -  in het bijzonder in de grootste ste
den -  winst. De stemmen die verloren gingen, kwamen klaarblijkelijk ten goede aan de 
splinterpartijen en met name aan de Boerenpartij. De winst is -  naar het zich laat aanzien -  
afkomstig van de PvdA en de VVD.
PvdA: Stemmenverlies: 121.401. De ernstige achteruitgang, daarenboven het teloorgaan 
van het te verwachten aandeel in de kiezerstoename, betekenen in totaal -  vergeleken bij 
1956 -  een verlies van ruim 290.000 stemmen (7 zetels). Vóór en na de verkiezingen van 
1956 was de PvdA regeringspartij, sedert 1959 oppositiepartij. Dit verlies is niet enkel 
toegevallen aan de PSP, welke vergeleken bij 1956 189.020 stemmen behaalde, waarvan 
een belangrijk deel van de CPN afkomstig moet zijn.
W D :  Deze partij vertoont, vergeleken bij 1956, toen zij oppositiepartij was, een belang
rijke stijging. Vergeleken bij 1959, in welk jaar haar oppositioneel optreden het grootste 
succes boekte, is zij ernstig teruggevallen, alhoewel het verlies geringer is dan geducht 
werd. Innerlijke spanningen in het laatste jaar binnen de partij hebben dit verlies mede 
beïnvloed.
ARP: De teruggang van deze protestantse groepering heeft zich voortgezet. Daarbij moet 
ook hier gesteld worden dat naast dit verlies het normale aandeel in het kiezersaccres ge
heel is weggebleven. In totaal betekent dit een verlies van ruim 74.000 stemmen (2 ze
tels). De belangrijke positie van haar voormannen in het door de Boerenpartij zo zeer be
streden Landbouwschap is ongetwijfeld mede debet aan deze achteruitgang. De vooruit-
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gang van SGP en GPV is niet belangrijk boven het normale accres, dat verwacht mocht 
worden. Het verlies van de ARP is hierdoor derhalve niet te verklaren.
CHU: De stijging in deze partij heeft zich voort gezet, ondanks verlies aan met name de 
Boerenpartij. Een deel van het verlies van de ARP is hier terecht gekomen.
CPN: Het verlies van de CPN, plus het niet gerealiseerde aandeel in de kiezerstoename 
sedert 1956 betekent in feite een stemmenverlies van ruim 123.600. Ongetwijfeld zijn 
deze voornamelijk aan de PSP toegevallen.
PSP: Deze in 1956 nog niet opgetreden partij behaalde ruim 189.000 stemmen (4 zetels), 
vrijwel geheel afkomstig van CPN en PvdA.
Boerenpartij: Deze partij behaalde in 1963 ruim 133.000 stemmen, voornamelijk afkom
stig uit de middengroepen van KVP, VVD, ARP en CHU.
Overige partijen: De door deze snipperpartijen behaalde stemmen -  in totaal ± 97.000 -  
zijn eveneens afkomstig van VVD, KVP, CHU en ARP.
4. Bij deze uitslag in 1963 kan moeilijk worden gesproken van een desavouering van het 
beleid van het kabinet-De Quay door de kiezers. Integendeel. Onder de gegeven omstan
digheden is voortzetting van het beleid van het kabinet-De Quay derhalve zeker verant
woord. Daarbij rijzen echter de volgende twee vragen:
-  Heeft de ervaring van de laatste jaren de wenselijkheid van toch enige 'formele' bin

ding aan de fracties doen zien? Dit punt heeft in 1959 sterk op de voorgrond gestaan 
en is toen als ongewenst afgewezen. De inzichten hierover lopen nogal uiteen. Een 
formele binding over de gehele linie van het regeringsbeleid moet mijns inziens sterk 
worden ontraden. Verdient nochtans een 'formele' binding op enkele controversiële 
hoofdpunten, mits niet te strak omlijnd, geen overweging en zo ja, ten aanzien van 
welke onderwerpen?

-  Is verbreding van de samenstelling van dit kabinet met figuren uit de PvdA mogelijk? 
Hoe staan de onderscheiden groeperingen hier tegenover en in hoeverre is het ant
woord op de eerste vraag hierbij van belang?

5. Wordt uitgegaan van in het algemeen voortzetting van het huidig beleid en zoals reeds 
gesteld, is dit gezien de uitspraak van de kiezers voor de hand liggend -  dan is het duide
lijk dat de huidige minister-president prof. dr. De Quay de eerst aangewezene is om belast 
te worden met het onderzoek naar bovenstaande vraagpunten. Naast zijn persoonlijke 
kwaliteiten beschikt hij over de ervaring welke voor deze vraagpunten wenselijk is. 
Mocht zijnerzijds hiertegen overwegende bezwaren bestaan, dan zou -  in overleg met 
hem -  wellicht nog gedacht kunnen worden aan een ander lid van het huidig kabinet. In 
dit verband is het echter zeer te betreuren dat mr. Cals om gezondheidsredenen niet be
schikbaar is.
6. Het instellen van zodanig onderzoek zou ook aan een fractievoorzitter -  en bij deze 
uitslag zou het de heer dr. De Kort zijn -  kunnen worden toevertrouwd. Ik meen noch
tans op grond van vorenstaande overwegingen het volgen van deze gedragslijn niet voor
op te moeten stellen. Hierin zou in zekere zin een prejudiciëren ten aanzien van voormelde 
punten gezien kunnen worden. Bij dit alles is vanzelfsprekend van belang de vraag of de 
adviezen van de fractievoorzitters in deze richting wijzen.
7. Mijn gedachten zijn voor dit onderzoek voorts uitgegaan naar de huidige voorzitter 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. F.J. van Thiel. Aan zijn aanwijzing is het 
risico verbonden dat -  mijn eigen ervaring heeft dit geleerd — een groepering, welke zich 
teleurgesteld voelt, dit mede wijt aan de informateur. Voor een Kamervoorzitter is het
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vertrouwen in zijn onpartijdigheid een zeer groot goed. Deze zou in het geding kunnen 
komen. Een buitenstaander zou in laatste instantie met het onderzoek kunnen worden be
last. Deze moet dan zo vrij mogelijk staan en niet betrokken zijn geweest bij de problema
tiek van 1959. Hierbij ware te denken aan prof. dr. Van den Brink.
8. Een informatieopdracht zou zich strikt dienen te beperken tot een onderzoek ten aan
zien van beide, onder 5. aangeduide punten. De juiste omschrijving hiervan ware alsdan 
nader te bezien.
9. Zou reeds uit de adviezen van fractievoorzitters genoegzaam blijken dat een verbre
ding van de samenstelling van het kabinet onder de gegeven omstandigheden uitgesloten 
is te achten en een voortgaan op de huidige basis gewenst wordt door alle hierbij betrok
ken groeperingen, dan is mijns inziens een informatieopdracht niet langer op haar plaats 
en zou een te verstrekken formatieopdracht in feite neerkomen op het opstellen van een 
nieuw program, alsmede het overwegen van de veranderingen welke in personeelsbezet
ting (ministers en staatssecretarissen) en eventueel in de departementale indeling wense
lijk respectievelijk geboden zijn.

Met eerbiedige hoogachting, Dr. L.J.M. Beel

18 mei
15.00 uur. Tweede bespreking met HM de Koningin, als minister van Staat. HM vroeg 
mij of ik bereid was als informateur op te treden. Heb Haar meegedeeld dat ik mij hier
over wenste te beraden. In eerste instantie leek het mij ongewenst, te meer waar ik het ge
voel had op grond van mijn informatie-adviezen in 1958 en 1959 niet meer bij de PvdA- 
fractie persona grata te zijn. De Koningin deelde mij mee hierover dr. Drees te hebben 
benaderd. Deze was van oordeel dat deze groepering nog steeds vertrouwen in mij stelde. 
Ik vroeg Haar of het bezwaar ontmoette, indien ik, alvorens te beslissen, inzage nam van 
de adviezen aan Haar uitgebracht. Zij stelde mij deze ter hand. Bij vluchtige inzage bleek 
mij reeds dat dr. De Kort in zijn advies aandrong op directe aanwijzing van een formateur 
uit zijn fractie. Mocht informatie Haar niettemin gewenst voorkomen, dan -  aldus dr. De 
Kort -  moest ook deze geschieden door een lid van de fractie. Daarbuiten werden enkel 
genoemd prof. De Quay en mr. Romme. Ik vestigde hierop Haar aandacht en zei dat een 
informatie slechts zin had, bijaldien de informateur zou kunnen rekenen op de volle 
medewerking van de fractievoorzitters. Onder de gegeven omstandigheden betwijfelde ik 
zeer of ik op Haar verzoek zou kunnen ingaan.

De Koningin gaf mij Haar bezorgdheid te kennen over het feit dat dr. De Kort tijdens 
het onderhoud met Haar nimmer een eigen oordeel had te kennen gegeven, doch steeds 
had gesproken over de visie van zijn fractie, de opvatting van een deel van zijn fractie en
zovoorts. De Koningin vroeg zich af of een opdracht tot (in)formatie aan dr. De Kort niet 
betekenen zou dat de gehele fractie zou mee(in)formeren, hetgeen volstrekt onjuist zou 
zijn. Ik zei Haar dat ook ik deze vrees deelde en dat niet aanvaardbaar achtte. Voorts 
vroeg ik of ik mijn antwoord mocht opschorten tot 20 mei en of het bezwaar ontmoette, 
als ik een tweetal vrienden zou raadplegen over de situatie, vooraleer ik Haar bescheid 
gaf. Ik doelde hierbij op prof. De Quay en mr. Romme. Zij stemde hiermee in en ver
zocht mij om, mocht ik tot de slotsom komen niet zelf te informeren, Haar te adviseren 
over degene tot wie zodanig verzoek dan zou kunnen worden gericht.

18.00 uur. Ik belde prof. De Quay in Beers op en sprak met hem af als tijdstip voor onze 
bespreking zondag 19 mei te 14.30 uur.
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19 mei
14.30 uur. Bij prof. De Quay trof ik aan minister Korthals181, die echter aan onze be
spreking geen deel heeft genomen. Prof. De Quay deelde mijn mening dat ik onder de 
gegeven omstandigheden op het verzoek tot informatie niet kon ingaan. Hij bleef op het 
standpunt staan dat hijzelf deze informatie niet kon doen, daar dit de indruk zou wekken 
dat hij bereid zou zijn als minister-president terug te keren, hetgeen niet dan bij gebleken 
noodzaak het geval was. Met mijn suggestie om in aansluiting op het advies van dr. De 
Kort mr. Romme voor te dragen voor een informatieopdracht stemde hij volledig in. Nu 
dr. De Kort deze naam zelf -  zij het op het tweede plan -  naar voren had gebracht, mocht 
worden verwacht dat aan mr. Romme ook van de zijde van dr. De Kort volle medewer
king zou worden verleend. Deze laatste zal de tegenvaller -  zelf niet aangewezen te zijn -  
minder zwaar vallen bij een opdracht aan mr. Romme dan aan mij. Mr. Romme bleek in 
een gesprek met minister Klompé te kennen hebben gegeven een formatieopdracht zeker 
te zullen afwijzen, doch op een eventueel verzoek om als informateur op te treden te wil
len ingaan.

Prof. De Quay deelde mijn opvatting dat tegen een directe formatieopdracht aan dr. De 
Kort ernstige bezwaren bestonden, gezien zijn persoon en zijn gebrek aan ervaring op dit 
terrein. Zijns inziens kon dr. De Kort noch voor de post van minister en zeker niet voor 
de post van minister-president in aanmerking komen. Voorts stond ook hij op het stand
punt dat, als verbreding van de basis van het huidige kabinet onmogelijk zou blijken, 
voortzetting van de groepering KVP, ARP, CHU en VVD het meest met de uitslag van 
de verkiezing 1963 in overeenstemming zou zijn te achten.

Voor minister-president kwam zijns inziens in aanmerking minister Marijnen182. Zijn 
persoon, kwaliteiten en optreden werden in het kabinet zeer gewaardeerd. Ook bij de be
sprekingen op internationaal niveau -  EEG, WEU, enzovoorts -  was zijn optreden steeds 
evenwichtig en bewust.

Mocht HM met deze gedachte instemmen, dan zou ook volgens dr. De Quay het ge
wenst zijn dat hem de vraag zou worden voorgelegd of hij tegen een voorafgaande in
formatie door mr. Romme enige bedenking zou hebben, omdat hij liever dit onderzoek 
binnen het kader van een formatieopdracht zelf zou verrichten.

Ik vroeg hem of de omstandigheid dat het landbouwbeleid van het Landbouwschap in 
de verkiezingsperiode sterk op de voorgrond is gekomen -  actie Koekoek -  hier niet in de 
weg stond. Dit was zijns inziens niet het geval.

21.00 uur. Bespreking ten huize van mr. Romme. Met mr. Romme besprak ik de situatie 
en stelde hem op de hoogte van het gesprek, hetwelk ik met HM de Koningin en nadien 
met dr. De Quay had gevoerd. Ook hij deelde mijn opvatting dat een opdracht aan dr. De 
Kort weinig raadzaam was te achten, ofschoon hij uit hoofde van zijn voorzitterschap van 
de fractie in aanmerking zou moeten komen. Met de gedachte van een voorafgaande in
formatie stemde de heer Romme in en op mijn vraag of ik hem, nu zijn naam voorkwam 
in het advies van dr. De Kort daarvoor mocht voordragen bij HM de Koningin, luidde het 
antwoord bevestigend. Ofschoon naar zijn verwachting een aanwijzing van mij, ook als 
informateur, niet op verzet zou stuiten bij de KVP-fractie, achtte ook hij het tactischer dat 
ik zelf mij niet daarvoor beschikbaar zou stellen. Hij zou het nochtans op prijs stellen,

181 H.A. Korthals (VVD), demissionair minister van Verkeer en W aterstaat en vice-premier.
182 V.G.M. Marijnen (KVP), demissionair minister van Landbouw en Visserij.
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wanneer aan mr. Marijnen zou worden voorgelegd de vraag of hij de voorkeur gaf om 
direct als formateur te worden aangezocht, dan wel eerst na een informatie door mr. 
Romme.

20 mei
9.00 uur. Op dit tijdstip had ik een bespreking met HM de Koningin op paleis Soestdijk. 
Ik had daarbij de hoofdingang vermeden, zodat mijn bezoek geheel onopgemerkt is ge
bleven. Ik deelde Haar mijn standpunt mee. Zij toonde hiervoor ten volle begrip. Het 
verstrekken van een informatieopdracht aan mr. Romme meende ook zij afhankelijk te 
moeten stellen van de wens van mr. Marijnen. Deze was in Brussel, doch werd dezelfde 
morgen nog telefonisch bereikt. Hij bleek de voorkeur te geven aan een voorafgaande 
informatie door mr. Romme.

Met HM de Koningin besprak ik nog de omschrijving van de informatieopdracht. Ik 
zei Haar, het wenselijk te vinden hierin tot uitdrukking te brengen dat de uitslag van de 
verkiezing mede in het geding zou zijn. Wij kwamen tot de volgende formulering, welke 
aan de directeur van het Kabinet werd voorgelezen: 'een onderzoek in te stellen naar de 
mogelijkheden van een kabinet dat, rekening houdend met de uitslag van de verkiezing, 
zich verzekerd kan achten van een zo breed mogelijke steun van het parlement’.

Vervolgens werd de heer Romme ten paleize ontboden en aanvaardde de opdracht tot 
informatie.

Informateur Romme kwam op basis van nota's van de departementen en de urgentie
programma's van de politieke partijen tot 38 'bouwstenen' die samen het regeringspro
gram zouden moeten vormen. Op deze wijze werden tal van controversiële punten geïn
ventariseerd en mocht ook de PvdA aan de besprekingen deelnemen. Het eindrapport van 
informateur Romme van 4 juni liet een vijfpartijenkabinet open, hoewel de betrokken par
tijen deze figuur liever niet wilden. Ondertussen werd door Romme, Beel, De Quay en 
Marijnen geconfereerd over de strategie. Zij wensten dat Marijnen formateur werd en niet 
de voorzitter van de KVP-fractie, De Kort. Hun opzet mislukte door toedoen van De 
Kort, die namens zijn fractie hiertegen bezwaar aantekende, alsmede van De Quay. De 
laatste wilde niet opnieuw premier worden en adviseerde de koningin De Kort als forma
teur te benoemen, met als voorwaarde dat Marijnen premier behoorde te worden. Romme 
sloot zich uiteindelijk bij dit advies aan. Marijnen kon geen formatieopdracht aannemen 
omdat hij dan in conflict zou komen met de KVP-fractie, die zo uitdrukkelijk voor De 
Kort had gekozen J 83

4 juni
21.00 uur. Bezoek aan HM de Koningin op paleis Soestdijk, op uitnodiging van HM de 
Koningin (geheim). Ik vermeed de hoofdingang volgens afspraak en werd opgewacht 
twee km daarvoor bij een tuinhek van het paleis. De Koningin deelde mij mee dat het in 
Haar voornemen lag dr. De Kort een opdracht tot formatie te geven. Het bleek mij dat dit 
Haar ook geadviseerd was door mr. Romme en dr. De Quay. Zij vroeg hierover mijn 
zienswijze. Ik stelde dat ik begrip had voor die gedachte, doch tegelijkertijd verontrust 
was. Een opdracht aan dr. De Quay meende ik verre te moeten prefereren. Dr. De Kort 
mist naar mijn inzicht de gave om een formateurschap succesvol te kunnen beëindigen.

183 Maas, Kabinetsformaties, p. 100-106.
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Daarenboven zag ik daarbij de moeilijkheid dat hij alsdan hetzij als minister-president, 
hetzij als minister zou gaan optreden. Voor een dergelijk ambt heeft hij niet het formaat. 
Het gaat hierbij niet enkel om intellectuele gaven -  deze ontbreken bij hem geenszins -  
maar om het savoir vivre\ om een all round uitgegroeid zijn; om de gave de belangrijke 
problematiek aan te kunnen en zich op dit niveau te kunnen bewegen, ook internationaal. 
En deze ontbreken. Zijn benoeming tot voorzitter van de grootste fractie is een fout, die 
zich in het bijzonder op dit kritieke ogenblik wreekt. Zou hij zelf niet in het kabinet zitting 
nemen, dan is de positie van degene, die -  zou hij niettemin daarin slagen -  als minister
president gaat optreden, minder prettig. Hij zal dan van de voorzitter van de grootste frac
tie steeds vernemen dat hij het kabinet vormde.

Ik grondde mijn oordeel op mijn kennen van dr. De Kort sinds tal van jaren en op de 
daarbij opgedane ervaringen. Bij een keuze tussen dr. De Quay en dr. De Kort was mijns 
inziens de beslissing duidelijk. Aan dr. De Quay zou in zeer sterke mate voorrang moeten 
worden gegeven. Zijn benoeming tot formateur lag voor de hand bij de uitslag van de 
verkiezing van 15 mei. Ik herinnerde HM de Koningin aan ons beider vrees dat de fractie 
bij een formatieopdracht aan dr. De Kort te grote invloed daarop zou uitoefenen, daar dr. 
De Kort in tegenstelling tot zijn voorganger niet boven de fractie staat en gezag mist. HM 
zei me haar te zijn verzekerd dat dr. De Kort bij een formatieopdracht zelfstandig zou op
treden. Inmiddels was door dr. De Kort aan dr. De Quay meegedeeld dat bij de fractie 
van de KVP overwegende bedenkingen bestonden tegen minister Marijnen als minister
president. Na een uitvoerige gedachtenwisseling besloot HM de Koningin om alsnog een 
beroep te doen op dr. De Quay. Wij begaven ons van de bibliotheek naar Haar werkver
trek, alwaar zij dr. De Quay opbelde.

In mijn bijzijn deed zij een nadrukkelijk beroep op hem, alsnog een formatieopdracht 
te aanvaarden. Dr. de Quay bleef bij zijn afwijzend standpunt, voornamelijk omdat hij 
dan allerwaarschijnlijkst als minister-president, althans als lid in het nieuwe kabinet zou 
moeten terugkeren. Aan het einde van het gesprek, hetwelk ongeveer een half uur duur
de, zegde dr. De Quay toe zich opnieuw te zullen beraden en HM de volgende morgen te 
zullen berichten. Tegen kwart voor twaalf verliet ik het paleis.

5 juni
De volgende morgen berichtte dr. De Quay aan HM de Koningin dat hij zijn bezwaren 
handhaafde en dus verzocht niet met een opdracht te worden belast. HM de Koningin 
ontbood daarop dr. De Kort en verstrekte hem de formatieopdracht. Hij vroeg deze in 
beraad te mogen houden.

Formateur De Kort ging omzichtig te werk. Wetende dat in de partijtop en bij de meer
derheid van zijn fractie voorkeur bestond voor regeringssamenwerking met de VVD, 
moest hij zich eerst van de PvdA zien te ontdoen. Hij scherpte daarom het ontwerp voor 
een regeringsprogram van Romme aan, in de verwachting dat de PvdA daardoor zou af
haken. Fractievoorzitter Vondeling doorzag evenwel deze tactiek en deed verscheidene 
concessies. Op 20 juni werd de form ateur voor het blok gezet -  niet door Vondeling, 
maar door W D -fractievoorzitter Toxopeus. Vooraleer Toxopeus verder wilde praten, 
diende De Kort eerst een keuze te maken tussen zijn partij en de PvdA. Zonder over
tuigende argumenten voor de uitschakeling van de PvdA, koos de formateur op 24 juni 
voor de W D . Vondeling kreeg in een amice-briefje, dat voornamelijk een kennisgeving 
van de keuze bevatte. Een botte afwijzing die Vondeling 's avonds in een radio-interview
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tot de verzuchting bracht: 'Dikkerdje, dikkerdje, ik sta paf!' De ook in eigen kring heftig 
bekritiseerde formateur had zich onrnogelijk gemaakt. Op 26 juni gaf De Kort zijn forma
tie opdracht terug.184 De dag daarop ontbood de koningin Beel.

27 juni

Mevrouw,
In aansluiting aan het onderhoud, hetwelk ik hedenmorgen met U mocht hebben, 

moge ik het daarbij mijnerzijds gegeven advies in de volgende punten samenvatten:
1. De nieuw aan te wijzen formateur zal verstandig doen zich geheel te distantiëren van 

de formatiepoging van dr. De Kort.
2. De nieuw aan te wijzen formateur dient uit te gaan van de uitslag van de verkiezingen 

en het resultaat van het onderzoek van mr. Romme als informateur.
3. Een vijfpartijenkabinet wordt onder de gegeven omstandigheden niet gewenst geacht.
4. De uitslag van de verkiezingen wijst uit dat voortzetting van het beleid van het kabi- 

net-De Quay door de kiezers wordt voorgestaan.
5. Dit brengt mee dat bij een vierpartijenkabinet dient te worden uitgegaan van de vier 

fracties welke bij het kabinet-De Quay waren betrokken. Allereerst dient dus te wor
den gesondeerd of voortzetting met medewerking van deze vier groepen te realiseren 
is.

6. Mocht dit op overwegende moeilijkheden blijken te stuiten, dan moet openstaan een 
overleg met de voorzitters van de drie christelijke groeperingen en de groepering van 
de PvdA.

7. Mijns inziens doet de nieuwe formateur er verstandig aan om het eerste overleg te 
voeren met de voorzitters van de KVP-, de ARP- en de CHU-fractie, om te weten te 
komen of deze voldoende instemming betuigen met de hiervoren geschetste ontwik
keling en procedure.

8. Is gebleken dat voldoende instemming bestaat, dan waren de beide voorzitters van de 
VVD en PvdA hiervan in kennis te stellen, opdat van de aanvang af duidelijkheid 
bestaat.

9. Wat de bindingen betreft, deze waren te beperken tot de werkelijk controversiële, 
belangrijke kwesties. Deze moeten in het overleg met de vier terdege worden door
gesproken. Overigens ware te volstaan met een gentleman's agreement voor wat de 
overige punten van het rapport-Romme betreft, zo nodig nog aangevuld.

10. Dr. De Quay ware aan te zoeken als formateur. Dit behoeft niet te betekenen dat hij 
per se zich daardoor verbindt om weer minister-president te zijn in het nieuwe kabi
net.

11. Zou hij onverhoopt niet slagen, dan ware te denken aan prof. dr. Zijlstra.
Met eerbiedige hoogachting, de vice-president van de Raad van State.

De koningin verzocht Beel op 28 juni 1963 een onderzoek in te stellen 'naar de mogelijk
heden om te kometi tot een spoedige vorming van een kabinet, dat zich verzekerd kan 
achten van een vruchtbare samenwerking met de Volksvertegenwoordiging.' Op 5 ju li 
1963 deed Beel het rapport van zijn informatiewerkzaamheden de koningin toekomen, 
vergezeld van een memorandum op basis waarvan hij te werk was gegaan:

1 84 Ibidem , p. 107-113 en Duynstee, Kabinetsformaties, p. 292-310.
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5 ju l i
Nadat ik op 28 juni de dossiers ter inzage mocht ontvangen inzake de informatie-Romme 
en de formatiepoging-De Kort heb ik een memorandum opgesteld over de opzet van mijn 
in te stellen onderzoek, de uitgangspunten en de te volgen procedure. Een exemplaar van 
dit memorandum heb ik bij dit rapport gevoegd; naar de inhoud moge ik kortheidshalve 
eerbiedig verwijzen.

Achtereenvolgens heb ik op 1 juli ontvangen de fractievoorzitters van KVP, ARP en 
CHU, op 2 juli de fractievoorzitters van PvdA en VVD. Met de inhoud van het memoran
dum en mitsdien ook met uitgangspunten en procedure van mijn onderzoek hebben de 
fractievoorzitters van KVP, VVD, ARP en CHU volledig ingestemd. De fractievoorzitter 
van de PvdA vroeg begrip voor zijn afwijkende visie over de uitslag van de verkiezingen 
en verwees voorts naar zijn op 27 juni na de mislukking van de formatiepoging-De Kort 
aan Uwe Majesteit uitgebracht advies. De door mij voorgestane procedure achtte hij noch
tans logisch, bijaldien ik zou vasthouden aan mijn premissen.

Op 2 juli 1963 deed ik vervolgens aan de fractievoorzitters van KVP, VVD, ARP en 
CHU een nota185 toekomen, bedoeld als handleiding voor een op 4 juli 1963 te mijnen 
huize te voeren bespreking. Ook deze nota is als bijlage bij dit rapport gevoegd. Deze 
nota heeft -  nadat de vier voorzitters met hun fracties daarover hadden beraadslaagd -  
onderwerp van bespreking uitgemaakt in de bijeenkomst van 4 juli laatstleden.

Deze bijeenkomst heeft geleid tot volledige overeenstemming over aard en omvang van 
de aan te gane bindingen, over de controversieel geachte punten en over de bij de zetel
verdeling in acht te nemen verhouding. De definitieve tekst van de gemaakte afspraken 
moge ik Uwe Majesteit hierbij eveneens doen toekomen.

185 Niet opgenomen.
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Memorandum
1. Vertrouwelijk karakter van het in te stellen onderzoek. Een van de voorwaarden voor 
een succesvol onderzoek is wel dat het zijn vertrouwelijk karakter niet verliest. Het is dan 
ook geboden dat de besprekingen een strikt vertrouwelijk karakter dragen. Met name 
moet ik u verzoeken hierover noch direct noch indirect mededelingen aan de pers (radio, 
televisie) te doen.

Ik heb natuurlijk begrip voor uw verantwoordelijkheid als fractievoorzitters, doch mag 
wel verwachten dat -  voorzover u informatie aan uw fractie nodig acht -  deze geschiedt 
onder gehoudenheid van geheimhouding. Het gevaar van uitlekken is bij een fractie met 
vele leden niet gering. Ik reken erop dat u met de voorlichting van uw fractie dan ook 
grote voorzichtigheid in acht zult nemen en niet verder zult gaan dan u strikt nodig acht 
om te kunnen adviseren. Mijnerzijds zal ik door tussenkomst van dr. Lammers186 aan de 
pers, voor wat deze eerste reeks van besprekingen betreft, meedelen dat zij een oriënte
rend karakter hebben gedragen en dat ik de fractievoorzitters in kennis heb gesteld van de 
opzet van mijn onderzoek, uitgangspunten en procedure. Bij elk verder onderhoud zullen 
wij ook aan de publiciteit aandacht schenken en in onderling overleg komen tot een af
spraak over de wijze van informatie van uw fractie, opdat misverstanden zoveel mogelijk 
worden voorkomen.
II. Informatie -  geen formatie. HM de Koningin heeft mij verzocht een 'onderzoek' in te 
stellen. Dit betekent dus een 'informatie' en geen 'formatie'. Zou bij een formatieopdracht 
direct de vraag rijzen of de nieuwe formateur wellicht in bepaalde opzichten aansluiting 
zoekt aan de plaats gevonden hebbende -  niet geslaagde -  formatie-De Kort, respectieve
lijk of hij als uitgangspunt van zijn arbeid een bepaalde fase uit deze formatie neemt, deze 
vraag is thans niet aan de orde. Bij deze informatie richt ik mij tot de fractievoorzitters van 
KVP -  PvdA -  VVD -  ARP en CHU.
III. Uitgangspunten onderzoek. Voor deze nieuwe informatie zullen uitgangspunten zijn:
A. De uitslag van de op 15 mei 1963 gehouden verkiezingen. Er wordt -  en dit behoeft 
niet te verwonderen -  verschillend gedacht over de uitslag van deze verkiezingen. Vast 
staat nochtans dat zij allerminst een désaveu  inhouden voor wat betreft het door het 
kabinet-De Quay gevoerde beleid. Eerder kan het tegendeel gesteld worden, namelijk dat 
voortzetting van dit beleid -  in het algemeen -  wordt voorgestaan.
B. De 'Bouwstenen' van mr. Romme van 1 juni 1963. De 'Bouwstenen' hebben 
betrekking zowel op de aard en omvang van de aan te gane bindingen als op een reeks 
van actuele -  deels controversiële -  vraagstukken.
Vanzelfsprekend is voorts nauwgezet aandacht geschonken aan de aan HM de Koningin 
in eerste en tweede fase uitgebrachte adviezen.
IV. Vijfpartijenkabinet. Een van de conclusies uit het rapport-Romme luidt: 'de mogelijk
heid van een vijfpartijenkabinet is programmatisch beschouwd niet uitgesloten'. Zoals hij 
het uitdrukt, is het antwoord op de vraag naar deze mogelijkheid: 'op het randje af net niet 
meer'. Ik meen te mogen concluderen, dat hiernaar onder de gegeven omstandigheden 
niet moet worden gestreefd en wel uit hoofde van: 1. de kans op grotere partijspanningen;
2. het gaan ontbreken van een gezonde oppositie; 3. het gelukkig ontbreken van een 
'noodsituatie’; 4. de zetelverdeling. Heeft deze conclusie uw instemming?

186 G.J. Lammers, voorlichter van de Rijksvoorlichtingsdienst.
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V. Vierpartijenkabinet. Bij de vorming van een vierpartijenkabinet zullen steeds betrok
ken zijn: KVP, ARP en CHU. Het is daarom dat ik mijn informatie bij de voorzitters van 
deze fracties ben aangevangen. Daarna volgt mijn bespreking met de voorzitters van de 
PvdA- respectievelijk de VVD-fractie.
VI. Door mij te volgen procedure. Mijn onderzoek heeft zich nu allereerst te richten op 
de mogelijkheid van de vorming van een vierpartijenkabinet. Hiervoor zijn twee moge
lijkheden denkbaar, te weten een samengaan van KVP, ARP en CHU met PvdA of met 
VVD. Uitgaande van de uitslag van de verkiezing -  die zeer zeker niet kan worden geïn
terpreteerd als een 'het roer moet om’ -  richt ik mijn onderzoek allereerst op de mogelijk
heid van een kabinet op de huidige basis KVP -  VVD -  ARP en CHU.

Het is mij gebleken dat van de zijde van de voorzitters van de onder V. vermelde drie 
groeperingen voorkeur wordt uitgesproken voor een voortzetting van het beleid van het 
kabinet-De Quay, althans zeer zeker in hoofdlijnen. Het gaat dus over de vraag: Zal deze 
voortzetting geschieden met de huidige partners of met vervanging van de partner-VVD 
door de PvdA? Het ligt voor de hand dat daarbij allereerst wordt nagegaan of niet dezelf
de partners, die aan het beleid 1959-1963 vorm en inhoud gaven, daartoe zich kunnen 
vinden. Op zeer korte termijn wens ik derhalve te hebben gesondeerd of reële overeen
stemming tussen de voorzitters van deze fracties is te verkrijgen over aard en omvang van 
de aan te gane bindingen en de belangrijke controversiële punten.

De hierover te voeren bespreking laat geen ruimte voor vaagheid; alle voorgelegde 
punten zullen grondig onder ogen dienen te worden gezien en de opvattingen ter zake 
zullen duidelijk naar voren moeten treden. Wordt overeenstemming verkregen, dan neem 
ik aan dat daarmee de drie fractievoorzitters de voorkeur geven aan een verder samenspel 
met de VVD en derhalve niet van partner wensen te veranderen en dat ook de VVD zulks 
voorstaat. Is deze overeenstemming niet verkregen, dan houdt dit in dat voor een verder 
samengaan met de VVD de voorwaarden niet aanwezig worden geacht. In dat geval zal ik 
het overleg openen tussen de voorzitters van de fracties van KVP -  PvdA -  ARP en 
CHU.

Stuit dit eveneens af op ernstige bezwaren en tegenstellingen, dan wens ik nog een ge
sprek te voeren met de voorzitters van KVP -  ARP en CHU, waarna ik mijn onderzoek 
als geëindigd zal beschouwen en ik aan HM de Koningin zal rapporteren over mijn bevin
dingen.
VII. Regeringsprogram. Aan de fractievoorzitters zal ik niet een volledig regeringspro
gram overleggen. Ik acht dit niet op mijn weg als informateur liggen. Ik zal mij beperken 
tot een nota, houdende een weergave van de mijns inziens werkelijk voor de komende pe
riode belangrijke controversiële punten, ten aanzien waarvan het noodzakelijk is dat deze 
worden doorgesproken en een gemeenschappelijk standpunt wordt bepaald.

Dit standpunt zal bij verkregen volledige overeenstemming alsdan bindend zijn in die 
zin dat de fractievoorzitters ter zake zich sterk maken voor hun fractie in de geest als mr. 
Romme in punt 1 van zijn 'Bouwstenen' stelt. Deze punten zullen vervolgens -  in de 
overeengekomen formulering -  deel uitmaken van het program, hetwelk de formateur zal 
voorleggen aan de aan te zoeken ministers.

De controversiële punten maken deel uit van de nota-Romme. Voor het overige zullen 
zijn 'Bouwstenen' ook als bouwstenen voor het regeringsprogram gaan gelden en daarin 
dus worden opgenomen, voorzover de formateur in overleg met de aan te zoeken minis
ters hun vermelding in het program voor de periode 1963-1967 nodig acht. Indien zij als-
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dan worden opgenomen, worden zij ook door de fractievoorzitters aanvaard, mits daarbij 
niet afgeweken wordt van de ten aanzien van de Bouwstenen-Romme verkregen overeen
stemming.

Aan de formateur moet ik overlaten hoever hij met de zijnen wil gaan bij het opstellen 
van zijn program. Deze vrijheid heeft de formateur echter niet ten aanzien van die belang
rijke, controversiële onderwerpen, waarover tijdens het door mij in te stellen onderzoek 
overeenstemming wordt verkregen. Ik laat dus de Bouwstenen-Romme in beginsel intact; 
slechts nader onderzoek van de nog bestaande controversen.
VIII, Controversiële o f mogelijk controversiële punten.
-  aard en omvang binding;
-  prioriteiten;
-  woningbeleid en huurverhogingen;
-  landbouwbeleid;
-  sociale zekerheid;
-  fiscaal beleid;
-  televisiebeleid (bezetting tweede televisienet).
Gaarne verneem ik of deze opsomming juist is en voorts of naar uw mening nog andere 
punten als controversieel zijn aan te merken en voor de komende periode 1963-1967 actu
eel zijn.
IX. Overige nog te bespreken punten. Onder de overige nog te bespreken punten reken 
ik:
-  het tijdschema van mijn onderzoek;
-  de bij de zetelverdeling in acht te nemen verhouding.
Voorts die punten, welke de fractievoorzitters nog aan de orde willen stellen.

Informateur Beel negeerde de resultaten van de fase-De Kort volkomen en verkreeg de 
medewerking van de fractievoorzitters van KVP, ARP, CHU en W D . Zij accepteerden  
genoemd memorandum en de daarin vervatte werkwijze, welke vooral de W D  tot voor
zichtigheid en matiging van haar eisen dwong. Zou Toxopeus breken, dan zou de PvdA 
weer aan bod komen. De formatie-De Kort had aangetoond dat Vondeling tot vergaande 
concessies bereid was en overeenstemming over het concept-regeerprogram tot de moge
lijkheden behoorde.

Beel kon voor zijn informatie beschikken over een pas verschenen nota van het Cen
traal Planbureau, waarin een nogal pessimistisch beeld werd geschetst van de beschikbare 
begrotingsruimte. Beel signaleerde zeven controversiële punten in het ontwerp-regeerpro- 
gram van Romme. De andere bouwstenen verwerkte hij in een convenant voor regerings
samenwerking van de vier partijen. De informateur verlangde van de fractievoorzitters 
een 'formele' en van de fracties een 'morele' binding aan zijn ontwerp. Op 4 ju li vond bij 
Beel thuis in Wassenaar een tien uur durende marathonzitting plaats van de vier fractie
voorzitters onder leiding van Beel op basis van memorandum en ontwerp-pro gram, wel
ke leidde tot het zogenoemde 'akkoord van Wassenaar'.

Diezelfde avond kon Beel de koningin het welslagen van zijn arbeid melden. De dag 
daarop leverde hij het eindrapport en memorandum in. Hieraan voegde Beel de tekst van 
het convenant toe. Het akkoord bestond uit de 'gewijzigde bouwstenen voor het rege-
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ringsprogram' en een puntsgewijze opsomming van de gemaakte afspraken over de zeven 
controversiële punten, in totaal een stuk van achttien bladzijden.187

De koningin verzocht De Quay op basis van het akkoord van Wassenaar een kabinet te 
formeren met Marijnen o f Zijlstra als minister-president. De Quay wees haar verzoek om. 
minister-president te blijven af, wel verklaarde hij zich bereid vice-premier te worden, 
met Zijlstra als premier. In de stuurloze KVP-fractie, waarvan De Kort nog altijd voor
zitter was, ontstond grote deining over de uitgeklede sociale paragraaf van het akkoord. 
M et name Veldkamp, demissionair minister van Sociale Zaken, kwam hiertegen in ge
weer. Bovendien ging de KVP-fractie niet akkoord met de antirevolutionair Zijlstra als 
premier. Ook de ARP-fractie was niet gecharmeerd van een premierschap van Zijlstra. 
Formateur De Quay betrok daarom Marijnen bij de formatie. Formateur en aspirant-pre- 
mier stuitten bij het aanzoeken van ministers op onwillige kandidaten -  Veldkamp voorop
-  die het akkoord wilden openbreken. Na overleg met Beel legde De Quay op 15 ju li zijn 
opdracht neer.188

15 juli
De mislukking van de formatiepoging dr. De Quay is te wijten aan verschillende factoren. 
Hiertoe moeten worden gerekend mijns inziens:
1. De crisis in de fractie van de KVP. De voorzitter van de KVP-fractie dr. De Kort be
gon de bespreking in Wassenaar op donderdag 4 juli laatstleden met het afleggen van de 
verklaring dat hij nagenoeg de gehele fractie achter zich had en derhalve een sterkere posi
tie kon innemen dan enige weken tevoren. De verkregen overeenstemming werd niette
min -  voor wat de sociale paragraaf betreft -  achteraf in de fractie ernstig bekritiseerd. Dit 
had ertoe kunnen leiden dat de voorzitter zou zijn gedesavoueerd en had moeten aftreden. 
Dit kon echter niet leiden tot een zich in beginsel niet gebonden achten aan het door hem 
aangegane akkoord. Ondanks ernstig verlies aan gezag bleef dr. De Kort als voorzitter 
optreden. Na veel discussie heeft de fractie het zogenoemde Wassenaars akkoord aan
vaard met -  naar ik meen -  ongeveer 34 stemmen voor, drie onthoudingen.

Men had mogen verwachten dat nu de formatie een vlot verloop zou kunnen hebben. 
De taak van de fracties in het algemeen en dus ook van de fractie van de KVP moest toch 
bij de formatie beperkt blijven tot het terrein de zogenaamde bindingen.
2. Een in het algemeen te sterk terug vallen op fracties gedurende deze laatste fase. Aan 
de fractievoorzitters heb ik tijdens de bespreking van 4 juli laatstleden gevraagd of men 
zich zou kunnen vinden in een zetelverdeling 6-3-2-2. Ik voegde hieraan toe dat, bijaldien 
de minister-president niet uit de sterkste fractie zou voortkomen, denkbaar zou zijn: 7-3- 
2-2; waarbij ik melding maakte van de wellicht te verwachten weigering van dr. De Quay 
als minister-president weer op te treden, en van zijn eventuele bereidheid als vice-minis- 
ter-president, tevens onder meer belast met de zaken van de West, op te treden. Ik noem
de hierbij de naam van prof. Zijlstra. Met name mr. Toxopeus keek hiervan op, maar uit
drukkelijk verzet kwam niet tot uiting. Sterk werd bepleit dat prof. De Quay alsnog bereid 
zou zijn de leiding van het nieuwe kabinet op zich te nemen.

Dr. De Kort had reeds in zijn aan HM de Koningin alsmede tegenover mij aan prof. 
Zijlstra voorrang gegeven boven mr. Marijnen, wiens benoeming tot minister-president 
zijns inziens niet begrepen zou worden in zijn fractie in verband met de kritiek op het ge-

187 Het convenant is opgenomen als noot bij de regeringsverklaring, zie H TK  1963, p. 75 en 122-123.
188 Maas, Kabinetsformaties, p. 115-122 en Duynstee, Kabinetsformaties, p. 310-324.
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voerde landbouwbeleid. Niettemin heeft hij tegenover mij uitdrukkelijk verklaard dat -  
mocht mr. Marijnen toch tot minister-president worden benoemd -  deze benoeming van
zelfsprekend zou worden geëerbiedigd en ook dat hij hem volledig steun zou verlenen. 
Mijns inziens had prof. Zijlstra niet moeten verlangen dat eerst gesondeerd werd of hij 
ook kon rekenen op de steun van de KVP-fractie. Het is een Koninklijke benoeming, 
waar de fractie als zodanig eerst mee geconfronteerd wordt, zodra het nieuwe kabinet zich 
in de Tweede Kamer presenteert. Dan kunnen de onderscheiden verantwoordelijkheden 
eerst tot hun recht komen en wordt het nieuwe kabinet beoordeeld naar zijn samenstelling 
en zijn program.
3. Het ontbreken van een concept-program. Het valt te betreuren dat er geen concept- 
program was. Nu ging het steeds om het akkoord-Wassenaar, hetgeen enkel de contro
versiële punten en met name de prioriteitenbepaling betrof.
4. D e formateur zou niet in het kabinet optreden. Nadat de oplossing-Zijlstra niet moge
lijk bleek, kwam vast te staan dat de formateur buiten het kabinet zou blijven. Dit ver
zwakte zijn positie.
5. De te grote publiciteit. Over de publiciteit is geen goed woord te zeggen. Alles lag op 
straat, als gevolg van het niet in acht nemen van de door de formateur verlangde geheim
houding, met andere woorden de loslippigheid van de kandidaat-ministers.

11.00 uur. Mr. Van Nispen tot Pannerden, secretaris-generaal van het ministerie van Al
gemene Zaken, vroeg mij telefonisch mijn mening over een verklaring, welke de heer De 
Quay in verband met het teruggeven van zijn opdracht wenste af te leggen tegenover de 
pers. Ik nodigde hem uit tot een gesprek. Hij kwam rond elf uur bij mij en legde mij een 
concept voor, waarin ik de reeds de avond tevoren aan dr. De Quay gesuggereerde ge
dachten in grote lijnen terugvond. Ik bracht er nog enkele wijzigingen in aan ter vermij
ding van onder meer staatsrechtelijke bedenkingen. De tekst, waarmee de heer Van Nis
pen zich geheel kon verenigen, luidde:

'Mij stond in de aanvang een oplossing voor ogen, waarbij gedacht werd aan de mo
gelijkheid dat de leiding van het kabinet zou worden toevertrouwd aan de huidige minister 
van Financiën dr. J. Zijlstra. Ik zou dan zelf bereid zijn geweest desgevraagd op te treden 
als vice-minister-president, minister zonder portefeuille. Deze oplossing bleek op dat mo
ment echter niet realiseerbaar. Nadat een gewijzigde opzet, waarbij werd uitgegaan van de 
veronderstelling dat de leiding van het te vormen kabinet zou worden toevertrouwd aan 
de huidige minister van Landbouw en Visserij, mr. V.G.M. Marijnen, mogelijk was ge
bleken, ben ik gestuit op andere moeilijkheden. Het op 4 juli laatstleden te Wassenaar 
gesloten Akkoord werd aanvankelijk weer in discussie gebracht. Deze moeilijkheid werd 
wel ondervangen, maar bij de persoonskeuze van de nieuwe ministers kwam deze weer 
aan de orde. Daarbij traden verschijnselen aan het licht, die niet hebben nagelaten nadelige 
invloed uit te oefenen op de noodzakelijke basis van onderling vertrouwen. Onder deze 
omstandigheden leek mij de door mij gedachte oplossing niet langer verantwoord. Voorts 
gaf de bezetting van enkele belangrijke ministersposten nog aanleiding tot moeilijkheden. 
Om verdere vertraging te voorkomen heb ik mij derhalve verplicht gezien tot bovenge
noemde stap over te gaan.’

Nagenoeg ongewijzigd is de verklaring nadien door de zegsman van dr. De Quay aan 
de pers verstrekt.
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19.45 uur. HM deelde mij telefonisch mee dat de uitgebrachte adviezen het verrassend 
resultaat hadden opgeleverd dat de vier fractievoorzitters van KVP, VVD, ARP, en CHU 
vasthouden aan het Wassenaars akkoord in ongewijzigde vorm en dat de fractievoorzitter 
van de PvdA zich eveneens op het standpunt stelde dat als dit akkoord nog in stand werd 
gehouden; daarop moest worden verder gewerkt.

De KVP-fractievoorzitter had voorts bericht dat de gehele fractie achter mr. Marijnen 
stond als formateur en toekomstig minister-president. Subsidiair dacht hij aan prof. De 
Gaay Fortman als formateur. De fractievoorzitters van VVD, ARP en CHU stonden om 
tactische redenen voor een formatie door mij. Ook zij gaven daarbij de voorrang aan een 
katholiek minister-president. Dr. Vondeling noemde eveneens mijn naam voor het geval 
het Wassenaars akkoord niet langer zou gelden. Ik zou dan mijn onderzoek van begin juli 
kunnen vervolgen op de wijze als destijds door mij voorgestaan. Dit zou dan betekenen 
een onderzoek naar de mogelijkheid van een samengaan met de PvdA.

HM vroeg mij of ik bereid zou zijn om mij als formateur beschikbaar te stellen. Ik heb 
daarop als ernstige bezwaren kenbaar gemaakt: mijn positie als vice-president van de 
Raad van State; het testimonium paupertatis van een opnieuw op mij terugvallen; het be
zwaar van een formatie door iemand die zelf geen zitting zou nemen in het nieuwe kabi
net. Na enig overleg heb ik gevraagd om mijn definitieve beslissing te mogen opschorten 
tot de volgende morgen 8.30 uur. HM stemde hiermee in.

21.00 uur. Op mijn telefonisch verzoek bezocht mij mr. Marijnen. Ik had tevoren getracht 
nog telefonisch contact op te nemen met dr. De Quay, doch kreeg geen gehoor. Met mr. 
Marijnen besprak ik uitvoerig de situatie. Hij lichtte mij omstandig in over het verloop 
van de 's middags gehouden fractievergadering.

Dr. De Kort, die om 16.45 uur op paleis Huis ten Bosch was ontboden, stelde aan de 
vergadering voor om de beschikbare tijd alleen te benutten voor het bepalen van de thans 
te volgen gedragslijn. Hiertegen rezen bezwaren. Na enig tegenstribbelen gaf hij vervol
gens op instigatie van mr. Marijnen aan dr. Veldkamp gelegenheid zijn standpunt uiteen 
te zetten. Deze gaf daarbij naar eigen visie een overzicht in chronologische volgorde van 
hetgeen in de afgelopen weken was gebeurd. Daarop vroeg mr. Marijnen het woord, die 
uitvoerig over al hetgeen zich had afgespeeld zijn mening gaf en daarbij de zijns inziens 
noodzakelijke kritiek op het optreden van dr. Veldkamp niet spaarde. Dit leidde ertoe dat 
vanuit de fractievergadering aan de door hem ontvouwde zienswijze adhesie werd be
tuigd, zozeer zelfs dat dr. Veldkamp na afloop aan de voorzitter van de KVP mr. Aalber
se189 de klacht uitte door de gehele fractie te zijn gedesavoueerd.

Ik stelde vervolgens mr. Marijnen op de hoogte van mijn telefonisch gesprek met HM 
de Koningin en deelde hem mee dat ik zeer ernstige bezwaren had zelf de formatie ter 
hand te nemen. Hij erkende deze bezwaren, doch helde toch sterk over naar de wenselijk
heid van een formatie mijnerzijds. Uitvoerig werd bij eventuele wijzigingen in de perso- 
neelsopstelling tijdens de formatie-De Quay stilgestaan, en bij de bezetting van de tot dus
ver opengebleven posten. Een terugkeer van dr. Veldkamp werd zijns inziens ondanks de 
te verwachten aandrang en repercussies ongewenst geacht en zou ook door meer dan een 
van de andere kandidaten als een onoverkomelijk bezwaar worden gezien.

189 P.J.M. Aalberse jr., voorzitter van de KVP.
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16 ju li
7.45 uur. De volgende morgen heb ik mr. Marijnen meegedeeld dat ik mij niet beschik
baar kon stellen en dat ik hem zou voorstellen als formateur, niet in het minst om hem 
daardoor het voor een minister-president zo noodzakelijke gezag te geven. De positie toch 
van een minister-president, die zelf niet formeert en zijn kabinet gepresenteerd krijgt van 
een derde, boet daardoor al in kracht in. Na enige discussie verklaarde mr. Marijnen zich 
geheel akkoord met mijn zienswijze.

8.30 uur. Ik had een telefonisch gesprek met HM de Koningin ten huize van mr. Röell, 
directeur van het Kabinet der Koningin. Ik deelde HM mee waartoe mijn nader beraad 
had geleid en dat ik het bijzonder wenselijk zou vinden als, gezien de Haar uitgebrachte 
adviezen, de heer mr. Marijnen zou worden belast met de vorming van een kabinet. Zijn 
toekomstige positie -  aannemende dat hij slagen zal -  is veel sterker, bijaldien hijzelf 
heeft geformeerd, dan dat er twee formateurs buiten hem aan te pas komen.

Volgens de mededeling van dr. De Kort heeft mr. Marijnen thans het volle vertrouwen 
van de gehele fractie. De drie andere voorzitters hebben eveneens voorkeur voor een ka
tholieke minister-president. Op elke mogelijke manier dient mijns inziens het gezag van 
de toekomstige minister-president van nu af aan te worden geschraagd en opgevoerd. 
Mocht hij onverhoopt niet slagen, dan zou een aanwijzing van prof. De Gaay Fortman op 
haar plaats zijn. Hij kan dan alle kanten uit; immers het Akkoord van Wassenaar moet dan 
geacht worden in de personele sector niet realiseerbaar te zijn.

Tegen een optreden mijnerzijds als formateur verklaarde ik overwegend bezwaar te 
hebben. Zou ik slagen, dan zou -  waar ik zelf geen deel zou uitmaken van het nieuwe 
kabinet -  de kritiek over het hoofd van de minister-president heen zich richten tot de vice- 
president van de Raad van State. Dit moet tot elke prijs worden vermeden.

HM deelde na enig overleg mijn visie, doch zag nog -  in moreel opzicht -  een moei
lijkheid om na dr. De Quay de heer Marijnen uit te nodigen. Ik wees er Haar op dat als 
gevolg van het neerleggen van de opdracht door dr. De Quay de KVP-fractie zich blijk
baar bewust is geworden van de mede door haar verdeeldheid ontstane ernstige moeilijk
heden. Er was dus nu een gewijzigde situatie ontstaan en een klimaat, waarin -  dankzij 
zijn beslissing -  een oplossing als door hem bedoeld, wellicht mogelijk zal zijn gewor
den. Ik gaf HM in overweging om alvorens mr. Marijnen te ontbieden, dr. De Quay tele
fonisch in te lichten en hem uit te leggen waarom Zij tot deze stap wenste over te gaan. 
HM stemde hierin toe en zegde mij dank voor de gegeven adviezen.

Koningin Juliana nodigde Marijnen uit een kabinet te vormen, waarin deze slaagde. Op 
23 ju li vond het constituerend beraad van het kabinet-Marijnen plaats. Ook Veldkamp 
nam als minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid deel aan het kabinet; hij had zich 
uiteindelijk neergelegd bij de sociale paragraaf van het akkoord van Wassenaar.
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Het akkoord van Wassenaar voorzag onder meer een pacificatiecommissie voor het om
roepbestel. Deze werd in 1963 ingesteld en bestond uit de vier fractievoorzitters van de 
regeringspartijen en vertegenwoordigers van de bestaande omroepverenigingen en van 
wat in december 1964 kwam te heten: de Onafhankelijke Televisie Stichting. De OTS was 
een samenwerkingsverband dat ijverde voor commerciële televisie en bestond uit TROS, 
TV Nederland en TV Noordzee; de laatste stond op het punt te starten met commerciële 
televisie vanaf het kunstmatige REM-eiland voor de Nederlandse kust. De commissie 
boog zich over de vraag o f reclame op radio en televisie moest worden toegelaten en 
moest bovendien de regering van advies dienen over een definitieve regeling van het ge
bruik van een tweede televisienet. Verscheidene Haagse politici hadden nauwe banden 
met de bestaande omroepen, zoals J. Burger (PvdA-Tweede-Kamerlid en voorzitter van 
de VARA), A.B. Roosjen (ARP-Tweede-Kamerlid en voorzitter van de NCRV) en H.W. 
van Doorn (KVP-voorzitter, Tweede-Kamerlid en voorzitter van de KRO), maar ook met 
de OTS, zoals H.K.J. Beernink (CHU-Tweede-Kamerfractievoorzitter), J.E. van Wal
sum (PvdA-burgemeester van Rotterdam) en J.M. Stoffels-van Haaften (VVD-Tweede- 
Kamerlid). D aardoor was de radio- en televisiekwestie politiek enorm belast. (Maas 
spreekt van een soort herhaalde schoolstrijd190).

De scheidslijn vóór en tegen een open omroepbestel met plaats voor commerciële tele
visie liep door alle partijen heen. Het ongelukkige optreden van KVP-minister Th. H. Bot 
verscherpte de tegenstellingen in kabinet en parlement. De regering aanvaardde de motie- 
Baeten191 van 3 december 1964, waarin van haar werd verlangd dat zij vóór 1 maart 
1965 opening van zaken zou geven over de vraag of zij instemde met reclame op radio en 
televisie en met voorlopige toelating van nieuwe zendgemachtigden. Het kabinet was ern
stig verdeeld over de kwestie. Maar liefst negen zittingen van de ministerraad werden aan 
de kwestie gewijd; een voor alle partijen aanvaardbaar compromis werd echter niet ge
vonden. Op 26 februari 1965 diende het kabinet-Marijnen haar ontslag in.192

26 februari
10.30 uur. Telefoon mr. Marijnen. Was in Apeldoorn, ben teruggekeerd.
12.15 uur. Gesprek met secretaris-generaal Algemene Zaken, mr. Van Nispen tot Pan- 
nerden.
14.00 uur. Gesprek met mr. Röell van Kabinet der Koningin.
17.00 uur. Mr. Marijnen (telefoongesprek).

27 februari
13.00 uur. Telefonisch gesprek mejuffrouw mr. De Graaff193.
21.00-01.00 uur. Bezoek mr. Marijnen.

Kabinetscrisis 1965

190 Maas, Kabinetsformaties, p. 133.
191 A.M.I.H. Baeten, Tweede-Kamerlid voor de KVP.
192 Maas, Kabinetsform aties, p. 129-141, Duynstee, Kabinetsform aties, p. 330-348 en P. de Goede, 

'Commerciële omroep en de val van het kabinet-Marijnen in 1965’ in: Jaarboek Mediageschiedenis 2 
(1990) p. 187-216.

193 Mejuffrouw F.M. de Graaff, particulier secretaris van koningin Juliana.
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28 februari
Telefonische gesprekken met mr. Van Thiel, mr. Romme, mr. Marijnen en drs. Schmel
zer194.

1 maart
11.30-13.15 uur. Gesprek met HM de Koningin.

Mevrouw,
In aansluiting aan het gesprek van hedenmorgen moge ik u hierbij mijn in enkele 

punten samengevat schriftelijk advies doen toekomen.
De regel Qui casse les verres, les paye kan bij de voorliggende crisis niet opgaan. De 

tegenstellingen in opvatting omtrent het radio- en televisiebeleid bestonden reeds bij de 
totstandkoming van het kabinet. Het is wenselijk allereerst te onderzoeken of alsnog een 
oplossing van het gerezen conflict mogelijk is. Zodanige oplossing zal -  nu de ideeën 
hierover nog steeds evolueren en de inzichten ter zake nog belangrijk uiteenlopen -  moei
lijk reeds een overeenstemming over een 'definitieve' regeling kunnen inhouden, doch zal 
wellicht beperkt moeten blijven tot een voorlopige voorziening welke zo min mogelijk 
vooruit loopt op de uiteindelijke wettelijke voorziening. Mocht zodanige oplossing alsnog 
mogelijk blijken, dan zou dit inhouden dat het kabinet-Marijnen zijn taak kan voortzetten. 
Daarbij sluit ik enige wijziging in zijn samenstelling niet uit.

Ofschoon in het voorliggende geval er geen conflict naar voren is getreden tussen ka
binet en Kamer, moet in het oog worden gehouden dat het kabinet-Marijnen een parle
mentair karakter draagt. Mocht onverhoopt blijken dat een gemeenschappelijk standpunt, 
momenteel in te nemen met betrekking tot het radio- en televisiebeleid tussen de vier poli
tieke groeperingen, waarop het kabinet steunt, niet bereikbaar is, dan zal onderzocht moe
ten worden op welke andere basis de samenstelling van het kabinet mogelijk is. Alsdan 
zal echter tegelijk met het voorliggende probleem het gehele regeringsbeleid onder ogen 
moeten worden gezien.

In verband met een en ander moge ik adviseren allereerst een onderzoek te doen in
stellen naar mogelijkheden om tot spoedige oplossing van de gerezen crisis te geraken. 
Met deze informatie ware te belasten de voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de 
Katholieke Volkspartij, drs. Schmelzer. Als buitenstaander zou voor een zodanig onder
zoek ir. Staf, oud-minister van Defensie kunnen worden aangezocht.

Met eerbiedige hoogachting, Beel.

2 maart
16.00-17.00 uur. Tweede gesprek met HM de Koningin.

Op dinsdagmiddag 2 maart ontving de koningin minister van Staat Beel. Een kwartier 
nadat Beel het Huis ten Bosch had verlaten, verscheen de uit de vergadering van de KVP- 
fractie weggeroepen Schmelzer op het paleis. Hij aanvaardde de opdracht een onderzoek 
in te stellen om tot een spoedige oplossing van het in het kabinet-Marijnen gerezen ge
schilpunt te geraken. Daags daarop stuurde Beel op 3 maart zijn hieronder volgende 
'overpeinzingen naar aanleiding van de gerezen kabinetscrisis' van 1 maart m a r  de konin
gin.

194 W.K.N. Schmelzer, opvolger van De Kort als KVP-fractievoorziUer.
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3 maart
Voor een goed begrip van deze crisis dient te worden teruggegaan naar de formatie-1963. 
Tot de toen opgestelde 'Bouwstenen-Romme' behoorde een paragraaf met betrekking tot 
de bezetting van het tweede televisienet. Bij inzage van de stukken, welke mij als infor
mateur werden overhandigd, bleek mij dat over de formulering van samenstelling en taak 
van een voorgestane pacificatiecommissie overeenstemming was verkregen tussen de 
fractievoorzitters van KVP, ARP en CHU en voorts dat de fractievoorzitter van de VVD 
deze suggestie niet onaanvaardbaar achtte. In mijn handleiding voor de op 4 juli 1963 
door mij met voormelde fractievoorzitters gevoerde bespreking wees ik hen er onder meer 
op dat 'de verkregen overeenstemming geen oplossing brengt van het probleem en de 
standpunten niet dichter bij elkaar zijn gekomen.'

De tegenstellingen ten aanzien van het te voeren radiobeleid en de opzet daarvan date
ren trouwens van veel oudere datum. In 1946 onder het kabinet-Schermerhom is hierover 
al een strijd gevoerd. Sinds 1963 hebben zich feiten en omstandigheden voorgedaan en 
heeft zich een ontwikkeling voltrokken in, maar vooral buiten, de Kamer die een nader 
gemeenschappelijk standpunt ter zake van dit probleem voor het kabinet op korte termijn 
noodzakelijk maakte. De tegenstellingen bleken echter onoverbrugbaar. Een compromis 
vóór de ook door het kabinet aanvaarde datum van 1 maart 1965 was niet te verwezen
lijken.

Het kabinet en inzonderheid mr. Bot hebben de aan dit gecompliceerde vraagstuk ver
bonden politieke moeilijkheden wellicht ietwat onderschat. De hiervoren gesignaleerde 
ontwikkeling is nog in volle gang. Zij liet niet na de houding van de besturen van de om
roepverenigingen te beïnvloeden. Deze hebben echter mijns inziens eerst laat de noodzaak 
van een openstaan voor deze evolutie onderkend.

De inzichten in de verschillende kringen lopen sterker uiteen dan oppervlakkig lijkt. 
Men hanteert vaak dezelfde begrippen en zegt dezelfde beginselen te dezen aanzien te hul
digen, terwijl men ze in feite op zeer uiteenlopende wijzen interpreteert. Wanneer bijvoor
beeld van openheid in het televisiebestel wordt gesproken, dan zien wij dit beginsel bele
den door vrijwel alle instanties; nochtans wordt dit begrip zeer verschillend verstaan.

In het kabinet zijn twee ministers195, die in het vorig kabinet als staatssecretarissen 
hun standpunt nopens het radio- en televisiebeleid hadden neergelegd in een nota, welke 
echter door de Kamer niet werd aanvaard. Ik vrees dat zij zich thans te strak hebben op
gesteld en nog steeds te zeer hebben vastgehouden aan de in hun nota neergelegde ideeën; 
deze ponerende tegenover de nota, door minister Bot in het kabinet gebracht. Een con
structieve medewerking ter bereiking van een gezamenlijk standpunt thans zou een duide
lijker afstand nemen van deze vroegere nota hebben gevraagd. Is dit niet geschied, omdat 
innerlijk nog steeds het votum van de Kamer niet werd verwerkt? Hun beider positie is 
door dit alles wel bemoeilijkt.

Er is geen conflict tussen Kamer en kabinet. Er kan dus ook geen sprake zijn van ver
vroegde verkiezingen. Het verschil in visie ten aanzien van het radio- en televisiebeleid 
loopt trouwens door meerdere fracties heen. Het conflict dient -  zo enigszins mogelijk -  
te worden gelokaliseerd. Dit betekent dat allereerst nagegaan zou moeten worden of er 
nog een oplossing te vinden is, in dier voege dat het kabinet-Marijnen -  al dan niet na eni-

195 Y. Scholten, minister van Justitie (CHU), staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen in het kabinet-De Quay en G.M.J. Veldkamp, minister van Sociale Zaken (KVP), staatssecreta
ris van Economische Zaken in het kabinet-De Quay.
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ge wijziging in samenstelling -  zijn taak kan voortzetten. Voor een definitieve regeling is 
mijns inziens de tijd nog steeds niet rijp. De inzichten moeten eerst nog verder naar elkaar 
toegroeien en dit proces is in gang. Daarom zal thans moeten worden volstaan met het 
vinden van een voorlopige oplossing, die zo min mogelijk prejudicieert op de uiteinde
lijke wettelijke regeling.

Speciaal de houding van de VVD-fractie vraagt in deze de aandacht. De heer Geertse- 
ma196 denkt blijkens in het openbaar gedane uitlatingen reeds aan vervroegde verkiezin
gen en aan de winst, welke juist dit beleidspunt voor zijn partij kan inhouden. Verder toe
geven zou -  aldus bezien -  inhouden een verzwakking van de eigen gunstige positie in 
een verkiezingsstrijd. De heer Van Riel197 is voorzichtiger in zijn uitlatingen en spreekt 
over mogelijkheden om alsnog uit de impasse te geraken. De CHU zal, naar ik aanneem, 
haar houding in belangrijke mate laten afhangen van de VVD. Zij voelt niet veel voor een 
samengaan met de Partij van de Arbeid.

In het onderhavige geval gaat de regel Qui casse les verres, les paye  niet op. Aan de 
oppervlakte is thans een kloof zichtbaar geworden, die er in feite reeds was. Bij het aan
wijzen van een informateur mag niet uit het oog worden verloren dat het kabinet-Marijnen 
een parlementair karakter draagt. Het zou moeilijk begrepen worden, indien tot aanwij
zing van een buitenstaander zou worden overgegaan met passering van de fracties van de 
Tweede Kamer.

Voor de informatie zou mijn inziens dienen te worden aangezocht de voorzitter van de 
Tweede-Kamerfractie van de KVP, drs. Schmelzer, mede omdat de houding van deze 
fractie voor een combinatie van andere samenstelling dan de huidige van overwegend 
belang is. Als buitenstaander zou gedacht kunnen worden aan bijvoorbeeld ir. Staf, oud- 
minister van Defensie,

Informateur Schmelzer inventariseerde de geschilpunten en de verschillende opvattingen 
van de partijen. Na zijn mislukte informatie werd hem gebrek aan leiding verweten, aan
gezien hij zijn taak beperkt had tot die van intermediair van uitgewisselde standpunten en 
zelf geen enkel stuk ter tafel bracht. Pas op het allerlaatste moment, toen de standpunten 
van de partijen zich hadden verhard en de stellingen waren betrokken, ging Schmelzer tot 
handelen over en probeerde hij via een 'nacht van Schmelzer' in een marathonzitting van 
acht uur, alsnog overeenstemming tussen de betrokken partijeti te bereiken. Ondanks de 
bemiddelende rol van CHU-fractievoorzitter Beemink, bleken de tegenstellingen tussen 
W D  en KVP/ARP niet te overbruggen, zodat Schmelzer zijn informatieopdracht op 12 
maart 1965 moest teruggeven.198

Naar aanleiding van de mislukte informatiepoging van Schmelzer, schrijft Beel op 13 
maart de volgende brief aan de koningin.

Mevrouw,
Uit het onderzoek, ingesteld door drs. Schmelzer, voorzitter van de Tweede-Kamer- 

fractie van de Katholieke Volkspartij, is naar voren getreden dat ten aanzien van het radio- 
en televisiebeleid tussen de vier staatkundige groeperingen, waarop het kabinet-Marijnen 
steunt, geen gemeenschappelijk standpunt kan worden verkregen. Dit brengt met zich

196 W J. Geertsema, voorzitter van de W D -fractie in de Tweede Kamer.
197 H. van Riel, voorzitter van de VVD-fractie in de Eerste Kamer.
198 Duynstee, Kabinetsformaties, p. 364-380; Maas, Kabinetsformaties, p. 142-147.
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mee dat een oplossing van de gerezen crisis met behoud van het huidig kabinet momen
teel niet mogelijk is.

In het gesprek, hetwelk ik hedenmorgen met Uwe Majesteit mocht hebben, heb ik U 
in overweging gegeven thans een formateur aan te wijzen die zal nagaan of, en zo ja  op 
welke andere basis, een kabinet kan worden samengesteld dat zal mogen rekenen op een 
vruchtbare samenwerking met de volksvertegenwoordiging.

Het ligt voor de hand daarbij na te gaan of op de grondslag van samenwerking van de 
drie christelijke partijen en de Partij van de Arbeid thans een gemeenschappelijk beleid 
mogelijk is. Daarnaast blijven andere combinaties denkbaar. Niet enkel het radio- en tele- 
visievraagstuk is hierbij in het geding, het gehele regeringsbeleid zal thans onderwerp van 
bespreking gaan vormen.

Als formateur komt naar mijn mening in de eerste plaats in aanmerking de heer drs. N. 
Schmelzer.

Met eerbiedige hoogachting, Beel.

Tot verbazing van de koningin en de KVP (Beel, Romme en de fractie) weigerde Schmel
zer een formatieopdracht te aanvaarden. Schmelzer schoof Cals naar voreti.199 Op 15 
maart aanvaardde Cals een formatieopdracht en wist een maand daarna een akkoord tus
sen KVP, PvdA en ARP te sluiten over de radio- en televisiekwestie. Op 20 maart had 
'elder statesman' Beel formateur Cals voorspeld dat de CHU de fonnatiebesprekingen  
zou verlaten vanwege deze kwestie en had de formateur geadviseerd met ARP en PvdA 
door te gaan.200 Zoals Beel al voorzag werd ook over een nieuw regeringsprogram  
onderhandeld, waarbij aan veel PvdA-verlangens werd tegemoet gekomen. Over deze 
formatieperiode heeft Beel geen aantekeningen nagelaten. Wel onderhield formateur Cals 
nauw contact met Beel en bezorgde hem de voornaamste formatie stukken. Voor het eerst 
sinds 1958 nam de PvdA weer deel aan de regering. Op 27 april werd door Cals de 
regeringsverklaring a f gelegd.

199 Duynstee, Kabinetsformaties, p. 380-386; Maas, Kabinetsformaties, p. 146-147.
200 Maas, Kabinetsformaties, p. 155.
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Het kabinet-Cals viel in de vroege ochtend van 14 oktober 1966, na de Nacht van 
Schmelzer. KVP-fractieleider Schmelzer had tijdens de algemene financiële beschouwin
gen een motie ingediend, die ten aanzien van het financieel-economische beleid meer 
waarborgen aan de regering vroeg voor een evenwichtige groei en tegen verdergaande 
geldontwaarding en werkloosheid. De motie nodigde de regering uit voorstellen te doen 
voor maatregelen om de 'dekking-1967' te verbeteren en drong erop aan extra-uitgaven 
voor 1968 te voorkomen. KVP-premier Cals zag de motie als een motie van wantrou
wen. Na aanneming van de motie met 75 stemmen vóór en 62 stemmen tegen, bood hij 
de koningin het ontslag van zijn kabinet aan.201

Het is interessant te zien hoe Beel ingreep tijdens de gespannen politieke situatie, die 
als gevolg van de Nacht van Schmelzer was ontstaan, welke nog altijd als een dramatisch 
hoogtepunt geldt in de naoorlogse parlementaire geschiedenis en de politieke ijstijd inluid
de tussen de twee grootste partijen, de PvdA en de KVP. Terwijl Beels verslaglegging 
met de verschillende kabinetsformaties geleidelijk aan korter wordt, doet hij van zijn in
formatie na de Nacht van Schmelzer uitvoerig verslag en biedt daarmee een goed inzicht 
van zijn wijze van informeren en geeft de lezer tevens een kijk in de politieke keuken. 
Onmiddellijk na het uitbreken van de crisis ontving koningin Juliana haar adviseur Beel 
en besprak met hem de ontstane situatie. Hij bracht op 15 oktober het volgende advies 
uit.

Majesteit,
Hetgeen ik tijdens het gesprek, hetwelk ik hedenmiddag met Uwe Majesteit mocht 

voeren met betrekking tot de ontstane kabinetscrisis naar voren heb gebracht, moge ik als 
volgt samenvatten.

De motie-Schmelzer cum suis, waarvan de aanneming leidde tot de ontslagaanvrage 
van geheel het kabinet-Cals, vroeg van de regering de indiening van voorstellen, welke 
zouden kunnen leiden tot een verbetering van de dekking 1967 en tot voorkoming van 
extra-uitgavenstijging voor 1968. Ofschoon de indiener van de motie beoogde dat deze 
niet moest worden opgevat als een blijk van gebrek aan vertrouwen in het regeringsbeleid 
en ook niet gericht was tegen de politieke samenwerking van dit ogenblik, verklaarde de 
minister-president namens het kabinet daarin een gebrek aan vertrouwen in het financieel- 
economisch beleid van het kabinet te zien. Het wil mij voorkomen dat degeen, die een 
duidelijker stellingname tegenover de huidige gevaren in financieel-economisch opzicht 
voorstaan en aandringen op meer doelgerichte maatregelen in deze sector, in de eerste 
plaats de gelegenheid moet worden geboden tot de vorming van een nieuw kabinet mee te 
werken. Dit houdt derhalve in dat ik Uwe Majesteit meen te moeten adviseren de heer 
Schmelzer te verzoeken zich te belasten met de vorming van het kabinet.

Er wordt in deze dagen veel gesproken over een noodzaak van vervroegde verkiezin
gen. In dit stadium zou ik dit nog als niet vaststaand willen zien. In elk geval ware aan de 
formateur een opdracht te verstrekken welke ruimer is geformuleerd. Komt hij bij zijn 
raadplegingen tot de conclusie dat het te vormen kabinet vervroeging van de verkiezingen

Kabinetsformatie 1966

201 Maas, Kabinetsformaties, p. 176-181.
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zou dienen te bevorderen, dan berust de verantwoordelijkheid voor zodanige beslissing
bij hem en de leden van het door hem te vormen kabinet.

Met eerbiedige hoogachting, Beel.

15 oktober
1. Het kabinet-Cals trad op met een gewijzigde partnersopstelling zonder dat hieraan een 

Kamerverkiezing ten grondslag lag.
2. In de beide laatste jaren is het gevoel van onbehagen scherper naar voren getreden zo

wel onder de kiezers als in de partijen. Dit geldt voor alle groeperingen. Verwezen zij 
naar de provinciale en gemeenteraadsverkiezingen; de opkomst van de Boerenpartij, 
de versterking van de PSP. Men verlangt een duidelijk gezicht in plaats van compro
missen. In de laatste weken demonstreert zich naast een zich afkeren van de huidige 
partijen ook positief een naar voren treden van nieuwe groeperingen (VVD- en PvdA- 
afsplitsingen).202

3. Het kabinet-Cals heeft ondanks de aanwezigheid van zeer intelligente figuren, onder 
wie de minister-president, het vertrouwen niet in brede kring weten te winnen. Het 
lijkt erop dat men uitziet naar figuren, die -  ook al zijn zij minder bekwaam -  vertrou
wenwekkend zijn.

4. Het kabinet-Cals is gestart met een fris, vooruitstrevend program dat duidelijk inhield 
een bewuste verschuiving van de belangstelling in nog sterkere mate voor gemeen
schapsvoorzieningen en dit ging uiteraard gepaard met een forse stijging van de over
heidsuitgaven. De teruggang van de conjunctuur, het voortschrijden van de inflatie 
enzovoorts, hebben reeds binnen een jaar genoopt tot afremming van deze overheids
uitgaven. Hierdoor kwam het kabinet in een moeilijke positie.

5. Het gebrek aan vertrouwen in het financieel-economisch beleid heeft nu de latente cri
sis doen uitbreken. Men verlangt een duidelijker stellingname tegenover de gevaren in 
financieel-economisch opzicht en meer doelgerichte maatregelen in deze sector.

6. Men spreekt van Kamerontbinding. Ik zou het onjuist achten, indien een formatie
opdracht zich hierop met evenzoveel woorden zou richten. Het kan best zijn dat het 
daarop uitloopt, maar het komt mij juister voor aan de heer Schmelzer, die daarvoor in 
de eerste plaats mijns inziens moet worden uitgenodigd, de opdracht te verstrekken tot 
het vormen van een kabinet zonder meer. Dan kan hij aftasten of er nog andere moge
lijkheden zijn.

7. Niet mag uit het oog worden verloren dat een nieuw gevormd kabinet na de verkiezin
gen-1967 weliswaar zijn portefeuilles aanbiedt, doch niet per se verdwijnt. Het kan 
zijn dat de uitslag wijst op een aanblijven.

8. In dit verband zou ook overwogen kunnen worden de vorming van een extraparle
mentair kabinet, hetwelk primair tot inzet heeft de financieel-economische gezond
making. De politieke groeperingen kunnen zich dan gedistantieerd houden en hun 
aandacht de komende maanden richten op de verkiezingen en het daarbij verduidelij
ken van visie en standpunten. Geen van de partijen behoeft zich gecommiteerd te ach
ten met het optredende kabinet en blijft zij staan ten opzichte van de na de verkiezin
gen te vormen coalitie.

202 Bedoeld wordt bijvoorbeeld een parlij als D'66, die daags na de Nacht werd opgericht en de oppositio
nele groep binnen de PvdA die de brochure 'Tien over rood' op 3 oktober 1966 naar buiten bracht.
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Conform de regel 'de breker betaalt' kon Schmelzer zich niet onttrekken aan het form a
teur schap. Op 18 oktober aanvaardde hij de opdracht een kabinet te vormen. De form a
teur ontmoette grote moeilijkheden. H ijzelf wilde geen premier worden, omdat hij de 
schijn wilde vermijden met zijn motie Cals te hebben gewipt om ze lf premier te worden. 
Schmelzer polste De Quay voor het minister-presidentschap van een minderheidskabinet 
KVP-ARP, dat het uitschrijven van vervroegde verkiezingen voor zijn rekening zou 
nemen en slechts vier maanden zou aanblijven om de meest urgente zaken a f te handelen. 
De Quay wilde alleen meewerken als de per 1 mei 1967 tot president van De Nederland- 
sche Bank benoemde Zijlstra premier zou worden en De Quay vice-premier.

Deze opzet stuitte op verzet in ARP-kring. Vice-premier Biesheuvel ontried Zijlstra 
mee te werken aan de opzet van Schmelzer, omdat de ARP dan zou breken met de PvdA 
en de radicale ARP-vleugel hiertegen in opstand zou komen. En aangezien Biesheuvel de 
steun van moderamen en partijbestuur had, paste Zijlstra voor een 'Gerbrandy-rol'. 
(Gerbrandy nam in 1939 ondanks een negatief advies van de partijleiding van de ARP 
toch zitting in het tweede kabinet-De Geer als minister van Justitie)

Formateur Schmelzer vroeg daarop de demissionaire minister van Defensie, P.J.S. de 
Jong premier te worden. Zijn kandidatuur werd ondersteund door De Quay, Romme en 
Beel. Dit streven van de formateur werd gedwarsboomd door de demissionaire KVP-mi- 
nister van Sociale Zaken Veldkamp. Deze zag zichzelf als een geschikter kandidaat voor 
het premierschap onder meer door het vertrouwen van de vakbeweging in zijn persoon. 
Schmelzer bood Veldkamp het vice-premierschap, de zorg voor De West en Sociale Za
ken aan, doch deze weigerde. Daarop gaf Schmelzer zijn opdracht op 3 november terug. 
De volgende dag gaf de koningin Beel een informatieopdracht.203

4 november
Informatieopdracht van HM de Koningin een onderzoek in te stellen naar de mogelijk
heden om zo spoedig tot een oplossing van de huidige kabinetscrisis te geraken.

Beel geeft de adviezen weer die aan de koningin zijn uit gebracht, die voor het merendeel 
gaan in de richting van een informateur schap van Beel en de wenselijkheid van Kamer
ontbinding. Op basis van deze adviezen ontwerpt Beel een strategie, die hij 'procedure' 
noemt en het volgende inhoudt.

1. Nagaan situatie tijdens de Tweede-Kamerdebatten. Sonderen of in de intussen ver
streken weken de inzichten van Kamermeerderheid en kabinet dichter bij elkaar zijn 
gekomen, mede in het licht van de toenemende financieel-economische moeilijkheden: 
Is er met andere woorden nog een compromis denkbaar, waarbij een betere dekking 
(belastingverhoging) kan worden verwezenlijkt voor 1967 en mitsdien het kabinet als
nog terugkomt op zijn ontslagaanvrage? (1968 kan het nieuwe kabinet na vervroegde 
verkiezing bezien)

2. Zo neen, is te denken aan een kabinet, steunend op meerderheid Kamer, dat de ver
kiezingen ingaat; met andere woorden reeds keuze bepalen voor verkiezing of aan een 
interimkabinet, dat vervroegde verkiezingen uitschrijft en al datgene doet wat in het 
belang van het Koninkrijk moet worden verricht.

3. Zo neen, welke mogelijkheden resteren dan nog?

203 Maas, Kabinetsformaties, p. 190-195.
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4. In het uiterste geval ontslag [weigeren] als laatste vorm.

Vragen, te stellen aan minister-president Cals.
1. Hoe ziet ge de situatie? Welke vraagstukken nopen tot decisie in de eerstkomende 

maanden?
2. Welke wetsontwerpen moeten op korte termijn worden ingediend?
3. a. Hoe staat het kabinet tegenover de gedachte van het alsnog zoeken van een com

promis in financieel-economisch opzicht? Tussen meerderheid Kamer en kabinet, 
b . Geeft de nadere ontwikkeling op financieel-economisch terrein (betalingsbalans 

enzovoorts) wellicht daartoe een motief?
4. Hoe is de verhouding onderling tussen de leden van het kabinet? Geeft deze ver

houding reden om uit dien hoofde niet aan te dringen op continuering?
5. a. Mocht mijn onderzoek uiteindelijk ertoe leiden dat geen behoorlijke tussentijdse

oplossing mogelijk zou zijn en dus weigering ontslag de enige weg zou vormen, 
hoe zal dan de reactie zijn van het kabinet?

b . Hoe ver staat het met name met de loononderhandelingen?
6. Zijn er nog nieuwe cijferopstellingen voor 1967 en 1968?

5 november
10.30 uur. Oriënterende bespreking met minister-president mr. J. Cals. Mr. Cals heb ik 
allereerst deelgenoot gemaakt van de mij voor ogen staande procedure. Ik vroeg hem ver
volgens zijn visie te geven over de thans ontstane situatie.

Hij verklaarde bijzonder gehandicapt te zijn, doch niet precies te weten wat zich in de 
laatste weken heeft afgespeeld. De wijze waarop de KVP-fractie en in het bijzonder de 
voorzitter daarvan tijdens de Tweede-Kamerdebatten zich had opgesteld, had hem zeer 
bevreemd en teleurgesteld. Over de motie heeft de heer Schmelzer vooraf geen contact 
met hem opgenomen, evenmin met de ARP-fractie of met de heer Nederhorst204. Dit 
ware, aldus de heer Cals, toch juist geweest, waar ze de drie groeperingen vormen die het 
kabinet schraagden. Op de laatste minuut heeft de heer Schmelzer hem gezegd te begrij
pen dat deze actie voor het kabinet onaanvaardbaar was.

Toen de heer Cals hem in een vroeger stadium sprak over het gevoel van wantrouwen 
dat de houding van de KVP-fractie al geruime tijd hem gaf, had de heer Schmelzer ge
zegd dat het zuiver een zakelijk verschil van inzicht was, dat naar voren trad. In een later 
gesprek bleek dat Schmelzer van opvatting was, dat als de heer Zijlstra eenzelfde beleid 
als minister van Financiën voerde, de KVP-fractie het zou aanvaarden. Hieruit conclu
deerde mr. Cals een volslagen wantrouwen in het team. Zulks trad trouwens zijns inziens 
ook in pers en radio al maanden geleden naar voren (met name het Limburgs Dagblad).

De houding van staatssecretaris Hoefnagels205 was met name in de laatste maanden 
onjuist. Hij had veelvuldig contact met KVP-Kamerleden; distantieerde zich van het be
leid van zijn minister en viel deze af. Hij publiceerde zijn technische vereenvoudiging van 
de belastinginning zonder voorkennis van minister Vondeling.

Zakelijk zag mr. Cals een oplossing in een door mij in punt 1 van de procedure-opzet 
gedacht compromis tussen meerderheid Kamer -  althans KVP-fractie en kabinet, mits 
verbonden aan vervroegde verkiezing. Alsdan zou het nieuwe kabinet de begroting zelf

204 G.M. Nederhorst, voorzitter van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer.
205 W.L.G.S. Hoefnagels (KVP), demissionair staatssecretaris van Financiën.
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kunnen opzetten en het financieel beleid voor dat jaar zelf kunnen bepalen. Dit zou kun
nen inhouden: het in de ijskast houden van de motie-Schmelzer, voor wat het gedeelte 
betreft dat ziet op 1968. Bij de formatie zou dit probleem zijns inziens duidelijk gesteld 
moeten worden.

Wat 1967 betreft, ging de heer Schmelzer akkoord met de uitgaven en vraagt alleen be
tere dekking. Mr. Cals denkt hierbij aan drie maanden omzetbelasting -  lager tarief reeds 
in 1967 (dus per 1 oktober) en drie maanden uitstel verlaging inkomstenbelasting. Dit 
laatste ook in het zicht van consumptiebeperking.

Het voorstel Roolvink-Biesheuvel206 -  tijdens formatie-Schmelzer -  blijkt overeen te 
stemmen met eerste voorstel-Vondeling in kabinet. Het kreeg toen enkel de steun van de 
ARP-ministers, maar toen kwam Hoefnagels met plan tot versnelde inning (dit bleek toen 
reeds in uitvoering te zijn).

Mr. Cals ziet zekere voordelen in aanblijven van kabinet na compromis, maar de sfeer 
is uiteraard verslechterd. Minister Vondeling verwacht bij uittreding PvdA uit kabinet ho
gere eisen van NVV ten aanzien van lonen 1967, hierbij gevolgd door NKV. Op 3 no
vember had mr. Cals nog een telefonisch onderhoud met ir. Vondeling. Deze verwachtte 
dat de fractievoorzitter van de PvdA eerst alles onderzocht zou willen zien, vooraleer de 
PvdA over reconstructie zou willen praten. Het ligt met de dag slechter in de PvdA. Met 
name de verhouding Nederhorst -  Schmelzer, wegens het niet tevoren op de hoogte stel
len van het voornemen tot indiening van deze motie.

Mr. Biesheuvel belde mr. Cals gisteravond op met de mededeling dat noch Rool- 
vink207 noch Norbert aan reconstructie van het kabinet denken. Dr. Zijlstra heeft advies 
gevraagd aan prof. Glasz en mr. M. Steenberghe.208 Mr. Biesheuvel zelf ziet nog altijd 
een terugkomen van het kabinet mogelijk; zeker zakelijk. Dr. De Pous vindt de gevolgde 
procedure onjuist, maar zou, als het per se nodig is, bereid zijn toe te treden; hetgeen mr. 
Biesheuvel zou toejuichen. Als PvdA weigert, dan -  aldus mr. Biesheuvel -  De Pous. 
Dr. De Pous heeft de heer Cals opgebeld. Hij is het eens met de noodzaak van verhoging 
van de dekkingen. Grote moeilijkheid vormt de automatische stijging van de inkomsten
belasting. Als motief van weigering heeft hij opgegeven de SER-belangen 209 Maar zijns 
inziens deugde de oplossing-Schmelzer niet. Geen romp-kabinet. Als minderheid ligt dat 
zeer moeilijk. Als PvdA zegt: Ik doe niet mee, dan minderheidskabinet -  KVP en ARP. 
Mr. Cals kan -  aldus De Pous -  blijven zitten.

Wat het loonbeleid betreft, is mr. Cals persoonlijk van mening dat een algemene loon
maatregel noodzakelijk zal blijken. Dr. Veldkamp verzet zich nog. Het wetsontwerp is er 
a l

Naar aanleiding van dit informatieve gesprek met Cals ontwierp informateur Beel op 6 
november de hieronder volgende opzet, de condities waaronder de besprekingen plaats

206 Roolvink en Biesheuvel eisten dat 1. de uitgaven niet mochten worden verlaagd; 2. de KVP tege
moet moest komen aan de wensen van de PvdA-ministers dat gelijktijdig, bijvoorbeeld per 1 juli, de 
tweede tranche van de verlaging van loon- en inkomstenbelasting en de verhoging van de omzet
belasting werd ingevoerd; 3. dat de PvdA bij een dergelijke oplossing betrokken werd.

207 B. Roolvink, voorzitter van de ARP-fractie in de Tweede Kamer.
208 Ch. Glasz, koninklijk commissaris bij De Nederlandsche Bank; M.P.L. Steenberghe (KVP), voor

zitter van het college van commissarissen van De Nederlandsche Bank.
209 Oud-minister van Economische Zaken J.W. de Pous (CHU) was voorzitter van de SER.
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moeten vinden, de vragen en het uiteindelijke voorstel (plus toelichting) om tot een voor
alle partijen aanvaardbare oplossing van het conflict te komen.

De opzet
Voordelen voor het zittend kabinet bij aanblijven.
1. Afdoening van noodzakelijke maatregelen nog circa tweeëneenhalve maand. Zelfs 

eerste aanloop begrotingen. Radio- en televisieregeling afwerken. Indiening andere 
wetsontwerpen.

2. Geen verdere verzieking politieke en persoonlijke verhoudingen.
3. Openhouden van alle mogelijkheden voor na de verkiezing.
4. Aanpassing van eigen financieel-economische opzet aan verslechterende economische 

situatie (betalingsbalans; sluiting bedrijven enz.) in eigen hand.
Voordelen voor KVP-fractie bij aanblijven huidig kabinet.
1. De door haar voorgestane extra-dekking voor 1967 wordt verwezenlijkt.
2. De verlaging van loon- en inkomstenbelasting zal zich uitstrekken over het gehele jaar 

1967, zij het voor 75% (per 1.1.1968: 100%).
3. Het gebrek aan vertrouwen -  voorzover overigens aanwezig -  noopt tot vervroegde 

verkiezingen.
4. De interne spanning en nare reacties kunnen luwen. Een interimkabinet wordt door 

velen gezien -  tot de verkiezingen -  als een 'teken' van 'reactie', terwijl de tijd ont
breekt om dit weg te nemen.

5. De katholieke bewindslieden blijven tot de verkiezingen gezamenlijk optreden (geen 
tegenstellingen in persoonlijk opzicht).

6. Eigen ervaring leert, hoe moeilijk het is een intermezzo-kabinet te vormen.
7. Kan het niet doorgaan op grond van weigering van anderen dan noodgedwongen in

termezzo-kabinet.
Voordelen voor PvdA-fractie bij aanblijven huidig kabinet.
1. Het door haar gewenste uitgavenniveau wordt voor 1967 gehandhaafd.
2. De niet gewenste omzetbelastingverhoging gaat gepaard met beperking van de verla

ging van de loon- en inkomstenbelasting en blijft beperkt tot 5 opcenten per 1.1.1967 
of 10 opcenten per 1.7.1967. Beter lijkt mij 5 opcenten per 1.1.1967 in verband met 
per 1 juli toch al optredende huurverhoging enzovoorts.

3. De indiening van verschillende wetsontwerpen en wellicht ook de afwikkeling van de 
radio- en televisieregeling blijft verzekerd.

4. Vervroegde verkiezingen.
5. Verdere verwijdering van politieke groeperingen wordt voorkomen. Dit is in het licht 

van na de verkiezingen noodzakelijke nieuwe opstelling van een coalitie bevorderlijk 
voor een gezonde democratie.

Voordelen voor de ARP-fractie bij aanblijven huidig kabinet.
1. Betere dekking 1967.
2. Vervroegde verkiezing laat aan het nieuw te vormen kabinet de opstelling van het bud

get 1968 over, wat juist is.
3. Verhoging omzetbelasting krijgt in 1967 al een eerste aanloop.
4. Niet wordt geprejudicieerd ten aanzien van de formatie na de verkiezingen.
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De condities
In de besprekingen met de fractievoorzitters heb ik de volgende punten voorop gesteld:
1. De bespreking draagt een vertrouwelijk karakter. De vraag in hoeverre hierover rug

gespraak kan worden gehouden met andere leden van de betrokken fractie, is telkens 
aan het eind van de bespreking aan de orde geweest en hierover werd telkens overeen
stemming bereikt.

2. Ik heb gesteld dat een oplossing van de crisis op de kortst mogelijke termijn gebonden 
was.

3. Vervroegde verkiezingen heb ik als wenselijk naar voren gebracht.
4. Dit brengt met zich mee ontbinding van de huidige Tweede Kamer; een ontbindings

besluit kan bezwaarlijk door een demissionair kabinet worden uitgelokt.
5. De mij opgedragen informatie kan bezwaarlijk anders dan een positief resultaat ople

veren, hetzij in de ene, hetzij in de andere zin: het behoud huidig kabinet -  vorming 
interimkabinet. In verband hiermee verwacht ik een constructieve opstelling van ieder 
van de fractievoorzitters.

A. Vragen aan de fractievoorzitters.
1. Ziet U de mogelijkheid aanwezig om -  uitgaande van de voorgestane vervroegde ver

kiezingen na Kamerontbinding -  het tussen het huidig kabinet en de Kamer ontstane 
geschil over de dekkingsmaatregelen voor budget-1967 door extra maatregelen zover 
terug te brengen dat teruggekomen kan worden op de ontslagaanvrage? Of gaat het 
gemis aan vertrouwen zover dat u dit uitgesloten acht, ondanks de voordelen hieraan 
verbonden voor een tijdig treffen van alle nog dit jaar noodzakelijke wettelijke en an
dere maatregelen?

2. Zo neen, zijt gij van oordeel dat omwille van duidelijkheid in de politieke verhoudin
gen gestreefd moet worden naar de vorming van een kabinet dat kan steunen op een 
redelijke meerderheid in de Kamer en dat zich als coalitiekabinet ook presenteert aan 
de kiezers in 1967?

3. Zo neen, zijt gij bereid mee te werken aan de vorming van een interimkabinet, dat tot 
taak zal hebben de ontbinding te bevorderen van de Tweede Kamer en vervroegde 
verkiezingen en al die maatregelen, die geboden zullen zijn in het belang van het Ko
ninkrijk? Zal zodanig kabinet onder andere op het stuk van de lonen naar Uw mening 
niet extra moeilijkheden op zijn weg vinden?

4. Is het naar uw mening in het geval onder 3 gewenst huidige bewindslieden in het 
interimkabinet op te nemen en, zo ja, hoe kan een nieuw kabinet zich dan in de twee a 
drie maanden èn inwerken èn tijdig de nodige maatregelen indienen en tot afwerking 
brengen? Wie formateur; wie minister-president?

5. Als ook de vorming van een interimkabinet is uitgesloten of niet gewenst, wat rest 
dan nog anders dan weigering van het ontslag? Verdient mede in dit licht bezien de 
gedachte onder 1 toch niet ernstige overweging ?

B. Voorstel ten behoeve van de fractievoorzitters.
1. Het kabinet-Cals verklaart zich bereid: Op zo kort mogelijke termijn te bevorderen de 

totstandkoming van een Koninklijk Besluit, houdende ontbinding van de Tweede Ka
mer der Staten-Generaal en in verband hiermee het houden van vervroegde verkiezin
gen. KB Kamerontbinding bijvoorbeeld 15 november aanstaande met ingang van 31
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januari 1967. Kandidaatstelling bijvoorbeeld 12 december aanstaande. Verkiezing 
(43e dag): 25 januari 1967.210

2. Ten spoedigste wordt een wetsontwerp ingediend, waarbij met behoud van de datum 
van ingang van 1 januari 1967 de tweede tranche van de loon- en inkomstenbelasting- 
verlaging voor 1967 wordt beperkt tot 75%. Mindere verlaging (meerdere opbrengst) 
ƒ177,5 miljoen.

3. Gelijktijdig wordt ingediend een ontwerp-van-wet tot verhoging omzetbelasting per 1 
juli 1967 met opcenten; meerdere opbrengst = ƒ170 miljoen. Totaal ƒ347,5 miljoen 
(inbegrepen de hogere bedragen voor Provincie- en Gemeentefonds).

4. Indiening voorts op korte termijn van de overige in de miljoenennota reeds voor 1967 
aangekondigde fiscale maatregelen.

5. Indiening van de overige urgente wetsontwerpen conform het reeds bestaande voor
nemen, onder meer: uitstel huurverhoging tot 1 juli 1967; uitstel [invoering nieuwe] 
sociale wetten tot 1 juli 1967.

6. Het loonbeleidvoor 1967.
7. Tegelijk met de aankondiging dat het kabinet-Cals terugkomt op zijn ontslagaanvrage 

worden voormelde onder 1 t/m 3 genoemde maatregelen en voorzover nog nodig en 
wenselijk de overige maatregelen aangekondigd.

C. Toelichting op het voorstel.
1. Ervan uitgaande dat algemeen aangedrongen wordt op vervroegde verkiezingen na 

Kamerontbinding en in aanmerking nemende welke wetgevende maatregelen nog in 
die korte tussentijd genomen moeten worden, alsmede welke andere belangrijke be
slissingen vereist zijn, verdient het vanzelfsprekend reeds uit dien hoofde aanbeveling 
dat het huidig kabinet daartoe bereid zal worden gevonden.

2. De reeds ontstane verwijdering tussen de fracties, welke tot dusver nauw verwant zijn 
met het kabinet, vraagt extra zorg. In zakelijk opzicht toch is er geen groot verschil 
van inzicht. Kabinet zowel als de drie fracties vragen een verantwoord financieel be
leid in deze moeilijke en labiele economische situatie. Het nader bericht van de zijde 
van het Planbureau over het te verwachten tekort op de betalingsbalans noopt op zich 
weer tot nadere overweging. Door de vervroegde verkiezingen kan het nieuw te vor
men kabinet de ontwerp-begroting-1968 geheel voor eigen rekening nemen en zich 
tijdig bezinnen op de dekkingsmogelijkheden. Wat 1967 betreft, heeft de fractieleider 
van de KVP verklaard het uitgavenniveau te aanvaarden. Dit is een belangrijk gege
ven. Blijft als op te lossen vraag: welke extra dekking vraagt 1967 boven hetgeen in 
de miljoenennota is opgenomen?

3. KVP-fractie werkt door aanvaarding van het voorstel op constructieve wijze mee aan 
een oplossing en ziet de datum van ingaan van een tweede verlaging van de loon- en 
inkomstenbelasting gehandhaafd. Aan haar verlangen om extra dekking voor 1967 
wordt voorts voldaan.

4. De PvdA-fractie ziet haar uitgavenniveau gehandhaafd en brengt haar constructieve 
bijdrage in de vorm van een omzetbelasting, maar tot de helft gereduceerd en dit vanaf 
1 juli 1967. Het niet verder uiteenvallen van het samenspel in het kabinet moet ook

210 De staalsrechlelijke praktijk was sinds jaren dat voor de hele procedure van kandidaatstelling, stem
men over de kandidatenlijst en allerlei andere bepalingen in de Kieswet steeds 43 dagen uitgetrokken 
werd, waarna de verkiezingen plaatsvonden.
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voor deze fractie als wenselijk worden gezien, opdat ook na de verkiezingen de ver
houdingen zo zuiver mogelijk zullen zijn.

5. De ARP-fractie zal dit voorstel zien als liggende in de lijn van de interventie tijdens de 
formatie van de voorzitter van de KVP-fractie.

6. Het optreden van een interimkabinet, steunend op één, respectievelijk twee fracties, 
schept -  afgezien van het tijdverlies in verband met inwerking nieuwe bewindslieden
-  onzekerheden. De korte termijn geeft daarenboven geen mogelijkheid tot uitstippe
len van een eigen beleid en deze noodoplossing kan nimmer dat gezag verlenen aan 
het te vormen kabinet, dat geboden is in verband met de belangrijke beslissingen die 
in de komende weken moeten worden genomen.

7. Een interimkabinet zal in de komende maanden de afhandeling van het radio- en tele- 
visieprobleem niet kunnen verwezenlijken met als gevolg dat deze moeilijke materie 
weer aan een volgend kabinet onopgelost wordt overgedragen, met alle gevolgen van 
dien.

7 november
9.30 uur. Gesprek met drs. N. Schmelzer over de hoofdpunten van zijn advies: 1. Infor
mateur; 2. Grote spoed; 3. Nieuw kabinet na verkiezing moet stempel op begroting-1968 
drukken; 4. Voorkeur voor een tussenkabinet; 5. Mocht dit niet lukken, dan terugkeer 
van het nu demissionaire kabinet, liefst met de bereidheid rekening te houden met de uit
spraak Kamermeerderheid.

Ik overhandig de heer Schmelzer de hiervoor vermelde stukken A, B en C en vraag 
hierover zijn standpunt. De heer Schmelzer deelt mij het volgende mee. Wanneer besloten 
wordt tot vervroegde verkiezingen, dan houdt dit in dat het budget voor 1968 door het 
nieuwe kabinet kan worden opgesteld en dus thans vooral de aandacht dient te worden 
gevestigd op 1967. Voor dit laatste jaar wil hij de ingediende begroting van uitgaven ac
cepteren onder toevoeging van die wijzigingen, waartoe het kabinet in eensgezindheid 
komt. Met betrekking tot het voorstel inzake de tweede tranche van de verlaging van de 
inkomstenbelasting vindt hij het heel belangrijk dat daarbij de datum van invoering -  1 
januari 1967 -  gehandhaafd blijft. Het terugbrengen van deze tranche voor het jaar 1967 
tot 75% acht hij een aanzienlijk beter aanvaardbare concessie dan verplaatsing van de da
tum van ingang naar een later tijdstip. Hij vraagt zich echter af of het technisch mogelijk 
is. In beginsel meent de heer Schmelzer de door mij ontworpen voorstellen niet bij voor
baat te mogen afwijzen en is hij bereid hierover in eigen kring te spreken en af te checken 
hoe het daar ligt. Dit voorstel acht hij echter enkel acceptabel als het kabinet-Cals aan
blijft.

Wij spreken af dat de heer Schmelzer diezelfde middag een en ander met het fractie
bestuur zal bespreken onder strikte geheimhouding en mij daarna zal berichten.

14.00 uur. Met drs. Nederhorst bespreek ik ook het door hem uitgebrachte advies, het
welk ik in een viertal punten als volgt heb samengevat: 1. Spoed; 2. Onderzoek door in
formateur uit ARP-kring; 3. Ook in het onderzoek betrekken de strekking van het voorbe
houd, door de heer Roolvink bij herhaling gemaakt: 'dat men van AR-zijde in deze fase 
de medewerking aan de vorming van een kabinet niet kon verlenen'. Vragen: a. Wat bete
kent deze beperkende clausule in feite? b. Zijn, na de afsluiting van fase-Schmelzer, de 
voorwaarden aanwezig voor medewerking ARP aan vorming van een kabinet?; 4. Aan-
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wijzing prof. Zijlstra voor deze politieke functie ongewenst in verband met benoeming tot 
president van De Nederlandsche Bank.

Daarna overhandig ik hem de stukken A, B en C en vraag hierover zijn mening. De 
heer Nederhorst stelt ten aanzien van vraag 1 dat dit voor hem moeilijk te bepalen is. Wij 
zeggen niet: 'onder geen enkele omstandigheid is terugkeer van het kabinet-Cals moge
lijk'. Wat vraag 2 betreft, deze wordt in beginsel bevestigend door hem beantwoord. 
Nochtans gaat het nu te ver daarop te insisteren, gezien de primaire eis van spoed. Wat 
vraag 3 betreft, luidt zijn antwoord ontkennend. In verband hiermee laat hij vraag 4 ter 
beantwoording over aan de betrokken bewindslieden.

Hij licht zijn standpunt als volgt nader toe: Er kan een situatie komen, dat men moet 
terugvallen op het kabinet-Cals, maar terugkeer is zijns inziens alleen mogelijk als de 
positie van dit kabinet zo sterk mogelijk is. Alleen wanneer de vorming van een ander 
kabinet uitgesloten zou zijn -  dit zal duidelijk moeten blijken -  en wij komen in de tweede 
fase, dan kan aan een terugkeer van het kabinet-Cals gedacht worden. Als nieuwe feiten 
aanleiding geven de begroting te herzien, dan is hierover te praten. Het is in verband met 
vorenstaand standpunt naar zijn mening allereerst noodzakelijk dat de vaagheid ten aan
zien van het standpunt van de ARP-fractie, waarvan hij in zijn advies melding maakt, 
verdwijnt.

Er blijkt dus een belangrijk verschil van inzicht over de bij deze informatie te volgen 
procedure tussen de heer Nederhorst en mij. De heer Nederhorst werkt zijn visie hierover 
als volgt uit. Als bij het gesprek met de fractievoorzitters naar voren treedt dat een voor
stel van KVP en ARP tot verhoging van de omzetbelasting bij de behandeling in de 
Tweede Kamer de steun van VVD en CHU zou ontvangen, dan moet zijns inziens deze 
richting worden gevolgd en niet een herstel van kabinet-Cals worden nagestreefd. Mits
dien eerst proberen de vorming van een kabinet van KVP, ARP en CHU, respectievelijk 
KVP-ARP. Men kan niet met fatsoen bij Cals komen, als niet alles geprobeerd is. Dit 
moet derhalve als laatste mogelijkheid worden gezien. Zou het daartoe komen, dan geeft 
de heer Nederhorst de voorkeur aan een weigering van het ontslag door HM de Koningin 
boven een terugnemen van de ontslagaanvrage door het kabinet. Deze laatste methode 
komt zijns inziens neer op een 'ik heb mij vergist.’ Op een desbetreffende vraag van de 
heer Nederhorst heb ik gesteld dat ik bij herstel van het kabinet-Cals, geen beperking 
daarbij voor wat betreft de indiening van wetsontwerpen zou aanvaarden.

Ik heb tenslotte de heer Nederhorst meegedeeld dat ik vasthield aan mijn eigen proce
dure. Ik sprak met hem af dat hij over een en ander met enkele leden van zijn partij en 
fractie onder geheimhouding zou spreken en mij daarna nader zou berichten.

16.00 uur. Gesprek met de heer Toxopeus over hoofdpunten van zijn advies: 1. Verwijst 
naar eerste advies: vorming van een kabinet uit geestverwanten van een aantal partijen, 
die te zamen een redelijke meerderheid in de Kamer hebben, met uitgesproken bedoeling 
in dezelfde coalitie de verkiezingen in te gaan op deze wijze duidelijke keuzemogelijkhe
den voor de kiezers; 2. Onduidelijkheid houding ARP-fractie tijdens formatiepoging drs. 
Schmelzer; 3. Informateur met ruime opdracht, zowel kabinet onder 1 bedoeld (parlemen
tair kabinet) als inzet van verkiezingen, ofwel overbruggingskabinet; 4. Handhaving ka
binet-Cals onmogelijk -  uit hoofde van zijn financieel beleid; 5. Spoed en vervroegde 
verkiezingen.

Na overhandiging van de stukken A t/m C geeft de heer Toxopeus zijn zienswijze als 
volgt weer. Het kabinet dat zich gaat presenteren moet vervroegde verkiezingen uitschrij-
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ven en zal zich in de tussenperiode moeten gedragen als een interimkabinet. Dit betekent 
dat het wel een program heeft, maar niet een te uitgebreid program. 'Met betrekking tot 
het eerste punt begrijp ik [Toxopeus, RS] dat er moeilijkheid is voor de KVP om zich nu 
reeds uit te spreken over een samengaan na de verkiezing met bijvoorbeeld de VVD. Dit 
in verband met de omstandigheid dat de uitslag van de verkiezingen grote moeilijkheden 
kan opleveren. Ik heb bij mijn gesprek met HM de Koningin ook de mogelijkheid naar 
voren gebracht van de vorming van een kabinet van mensen, die niet mee zouden doen na 
de verkiezingen. Tegenover de heer Schmelzer heb ik begrip getoond voor een interim
kabinet van KVP en ARP. Terugkeer van het kabinet-Cals wijzen wij [de VVD-fractie, 
RS] af, omdat wij het beleid onjuist achten.'

Op mijn [Beel, ftSjvraag of bij vorming van een interimkabinet KVP en ARP steun te 
verwachten zou zijn van de VVD-fractie, met name ten aanzien van dekking van het bud
get voor 1967, verklaart de heer Toxopeus dat dit zou afhangen van wat deze combinatie 
wil. Als de heer Zijlstra of de heer De Pous de portefeuille van Financiën heeft, dan is dit 
zeer belangrijk. Een verhoging van de omzetbelasting reeds in 1967 is niet onder alle om
standigheden onaanvaardbaar. De voorkeur blijft uitgaan naar inkrimping van de uitga
ven; afzwakking van de progressieve lijn van loon- en inkomstenbelasting is noodzake
lijk. Als de heer Toxopeus even kan, wil hij steunen.

Mocht de informatie tot resultaat hebben dat de ARP en KVP elkaar samen treffen 
voor een kort beleid, dan kunnen wij -  Toxopeus en ik -  naar zijn mening verder praten 
over zekerheden. Bij zodanige combinatie maakt hij zich geen zorgen, bij medeoptreden 
thans zittende ministers. Een samengaan van KVP, ARP en CHU zou uiteraard sterker 
staan, ook voor steun van de VVD. Ofschoon hij enig bezwaar ziet in het feit dat de heer 
Zijlstra is benoemd tot president van De Nederlandsche Bank, zou hij hem als formateur 
gaarne aanvaarden. Ook zou zijn te denken aan de heer De Quay als premier en Zijlstra als 
vice-premier.

8 november
8.45 uur. Ik lichtte telefonisch HM de Koningin in over het tot dusver gevoerde beraad.

9.00 uur. Met de heer Roolvink bespreek ik de hoofdpunten van zijn advies: 1. Informa
teur; 2. Vorming kabinet dat de verantwoordelijkheid op zich neemt van Kamerontbin
ding en vervroegde verkiezingen. Het door de heer Roolvink uitgebrachte advies geeft 
geen aanleiding tot verdere besprekingen.

Met betrekking tot het door mij naar voren gebrachte schema zegt de heer Roolvink dat 
zijn fractie zich steeds het recht van amendering van de begroting heeft gereserveerd en 
dit kan alleen maar uitkomen op verhoogde dekking. Deze verhoogde dekking treft hij 
ook aan in mijn schema, hetwelk hij evenwel voor 1968 onvoldoende acht. In dat opzicht 
was het idee van Schmelzer beter. Mijn politieke aanpak -  procedure -  acht hij juist. Hij 
kan zich dan ook met mijn voorstel dat enkel ziet op 1967 verenigen.

Wat betreft de door de heer Nederhorst gevraagde verduidelijking van het bij herhaling 
door de heer Roolvink genoemde voorbehoud: 'dat men van ARP-zijde in deze fase de 
medewerking aan de vorming van een kabinet niet kon verlenen', stelt de heer Roolvink 
het volgende. Er is door de heer Schmelzer tijdens zijn formatie een communiqué uitge
geven over een oriëntatie door de heer Zijlstra in eigen kring. Deze oriëntatie betrof: a. 
standpunt van de fractie; b. standpunt van de thans zittende bewindslieden; c. standpunt 
van de partijvoorzitter.

1 8 1



KABINETSFORMATIE 1966

Ik weet niet, aldus de heer Roolvink, welke mededelingen de personen onder b en c 
hebben gedaan en ken alleen de gevoelens in mijn fractie ten aanzien van het beroep van 
de heer Schmelzer op de heer Zijlstra. Dit standpunt komt op het volgende neer: a. Indien 
dr. Zijlstra op dit beroep ingaat, moet het ook in overeenstemming zijn met onze be
windslieden; b. de radio- en televisiekwestie dient zo enigszins mogelijk in de interim- 
periode te worden afgewerkt; c. het uitgavenniveau van 1967 ware te handhaven, tenzij 
de jongste gegevens op dusdanige verslechtering van de gehele fmancieel-economische 
situatie zouden wijzen dat op grond daarvan ook het uitgavenniveau opnieuw ter discus
sie zou moeten worden gesteld. Indien aan deze drie voorwaarden zou zijn voldaan, zou 
de fractie haar medewerking verlenen aan de vorming van een interimkabinet onder lei
ding van de heer Zijlstra, die dan tevens de portefeuille van Financiën op zich zou nemen. 
'In deze fase [formatie-Schmelzer] heb ik [Roolvink, RS] op 27 oktober laatstleden ver
melde verklaring afgelegd.'

De verklaring hield de hoop in dat tijdens het verdere verloop van de formatie met 
meer succes op de heer Zijlstra een beroep zou kunnen worden gedaan. Hiermee was niet 
bedoeld te zeggen dat eerst de heer Schmelzer als formateur zou moeten mislukken; het 
zou ook kunnen onder hem als formateur. De heer Zijlstra had meegedeeld dat zijn afwij
zing geen definitief karakter droeg. Vanuit de fractie lag er al van de aanvang af geen pro
bleem, indien aan deze drie voorwaarden zou zijn voldaan. In dit licht is ook de interven
tie Roolvink-Biesheuvel te bezien. Voorkomen diende te worden dat de heer Schmelzer 
zou mislukken door gebrek aan medewerking van ARP-zijde. Het voorstel was geen dic
taat, maar vormde uitgangspunt van de bespreking. Wij wensten duidelijkheid door de 
PvdA voor de verantwoordelijkheid van ook nu geen hogere dekking te stellen.

De door mij gestelde vragen werden vervolgens door hem als volgt beantwoord: vraag 
1: bevestigend; vraag 2: ontkennend; vraag 3: bereid tot medewerking. De datum van de 
verkiezingen wellicht iets later te stellen. Van de zijde van de vakbeweging zullen wellicht 
moeilijkheden zijn te duchten. Vraag 4: Geen bezwaar tegen zitting nemen van de huidige 
ministers in een interimkabinet. De heer Roolvink denkt hierbij aan het voorzitterschap 
van de heer Zijlstra of van de heren Zijlstra -  Schmelzer. Op voorhand heeft hij geen be
zwaar ook de heer De Quay erbij te betrekken, als de heer Zijlstra hiermee akkoord gaat. 
Hij zegt voorts op voorhand niet nee tegen een opstelling waarbij de heer De Quay minis
ter-president zou worden en de heer Zijlstra de portefeuille van Financiën en Economi
sche Zaken zou bezetten. Inschakeling van de CHU bij deze kabinetsvorming wijst hij 
niet af; wellicht zouden een paar figuren uit CHU-kringen, bijvoorbeeld de heer Udink211 
voor Economische Zaken kunnen worden betrokken. Een kabinet ARP-PvdA heeft geen 
levenskansen. Hij peinst hier niet over. Bij een interimkabinet zou hij geen fracdebinding 
voorstaan.

11.15 uur. De heer Beernink, die ik dezelfde dag ontving, verklaarde zich akkoord met 
de door mij voorgestane werkmethode. Zijn fractie wenst zich voor de verkiezingen van 
1967 niet te binden; zij wenst eerst daarna na te gaan, welke mogelijkheden er zijn.

Tegenover een interimkabinet met KVP en ARP staat de fractie welwillend, mits ook 
de uitgaven van 1967 worden verlaagd. Zulk een kabinet zal zijns inziens een extraparle
mentair karakter dragen. Worden personen uit CHU-kring aangezocht, dan zal de heer 
Beernink dat bepaald niet verhinderen. Een interimkabinet KVP, CHU en ARP acht hij

211 B.J. Udink (CHU), voorzitter van de protestants-christelijke fractie in Rijnmondraad.
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nauwelijks denkbaar. Nogmaals benadrukt hij dat hij zich welwillend opstelt tegenover 
een combinatie KVP-ARP, maar evenals de VVD wenst hij dat ook aan de uitgavenzijde 
iets wordt gedaan.

Voor formateur/minister-president gaat zijn gedachte uit naar de heer De Quay; voor de 
portefeuille van Financiën en Economische Zaken naar dr. Zijlstra. Hieraan geeft hij de 
voorkeur boven een kabinet onder leiding van dr. Zijlstra. Het ontmoet bij hem geen be
zwaar dat ook thans zittende ministers in het interimkabinet zullen worden opgenomen. 
Het interimkabinet zal in zijn program moeten opnemen de huurverhoging en het loonbe- 
leid en daarover met de fracties moeten spreken. De regeling van radio en televisie vindt 
de heer Beernink persoonlijk niet een punt waarover een crisis moest uitbreken. Het in
terimkabinet zal zodanige regeling wel niet meer klaar krijgen. Politiek zegt hij: Ja, regel 
het of leg het in de ijskast. De technische ontwikkeling gaat toch door. Zijn fractie staat 
tegenover dit probleem niet meer zo star als anderhalf jaar geleden.

De heer Beernink komt nogmaals terug op de zijns inziens te hoge uitgaven voor 1967 
en verwijst naar een uitlating van mr. Scholten212, die sprak over 'een helemaal uitkam
men van de ontwerp-begroting-1967'. Vanzelfsprekend wenst hij geen bezuiniging op 
punten die injecties voor het bedrijfsleven betekenen. Vervolgens wijst de heer Beernink 
erop dat niet overal meer zulk een behoefte wordt gevoeld aan Woningwetwoningen. Hij 
acht de huidige situatie in dat opzicht ongegrond en vermindering wenselijk. Hij raad
pleegde hierover deskundigen.

14.00 uur. Ik ontving de heer Lammers, die ik op de hoogte bracht van mijn voornemen 
met de heren Cals, Vondeling en Biesheuvel om 15.00 uur een bespreking te voeren.

15.00 uur. Tijdens deze laatste bespreking licht ik hen in over mijn procedure en mijn 
streven om allereerst na te gaan of aanblijven van het huidig kabinet tot aan het tijdstip 
van de vervroegde verkiezing mogelijk is. Ik overhandig hen mijn stukken A, B en C.

Op grond van de mij door mr. Cals verstrekte jongste gegevens over de financieel- 
economische situatie vraag ik of zij daarin aanleiding zien tot het daaraan aanpassen van 
hun beleid, dat is gaan in de richting van de door de Tweede Kamer aangenomen motie. 
De heer Cals zou een aantal vragen aan het kabinet willen voorgelegd zien. Persoonlijk is 
hij voorstander van vervroegde verkiezingen. De heer Vondeling stelt het volgende: In de 
macro-economische verkenningen is voor het jaar 1967 uitgegaan van een verbetering 
van de betalingsbalans met 1 miljard. Die verbetering wordt gehandhaafd. Dit betekent -  
bezien in het licht van de jongste gegevens -  dat in plaats van met een overschot nu reke
ning moet worden gehouden met een quitte spelen. Voorts is uitgegaan van beperkte 
loonstijgingen. Het beleid is intussen veel stringenter geworden. Het loon- en prijsbeleid 
moet nog restrictiever worden gevoerd, terwijl de besparingen nog verder dienen te wor
den opgevoerd. Als aan het kabinet gevraagd zou worden wat het als beleidsconsequentie 
ziet, gelet op de nieuwe cijfers, dan zou daarbij opvoering van belastingen niet in de eer
ste plaats een rol spelen. Dit wordt ook door de heer Cals beaamd. In verband met het 
loonbeleid mag -  als er meer dekking nodig zou zijn -  deze niet worden gezocht in verho
ging opcenten omzetbelasting. Deze werkt toch direct op de lonen, daar zij leidt tot prijs
verhoging. De concurrentiepositie in het buitenland is zeker moeilijker geworden. De par
ticuliere consumptie is in het afgelopen jaar niet gestegen. Zij is in 1966 iets minder dan 
geraamd en minder dan de prognose voor 1967. De overheidsconsumptie is in 1966 ge-

212 W. Scholten, financieel specialist van de Tweede-Kamerfractie van de CHU.
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lijk gebleven aan 1965. Voor 1967 is de prognose iets lager. De particuliere investeringen 
zijn in 1966 9% hoger dan geraamd. Voor 1967 is de prognose: terugval tot de hoogte 
van 1965. De overheidsinvesteringen zijn over 1966 iets minder dan geraamd: de progno
se voor 1967 is conform de raming. De investering in de woningbouwsector stijgt; daar
buiten zien wij een daling.

De heer Vondeling verwijst tenslotte naar dr. Holtrop213, die nog onlangs herinnerde 
aan de uitspraak van Keynes dat bij enige recessie het verantwoord is meer uit te geven. 
Hij betwijfelt voorts of mijn voorstel voorzover het de terugbrenging van de verlaging 
van de inkomsten- en loonbelasting per 1 januari aanstaande tot 75% van de tweede tran
che betreft technisch uitvoerbaar zal zijn. Op mijn verzoek zal hij hierover op zijn minis
terie inlichtingen inwinnen en mij ter zake bericht doen toekomen. Hij besloot zijn uiteen
zetting met erop te wijzen dat de begrotingsbewaking sterker is dan ooit tevoren.

Mr. Cals zal de ter hand gestelde stukken morgen in het kabinet bespreken. Ik ontvang 
daarna bericht over het standpunt van het kabinet, alsmede nog nadere financieel-econo- 
mische gegevens.

Intussen had ik op 7 november door tussenkomst van de minister-president enkele gege
vens verkregen over de recente economische ontwikkeling, opgesteld door het Centraal 
Planbureau.

9 november
Ik kreeg van de heer Nederhorst nog eens een schriftelijke uiteenzetting van zijn stand
punt ten aanzien van de door mij opgestelde vragen. Hij vond daartoe aanleiding, nu ik de 
hem bij het onderhoud van 7 november ter hand gestelde tekst van deze vragen op enkele 
onderdelen redactioneel had gewijzigd, welke herziene tekst hem intussen had bereikt.

Dezelfde dag deelde minister Cals mij na afloop van de ministerraadsvergadering tele
fonisch het standpunt van het kabinet over het door mij aan de heren Cals, Vondeling en 
Biesheuvel ter hand gestelde voorstel mee. Deze mededeling werd nadien schriftelijk be
vestigd bij brief van 9 november 1966. Hieruit bleek dat onderscheidene leden van het 
kabinet eerst het gevoelen van hun fractie(voorzitter) wensten te vernemen.

10 november
20.30 uur. Minister-president Cals bezocht mij en overhandigde, in aansluiting op zijn 
brief van 9 november, mij nog enkele nadere gegevens over de recente economische ont
wikkeling, opgesteld door het Centraal Planbureau, alsmede een vergelijkend overzicht 
van de werkeloosheid per provincie in procenten per ultimo oktober 1965 respectievelijk 
1966. In het daarbij gevoegd schrijven waren een tweetal algemene opmerkingen opgeno
men. De minister-president gaf mij de vrijheid deze brieven met bijlagen aan de fractie
voorzitters van de KVP, PvdA en ARP ter hand te stellen.

Tenslotte verzocht hij mij persoonlijk om, indien mijn poging tot wederoptreden van 
het kabinet-Cals niet zou slagen, duidelijk te laten uitkomen dat hij niet bereid is in een 
alsdan te vormen interimkabinet zitting te nemen. De premier geeft toch zijn naam aan het 
kabinet dat hij leidt. Dit betekent echter niet dat hij uit solidariteit met de PvdA alsdan niet 
zou meedoen. Ik deelde hem mee dat ook ik het niet juist zou achten, indien hij -  zijnde

213 M.W. Holtrop, president van De Nederlandsche Bank.
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KOP VAN DE ROMP?

In fo rm ateu r B e e l:  „A a n  elkaar lijkl m e  toch p ra k t is c h e r !"

11 november
In aansluiting op het vorenstaande stelde ik een schrijven op aan de voorzitters van KVP-, 
PvdA- en ARP-fractie, waarbij ik hen tevens afschriften van de aan mij gerichte brieven 
van de minister-president van 9 en 10 november 1966 alsmede de bij laatstgenoemd 
schrijven gevoegde stukken deed toekomen. Ik verzocht hen daarin overeenkomstig de 
wens van verschillende leden van het kabinet thans mij de zienswijze van de fracties, 
althans van de voorzitters, over mijn voorstel kenbaar te maken.

Ook in verband met een inmiddels ontvangen schrijven van de directeur-generaal van 
de belastingen over onoverkomelijke technische bezwaren, verbonden aan de door mij 
voorgestelde beperkte verlaging van de inkomsten- en loonbelasting per 1.1.1967, bracht 
ik in mijn voorstel nog een tweetal wijzigingen aan. Een exemplaar van het herziene voor
stel voegde ik bij voormeld schrijven. Ik verzocht hen uiterlijk maandagavond 14 novem
ber mij te berichten. Dit schrijven heb ik vervolgens persoonlijk ter hand gesteld aan de 
heren fractievoorzitters van de KVP, PvdA en ARP.

9.00 uur. Ik ontving allereerst de heer Roolvink, aan wie ik vermeld schrijven met bijla
gen ter hand stelde. De heer Roolvink zette als volgt zijn standpunt nader uiteen. De ver
slechterde betalingsbalanspositie heeft belangrijke consequenties voor de Nederlandse 
bestedingen. Deze houden ten nauwste verband met de loon- en prijsontwikkeling. Zeer 
restrictief loon- en prijsbeleid is onder de gegeven omstandigheden geboden. Het zoeken 
naar een verbeterde dekking van het begrotingstekort vormt daarbij een deelfacet van het 
gehele probleem. Als grote bedragen voor publieke voorzieningen noodzakelijk zijn, dan 
komt men er niet omheen dat ook de grote massa offers brengt. Als de werkeloosheid 
verder toeneemt -  het regent momenteel ontslagen -  dan is het treffen van een algemene
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loonmaatregel voor één jaar zijns inziens geboden onder aanvaarding van een minimum
loon van ƒ130,00. Wanneer in dit kader de beide voorgestelde maatregelen ten aanzien 
van loon- en inkomstenbelasting en omzetbelasting noodzakelijk zijn, zal dit bij hem geen 
bezwaar ontmoeten; ofschoon hij tien opcenten omzetbelasting per 1 juli naast de grotere 
versobering gelegen in de vervroegde inning de voorkeur geeft. Of daarmee volstaan kan 
worden voor 1968, kan door het komende kabinet worden beoordeeld.

14.00 uur. De heer Schmelzer verklaart dat hij ten aanzien van de omzetbelasting slechts 
kan verdedigen de opvoering met 20 opcenten per 1 oktober 1967. Ook hij zal in zijn 
fractie een en ander bespreken.

12 november
16.00 uur. De heer Nederhorst verklaart zich gaarne bereid zijn fractie te raadplegen, 
maar het is voor hem niet moeilijk om zijn antwoord thans reeds te geven:
1. Hij kan niet akkoord gaan met het feit dat het huidig kabinet al benaderd wordt over 

een terugkeer, alvorens ernstig onderzocht wordt of er overeenstemming is te berei
ken tussen KVP en ARP over de dekking voor 1967 en over de vorming op die basis 
van een interimkabinet.

2. Hij heeft nog geen enkel afdoend argument kunnen vinden dat een wijziging zou kun
nen brengen in zijn standpunt, dat niet met de huidige begrotingsopzet ongewijzigd 
akkoord zou kunnen worden gegaan. Indien het kabinet zelf tot het oordeel zou ko
men dat verhoogde dekking op grond van de zich wijzigende economische omstan
digheden geboden is te achten, dan zal zijn fractie daarvoor de argumenten vernemen 
en die op eigen merites beoordelen.

3. Hij heeft overwegende bezwaren tegen het naar voren halen van de verhoging van de 
omzetbelasting. Deze maatregel is in strijd met de opvatting dat voor 1967 een restric
tief loon- en prijsbeleid nodig is. De invloed van zodanige maatregel zal zijn dat de 
loonsverhoging niet onaanzienlijk boven de produktiviteitsstijging zal uitgaan en als 
gevolg daarvan de prijzen sterk in beweging zullen komen. Hij wijst in dit verband op 
de verhogende maatregelen, welke op 1 januari ter zake schoeisel en op 1 juli (huur
verhoging en verhoging sociale lasten) reeds hun nadelige invloed zullen uitoefenen. 
De vakbeweging houdt de mensen voor 1967 dan niet in de hand.

Niet alleen is als gevolg van de ontstane crisis een breuk in het vertrouwen ontstaan, maar 
er zijn ook fundamentele zakelijke geschillen naar voren getreden. De heer Nederhorst 
zegde toe uiterlijk dinsdag aanstaande tussen 12.00 en 13.00 uur mij te zullen berichten.

Ook het congres, hetwelk de Partij van de Arbeid terzelfder tijd hield, deed al weinig 
goeds verwachten ten aanzien van de houding, welke de fractie van de PvdA tegenover 
mijn voorstel zou innemen.214

12.00 uur. De heer Roolvink berichtte mij dat het standpunt van zijn fractie hierop neer
kwam: indien alle drie de fracties, waarop het huidige kabinet steunt, met mijn voorstel 
akkoord zouden zijn gegaan -  hij is overtuigd, gezien voormeld congres, dat de fractie 
van de PvdA zich afwijzend zal opstellen -  dan zou mijn voorstel een gespreksbasis zijn 
geweest.

214 H. Vos (PvdA), voorzitter van de Eerste-Kamerfractie, verklaarde op het congres dat herstel van de 
breuk alleen mogelijk was indien de motie-Schmelzer volledig werd teruggenomen (KHA 1966, p. 
772).
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De heer Schmelzer deelde mij mee dat zijn fractie bereid zou zijn mijn voorstel als ge- 
spreksbasis te aanvaarden. Hij wees mij echter op de onwaarschijnlijkheid dat de fractie 
van de PvdA met dit voorstel zou instemmen, gezien de uitlatingen van het die morgen 
reeds aangevangen congres.

19.00 uur. Telefonisch heb ik de heer Schmelzer en daarna mr. Cals vertrouwelijk inge
licht over het verloop van het gesprek met de heer Nederhorst. De heer Roolvink was niet 
bereikbaar.

13 november
De heer Nederhorst bevestigde dat het standpunt, hetwelk hij tijdens het laatste onder
houd met mij had ontwikkeld, geheel werd onderschreven door de topfiguren van fractie 
en partij, met wie hij zaterdag nog contact had gehad.

15.45 uur. Ik bezocht de heer De Quay in zijn woning te Beers. Ik gaf hem een uiteenzet
ting van het verloop van de eerste fase van mijn onderzoek en verzocht hem zich beschik
baar te stellen als vice-premier in een te vormen interimkabinet. Ik deelde hem mee voor
nemens te zijn nog dezelfde avond prof. Zijlstra te raadplegen en van oordeel te zijn dat 
het nieuwe kabinet ook in zijn premier het financieel-economisch belang, dat prevaleert, 
duidelijk moet aan ge ven. Dr. De Quay stemde hiermee geheel in en was alleen bereid, in
dien dit nodig zou worden geoordeeld, onder dr. Zijlstra als minister-president, zelf als 
vice-minister-president op te treden. Dit zou moeten zijn te combineren met de portefeuille 
van Verkeer en Waterstaat, respectievelijk Binnenlandse Zaken.

20.30 uur. Op mijn verzoek bezocht mij diezelfde avond prof. Zijlstra. Ik gaf hem een 
uiteenzetting van mijn eerste fase van onderzoek. Met de door mij gevolgde gedragslijn 
ging hij geheel akkoord. Hij wil zich enkel beschikbaar stellen als formateur en premier 
als dr. De Pous meedoet. Hij denkt voor hem hierbij aan de portefeuille van Economische 
Zaken en eventueel tevens aan Sociale Zaken. Hij zag grote moeilijkheden in verband met 
de huidige bezetting van Sociale Zaken. Hij wil wat dit betreft eerst een gesprek hebben 
met dr. Veldkamp. Ten aanzien van zijn inmiddels plaatsgevonden benoeming tot presi
dent van De Nederlandsche Bank per 1 mei 1967 stelt hij dat de raad van commissarissen 
van De Nederlandsche Bank het unaniem niet juist acht, als hij vooraf nog als minister
president zou optreden. Mocht het toch nodig zijn, dan overweegt hij deze benoeming in 
zoverre terug te draaien dat na afloop van deze interimperiode de vrijheid om een ander te 
benoemen openblijft. Hij zegt mij toe mij morgenavond definitief te berichten of hij bereid 
is als formateur op te treden en bij slagen minister-president van een interimkabinet te 
worden.

Ik heb op hem een dringend beroep gedaan en daarbij gesteld ervan overtuigd te zijn 
dat HM de Koningin het bijzonder op prijs zou stellen, indien hij op deze wijze zou mee
werken om uit de impasse te komen.

Dr. Zijlstra merkt ten slotte nog op dat, wat de personeelsbezetting betreft, hij er geen 
bezwaar in zou zien dat dr. Klompé zowel Onderwijs en Wetenschappen als Cultuur, Re
creatie en Maatschappelijk Werk op zich zou nemen.

Na zijn bezoek aan mij had de heer Zijlstra contact opgenomen met de heer De Pous. 
Deze was echter niet te overreden om zitting te nemen in een interimkabinet. De heer Zijl-
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stra stelde het op prijs, indien ook mijnerzijds dit tegenover de heer De Pous zou worden 
bepleit.

Ik heb de heer De Pous daarna opgebeld en sprak met hem af dat hij mij nog diezelfde 
avond zou bezoeken. Hij stelde daarbij: 1. dat hij op een andere plaats evenzeer nuttig 
werk kan doen voor het land, namelijk als voorzitter van de SER, zijnde dit een onafhan
kelijke vertrouwenspositie. Het vertrouwen dat hij meent te genieten bij ondernemers 
zowel als bij werknemers is van grote betekenis, ook bij de problematiek van het loon- en 
salarisbeleid; 2. dat hij juist ten aanzien van dit vraagstuk aan werkgevers, werknemers 
en Kroonleden een voorstel heeft gedaan. Dit werk mag niet worden onderschat; 3. dat de 
CHU niet verantwoordelijk is voor de uitgaven. Zijn Unie-genoten staan heus niet te 
dringen om zitting te nemen in een interimkabinet. Niettemin wilde hij over partijbelangen 
heenzien. Hij wilde dit enkel even gezegd hebben.

In het verder verloop van het gesprek verklaarde hij dat naar zijn mening het vertrou
wen van het bedrijfsleven zou terugkeren, indien de heer Zijlstra de leiding op zich zou 
nemen van een interimkabinet. Hij noemde in dit verband ook nog de namen van prof. 
Bosman215 voor Economische Zaken, alsmede de heer Biesheuvel.

14 november
9.00 uur. Ik bracht in een telefonisch onderhoud de heer Roolvink op de hoogte van het 
gesprek met de heer Nederhorst en met diens bevestiging van gisteren. Hij zegde mij toe 
na de vergadering van zijn fractie, die dezelfde morgen zou plaatsvinden, mij te zullen 
berichten. Ik vroeg hem zijn fractie te vragen zich zo constructief mogelijk op te stellen 
tegenover een eventuele formatie van prof. Zijlstra en deelde hem vertrouwelijk mee dat 
ik diezelfde avond van laatstgenoemde bericht verwachtte.

9.30 uur. Telefoongesprek met de heer Schmelzer; gelijk met hetgeen ik de heer Roolvink 
had verzocht.

10.00 uur. Ik bracht mr. Cals telefonisch op de hoogte van de stand van zaken en vroeg 
hem het kabinet te willen inlichten. Ik zegde toe hem nader te zullen inlichten, zodra ik 
van de heren Roolvink en Schmelzer bericht over het standpunt van hun fractie zou heb
ben ontvangen; zulks in verband met de ministerraadsvergadering om 14.00 uur. Per
soonlijk deelde de heer Cals mij nog het volgende mee. Bij de heer Bogaers ligt de zaak 
nog steeds moeilijk, maar deze zal de situatie ongetwijfeld zeer zakelijk bezien. De heer 
Veldkamp had aan de heer Bogaers gezegd -  met de kennelijke bedoeling dat het mij zou 
bereiken -  dat hij niet bereid zou zijn in een nieuw kabinet te gaan zitten, als de heer Cals 
geen premier wordt. De heer Biesheuvel klaagde nog steeds over gebrek aan communica
tie met zijn fractievoorzitter.

12.15 uur. De heer Roolvink deelde het resultaat mee van de vergadering van zijn fractie. 
De ARP-fractie is van oordeel dat mijn voorstel een goede gespreksbasis zou zijn geweest 
om met het kabinet-Cals door te gaan. De fractie stelt zich zeer positief op en verzocht 
haar voorzitter mij voorts mee te delen dat er vanuit wordt gegaan dat het interimkabinet 
ook haast zal maken met de Omroepwet. De fractie hecht er zeer aan dat deze tot stand 
komt, onder welk kabinet dan ook. Ik dankte de heer Roolvink voor zijn mededeling en 
vroeg hem een nauw samenspel tussen de aanstaande formateur, fractievoorzitter en hui
dige ministers te willen bevorderen.

215 H.W J. Bosman (KVP), hoogleraar in het Geld-, krediet- en bankwezen aan de KEHT.
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De heer Schmelzer belde mij daarna op om mij de zienswijze van zijn fractie kenbaar te 
maken. Deze kan als volgt worden samengevat:
1. De aanvaarding door de overgrote meerderheid van de KVP-fractie van de motie- 

Schmelzer betekent dat in het belang van de bevordering van een gezonde economi
sche ontwikkeling de fractie zich duidelijk constructief wenst op te stellen met betrek
king tot reële voorstellen ter verbetering van de dekking in 1967.

2. De jongste financieel-economische gegevens vormen voor de KVP-fractie slechts een 
onderstreping van de juistheid van dit standpunt.

3. De op verbetering van de dekking gerichte voorstellen van de informateur acht drs. 
Schmelzer reëel. Op zichzelf genomen en met name ook in de fase waarin de informa
teur, dr. Beel, deze heeft gedaan.

4 . Hieraan voegt de voorzitter van de KVP-fractie nog twee punten toe: de fractie zou het 
op prijs stellen, indien het radio- en televisieprobleem zou worden afgewerkt en de 
fractie heeft er wel veel behoefte aan dat de CHU en de VVD zich zoveel mogelijk 
commiteren.

15 november
8.30 uur. Ik had een telefoongesprek met de heer Zijlstra, waaruit bleek dat bij hem nog 
grote aarzeling bestaat ten opzichte van het optreden van formateur en minister-president 
van het te vormen interimkabinet. Een van de belangrijkste obstakels vormt het niet in
gaan van de heer De Pous op het op hem gedane beroep.

10.30 uur. Ik belde onmiddellijk daarna de heren Schmelzer en Roolvink op en nodigde 
hen uit voor een bespreking. Tijdens deze bespreking wees ik hen op het belang voor 
beide fracties dat de ook door hen voorgestane oplossing KVP-ARP wordt gerealiseerd. 
Na de in de pers verschenen verklaring zou een hoongelach uitbreken, indien de onmacht 
zou blijken tot een oplossing te komen. Ook in het licht van de verkiezingen acht ik zulks 
niet verantwoord. Ik bracht hen op de hoogte van de besprekingen met de heren De 
Quay, Zijlstra en De Pous en verzocht de heer Roolvink nog diezelfde dag de heren Zijl
stra en Biesheuvel voor een gesprek uit te nodigen, terwille van hun zo positief mogelijke 
medewerking. Daarbij zou ik gaarne weten of in beginsel de huidige ARP-ministers be
reid zijn, als zij gevraagd worden.

De heer Schmelzer verzocht ik mij ten spoedigste mee te delen of de katholieke leden 
van het huidige kabinet in beginsel bereid zouden zijn desgevraagd in het interimkabinet 
zitting te nemen.

Het program van het te vormen interimkabinet zou mijns inziens de volgende punten 
moeten bevatten:
-  vervroegde verkiezingen;
-  betere dekking voor 1967;
-  indiening spoedeisende wetsontwerpen;
-  zeer restrictief loon- en prij sbeleid;
-  oplossing conflict tussen artsen en ziekenfondsen216;

216 De Landelijke Huisartsenvereniging had op 24 juni 1966 besloten het contract met de ziekenfondsen 
per 1 juli 1966 op te zeggen, vanwege de niet-honorering van de eis van de LHV van een extra- 
honorarium van 4%. De artsen van de LHV dreigden de 8,5 miljoen ziekenfondspatiënten vanaf 1 ja
nuari 1967 per consult te laten betalen, indien er geen nieuwe regeling tot stand zou zijn gekomen 
(KHA 1966, p. 542-543).
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-  radio- en televisie-ontwerp;
-  alles wat het belang van het Koninkrijk verder eist.
Ik drong bij beide heren op de grootste spoed aan, daar ik deze week mijn eindrapport 
aan HM de Koningin wilde uitbrengen. De heren zegden dit toe en stemden volledig in 
met het door mij ontvouwde standpunt.

12.45 uur. Ik bracht telefonisch rapport uit aan HM de Koningin. Ook Zij achtte bij de 
huidige stand van zaken het bijzonder belangrijk, indien de heer Zijlstra bereid zou wor
den gevonden als formateur en minister-president op te treden. Zij verklaarde te zullen 
overwegen of zij zelf hierover met de heer Zijlstra nog telefonisch contact op zou nemen.

In de namiddag vond een bespreking plaats ten huize van de heer Zijlstra, waarbij aanwe
zig waren de fractievoorzitter van de ARP en de ARP-ministers van het huidige kabinet.

De heer Zijlstra had voorts diezelfde avond nog een gesprek met de heer Veldkamp. Uit 
die bespreking bleek dat de heer Veldkamp het standpunt van de heer Zijlstra volledig on
derschreef en bereid was in een interimkabinet onder zijn leiding zitting te nemen.

16 november
Ik belde de heer Zijlstra op en verzocht hem mij diezelfde morgen nog zijn standpunt mee 
te delen, aangezien ik het noodzakelijk vond mijn rapport aan de Koningin nog dezelfde 
dag aan te bieden. Hij zegde mij toe tegen 13.00 uur mij te zullen bellen. Om 13.00 uur 
deelde hij mij mee dat hij bereid was een opdracht tot formatie te aanvaarden en het pre
mierschap van het te vormen (interim)kabinet op zich te nemen.

Ik voltooide mijn rapport, dat ik om 16.00 uur aan HM de Koningin op Huis ten 
Bosch overhandigde. In de bespreking, die hierop volgde, kwam ook de omschrijving 
van de aan de heer Zijlstra te geven opdracht aan de orde. Wij kwamen daarbij tot de vol
gende redactie: ’... heeft aan HM de Koningin verzocht deze opdracht in beraad te mogen 
houden. Hij zal zo spoedig mogelijk meedelen, of hij deze opdracht kan aanvaarden. In 
het bevestigend geval zal hij tevens berichten of het door hem te vormen kabinet zich 
mede tot taak stelt de bevordering van vervroegde verkiezingen en mitsdien de ontbinding 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op korte termijn.'

Op 16 november 1966 bracht Beel zijn eindrapport uit aan de koningin. Met herhaling 
van hetgeen hierboven in de dagaantekeningen is weergegeven, legde Beel de koningin 
uit, hoe hij eerst had geprobeerd het kabinet-Cals ertoe te bewegen voorlopig aan te blij
ven en vervroegde verkiezingen uit te schrijven en hoe hij, toen deze opzet niet haalbaar 
bleek, had aangestuurd op een interimkabinet onder leiding van Zijlstra dat vervroegde 
verkiezingen zou uitschrijven en de lopende zaken zou behartigen. Voor de oplossing van 
de gerezen begrotingsproblematiek voegde hij enige varianten toe.

Nadat conform Beels voorstel aan Zijlstra een formatieopdracht was verleend, kon 
deze binnen een week een regeringsploeg samenstellen, bestaande uit leden van de KVP 
en ARP. Uit de door Beel aangedragen varianten koos Zijlstra: uitstel van de verlaging 
van de inkomsten- en loonbelasting tot 1 ju li 1967 en vervroeging van de verhoging van 
de omzetbelasting met dezelfde datum.
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De Tweede-Kamerverkiezingen van 15 februari leverden zowel de KVP als de PvdA 
flink verlies op; de eerste verloor maar liefst acht zetels, de tweede zes. De ARP kwam 
van dertien op vijftien zetels. CHU en W D  handhaafden zich. De Boerenpartij sprong 
van drie naar zeven zetels. De nieuwe partij Democraten '66, waarvan de lijsttrekker de 
kiezers beloofde 'het bestel op te blazen' veroverde in één klap zeven zetels.

Twee dagen na de verkiezingen gaf vice-president van de Raad van State Beel de ko
ningin het volgende advies.

17 februari

Majesteit,
De uitslag van de op woensdag 15 februari laatstleden gehouden verkiezingen vraagt 

bijzondere aandacht èn om de belangrijke verschuivingen welke zij heeft teweeggebracht, 
èn om de beweegredenen welke daartoe blijkbaar de kiezers hebben geleid. Het is duide
lijk dat het onbehagen over de structuur van ons staatkundig leven en met name de huidi
ge partijvorming velen ertoe heeft gebracht -  niet in het minst onder de jongere kiezers -  
zich af te wenden van de traditionele partijen en zich te richten op nieuwe groeperingen. 
Hierbij vraagt vooral de groepering D'66 aandacht. Opnieuw, en in nog sterkere mate dan 
bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in het afgelopen jaar, kwam deze vertrou
wenscrisis tot uiting. Dit ernstige verschijnsel dwingt tot nadere, diepgaande bezinning.

Als gevolg hiervan geeft de uitslag geen inzicht in de vraag hoe de kiezers hebben ge
oordeeld over het conflict, gerezen tussen het kabinet-Cals en de Tweede Kamer der Sta
ten-Generaal, hetwelk geleid heeft tot het aftreden van dit kabinet en tot deze vervroegde 
verkiezingen. Ofschoon in de verkiezingsstrijd de vraag: 'pro of contra het beleid van dit 
kabinet' voornamelijk de inzet vormde, wordt in de uitslag node een duidelijk antwoord 
gemist. In de zetelwinst, welke de Anti-Revolutionaire Partij ditmaal behaalde, mag naar 
mijn mening, worden gezien een duidelijk uitgesproken vertrouwen in de persoon van dr. 
J. Zijlstra, de huidige minister-president, alsmede in het beleid, hetwelk onder zijn leiding 
staande interimkabinet in de afgelopen drie maanden heeft gevoerd. Hierin zou aanleiding 
kunnen worden gevonden om dr. Zijlstra te belasten met de formatieopdracht. Het ver
dient mijns inziens echter aanbeveling eerst de door deze verkiezingen in zo belangrijke 
mate gewijzigde politieke situatie te doen verkennen, alsmede te doen nagaan in hoeverre 
de inzichten uiteenlopen over de hoofdpunten van het in de komende regeerperiode te 
volgen beleid.

Voor het instellen van dit onderzoek is naar mijn mening dr. J. Zijlstra de aangewezen 
persoon. Ik moge derhalve Uwe Majesteit in overweging geven dr. Zijlstra een informa
tieopdracht te verstrekken.

De koningin gaf op zaterdag 18 februari 1967 minister-president Zijlstra een informatie
opdracht. De informateur ontving de fractievoorzitters van de partijen, vertegenwoordigd 
in de Tweede Kamer. De fractievoorzitters van KVP-PvdA-W D-ARP-CHU kregen al 
op 21 februari een memorandum voorgelegd, waarin de informateur zijn denkbeelden ten 
aanzien van vooral hetfinancieel-sociaal-economische beleid voor de komende vier jaar  
ontvouwde. De nieuwe fractievoorzitter van de PvdA, J.M. den Uyl, verlangde van de
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informateur dat hij eerst zou kiezen tussen een samenwerking van de christen-democrati- 
sche partijen met de W D  dan wel de PvdA. Tijdens de verkiezingscampagne hadden 
W D  en PvdA uitentreuren verklaard niet met elkaar aan eenzelfde regering deel te zullen 
nemen. Informateur Zijlstra interpreteerde Den Uyls verklaring in die zin dat de PvdA 
zichzelf met deze eis uitschakelde.

Na een positief antwoord op zijn memorandum van de overige vier fractieleiders, stel
de de informateur een nota op, getiteld 'Hoofdlijnen van een beknopt regeringsprogram
ma' en besprak deze met hen op 1 maart. De voortvarendheid en beslistheid waarmee de 
informateur te werk ging wekten bij de betrokken fractievoorzitters de indruk dat zij met 
de beoogde formateur en toekomstige minister-president spraken. Na de gebruikelijke 
raadpleging van de fracties gaven de vier fractieleiders hun fia t aan Zijlstra's program. Op 
4 maart bracht informateur Zijlstra zijn eindrapport uit aan de koningin, maar voegde er
aan toe dat hij ze lf niet in aanmerking wenste te komen voor het premierschap. Dit ver
oorzaakte grote consternatie bij de fracties. Zijlstra's advies ARP-fractievoorzitter B.W. 
Biesheuvel tot formateur te benoemen stuitte op grote weerstand in katholieke en vooral 
liberale kring. De koningin schakelde daarop haar vertrouwde adviseur Beel in.217

4 maart
Op zaterdag 4 maart vonden een tweetal telefoongesprekken plaats met de heer Schmel
zer, die zijn verontrusting uitsprak over de weigering van dr. Zijlstra om als formateur en 
minister-president van een nieuw te vormen kabinet op te treden. Hij vroeg mij of het nog 
mogelijk zou zijn dat van de zijde van HM de Koningin nog verder druk zou worden 
uitgeoefend, daar een opnieuw optreden van dr. Zijlstra toch een duidelijk landsbelang 
vormde. Ik heb hem erop gewezen dat de positie van de Koningin zeer moeilijk werd, nu 
zo duidelijk naar voren is getreden dat dr. Zijlstra een afwijzend standpunt bleef innemen.

5 maart
10.30 uur. Schmelzer belde op en deelde mee dat hij de volgende dag de Koningin wilde 
adviseren mr. Biesheuvel als formateur aan te wijzen. Hij zou zich zo constructief moge
lijk daarbij opstellen en geen wijziging van het door dr. Zijlstra ontworpen en door de 
vier fractievoorzitters aanvaarde ontwerp-regeringsprogram nodig achten, mits dit ook 
van andere zijde niet werd verlangd. Voorts stelde hij zich opnieuw op het standpunt dat 
de aan te zoeken formateur tevens minister-president zou dienen te zijn, althans in het 
nieuwe kabinet zitting zou moeten hebben. Persoonlijk zou hij gaarne fractievoorzitter 
blijven, daar een wijziging in de leiding van de KVP-fractie op dit ogenblik op grote 
moeilijkheden zou stuiten en hij het vertrouwen van de leden bezat. Ik verheelde hem niet 
dat de bespreking, die ik met de Koningin de volgende dag zou voeren, er toch toe zou 
kunnen leiden dat hij verzocht zou worden een formatieopdracht in overweging te nemen; 
hetgeen hij alsdan -  als voorzitter van de grootste fractie -  bezwaarlijk zou kunnen weige
ren.

12.15 uur bezocht mij de heer Röell, die gaarne mijn oordeel vernam over de politieke 
toestand van heden.

17.00 uur. HM de Koningin belde mij op en uitte haar bezorgdheid over de situatie van 
dit ogenblik. Ik wees haar erop dat de informatie van de heer Zijlstra in zoverre onvolle
dig was geweest, dat daaruit niet naar voren is getreden de naam van een formateur, op

217 Maas, Kabinetsformaties, p. 219-225.
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wiens welslagen mocht worden vertrouwd. De heer Zijlstra heeft -  toen hem bleek dat de 
heren bleven aandringen op zijn optreden als formateur en minister-president -  volstaan 
met zijn voorkeur uit te spreken voor een aanwijzen van de heer Biesheuvel. Ik onder
schreef haar zienswijze dat zij niet verdere druk kon uitoefenen op dr. Zijlstra, na de be
sprekingen welke zij hierover in de afgelopen veertien dagen met hem had gevoerd en na 
zijn uitdrukkelijke verklaring in het openbaar.

Ik vertelde haar voorts dat zij bij het bezoek van de vier fractievoorzitters de volgende 
dag, blijkens een telefoongesprek met de heer Schmelzer, zou kunnen rekenen op een 
zeer constructieve instelling zijnerzijds, waarover zij zich verheugde. Ik sprak de ver
wachting uit dat van de zijde van de heer Toxopeus geen veto zou worden uitgesproken 
ten aanzien van de heer Biesheuvel. Zou zijn houding niettemin in dit opzicht in ernstige 
mate afwijzend zijn, dan zou een moeilijke situatie ontstaan en zou toch gedacht moeten 
worden aan een formatieopdracht aan de heer Schmelzer, zij het dan ook dat het in dit 
geval niet zou behoeven te leiden tot het zitting nemen van deze formateur in het nieuwe 
kabinet.

Ik sprak met haar af dat ik de situatie nog even zou overdenken en haar de volgende 
morgen zou opbellen.

6 maart
8.45 uur. Op maandagochtend telefoneerde ik HM de Koningin. Ons nader gesprek 
bracht geen wijziging in onze gemeenschappelijke visie van daags tevoren. HM de Ko
ningin was eveneens van oordeel dat na de informatieopdracht aan de heer Zijlstra geen 
nieuwe informateur kon optreden en enkel gedacht kon worden aan een formatie.

13.00 uur. Ik ontving een telefoontje van de heer Schmelzer die mij verslag uitbracht van 
het onderhoud dat hij met de Koningin had gehad. Hij was echter niet gerust over het re
sultaat van de verdere besprekingen, met name die met mr. Toxopeus. Hij vreesde dat de 
Koningin voor een situatie zou komen te staan welke zeer moeilijk zou zijn. Omdat de 
aanwijzing van een formateur tegen wie één van de vier fractievoorzitters, die in de opzet- 
Zijlstra betrokken waren bedenkingen had, uiterst bezwaarlijk zou worden.

Direct daarop belde mejuffrouw mr. De Graaff van het Kabinet der Koningin mij op 
en verzocht mij om 14.00 uur op het Kabinet te komen voor een telefoongesprek met de 
Koningin over de eigen lijn. Daar ik in het zuiden was, werd het tijdstip nader bepaald op
15.00 uur.

15.00 uur. HM de Koningin gaf mij een kort overzicht van de gesprekken, welke zij met 
de vier fractievoorzitters had gevoerd. De heer Toxopeus had niet een 'onaanvaardbaar' 
uitgesproken ten aanzien van de heer Biesheuvel, doch wel duidelijk gesteld dat de heer 
Biesheuvel anders geaard was en dat hij niet met hem in zee durfde te gaan. De heer Bies
heuvel voelde onder deze omstandigheden er niet voor als formateur op te treden, maar 
liet de mogelijkheid open dat er van een misverstand te zijnen opzichte sprake was.

De heer Beernink onderschreef de zienswijze van de heer Toxopeus. Hij had nog tot in 
de nacht telefonisch contact met de heren Toxopeus en Biesheuvel gehad, doch was er 
niet in geslaagd hen tot elkaar te brengen. Hij stelde voor dat zij nog eens met elkaar zou
den spreken, hetzij onder leiding van dr. Zijlstra, hetzij onder mijn leiding.

De heer Schmelzer, die zich bijzonder constructief opstelde, zou desnoods bereid ge
vonden worden als formateur op te treden, doch zag hieraan het gevaar verbonden dat bij
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mislukking hij geen leiding meer zou geven aan de KVP-fractie en dat was wel bijzonder 
bezwaarlijk gezien het ontbreken van een opvolger.

De Koningin vroeg mij of ik een oplossing zag en of ik persoonlijk bereid zou zijn te 
trachten de partijen tot elkaar te brengen. Ik vroeg haar een uurtje te mogen nadenken en 
heb vervolgens haar de volgende punten voorgelegd:
1. Er moet mijns inziens thans duidelijk naar buiten treden dat dr. Zijlstra niet langer 

onder druk staat. Uit hoofde hiervan is het niet gewenst nu hij zijn informatierapport 
heeft uitgebracht, hem opnieuw in te schakelen.

2. Niettemin is afronding van zijn informatie geboden en kan er niet gedacht worden aan 
het inluiden van een nieuwe fase met raadpleging van alle adviseurs.

3. Deze afronding zal dienen te geschieden door een derde, die met de vier fractievoorzit
ters afzonderlijk en alsdan gezamenlijk besprekingen voert.

4. Ik heb hierbij gedacht aan een lid van het huidig kabinet, dat op de hoogte is van de 
huidige problematiek, met name aan dr. De Quay.

5. Mocht U het juister en efficiënter achten dat ik mij met deze taak belast, dan zou ik het 
uitdrukkelijk willen zien vastgelegd dat U mij advies vraagt als minister van Staat en 
dat ik, alvorens dit uit te brengen, mij wens te oriënteren; voorts dat daarbij uitgegaan 
zou worden van de over het program verkregen overeenstemming tussen de vier groe
peringen.

HM de Koningin, die aan de methode onder 5 de voorkeur gaf, gezien de positie die ik 
inneem en het daaruit voortvloeiende overwicht, verzocht mij diezelfde avond nog haar te 
willen bezoeken, waarna publikatie in de door mij gewenste zin zou kunnen plaatsvinden.

Na afloop van dit telefoongesprek belde mr. Biesheuvel mij op en zei dat voor hem de 
kous af was, nu opnieuw een gebrek aan vertrouwen bij de VVD was gebleken. Hij wees 
er mij op dat als hij als formateur zou optreden, het bereikte akkoord op losse schroeven 
zou dreigen te komen staan, want men zou extra garanties gaan verlangen. Hij dacht nog 
aan een tussenfase en daarbij aan de persoon van de heer Schmelzer. Maar later was hij 
op mijn naam gekomen, al zag hij ook aan een opnieuw inschakelen van mijn persoon -  
voor de zoveelste keer -  bezwaren. Deze bezwaren wogen zijns inziens echter niet op 
tegen de daaraan verbonden voordelen. Ik deelde hem mee dat ik diezelfde avond nog een 
gesprek zou hebben met HM de Koningin.

18.30 uur arriveerde ik op paleis Soestdijk. Ons gesprek was nauwelijks aangevangen of 
ik werd opgebeld door de heer Schmelzer, die mij meedeelde dat hem was gebleken dat er 
in de houding van de heer Toxopeus toch wel enige kentering merkbaar was en hij het 
geenszins onmogelijk achtte dat ook hij ertoe gebracht zou kunnen worden de heer Bies
heuvel als formateur en minister-president te aanvaarden.

Met HM overzag ik nogmaals de gehele situatie, waarna in aanwezigheid van de heer 
Röell de formulering werd vastgesteld voor het bericht aan de pers.218

Na terugkeer van Soestdijk maakte ik afspraken met de heren Zijlstra, Schmelzer, Toxo
peus, Biesheuvel en Beernink. Mr. Toxopeus verzocht mij, in een telefoongesprek dat ik

218 De koningin verzocht minister van Staat Beel 'na te gaan op welke wijze, rekening houdend met het 
rapport van de informateur, prof. dr. J. Zijlstra, de vorming van een kabinet kan worden bespoedigd', 
ontleend aan Maas, Kabinetsformaties, p. 228.
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met hem had, reeds te trachten zekerheid te krijgen betreffende de vraag of de weigering 
van dr. Zijlstra, zoals hij vermoedde, mede verband hield met de houding van leden van 
de AR-partij en -fractie.

7 maart
11.00 uur. Ik bezocht dr. Zijlstra. Ik zei tegen hem aan te nemen dat hij op zijn standpunt 
bleef, hetwelk neerkomt op: geen formatieopdracht/geen minister-president. Hoezeer ik 
het betreurde, ik had het te eerbiedigen. Dr. Zijlstra bevestigde dat hij dit standpunt hand
haafde. Ik verklaarde niet te willen treden in de motieven die hem hiertoe hadden geleid.

Eén vraag was echter belangrijk voor mij in verband met mijn opdracht, namelijk: 
Heeft de houding van leden van de eigen fractie en partij daarbij een rol gespeeld, met 
name de zienswijze van de heren De Gaay Fortman, Berghuis, Bruins Slot, alsmede van 
Arjos?219 Dr. Zijlstra verklaarde nadrukkelijk dat hij deze vraag volstrekt ontkennend kon 
beantwoorden. Hun houding heeft in genen dele een rol gespeeld. Hij had trouwens nau
welijks met hen contact gehad. De heer Biesheuvel trad in de besprekingen steeds namens 
de fractie op en was haar woordvoerder en dat was voor hem voldoende. De redenen van 
zijn weigering liggen uitsluitend in het persoonlijke vlak. Hij verwijst in dit opzicht naar 
de motieven, die hem reeds zeer aarzelend hadden doen staan tegenover het leiding geven 
aan het interimkabinet. Ik vroeg hem vervolgens of hij nog steeds voorstond een forma- 
teur/minister-president, voortkomend uit de grootste fractie en eerst wanneer dit niet mo
gelijk zou blijken, mr. Biesheuvel.

Volgens dr. Zijlstra was het eerste stadium al voorbij, daar het duidelijk was dat de 
KVP-fractie geen persoon daarvoor zou kunnen leveren. Hij stond mitsdien op het 
standpunt dat aan mr. Biesheuvel een opdracht zou kunnen worden verleend. Dit werd 
zijns inziens voldoende geschraagd door zijn fractie. Wat het program betreft: in de laatste 
redactie was volledig rekening gehouden met de schriftelijke reacties op zijn memoran
dum. De verkregen overeenstemming was dus zonder voorbehoud. Hij gaf toe bij de ver
dediging van dit ontwerp wellicht de indruk te hebben gewekt dat hij alsnog bereid zou 
zijn op het door hem verdedigde program leiding te geven, hoewel hij bij herhaling duide
lijk had gesteld daartoe niet bereid te zijn. Hij gaf vervolgens zijn gedachten weer over 
een mogelijke vaststelling van het nieuwe kabinet, althans voor wat de voornaamste pos
ten betreft. Voor Financiën gaf hij de voorkeur aan de heer Van Lennep (CHU)220, voor 
Economische Zaken aan een KVP-minister, hoewel hij de heer Witteveen221 hiervoor niet 
uitsloot. Tenslotte overhandigde hij mij zijn juist gereed gekomen rapport voor HM de 
Koningin.

13.30 uur. Drs. Schmelzer bezocht mij. Ik verzocht hem -  en dit verzoek deed ik aan alle 
fractievoorzitters -  het gesprek als vertrouwelijk te beschouwen en hieraan in geen enkel 
opzicht openbaarheid te geven (zwijgplicht). Hij erkende met mij de noodzaak dat op de 
kortst mogelijke termijn een kabinet op de basis van de verkregen overeenstemming in
zake het regeringsprogram tot stand zou dienen te komen en hij erkende dat dit mede 
noodzakelijk was terwille van het parlementaire stelsel. Hij stemde in met mijn opvatting 
dat niet langer aandrang op de heer Zijlstra mocht worden uitgeoefend en dat daarenboven 
vermeden moest worden HM de Koningin hierbij persoonlijk in het geding te brengen.

219 W.P. Berghuis, voorzitter van de ARP. Arjos is de politieke jongerenorganisatie ARP.
220 E. van Lennep, oud-thesaurier-generaal, verbonden aan de OESO.
2 2 1 H.J. Witteveen (VVD), minister van Financiën in het kabinet-Marijnen.
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Het doel van mijn oriëntering, aldus legde ik hem uit, was op korte termijn na te gaan of 
naast de overeenstemming over dit program ook een akkoord mogelijk zou zijn over de 
persoon van de formateur/minister-president. Ook hij gaf de voorkeur aan een formateur, 
die tevens minister-president zou zijn, althans zitting zou nemen in het te vormen kabinet. 
In elk geval moest worden voorkomen dat de aan te wijzen formateur zou mislukken. 
Aan de overeenstemming over het program-Zijlstra wenste de heer Schmelzer niet te tor
nen. Mocht niettemin een van de andere fractievoorzitters het opnieuw aan de orde wen
sen te stellen, dan behield hij zich alle vrijheid voor. Een en ander liet onverlet dat de aan 
te zoeken ministers als team bij elkaar een regeringsverklaring zouden opstellen, waarin 
punten worden opgenomen waarover tot dusverre niet gerept is.

Nu er geen formateur uit KVP-kring was, stond hij vóór de aanwijzing van mr. Bies
heuvel en werd hij hierin geschraagd door zijn fractie. Hij moest echter nadrukkelijk staan 
op de bezetting door een KVP’er van hetzij de post van Financiën, hetzij de post van Eco
nomische Zaken. Hieraan gaf hij de allerhoogste prioriteit. Voorts zou hij gaarne zien dat 
de KVP ook vertegenwoordigd zou zijn in de sociale en culturele sector. Hij dacht hierbij 
aan Sociale Zaken en Volksgezondheid of Volkshuisvesting en eventueel beiden, aan On
derwijs en Wetenschappen, Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Binnenlandse 
Zaken of Justitie. Naar hij aannam zou de heer De Jong op Defensie worden gehand
haafd; deze zou tevens vice-premier kunnen zijn. Voor Buitenlandse Zaken zag hij het 
liefst de heer Luns, doch dit was geen conditio sine qua non. Na vijftien jaar zou een an
der, mits even volwaardig, deze plaats kunnen gaan innemen. De KVP verlangde zijns 
inziens zes volwaardige ministersposten; dit zou inhouden dat de heer Bot222 uitviel. Wel 
is gedacht aan uitbreiding van het aantal ministers tot vijftien en dan zou de heer Bot op 
Ontwikkelingshulp kunnen worden gehandhaafd. Hierbij stond hem voor ogen een af
zonderlijke minister voor de voorbereiding van een volledige Grondwetsherziening, in
clusief de wijziging van het kiesstelsel. Hij noemde vervolgens verschillende namen voor 
eventuele door de KVP te bezetten ministersposten, uit welke de formateur zou kunnen 
kiezen. De suggestie, dat dr. Klompé223 eventueel Sociale Zaken en Volksgezondheid op 
zich zou nemen, zou hij nader bezien (ons bleek dat zij hiervoor niet in aanmerking wens
te te komen).

De heer Witteveen op Financiën vond hij niet al te gelukkig, nadat deze vrij zwak was 
gebleken. Niettemin achtte de heer Schmelzer hem niet onaanvaardbaar, hetzij voor Fi
nanciën of Economische Zaken. Zelf bracht hij voor Financiën naar voren de heer Hoef
nagels, die volgens Van den Brink bekwaam was te achten en voor Economische Zaken 
drs. Horbach224, industrieel in Deventer die ook sociaal positief was ingesteld en in het 
partijverband internationale ervaringen had opgedaan. Tegen bezetting van Marijnen voor 
Economische Zaken zei hij niet onder alle omstandigheden neen. Voor Sociale Zaken 
noemde hij drie namen. Zijn eerste keuze was echter de heer Van der Gun225. Voor 
Volkshuisvesting noemde de heer Schmelzer in de eerste plaats de heer Elsenburg226, 
wethouder in Amsterdam. De heer Andriessen jr.227 zou de heer Schmelzer liever nog

222 Th.H. Bot (KVP), demissionair minister van Ontwikkelingshulp.
223 M.A.M. Klompé (KVP), demissionair minister van CRM.
224 G.J.M. Horbach, vice-voorzitter van de KVP.
225 F.G. van der Gun (KVP), vice-voorzitter partijbestuur van de KVP en NKV-secretaris.
226 Th.C.M.A. Elsenburg (KVP), wethouder te Amsterdam.
227 F.H.J.J. Andriessen (KVP), lid van de Tweede Kamer.
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een viertal jaren parlementaire ervaring laten opdoen. Voor Binnenlandse Zaken, respec
tievelijk Justitie kwam in het gesprek naar voren de heer Aalberse228; voor Landbouw de 
heer Wellen, Brouwer en ir. Lardinois.229 De heer Keyzer230 was zijns inziens op Ver
keer en Waterstaat acceptabel. Mocht de heer Bot gehandhaafd blijven, dan zou hij wel
licht komen met de wens van een coördinatie onder zijn leiding van ontwikkelingstaken 
van andere departementen. De heer Schmelzer was van oordeel dat hierop niet moest 
worden ingegaan, daar dit zou kunnen leiden tot grote moeilijkheden.

Tenslotte deelde de heer Schmelzer mij mee dat ook de arbeidersafgevaardigden in zijn 
fractie achter hem stonden. De heer Van der Ploeg231 had gisteren nog tegen hem gezegd: 
Nu moet het slagen en snel! Op deze basis en met deze combinatie, terwijl de heer Van 
der Gun in de DB-vergadering had verklaard dat hij, zoals de zaken er nu bij stonden, de 
opzet kon verdedigen.

15.15 uur. Tijdens de bespreking met mr. Toxopeus, stelde hij allereerst te willen weten 
waar hij aan toe was met het kabinet, met andere woorden dat hij een stuk vertrouwen in 
het kabinet moest kunnen opbrengen. In verband hiermee zou hij graag met de heer Bies
heuvel een gesprek hebben, waarbij hij tevens dacht aan de heer Witteveen, als derde. 
Deze reactie sloeg op een mededeling mijnerzijds met betrekking tot de weigering van dr. 
Zijlstra opnieuw als minister-president op te treden. Ik verwijs in dit opzicht naar het ant
woord dat ik van de heer Zijlstra kreeg op mijn vraag of de houding van leden van de 
ARP-fractie en partij zijn beslissing hadden beïnvloed. Met de heer Toxopeus sprak ik af 
dat ik aan de heer Biesheuvel zou voorstellen nog diezelfde avond met hem, Toxopeus, 
het verlangde gesprek te voeren.

Met betrekking tot de samenstelling van het te vormen kabinet gaf de heer Toxopeus 
het volgende te kennen. Voor Financiën dacht hij aan de heer Witteveen, voor het geval 
niet een ander beschikbaar was van hetzelfde 'imago' als deze. Voor Verkeer en Water
staat de heer Keyzer, voor Justitie eventueel prof. Haardt232. Hij wenste per se dat de 
VVD in de financieel-economische sector een post zou bekleden. Verder Binnenlandse 
Zaken of Justitie. Op mijn vraag, of hij voor Binnenlandse Zaken opnieuw beschikbaar 
zou willen zijn, zei hij dat alsdan een heel duidelijke reden voor zijn optreden aanwezig 
zou moeten zijn; dit mede in verband met mr. Geertsema233. Tegen de heer Verdam234 
heeft hij ernstig bezwaar en hij zou het op prijs stellen wanneer deze niet zou optreden. 
Eventueel ware voor Onderwijs en Wetenschappen ook aan de heer Witteveen te denken. 
Hij zou voorts aanbevelen om het met de benoeming van staatssecretarissen erg rustig aan 
te doen.

228 P.J.M. Aalberse jr., voorzitter van de KVP; lid van de Tweede Kamer.
229 J.W. Wellen (KVP), directeur-generaal Landbouw van Landbouw en Visserij; T. Brouwer (KVP), 

Tweede-Kamerlid; secretaris van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (KNBTB); P J. 
Lardinois (KVP), lid van de Tweede Kamer; erevoorzitter van de Noordbrabantse Christelijke Boeren
bond; bestuurslid van de KNBTB.

230 W.J. Keyzer (VVD), staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in kabinet-Marijnen.
231 C.J. van der Ploeg (KVP), Tweede-Kamerlid; voorzitter RK landarbeidersbond.
232 W.L. Haardt (VVD), hoogleraar in het burgerlijk procesrecht aan de RU Leiden.
233 W.J. Geertsema (VVD), Tweede-Kamerfractievoorzitter van 1963 tot 1965.
234 P.J. Verdam, (ARP) kortstondig (5-9-1966 t/m 22-11-1966) minister van Binnenlandse Zaken in het 

kabinet-Cals.
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Met de heer Biesheuvel besprak ik allereerst het door de heer Toxopeus en mij gewenste 
gesprek. Hij verklaarde zich direct daartoe bereid, waarop ik telefonisch met de heer 
Toxopeus afsprak als tijdstip van bijeenkomst 20.00 uur. De heer Biesheuvel verklaarde 
dat hij het een be vrij ding zou vinden als hij niet als formateur en minister-president be
hoefde op te treden; ook zijn fractie is hier niet erg op gesteld. Zij heeft het akkoord van 
vrijdagavond goedgekeurd. Vervolgens wees hij mij erop dat het wenselijk zou zijn, zo 
mogelijk nog in deze dagen, een oplossing te vinden voor de jarenlange tegenstelling tus
sen Buitenlandse Zaken en Economische Zaken met betrekking tot de coördinatie van bei
der buitenlands beleid. Hij zegde mij een notitie toe en stelde zich voor dat bijvoorbeeld 
de heren Brouwers, Den Hartogh, Van Lennep en Franke235 bij elkaar zouden worden 
geroepen door de minister-president en tot opdracht zouden krijgen om binnen 24 uur een 
advies uit te brengen aangaande de meest gewenste oplossing. Hij verwacht dat dit tot re
sultaat zou kunnen leiden. Persoonlijk meent hij dat het voorzitterschap van de coördina
tiecommissie bij de minister van Buitenlandse Zaken dient te berusten.

Ik besprak met hem enkele wensen, die de heren Schmelzer en Toxopeus naar voren 
hadden gebracht.

19.00 uur ontving ik de heer Beernink, die het eveneens eens was met mijn opvatting 
over mijn taak en evenmin langer aandrang wenselijk achtte op de heer Zijlstra.

De heer Biesheuvel ontmoette bij hem geen bedenkingen. De heer Witteveen achtte hij 
geen sterke figuur, maar had tegen hem geen overwegend bezwaar. De CHU zou het 
liefst een zetel hebben in de sociaal-economische driehoek plus een bestuursdepartement. 
De heer Herweyer236 heeft misschien geen gemakkelijk karakter, maar is zeer zeker be
kwaam en heeft organisatorisch talent. Voor Landbouw en Visserij zou aan hem gedacht 
kunnen worden; een benoeming van de heer Keyzer voor Verkeer en Waterstaat achtte hij 
acceptabel. De heer Udink, eveneens een CHU'er, is volgens door hem verkregen inlich
tingen te licht voor minister; aan hem zou kunnen worden gedacht als staatssecretaris.

Met de figuren Elsenburg, Luns en De Jong alsmede mejuffrouw Klompé zou hij zich 
kunnen verenigen. Voor Sociale Zaken heeft hij persoonlijk niemand op het oog. Evenals 
de heer Toxopeus zou bij hem een benoeming van de heer Van Doorn237 op Justitie ern
stige bezwaren ontmoeten. De heer Geer van Oudegein238 achtte hij nog niet rijp.

21.00 uur. De heer Toxopeus belde mij op terwijl ik mij op het Kabinet der Koningin be
vond. Hij deelde mij mee met de heer Biesheuvel tot een volledig akkoord te zijn geko
men over de strekking en intentie van de hoofdlij nen van het regeringsprogram. Hij vroeg 
mij hiervan aan de pers mededeling te doen ter voorkoming van verdere wilde geruchten 
over tegenstellingen. Ik besprak dit met de Koningin, die echter bezwaar had tegen een 
mededeling mijnerzijds, nu ik optrad als Haar adviseur. Wij spraken af dat de publikatie 
door de heren zelf zou geschieden. De heer Toxopeus zou over de tekst overleg plegen 
met de heer Biesheuvel, die echter juist bij hem vertrokken was.

235 G. Brouwers, secretaris-generaal van Economische Zaken; A..F.K. Hartogh, directeur-generaal Euro
pese Samenwerking van Buitenlandse Zaken; J.A.P. Franke, directeur-generaal van de Voedselvoor
ziening en Visserij van Landbouw en Visserij.

236 S. Herweyer (CHU), directeur cultuur-technische dienst (ruilverkaveling) van Landbouw en Visserij.
237 H.W.J. van Doorn (KVP), lid van de Tweede Kamer.
238 L.E. de Geer van Oudegein (CHU), lid van de Eerste Kamer.
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11.30 uur. Ik kreeg nog een telefoontje van de heer Schmelzer. Hij gaf zijn ongerustheid 
te kennen over de houding van de heer Beernink, die na zijn gesprek met mij erg gedes
illusioneerd was teruggekeerd. Hij dacht er zelfs over aan de fractie voor te stellen zich 
terug te trekken. Ik zei hem dat ik hier niets van begreep. Uit het gesprek was wel vast 
komen te staan dat de CHU weinig kandidaat-ministers naar voren kon brengen. Ik be
loofde hem de heer Beernink nog op te bellen, hetgeen ik in aansluiting aan dit telefoon
gesprek deed.

Het resultaat van dit laatste telefoongesprek was, dat de heer Beernink mij toezegde 
nog eens ernstig te zullen uitzien naar geschikte kandidaten en daarover met mr. Schol
ten239 te zullen spreken.

De volgende morgen had ik achtereenvolgens nog telefoongesprekken met de heren 
Schmelzer, Beernink en Toxopeus. De beide eersten stelde ik daarbij op de hoogte van de 
overeenstemming tussen de heren Biesheuvel en Toxopeus. De heer Toxopeus berichtte 
mij nog geen contact te hebben kunnen leggen met de pers.

11.00 uur ontving ik de heer Biesheuvel. Dit gesprek, dat tot 12.15 uur duurde, werd 
voortgezet om 15.00 uur ’s middags. Wij bespraken daarin de verschillende door de frac
tievoorzitters naar voren gebrachte personen. Verscheidene combinatiemogelijkheden 
werden onder ogen gezien. Hij stelde zich voor diezelfde avond nog contact op te nemen 
met de drie andere fractievoorzitters. Ik bracht hem op de hoogte van het gesprek hetwelk 
ik met de Koningin had gehad over de publikatie van de overeenstemming. Hij stemde 
met de gevonden oplossing in en zou hierover met de heer Toxopeus nog nader overleg 
plegen.

239 W. Scholten (CHU), vice-voorzitter van de Tweede-Kamerfractie.

BEEL MIDDELAAR

Bij Jelle pasle het!

8 maart
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9 maart
De volgende middag had ik op verzoek van de vier fractievoorzitters nog een laatste ge
sprek met hen. Wat het program betreft, werd nog overeenstemming verkregen over een 
door de heer Toxopeus gewenste nadere precisering van een passage betrekking hebbend 
op de woningbouw. Deze nadere interpretatie is gevoegd bij mijn rapport. De bespreking 
leidde er voorts toe dat nogmaals de voorzitters hun constructieve medewerking toezeg
den, wanneer de heer Biesheuvel als formateur mocht worden aangewezen. De voorzit
ters van de fracties uitten verschillende wensen, waarvan de heer Biesheuvel nota nam. In 
de voorafgaande gesprekken waren deze trouwens reeds naar voren getreden.

16.15 uur. De heer Biesheuvel deelde mij mee dat hij thans voldoende aanwijzing had om 
met vrucht een eventuele formatie aan te vangen en hij stemde in met hetgeen ik aan HM 
de Koningin wenste te rapporteren.

17.30 uur bracht ik rapport uit aan HM de Koningin.

20.00 uur. HM de Koningin ontving de heer Biesheuvel en verzocht hem de formatie ter 
hand te nemen.

De interventie van Hare Majesteits adviseur leek geslaagd; Toxopeus slikte zijn bezwaren 
jegens Biesheuvel in. Biesheuvel ging op 10 maart aan de slag. Binnen KVP en ARP, 
waar voor velen de Nacht van Schmelzer een traumatische ervaring was geweest, b leef 
kritiek op de keuze van de W D  als regeringspartner in plaats van de PvdA. Daarenboven 
kreeg formateur Biesheuvel grote problemen met de verdeelsleutel van de departementen 
over KVP, VVD, ARP en CHU en met het vinden van de juiste kandidaten. Op 15 maart 
plaatste Biesheuvel de vier fractievoorzitters voor het blok; zij aanvaardden zijn verde- 
lingsschema o f hij gaf zijn opdracht terug. Het werd het laatste. Schmelzer, Toxopeus en 
Beernink lieten zich niet door de formateur ringeloren. Gezamenlijk stelden zij een pers
bericht op over de mislukte form atie van Biesheuvel. Op audiëntie bij de koningin, werd 
formateur Biesheuvel door de vorstin ervan 'overtuigd' van de noodzaak zijn huiswerk 
nogmaals over te doen -  maar zonder bevredigend resultaat.

De weg was nu vrij voor een kandidaat van KVP-fractievoorzitter Schmelzer: demis
sionair minister van Defensie P.J.S. de Jong. De Jong was al tijdens de informatie van 
Zijlstra genoemd als kandidaat voor het premierschap, maar de informateur had Biesheu
vel gepousseerd. Nadat De Jong op 21 maart tot formateur was benoemd, wees hij de 
fractievoorzitters op het landsbelang dat in geding was, nu de formatie zich al zo lang 
voortsleepte, en ook op het gevaar van een nieuw informatie-avontuur met een steeds 
verder radicaliserende PvdA, indien zijn formatie zou mislukken. Op 3 april werden de 
onderhandelaars het eens. Twee dagen later werd het kabinet-De Jong beëdigd. Bies
heuvel maakte er geen deel van uit; hij bleef fractievoorzitter van de ARP in de Tweede 
Kamer.
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De meest spectaculaire naoorlogse kabinetsformatie is ongetwijfeld die van 1973 ge
weest. Deze form atie is min o f meer ingeleid door de kabinetsformatie van 1971 en de 
kabinetscrisis van 1972 en heeft als uiteindelijk resultaat opgeleverd het inmiddels al le
gendarisch geworden kabinet-Den Uyl.

Heeft Beel van de voorgaande kabinetsformaties en -crises, waarbij hij betrokken was, 
geordende dossiers nagelaten, van de periode 1971-1973 heeft hij alleen omslagen met 
losse, slechts ten dele gedateerde, papieren nagelaten: brieven, memoranda, handgeschre
ven en getypte notities, en enkele overzichten van gevoerde telefoongesprekken, waarvan 
we slechts in een enkel geval de inhoud hebben kunnen reconstrueren. Hieruit kunnen we 
evenwel opmaken dat, anders dan in de literatuur tot dusver werd aangenomen, Beel ook 
bij de kabinetsformaties en de kabinetscrisis van 1971-1973 volop betrokken is geweest.

Kabinetsformatie 1971

Het electoraal succes van D'66 had een aantal staatkundige kwesties op de politieke agen
da gebracht, waarvoor deze nieuwe partij zich sterk maakte: rechtstreekse verkiezing van 
de minister-president (alsmede van de commissaris van de koningin en burgemeester) en 
herziening van het kiesstelsel. De politiek-maatschappelijke discussie over staatkundige 
vernieuwing van het Nederlandse parlementaire systeem werd in 1967 effectief gekanali
seerd door de instelling van de staatscommissie-Cals-Donner.240

Een van de (meerderheids)voorstellen van de staatscommissie, de gekozen kabinets
formateur en de invoering van een districtenstelsel, diende in oktober 1970 als basis van 
een initiatief-wetsontwerp van de Tweede-Kamerleden E. van Thijn (PvdA), A. Goud- 
smit (D'66) en J.M. Aarden (PPR) Dit initiatief-wetsontwerp werd in februari 1971 door 
de Tweede Kamer verworpen. Tijdens de behandeling ervan diende het KVP-Tweede- 
Kamerlid E.J.M. Kolfschoten echter een motie in waarin werd voorgesteld na de verkie
zingen van 28 april 1971 de nieuw-gekozen Kamer op korte termijn bijeen te laten ko
men, 'teneinde -  indien de nieuwe Kamer dit wenst -  in een openbare beraadslaging te 
onderzoeken of een oordeel kan worden uitgesproken omtrent een door het staatshoofd te 
benoemen kabinetsformateur. '24! Op 18 februari diende Kolfschoten nog als aanvulling 
op zijn motie in: De door de Tweede Kamer aanbevolen kabinetsformateur diende tevens 
als de nieuwe minister-president van het te vormen kabinet te worden beschouwd. De 
aangevulde motie werd op 2 maart door een meerderheid van de Tweede Kamer aan
vaard.

Ook op partijpolitiek gebied werden tijdens de verkiezingscampagne enkele noviteiten 
geïntroduceerd. Onder druk van 'Nieuw Links' had de Partij van de Arbeid haar koers

240 Bij KB van 27 augustus 1967 werd een staatscommissie ingesteld, die tol taak kreeg te adviseren 
over herziening van de Grondwet alsmede van de Kieswet en die onder voorzitterschap stond van oud- 
premier Cals en rechtswetenschapper A.M. Donner. Zij bracht op 29 maart 1971 haar eindrapport 
uit met voorstellen voor een algehele herziening van de Grondwet. De nieuwe Grondwet van 1983, 
die hieruit is voortgekomen, heeft weliswaar een cataloog van sociale grondrechten geïntroduceerd, 
de indeling van onze Grondwet grondig gewijzigd en de tekst daarvan gemoderniseerd, maar van de 
aanbevolen staatkundige vernieuwingen is niets terecht gekomen.

241 HTK 1970-1971, p. 2916-2917.

De kabinetsformaties en -crisis 1971-1973
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verlegd. Op haar partijcongres van 1969 werd de beruchte anti-KVP-motie aangenomen 
die op voorhand regeringssamenwerking met de KVP uitsloot. De PvdA streefde naar 
samenwerking met D'66 en Politieke Partij Radicalen, een afsplitsing van KVP- en ARP- 
radicalen. Deze drie partijen sloten vóór de verkiezingen een stembusakkoord, presenteer
den naar Brits voorbeeld een schaduwkabinet en schoven als kandidaat-premier Den Uyl 
naar voren. De confessionele partijen, KVP, ARP en CHU, kwamen daarop met een ge
meenschappelijk urgentieprogram. Pogingen van de liberalen om voor de verkiezingen 
een stembusakkoord te sluiten met D'66 en christen-democraten mislukten. Op 12 maart 
vond een bespreking plaats tussen vertegenwoordigers van het progressieve blok (PvdA, 
D'66, PPR) en het confessionele blok (KVP, ARP, CHU). Na afloop verklaarde Den 
Uyl dat na de verkiezingen geen sprake kon zijn van regeringssamenwerking tussen deze 
blokken.

Bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 28 april 1971 leden de confessionele partijen 
een gevoelige nederlaag. Samen verloren zij elf zetels; ze vielen terug op 58 zetels. De li
beralen verloren slechts één zetel. De PvdA won twee zetels; niettegenstaande de intrede 
in de Kamer van een nieuwe sociaal-democratische partij, Democratisch-Socialisten 1970 
(DS'70) met maar liefst acht zetels. De partner van de PvdA in het stembusakkoord D'66 
kwam van zeven op elf zetels; de andere partner PPR kreeg slechts twee zetels. De Boe
renpartij verloor zes zetels en kwam op één zetel. De versnippering van het politieke be
stel leidde ertoe dat in totaal dertien politieke partijen in de Tweede Kamer verschenen.

Op 2 mei 1971 ving de koningin haar consultaties aan en ontving onder meer de vice- 
voorzitter van de Raad van State Beel.

2  mei
14.00-15.30 uur. Bezoek aan HM de Koningin.

3 mei

Handgeschreven concept-brief van Beel aan de koningin 

Majesteit,
Aan de verkiezing van 28 april laatstleden ging vooraf een verklaring van de PvdA in

houdende dat: a). PvdA, D'66 en PPR bij deze verkiezingen samen zouden gaan en reeds 
overeenstemming hadden bereikt over program en personen voor een te vormen kabinet 
(zogenoemd schaduwkabinet); b). ook na de verkiezingen de PvdA niet open zou staan 
voor een gesprek met de confessionele partijen. Bij een analyse van de uitslag van de ver
kiezingen moeten deze feiten in het oog worden gehouden. De drie christelijke groeperin
gen hadden eveneens besloten tot nauwer samengaan, doch zonder andere groeperingen 
uit te s lu iten .----------- 242

Een nieuwe groepering DS'70 trad naar voren en behaalde niet minder dan acht zetels. 
Gezien de stellingname van de PvdA ten opzichte van een meerderheidscombinatie is de 
enige mogelijkheid dat de huidige coalitie in stand blijft en de groepering DS'70 zich 
hierbij voegt, te zamen 82 zetels. Een andere combinatie met kleinere partijen zou een te 
zwakke meerderheid uitmaken, bijvoorbeeld KVP-ARP-CHU-VVD-Middenstandspartij, 
te zamen 76 zetels.

De hier geschetste mogelijkheid van een parlementair kabinet is niet gemakkelijk te rea
liseren, nu te verwachten is dat allereerst DS'70 terecht erop zal aandringen dat in pro-

242 Volgt de verkiezingsuitslag.
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gram en samenstelling van een nieuw kabinet duidelijk naar voren treedt hetgeen DS'70 
voorstaat. Anderzijds zullen in de christelijke partijen spanningen ontstaan, doordat voor 
een te weinig vooruitstrevend program wordt gevreesd; met name geldt dat voor de lin
kervleugels in deze groeperingen. Er zijn duidelijk knelpunten aantoonbaar. Zou hiervan 
een verdere uittreding van een of meer leden van deze groeperingen het gevolg zijn, dan 
wordt de gereconstrueerde meerderheid zwakker.

Betekent het samengaan van groeperingen vrijwel steeds een niet volledig kunnen rea
liseren van eigen program; dit geldt temeer zodra meer groeperingen -  thans vijf -  nodig 
zijn om tot een meerderheid te komen. De steun van de vijfde partij -  in casu DS'70 -  
gaat, zie ik het goed, de meeste concessies vereisen. DS'70 heeft echter, naar het mij 
voorkomt, haar volledig program nog niet opengesteld. Het wil mij voorkomen dat W. 
Drees jr. allerminst het stempel van conservatisme op zijn groepering gedrukt wenst te 
zien; eerder het tegendeel. Maar dan is de vraag hoe dit in te passen in een financieel- 
economisch verantwoord beleid, zoals W. Drees jr. voorstaat. Niettemin zal een poging 
daartoe dienen te worden ondernomen.

Gegeven de motie-Kolfschoten moge ik adviseren de discussie in de Tweede Kamer af 
te wachten. Intussen zal het beraad in en tussen de vijf fracties wellicht wat meer duide
lijkheid brengen, hetgeen dan tijdens de beraadslaging op gemelde datum naar voren zal 
treden. Of het beraad tussen de vijf fracties op 11 mei reeds zover zal zijn gesondeerd dat 
een formateur kan worden voorgesteld is nog onzeker. Zou dit niet het geval zijn, dan zal 
wellicht een voorstel voor een informateur worden gedaan. Hieraan zou het voordeel ver
bonden zijn dat een mislukken als formateur in eerste instantie wordt voorkomen en de 
politieke groeperingen nog vrij blijven totdat de informatie zal zijn voltooid. Op de grond
slag van de verkregen resultaten is het dan wellicht gemakkelijker tot een herkansing te 
komen.

De eventuele vorming van een extraparlementair kabinet zou betekenen dat daarin geen 
geprononceerde politici zitting hebben. Het zal niet gemakkelijk zijn zodanig kabinet te 
bemannen. In dit stadium meen ik oplossingen die waarschijnlijk nog denkbaar, maar 
weinig aantrekkelijk, zouden zijn, buiten beschouwing te laten. Bijvoorbeeld:
-  drie christelijke partijen plus VVD met niet-formele steun van DS'70.
-  drie christelijke partijen met niet-formele steun van VVD en DS'70.

De mogelijkheid van een parlementair kabinet bestaande uit de drie christelijke partijen, 
VVD en DS’70, heeft de volgende implicaties:
a. de spanningen binnen de christelijke partijen zijn zeer groot. Verdere afbrokkeling is 

niet uitgesloten bij samengaan met VVD en DS'70;
b. [de christelijke partijen zijn] te zeer [bevreesd voor het] verlies van eigen imago 

(DS'70 zal hoge prijs vragen);
c. een coalitie van vijf groeperingen, die toch zeer uiteenlopen, waarborgt geen lang sa

mengaan. Zeker niet bij grote sociale en economische spanningen;
d. bij nieuwe verkiezingen zal de presentatie van de componenten ongunstig zijn. Zij 

zullen vereenzelvigd worden met het conservatieve blok.

Zou het vormen van een parlementair kabinet, steunend op een voldoende meerderheid 
van de Tweede Kamer, niet mogelijk büjken, dan rijst de vraag of wellicht een extraparle-
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mentair kabinet kans van slagen zou bieden. Dit zou echter inhouden dat de formatie niet 
aan een van de leiders van een politieke partij zou kunnen worden opgedragen.

Of een extraparlementair kabinet voor wat de hoofdpunten van zijn te voeren beleid in 
beginsel aanvaardbaar zou zijn voor een meerderheid in de Kamer, zou dienen te worden 
gesondeerd. Het ontwerp-program staat hierbij sterk op de voorgrond. Een extraparle
mentair kabinet zou de onderscheiden fracties niet verder commiteren dan a). tot het ge
ven van welwillende houding in 't algemeen; en b). tot het geven van steun, zover het re
geringsbeleid dit nog mogelijk doet zijn.

Een extraparlementair kabinet heeft dus geen rechtstreekse bindingen met partijen, 
maar moet zich geschraagd weten door de steun van bepaalde groeperingen die te zamen 
een (zo groot mogelijke) meerderheid vormen. (Met de mogelijkheid dat bepaalde fracties 
zich verder binden.) Een dergelijk kabinet moet dan eerst een program opstellen dat zich 
beperkt tot de voornaamste, acute problemen, nationaal en internationaal. Ernstig contro
versiële onderwerpen, anders dan op sociaal-economisch terrein, mogen niet in het pro
gram worden opgenomen.

Na deze verkiezingen doet zich het merkwaardige verschijnsel voor dat de groeperingen, 
welke een duidelijk verlies hebben geleden, toch weer een bijdrage zullen hebben te leve
ren aan een nieuw te vormen kabinet. Wil dit kabinet echter op een meerderheid kunnen 
steunen, dan zullen deze groeperingen de VVD en DS'70 bereid moeten vinden hen te 
steunen. Nu de kritiek op het huidige kabinet-De Jong niet op de laatste plaats was gele
gen in het gevoerde sociale beleid (artikel 8 Loonwet, Loonstop en conflict met de vakbe
weging) zal een verder samengaan met de VVD de drie christelijke partijen in spanning 
brengen met de vakbeweging. Het eigen gezicht zal zich onvoldoende kunnen presente
ren. Dit zal nog ernstiger gevaar lopen bij een samenspel met DS’70. Daarbij dwingen de 
financieel-economische problemen -  zie Zijlstra -  tot omslagmaatregelen op korte ter
mijn.243

Het is voor de politieke groeperingen niet enkel zaak een oplossing te vinden voor de 
situatie van heden. Meer nog hebben zij zich te beraden op de voor een verdere toekomst 
te leggen basis. Onderkennen zij wel voldoende, waar zij staan in deze turbulente tijd? De 
ontwikkeling welke zich voltrekt zal steeds dieper ingrijpen in ons staatkundig bestel. In
dien het maar mogelijk zal zijn de partijstrijd te matigen door de vorming van een kabinet 
waarvan de samenstelling en keuze van de bewindslieden zo'n matiging zullen bevorde
ren.

Mede op advies van Beel besloot de koningin de consultaties op te schorten, totdat de Ka
mer zich conform de motie-Kolfschoten had uitgesproken over de beoogde kabinetsfor
mateur/premier. Waarschijnlijk naar aanleiding van zijn bezoek aan de koningin schreef 
Beel voor zichzelf de volgende, ongedateerde, handgeschreven analyse.

-  Een (in)formatieopdracht vooraleer de Tweede Kamer haar standpunt op 11 mei heeft 
bepaald, lijkt mij beslist onjuist.

243 Op 27 april -  één dag voor de verkiezingen -  verscheen het jaarverslag van president J. Zijlstra van 
De Nederlandsche Bank. Hierin waarschuwde Zijlstra voor de overbesteding in de Nederlandse econo
mie en beval een restrictiever beleid van de rijksoverheid aan.
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De vijf groeperingen zullen intussen op nog geheimzinniger wijze dan bij de oude me
thode aftasten of het erin zit zonder te grote spanningen in eigen huis, te geraken tot 
een parlementair kabinet van de vijf; en, zo ja, onder wie als formateur en minister
president. Slagen zij hierin vóór 11 mei, dan komt dit wel naar voren bij de stem
ming.
Slagen zij er niet in, dan zal de Tweede Kamer wellicht volstaan met een samen vat
tend verslag van de beraadslagingen en misschien aandringen op een aanwijzing van 
de informateur, en zo ja, wie.
HM de Koningin zal de vrijheid hebben om, na het resultaat van het beraad in de 
Tweede Kamer te hebben vernomen, de fractievoorzitters uit te nodigen zich te verge
wissen van een reële mogelijkheid van slagen. Het zal zaak zijn aan de hand van een 
eerste ontwerp-program, waarin de grote onderwerpen waar haken aan zitten zijn om
schreven, na te gaan of een samenspel tussen KVP, ARP, CHU, VVD en DS'70 tot 
de reële mogelijkheden behoort. Elk van deze groeperingen zal in het program zijn 
voornaamste punten willen terugvinden, wil zij haar imago niet geheel verliezen. Dit 
geldt niet op de laatste plaats voor DS'70, de groepering welke in de verkiezingen zo 
sterk naar voren is getreden. Dit geldt eveneens voor de VVD, die èn naar DS’70 èn 
naar de nieuwe Middenstandspartij een niet -  onbelangrijk deel van haar aanhang 
heeft zien weggaan, respectievelijk ± 70.000 en ± 30.000, in totaal ± 100.000 kie
zers. Dit geldt zeer zeker voor de christelijke groeperingen, voor wie het gevaar aan
wezig is dat bij een niet-vooruitstrevend beleid, met andere woorden bij een niet-reali- 
sering van het als minimum gestelde bij de verkiezingen, een verdere afvloeiing naar 
PvdA zal plaatsvinden. De spanningen tekenen zich reeds nu af in de fracties, waar de 
leden van de linkervleugels zich afvragen hoever zij nog kunnen meegaan, waar het 
concessies aan VVD en DS’70 betreft.
De PPR, welke zich enkele jaren geleden van de KVP afscheidde, heeft weliswaar 
geen aantrekkingskracht op de kiezers uitgeoefend, samengaan van deze groepering 
met de PvdA heeft een directe overgang van voorheen KVP-kiezers naar de PvdA be
vorderd.
Zouden we D'66 kunnen zien als een vrijzinnig-democratische groepering, dan zou 
hun samenspel met PvdA gaan betekenen dat, hetgeen Dr. W. Drees sr. als het meest 
wenselijke voor ogen stond, te weten: een federatief opgaan -  in plaats van een in el
kaar opgaan -  van vrijzinnigen en sociaal-democraten.
In de PvdA heeft in de laatste jaren het verzet tegen de coalitie met de christelijke groe
peringen en met de VVD geleid tot een streven naar grotere duidelijkheid ten opzichte 
van het eigen imago. Hiertoe heeft daarenboven sterk meegewerkt [dat de PvdA] 
sinds 1946, door de vorming van werkgemeenschappen, te weten de katholieke 
werkgemeenschap en de protestants-christelijke werkgemeenschap, en het telkens 
aangaan van confrontatie in eigen kring, geschoold was [in profilering ten opzichte 
van de christelijke partijen]. De ten behoeve van de beoogde doorbraak gebezigde me
thode heeft gefaald. Omstandigheden van buitenaf -  deconfessionalisering enzovoorts
-  werken het nu in de hand. De afwerende houding van de PvdA ten opzichte van de 
KVP is dan ook uit eigen partijstandpunt gezien begrijpelijk. Het eigen gezicht moet 
eerst weer naar voren treden. Door dit alles is de ontwikkeling veel meer naar links
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gericht (Tien over Rood244, Nieuw Links, enzovoorts). Dit te ver doorslaan naar 
links had als reactie uittreden van leden en vorming van DS’70.

-  Als gevolg van dit links doorslaan is de winst van PSP negatief en bleef de CPN op 
het niveau van 1967. Nieuw Links heeft zich op de achtergrond gehouden in de pe
riode voorafgaande aan de verkiezingen. De vraag is in hoeverre deze beweging haar 
stempel blijvend zal drukken op de partij.

Conform de motie-Kolfschoten boog de Tweede Kamer zich op 12 mei 1971 over de 
kwestie, wie zij tot form ateur zou benoemen. Overeenstemming tussen de vier fractie
voorzitters van de regeringspartijen en nieuwkomer DS'70 bleek in de korte tijdspanne 
van twee weken van de motie-Kolfschoten niet mogelijk. Het Kam erdebat op 12 mei 
toonde de onmacht van de Kamer aan een formateur/premier te kiezen. KVP-fractievoor
zitter G.H. Veringa stelde voor een 'informateur' in plaats van een formateur aan te wij
zen; deze zou het overleg tussen de vijf kunnen leiden en de mogelijkheid van overeen
stemming tussen de betrokken partijen onderzoeken. Veringa 's voorstel werd verworpen. 
Een motie-Van Mierlo stelde voor Den Uyl als formateur/premier aan te wijzen van een 
links minderheidskabinet (PvdA-D'66-PPR); ook dit voorstel werd door een meerderheid 
van de Tweede Kamer afgewezen. Beel volgde de debatten nauwgezet en nam blijkens 
zijn telefoonlijst uit hetformatiedossier dezelfde dag telefonisch contact op met P.A.J.M. 
Steenkamp, lid van de Eerste Kamer voor de KVP.

Na het echec van de motie-Kolfschoten hernatte de koningin de volgende dag haar 
consultaties. Daarbij werd. de oude, vertrouwde procedure gevolgd.

13 mei
12.30-13.30 uur. Bezoek aan HM de Koningin.

[Mevrouw,]
Zoals ik tijdens het gesprek hetwelk ik hedenmorgen met U mocht hebben heb uiteen

gezet, komt het mij raadzaam voor dat -  overeenkomstig de in de vergadering van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal van gisteren geuite wens -  thans aanwijzing van een 
informateur plaatsvindt. Ik moge U in overweging geven prof. dr. P.A.J.M. Steenkamp, 
lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende te Eindhoven, hiervoor uit te no
digen.

Een te verstrekken informatieopdracht ware onder de gegeven omstandigheden ruim te 
formuleren, opdat -  mocht het onderzoek uitwijzen dat de vorming van een parlementair 
kabinet hetwelk zou kunnen rekenen op de steun van de meerderheid in de Tweede Ka
mer der Staten-Generaal niet te verwezenlijken is -  ook de vraag in het uit te brengen 
rapport beantwoording zal kunnen vinden in hoeverre andere mogelijkheden om tot een 
verantwoorde oplossing te geraken aanwezig zijn te achten.

Ik acht het niet prudent het uit te brengen rapport anders dan na overleg met een aan te 
wijzen formateur en op een in overeenstemming met zijn zienswijze te bepalen tijdstip in 
de openbaarheid te brengen. Overlegging van zodanig rapport aan de Staten-Generaal, 
eerst nadat een kabinet zal zijn gevormd, zou naar mijn inzicht het meest juist zijn te ach
ten.

Met eerbiedige hoogachting, Beel.

244 Publikatie van 3 oktober 1966 van enige 'jonge' PvdA-leden, die zich later presenteerden onder de 
naam 'Nieuw Links', en die de socialistische identiteit van de PvdA wilden versterken.
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18.00 uur. Telefonisch gesprek met HM de Koningin.

14 mei
18.00 uur. Telefonisch gesprek met HM de Koningin.

15 mei
12.00 uur. Telefonisch gesprek met HM de Koningin en prof. Steenkamp.

Steenkamp kreeg diezelfde dag een informatieopdracht. Voor het eerst werden de schrif
telijke adviezen van de fractievoorzitters aan de koningin openbaar gemaakt.

INFORMATIE STEENKAMP

DE CREATIE STEENKAMP

30 mei
19.00 uur. Telefonisch gesprek met prof. Steenkamp.

1 juni
21.50 uur. Telefonisch gesprek met prof. Steenkamp.

2 juni
21.00 uur. Telefonisch gesprek met prof. Steenkamp.

4 juni
11.00 uur. Bezoek van W. Drees sr.
12.00 uur. Bezoek van mejuffrouw F.M. de Graaff.

5 juni
10.30 uur. Telefonisch gesprek met dr. Van Raalte245.

6 juni
13.00 uur. Telefonisch gesprek met prof. Steenkamp.

245 E. van Raalte, parlementair journalist van NRC Handelsblad.
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13 juni
14.00 uur. Telefonisch gesprek met prof. Steenkamp.

Beel stelde naar aanleiding van de informatie-Steenkamp het volgende, ongedateerde me
morandum op, bestemd voor de koningin.

Memorandum
I. Gegeven de uitslag van de op 28 april 1971 gehouden Tweede-Kamerverkiezingen is -  
bij de stellingname van de politieke groeperingen PvdA, D'66 en PPR -  een voldoende 
meerderheidscombinatie in feite enkel mogelijk bij een samengaan van de groeperingen 
KVP, VVD, ARP, CHU en DS'70 (te zamen 82 zetels). Zodanig samengaan, in die zin 
dat gesproken zou kunnen worden van een parlementair kabinet, vereist echter een over
eenstemming over program en personen. Het is de vraag of deze tussen genoemde groe
peringen verkregen kan worden, zonder dat te grote spanningen in de confessionele groe
peringen ontstaan als gevolg van een tegemoetkomen aan desiderata van VVD en met na
me van DS'70.
II. Zou de vorming van een parlementair kabinet, als onder I bedoeld, niet mogelijk blij
ken, dan zou nog overwogen kunnen worden de vorming van een extraparlementair kabi
net, hetwelk -  zonder formele binding -  toch zou mogen rekenen op een -  in beginsel -  
welwillende houding en steun van deze vijf groeperingen.
III. Theoretisch bezien is -  in geval ook de vorming van een extraparlementair kabinet, 
als onder II bedoeld, niet mogelijk zou blijken -  nog te denken aan een kabinet, a). dat 
steunt op de groeperingen KVP, VVD, ARP en CHU (74 zetels) waarbij DS'70 zich 
weliswaar welwillend opstelt ten opzichte van een zodanig minderheidskabinet (derhalve 
steun waar mogelijk) maar geen binding aanvaardt; b). dat steunt enkel op de groeperin
gen KVP, ARP en CHU (58 zetels) met eenzelfde welwillende houding van zowel VVD 
als DS'70. Hierbij is nog buiten beschouwing gelaten de steun welke bij het te voeren be
leid wellicht dikwijls zal kunnen worden verkregen van kleinere groeperingen als SGP (3 
zetels), GPV (2 zetels), Middenstandspartij (2 zetels).

De formulering van de aan te wijzen formateur te verstrekken opdracht ware voldoen
de ruim te stellen, zodat hij de onder I als onder II omschreven mogelijkheden zal kunnen 
onderzoeken, bijvoorbeeld 'de vorming van een kabinet, hetwelk -  naar mag worden ver
wacht -  zal kunnen steunen op een meerderheid in het parlement.'

Ondanks alle moeilijkheden wist informateur Steenkamp op 18 juni overeenstemming te 
bereiken over een ontwerp-regeerakkoord tussen de oude coalitiepartners KVP, W D , 
ARP en CHU en de nieuwe partij van W. Drees jr., DS'70. Enkele dagen later, op 21 
juni, werd men het eens over de zetelverdeling en de kandidaatpremier (B.W. Biesheu
vel). Op 22 juni kon Steenkamp zijn eindrapport aan de vorstin uitbrengen.

De koningin wees Biesheuvel als formateur aan. In tegenstelling tot deform atie van 
1967 wist Biesheuvel het karwei nu wel te klaren en kon op 1 ju li zijn kabinet presente
ren. Drees jr. en M.L. de Brauw aanvaardden voor DS'70 respectievelijk Verkeer en Wa
terstaat en Wetenschapsbeleid.246

246 Maas, Kabinetsformaties, p. 267-276.
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Op 11 ju li 1972 begon een periode van intensief overleg binnen het kabinet-Biesheuvel, 
en tussen kabinet en verwante Tweede-Kamerfracties over, de begroting van het jaar  
1973. Er dreigde een tekort ter hoogte van vier miljard gulden, waarvoor een bezuini
gingsplan werd opgesteld dat met name de 'spending departments' Defensie, Verkeer en 
Waterstaat en Wetenschapsbeleid dreigde te treffen; over de laatste twee zwaaiden de twee 
DS'70-ministers de scepter.

Onder leiding van Biesheuvel die als oud-minister van Landbouw met de slopende 
vergadertechniek van 'Brussel' vertrouwd was, werd een dagen- en soms nachtenlang 
kabinetsoverleg gevoerd, waarbij ruggespraak werd gehouden met de betrokken fractie
voorzitters over de verdeling van de bezuinigingspijn. Zondagmiddag 17 ju li stelde p re
mier Biesheuvel met de hulp van KVP-minister van Financiën R.J. Nelissen een eind
voorstel op. In de 'Nacht van Biesheuvel', de nacht van zondag 17 ju li op maandag 18 
juli, probeerde Biesheuvel een beslissing te forceren; hij verklaarde dat aanvaarding van 
zijn eindvoorstel essentieel was voor voortzetting van het beleid van dit kabinet. De mi
nisters van DS'70 gingen als enigen niet akkoord met het eindvoorstel en vroegen hun 
ontslag. Nadat Biesheuvel van DS'70-fractievoorzitter Berger een negatief antwoord had 
gekregen op zijn vraag o f DS'70 misschien andere gegadigden had voor de vacante 
ministersposten, werd de ministerscrisis op maandag 17 ju li een kabinetscrisis. Tegelijk 
met de DS'70-ministers traden de twee DS'70-staatssecretarissen A. Stuijvenberg {Bin
nenlandse Zaken) en mevrouw S. van Veenendaal-van Meggelen (CRM) af. Pas op don
derdag 20 ju li verleende de koningin aan de DS'70-ministers en staatssecretarissen het 
door hen gevraagd ontslag. De andere ministers, die hun portefeuilles ter beschikking 
hadden gesteld -  hetgeen door de koningin in beraad was gehouden -  vroeg zij 'inmid
dels datgene te blijven verrichten wat zij in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk 
achten'. Hierdoor werd het kabinet-Biesheuvel demissionair, zonder verdere deelname 
van DS'70-ministers.247

Beel had op 28 juni 1972 afscheid genomen als vice-president van de Raad van State. 
Alhoewel ambteloos burger was hij nog immer minister van Staat. In deze hoedanigheid 
heeft hij zich ook met deze kabinetscrisis intensief beziggehouden, zoals zal blijken.

17 ju li
09.45 uur. Telefonisch gesprek met de directeur van het Kabinet der Koningin mejuf
frouw F.M. de Graaff.
14.45 uur. Telefonisch gesprek met minister-president Biesheuvel.
16.15 uur. Telefonisch gesprek met HM de Koningin.

18 ju li
08.30 uur. Telefoon minister-president Biesheuvel.

13.00 uur. Bezoek mr. Biesheuvel.
-  Eis van minderheidskabinet niemand uit de boot [laten] vallen.
-  Portefeuilles ter beschikking stellen in verband met afwijking opdracht meerderheids- 

kabinet en in verband met afwijking presentatie en program.

247 Ibidem, p. 282-301.

Kabinetscrisis 1972
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-  Na raadpleging opdracht aan B.W. Biesheuvel, ontbinding Tweede Kamer op ter
mijn.

-  Echter eerst afwachten resultaat beraad fracties.
-  In geen geval enkel met drie confessionele groepen.

15.30 uur. Bezoek van de directeur van het Kabinet der Koningin.

19 ju l i
10.30 uur. Telefonisch gesprek met de directeur Kabinet der Koningin.
14.00 uur. Telefonisch gesprek met de directeur Kabinet der Koningin.

16.00 uur. Telefonisch gesprek met HM de Koningin en minister-president Biesheuvel. 
Minister-president stelt voor: Ontslagverlening voor twee ministers + staatssecretarissen 
[van DS'70]; daarna ter beschikking stellen portefeuilles door overige ministers. Heb dit 
ernstig ontraden: of er is enkel de ministerscrisis; óf er is de kabinetscrisis.

De raadpleging moet geschieden in geval van een kabinetscrisis, maar dan in volle om
vang. Geen farce met raadpleging. HM niet in het geding; gevaar voor uitschakeling HM 
bij formatie.

18.00 uur. Telefonisch gesprek met Geertsema.248
19.45 uur. Telefonisch gesprek met De Koster.249
20.15 uur. Telefonisch gesprek met De Block.250
24.00 uur. Telefonisch gesprek met HM de Koningin.

Op 20 ju li consulteerde de koningin haar adviseurs en alle fractievoorzitters, van wie de 
adviezen direct openbaar werden gemaakt. DS'70-fractievoorzitter J.J.A. Berger advi
seerde de koningin een opdracht te verlenen aan een informateur die op korte termijn 
diende te onderzoeken o f een homogeen kabinet kon worden gevormd dat het vertrouwen 
van de Kamermeerderheid, waarop het kabinet-Biesheuvel steunde (dus inclusief 
DS'70), genoot. Alle andere partijen streefden naar vervroegde verkiezingen, maar ver
schilden over het tijdstip van mening.251

20 ju li
00.15 uur. Telefonisch gesprek met mejuffrouw De Graaff.
08.00 uur. Telefonisch gesprek met mejuffrouw De Graaff.
08.45 uur. Telefonisch gesprek met mejuffrouw De Graaff.

10.40 uur. Telefonisch gesprek met HM de Koningin.
HM wil gaarne vóór de komst van minister-president Biesheuvel de situatie nog even 
doornemen.
1. De leden van de vier groeperingen uit het kabinet wensten unaniem het standpunt te 

handhaven dat door Biesheuvel namens hen tegenover HM de Koningin was vertolkt. 
Dit houdt dus in: a). een directe aanvaarding van het ontslag, genomen door de minis
ters Drees, De Brauw en de beide staatssecretarissen; b). een regeling van de waar-

248 W.J. Geertsema (VVD), demissionair minister van Binnenlandse Zaken.
249 H.J. de Koster (VVD), demissionair minister van Defensie.
250 A. de Block was waarnemend vice-president van de Raad van State, omdat na het ontslag van Beel 

nog geen nieuwe vice-president was benoemd.
251 Maas, Kabinetsformaties, p. 300-301.
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neming van hun functies; c). daarop aansluitend een ter beschikking stellen van alle 
overige ministers van hun portefeuilles.

2. Mocht HM de Koningin hiertoe niet bereid zijn, dan nemen alle ministers ontslag.
3. Het is duidelijk dat een persoonlijk zich gekwetst voelen van de minister-president en 

verschillende ministers een belangrijke rol speelt; uitlatingen van de beide bewinds
lieden De Brauw en Drees zijn in dit opzicht zeer te betreuren.252

4. Welke motivering de bewindslieden denken aan te voeren bij 2. is niet duidelijk. 
Daarenboven realiseren zij zich kennelijk niet de consequenties van zodanige beslis
sing; HM zal dan alle ministers over één kam moeten scheren en aan 'het kabinet’ 
moeten vragen de lopende zaken af te doen.

5. Er moet op korte termijn een beslissing worden genomen. Heb HM geadviseerd, 
mocht het standpunt van de overgebleven ministers onveranderd gehandhaafd blijven 
om, a). onder herhaling van Haar bezwaren de ontslagbesluiten onder l.a. bedoeld, te 
tekenen (niet op een afzonderlijke notitie); b). geen vervangingsregeling thans in de 
besluiten op te nemen; c). de raadpleging voortgang te doen vinden op de grondslag 
van de feiten, zoals die zich alsdan voordoen, en zonder zich reeds te conformeren 
aan de gedachte van minderheidskabinet van vier groeperingen plus Kamerontbinding
-  dus een distantiëring van partijen als boven de partijen staande.

HM zal mij nader berichten.

14.00 uur. Telefonisch gesprek met De Block.

„W aar blijft ZIJ nu!?"
21 juli
Diverse telefoongesprekken met directeur Kabinet der Koningin.

252 Op 17 juli hadden Drees en De Brauw een persconferentie gehouden waarin zij scherpe kritiek hadden 
uitgeoefend op Biesheuvel en hadden uit de school geklapt over de gang van zaken in de minister
raad, ofschoon hun ontslagbrieven nog niet eens in het bezit van de koningin waren en zij zichzelf 
nog altijd als dienaren van de Kroon hadden te beschouwen.
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22 ju li
15.00 uur. Telefonisch gesprek met HM de Koningin.

Memorandum
De ontslagaanvragen van de ministers Drees en De Brauw alsmede van de beide staatsse
cretarissen van DS'70 betekenen, dat: a). deze groepering zich niet langer kan verenigen 
met beleid van het huidig kabinet; b). het kabinet niet meer kan steunen op een vaste 
meerderheid in de Tweede Kamer.

Het ter beschikking stellen van hun portefeuilles door de overige ministers en de ont
slagaanvrage van de overige staatssecretarissen is onder de gegeven omstandigheden de 
juiste gedragslijn. Er is dus een 'kabinets'-crisis welke om oplossing vraagt.

Over de daardoor ontstane politieke situatie en de vraag naar de meest juiste oplossing 
van de crisis wenst HM de Koningin zich op de gebruikelijke wijze te doen voorlichten.

Het is mijns inziens niet juist om, vooruitlopend op deze raadpleging, alvast een be
slissing te nemen over de ingekomen ontslagaanvragen. Voor een crisis kan -  in het ver
leden was dit vaak het geval -  een oplossing worden gevonden doordat in nader beraad 
het geschilpunt wordt opgelost. In de beslissing tot ontslagverlening ligt de opvatting ver
ankerd dat de Kroon een terugkomen -  ook na rustig overleg -  uitgesloten acht. De mo
gelijkheid daartoe -  ook al is deze wellicht niet waarschijnlijk -  moet open blijven. Een 
van de fractievoorzitters, dr. Tilanus, heeft trouwens gezinspeeld op een oplossing in de 
hier aangegeven zin. Maar ook al ware dit niet het geval geweest, dan blijft het toch ern
stig te ontraden om, vooruitlopend op de te ontvangen adviezen, reeds tot ontslagverle
ning over te gaan. Temeer is dit te ontraden, wanneer -  zoals in dit geval -  de gemoede
ren verhit zijn en daardoor een objectief bezien van de ontstane situatie door rechtstreeks 
daarbij betrokkenen wordt bemoeilijkt.

Niet uit het oog mag voorts worden verloren dat ter zake van deze raadpleging het ka
binet geen enkele bemoeienis heeft en geen verantwoording draagt. Of tot raadpleging 
wordt overgegaan en welke vragen aan de adviseurs zullen worden gesteld, beslist de 
Draagster van de Kroon op eigen gezag. Het verlenen van ontslag nu, vooraleer deze 
raadpleging voorbij is, betekent een mijns inziens onjuiste interventie van het kabinet, 
welke omvang en karakter daarvan aantast. Blijkbaar worden hier minister(s)crisis en 
kabinetscrisis door elkaar gehaald. Bij een minister(s)crisis is het duidelijk dat de minis
ter-president een voorstel doet tot ontslagverlening en vervulling van de alsdan openge
vallen plaats(en). Ten onrechte is gesteld dat eerst wanneer de beide ministers en staats
secretarissen ontslag hebben verkregen, er aanleiding is voor de overige ministers hun 
functies ter beschikking te stellen. Niet de formele ontslagbesluiten, maar de breuk welke 
in het kabinet is ontstaan als gevolg van een belangrijk verschil van inzicht over het te 
voeren beleid vormt de motivatie, zowel voor de ontslagaanvrage van de beide ministers 
als voor de ter beschikking stelling van hun functie door de overige ministers. Afwijking 
van de tot dusver in een dergelijke situatie steeds gevolgde gedragslijn wordt niet gerecht
vaardigd door een dringende noodzaak. Het is overigens opnieuw gebleken, dat de raad
pleging slechts twee dagen heeft gevergd; een formatieopdracht is daarop direct gevolgd.

Beel, Wassenaar 18/22 juli.

Op 22 ju li kreeg Biesheuvel opdracht een kabinet te vormen dat voor vervroegde verkie
zingen en ontbinding van de Tweede Kamer zou zorg dragen.
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25 ju l i
12.00 uur. Telefonisch gesprek met mejuffrouw De Graaff.
17.30 uur. Telefonisch gesprek met mejuffrouw De Graaff.
18.30 uur. Telefonisch gesprek met de waarnemend vice-president van de Raad van 
State, De Block.

26 ju l i
09.00 uur. Telefonisch gesprek met minister-president Biesheuvel.
14.00 uur. Telefonisch gesprek met minister-president Biesheuvel.
20.30-22.30 uur. Gesprek met minister-president Biesheuvel.

Aantekening Beel
Het advies van Berger (DS'70) betekent toch wel dat deze groep mogelijkheden ziet de 
breuk te herstellen. Nu èn CHU èn VVD èn DS'70 dit onderzocht willen zien, is hier 
moeilijk aan te ontkomen.

Een informateur zou dit in enkele dagen uit de doeken moeten doen. Hiervoor is prof. 
Steenkamp, degene die dit kabinet heeft voorbereid, de aangewezen man. Gebeurt dit 
heden nog, dan zou uiterlijk maandag [31 juli] de uitkomst er moeten zijn. De formateur 
zou dit als omlijnd punt aan prof. Steenkamp kunnen voorleggen en HM bij tussentijds 
rapport hierover kunnen inlichten. Is het resultaat negatief, dan direct starten met vier. Is 
het resultaat positief, dan geen vervroegde verkiezingen.

27 juli
11.00 uur. Telefonisch gesprek met mejuffrouw De Graaff.
22.00-24.00 uur. Telefonisch gesprek met minister-president Biesheuvel.

28 ju l i
9.00 uur. Telefonisch gesprek met minister-president Biesheuvel.

De formateur besloot in overleg met de fractievoorzitters van KVP, ARP, CHU en W D  
tot een laatste lijmpoging en maakte op 29 ju li bekend dat hij deze door Y. Scholten, oud- 
CHU-minister van Justitie, die als 'adviseur' van formateur Biesheuvel optrad, liet uit
voeren.

30 ju l i
20.30 uur. Telefonisch gesprek met Y. Scholten.253

2 augustus
16.00 uur. Telefonisch gesprek met minister-president Biesheuvel.

3 augustus
15.00 uur. Bezoek mejuffrouw De Graaff.

Op 3 augustus legde formatie-adviseur Scholten de vijf betrokken fractievoorzitters een 
voorstel voor, dat alleen door fractievoorzitter Berger van DS'70 niet werd aanvaard; de

253 Volgens Maas raadpleegde Scholten Beel 'uiteraard' over een aantal staatsrechtelijke aspecten van de 
crisis. Volgens dezelfde bron wees Beel adviseur Scholten erop dal bij elke interne crisis in een ka
binet de koningin de oplossing allereerst zocht in herstel van de samenwerking. Naar Beels oordeel 
was Biesheuvel geen sterke minister-president en medeverantwoordelijk voor de crisis, welke door 
zijn toedoen te zwaar was aangezet (Maas, Kabinetsformaties, p. 306).
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lijmpoging was mislukt. Hierna pakte Biesheuvel de draad weer op en ging verder met de 
fractievoorzitters van KVP, ARP, CHU en W D . Zij werden het eens over de verkie
zingsdatum (drie maanden later) en hielden vast aan het eindvoorstel-Biesheuvel over de 
Rijksbegroting-1973, dat mede de oorzaak was geweest van de breuk met DS'70.

8 augustus
14.00 uur. Telefonisch gesprek met minister-president Biesheuvel.
17.00 uur. Telefonisch gesprek met mejuffrouw De Graaff.
17.30 uur. Telefonisch gesprek met mejuffrouw De Graaff.

9 augustus
09.30 uur. Telefonisch gesprek met minister-president Biesheuvel.
10.00 uur. Telefonisch gesprek met mejuffrouw De Graaff.
11.00 uur. Bezoek minister-president Biesheuvel. Formulering van het slotcommuniqué 
van de formatie-Biesheuvel.

Op 9 augustus bracht formateur Biesheuvel zijn eindrapport uit aan de ko?iingin en vroeg 
van zijn opdracht te worden ontheven. De koningin verzocht daarop, conform het advies 
van de formateur, de demissionaire ministers en staatssecretarissen hun ter beschikking 
gestelde portefeuilles weer terug te nemen. Het kabinet-Biesheuvel was door het uittreden 
van DS'70 een minderheidskabinet geworden; een kabinet dat kon bogen op de steun van 
vier partijen, die samen slechts over 74 zetels in de Tweede Kamer beschikten.

Biesheuvel presenteerde zijn 'gereconstructeerde' kabinet met nadruk als de voortzet
ting van het oude kabinet-Biesheuvel. Deze verklaring ontmoette veel weerstand. De re- 
constructie-Biesheuvel werd gebrandmerkt als een 'schijnvertoning', aangezien de grond
slag was weggevallen onder het kabinet, terwijl Biesheuvel een ja a r eerder op grond van 
de Tweede-Kamerverkiezingen van 1971 een opdracht had aanvaard een kabinet samen te 
stellen dat kon bogen op de steun van de meerderheid in de volksvertegenwoordiging. 
Het commentaar van Beel op een vraag van een parlementair journalist van NRC Han
delsblad over de 'schijnvertoning'; 'Het was duidelijker geweest wanneer er een opdracht 
tot reconstructie was gegeven.' Verder wilde Beel niets zeggen 'omdat de koningin er 
mee gemoeid is.' Op de vraag: 'U bent er toch niet meer bij betrokken als adviseur van de 
koningin?' riposteerde Beel: 'U stelt ondeugende vragen. '254

Kabinetsformatie 1973

Bij de op 29 november 1972 gehouden Tweede-Kamerverkiezingen verloor de KVP voor 
de derde maal fors: acht zetels verlies; de PvdA boekte vier zetels winst; de W D  behaalde 
maar liefst zes zetels meer; de CHU verloor drie zetels en de ARP won er één. D'66 ver
loor vijf zetels; PPR won er vijf en DS'70, verloor twee zetels. Kortom, de kiezersgunst 
was in vergelijking met voorgaande decennia uitermate grillig geworden.

Aan de verkiezingen was een felle campagne voorafgegaan. De winst van W D  en 
PvdA leek het resultaat van de door beide partijen gevolgde polarisatiestrategie: door 
middel van het aanscherpen van de tegenstelling progressief-conservatief grofweg de 
progressieve concentratie (PvdA-D'66-PPR) tegen de liberaal-conservatieven (W D ),

254  NRC Handelsblad  16 augustus 1972.
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probeerden beide de confessionele kiezers tot een duidelijke keuze tussen beide polen te 
dwingen. De meerderheidsstrategie van de progressieve concentratie was echter mislukt; 
nog altijd bezaten de christen-democratische partijen -  en in het bijzonder de KVP -  de 
sleutel voor een succesvolle formatie. De vijf partijen die samen het kabinet-Biesheuvel I 
hadden gevormd beschikten over 76 zetels.

De adviezen van de fractievoorzitters aan de koningin liepen sterk uiteen: de progres
sieve drie wilden een links minderheidskabinet gevormd, zien; de liberalen en DS'70 wil
den een extraparlementair kabinet van de oude vijf; de CHU nam een middenpositie in; de 
ARP en de ontredderde KVP waren ernstig verdeeld. Beels beoogde opvolger als vice- 
president van de Raad van State, staatsraad en oud-CNV -vakbondsman M. Ruppert 
(ARP), werd op 4 december 1972 tot informateur benoemd en met het onderzoek belast 
naar 'de mogelijkheden tot het vormen van een kabinet'. Informateur Ruppert onderhield 
regelmatig contact met de oud vice-president van de Raad van State en stuurde Beel af
schriften van de belangrijkste briefwisselingen tussen hem en de fractievoorzitters, terwijl 
ook de koningin bij deze kabinetsformatie veelvuldig een beroep deed op minister van 
Staat Beel, zoals zal blijken -  deze was blijkens zijn dagboekaantekeningen al vóór de 
verkiezingen het terrein gaan verkennen.

14 november
15.00-17.00 uur. Bespreking met prof. Steenkamp.

16 november
20.00 uur. Telefonisch gesprek met prof. Steenkamp.

26 november
20.30 uur. Telefonisch gesprek met prof. Steenkamp.

30 november
15.00 uur. Bezoek aan Soestdijk.

3 december
15.00 uur. Telefonisch gesprek met dr. M. Klompé.
16.30 uur. Telefonisch gesprek met de directeur van het Kabinet der Koningin mejuf
frouw mr. F.M. de Graaff.

4 december
12.30 uur. Telefonisch gesprek met mr. Biesheuvel.
14.00 uur. Telefonisch gesprek met HM de Koningin.
16.30 uur. Bezoek van minister van Financiën R.J. Nelissen.
18.45 uur. Telefonisch gesprek met HM de Koningin.
19.45 uur. Telefonisch gesprek met dr. Ruppert.
21.15-22.30 uur. Bezoek van dr. Ruppert.

Intrigerende stukken in het form atiedossier-1972/1973 vormen een rekening van een 
restaurant te Heereveen, gedateerd 8 december 1972, en zijn visitekaartje, waarop Beel 
aantekeningen heeft gekrabbeld van een gesprek dat hij daar (?) heeft gehad. Zoals uit de 
in bijlage II a f gedrukte restaurantrekening blijkt namen twee van hen tong en één een 
biefstuk. Was wellicht een van de twee gesprekspartners Tweede-Kam ervoorzitter 
Vondeling? Vondeling woonde namelijk in Leeuwarden.
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Voorzover we de handgeschreven en moeilijk te lezen aantekeningen konden ontcijfe
ren, hebben we het in een leesbare vorm trachten te reconstrueren.

8 december
De KVP is er zich nog steeds niet van bewust hoezeer de PvdA veranderd is: achterban -  
congres.

In fractie PvdA zitten allerlei nieuwe figuren. Den Uyl zelf is redelijk, maar ziet tezeer 
om naar de achterban en wijkt hiervoor. Als de progressieve partijen een meerderheid 
weten te behalen, dreigt een uittreden uit de NATO; de eis tot verlaging van onze bijdrage 
aan de NATO is onvoorzichtig.En de stelling dat alle inkomens openbaar moeten worden 
gemaakt veroorzaakt natuurlijk onrust.

Nadat in de fractie een besluit met meerderheid van één stem was genomen, ging Den 
Uyl met het besluit akkoord, maar hield daarna toch een betoog tegen het besluit; hij valt 
telkens om. Den Uyl moet niets van Nieuw Links hebben; hij heeft kort geleden nog ge
zegd dat wij hadden moeten breken, was ontdaan over congres.255 Den Uyl zelf is voor 
hoge zelfwerkzaamheid van de overheid. Hij wilde een nieuw congres en vroeg Drees sr. 
om jonge mensen die hem op het congres zouden kunnen steunen. Want 20 a 30 leden 
kunnen de stemming van een congres veranderen.

De KVP heeft geen eigen beleid en wil onder meer vier jaar met de PvdA regeren, dan 
gaat De Zeeuw256 weg.

In het PAK [Progressief Akkoord, samenwerkingsorgaan van PvdA, PSP, D'66, en 
PPR op lokaal en provinciaal niveau] is leeftijd voor toetreden verlaagd tot 16 jaar en de 
contributie tot één gulden; dit geldt nu ook voor het lidmaatschap van de PvdA. De ach
terban bestaat hoofdzakelijk uit leerlingen van sociale academies, universiteiten en mid
delbare scholen.Leiding gaat van de jongeren uit. In Utrecht bijvoorbeeld zie je de gekste 
initiatieven. Van der Ploeg257 schreef: 't gaat hier van kwaad tot erger; Van Veen, Vos
kuil en A. Mozer258 bedanken voor de partij. Mansholt moet van deze gang van zaken 
niets hebben. Je moet de basis niet zetten op het internationale vlak.

M. van Dam259 was vroeger Nieuw Links, maar nu gematigd. Veel onenigheid in Par
tijbestuur. Van Dam wil praten met KVP. Den Uyl zegt: ja  er zit iets in, maar niet op dit 
moment. Den Uyl had Van Dam erbij gehaald, omdat Den Uyl van zichzelf geen revolu
tionair is. Onder druk wijkt hij telkens.

PvdA in de regering zou funest zijn voor de partij. Hij wijst op brochure met wel vijf
tig verlangens. Voor de inwilliging daarvan zal per jaar zo'n twee miljard extra nodig 
zijn. Voorstellen die zij hebben gedaan, zullen ze waar moeten maken, bijvoorbeeld ver
hoging van de successiebelasting en dat geldt voor meer voorstellen. Elke groep komt 
met eisen op grond van voorstellen die zijn gedaan; zie alle moties die zijn aangenomen. 
Zo zal de PvdA meer moeten uittrekken voor de gemeenten. Na alles wat de PvdA heeft 
gepropageerd, zit de partij hieraan vast.

255 Den Uyl had enkele nederlagen geleden op het verkiezingscongres van de PvdA, gehouden van 5 tot 
7 oktober 1972.

256 D. de Zeeuw, voorzitter van de KVP.
257 S. van der Ploeg (PvdA), oud-Tweede-Kamerlid.
258 Th.W. van Veen en K. Voskuil, oud-hoofdredacteuren van Het Vrije Volk; A. Mozer, oud-buiten- 

landsecretaris Partij van de Arbeid.
259 M. van Dam (PvdA), lid partijbestuur PvdA.
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Maandag is er een gesprek tussen Den Uyl en Andriessen260.
Het PvdA-congresbesluit voor ontwikkelingshulp 2% van het nationale inkomen te be

stemmen, is onder invloed van D'66 1,5% geworden. Nieuw Links al weer opzij gezet 
door Nieuwer Links. Van der Louw261 had geen invloed op congres; Den Uyl had al 
geen invloed meer.

Er is een toenemende invloed van studenten en actiegroepen; we hebben niets meer te 
zeggen in de universiteitssteden. In Amsterdam kunnen gemakkelijk 200 studenten op 
een vergadering verschijnen. Stelselmatig werken ze in actiegroepen samen met de CPN.

Door het verlies van D'66 en de winst van de PPR is de matigende invloed verzwakt. 
Links wordt steeds kwaadaardiger.

Van der Louw vindt dat de partij actiegroepen moet steunen en nieuwe moet vormen. 
Van der Louw wil dan ook met de CPN samenwerken.

Als de KVP ook maar enigszins zou toegeven en moreel [de progressieve drie] zou 
steunen, dan valt zij uit elkaar.

Ongeluk dreigt voor het land.

9 december
10.30 uur. Bezoek aan W. Drees sr.
12.30 uur. Bezoek van dr. Ruppert.

15 december
10.15 uur. Telefonisch gesprek met mejuffrouw mr. De Graaff.

17 december
15.00 uur. Bezoek van dr. Ruppert.

Aantekening Beel
Bij de opstelling vóór de verkiezingen was er één grote onbekende: de verkiezingsuitslag. 
Zonder deze te betrekken in het geheel, hebben de progressieve drie in meer dan één op
zicht mogelijkheden voor zichzelf gecreëerd:
1. Het was onjuist om zó stellig te verklaren dat alleen vóór de verkiezingen moest ko

men vast te staan door en met wie zou worden gestreden in het te vormen nieuwe 
kabinet.

2. Het was onjuist om bij de samenstelling van het zogenoemde schaduwkabinet uit te 
gaan van de sterkte van de drie progressieve partijen vóór de uitslag. (D’66 gehal
veerd, PPR meer dan verdubbeld).

3. De polarisatiegedachte is voor ons parlementaire stelsel en voor de democratie in het 
algemeen -  onjuist. In ons land zal voorlopig nog vele jaren een compromis, een co
alitie, nodig blijken.

4. De opvattingen in de progressieve drie lopen in belangrijke punten sterk uiteen; zelfs 
is dat het geval in elk van deze groeperingen.

5. Enkel de opstelling vóór de verkiezingen staat een gezonde oplossing -  samengaan 
PvdA -  Christen-Democratische partijen -  in de weg.

Informateur Ruppert liet op 19 december de fractievoorzitters van de Partij van de Arbeid 
en de Katholieke Volkspartij, Den Uyl en Andriessen bij zich komen voor een gesprek

260 F.H.J J. Andriessen, voorzitter van de KVP-fractie in de Tweede Kamer.
261 A. van der Louw, voorzitter van de PvdA.
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over de vraag of de KVP een links minderheidskabinet zou gedogen. Andriessen beant
woordde die vraag ontkennend. Andriessen wilde alleen praten over een progressief-con- 
fessioneel meerderheidskabinet, maar dat was voor Den Uyl niet mogelijk. De informa
teur concludeerde dat enkel nog zinvol was, een verkenning van de mogelijkheden het 
oude vijfpartijenkabinet-Biesheuvel te herstellen.

24 december
12.00 uur. Bezoek van dr. Ruppert.

14.30 uur. Telefonisch gesprek met dr. Ruppert:
1. Is het juist om zich zo afwijzend tegen VVD op te stellen, zolang men over het te voe

ren beleid nog geen inzicht heeft, enkel omdat het gezicht niet bevalt?
2. Is het niet wenselijk om, vooraleer en zeker bijaldien we gaan denken aan een extra

parlementair kabinet aan de hand van een urgentieprogram, af te tasten of er een basis 
van samenspel te vinden is?

3. Zodra aan een extraparlementair kabinet wordt gedacht, is het gesprek met de fractie
voorzitters van de baan!

4. Ik mis tevens nog de benadering die uitgaat van de problematiek, waarvoor we staan 
en dan zien hoe we er voor staan. Alsdan prevaleert niet, of en zo ja welke, bindingen 
worden aangegaan, maar de basis waarop wordt samengewerkt. Met andere woorden 
niet eerst welke partijen samengaan en dan op welk program, maar eerst welk pro
gram is geboden en is men bereid daaraan steun te verlenen?

1 januari 1973
15.00 uur. Telefonisch gesprek met dr. Ruppert.
17.30 uur. Telefonisch gesprek met directeur Kabinet der Koningin.

2 januari

Brief Beel aan Ruppert

Beste Marinus,
Enkele kanttekeningen bij formatiestuk262:

1. punten 1 en 6 samenstelling extraparlementair kabinet. Pagina 2 deels een herhaling.
2. Is De Gaay Fortman niet bezwaarlijk als minister-president in verband met zoon in de 

Tweede Kamer?
3. Ik weet niet zeker of Piekaar263 lid is (nog is) van PvdA.
4. In sociaal-economische zaken weerspiegelen representativiteit partijen dus vermijden 

politieke eenzijdigheid.
5. Waarom wel Geertsema en niet De Koster?: 'bedrijf?
6. Ik zou voor een extraparlementair niet willen laten prevaleren dat alle politieke groepe

ringen daarin naar hun sterkte zitting hebben, maar de nadruk gelegd willen zien op de 
personen; dus geen tweederangspersonen enkel omwille van de partijen. Zo gezien, 
vallen mijns inziens van de lijst toch kandidaten af.

7 . Is enige inperking aantal ministers respectievelijk staatssecretarissen niet mogelijk?

7 januari
13.00 uur. Bezoek van dr. Ruppert.

262 Formatiestuk niet aangetroffen.
263 A.J. Piekaar, directeur-generaal voor wetenschapsbeleid.
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Op 12 januari vroegen de fractievoorzitters van ARP, CHU en W D  (Biesheuvel, A.W. 
Tilanus jr. en H. Wiegel) aan de informateur om een procedureverandering en verzochten 
informateur Ruppert de mogelijkheden tot de vorming van een extraparlementair kabinet 
te onderzoeken.

14 januari
13.00 uur. Bezoek van dr. Ruppert.

Handgeschreven lijst van namen van Beel voor een extraparlementair kabinet van confes- 
sioneel-liberale signatuur

Minister-president 
Minister van Buitenlandse Zaken.
Minister van Justitie 
Minister van Binnenlandse Zaken 
Minister van Financiën 
Minister van Verkeer en Waterstaat 
Minister van Onderwijs 
Minister zonder portefeuille Wetenschappen 
Minister van Defensie
Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
Minister van Economische Zaken 
Minister van Sociale Zaken 
Minister van Volksgezondheid 
Minister van Cultuur Recreatie Maatschappelijk werk 
Minister van Landbouw en Visserij

Aantekening Beel
Zodra voor informateur vaststaat dat PvdA, D'66 en PPR geen steun willen verlenen aan 
extraparlementair kabinet rijst de vraag of niet aan leden van het kabinet-Biesheuvel ont
slag geweigerd dient te worden met opdracht tot reshuffling. Dan moeten de fracties zich 
uitspreken of zij dit gerenoveerde kabinet al dan niet als extraparlementair zullen aanmer
ken. Opdracht aan Biesheuvel voorstel te doen tot reshuffling huidig kabinet, met of zon
der formele binding met de vier fracties, en ontslagweigering van de ministers, die niet 
worden vervangen. Die opdracht kan hij weigeren, maar dan is de impasse volledig. 
KVP behoeft dan niet in een nieuw kabinet met liberalen te gaan.

Op 15 januari 1973 onderzocht de informateur nauwgezet de mogelijkheden voor de vor
ming van een extraparlementair kabinet. Op een persconferentie diezelfde dag verklaarde 
Ruppert dat hij een extraparlementair kabinet zag als een kabinet waaraan geen enkel ak
koord met de fracties ten grondslag lag.

264 A.A.M. van Agt (KVP), demissionair minister van Justitie.
265 C. van Veen (CHU), demissionair minister van Onderwijs.
266 J.H. Grosheide (ARP), oud-staatssecretaris van Onderwijs er. Justitie.
267 H. Langman (VVD), demissionair minister van Economische Zaken.
268 J. Boersma (ARP), demissionair minister van Sociale Zaken.
269 L.B.J. Stuyt (KVP), demissionair minister van Volksgezondheid.

De Pous 
Schmelzer 
Van Agt264
Geertsema, Van Veen265 (?) 
Nelissen?

Grosheide266 
Dr. Piekaar

Udink?
Langman267 
Boersma268 
Dr. Stuyt269
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21 januari
13.00 uur. Bezoek van dr. Ruppert.

23 januari
16.00 uur. Telefonisch gesprek met mejuffrouw mr. F.M. de Graaff.

25 januari
11.00 uur. Bezoek van mr. Biesheuvel.

27 januari
11.15 uur. Bezoek van dr. Ruppert.

29 januari
13.00 uur. Telefonisch gesprek met prof. Steenkamp.
13.30 uur. Telefonisch gesprek met HM de Koningin.
16.15 uur. Telefonisch gesprek met dr. Ruppert.

30 januari
08.00 uur. Telefonisch gesprek met prof. Steenkamp.
10.00 uur. Telefonisch gesprek met dr. Ruppert.
16.00 uur. Telefonisch gesprek met dr. Ruppert.

31 januari
12.30 uur. Telefonisch gesprek met dr. Ruppert (vanuit Soestdijk).
17.00 uur. Bezoek aan dr. Ruppert bij de Raad van State.

Ook de extraparlementaire variant mislukte doordat de W D  'zekerheden' over heikele 
punten als het defensiebeleid, de inflatiebestrijding en de ontwikkelingssamenwerking 
vroeg. Op 31 januari diende Ruppert zijn eindrapport in. Hij achtte het op grond van zijn 
onderzoek niet uitgesloten 'dat een opdracht aan een socialistische formateur zal kunnen 
leiden tot een meerderheid van voor de volksvertegenwoordiging aanvaardbare uitkomst.' 
Zonder raadpleging van de fractievoorzitters voor nader advies, benoemde koningin Ju
liana J.A. W. Burger op 1 februari tot formateur en verzocht hem 'een kabinet te vormen 
dat geacht kan worden in voldoende mate steun in de volksvertegenwoordiging te onder
vinden. ' Burger liet er geen twijfel over bestaan dat hij een kabinet-Den Uyl wilde form e
ren, een kabinet voortkomend uit de grootste minderheid. In een toelichting op zijn eind
rapport verklaarde Ruppert dat vooral partijpolitieke moeilijkheden, zowel tussen de par
tijen onderling als binnen de partijen ze lf het grootste probleem in de kabinetsformatie 
waren. Programmatisch zouden oplossingen volgens Ruppert minder moeilijk zijn.270

27 februari
11.00 uur. Bezoek van mr. Andriessen.

2 maart
11.30 uur. Bezoek van mejuffrouw mr. De Graaff.

Op 28 maart lieten de fractievoorzitters van ARP en KVP, Aantjes en Andriessen, form a
teur Burger weten dat in hun fracties geen meerderheden aanwezig waren die een pro
gressief minderheidskabinet-Den Uyl zouden gedogen.

270 NRC Handelsblad, 2 februari 1973.
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1 april
12.00 uur. Bezoek van dr. Ruppert.

Niet gedateerde notitie Beel ten aanzien van de slepende formatie
1. Hindernissen.

Progressieve drie:
-  keerpunt 1972 enkel te actualiseren;
-  geen samenwerking met christen-democratische partijen;
-  schaduwkabinet;
-  verschillen tussen de drie.
Christen-democratische groep:
-  bepaalde programmapunten;
-  reële inbreng;
-  samenspel drie KVP, ARP, CHU;
-  verdeeldheid in opvattingen in alle fracties.
Verschil in benadering kabinet tussen de progressieve drie en christen-democratische 
groep.

2. Gedogen is niet vertrouwen geven en valt niet binnen de opdracht. Afwachten of ver
trouwen kan worden gegeven en hoe lang.

3. De Gaay Fortman sr. in Brandpunt.271
4. Lange duur.
5. Oplossing -  basisprogram opstellen door andere formateurs; op dit basisprogram vra

gen aan fractievoorzitters of zij niet zullen ontraden. Dan personen aanzoeken en met 
hen allen program nader bespreken.

6. Te volgen procedure:
a. Burger deelt mee binnen de omlijning van de opdracht niet te kunnen slagen;
b . raadpleging fractievoorzitters;
c. nieuwe opdracht.

2 april
15.00 uur. Gesprek met mr. Burger over de formulering van de hem verstrekte opdracht 
bij Raad van State.
19.00 uur. Telefonisch gesprek met mejuffrouw mr. De Graaff.

7 april
10.00 uur. Telefonisch bericht van de directeur van het Kabinet der Koningin inzake 
raadpleging ministers van Staat op 9 april.
11.00 uur. Telefonisch gesprek met dr. J. Donner272 inzake deze raadpleging.

8 april
22.00 uur. Telefonisch gesprek met dr. Ruppert.

9 april
09.45 uur. Bezoek van mr. Romme.
11.00 uur. Telefonisch gesprek met dr. Donner.
11.15 uur. Telefonisch gesprek met dr. M. Klompé.
16.30-18.30 uur. Bezoek aan HM op Huis ten Bosch.

271 KRO 'Brandpunt’, 31 maart 1973 in: Beleid Beschouwd nr. 2480, 2 april 1973.
272 J. Donner (ARP), minister van Staat.
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Nadat Burger op 4 april zijn formatieopdracht had teruggegeven ontbood koningin Julia
na drie ministers van Staat, te weten Klompé, Donner en Beel op Huis ten Bosch om de 
naar het leek uitzichtloze situatie te bespreken. Beel schrijft naar aanleiding van dit ge
sprek een tweetal brieven, een lange persoonlijke brief van informele aard en een korte 
formele brief. De laatste wordt van cruciale betekenis, omdat deze -  na een infommtiefase
-  een nieuwe (succesvolle) formatiepoging van Burger en Ruppert inluidde.

Majesteit,
Overeenkomstig Uw verzoek moge ik U hierbij de samenvatting van het onderhoud 

dat ik heden met U mocht hebben en mijnerzijds gegeven advies doen toekomen:
De in juli 1972 ontstane crisis kwam neer op een verschil in inzicht in het kabinet over 

het in 1973 te voeren financiële en economische beleid. Dit verschil bleek onoverkoom- 
baar. Door het uittreden van de DS'70-ministers -  met hun standpunt ging de DS’70- 
fractie akkoord -  ontviel aan het kabinet zijn politieke grondslag. De crisis is derhalve niet 
ontstaan als gevolg van een conflict met de volksvertegenwoordiging.

De huidige impasse vindt naar mijn mening voor een belangrijk deel haar oorzaak in de 
opstelling van de grootste fractie, de PvdA-fractie. In dit verband meen ik goed te doen 
Uw aandacht te vragen voor een artikel in het september-nummer 1968 van het maand
blad Oost-West, waarin drs. E. van Thijn een belangwekkend artikel schreef over socia
lisme en partijvernieuwing. Ik licht hieruit de slotpassage, waarin het door de PvdA ook 
thans ingenomen standpunt duidelijk naar voren treedt:

'Dat betekent, dat zij (dat wil zeggen de partijen, die gemeenschappelijk hebben, dat ze 
een forse vernieuwing van onze democratie op gang willen brengen) bij de komende ver
kiezingen op basis van een gemeenschappelijk program zullen streven naar een "workable 
majority" in het parlement. Maar dat zou dan tevens moeten betekenen dat zij, wanneer 
deze meerderheid niet haalbaar mocht zijn, dit program op generlei wijze tot inzet mogen 
maken van de formatiebesprekingen met eventuele partners, die zich pas na de verkiezin
gen komen aandienen. Zelfs het veelbeproefde argument van de regeerbaarheid op korte 
termijn mag hen niet doen zwichten. Belangrijk is immers de regeerbaarheid op lange ter
mijn en deze is slechts veilig te stellen door middel van een zodanige partijvernieuwing 
dat de kiezers vóór de verkiezingen weten, waar zij na de verkiezingen aan toe zijn.'

Duidelijk heeft de heer Den Uyl verklaard dat hij niet denkt aan een samenwerking met 
andere partijen op de oude voet, dat wil zeggen zoals tot dusver in ons land de samenwer
king tussen PvdA en de Christelijke partijen heeft plaats gevonden. "Keerpunt 1972" kan 
derhalve geen punt van discussie worden, laat staan, worden gewijzigd. Een zogenaamde 
actualisering blijkt bij de intussen plaats gevonden ontwikkeling noodzakelijk, maar deze 
houdt men volledig in eigen hand. Deze gedragslijn heeft drs. Den Uyl mede namens de 
beide andere progressieve groeperingen consequent aangehouden, zowel tijdens de infor- 
matie-Ruppert als de formatie-Burger.

Met hem ben ik het volledig eens waar hij stelt niet in te zien hoe een formateur uit de 
christelijke groeperingen zou kunnen bereiken hetgeen aan formateur mr. Burger op dit 
stuk niet is gelukt. Het niet-slagen van mr. Burger heeft de standpunten eerder nog verder 
verhard. Zijn werk moet niet nog eens worden overgedaan. Uit het vorenstaande blijkt 
voorts dat de vraag, hoe op korte termijn uit de impasse te geraken, bij de progressieve 
drie eigenlijk niet de hoogste prioriteit heeft; ik moge verwijzen naar het hier voren aange
haalde citaat. Bij het zoeken naar een oplossing staat bij hen het program ‘Keerpunt’ pri
mair en centraal. Op grond hiervan meen ik te moeten ontraden om thans -  na de plaats
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gevonden informatie- en formatiepoging -  opnieuw te trachten met de progressieve drie 
alsnog tot overeenstemming te komen. Zoals een van de voormannen uit het verleden mij 
enige tijd geleden duidelijk stelde, verliezen de Christelijke partijen uit het oog dat de Par
tij van de Arbeid van heden wezenlijk verschilt van die waarmee in het verleden -  na 
1945 met name -  vruchtbaar is samen gewerkt.

De lange duur van de crisis ten spijt, moeten we constateren dat tot dusver nog slechts 
één formatiepoging werd ondernomen en dat nog niet een opdracht is verleend aan dege
nen, die van oordeel zijn onder de gegeven omstandigheden geen steun te kunnen verle
nen aan een progressief kabinet als voorgesteld door mr. Burger. Ik meen dat daartoe de 
gelegenheid alsnog dient te worden geopend. Daartoe zou een formateur uit de christelijke 
groeperingen dienen te worden aangezocht en hem eenzelfde opdracht moeten worden 
verleend, als aan mr. Burger verstrekt. De daarbij gevolgde formulering sluit in theorie de 
mogelijkheid in van zowel een parlementair als een extraparlementair kabinet. Zou dit 
laatste -  gelijk te verwachten is -  een minderheidskabinet betekenen, dan moet de forma
teur positieve aanwijzingen hebben van voldoende steun. Met een 'gedogen' -  een eigen
aardige term trouwens in ons staatkundige bestel -  kan niet worden volstaan. Zou de hem 
te verlenen opdracht ruimer worden gesteld, dan zou mr. Burger terecht het verwijt kun
nen maken dat hem deze gelegenheid niet werd gegeven.

De vorming van een kabinet, enkel steunend op een parlementaire minderheid, hetzij 
van de progressieve drie, hetzij van de drie confessionele groeperingen, acht ik, ook uit 
staatsrechtelijke overwegingen, niet verantwoord.

Gezien de noodzaak in het op te stellen kernprogram met name het in financieel en 
sociaal-economisch opzicht te voeren beleid te omlijnen, acht ik de aanwijzing van een 
formateur die ter zake voldoende kundig is wenselijk.

De voorgestelde aanwijzing van twee formateurs meen ik te moeten ontraden, omdat 
bij verschil van inzicht reeds bij de vaststelling van de te volgen procedure de formatie 
ernstig kan worden vertraagd. Dit zal te meer gelden, als beider meningen uiteen lopen 
wat het program zelf betreft.

Of de aan te zoeken formateur(s) nog pour acquit de conscience bij drs. Den Uyl cum 
suis wil(len) aftasten of het inderdaad zin heeft opnieuw de bespreking van het program 
en de samenstelling van het te vormen kabinet aan de orde te stellen, meen ik aan hun te 
moeten overlaten; op grond van hetgeen ik hiervoren vermelde is het mijns inziens geen 
vraag meer.

Met de door de formateur(s) aan te zoeken personen, waarbij het geenszins uitgesloten 
behoeft te zijn dat daartoe ook personen behoren die thans zitting hebben in het kabinet- 
Biesheuvel, kan (kunnen) de formateur(s) overleggen of, en zo ja  in hoeverre, het kern
program nog aanvulling van hun behoeft. De beslissing daarover kan eerst vallen in de 
constituerende vergadering.

Ik ontraad aan het te vormen kabinet een tijdsduur te verbinden. Het moet kunnen func
tioneren als volwaardig kabinet voor de normale periode.

De vraag is echter gewettigd of in het licht van het rapport van informateur dr. Rup
pert, alsmede gezien de uitgebrachte adviezen, een opdracht, als hierboven bedoeld, nog 
wel voldoende zin heeft en niet nodeloos verdere vertraging zal veroorzaken. Dit leidde
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tijdens ons gesprek, waaraan aan het einde ook dr. Marga Klompé heeft deelgenomen, tot 
de slotsom dat het gewenst is vooraf de thans ontstane situatie te doen opnemen en te 
doen nagaan, of en zo ja  in hoeverre, er te dezen aanzien wijzigingen zijn ingetreden ten 
opzichte van de in het rapport-Ruppert neergelegde standpunten. Persoonlijk ben ik van 
oordeel dat dit het geval is. De omschrijving van de hier bedoelde informatieopdracht zou 
kunnen zijn: 'te onderzoeken op welke wijze bij de thans ontstane situatie op zo kort mo
gelijk termijn een kabinet zal kunnen worden gevormd dat geacht kan worden in voldoen
de mate steun in de volksvertegenwoordiging te zullen ondervinden.' Deze omschrijving 
is ruim gesteld. Het onderzoek kan zich derhalve ook verder uitstrekken, dan voormelde 
vraagstelling.

Op grond van de U uitgebrachte adviezen zouden hiervoor kunnen worden aangezocht 
de heren mr. Van Agt en drs. De Pous. Tegen een ’in’formatie door twee personen zie ik
-  anders dan bij een formatie -  geen bezwaar. Hier toch gelden andere verantwoordelijk
heden. Met U vertrouw ik dat met dit onderzoek slechts een zeer beperkte tijd gemoeid zal 
zijn. De crisis, welke zich nu reeds meer dan vier en een halve maand voortsleept, leidt 
tot steeds verdere verzieking van de verhoudingen. Een spoedige oplossing is dringend 
geboden. Moge daarbij het landsbelang nu eens duidelijk prevaleren!

Ik meen, Majesteit, hiermee mijn samenvatting te kunnen beëindigen en verblijf met 
eerbiedige hoogachting, Beel

10 april
Gesprekken met mr. Romme en vervolgens met drs. N. Schmelzer en mr. Nelissen.

Advies Beel aan de koningin

[Mevrouw,]
Op uw verzoek vat ik gaarne samen de besprekingen, die ik met U heb mogen voeren 

op 9 april. Wij kwamen tot het volgende voorstel: 'HM de Koningin heeft -  gezien de 
thans ontstane situatie -  aan de heren Van Agt en De Pous verzocht te onderzoeken op 
welke wijze op zo kort mogelijke termijn een kabinet zou kunnen worden gevormd, dat 
geacht kan worden in voldoende mate steun in de volksvertegenwoordiging te zullen 
ondervinden.'

Door deze formulering wordt afstand genomen van de informatiewerkzaamheden van 
de heer Ruppert, omdat er sindsdien na de formatie Burger een nieuwe situatie is ingetre
den. De opdracht is voorts niet ruimer of strakker dan die gegeven aan mr. Burger.

De keuze van personen waarborgt dat mede nagegaan zal worden of alsnog de forma- 
tie-Burger kan worden afgerond en of de door mr. Burger in zijn eindrapport vastgelegde 
twijfels, wellicht voortvloeien uit een tijdens diens formatie gerezen misverstand.

In het vertrouwen U met deze samenvatting van dienst te zijn geweest, Beel.

Het advies van de ministers van Staat werd door de vorstin opgevolgd, met dien verstan
de dat De Pous -  hij weigerde -  werd vervangen door W. Albeda (ARP).

11 april
13.00 uur. Telefonisch gesprek met prof. Steenkamp.

15 april
11.00-12.45 uur. Bezoek van dr. Ruppert.
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De informateurs Van Agt en Albeda slaagden erin de partijen op één lijn te krijgen door 
middel van een werkdocument dat door de fractievoorzitters van ARP, CHU, D'66, 
KVP, PvdA en PPR was aanvaard. De CHU zou later toch afhaken. Beide informateurs 
lieten zich bij het opstellen van het werkdocument assisteren door ex-informateur Ruppert 
en ex-formateur Burger en hadden voortdurend overleg met de betrokken fractievoorzit
ters. Op 20 april werd bekendgemaakt dat Burger en Ruppert samen het kabinet-Den Uyl 
zouden formeren; waar zij uiteindelijk ook in slaagden. Op 10 mei werd het kabinet-Den 
Uyl beëdigd. Naar aanleiding hiervan schreef Beel op 13 mei de volgende brief aan Rup
pert.

Beste Marinus,
Het werk van informatie en formatie, dat zoveel tijd en inspanning heeft gevergd, heeft 

dan nu zijn resultaat opgeleverd. Ik kan mij zo voorstellen datje een diepe zucht hebt ge
slaakt en je opgelucht bent dat alles nu achter de rug is. Moge het resultaat voor ons volk 
goede vruchten afwerpen.

Het is allerminst een gemakkelijke opgave waarvoor het thans gevormde kabinet zich 
ziet gesteld. Daarom betreur ik het temeer dat tot in de laatste fase -  en ik zou willen zeg
gen met name in deze laatste fase -  partijpolitieke overwegingen zo sterk hun stempel 
hebben gedrukt op de samenstelling. Ik denk hierbij met name aan het mijns inziens te 
grote aantal ministers en staatssecretarissen en het brengen van bepaalde personen op 
posten, waarvoor zij geenszins gekwalificeerd zijn. Bij het geven van the benefit o f the 
doubt blijven er dan ook nogal wat doubts over.

Geenszins zie ik daarbij de positieve zijden over het hoofd. Wellicht -  en ik hoop dit 
van harte -  zal de naaste toekomst leren dat er een goed samenspel binnen het kabinet als
ook met het parlement gaat groeien. Dan zal er reden zijn tot verheugenis en voor jou en 
Jaap tot voldoening. Een duidelijke houding tegenover extreme vleugels en grote zelfbe
heersing zullen daartoe voorwaarden zijn.

Wellicht heb je op zondag nog trek in een kopje koffie?
Met vriendschappelijke groet, Louis
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Beel, van Dienaar der Kroon tot Onderkoning van Nederland

Uit de bijdrage van Hermans blijkt dat Beel voornemens was zijn memoires op papier te 
zetten. Het eerste stuk van deze 'Unvollendete' bestaat uit Beels herinneringen aan de 
kabinetsformatie van 1946.273 Wij zullen deze aantekeningen in deze slotbeschouwing 
verwerken, omdat ze laten zien hoe Beel zo'n twintig jaar later op zijn eerste ervaringen 
met het formateurschap terugkeek. Terugblik en de formatiedagboeken van Beel te zamen 
werpen met name méér licht op de positie en rol van het staatshoofd tijdens de constitutio
nele schemerperiodes van crises en formaties. Koningin Juliana noemde Beel eens: 'Mijn 
schrijnwerker'. Een trefzekere omschrijving met een ondertoon van dankbaarheid voor de 
autoritaire wijze waarop Beel steeds de positie en rol van het staatshoofd beschermde te
genover te eigenmachtige politici en afschermde van de publiciteit.

De formatie als staatkundig probleem
Vrij algemeen wordt door politici en staatsrechtsgeleerden de wijze van regeringsvorming 
als de zwakke stee in het Nederlandse staatsbestel ervaren.274 De kritiek richt zich vooral 
op een viertal factoren: het zelfstandig handelen van de onschendbare, maar niet of nau
welijks door de ministeriële verantwoordelijkheid gedekte Koning; het ontbreken van een 
duidelijk verband tussen verkiezingen, verkiezingsuitslag en de regeringsvorming; het 
optreden van steeds meer informateurs, om nog te zwijgen van 'geheime agenten', voor 
wie geen andere verantwoordelijkheid dan jegens het staatshoofd te construeren valt en 
tenslotte de veelal langdurige periodes van constitutioneel-parlementaire verlamming, 
waarin de burger maar moet afwachten wie en welke partijen als winnaars uit de onge
breidelde machtsstrijd te voorschijn komen, en welk regeringsprogram of regeerakkoord 
zijn toekomst zal bepalen.

Over de staatsrechtelijke positie van de Koning en zijn verhouding tot de ministers be
staat al generaties lang consensus. Met inachtneming van zijn taak bij kabinetsformaties, 
bezit de Koning geen zelfstandige staatsrechtelijke bevoegdheden meer. Formeel zijn die 
bevoegdheden beperkt tot ’to be consulted, to encourage and to wam', zoals Bagehot 
deze rechten voor de Britse Koning formuleerde. Nu zegt dit weinig over de werkelijke 
invloed en macht des Konings. De verantwoordelijke ministers zijn veroordeeld tot sa
menwerking met het staatshoofd zonder wiens medewerking zij weinig kunnen beginnen, 
tenzij dan de portefeuillekwestie stellen. Maar welke politicus bezit zulke stevige knieën 
en durft een constitutioneel conflict uit te lokken, nog afgezien van de vraag of zijn colle
gae hem daarin zullen volgen door het geven van steun? W.F. de Gaay Fortman prijst 
Drees om zijn 'wijsheid' in de Greet Hofmans-affaire, waar anderen de minister-presi- 
dent gebrek aan doortastendheid hebben verweten.275

Van der Hoeven belichtte nog een ander aspect: 'De drager van de Kroon zal geduren
de zijn regeringsperiode zeer vele regeringen, van uiteenlopende politieke en persoonlijke 
samenstelling, bekwaamheid, karakter en werkkracht, langs zich heen zien trekken. Daar
door kan, zelfs bij iemand van gemiddelde intelligentie en begaafdheid een hoeveelheid

273 ARA, Archief Beel, inv.nr. 235 'De kabinetsformatie van 1946, samenvattend overzicht van dr. H.
Hermans uit dagboekaantekeningen van Beel', z.j., p. 15. Verder als 'Memoires 1946'.

274 Rapport van de staatscommissie van advies inzake de relatie kiezers-beleidsvorming ('s-Gravenhage
1984) p. 41-48.

275 H. Daalder en N. Cramer, Willem Drees (Houten 1988) p. 151.
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inzicht, ervaring en feitelijke kennis worden geaccumuleerd die vrijwel uniek is. Van zo'n 
positie kan iemand meer of minder maken maar het is weinig aannemelijk dat hij er hele
maal niets van maakt.'276 Het koningschap is niet zomaar een staatsrechtelijk orgaan of 
instituut, maar representeert tevens een psychologisch systeem met historie, magie, mys
tiek, theater, menselijkheid, bevattelijkheid en religieuze sentimenten als componenten. 
De Oranjes zijn zich altijd van hun extra-constitutionele méérwaarde bewust geweest en 
daarin ongetwijfeld gesterkt door de uitkomsten van enquêtes, welke onveranderlijk bij 
alle bevolkingsgroepen een overweldigende verbondenheid met het Koninklijk Huis vast
stelden.

Dit alles moeten we in ogenschouw houden voor een goed begrip van de delicate rela
tie van Beel tot Wilhelmina en Juliana, speciaal bij kabinetsformaties. Schrijvend over de 
periode 1918-1945 constateerde Duynstee enigszins verwonderd dat de politici de vorstin 
veel vrijheid lieten bij de regeringsvorming, hetgeen hij aan de bijzondere partijverhou
dingen toeschreef (Nolens-doctrine) én aan de omstandigheid dat: 'de Koningin tot for
mateur en premier kon roepen sterk onafhankelijke en gezaghebbende politici als De Geer 
(1926), Ruijs de Beerenbrouck (1929) en Colijn (1933-1939), die ieder op zijn wijze ge
dragen werden door een religieus gewortelde zekerheid van roeping en door de in die 
dagen nog zeer krachtige en bindende regententradities. En hierbij paste, dat het koning
schap gold als de autoriteit, welke via (cursivering PFM) dergelijke regentenfiguren het 
landsbestuur aan de gang hield, veelal ondanks het parlement dat in deze jaren weinig in 
aanzien stond.' Het waren 'regentenfiguren, die voldoende autoriteit in den lande hadden, 
om zo nodig fractieleiding en fracties van "regeringspartijen" in een zekere dwangpositie 
te brengen.'277

De afschaffing of toepassing van 'de-uiterste-noodzaak-doctrine', het wetenschappe
lijk debat daarover bleef onbeslist, verkleinde evenwel nauwelijks de vrijheid van het 
staatshoofd, zo stelde Duynstee voor de periode tot 1965 vast. Dank je de Koekkoek zou 
iemand geneigd zijn op te merken, want deze staatsrechtsgeleerde onderzocht de rol van 
partijleiders bij de regeringsvorming en leverde bewijzen te over van de continuering van 
de regenteske formatiepraktijk, welke een oligarchisch karakter bleef houden.278 Drees, 
Romme, Burger, Beel, Donker, Steenberghe, Lieftinck en Van Schaik, representanten 
van de elites van de twee grote emancipatiebewegingen, die ondanks hun concurrentie
verhouding elkaar vonden in de 'verovering' van het publieke, maar verzuilde bestel, 
stapten onbevangen in de gevestigde regententraditie, deels door het ontbreken van werk
bare, profijtelijker alternatieven, deels door een schier 'natuurlijke' onderschikking aan de 
'Hoogheid van het Koningschap'.

Romme bijvoorbeeld erkende het koningschap als een macht, gelijkwaardig aan de 
volkssoevereiniteit. Die gelijkwaardigheid zag hij als een garantie 'wanneer de Volkswil 
zou neigen naar den eeredienst der godloosheid, of zou gaan naar de afschaffing van den 
privaten eigendom als instituut'.279 Romme, de heraut van de katholieke doctrines met 
een voorkeur voor een onnavolgbare kakofonie, was in zijn denken uiterst autoritair en

276 Geciteerd in: H. van Wijnen, Van de macht des konings (Amsterdam 1975) p. 32.
277 Duynstee, Kabinetsformaties, p. XXXVIII.
278 A.K. Koekkoek, Partijleiders en kabinetsformatie (Deventer 1978).
279 J. Bank, 'Katholieken en de Nederlandse monarchie. Tussen staatsraison en populariteit' in: C.A.

Tamse (ed.), De monarchie in Nederland (Amsterdam/Brussel 1980) p. 203. J. Bosmans, Romme.
Biografie 1896-1946 (Utrecht 1991) p. 240-241.

2 2 8



SLOTBESCHOUWING

toonde nimmer de neiging die regenteske, autoritaire Haagse bestuurscultuur geweld aan 
te doen. Beel ging wellicht voor progressiever door, maar ook hij maakte zich de regen- 
tenstijl eigen rond een 'Koningschap' met schier religieuze dimensies. Als trouwe kerk
ganger klonk hem voortdurend het ’Domine salvam fac regem nostrum/reginam nostram' 
in de oren, waarmee sedert 1818 de hoogmis afgesloten werd. In 1925 stelde paus Pius 
XI het feest in van Christus Koning als reactie op het republikanisme dat vereenzelvigd 
werd met modern laïcisme.280

De socialisten, ooit het slachtoffer van gewelddadige oranjefuries, hadden zich met het 
koningschap verzoend, waaraan Drees het nodige had bijgedragen. Tussen Drees en ko
ningin Juliana zou zelfs een sterke verbondenheid groeien met de bedaagde Drees als een 
soort vaderfiguur voor de wat onzekere en nerveuze vorstin. Natuurlijk was Drees zich 
terdege bewust dat zijn uitverkiezing tot minister-president in 1948 in veel opzichten een 
koninklijke daad was, een rechtstreeks gevolg van Juliana's voorkeur. Voor de monar
chie, steeds bedacht op continuïteit, vormden de socialisten wel een potentieel gevaar 
vanwege hun latente voorkeur voor democratisch-republikeinse staatsvormen. Goede 
relaties met de socialistische elites konden en zouden dat gevaar bezweren, naast uiteraard 
de eerder genoemde enquêtecijfers. Tot twee keer toe bezwoer een socialistische minister
president een dreigende constitutionele crisis ten gunste van de monarchie.

Monarchaal-regenteske regeringsvorming
Alles bijeen zien we Beel zich met de jaren ontwikkelen van gedienstige van Wilhelmina, 
tot dienaar van Juliana en vanaf circa 1959 tot onderkoning bij de gratie van zijn onmis
baarheid voor de continuering van een monarchaal-regenteske wijze van regeringsvor
ming. Steenkamp komt de eer toe in 1971 als eerste inbreuk op dit systeem te hebben 
gemaakt door bewust de publiciteit te zoeken en het getal méé-praters en méé-beslissers 
over de coalitievorming fors uit te breiden. De 'tijdgeest' en de partijverhoudingen brach
ten hem tot zijn hoogst ongebruikelijke methodes. Diezelfde factoren verhinderden in 
1972-1973 publieke interventies van Beel, hoewel de scenario's voor de vorming van het 
kabinet-Den Uyl goeddeels door Staatsraden geschreven en het openluchttheater vanuit 
het gebouw van de Raad van State werden geregisseerd. Voor Beel een stuitende verto
ning, nog overtroffen in 1977, maar die aanblik bleef de inmiddels overleden 'Beel de 
Sfinx’ bespaard. Bijna twintig jaar later zijn Beels aantekeningen nog steeds van eminent 
belang voor wie met formaties van doen heeft.

Beel zelve was in de jaren zestig dé koninklijke formatiemethode, maar zijn methodes 
zijn door de toegenomen bemoeienis van de fracties gedeeltelijk gedateerd. Werkgroepen 
van parlementariërs, duo's en trio's van informateurs en formateurs, allemaal 'vondsten' 
voor het aloude probleem van monarchale formaties, die het staatshoofd niet in opspraak 
mogen brengen, hoewel elke beslissing een politiek karakter draagt. Immers, zowel de 
aanwijzing van een (in)formateur als de formulering van de opdracht betekent machtstoe- 
deling aan bepaalde personen en/of partijen, hetgeen noodzakelijkerwijs negatie van af
wijkende wensen impliceert. Beel was zich daarvan bewust, maar als laatste uit de regen- 
tentraditie bezat hij zoveel gezag dat weerspannige politici zich veelal zonder veel omhaal 
of rumoer lieten disciplineren.

280 Bank, Katholieken en de Nederlandse monarchie, p. 199.
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Gedienstige van W ilhelmina
Het is hier niet de plaats uitgebreid in te gaan op de levensloop van Beel, die we in de in
leiding reeds hebben geschetst. Dat is het werk van co-redacteur Giebels.281 Van belang 
zijn slechts een aantal hoofdzaken voor een beter begrip van de verhouding tussen Wil
helmina en Beel. Wilhelmina was een krachtige persoonlijkheid met een daadwerkelijke 
betrokkenheid bij staatszaken. Ze was geneigd de constitutionele begrenzingen voortdu
rend af te tasten, onder meer door kabinetsformaties te gebruiken om alsnog haar zin of 
visie door te drukken en onwelgevallige bewindslieden uit de regering te verwijderen.282 
Zo danken we het gebruik dat bij verkiezingen het zittende kabinet zijn ontslag aanbiedt 
aan haar wens om in 1922 de katholiek Ruijs de Beerenbrouck als minister-president te 
vervangen door een meer vertrouwde protestants-christelijke figuur. Dat lukte overigens 
niet, want de katholieken vormden inmiddels een macht van betekenis, triomfalistisch 
agerend en volop hun verzuilde organisaties versterkend.

Nog in 1943 had Wilhelmina zich met hand en tand verzet tegen het herstel van de 
diplomatieke betrekkingen met het Vaticaan. Doordat het kabinet-Gerbrandy collectief 
dreigde af te treden, moest ze bakzeil halen. Trouwens, Wilhelmina voerde in Londen een 
persoonlijker bewind dan nodig en in overeenstemming was met haar constitutionele po
sitie, alle wierook van Lou de Jong ten spijt 283 Ze zag zichzelf als de belichaming van de 
volkswil met aanzienlijk betere aanspraken op gezagsuitoefening dan die bonte verzame
ling politici zonder parlementaire ruggesteun. Politici die in haar ogen te vaak en te snel 
tot transigeren neigden. Haar stond een Nederland voor ogen, bevrijd van de Duitsers, 
gezuiverd van nationaal-socialisten, verenigd rond de Troon en verlost van de partijstrijd, 
welke het parlement een kwalijke reputatie had bezorgd. Publikaties als de 'Nieuwe 
Grondwetsartikelen' van Romme zullen haar gestijfd hebben in haar overtuiging dat meer 
autoritaire structuren met haar als centrum van het gezag, heilzaam zouden zijn voor het 
Nederlandse volk.284

Deze autoritaire vorstin, gedreven door vage idealen over een totale Vernieuwing van 
Nederland, bewust van haar historische zending en roeping, verbonden met haar volk, 
verhief Beel in 1945 tot minister. Beel, zoals de gehele 'ultramontaanse' elite van de ka
tholieke emancipatie, was afkomstig uit de katholieke sub-bourgeoisie. Die sub-bourgeoi- 
sie nam geleidelijk aan de protestants-liberale regentenposities over en kwam tot macht en 
aanzien door de werking van het getal in het evenredigheidsstelsel. De aanvaarding van 
een clericaal herderschap over de katholieke kudde, hielp de politieke elite bij het bijeen
houden van de gelovigen en maakte de KVP tot een machtsblok. Geloof en zeden, daar 
ging het om; de zegeningen van het enig ware geloof aan den volke openbaren, desnoods 
opleggen als het aan partijleider Romme had gelegen. Mensen als Beel, Romme, De 
Quay, werden letterlijk bewogen door een doorleefd geloof in de heilsleer van de katho-

281 In het najaar van 1995 zal van de hand van L.J. Giebels een biografie van Beel verschijnen.
282 A.F. Manning, De Nacht van Staal en wat nog duister bleef. Afscheidscollege KUN (Nijmegen 

1990) p. 11-12 en 16-17.
283 J.C.E. van den Brandhof, De besluitwetgeving van de kabinetten De Geer en Gerbrandy (Deventer 

1986) p. 71-80.
284 C.P.M. Romme, Nieuwe Grondwetsartikelen. Een bijdrage tot herstel en vernieuwing (onder toe

voeging van de geldende Grondwet) (Amsterdam 1945). J. Bosmans, Romme biografie, p. 447-450. 
In de felle verkiezingsstrijd van 1956 speelde deze publicatie een prominente rol in de campagne van 
de PvdA tegen KVP-lijstrekker Romme (Romme of Drees) zie J. Bosmans, 'Drees en Romme' in: 
H. Daalder en N. Cramer, Willem Drees (Houten 1988) p. 103-104.
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lieke kerk, zoals neergelegd in de vele pauselijke encyclieken, en keken tegelijkertijd 
hoog op tegen de Vorstin, óók een Gezalfde, hoewel nog dolend, van reformatorisch 
naar een bovenkerkelijk getuigen. De katholieken hadden in 1946, tegen veler verwach
ting in, de verkiezingen gewonnen en Beel werd geroepen tot het formateurschap.

Beel laat zich roepen
De vorstin nam zich de tijd voor consultaties. Hoewel het land nog de verwoestingen van 
de oorlog aan het verwerken was; de 'zuivering' de gemoederen bezig hield; Nederlands- 
Indië in rep en roer was door een sociale en nationalistische revolutie; duurde het tien 
dagen alvorens de eerste stap gezet werd op weg naar herstel van de constitutioneel-parle- 
mentaire verhoudingen. Niemand protesteerde en Wilhelmina regeerde weer als in haar 
finest hours' te Londen. Romme zocht twee dagen na de verkiezingen zelf contact met 
Beel teneinde zichzelf minder gedisponeerd te verklaren voor het premierschap en Beel te 
vragen eventueel die klus te klaren. 'Nader contact wordt wederzijds nodig geacht'285, 
waarmee de tandem, met Beel aan het stuur en Romme krachtig pedalerend, was ge
vormd. Romme zou bij geen enkele (in)formatie van Beel de katholieke voorpost ten pa- 
leize een strobreed in de weg leggen, terwijl omgekeerd Beel bij gelegenheid zichzelf liet 
gelden als de primus van de katholieke politieke elite.

In de fractievergadering van de KVP liet Beel bondig weten een katholiek als premier 
te wensen, een formateursduo af te wijzen, een zeer progressieve politiek onder aanvaar
ding van de christelijke beginselen noodzakelijk te achten en Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen in katholieke handen te willen brengen. Hier sprak een premier futuro tem
poris, doende alvast rivaal Schermerhom (PvdA) buitenspel te zetten en de koers aange
vend. Zijn kandidatuur voor het premierschap werd gesteund door Kamervoorzitter Van 
Schaik, zelf ook genoemd in diverse gesprekken. Dan laat Wilhelmina hem via mevrouw 
Tellegen, directeur van het Kabinet der Koningin, ontbieden op Het Loo èn, significant 
feit, tevens Drees opdraven voor een audiëntie één uur na Beel. Beel werd verzocht Drees 
van een en ander te verwittigen, hetgeen illustratief mag heten, voor de egards waarmee 
het staatshoofd haar bewindslieden bejegende. De beide uitverkorenen besloten gezamen
lijk per auto naar Het Loo te gaan. Als reactie op de dominante habitus van de vorstin 
hadden haar ministers geleerd dicht tegen elkaar aan te kruipen in een poging tot politiek 
verweer.

De autorit bracht een tweede tandem in beweging: Beel-Drees, tussen wie een hechte 
band van respect en loyaliteit zou groeien. Beel praatte stevig op Drees in en ontmoette 
weinig weerstand. Schermerhom teveel zwakke plekken? Zeker, zeker, die waren er ook. 
Een katholieke premier? Een verklaarbare wens. Laten we alvast de personenkwestie eens 
bezien.... Kortom, onder het mom van het 'gesprek had een volkomen open karakter en 
gaf blijk van een volledig begrip wederzijds van de standpunten door hem en mij ont
vouwd en opende perspectieven voor een samenwerking van de beide partijen KVP en 
PvdA' begon de formatie-Beel, aangenomen dat hij door Wilhelmina daartoe geroepen 
zou worden. Drees zou bij komende formaties zich een lijdzame, klagende rol toebedelen, 
het initiatief aan anderen latend tot het moment waarop zijn politiek gewicht de doorslag 
kon geven. Het formatiehandwerk vereist de subtiliteit ener pugilist. Dóórstoten met het 
gevaar van mensen afstoten, lag de immer secundair reagerende Drees niet. Beide heren 
hadden inmiddels wel de vrijheid van handelen van de vorstin ondershands beperkt!

285 D e navolgende citaten zijn ontleend aan het formatiedagboek van 1946.
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Dan het moment suprème. De audiëntie. Beel wordt op zijn gezindheid jegens de Ver
nieuwing ondervraagd. Tja, ook Beel was persoonlijk teleurgesteld over aard, omvang en 
uitkomsten van het streven naar een grootse vernieuwing, maar kon het allemaal wel zo 
snel? Duidelijk op zoek naar het koninklijk welgevallen dat benoemt en ontslaat, kiest 
Beel voor een vorm van byzantinisme door de vorstin te prijzen voor enige occulte pas
sages in haar rede te Vught voor de gevallenen. "'U bedoelt", aldus HM, "toen ik sprak 
over de onzichtbare wereld waarmee wij allen verbonden zijn?" Ik antwoordde Haar, dat 
inderdaad dat gedeelte uit Haar rede zozeer de aandacht heeft getrokken. Vernieuwing 
betekent -  in deze bewoordingen gaf ik HM mijn zienswijze weer -  het hervinden door 
ieder van ons van zijn juiste verhouding als persoonlijkheid tot de Christus en van zijn 
sociale gebondenheid tot de evenmens. "Ik heb", aldus HM, "de gedachte, welke ik ver
tolkte, gevonden in een boek, hetwelk ik kort geleden in handen kreeg, en getracht dit in 
mijn eigen bewoordingen zodanig weer te geven dat het aanvaardbaar werd voor allen, 
die het goede nastreven; dus ook voor hen die de Christus in hun leven niet hebben ont
moet en toch begrip hebben voor deze onzichtbare wereld. Zo moeten wij komen tot een 
eenheid in ons volk en dit streven", aldus HM, "is toch niet verwezenlijkt, ook niet op 
politiek terrein"'.... Ongetwijfeld deed Beel zichzelf geweld aan door niet te wijzen op de 
noodzaak van 'een keuze voor of tegen de Christus', waarvoor hij even later wél Scher
merhom stelde 'Wij wensen af te wachten of zij [= PvdA] voldoende waarborgen zal in
houden juist met het oog op die strijd.'

Hiema zagen vorstin en gedienstige de politieke werkelijkheid onder ogen en verzuim
de Beel niet de marges te schetsen, die het gesprek met Drees hadden opgeleverd. 'Ik heb 
HM nog gezegd hartgrondig te hopen dat mij persoonlijk deze opdracht zou worden be
spaard, gezien de uitzonderlijk grote verantwoordelijkheid daarmee gepaard gaande. Ik 
voegde hieraan toe dat ik mij nimmer zou onttrekken aan zodanige verantwoordelijkheid, 
wanneer gemeend zou worden dat deze taak op mijn schouders zou moeten worden ge
legd.' Wilhelmina hield haar handen vrij, waarop Beel de dagen daama benutte voor het 
opwerpen van een blokkade tegen een mogelijke katholieke co-formateur als wegbereider 
voor voortzetting van het premierschap van Schermerhom, wiens wat zweverige geestes
gesteldheid wonderwel paste bij de strevingen van de vorstin.

Met zijn eigenaardige aritmetica rekende hij Schermerhom in aanwezigheid van Drees 
een verkiezingsnederlaag voor, tevens 'in zekere mate een afkeuring van het beleid van de 
huidige regering'. Beel vergat een ogenblik de medeverantwoordelijkheid voor dat beleid 
gedragen te hebben en het verwijt van zijn rivaal maakte weinig indruk op hem. Scher
merhom wees er terecht op dat de oppositiepartijen weinig of niets gewonnen hadden, de 
winst van de communisten daargelaten. Nog vóór de benoeming tot formateur op 27 mei 
verzekerde Beel zich van de steun van Van Schaik en Romme. De laatste stelde hem al
vast een dossier ter hand bij wijze van handreiking voor het ontwerp-regeringsprogram. 
De koningin liet de formulering van de opdracht geheel aan hem over, waarop Beel de 
suggesties van Van Schaik afwees en koos voor: 'Het vormen van een kabinet, dat geacht 
mag worden het vertrouwen van de Tweede Kamer te genieten.'

Nabeschouwingen van Beei op zijn formatie van 1946
De methodiek die Beel als kabinetsformateur, later -informateur, hanteerde laat een evolu
tie zien die parallel loopt met het toenemend gezag dat hij in de loop van de jaren in Haag
se kringen opbouwde. Voor de regent Beel, indien zelf niet belast met de leiding van een 
toekomstig kabinet, gingen parlementaire bindingen een minder doorslaggevende rol spe-
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len. Het ging uiteindelijk om de 'mennekes', het formaat van premier en bewindslieden 
en de vertrouwensbasis. In zijn 'memoires' schrijft Beel: 'Regels en richtlijnen, geschre
ven of ongeschreven, bestaan voor een kabinetsformatie in Nederland niet. Een formateur 
wordt verondersteld naar eigen inzicht te werk te gaan en te handelen naar gelang van de 
omstandigheden.’286

Bij zijn eerste kabinetsformatie van 1946 was Beels streven erop gericht te komen tot 
een kabinet met een sterke parlementaire binding; een kabinet waarvan de programmati
sche binding met de fracties schriftelijk was vastgelegd in een onderhands stuk, dat naar 
de voorbeelden van 1918 en 1922 van zijn katholieke voorganger Ch.J.M. Ruijs de Bee
renbrouck, welhaast het karakter had van een 'notariële acte'. Beel achtte een kabinet met 
een sterke parlementaire binding in 1946 nodig om verzekerd te zijn van een besluitvaar
dig kabinet dat de naoorlogse wederopbouwtaak en de Indonesische kwestie voortvarend 
kon aanpakken. Bij de kabinetsformatie van 1946 ging Beel, zoals altijd, systematisch te 
werk. Hij deelde zijn formatie in in drie fasen; eerst ontwierp hij een Proeve voor een re
geringsprogram-, vervolgens heeft hij naar zijn zeggen op basis van dit ontwerp coalitie
partners gezocht; tenslotte nam hij de personele samenstelling van zijn kabinet ter hand.

In zijn 'memoires' geeft Beel de indruk dat hij in 1946 bewust ervan heeft afgezien uit 
de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen een, wat hij noemt, 'Grootste Geme
ne Deler' te destilleren. Hij zegt een andere weg te hebben gekozen: 'Een program samen
stellen dat in grote lijnen mijn persoonlijk inzicht weergaf.287 Beel geeft hier meer zijn 
latere perceptie weer, dan de werkelijke gang van zaken. Uit Hermans' bijdrage aan dit 
boek blijkt dat Beel en Hermans samen eerst uit de verkiezingsprogramma's van de be
langrijkste partijen met knip- en plakwerk een ontwerp-program hebben gemaakt.

Ook in de tweede formatiefase, het zoeken van coalitiepartners, school in 1946 minder 
systematiek dan Beel achteraf suggereert. Uit zijn formatiedagboek van 1946 blijkt dat hij 
van stonde af aan heeft aangestuurd op een coalitie van KVP en PvdA. De formatieop
dracht, die Beel samen met koningin Wilhelmina had opgesteld, was dan ook toegesne
den op deze rooms-rode coalitie en niet op een 'nationaal kabinet' waarop enige adviseurs 
bij het staatshoofd hadden aangedrongen. Eerst nadat in onderhandelingen met de Twee
de-Kamerfracties van KVP en PvdA overeenstemming was bereikt over Beels Proeve, 
heeft Beel, conform de wens van de koningin, een halfslachtige poging gedaan de andere 
potentiële coalitiepartners, ARP, CHU en PvdV, erbij te betrekken en hun de Proeve  
voorgelegd. Deze weigerden echter erover te praten omdat, aldus Beel, 'men zich als een 
soort tweede keus partners behandeld voelde'288.

Tenslotte de derde fase in Beels aanpak tijdens de formatie van 1946, de bemanning 
van zijn kabinet. Beel ging ervan uit dat, wanneer eenmaal over program en zetelverde
ling overeenstemming was bereikt, hij ongestoord kandidaat-ministers kon uitzoeken. Al 
bij zijn eerste formatie bleek dat het bijeenbrengen van 'de mennekes' -  zoals hij ze in zijn 
'memoires' huiselijk noemt289 -  niet het gemakkelijkste onderdeel van een kabinetsfor
matie is. Hoewel Van der Goes van Naters namens de Tweede-Kamerfractie van de 
PvdA Beel alle ruimte had gegeven bij het zoeken van socialistische kandidaten, werden 
hem door die partij kandidaten, als Schermerhom en Vos, opgedrongen die hem helemaal

286 'Memoires 1946', p. 15
287 Ibidem, p. 11.
288 Ibidem, p. 27.
289 Ibidem, p. 30.
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niet zinden. Twintig jaar later zegt Beel over deze fase van een kabinetsformatie er dit 
van: 'Bij het kiezen van zijn ministers wordt het de formateur vaak moeilijker gemaakt ie
mand te weigeren dan iemand te vinden. Vaker dan het hun lief is, worden formateurs op 
dit punt onder zware druk gezet. (...) Hij kan zich echter niet straffeloos ministers laten 
opdringen. Zijn ministers moeten nu eenmaal passen in zijn beleid en in zijn team. Of zij 
daarin passen, kan hij alleen zelf beoordelen.’290

We zagen dat Beel bij zijn formatie van 1946 de wenselijkheid vooropstelde van een 
parlementair kabinet. Hij heeft deze voorkeur voor een parlementair kabinet ook bij latere 
kabinetsformaties wel beleden. Maar in de loop van de jaren zien we in de praktijk van 
Beels formatiewerkzaamheden het onderscheid tussen parlementair en extraparlementair 
kabinet vervagen. Enerzijds acht Beel binding aan een gemeenschappelijk programma niet 
het criterium voor een parlementair kabinet, anderzijds vereist een extraparlementair kabi
net in de gedachtengang van Beel evenzeer als een parlementair kabinet het fiat van de be
trokken fractievoorzitters en uiteindelijk dienen beide te berusten op een meerderheid in 
het parlement. Terugkijkend op zijn kabinetsformatie van 1946 schrijft Beel: ’(...) in 
1946 stelde ik mij graag open voor suggesties, die het program konden verbeteren en de 
parlementaire ruggesteun van het kabinet konden versterken. Ook achtte ik het niet ver
werpelijk dat de fractieleiders het overleg tot hun fracties uitstrekten.' (...) 'Ik achtte het 
bovendien raadzaam mijn ontwerp-program niet aan te bieden a prendre ou a laisser. Mijn 
ervaringen met latere, meer gecompliceerde kabinetsformaties hebben mij wel eens tot een 
andere gedragslijn bewogen.'291

Beel verbindt hieraan een interessante bespiegeling van de uiteenlopende standpunten 
die over het overleg van een formateur met de fracties over het programma bestaan. Een 
dualistische partij als de CHU, zegt Beel, stelde zich in 1946 op het standpunt dat rege
ringsfracties niet vooraf, maar achteraf (bij de regeringsverklaring) zich over het rege
ringsprogramma hebben uit te spreken. Daar stond het standpunt dat Romme in 1956 in 
de Tweede Kamer had verwoord tegenover. Romme was van oordeel, schrijft Beel, 'dat 
het parlement niet lijdelijk mag afwachten hoe het program van een nieuw kabinet zal uit
vallen, doch wegen en middelen moet zoeken om dit programma te doen overeenstemmen 
met de eisen van de volksovertuiging'. Beel zelf lijkt zich het beste thuis te voelen bij het 
standpunt dat Drees bij dezelfde gelegenheid in de Tweede Kamer had ingenomen. Deze 
had gezegd, releveert Beel in zijn 'memoires', dat een formateur weliswaar contact hoort 
te hebben met de fractieleiders, maar hij achtte het 'een ongezonde situatie, wanneer de 
fractieleiders op hun beurt weer de hele fractie in het overleg gingen betrekken.'292 Tot 
zover de nabeschouwing van Beel op zijn succesvolle formatie in 1946.

De Djocjacrisis van 1947
Hoezeer Beel bereid was de leiding van Wilhelmina te volgen, bleek gedurende de 
Djocjacrisis, welke zich vrijwel geheel achter de schermen afspeelde. De eerste politionele 
actie had de PvdA in grote verlegenheid gebracht, omdat 'operatie produkt' in veler ogen 
naar een koloniale oorlog riekte en de communisten zich hevig roerden. Een resolutie van 
de Veiligheidsraad had Nederland tot de orde geroepen, overigens nadat grondstoffen en 
economisch profijtelijke gebieden op de Republikeinen veroverd waren. Vanuit Batavia

290 Ibidem, p. 35.
291 Ibidem, p, 16-17.
292 Ibidem. Vgl. Romme, HTK  1956-1957, p. 60 en Drees HTK 1955-1956, p. 77.
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werd evenwel door landvoogd Van Mook en legercommandant Spoor zware druk op de 
regering uitgeoefend om hen te machtigen door te stoten naar Djokjakarta, hoofdstad en 
'broeinest' van de nationalisten. In strijd met de instructies hield Spoor zijn troepen ge
reed voor het toedienen van de genadeslag aan de Republiek in plaats van de veroverde 
gebieden te 'zuiveren'. Drees wilde onder geen beding meewerken aan de machtiging. 
Hervatting van de acties zou wereldwijd tot scherpe reacties leiden, zo wist eenieder.

Op 6 augustus 1947 had Wilhelmina haar standpunt bepaald: Spoor moest doorstoten 
naar Djocja en 'een interne crisis' zou zij accepteren. Vier dagen later hield Beel een be
spreking met de katholieke ministers, 'te mijnen huize', tegenover wie hij zich beklaagde 
over de PvdA-ministers, die (...) 'in hun beleid onder directe controle staan van fractie en 
partij.' (...) 'Niettemin zijn allen het er over eens dat met het oog op de internationale si
tuatie van het ogenblik voortzetting van de militaire actie momenteel uitgesloten is.'293 
Een dag later kregen Van der Goes van Naters, Logemann en Vorrink de oren gewassen 
over het verderfelijk monisme, dat 'afhellen naar het Engelse systeem' betekende en 'niet 
strookt met onze staatkundige verhoudingen'. Op 14 augustus roept Wilhelmina haar pre
mier in Huis ten Bosch op het matje. Ze 'gaf duidelijk blijk van haar grote ontstemming' 
en 'zou zich nader beraden over hetgeen Haar te doen stond'. Wat Beel ook aan argumen
ten aanvoerde, onder meer 'haar overwegend’ bezwaar op 3 augustus tegen heropening 
van de vijandelijkheden, de vorstin bleef onvermurwbaar. Beel diende 'onverwijld' het 
kabinet bijeen te roepen teneinde zich over haar standpunt te beraden. Eerder al had Beel 
de bereidheid getoond de portefeuilles ter beschikking te stellen, nu de vorstin haar ver
trouwen in het kabinet had opgezegd.

Geleidelijk aan kroop de crisis naar een climax. Beel verzekerde zich in 'Huize Hemel
rijk’ van de steun van Romme voor het geval de socialisten zouden weglopen en de vor
ming van een zakenkabinet geboden was. Zó dualistisch was Beel nu ook weer niet! Nog 
vóór het beslissende kabinetsberaad van 18 augustus ontving Beel zeer gedetailleerde in
structies van Wilhelmina voor de besluitvorming. Bovendien kreeg de premier te horen 
dat bij een crisis hem wellicht 'weer een opdracht zou worden verleend, dan wel deze aan 
een andere figuur uit rechtse kring zou worden toevertrouwd'. Gerbrandy bijvoorbeeld! 
Nota bene de man, die buiten het parlement het regeringsbeleid luidruchtig en in kwetsen
de bewoordingen aangevallen had. Beel waagde het nog wel een dergelijke figuur 'niet in 
's lands belang’ te noemen, maar schikte zich onmiddellijk in een mogelijke afdanking 
zodat 'naar een figuur die geheel fris staat tegenover de kwestie (...) gezocht kon wor
den.' In de ministerraad staakten de stemmen omdat Van Boetzelaer (BuZa) de zijde van 
de socialisten koos.

Duidelijk was dat KVP en PvdA elkaar niet konden vinden in een gemeenschappelijke 
gedragslijn, maar het kabinet als geheel wilde ook niet een openlijke en waarschijnlijk 
langdurige crisis riskeren en besloot vooralsnog niet de portefeuilles ter beschikking te 
stellen. Hare Majesteit werd in deze geest door Beel geïnformeerd, waarop hij een op
dracht tot reconstructie van het kabinet aanvaardde. Mocht hij slagen, dan konden de uit
tredende ministers onmiddellijk ontslagen en de nieuwe ministers onmiddellijk benoemd 
worden. De koningin toonde zich 'dankbaar voor het door mij ter zake van de Indonesi
sche kwestie verdedigde standpunt'. Beel hoopte nog op de aarzelende Lieftinck, maar 
Drees maakte hem onomwonden duidelijk dat de PvdA als geheel geen steun zou verle-

293 D e navolgende citaten zijn ontleend aan het formatiedagboek van 1947.
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nen aan een kabinet met een of meer geestverwanten van de PvdA, dat de verantwoorde
lijkheid zou nemen voor doorstoten naar Djocja. Drees vroeg verlof aan Beel om een en 
ander met Vorrink te mogen bespreken. 'Dit verlof werd door mij uiteraard verleend.'

Het kabinet-Beel was derhalve de facto demissionair, waaraan Beel blijkbaar de vrij
heid ontleende om tal van mensen, onder wie particuliere ondernemers en leden van de 
oppositie, van de feitelijke situatie op de hoogte te stellen. Het aanbod van Otten, presi- 
dent-directeur van Philips, om via zakenrelaties in Columbia en Brazilië 'regeringsperso
nen' te bewerken en twee public relation officers hetzelfde te laten doen met de Ameri
kaanse publieke opinie 'geheel zonder daaraan voor ons verbonden kosten', aanvaardde 
de premier dankbaar. Columbia en Brazilië zetelden in de Veiligheidsraad, waar de Ne
derlandse militaire interventie in Indonesië op de agenda stond. Als Jonkman aan Beel 
vertrouwelijk verslag uitbrengt over een bijeenkomst 'op instigatie van de heer Drees' van 
PvdA-bewindslieden, fractievoorzitter, bestuur van de PvdA en vertegenwoordigers van 
het NVV, alwaar de status quo besproken was, wijst Beel op de opgelegde geheimhou
ding. Met name de inschakeling van partijbestuur en NVV betreurde hij 'ernstig', evenals 
het bekend worden van het afwijkende standpunt van Lieftinck, dat 'veel verzet' had uit
gelokt. Op 22 augustus was 'het ontstaan van een kabinetscrisis een zeer grote waar
schijnlijkheid geworden’, maar een besluit om Van Mook cum suis te machtigen werd 
telkens uitgesteld met het oog op de beraadslagingen in de Veiligheidsraad. Die nam een 
VS-resolutie aan, waarover tevoren met Nederlandse diplomaten was overlegd. De in
houd was voor Nederland niet ongunstig, omdat de veroverde gebieden niet teruggege
ven behoefden te worden. Het kabinet regeerde daarop in dezelfde samenstelling verder.

Wie nauwkeurig de aantekeningen van Beel analyseert komt bepaald onder de indruk 
van zijn 'gehoorzaamheid' aan de vorstin. Naast de traditionele vertrouwensregel, han
teerde hij een nog onbekende: Een kabinet dat niet het vertrouwen van de vorstin geniet, 
dient zijn portefeuilles ter beschikking te stellen. Voorts valt op, dat Beel graag spelregels 
oplegde, die min of meer exclusief zijn opponenten, in casu de PvdA-bewindslieden, 
bonden. Drees wekte de schijn die regels te aanvaarden, maar kon er blijkbaar politiek 
niet mee leven. Trouwens, het door Beel vermaledijde monisme in de PvdA zou in de 
regenteske formatiepraktijk, maar incidenteel óók in het kabinet, complicerend werken, 
juist omdat het een inbreuk vormde op de regententraditie van geheimhouding en verslui
ering. Voor zover de PvdA-elite zich hieraan bezondigd had, kreeg het de rekening daar
van gepresenteerd door Nieuw Links, dat erin slaagde de macht in de partij geheel naar de 
basis te decentraliseren. De jongeren pikten de pacificatiepraktijken aan de top niet langer, 
hetgeen inspeelde op een diep geworteld sociaal-democratisch sentiment: De angst dat de 
eigen elite zou pacteren met of overlopen naar de kapitalistische machthebbers.

Dienaar van de Kroon 1948-1959

Koningin Wilhelmina raakte meer en meer teleurgesteld, ja verbitterd over wat zij zag als 
restauratie van de vooroorlogse verhoudingen. Ze besloot tot abdicatie, maar voor het zo
ver was, nam Juliana in de hoedanigheid van Regentes het koninklijk gezag waar. Even
als haar moeder, maakte de regentes na de verkiezingen van juli 1948 weinig haast met de 
aanwijzing van Beel tot formateur. Bijna een volle week consulteerde ze naar believen al
lerlei prominenten, onder wie ongetwijfeld ook haar moeder, de koningin. Noch onerva
renheid, noch nervositeit kunnen de trage start verklaren, want de adviezen van zowel
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KVP als PvdA wezen eenduidig in de richting van Beel. De fractievoorzitter van de KVP, 
Romme, had haar alvast gewaarschuwd: 'Een andere aanwijzing zou in eigen kring niet, 
en, naar het mij voorkomt, in meer dan een anderen kring maar moeilijk begrepen wor
den.'294

'Beel exit', mislukte form atie van 1948
De verkiezingsuitslag was voor Beel persoonlijk niet zo bevredigend. In zijn kieskring 
Maastricht moest hij ruim 12.500 voorkeurstemmen op lager geplaatste kandidaten incas
seren.295 Een ongehoord hoog getal in een staatkundige fase, welke een van de redac
teurs als een delegatiedemocratie karakteriseerde.296 Kiezers schonken vrijwel zonder 
kritiek hun vertrouwen aan de geestverwante bestuurders en de media legden eenzelfde 
volgzaamheid aan de dag. Episcopaat en katholieke politici hadden decennia lang de ka
tholieken gewaarschuwd voor de ziel en zaligheid bedreigende gevaren van het socialis
me. Hoezeer de PvdA zich ook beijverde haar doorbraakkarakter te bewijzen en angstval
lig roomse gevoeligheden ontzag, toch bleef een belangrijk deel van de katholieken met 
wantrouwen vervuld jegens de socialisten. Bovendien had de sociale- en belastingpolitiek 
van het kabinet-Beel de rechtervleugel van de KVP tot klapwieken gebracht. Vandaar die 
voorkeurstemmen, want Beel personifieerde de coalitie met de 'rooien'. Drees daaren
tegen had het in zijn kieskringen aanzienlijk beter gedaan. De PvdA verloor twee zetels, 
maar het verlies van lijsttrekker Drees beliep minder dan de helft van het landelijke per
centage.

Het gevecht om een plaats in de regering ging in 1948 niet over het program. De 
doelstellingen van het kabinet-Beel waren nog lang niet allemaal gerealiseerd en CHU en 
VVD toonden weinig animo 'het roer om' te gooien, hoewel hun lawaaierige verkiezings
campagnes dat hadden beloofd. In die campagnes was Lieftinck bijvoorbeeld afgeschil
derd als een socialist pur sang en een bankroetier, maar Oud noch Tilanus maakten noe
menswaardige problemen over zijn terugkeer in het nieuwe kabinet. Neen, de strijd ging 
voornamelijk over de toekomstige basis, de zetelverdeling en de 'mennekes'. De PvdA 
wenste voortzetting van de rooms-rode coaÜtie en wel als parlementair kabinet. Dat laatste 
was voor de PvdA een kwestie van politiek lijfsbehoud. Bij een extraparlementair kabinet 
zouden de eigen bewindslieden permanent moeten opboksen tegen een centrum-rechtse 
Kamermeerderheid. Voorts wilde de PvdA medezeggenschap over de Indonesische 
kwestie en onder geen beding geprononceerde liberalen (Oud en Stikker) of christelijk- 
historischen (Tilanus) tot het kabinet toelaten. Allemaal heel begrijpelijk, maar de tandem 
Beel-Romme eiste een dusdanige verbreding van de basis, dat het kabinet verzekerd zou 
zijn van een tweederde meerderheid, vooral met het oog op een oplossing van de Indone
sische kwestie. Bovendien zou basisverbreding wellicht de rechtervleugel van de KVP 
wat kalmeren, maar dat argument bleef onuitgesproken. Weliswaar beriep formateur Beel 
zich op de verkiezingsuitslag, welke een lichte verschuiving naar rechts te zien had gege
ven, maar deze vormde op zichzelf geen enkele noodzaak voor verbreding van de ruime 
Kamermeerderheid die KVP en PvdA bezaten.

294 P.F. Maas, 'De formatie van het kabinet-Drees-Van Schaik' in: P.F. Maas (ed.), Parlementaire ge
schiedenis van Nederland na 1945, deel 3, Het kabinet-Drees-Van Schaik 7 aug. 1948 - 15 maart 
1951. Band A, Liberalisatie en sociale ordening (Nijmegen 1991) p. 126.

295 Parlement en K iezer 32 (1948/1949) p. 289.
296 L.J. Giebels, Ontwikkeling van het democratisch denken (Amsterdam 1987).
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Beel formeerde onder zware druk. Zowel in Indonesië als tussen Oost en West liepen 
de spanningen op. Voor Indonesië verlangde hij een 'volmachtsprogram nu'297, goed
deels door hemzelf uit te voeren. Formeren is een slopend karwei en Beel had al enkele 
tropenjaren achter de rug. Een en ander maakte hem ongedurig en geneigd tot forceren. 
Zijn eerste poging mislukte. Na overleg met de regentes besloot hij de vier fractievoorzit
ters bijeen te roepen voor een ad hoc-constructie: Het kabinet zou parlementair zijn voor 
zover het de oplossing van de Indonesische kwestie betrof en extraparlementair voor het 
overige beleid. Mocht de afwikkeling van de onvermijdelijke dekolonisatie een feit zijn, 
dan zou het kabinet zijn ontslag kunnen aanbieden.

Deze methode, het samenbrengen van de fractievoorzitters, zou Beel vaker toepassen. 
Dat voorkwam 'legendevorming'. 'Bij zo'n bijeenkomst ligt het niet meer aan de forma
teur of de heren eikaars standpunt begrijpen. Dit stelt de verantwoordelijkheid van de for
mateur zuiverder. Bovendien biedt een dergelijke bijeenkomst mogelijkheden om het for
matieproces aanzienlijk te bekorten.' Namens de regentes wees hij de heren op de ernst 
van de situatie en noemde de geschillen tussen de partijen 'in betekenis en omvang daarbij 
vergeleken slechts secundair'.

Drees voelde niets voor een kabinet-ad hoc, waarop Beel zich een ruimere opdracht liet 
geven teneinde ook extraparlementaire varianten te kunnen beproeven, desnoods zonder 
de PvdA. Uit de aantekeningen van Beel en Romme blijkt overduidelijk dat geen van 
beiden de PvdA wilden loslaten, maar enkel al de dreiging verhoogde de spanning in de 
PvdA. Vooral ook omdat Romme liet weten dat een breuk wel eens van zeer lange duur 
zou kunnen zijn. Hoe voos het dreigement was, bleek op 29 juli, toen Beel de regentes 
meedeelde geen opdracht te kunnen aanvaarden, welke hem van de PvdA zou verwijde
ren en het verwijt van opportunisme zou kunnen rechtvaardigen 'omdat ik blijkbaar be
reid zou zijn in elke combinatie te treden'.

Beel wilde, evenals trouwens de regentes, met de PvdA doorregeren, maar niet tegen 
elke prijs. Zo weigerde hij eerder gevolg te geven aan de suggesde van Van Schaik en an
deren om het kabinet te reconstrueren, 'daar men hierin te gemakkelijk zou kunnen zien 
een volledige capitulatie voor de eisen van de PvdA'(...). 'Mijn positie en die van het ka
binet zouden hierdoor zeer worden verzwakt, hetgeen niet in 's lands belang zou zijn.' 
Met welk een vaart en ongeduld Beel te werk ging bleek wel uit de korte spanne tijds 
welke hij zichzelf gegund had. Ruim twee weken, met daarin drie pogingen tot een door
braak uit de impasse. Op Van der Goes van Naters maakte de formateur een aangeslagen 
indruk. Beel was het gekrakeel en de intriges zat en berustte in zijn vertrek.

De regentes, al dan niet gesouffleerd door Wilhelmina, liet Drees polsen voor het pre
mierschap. Uiteraard maakte Drees geen schijn van kans zonder de medewerking van de 
KVP, 'nu Beel niet geslaagd was mede door onze bezwaren.' Die bezwaren had Drees de 
regentes persoonlijk kunnen toelichten, na Beel daartoe verlof gevraagd te hebben. Ver
moedelijk vreesde Drees dat de PvdA ten paleize als onredelijk afgeschreven zou worden. 
Blijkbaar hadden zijn toelichting én zijn kalme overtuigingskracht de toekomstige vorstin 
vertrouwen ingeboezemd. Hoe het ook zij, formateur Van Schaik maakte in enkele dagen 
het kabinet-Drees rond, met voor Beel het vooruitzicht op het 'onderkoningschap’ in In
donesië. Voor Romme, Stikker, Oud en Tilanus was deze uitkomst een politiek onaange
name verrassing en moeilijk te rijmen met de verkiezingsuitslag,

297 D e navolgende citaten zijn ontleend aan het formatiedagboek van 1948.
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De centrum-rechtse meerderheid aanvaardde de uitkomst om velerlei redenen. De for
matie stond onder enorme druk en de impasse maakte de betrokkenen rijp voor onver
wachte oplossingen en voldongen feiten, zeker nu een koninklijke preferentie in het ge
ding was. De indrukwekkende staat van dienst had Drees een spilfunctie in politiek en 
openbaar bestuur bezorgd. Bovendien stond Drees bekend als een overtuigd anticommu
nist en gold hij als gematigd, bijna kleurloos. Met hem viel altijd te praten en niemand 
kon ooit met recht of reden aanstoot nemen aan zijn optreden. KVP en PvdA wisten zich 
tot elkaar veroordeeld, en wilden in de gegeven omstandigheden de samenwerking voort
zetten. Na een reeks van verkiezingen behoefde de KVP vooralsnog niet te vrezen voor 
een rode doorbraak. Het electorale succes van Drees zou in 1952 en 1956 die vrees nieuw 
leven inblazen en de formaties bemoeilijken.

Van Schaik benutte het momentum door Romme enkel te polsen en zelf de regie te 
voeren, terwijl Van der Goes van Naters al in de laatste fase-Beel het initiatief aan Drees 
moest laten. Drees wist Van Schaik te bewegen ook zelf tot het kabinet toe te treden als 
minister zonder portefeuille. Daarmee bevorderde Drees de cohesie van het kabinet en 
verstevigde hij de basis ervan. Van Schaik fungeerde als trait d'union met de KVP en als 
buffer tegen Romme, met wie Drees moeilijk overweg kon. Beel zou in de volgende 
kabinetten-Drees een soortgelijke functie vervullen. Drees zou zijn kabinet een 'program- 
ministerie' noemen, een tussenvorm tussen parlementair en extraparlementair. Romme, 
Tilanus en Oud kwalificeerden de relatie tot het kabinet als overwegend extraparlementair, 
hetgeen de parlementaire marges aanzienlijk verruimde, veelal tot ongenoegen van de 
PvdA-fractie en PvdA-bewindslieden.

Terug in het machtscentrum, ondanks de mislukte formatie van 1952 
Mede dankzij Drees had de PvdA bij de verkiezingen een eclatant succes geboekt: drie 
zetels winst. De KVP liep daarentegen een bloedneus op, vooral door een rechtse hoek: 
twee zetels verlies. Desondanks was en bleef de positie van de KVP ijzersterk, omdat 
zonder haar geen regering te vormen viel. VVD, ARP en CHU zouden elke geloofwaar
digheid verloren hebben, indien ze met uitsluiting van de KVP een coalitie hadden ge
vormd met de PvdA. De facto polariseerden deze drie partijen in en buiten het parlement 
voortdurend tegen de PvdA, terwijl ARP en CHU ondertussen nadrukkelijk afstand be
waarden van de VVD en van de pogingen van Oud hen in te lijven in een zogenaamde 
derde macht, naast KVP en PvdA. De herstelde tandem Romme-Beel was zich van deze 
machtspositie bewust en besloot zich schrap te zetten tegen de oprukkende PvdA.

De PvdA, met miniem verschil in stemmental de grootste partij geworden, wenste een 
formatieduo Drees-Beel, hetgeen bij HM een gewillig oor vond. Evenals in 1946 wees 
Beel de suggestie van een formateursduo af. 'Op zich reeds is een formatie door twee 
personen moeilijk en voor beiden onaantrekkelijk. Men kan een formatie slechts goed 
doen, als men deze kan bewerkstelligen alleen, naar eigen inzicht. Afgezien hiervan zou 
onder de gegeven omstandigheden de katholieke medeformateur in een zwakke positie 
staan.' Tegenover Drees hanteerde Beel ook nog de argumenten. 'Het betekent een passe
ren van prof. mr. Romme.' (...) 'Mijn positie tegenover de KVP-fractie wordt moeilijk 
(...).' 'Moeten er beslissingen vallen dan is het juister als de verantwoordelijkheid ter 
zake bij één persoon berust, die zijn eigen visie heeft en zijn eigen methodiek.'298

2 98  D e navolgende citaten zijn ontleend aan het formaliedagboek van 1952.

2 3 9



SLOTBESCHOUWING

Tenslotte had Beel ook bedenkingen van persoonlijke aard: zijn binding met de univer
siteit van Nijmegen en zijn gezin. Hij was enkel beschikbaar in geval van 'noodzaak'; 
hetgeen Drees overigens onmiddellijk van toepassing vond. Kortom, Beel voelde niets 
voor een rol als bijwagen in de formatie met het risico met de eigen fractie in botsing te 
komen. In 1946 improviseerde hij andere redenen voor zijn weigering, maar met dezelfde 
intentie: enkel formatieverantwoordelijkheid nemen onder eigen condities en rechtstreeks 
aangewezen door de majesteit. Voor Beel golden puur politieke motieven om een forma- 
teursduo af te wijzen en geen staatsrechtelijke argumenten. Dergelijke argumenten zijn 
overigens wel denkbaar, maar voor het ongeregelde gevecht der ontketende politieke 
krachten ondergeschikt en irrelevant.

De notities van Beel belichten ook de invloedrijke positie van de directeur van het Ka
binet der Koningin, destijds mejuffrouw mr. M. A. Tellegen. Veel verkeer tussen vorstin 
en politici verliep via de directeur; waarbij het lang niet altijd even duidelijk was of deze 
eigenmachtig dan wel in opdracht handelde. 'Eigenmachtig' uiteraard binnen het kader 
van de koninklijke instructies ter zake, maar niemand kende de precieze inhoud van deze 
instructies! In 1950 had het optreden van mejuffrouw Tellegen tot commotie in de Kamer 
geleid.299 Tot het kabinet-Den Uyl was het gebruik dat alle ministers individueel hun op
wachting maakten bij de directeur. Van Raalte maande tot constitutionele waakzaamheid 
omdat anders tussen de Koning en zijn verantwoordelijke raadslieden een onverantwoor
delijke adviseur werd ingeschakeld. De functie zou staatsrechtelijk beperkt dienen te zijn 
en te blijven tot die van 'postbus' van de Koning.300 De aantekeningen van Beel wekken 
op z'n minst ernstige twijfel of politici als Beel handelden naar Van Raalte's exegese.

Was de partnerkeuze, dus het zoeken en vinden van een basis voor een coalitie, al in 
1948 een struikelblok, ook in 1951 (Nieuw-Guineacrisis) en 1952 speelde dit probleem 
een dominante rol. Formateur Drees zette de VVD eenvoudig buiten de formatie op grond 
van een zijns inziens onheus communiqué van de VVD over de invloed van de Raad van 
Vakcentralen op het regeringsbeleid.301 Beel volgde Drees op als formateur en deed geen 
poging Oud cum suis alsnog bij de formatie te betrekken. Vrijwel zeker werkte de crisis 
van 1951, door Oud uitgelokt zonder zelfbij machte te zijn de breuk te krammen, nog 
door. De VVD kwam niet meer aan bod. Het probleem van de basis van een kabinet hing 
veelal weer samen met de zetelverdeling en de 'mennekes'. Elke partij wilde prominent en 
daarmee electoraal kansrijk in het kabinet vertegenwoordigd zijn, terwijl de fractievoorzit
ters er een overwegend belang bij hadden dat enkel 'loyale' figuren uit hun partij het mi
nisterschap aanvaarden. Die loyaliteit kreeg geleidelijk aan de vorm van het inwinnen van 
het 'advies' van de fractievoorzitter, die de aangezochte kandidaat vervolgens al dan niet 
het groene licht gaf. Maar zoveel fractie- of partijdiscipline bestond er in de Drees-era nog 
niet, hetgeen mede het gevolg was van het zogenoemde koninklijke beroep op een kandi
daat, wiens deelneming aan de regeringsvorming op dat moment door de actores van be
slissend belang voor welslagen werd geacht. Zo deed de koningin in 1951 een persoon
lijk beroep op Stikker, daartoe door Romme aangespoord: 'Misschien (...) leidt een per-

299 N. Cramer, 'Het Kabinet der Koningin 1841-1991. Een staatkundig-historische schets' in: Ch. Du- 
mas en H.P.R. Rosenberg (red.), Het Kabinet der Koningin. Geschiedenis van het instituut en het 
huis aan de Korte Vijverberg ('s-Gravenhage) p. 45.

300 E. van Raalte, Staatshoofd en ministers. Nederlands constitutionele monarchie historisch-staatsrech- 
telijk belicht (Zwolle 1971) p. 282.

301 Visser, Uiterste noodzaak, p. 129.
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soonlijk beroep van Uwe Majesteit op de heer Stikker ook ertoe, dat hij op zijn post blijft 
tegen het advies van mr. Oud in.'302 In 1952 hielp de vorstin Beel en Staf bij hun poging 
Drees over de streep te duwen.

Aan ministerschap en zetelverdeling wijdde Beel een beschouwing, welke nog immer 
actueel mag heten: 'Jhr. Charles Ruijs de Beerenbrouck, voor de oorlog een ervaren kabi
netsformateur, placht te zeggen, dat het bij zo'n formatie vooral aankwam op de keuze 
van "de mennekes". De keuze van ministers is inderdaad geen eenvoudige zaak. Ging het 
daarbij alléén om het wegen van bekwaamheid dan zou het allemaal niet zó moeilijk zijn. 
Aan de bekwaamheid van een bewindsman worden zware eisen gesteld. Hij moet het ter
rein beheersen, waarover zijn verantwoordelijkheid zich uitstrekt; hij moet in staat zijn op 
dat terrein een duidelijk en krachtig beleid uit te stippelen. Hij moet aan het hoofd kunnen 
staan van een departement, dat soms enkele duizenden ambtenaren omvat; hij moet aan de 
werkzaamheden van zo'n apparaat leiding kunnen geven. Tenslotte moet hij ook nog met 
het parlement kunnen omspringen; hij moet zijn beleid in de beide Kamers der Staten-Ge- 
neraal kunnen verdedigen en de politieke kunst verstaan het meest bereikbare te onder
kennen en te verwezenlijken. Helemaal volgroeid vindt men deze drie belangrijke kwali
teiten -  vakkundige, administratieve en politieke bekwaamheid -  uiterst zelden bij candi- 
daat-ministers, die nog nooit een dergelijk ambt hebben bekleed. Verreweg de meeste mi
nisters beginnen hun loopbaan als bewindsman met bepaalde lacunes in hun ervaring.

Zij hebben nog nooit aan het hoofd van een groot administratief orgaan gestaan of zij 
kennen het klappen van de departementaire zweep niet. Hoofdzaak is echter, dat zij in 
staat zijn een beleid te voeren op grond van hun kennis der hun toe vertrouwde materie én 
dat zij bereid zijn te leren en te luisteren naar het parlement, naar hun ambtgenoten en tot 
zekere hoogte naar hun ambtenaren. Een minister die zijn loopbaan niet begint met een 
zekere mate van bescheidenheid wordt nooit een goed minister. Zulke figuren echter zijn 
op ieder vakterrein wel te vinden. Bovendien staat een kabinetsformateur altijd wel een 
aantal figuren ter beschikking, die reeds eerder met het bijltje gehakt hebben en die hun 
bekwaamheid in vorige kabinetten hebben bewezen. Na 1946 is de kabinetsformateurs de 
keuze van bekwame figuren nog iets gemakkelijker gemaakt door de instelling van het 
ambt van staatssecretaris in 1948. Dit ambt heeft reeds tal van latere, alleszins bekwame 
ministers de ervaringen aangebracht, die zij voor het ministerschap nog misten. In het 
vinden van bekwame figuren zit dus niet de grootste moeilijkheid.

Het is ook bepaald onjuist en in hoge mate misleidend en voor de betrokkenen grie
vend om uit het feit, dat een kabinetsformateur besprekingen heeft gevoerd met zekere fi
guren, die naderhand niet op de lijst van ministers blijken voor te komen, af te leiden, dat 
de formateur deze figuren te licht heeft bevonden voor het ambt. Dit kan natuurlijk wel 
voorkomen. Een formateur kent in de regel wel veel mensen, maar kan lang niet altijd het 
hele beschikbare areaal van bekwame mensen overzien. Hem bereiken talrijke adviezen 
over "mennekes", die hij of helemaal niet óf alleen bij naam kent. Figuren die hem wor
den aanbevolen soms door de Kamerfracties, waarop zijn kabinet moet steunen, soms 
door personen, die hij in zijn beraad betrekt. Doch die zelf om een of andere reden geen 
ministerszetel ambiëren, soms door buitenstaanders, die hem brieven en telegrammen stu
ren. Soms lijken die aanbevelingen veelbelovend en nodigt de formateur een aldus naar 
voren geschoven figuur uit tot kennismaking en zo'n kennismaking kan tegenvallen.

302 Ibidem , p. 109.
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In de regel bepalen tal van andere overwegingen de keuze van de "mennekes". In de 
eerste plaats de zetelverdeling. Ieder regeringsprogram bevat enkele kernpunten, waar het 
beleid van het kabinet in hoofdzaak op steunt. Die kernpunten liggen op het werkterrein 
van enkele bepaalde ministers. Staatsrechtelijk gesproken zijn weliswaar alle ministers 
even wijs, even machtig en even goed, maar in de praktijk van de staatkunde hebben mi
nisters, die aan het hoofd staan van bepaalde departementen een grotere inspraak in het 
kabinetsbeleid dan anderen. Zetelverdeling is dus niet een kwestie van domweg aan elk 
der deelnemende politieke groeperingen een aantal ministerszetels toewijzen, naar evenre
digheid van hun inbreng aan parlementaire aanhang; ook in verdeling van de sleutelposten 
moet die evenredigheid in acht worden genomen.'303

Direct na de oorlog, toen de Indonesische kwestie het regeringsbeleid overheerste, wa
ren de sleutelposten, naast de minister-president, Buitenlandse Zaken en Overzeese Ge
biedsdelen. Later de departementen in de sociaal-economische driehoek en de 'bestuurs
departementen' Justitie en Binnenlandse Zaken. De confessionelen toonden een bijzonde
re belangstelling voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. In toenemende mate gin
gen allerlei constructies met portefeuilles, ministers zonder portefeuille en staatssecretaria
ten de regeringsvorming compliceren. Daardoor ook ontstonden nogal gekunstelde ver
houdingen, welke de slagvaardigheid van het openbaar bestuur niet ten goede kwamen. 
Beel verzette zich in 1952 hardnekkig tegen 'politieke' ingrepen in de departementale ver
houdingen om bovengenoemde redenen, maar een afsplitsing van Sociale Zaken naar een 
nieuw 'spending department' Maatschappelijk Werk had zijn zegen. Voor hem speelde 
overigens ook een ideëel motief een rol; hij wilde, zoals hij destijds als hoofd van de Af
deling Sociale Zaken in Eindhoven had gedaan, maatschappelijk werk uit de sfeer van de 
armenzorg weghalen.

Beel liep stuk op de zetelverdeling, maar vooral op de weerstand bij de PvdA om 
Drees als premier te laten vallen ten gunste van Beel zelf. Hoezeer personen en persoon
lijke verhoudingen bepalend zijn voor de cohesie en voor het succes van een kabinet en 
hoe ondergeschikt het regeringsprogram doorgaans was en is, verwoordde Drees op het 
moment dat hij formateur Beel voorbereidde op de bovengenoemde weerstand. Na zijn 
eigen 'richtlijnenakkoord' als 'zwak', met veel 'controversiële' punten erin, aangemerkt 
te hebben, betwijfelde hij of de PvdA het akkoord onveranderd als basis zou hanteren: 
'Hij (Drees) had op deze basis een kabinet willen vormen, daar het in de praktijk het als 
regel meevalt, als in een goede sfeer de discussies in de ministerraad enzovoorts plaats 
vinden. Dan vindt men elkaar wel.' Zo zou Schmelzer in 1966 tegenover Cals zich voor 
de breuk verontschuldigen door de mededeling dat zijn fractie het financiële beleid van 
Cals-Vondeling vermoedelijk wel aanvaard had, indien een man als Zijlstra daarvoor de 
verantwoordelijkheid had gedragen. Bij de formaties zijn de programma-onderhandelin- 
gen deels 'functioneel' in de machtsstrijd om de portefeuilles.

Na Beel betrad Donker, voorzitter van de PvdA-fractie, de arena. Het is fascinerend te 
zien hoe deze parlementariër door Beel wordt afgebrand. Donker kreeg onmiddellijk te 
horen dat Beel geen premierschap uit zijn handen zou aanvaarden, vanwege 'de schijn 
van een afhankelijkheid'. Als de formateur de vorstin inschakelt om Beel alsnog te win
nen voor zijn opzet: Beel als premier of als vice-premier en minister van Binnenlandse 
Zaken onder Drees, beklaagt de KVP-primus zich over 'manipulaties' en 'overwegingen

303 'Memoires 1946', p. 31-32.
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ontleend aan het partijbelang'. Tegelijkertijd verweet hij Romme teveel concessies gedaan 
te hebben en de PvdA teveel vasthoudendheid aan de eenmaal bezette posten. Tegenover 
de vorstin noemde hij het géén onoverkomelijk bezwaar om door een PvdA-formateur als 
premier voorgedragen te worden. Dat kon ook moeilijk omdat in 1951 Romme als forma
teur het kabinet-Drees-II gereconstrueerd had! 'Samenvattend herhaalde ik dat naar mijn 
overtuiging bij dit Halmaspel van de formateur, partijpolitieke overwegingen te sterk do
mineren en dat ik het ten zeerste gewenst achtte, dat hieraan een einde kwam.'

Tegenover het staatshoofd had Beel ook nog de bezetting van Buitenlandse Zaken als 
bezwaar opgevoerd. Als Donker daaraan tegemoet komt door hem de combinatie Ridder 
de van der Schueren en C. Stuyt voor te leggen, ziet Beel daarin 'een verbetering', maar 
'niet voldoende' en trekt hij hun bereidheid in twijfel. Nu had Ridder de van der Schue
ren herhaaldelijk op de 'lijstjes' van Beel gefigureerd en zou Beel hem en enkele andere 
kandidaat-ministers desgevraagd negatief adviseren inzake toetreding tot het kabinet! 
Donker kreeg bovendien te horen 'dat hij gevaar liep bij een voortmodderen én fysiek én 
voor wat betreft zijn positie als vooraanstaande figuur in het staatkundig leven schade te 
lijden'. De opzet van Donker om Drees met Beel een tandem te laten vormen, maakte in
middels enkel kans van slagen als Beel meewerkte. Die liet geen absoluut 'neen' horen, 
maar bleef weigerachtig, zelfs na een klemmend beroep van Romme namens de gehele 
KVP-fractie. Donker, een Mercurius die de Raad der Goden had willen voorzitten, restte 
weinig anders dan het moede hoofd in de schoot te leggen.

Na Donker kreeg de demissionaire minister van Defensie, Staf (CHU) een 'geheime 
opdracht'. De vorstin had een voorkeur voor scenario's vol geheimzinnigheid. Zo stelde 
ze in 1956 aan De Gaay Fortman voor om zijn opdracht geheim te houden. Zij zelf zou 
zogenaamd op reis gaan en aldus de schijn wekken niets te doen. Het gevaar van uitlek
ken en het denkbare verwijt dat zij haar plicht verzaakte, waren de argumenten waarmee 
de informateur haar van dit plan afhield. Een soortgelijke geheime opdracht kreeg Beel in 
1960 bij de woningbouwcrisis. 'Geheim agent' Staf keerde onverrichter zake van zijn 
missie bij haar terug, waardoor de impasse compleet leek. Teneinde raad, het was inmid
dels 26 augustus, ontbood de vorstin Beel, Drees en Staf naar Soestdijk. Vooral Drees 
kreeg de oren gewassen. Volgens HM werd van hem 'enkel gevraagd dat van het minis
terie van Sociale Zaken een splintertje afging', ten behoeve van een nieuw departement 
Maatschappelijk Werk, door een KVP'er te bezetten. Vervolgens kwam Drees weinig 
verder dan het 'onverteerbaar' uitspreken en met oppositie dreigen. Daarop nam Beel het 
woord en hoe!

Oppositie! Goed, maar dan zou Beel meewerken aan een coalitie zonder de PvdA, 
hoewel 'slechts node'. (...) 'Het mag niet voorkomen, dat Uwe Majesteit op de derde 
dinsdag van September genoodzaakt wordt om de politieke onmacht der partij groeperin
gen openlijk te demonstreren.' Staf sloot zich bij Beel aan. Als de vorstin vervolgens 
Drees naar zijn standpunt vraagt en deze van concessies rept, interrumpeert Beel: 'dat als 
dit het doen van de concessie zou vergemakkelijken, ik bereid was, gezien het vertrou
wen waarover de heer Drees sprak, de leiding van het nieuwe ministerie op mij te ne
men'. Beel zag dit als 'een offer’ omdat hij bij eventuele toetreding tot het kabinet liever 
op Binnenlandse Zaken zou blijven! 'Ik heb er voorts nog op gewezen dat de heer Drees 
gezien zijn positie en het vertrouwen dat hij geniet in zijn groepering naar mijn overtui
ging veel krachtiger kon optreden, zonder dat hij gevaar liep te worden gedesavoueerd. 
Zodanig optreden achtte ik onder de gegeven moeilijke omstandigheden geboden.' Hier-
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op ging Drees na beraad met enige politieke vrienden, dus niet na formele raadpleging 
van de fractie, akkoord met het zesde KVP-ministerie. Zo kon het gebeuren dat de KVP 
de verkiezingen verloor, maar versterkt in het kabinet terugkeerde, goeddeels dankzij 
Beel. Zijn onmisbaarheid voor het welslagen van de regeringsvorming was alom erkend 
en bekend, en daarmee was hij teruggekeerd in het centrum van de macht.

Beel regisseert de crisis van 1955
'17 Mei, 17.30 uur vond de verwerping plaats van de ontwerp-huurwet van minister 
Witte. Het kabinet had hieraan de portefeuillekwestie verbonden (...) De combinatie 
Gortzak-Oud-Burger-Zandt-Welter-Gerbrandy-Schmal heeft dit gewrocht. Daar stonden 
tegenover de gezamenlijke christelijke partijen. Het overwegende en beslissende centrum 
van de nieuwe oppositie wordt gevormd door de aaneengesloten PvdA-fractie, die onder 
leiding van de heer Burger een kabinet, waarin dr. Drees de eerste minister is en waarvan 
socialistische sterren van de eerste grootte als Donker, Mansholt, Suurhoff en Van der 
Kieft met een aantal socialistische staatssecretarissen, deel uitmaken, de laan heeft uitge
stuurd. Dit betekent een groot conflict in de Partij van de Arbeid.'304 Hare majesteit, die 
'van de gehele situatie niets meer begreep', ontbood maar weer eens haar vertrouwelin
gen Drees en Beel. Het duo besloot wederom om gezamenlijk naar paleis Soestdijk te rei
zen.

De vertrouwensband tussen beide staatslieden, die als enigen elkaar in de ministerraad 
tutoyeerden bij de voornaam, was inmiddels zo hecht geworden dat Wim zich bij Louis 
beklaagde over hetgeen zijn partijgenoten hem hadden aangedaan. PvdA-minister Mans
holt had de zijde van de fractie gekozen en Wim wist niet meer waar hij aan toe was. Te
genover de vorstin verklaarde Drees 'geen oplossing te zien’, maar Beel wist wél een uit
weg: qui casse paye. Die lijn zou Beel streng en onverbiddelijk volgen, maximaal gebruik 
makend van de tegenstellingen binnen de PvdA. Daarin paste niet het optreden van Kor
tenhorst, die met instemming van de vorstin naarstig naar praktische oplossingen voor het 
conflict ging zoeken, binnenskamers en achter de schermen. Kortenhorst kreeg van de 
tandem Beel-Romme niet de minste medewerking. Uiteraard hield Beel zijn fractievoor
zitter vertrouwelijk van de ontwikkelingen op de hoogte en ze besloten zich tegen even
tualiteiten te wapenen door Romme één lijn te laten trekken met Schouten en Tilanus. Ook 
Witte mocht van Beel niets ondernemen, de ministers waren immers demissionair. In de 
ministerraad blokkeert de vice-premier de suggestie Suurhoff, Zijlstra en Witte gezamen
lijk aan het werk te zetten teneinde uit de impasse te geraken.

In diezelfde ministerraad krijgt Mansholt er ongenadig van langs, ’lk herinnerde eraan 
hoe grievend deze bejegeningen met name zijn geweest voor minister-president Drees, die 
tien jaar lang zich met zijn gehele persoon heeft ingezet én voor zijn partij én voor het land 
(...) Ik besloot met mijn teleurstelling uit te spreken dat ik zo scherp had moeten reage
ren, doch dat ik dit geboden achtte na het betoog van de heer Mansholt.' Beel schuwde 
argumenten ad hominem niet, maar steeds in een politieke context. Ook tegenover Röell, 
waarnemend directeur van het Kabinet der Koningin, wees hij Burger 'met zijn grote 
maat schoenen' en diens fractiegenoten als schuldigen aan. Het ontbrak de PvdA-fractie 
aan voldoende wijze mannen, met als gevolg: 'fools rush in where angels fear to tread.' 
Beel toonde tegenover hem 'volledig begrip' voor de vertrouwelijke informaties welke de 
koningin deed inwinnen, maar deze fase diende 'zo spoedig mogelijk' afgesloten te wor-

304  D e navolgende citaten zijn ontleend aan het formatiedagboek van 1955.
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den op straffe van toenemende verwijdering van de partijen. Het voornemen van de vor
stin om de partijloze Beyen met een opdracht te belasten, werd door Beel krachtig ontra
den. 'Ik achtte welslagen van de heer Beyen uitgesloten en sprak de hoop uit dat hier mee 
niet veel tijd zou zijn gemoeid.' Eerder al had Beel tegenover Van Schaik aangedrongen 
op toepassing van de regel: wie breekt, betaalt. Enkel een officiële opdracht achtte hij zin
vol, maar 'De Koningin zal zelfstandig haar beslissing nemen'.

Pas een week na het uitbreken van de crisis kreeg Burger de opdracht het kabinet te re
construeren. Het werd hem door de geallieerde confessionelen niet gemakkelijk gemaakt, 
en van 'afromen' van de voorgestelde huurverhoging kon al helemaal geen sprake zijn. 
Onmiddellijk bij de eerste aanwijzingen voor een oplossing, kwamen Romme en Beel op 
instigatie van de laatste, tot de slotsom dat er voor Burger niets te reconstrueren viel. In 
de ministerraad van 31 mei herhaalde hij dit standpunt: niks gereconstrueerd kabinet, 
Burger diende gewoon zijn opdracht terug te geven 'alsdan gevolgd door een weigering 
van het ontslag van de zittende ministers door de Kroon'. Het kabinet had inmiddels in
tern overeenstemming bereikt over enige correcties op de voorstellen van Burger, welke 
formateur noch PvdA-fractie zinden. 'Het werd hem duidelijk gemaakt dat het kabinet op 
deze twee punten niet verder kon gaan dan door de heren Drees en Witte gesteld.'

Als de formateur alsnog een poging waagt de voorstellen van het kabinet te wijzigen 
spreekt Beel in de ministerraad zijn veto uit. 'De formateur ging mijns inziens op de stoel 
van het kabinet zitten en hieruit bleek opnieuw een manco aan vertrouwen: hetgeen mij 
ernstig hinderde.' Drees was er kennelijk veel aan gelegen verdere irritatie bij Beel te 
voorkomen. Hij liet Burger vanuit Soestdijk naar Beel bellen voor de redactie van het 
slotcommuniqué. Welnu, Burger diende de term 'reconstructie' te verengen tot 'het vin
den van een basis waarop het huidige kabinet zijn taak zou kunnen voortzetten'. Voorts 
gaf het geen pas dat de demissionaire ministers 'uit eigen hoofde op verzoek van de for
mateur terugkomen op het aangevraagde ontslag'. Dit kon niet 'zonder inmenging van het 
Staatshoofd' en 'zou een ongewenst precedent kunnen vormen'. Interessant was de argu
mentatie van Beel. Bij de Burger-procedure zou een door de Kroon benoemde formateur 
in geval van een crisis verrast kunnen worden door een ongedaan maken van de aanvrage 
van ontslag door de demissionaire ministers. 'De heer Burger was hiervan niet over
tuigd', maar volgde wel de aanwijzingen van Beel, die feitelijk het verloop van de crisis 
geregisseerd had met een bijna vanzelfsprekend gezag, óók tegenover de koningin en 
haar adviseurs, zoals Kortenhorst en Van Schaik.

Beel als tussenpaus, 1958
Hadden KVP, ARP, CHU in 1952 deelneming van de PvdA aan de regeringsvorming 
nog als conditio sine qua non beschouwd, in 1956 had onder meer Romme tegenover de 
vorstin verklaard dat de brede basis 'stuk' was. 'Maar die kan toch worden hersteld?' 
wierp zij tegen. 'Wat stuk is kan in de politiek niet in een paar dagen worden geheeld.' 
Aan de formatie was een voor Nederlandse begrippen ongemeen felle verkiezingsstrijd 
vooraf gegaan. Drees contra Romme met Drees als winnaar. Wederom moest de winnaar 
genoegen nemen met slechts vijf van de veertien zetels, terwijl in 1946 de verhouding 
nog zes-zes en twee partijlozen was geweest. De formatie van 1956 verliep buitengewoon 
chaotisch, mede doordat het staatshoofd zich weinig gelegen liet liggen aan de adviezen 
en zich niet ontzag om Romme bijvoorbeeld via de befaamde communiqués publiekelijk
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in gebreke te stellen.305 Pogingen om Drees te wippen liepen stuk op de onaantrekkelijk
heid van de alternatieven én op de Greet Hofmans-affaire. Drees, slim als altijd, hield de 
stoet (in)formateurs goed op de hoogte van de drama's ten paleize, welke rechtstreeks 
onze constitutie raakten. Constitutionele verwikkelingen met de PvdA in de oppositie was 
een benauwend perspectief.

Achter de schermen werkten een drietal wijze mannen aan de beëindiging van de 'rich
tingenstrijd' binnen het Koninklijk Huis. Beel had begin juli 1956 ontslag genomen als 
demissionair vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken. 'Ten einde de deelne
ming aan het driemanschap van zuiver persoonlijke aard te doen zijn.' Kennelijk oogstte 
hij brede waardering voor zijn bemiddelende arbeid, want in november 1956 werd hij in 
de politieke adelstand verheven: minister van Staat. In maart 1958 volgde zijn benoeming 
tot lid van de Raad van State. Onder beide titels, minister van Staat en later vice-president 
van de Raad van State, zou hij de vorstin van advies dienen of als dompteur de arena be
treden, daarbij nauwlettend in het oog houdend dat de 'neutrale' vice-president van de 
Raad van State zijn ambt niet tot voorwerp van publieke discussie mocht maken. 'Zou ik 
slagen, dan zou -  waar ik zelf geen deel zou uitmaken van het nieuwe kabinet -  de kritiek 
over het hoofd van de minister-president heen zich richten tot de vice-president van de 
Raad van State. Dit moet tot elke prijs worden vermeden.'306

Beel was inmiddels uitgegroeid tot een staatsman van overwegend politiek gewicht. 
Ex-premier, ex-Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië, vele jaren vice- 
premier en minister van Binnenlandse Zaken, redder van het Koninklijk Huis en nu dus 
minister van Staat en lid van de Raad van State. Bovendien en voor alles de onbetwiste 
primus binnen de KVP-elite, door Romme nimmer in die positie uitgedaagd. Integendeel! 
De beide heren verstonden elkaar met een half woord, streefden beiden naar maximalisa
tie van de KVP-invloed en wisten dat Beels uitstekende relaties met het hof van grote, bij 
formaties soms doorslaggevende betekenis waren voor 'de katholieke zaak'. Ook bij de 
overige partij-elites genoot Beel waardering en respect, óók bij de PvdA, hoewel hij daar 
in 1963 zelf aan twijfelde. Per slot had hij vier jaar eerder de PvdA vrij bruusk buiten ge
zet. Kortom, het lag nogal voor de hand dat mejuffrouw Tellegen nog dezelfde dag waar
op het laatste kabinet-Drees viel, een 'noodkabinet' volgens Romme, Beel belde met de 
vraag zich beschikbaar te houden voor de majesteit.

De volgende dag meldde zich minister Klompé in levende lijve om in geuren en kleu
ren verslag te doen van het ontstaan en het verloop van de crisis en 'voor het inwinnen 
van een staatsrechtelijk advies'.307 Marga Klompé had een fijne neus voor waar de macht 
lag en onderhield een bijzondere relatie met Romme, aan wie ze bijvoorbeeld haar aan
tekeningen over het verloop van de formaties voor commentaar voorlegde. Later zou ze 
ook een vertrouwelijke band met de vorstin onderhouden. De vraag van haar luidde: 'Zijn 
de ministers, die zich beperkt hebben tot het ter beschikking stellen van hun portefeuilles 
als demissionair te beschouwen?' Beel, vele jaren minister van Binnenlandse Zaken, 
waaronder traditioneel ook de zorg voor de constitutionele verhoudingen viel en boven
dien ex-hoogleraar in het bestuursrecht, greep terug op 'de politieke encyclopedie': 'Een 
demissionair minister is een afgetreden minister, maar gewoonlijk noemt men hem slechts

305 Duynstee, Kabinetsformaties, p. XXXVIII.
306 Formaliedagboek, 16 juli 1963.
307 De navolgende citaten zijn ontleend aan het formatiedagboek van 1958.
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zo gedurende de periode, dat hij na zijn ontslag, in afwachting van de ambtsaanvaarding 
van zijn opvolger, zijn ambtsbezigheden blijft verrichten.'

Het vraagstuk had een zware politieke lading, althans destijds. De vijf PvdA-ministers 
hadden ontslag aangeboden, de overige negen hun portefeuilles ter beschikking gesteld 
ter onderscheiding van hun afwijkende positie. Per slot hadden zij géén conflict met de 
meerderheid van de Kamer. Later in de formatie zou Beel tot de overtuiging komen dat de 
negen beter ook hun ontslag hadden kunnen aanbieden omdat de basis aan het kabinet 
ontvallen was. Oud wist precies waar de ter beschikking stelling vandaan kwam. Dat 'ge
bruik' dankte de staatkunde aan de 'Nacht van Kersten', (1925) waarna de katholieke mi
nisters hun ontslag namen, de overige ministers hun portefeuilles ter beschikking stelden, 
waarbij de heer Colijn uitdrukkelijk stipuleerde: 'De anderen willen weg, maar wij begrij
pen dat het voor U gemakkelijker is over onze portefeuilles te beschikken en wij willen U 
niet dwingen tot een ontslag bij welgevallen.' Ook Oud ontkende dat ter beschikking ge
stelde bewindslieden zich demissionair konden achten. Niemand zal ontkennen dat het 
koninklijk welgevallen het staatsrecht 'levendig' heeft gehouden, maar ook gecompli
ceerd, zoals in 1958 weer eens bleek.

Wat was kort samengevat de situatie? De PvdA en wat 'de niet-socialistische meerder
heid' heette, stonden in de Tweede Kamer met rode koppen tegenover elkaar. De meer
derheid bruskeerde demissionair minister Hofstra door tegen zijn uitdrukkelijke wens in 
toch een wetsontwerp in behandeling te nemen. Daarop verliet de PvdA-fractie de verga
derzaal, waardoor het quorum kwam te ontbreken. Dit incident verdiepte de crisis en 
maakte het Drees cum suis onmogelijk om enigerlei medewerking te verlenen aan welke 
oplossing ook. Zo'n oplossing had kunnen zijn dat het voltallige kabinet de verantwoor
delijkheid had genomen voor ontbinding van de Kamer en vervroegde verkiezingen had 
uitgeschreven, al dan niet demissionair. Oud, Beel en anderen gaven verre de voorkeur 
aan Kamerontbinding door een volwaardig kabinet, dat immers verantwoordelijk gesteld 
kon worden voor het ontbindingsbesluit. Maar niemand maakte overwegend bezwaar in
dien het kabinet-Drees-IV in demissionaire toestand tot Kamerontbinding zou besluiten 
gelet op de 'belangrijke staatkundige voordelen'.

Burger achtte deze weg niet begaanbaar. Hij vond dat volgens de regel qui casse, 
paye, Romme een formatieopdracht moest krijgen. 'Anders bleef alles binnenskamers.' 
Pas als duidelijk en publiekelijk gebleken was dat er zonder de PvdA geen kabinet te vor
men viel, kon er verder gepraat worden. 'Hoe zouden garanties zijn te verkrijgen dat men 
dit demissionaire kabinet niet zou blijven attaqueren?' Zou Burger werkelijk gedacht heb
ben dat de confessionele partijen het zover zouden laten komen? Dat zij net als in 1955 de 
regel: 'wie breekt, betaalt' zouden toepassen met dit verschil dat nu Romme cum suis tot 
betaling gedwongen zouden worden? Romme en Beel hadden daags na de crisis de lijn al 
uitgezet: er zou een interimfase komen tot aan de vervroegde verkiezingen. Dat interimka
binet mocht niet een 'bepaald stempel' dragen en daarmee vooruitlopen op de toekomstige 
coalitie. Aan dat laatste had vooral Beel gehecht omdat hij de verhouding tot de PvdA nog 
eens wilde bezien als de 'kruitdamp' opgetrokken was.

Pas twee dagen na het uitbreken van de crisis, ontving de koningin Beel in audiëntie. 
’"Ik heb U iets te vragen; U moet iets voor mij doen; U moet gaan informeren. Bent U 
daartoe bereid?" Ik reageerde met de vraag: "Majesteit kunnen wij daar even over pra
ten?", waarmee zij lachend instemde.' Haar keuze was op Beel gevallen en niet bijvoor
beeld op Rutgers, gezien Beels 'ervaring op het Nederlandse politieke terrein en [zijn]
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verhouding tot de verschillende politieke groeperingen en met name de PvdA'. Inmiddels 
had zich wel het Kamerincident voorgedaan en had vice-premier Struycken een blauwtje 
gelopen bij de vorstin met zijn voorstel als demissionair kabinet vervroegde verkiezingen 
uit te schrijven en in afwachting daarvan 'alles te doen wat in het belang van het Konink
rijk noodzakelijk is.' Dat ging Juliana net iets te snel en te ver, haar hand werd geforceerd 
zou Willem III gezegd hebben. Beel stelde snel orde op zaken. De Kamer kalmeerde hij 
door de fractievoorzitters met respect maar zeer beslist toe te spreken. Met Oud was hij 
van oordeel dat naast een ontbonden Kamer ook nog een ontbonden kabinet teveel van 
het slechte was, óók voor het aanzien in het buitenland. Bovendien wist men nooit wat er 
gebeuren kon in zo'n demissionaire periode!

Romme, Bruins Slot en Tilanus drongen aan op demissionair doorgaan tot aan de ver
vroegde verkiezingen omdat hun bewindslieden dan 'politiek onkwetsbaar' zouden zijn. 
Trouwens, enkele bewindslieden, onder wie Zijlstra en Luns, stelden de demissionaire 
status als voorwaarde voor voortzetting van hun ambt! Kennelijk vreesden de heren het 
oppositionele vuur van Burger cum suis zozeer dat zij niet de volle verantwoordelijkheid 
voor hun regeringsdaden wilden nemen, zelfs niet voor die paar maanden. Met Beel aan 
het hoofd van de regeringstroepen lag dat evenwel anders, zoals bleek. Op 18 december 
maakte de vorstin 'overwegend bezwaar' tegen Struycken als minister-president. 'En 
vroeg mij instantelijk om zelf als minister-president voor deze periode op te treden. (...) 
Na een telefoongesprek van ruim een half uur waren wij nog niet verder' en vroeg Beel 
bedenktijd. Merkwaardig, want eerder noteerde Beel: 'Nadat bij enige figuren was stil
gestaan, was de conclusie toch dat voor deze enkele maanden de huidige vice-president 
leiding zou hebben te geven aan het kabinet.'

Pas nadat Struycken namens de negen ministers hem had verzocht de leiding op zich te 
nemen, voorafgegaan door verzoeken van 'enige ministers' van dezelfde strekking, stapte 
Beel over zijn bezwaren heen. Hij vroeg de vorstin wel een en ander persoonlijk aan 
Drees en Struycken uit te leggen. Enkel de opdracht gaf nog problemen, omdat de ver
melding van de voorgenomen ontbinding van de Kamer tezeer 'voor de verantwoording 
van de persoon van de Koningin' zou komen. 'Ik besloot daarom de opdracht niet in be
raad te houden, doch direct te aanvaarden, waarmee ik zelf de verantwoordelijkheid ter
stond voor mijn rekening, nam.' Beel ten voeten uit. Beschermer van de Kroon, gebruik 
makend van alle subtiliteiten en nuances in het formatiejargon, dat gekenmerkt wordt 
door veel staatsrechtelijk aplomb zonder stevige basis in wetten of gebruiken en het on
geschreven staatsrecht. Had het echt verschil gemaakt als Beel de opdracht in beraad had 
genomen, zoals gebruikelijk? Een Kamermeerderheid had zich toch voor ontbinding uit
gesproken? Het moge duidelijk zijn dat de gedienstige Beel van 1946 was uitgegroeid tot 
een gezaghebbend dienaar van de Kroon met claims op het onderkoningschap. De forma
ties na 1958 bewezen dat zijn claims gerechtvaardigd waren. Immers, Beel bleek onmis
baar voor de instandhouding van het monarchaal-regenteske formatiesysteem, dat in 
1972-1973 en in 1977 volledig uit de hand liep als gevolg van de partijverhoudingen en 
de polarisatie, met de formatie van 1981 als nawee.

Beel, Onderkoning van Nederland 1959-1973

Onmiddellijk na de beëdiging van het interimkabinet spoedden Beel en Struycken zich 
naar Drees op diens huisadres met een persoonlijke brief van de koningin op zak. Ze
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brachten de bedaagde en bejaarde staatsman een blijde boodschap: hij zou benoemd wor
den tot minister van Staat en voorgedragen worden voor het Grootkruis Nederlandse 
Leeuw, welke onderscheiding hem door de vorstin persoonlijk zou worden uitgereikt. De 
vorstin zou de komende jaren Drees nog veelvuldig raadplegen en een persoonlijke band 
met hem onderhouden, hetgeen uitzonderlijk mag heten. Voor de opvolgers van Drees 
gold doorgaans het adagium: 'uit het oog, uit het hart,' wat bijvoorbeeld De Quay nogal 
verdroot zoals hij mij eens verzekerde.

Een interimkabinet was een nieuw staatkundig verschijnsel, dat school zou maken. Na 
de kabinetscrisis van 1966 zou Zijlstra, na de crisis van 1972 zou Biesheuvel en na de 
crisis van 1982 zou Van Agt een dergelijk interimkabinet formeren. Een 'oplossing' die 
tegemoet kwam aan de bezwaren tegen Kamerontbinding door een demissionair kabinet 
én aan de uitdrukkelijke wens van de confessionele partijen niet te 'prejudiciëren' op de 
verkiezingsuitslag. In rond Nederlands: KVP, ARP en CHU wilden geen kiezers verlie
zen door een openlijke keuze voor hetzij de PvdA, hetzij de VVD. Door toedoen van Oud 
was zo'n keuze na 1959 onvermijdelijk, althans n i de verkiezingen. Oud had namelijk in 
1959 een felle antisocialistische verkiezingscampagne gevoerd en uitdrukkelijk verklaard 
dat de VVD niet zou meewerken aan een coalitie waaraan de PvdA zou deelnemen. Een 
en ander had hem zes zetels winst opgeleverd, waardoor de VVD als de grote overwin
naar uit de vervroegde verkiezingen te voorschijn kwam.

Over de precieze aard en meer in het bijzonder de 'beleidsruimte' van een interimkabi
net zijn de geleerden en de politici het nog niet eens. Prakke heeft in een preadvies een 
dergelijk kabinet als 'materieel demissionair' aangemerkt308, hetgeen stellig de bedoelin
gen van Beel, Romme cum suis dekte, althans in 1958. Beel aanvaardde immers de for
matie van een kabinet onder de formule: 'behartiging tot het tijdstip der vervroegde ver
kiezingen van al hetgeen het in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk zou achten’. 
Zo presenteerde hij zijn kabinet ook op 22 december 1958 in de Tweede Kamer. Deze 
'demissionaire formule' heeft het kabinet-Beel-II er evenwel niet van weerhouden zulk 
een vergaand besluit te nemen als de formele toezegging aan de USA kernraketten op 
Nederlands grondgebied toe te laten. Overigens waren ook Drees cum suis vóór atoom
bewapening: 'more bangfor a buck', ofwel atoomwapens drukten de kosten voor de de
fensie wat voor Drees de doorslag gaf.

Prakke heeft aangetoond dat het interimkabinet-Zijlstra het begrip lopende zaken zo 
mogelijk nog verder oprekte en het interimkabinet-Biesheuvel zich welhaast als een vol
waardig kabinet gedroeg. Kennelijk bepalen de politieke en staatkundige verhoudingen de 
actieradius van een interimkabinet, dat in theorie naar huis gezonden kan worden, maar 
de facto 'onkwetsbaar' is omdat de regeringspartijen zich geen chaos kunnen veroorloven 
temidden van de ontketende strijd om de gunst van de kiezers. Dus toch een beperking in 
de volledige doorwerking van ons parlementaire stelsel, waardoor crisis dóórregeren 
wordt met andere middelen.

Burger raakt de achillespees van het formatiesysteem (1959)
Een van de vele karikaturen die van Beel zijn getekend toont hem in spanning wachtend 
bij de telefoon met als onderschrift: 'Wanneer zal Zij bellen?' Het aardige van deze kari-

308 L. Prakke, Over de positie van een demissionair kabinet in Nederland en België. Preadvies voor de 
vereniging voorde vergelijkende studie van het recht in België en Nederland (Zwolle 1975).

2 4 9



SLOTBESCHOUWING

katuur die verscheen in De Tijd van 22 juli 1972 is dat Beel blijkens zijn formatieaanteke- 
ningen al vanaf 17 juli door de koningin bij de formatie was betrokken.

In de ogen van velen, ook van zijn politieke medespelers, lag Beels kracht als adviseur 
bij kabinetsformaties in de vertrouwelijke band die hij had met de koningin. Hij werd niet 
voor niets 'onderkoning van Nederland' genoemd. Beels formatiedagboeken bevestigen 
dit beeld. Uit een enkele opmerking van Beel kan men opmaken dat Beel bij de koningin 
welhaast kind aan huis was. Wanneer hem bij de formatie van 1967 op Soestdijk door de 
koningin een oordeel wordt gevraagd over de situatie, zegt Beel dat hij, alvorens zijn re
actie te willen geven er eerst eens een uurtje over wil nadenken. Niet veel koninklijke ad
viseurs zullen de vorstin vragen zich in bibliotheek of serre van het paleis te mogen terug
trekken om daar na te denken over een reactie op een verzoek van haar, nemen we aan. 
Dit betekent intussen niet dat Beel de koningin niet met grote eerbied tegemoet trad. In de 
formatiedagboeken spreekt hij over haar bij voorkeur als 'Hare Majesteit' en wanneer hij 
de Koningin met persoonlijk of bezittelijk voornaamwoord aanduidt, schrijft hij 'Zij' en 
'H aar'.

De vorstin koos in 1959 voor een 'informateur', geen nieuw fenomeen in de formatie- 
procedure (1951: Stikker), maar wel een novum na verkiezingen. Beel kon moeilijk als 
formateur optreden gelet op zijn aversie tegen een kingmaker, die zelf buiten het kabinet 
blijft, maar jegens wie toch een afhankelijkheidsrelatie bestaat, althans zo ervoer Beel dat. 
Drees bijvoorbeeld heeft daar nooit een probleem van gemaakt, ook omdat het hem goed 
uitkwam als anderen het 'vuile werk' opknapten. Al vóór de verkiezingen van 1959 had
den Beel en Romme vastgesteld dat enkel een extraparlementair centrum-rechts kabinet 
voor de KVP politiek opportuun en wenselijk was. Voorts hadden ze al een premier aan
gezocht; De Quay, hetgeen de instemming van de vorstin had. In zijn 'memoires' haalde 
Beel een omschrijving van de aard van het (in)formateurschap aan, welke Van Schaik 
eens had gegeven: 'een persoonlijke daad van de formateur, hem opgedragen door de 
Koningin en volbracht in voortdurend vertrouwelijk overleg met het staatshoofd'.309 Zo 
zag Beel zijn taak als informateur, en veiligheidshalve 'prejudicieerde' hij daarop door 
nog voor de verkiezingen met de vorstin en Romme het toekomstige kabinet in de steigers 
te zetten. Deze voorbereidingen geschiedden uiteraard in het diepste geheim, vertrouwe
lijk en formeel geheel vrijblijvend.

De gehele formatie van 1959 draaide procedureel om de uitschakeling van de PvdA, 
waartegen Burger zich met hand en tand verzette. Romme cum suis wilden dat de PvdA 
zichzelf publiekelijk buitenspel zette, omdat anders de linkervleugel van de KVP wellicht 
moeilijkheden zou maken. Om dezelfde reden diende de parlementaire binding met de 
VVD-coalitie losjes te blijven. Voor Beel stond vast dat voortzetting van de brede basis -  
oude stijl -  niet mogelijk was omdat er naast een 'gebrek aan genegenheid'310 er een 
diepgaand verschil van mening bestond over de 'aard der aan te gane binding, alsmede 
ten aanzien van onderscheidene actuele beleidsproblemen.' Toch was naar zijn mening 
het zetelaantal waarover de brede basis -  oude stijl -  kon beschikken, ondanks de winst 
van de VVD, zo groot dat eerst de bereidheid onderzocht moest worden of herstel van de 
brede basis niet mogelijk was. Daarom spitste hij zijn informatieve besprekingen met de 
vijf fractievoorzitters toe op: ’l) de bereidheid tot en de aard van ten behoeve ener kabi
netsformatie aan te gane bindingen onderling en met de te vormen regering; 2) de grote

309 'Memoires 1946', p. 29.
310 De navolgende citaten zijn ontleend aan het formatiedagboek van 1959.
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lijnen van het in de eerstkomende jaren te voeren beleid, alsmede de reeds thans daarin 
naar voren tredende controversiële beleidspunten.'

Beel onderzocht alle mogelijke combinaties en stuitte op de pertinente weigering van 
fractievoorzitter J. Burger van de PvdA aan formatiebesprekingen deel te nemen die niet 
tot een parlementair kabinet zouden leiden, waarbij de betrokken fracties zich formeel ge
bonden achtten aan het daaraan ten grondslag liggende regeringsprogram. Informateur 
Beel hield hierbij de belangen van de christen-democratische partijen in het oog: 'Een 
juiste verhouding tussen Regering en Volksvertegenwoordiging vraagt een niet te strakke 
binding. Zij moeten -  ieder voor zich -  vrij blijven te beslissen, welk beleid, zeker bij 
zich wijzigende verhoudingen en wisselende omstandigheden, dient te worden gevoerd. 
Een juist uit elkaar houden der onderscheiden verantwoordelijkheden wordt voorts hier
mee ten zeerste gediend.'

Beel maakte een memorandum waarin een groot aantal controversiële beleidskwesties 
waren samengebracht. Hij besprak dit memorandum met de betrokken fractievoorzitters: 
'Vanzelfsprekend was het voor hen ondoenlijk om terstond hun definitief standpunt ter 
zake te bepalen. De bespreking droeg dan ook een geheel onverbindend karakter. Niette
min verzocht ik hun mij te waarschuwen zodra de beleidslijn welke in dit memorandum 
ten aanzien van een bepaald punt is uitgestippeld hun er toe noopte het sein op onveilig te 
stellen.' Op grond van de gevoerde gesprekken over deze controversiële onderwerpen 
kwam Beel tot de conclusie dat herstel van de brede basis niet mogelijk was, de vorming 
van een kabinet van de confessionele drie alleen, door het ontbreken van een meerderheid 
in de Tweede Kamer, onmogelijk was en de vorming van een kabinet van de christen-de- 
mocratische partijen met de VVD enkel op extraparlementaire basis mogelijk was. Al tij
dens de eerste informatieperiode zou Burger protesteren tegen het feit dat hij niet op voet 
van gelijkheid werd behandeld. In de tweede informatiefase weigerde Burger de verant
woordelijkheid te nemen voor een beslissing, waarbij de PvdA zich 'vrijwillig' uit de 
formatie moest terugtrekken, 'hoezeer dit de confessionele partijen en met name de KVP 
aangenaam zou zijn. Voorts acht ik het feit niet onbedenkelijk dat de door de Kroon be
noemde informateur zich zodanig opstelt dat tevens dit confessionele partijpolitieke be
lang tegen de PvdA wordt gediend'.

Beel reageerde nog dezelfde dag, 6 mei, met een forse terechtwijzing aan het adres van 
Burger. Hij toonde zich teleurgesteld in Burger. Had hij zich niet bereid getoond de PvdA 
nog een kans te geven, omdat de PvdA via de media had laten weten regeringsverant
woordelijkheid te willen dragen? Had Burger zich niet akkoord verklaard met de procedu
re waarin de informateur een brief stuurde aan alle betrokken fractievoorzitters met 'vra
gen omtrent het ten aanzien van de controversieel gebleken punten te voeren beleid? Waar 
het betrof de vraag naar een mogelijkheid van de brede basis, was het hier voor de hand 
liggend dat ik mij beperkte tot de verschilpunten tussen u en de overige fractievoorzitters. 
(...) Het verwijt, vervat in de slotalinea van uw brief, heeft mij zeer gegriefd'. Blijkens 
een lange handgeschreven brief van Burger van 7 mei, was de teleurstelling wederzijds. 
De strekking van Beels methode was de 'geschillen te consolideren'.

'U bent -  zoo schrijft u -  van mening dat het opsommen van een aantal controversen 
tusschen de andere fracties, u zekerheid zou geven 'nopens overeenstemming over het ten 
aanzien van deze onderwerpen te voeren beleid.' Met leedwezen constateert u daarin niet 
te zijn geslaagd. Inderdaad, uw brief sloot bij voorbaat dit slagen uit. Het spijt mij dat ik 
u gegriefd heb door te stellen dat u dusdoende als informateur het KVP partijpolitieke be-
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leid in de kaart hebt gespeeld. Het is bepaald niet mijn bedoeling u, hoe dan ook, onaan
genaam te zijn. Maar het staat mij niet vrij het constateren van een zoo essentieel facet der 
huidige politieke situatie, achterwege te laten.'

Nu de PvdA niet langer bij de formatie was betrokken, sloeg de informateur zich met 
opvallend gemak door de problemen heen rond de portefeuilleverdeling en de aan te zoe
ken personen. Op 13 mei bracht Beel zijn eindrapport uit aan de koningin, die de volgen
de dag De Quay opnieuw tot formateur benoemde. Beels betrokkenheid eindigde hier 
niet, integendeel. Tot en met het preconstituerend beraad van het nieuwe kabinet op 15 
mei 1959 liet Beel zijn gezag gelden ten gunste van de al vóór de verkiezingen gevonden 
'oplossing': De Quay premier, samen met de VVD en extraparlementair. Het tegenspel 
van Burger compliceerde de formatie, maar was kansloos. Desondanks reageerde Beel 
furieus, toen Burger de 'koninklijke schrijnwerker' partijdigheid verweet. Inderdaad een 
verwijt dat de achillespees van het formatiesysteem raakte!

Beel maakt en breekt (1963)
Weinig of niets wees in 1963 op de crisis waarin alle grote partijen enkele jaren later 
verzeild zouden raken. Wel waren de gezaghebbende partijleiders Romme, Drees, Oud, 
Schouten en Tilanus van het toneel verdwenen. Ook Burger had het veld moeten ruimen, 
ongetwijfeld zeer tot genoegen van Beel, die de politieke stijl van Burger verfoeide en 
daar geen geheim van had gemaakt. De opvolgers van de nogal autoritaire partijleiders 
zouden geen van allen hetzelfde, onbetwiste gezag in fractie en partij verwerven. Hun 
leiderschap werd permanent beproefd en uitgedaagd, bij de confessionele partijen ook en 
vooral over de koers en de keuze tussen VVD en PvdA. Veel meer dan bijvoorbeeld 
Romme moest diens opvolger rekening houden met de verscheidenheid aan opvattingen 
en 'richtingen' binnen de eigen fractie.

Bij de ARP had Bruins Slot een smak gemaakt door een crisis (1960) te veroorzaken 
zonder over een alternatief te beschikken. De facto maakte Zijlstra de dienst uit, maar ook 
zijn positie stond binnen de ARP onderhuids ter discussie. KVP, PvdA en ARP hadden 
gekozen voor verschillende lijsttrekkers in de diverse regio's. Deels een tegemoetkoming 
aan het werkzame regionalisme, deels een uiting van een meer collectief en gedemocrati
seerd leiderschap. De tijd van solisten, die alles regelden en wier woord wet was, zoals 
met Romme, de evenwichtskunstenaar, en Oud, de multifunctionele leider, het geval 
was, leek voorbij. Maar de regenten traditie bestond nog; een bestuurscultuur van elites, 
die over het algemeen weinig waardering opbrachten voor de nijvere parlementariërs. En 
als een spin in het verborgen web, zetelde Beel als vice-president van de Raad van State, 
achter troon en kabinet. Tot de privileges van een minister van Staat behoort ook de toe
gang tot alle stukken voor de ministerraad.311 De Quay had veelvuldig het advies van zijn 
beschermheer ingewonnen, tot beider voordeel.

De aantekeningen van Beel als (in)formateur doen hem kennen als een uiterst secuur 
en methodisch werker. Controversiële kwesties werden geïnventariseerd en in een memo
randum of nota 'notarieel' vastgelegd, in 1959 met de kennelijke bedoeling een weigering 
van de PvdA te forceren. Ook in 1963 had Beel een duidelijke voorkeur voor samen
werking met de VVD of zoals hij het omzichtig formuleerde: 'Onder de gegeven omstan
digheden is voortzetting van het beleid van het kabinet-De Quay derhalve zeker verant
woord.' Uiteindelijk zou Beel -  natuurlijk -  zijn zin krijgen, maar daarvoor moesten wel

311 Mededeling van M. Klompé aan de auteur.
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een reeks geschilpunten tussen de coalitiepartners opgelost worden. Hoe Beel in dit soort 
situaties placht op te treden, heeft Ammerlaan aldus uit de mond van Schmelzer opgete
kend: 'Beel, opgewekt en vitaal, nam meteen de leiding. Wij [= fractievoorzitters] kwa
men eigenlijk nauwelijks aan het woord. "Nou nog efkes dit en efkes dat", zei hij dan en 
drukte de zaak onmiddellijk door. Hij vroeg niet zijn jullie het ermee eens? Hij besloot 
gewoon. En je moest van goede huize komen wilde je  zeggen: "Ja maar, Louis, luister 
eens, dat krijg ik er echt niet door". "Wat", zei hij dan, "maar zo moet het toch echt en zo 
moetje het dus ook maar doen. Dat kan niet anders."’312

Daarnaast was Beel een cijferaar, die de verkiezingsuitslagen omzette in een winst- en 
verliesrekening voor de betrokken partijen. Als een demoscoop berekende hij hoeveel 
stemmen volgens hem de ene partij aan de andere had verloren en hoeveel en welke rege
ringscoalities denkbaar waren, gegeven de verkiezingsuitslag. Bij deze gelegenheid nam 
hij 1956 tot uitgangspunt, waardoor het verlies van de PvdA nog meer reliëf kreeg (zeven 
in plaats van vijf zetels). In alle fasen van de formatie van 1963 zou Beel de uitslag uitleg
gen als een voorkeur van de kiezers voor voortzetting van de regerende coalitie. De tegen
werping van Vondeling dat de coalitiepartners gezamenlijk relatief meer verloren hadden 
dan de PvdA, liet Beel koud. Hoewel de VVD drie zetels van de 19 verloren had, hield 
Beel het bij zijn interpretatie.

Die interpretatie mag aanvechtbaar heten, de wijze waarop Beel de fractievoorzitter én 
lijsttrekker van de KVP, De Kort, de nek brak, bevatte elementen van monarchaal-regen- 
teske preferenties, om niet te zeggen willekeur. Al in zijn advies als vice-president van de 
Raad van State, nam Beel een voorschot op zijn coup de grace. De Quay achtte hij het 
meest geschikt voor een informateurschap, maar deze zou, soms aarzelend, weigeren eni
gerlei verantwoordelijkheid te nemen voor een blokkade tegen De Kort 'Cals was om ge
zondheidsredenen'313 niet beschikbaar, hetgeen 'zeer te betreuren viel’. Een informatie of 
formatie door De Kort zou Beel niet voorop willen stellen. 'Hierin zou in zekere zin een 
prejudiciëren ten aanzien van voormelde punten gezien kunnen worden. Bij dit alles is 
vanzelfsprekend van belang de vraag of de adviezen van de fractievoorzitters in deze rich
ting wijzen.' Dat deden ze, maar ook deze complicatie bracht Beel niet van zijn stuk.

De volgende dag adviseerde hij de vorstin in zijn hoedanigheid van minister van Staat. 
Op haar verzoek zelf het informatiewerk te doen, vroeg hij inzage in de adviezen, kenne
lijk vooral geïnteresseerd in het advies van de KVP-fractie. De fractie wenste een 'directe 
aanwijzing van een formateur' uit de KVP-fractie of anders een informateur uit de fractie. 
Daarbuiten werden enkel De Quay en Romme genoemd, als derde optie. Beel zag om 
deze reden geen taak voor hem weggelegd, omdat hij niet 'zou kunnen rekenen, op de 
volle medewerking van de fractievoorzitters'. Hierop uitte Juliana haar bezorgdheid over 
De Kort, die nauwelijks een eigen oordeel, maar steeds de visie van zijn fractie of 'van 
een deel van zijn fractie' had weergegeven, geheel conform hetgeen de KVP-fractie be
dongen had overigens! De fractie wenste niet enkel gehoord te worden, zoals Romme 
placht te doen, maar wilde medezeggenschap. Een bijna 'natuurlijke' reactie op de druk
kende autoriteit van de voormalige fractievoorzitter Romme.

De Koningin vroeg zich af of een opdracht tot (in)formateur aan De Kort niet zou bete
kenen dat de gehele fractie zou mee (in)formeren, hetgeen volstrekt onjuist zou zijn. Beel

312 R. Ammerlaan, Het verschijnsel Schmelzer. Uit het dagboek van een politieke teckel (Leiden 1973) 
p. 264.

313 De navolgende citaten zijn ontleend aan het foTmatiedagboek van 1963.

253



SLOTBESCHOUWING

deelde haar vrees en achtte zulks 'niet aanvaardbaar'. Beiden huldigden blijkbaar de op
vatting dat de gekozen volksvertegenwoordigers weinig of niets te zeggen hadden over 
formatie en regeringsvorming. Dit staatsbelang diende door staatshoofd, Beel en 'een 
tweetal vrienden', Romme en De Quay, behartigd te worden. Op grond van nadere infor
matie zou de beduchtheid voor parlementaire bemoeienis met de formatie als gevolg van 
een optreden van De Kort, bij de koningin weggenomen worden. Maar inmiddels hadden 
Beel, De Quay en Romme al uitgemaakt dat de KVP-fractievoorzitter geen minister, laat 
staan minister-president mocht worden. De Quay pousseerde Marijnen, minister van 
Landbouw, voornamelijk omdat De Quay representatieve kwaliteiten voor het premier
schap noodzakelijk achtte en vaststelde dat deze bij zijn kandidaat aanwezig waren.314 
Romme stelde zich beschikbaar voor de uitvoering van de coup de théatre. Op advies van 
Beel belde de vorstin vervolgens Marijnen in Brussel met de vraag of hij in aanmerking 
wilde komen voor het premierschap en uit dien hoofde een informatie wenselijk achtte. 
Marijnen antwoordde bevestigend en kreeg de vorstelijke waarschuwing dat er 'niet-mi- 
nisteriële' figuren stonden te dringen.

De KVP-fractie reageerde verbolgen en geïrriteerd op het optreden van Romme als in
formateur, dat bovendien zo lang op zich had laten wachten dat enkel al daarin een desa- 
veu van De Kort besloten lag. Vijf dagen vol speculaties waren aan de benoeming vooraf
gegaan, hoewel de adviezen van een forse Kamermeerderheid in de richting van De Kort 
hadden gewezen. Romme begreep uiteraard dat de geesten nog niet rijp waren voor een 
formatie-Marijnen en beperkte zijn arbeid tot het aandragen van '38 bouwstenen' voor het 
toekomstige regeringsbeleid. Het 'echte' werk: De keuze tussen PvdA of VVD en eventu
eel de zetelverdeling, liet hij liggen bij wijze van struikelblokken voor een blijkbaar on
vermijdelijke formatie-De Kort. De bezwaren van Beel tegen een eventueel premierschap 
van De Kort doen vrij povertjes aan en golden a fortiori voor zijn eigen optreden in 1946, 
toen Schermerhom hem fijntjes aan zijn gebrek aan internationale ervaring herinnerd had. 
Na tegenover de vorstin betwijfeld te hebben of De Kort 'de gave' bezat 'om een forma- 
teurschap succesvol te kunnen beëindigen', gaat Beel als volgt verder:

'Daarenboven zag ik daarbij de mogelijkheid dat hij alsdan hetzij als minister-presi
dent, hetzij als minister zou gaan optreden. Voor een dergelijk ambt heeft hij niet het for
maat. Het gaat hierbij niet enkel om intellectuele gaven -  deze ontbreken hem geenszins -  
maar om het savoir vivre om een all-round uitgegroeid zijn; om de gave de belangrijke 
problematiek aan te kunnen en zich op dit niveau te kunnen bewegen, ook internationaal. 
En deze ontbreken. Zijn benoeming tot voorzitter van de grootste fractie is een fout, die 
zich in het bijzonder op dit kritieke ogenblik wreekt. Zou hij zelf niet in het kabinet zitting 
nemen, dan is de positie van degene, die -  zou hij niettemin daarin slagen (sic!) -  als mi
nister-president gaat optreden, minder prettig. Hij zal dan van de voorzitter van de groot
ste fractie steeds vernemen dat hij het kabinet vormde.' Dus moest De Quay als formateur 
de weg bereiden voor Marijnen, zijn protégé, maar de premier weigerde ondanks de zeer 
indringende aandrang van koningin en Beel. Er bleef enkel een formatie-De Kort over, 
gelet op de ontstane commotie en de publiciteit. Bovendien had De Kort laten weten tegen 
Marijnen grote bezwaren te koesteren, op dat moment stellig een meerderheidsstandpunt 
van zijn fractie vertolkend. Eenmaal bij het staatshoofd kreeg hij onomwonden te horen 
dat de opdracht niet inhield dat hij ook minister-president zou worden....

314 G.M.J. Veldkamp, Herinneringen 1952-1967. Le carnaval des animaux politiques. Bewerkt door 
P.G.T.W. van Griensven en J.M.M.J. Clerx (Den Haag 1993) p.48 en p. 111-112.
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Het zal je maar overkomen; fractievoorzitter van verreweg de grootste fractie, een van 
de lijsttrekkers bovendien en een royaal 'neen' van het staatshoofd tegen een eventueel 
premierschap. Vondeling, de buigzaamheid zelve gedurende het formatieoverleg, spoorde 
De Kort met klem aan zelf de leiding te nemen van het toekomstige kabinet. Balsem voor 
een gewonde ziel en wellicht een verklaring voor de aarzeling van De Kort om doelbe
wust voor de VVD te kiezen. Maar wat kon De Kort doen? Had hij tegen de vorstin moe
ten zeggen: 'Best mevrouw, uw zienswijze respecteer ik bijzonder, maar niemand kan mij 
beletten als formateur een kabinet-De Kort te vormen.' Vermoedelijk was hij te beduusd 
om zelfs maar op een dergelijke gedachte te komen en bovendien lagen de verhoudingen 
destijds niet zo dat een politicus het waagde om een koninklijke aanwijzing te trotseren. 
Had De Kort zijn fractie, Vondeling of de media moeten informeren; hetgeen een 'schan
delijke’ schending van het geheim van Soestdijk zou betekend hebben met de kans op een 
officieel dementi? Vermoedelijk zou 'lekken' naar de media het meest effectief zijn ge
weest, maar wie zou hem geloofd hebben en hoe kon hij als bron ongenoemd blijven?

Kortom, De Kort bevond zich in een volstrekt onmogelijke positie, zat volledig klem 
en werd in zijn formatiewerk bovendien rauwelings onderbroken door Toxopeus (VVD), 
die een keuze voor hetzij de PvdA, hetzij de VVD eiste, want hij weigerde 'in zijn zwem
broek aan boord te komen'. De formatie-De Kort eindigde in een rampzalig echec, dat bo
vendien de fractie van de KVP in twee delen spleet. De één voor de VVD, de ander onder 
leiding van Veldkamp en andere (ex-)bewindslieden voor de PvdA. Media en de eigen 
fractie velden een vernietigend oordeel over de werkwijze van De Kort, wiens politieke 
carrière gebroken was, hoewel hij zeer tot ongenoegen van Beel als fractievoorzitter aan
bleef totdat de KVP-elite enkele maanden na de fonnatie hem tot aftreden dwong. Nu was 
de weg vrij voor Beel om orde te scheppen in de zelf verwekte chaos. Desalniettemin zou 
het nog heel wat voeten in de aarde hebben alvorens Marijnen het roer kon overnemen. 
Voorwaarde was absolute geheimhouding, welke de vier overgebleven fractievoorzitters 
zich gewillig lieten opleggen. Beel heeft in zijn memoires die geheimzinnigheid verde
digd, maar met de jaren zou de weerstand daartegen groeien, niet in het minst bij de parle
mentaire pers (zie Inleiding).

'Naar mijn overtuiging moet de berichtgeving rondom een kabinetsformatie met uiter
ste omzichtigheid worden gehanteerd. Dit is geen kwestie van geheimzinnigheid in de po
litiek, in tegenstelling tot in later jaren zo aangeprezen openheid. Openheid in de politiek 
is niet alleen in beginsel alleszins aanbevelenswaardig, maar ligt ook in het Nederlandse 
staatsbestel grondwettelijk verankerd in de openbare verantwoordingsplicht van de minis
ters tegenover de Staten-Generaal. De verantwoording geschiedt, voor zover het een 
kabinetsformatie betreft, achteraf, doch aangezien een kabinetsformatie een zaak is van 
groot nationaal belang, is het volkomen juist, dat via de publiciteitsorganen mededelingen 
over het verloop van de formatie worden gedaan. Er is echter nog een andere vorm van 
"openheid", die tijdens een kabinetsformatie van groot belang moet worden geacht: de 
openheid van overleg. Een formateur kan zijn werk niet naar behoren verrichten wanneer 
hij niet vrij en open van gedachten kan wisselen met degenen, die hij in zijn beraad wenst 
te betrekken en een vrije en open gedachtenwisseling wordt in ernstige mate bemoeilijkt 
zo niet onmogelijk gemaakt wanneer de verwachting bestaat, dat ’s anderdaags al het be
sprokene aan de openbaarheid wordt prijsgegeven.' (...) 'De nieuwsvoorziening rondom 
een kabinetsformatie is een kwestie van geven en nemen. De formateur mag stellig mede
delingen omtrent zijn vorderingen doen aan de pers, doch niemand mag van hem vergen,
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dat hij mededelingen doet, die de openheid van het binnenskamers overleg in gevaar 
brengen en aldus de hele formatie bemoeilijken. Het is zijn goed recht om ook van dege
nen, met wie hij in beraad treedt eerbiediging te eisen van de vertrouwelijkheid der ge
voerde besprekingen. De formateur moet in zijn beleid het belang van twee verschillende 
"openheden" tegen elkaar afwegen.'315

Beel zou de mislukking van de formatie-De Quay, bedoeld om Marijnen in het zadel te 
helpen, onder meer toeschrijven aan de 'te grote publiciteit'. 'Over de publiciteit is geen 
goed woord te zeggen. Alles lag op straat, als gevolg van het niet inachtnemen van de 
door de formateur verlangde geheimhouding, met andere woorden de loslippigheid van 
de kandidaat-ministers.' Zoveel loslippigheid zouden deze kandidaten zich onder de straf
fe leiding van Beel stellig niet gepermitteerd hebben. Al met al roept de formatie van 1963 
tal van vragen op, welke enkel bevredigend beantwoord kunnen worden bij een volledige 
aanvaarding van de stelling dat de kabinetsformatie het exclusieve territorium van het 
staatshoofd dient te zijn, bewaakt door haar 'naar welgevallen’ gekozen adviseurs en be
schermd tegen de bemoeienis van de gekozen volksvertegenwoordigers en van de media. 
Blijft de vraag wat de democratische legitimatie kan zijn van het 'breken' van De Kort en 
het 'maken' van Marijnen én van de keuze voor de VVD, waartegen een groot deel van de 
KVP-fractie bezwaren koesterde. De aantekeningen van Beel maken duidelijk dat staats
hoofd noch onderkoning zich geremd voelden door een dergelijke vraag. Derhalve een 
zinledige vraag?

Rentree der regenten (1966)
Gedurende de mislukte formatie-De Quay waren door Beel cum suis pogingen onder
nomen om Zijlstra met de leiding van het nieuwe kabinet te belasten. Begrijpelijkerwijs 
wenste deze verzekerd te zijn van de steun van de KVP-fractie, waarin een voorkeur voor 
een katholieke premier bestond. Beel vond dat Zijlstra teveel zekerheid verlangd had. 
'Het is een koninklijke benoeming, waar de fractie als zodanig eerst mee geconfronteerd 
wordt, zodra het nieuwe kabinet zich in de Tweede Kamer presenteert. Dan kunnen de 
onderscheiden verantwoordelijkheden eerst tot hun recht komen en wordt het nieuwe ka
binet beoordeeld naar zijn samenstelling en zijn program.'316 Het lijkt wel alsof Beel een 
blinde vlek had gekregen voor de werking van ons parlementair stelsel en met name voor 
de kwalijke gevolgen van onrust binnen de KVP-fractie en andere fracties als gevolg van 
geforceerde 'oplossingen'. Een dergelijke theorie over een koninklijke benoeming, onder 
meer gehuldigd in protestants-christelijke kringen, ging voorbij aan de werkelijkheid. 
Had niet de motie-Deckers (RKSP) in 1939 het laatste kabinet-Colijn doen sneuvelen 
juist vanwege zijn samenstelling?

Marijnen en de coalitie met de VVD, waren de KVP-fractie door de strot geduwd, Het 
kabinet-Marijnen was evenwel geen lang leven beschoren. Het struikelde over het radio- 
en televisievraagstuk. Nog dezelfde dag kwam Beel in actie en adviseerde een lijmpoging 
door Schmelzer, de opvolger van De Kort. Diens poging mislukte, hetgeen onmiddellijk 
zijn weerslag had op zijn positie als fractievoorzitter. Tot verrassing van Beel cum suis 
weigerde hij een formatieopdracht voor een nieuw kabinet met de PvdA. Hij schoof Cals 
naar voren, blijkbaar beducht voor een tweede 'kortelingse' mislukking met desastreuze 
gevolgen voor zijn prestige en gezag. In nauw overleg met Beel formeerde Cals daarop

315 'Memoires 1946', p. 28-30.
316 De navolgende citaten zijn ontleend aan het formatiedagboek van 1966.
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het vermaarde kabinet Cals-Vondeling (PvdA), waarin KVP, PvdA en ARP vertegen
woordigd waren. Beel zag geen enkel beletsel in deze partnerruil zonder voorafgaande 
verkiezingen, hoewel hij in 1963 met verve volgehouden had dat de uitslag op voortzet
ting van de coalitie wees. De fameuze 'Nacht van Schmelzer' maakte een eind aan het am
bitieuze kabinet-Cals dat voornamelijk politieke zwaargewichten herbergde.

Beel legde de vorstin puntsgewijs uit, waarop het kabinet gevallen was. Naast de te
ruggang in de conjunctuur en het voortschrijden van de inflatie, zag hij als oorzaken 
onder meer:
'1. Het kabinet-Cals trad op met een gewijzigde partneropstelling zonder dat hieraan een 

Kamerverkiezing ten grondslag lag.
2. In de beide laatste jaren is het gevoel van onbehagen scherper naar voren getreden zo

wel onder de kiezers als in de partijen. Dit geldt voor alle groeperingen. Verwezen zij 
naar de provinciale en gemeenteraadsverkiezingen; de opkomst van de Boerenpartij; 
de versterking van de PSP. Men verlangt een duidelijk gezicht in plaats van compro
missen. In de laatste weken demonstreert zich naast een zich afkeren van de huidige 
partijen ook positief een naar voren treden van nieuwe groeperingen (VVD- en PvdA- 
afsplitsingen)

3. Het kabinet-Cals heeft ondanks de aanwezigheid van zeer intelligente figuren, onder 
wie de minister-president, het vertrouwen niet in brede kring weten te winnen. Het 
lijkt erop dat men uitziet naar figuren die -  ook al zijn zij minder bekwaam -  vertrou
wenwekkend zijn.'

Inderdaad zou de 'Nacht van Schmelzer' een periode inluiden van partijpolitiek gekra
keel, dat zijn weerga niet kende in onze staatkundige geschiedenis. Bij wijze van reactie 
op 'Het Bestel', waartoe de grote partijen gerekend werden, kozen vele kiezers voor par
tijpolitieke splinters en nieuwe partijen. In 1971 zouden liefst 14 politieke groeperingen in 
de Kamer vertegenwoordigd zijn. De reactie op 'Het Bestel' had vele kenmerken van een 
bevrijding uit de hiërarchische, paternalistische verhoudingen met een straffe repressieve 
sociale controle op het privéleven van de burger. De jongeren, meer en beter geschoold 
dan ooit en als gevolg van de welvaartsexplosie minder afhankelijk, rebelleerden tegen de 
regentenkaste in Den Haag, tegen gezag dat zich nauwelijks legitimeerde, tegen de on
doorzichtigheid en 'onbetrouwbaarheid' van de politici. Hun verzet ontmoette begrip bij 
de te lang in het verzuilde keurslijf geperste ouderen. De televisie bevorderde een zeker 
cultuurrelativisme, want de succesvolle bevrijdingsbewegingen in de derde wereld had
den de ogen geopend voor de eigen waarden van andere volkeren en culturen. Het blan
ke, Eurocentrische wereldbeeld versplinterde voor de ogen van de televisiekijkers, terwijl 
de televisiemakers bovendien tal van taboes en vooroordelen, eigen aan de verzuiling, aan 
de kaak stelden.

Ontzuiling, deconfessionalisering en ont-ideologisering bevorderden een progressief 
toenemend electoraal verlies van de confessionele partijen, die bovendien onderling en 
intern zichtbaar verdeeld raakten. In 1967 verloren ze hun meerderheidspositie en in 1971 
waren ze niet meer in staat samen met de VVD een meerderheid te vormen. Tegelijkertijd 
verscherpte de PvdA onder invloed van Nieuw Links de polarisatie, vooral tegen 'de 
onbetrouwbare KVP van Schmelzer'. De PvdA radicaliseerde in hoog tempo, waardoor 
zij voor zwevende confessionele kiezers geen aanvaardbaar alternatief vormde. De VVD 
bleef goeddeels zichzelf, omzichtig mee-polariserend en geleidelijk aan toegankelijker 
voor de gewone kiezers mede dankzij kopstukken als Vonhoff, Haya van Someren-Dow-
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ner en vooral Wiegel. Als 'common sense'-partij bood de VVD de ontheemde confessio
nele kiezers wel een politiek onderdak. Het zag er een ogenblik naar uit dat de confessio
nele partijen uit het politieke centrum weggepolariseerd zouden worden en hun moeizame 
pogingen tot samenwerking en samengaan maakten op velen de indruk dat zij er de voor
keur aan gaven in eikaars armen te sterven. Beel registreerde en observeerde een en ander 
méér dan tot diepgaande analyses, laat staan tot ingrijpende voorstellen te komen.

Opmerkelijk was zeker zijn suggestie: 'niet mag uit het oog worden verloren dat een 
nieuw gevormd kabinet na de verkiezingen van 1967 weliswaar zijn portefeuilles aan
biedt, doch niet per se verdwijnt. Het kan zijn dat de uitslag wijst op aanblijven'. Deze 
optie zou Beel tot het laatst toe de fractievoorzitters in 1966 voorleggen, waarmee de 
PvdA bij monde van Nederhorst én de VVD wél instemden, de confessionele partijen 
niet. Hier raakte Beel een van de monarchale zenuwen van de formatieproblematiek. Het 
gebruik aan de vooravond van de verkiezingen de portefeuilles aan te bieden teneinde de 
vorstin de vrije hand te bieden voor benoeming en ontslag 'naar welgevallen' dateerde uit 
het vooroorlogse, Wilhelminische tijdperk, waarin het parlementaire stelsel gebrekkig 
functioneerde en de monarch domineerde. Na de tweede wereldoorlog nam het parlement 
een prominenter plaats in en desondanks stortten de politici geheel vrijwillig en goeddeels 
onnodig de constitutioneel-parlementaire verhoudingen na verkiezingen in een verlam
mende crisis, welke al maanden vóór de verkiezingen zijn kille schaduwen vooruit werpt. 
Onnodig, omdat géén van de naoorlogse kabinetten na de verkiezingen een oppositionele 
meerderheid tegenover zich vond, tenzij dan -  wellicht -  in 1971. 'Omwille van duide
lijkheid in de politieke verhoudingen’ beval Beel coalitievorming vóór de verkiezingen 
aan met het dan zittende kabinet als inzet.

Schmelzer bleek niet in staat zelf de brokken en stukken in elkaar te passen, mede door 
tegenwerking vanuit de ARP. De mannenbroeders hadden de motie-Schmelzer niet ge
steund en wisten zich onmisbaar, nu Schmelzer een opening naar links zelf geblokkeerd 
had en de PvdA in zijn motie aanleiding vond om deze blokkade onherroepelijk te maken. 
Nederhorst weigerde net als Burger in 1958 elke medewerking aan welke oplossing dan 
ook alvorens gebleken was dat zonder de PvdA geen kabinet te vormen viel. Anders ge
zegd, eerst moest Schmelzer door het stof en zijn motie ongedaan maken. Zakelijk gezien 
zou Schmelzer uiteindelijk toch stof moeten slikken, maar uit handen van Beel en Zijlstra 
was dat honorabel en dus verteerbaar.

Want na Schmelzer nam Beel het heft in handen. Deze keer vergde de informatie aan
zienlijk meer en intenser overleg en vooral meer stukken dan ooit. Desondanks wist Beel 
zijn werk in tien dagen af te ronden. De lange duur van sommige formaties kunnen on
mogelijk de doortastende Beel aangerekend worden, wél aan het door hem geconserveer
de formatiesysteem. Uiteindelijk bracht Beel een veteranenteam in het veld met Zijlstra als 
aanvoerder en De Quay als vrije verdediger. Anders dan het rompkabinet-Beel in 1958 
(KVP, ARP en CHU, samen 77 zetels) beschikte het interimkabinet-Zijlstra niet over een 
vaste meerderheid in de Kamer (KVP en ARP, samen 63 zetels). Het was een extraparle
mentair minderheidskabinet dat kon optreden dank zij de gedoogsteun van de CHU (13 
zetels). Een unieke gebeurtenis in onze naoorlogse parlementaire geschiedenis, voorna
melijk als gevolg van de chaos en onzekerheid binnen de grote partijen en hun onderlinge 
verdeeldheid. Beel had zelf zo'n interimkabinet willen vermijden omdat het 'door velen 
wordt gezien -  tot de verkiezingen -  als een "teken" van "reactie", terwijl de tijd ontbreekt 
om dit weg te nemen.'
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De basis van Beel, de KVP, sm elt weg (1967-1972)
De verkiezingsuitslag van 1967 betekende een forse afstraffing voor Schmelzer cum suis, 
die acht zetels moesten inleveren. Ook de PvdA verloor stevig: zes zetels. De ARP won 
twee zetels, algemeen uitgelegd als een Zijlstra-bonus, waardoor hij de aangewezen man 
was voor de eerste stap in de formatie: een informatieopdracht. Dat lukte wonderwel, 
ware het niet dat hij weigerde zelf de leiding te nemen van het nieuwe kabinet en Bies
heuvel als formateur aanbeval. Dat bracht de poppetjes aan het dansen, want Toxopeus 
maakte ernstig bezwaar. 'Biesheuvel was anders geaard' vertrouwde hij de vorstin toe, 
maar zwaarwegender was zijn argument dat Biesheuvel wel erg gemakkelijk van de ene 
combinatie in de andere overstapte en bovendien zich sterk geïdentificeerd had met het 
beleid van het kabinet-Cals. Uiteraard had de vorstin van meet af aan contact met Beel, 
wiens aantekeningen een zekere gemeenzaamheid verrieden: 'Op maandagochtend tele
foneerde ik HM de Koningin. Ons nader gesprek bracht geen wijziging in onze gemeen
schappelijke visie van daags te voren.'317

Op de vraag of Beel een oplossing zag voor de Biesheuvel-impasse, vroeg Beel 'een 
uurtje te mogen nadenken', waarna hij een reeks suggesties deed, waaronder: 'Mocht U 
het juister en efficiënter achten dat ik mij met deze taak belast, dan zou ik uitdrukkelijk 
willen zien vastgelegd dat U mij advies vraagt als minister van Staat en dat ik, alvorens 
dit uit te brengen, mij wens te oriënteren (...).' De koningin gaf daaraan de voorkeur 'ge
zien de positie die ik inneem en het daaruit voortvloeiende overwicht'. Ook Biesheuvel 
zag het liefst Beel optreden 'al zag hij ook aan een opnieuw inschakelen van mijn persoon 
-  voor de zoveelste keer -  bezwaren’. En zo werd de formatiegeschiedenis verrijkt met 
een nieuwe figuur: een minister van Staat, publiekelijk als zodanig optredend, maar in de 
hoedanigheid van 'adviseur' van de vorstin. Binnen enkele dagen had Beel de fractie
voorzitters in de rij voor een formatie-Biesheuvel. Deze sterk ogende politicus verlangde 
evenwel zoveel zekerheden, dat zijn poging mislukte, waarna de weg vrij was voor een 

. premierschap van De Jong. Tegen aller verwachting zou het kabinet-De Jong de rit rustig 
uitzitten, ondertussen veel nuttig en noodzakelijk werk verrichtend. De confessionele drie 
wisten overigens dat een crisis de weg vrij zou maken voor de PvdA, die langzamerhand 
onhandelbaar was geworden.

Biesheuvel komt (1971)
Inmiddels begon de partijpolitieke chaos stuitende vormen aan te nemen, maar alle voor
stellen om het staatsbestel grondig te hervormen en te vernieuwen, zoals die van de com
missie Cals-Donner, sneuvelden, soms met averechts resultaat. Zo kwam de Eerste Ka
mer min of meer per ongeluk gesterkt uit de strijd, terwijl er consensus bestond over de 
wenselijkheid haar bevoegdheden te beknotten. Wat overbleef was de motie-Kolfschoten, 
welke het initiatief bij de formatie aan de Kamer wilde laten. Voor alle zekerheid hadden 
Schmelzer, Biesheuvel en Geertsema aan een bar in Londen alvast de sleutelposities on
derling verdeeld. Met een volgende verkiezingsnederlaag in het vooruitzicht nam de om
streden KVP-fractievoorzitter genoegen met Buitenlandse Zaken en gaf hij Biesheuvel de 
ruimte voor een gooi naar het premierschap. Geertsema zou zijn bijzondere ambitie in 
vervulling zien gaan door een ministerschap op Binnenlandse Zaken, waar al eerder een 
Geertsema gezeteld had. De verkiezingsuitslag bezorgde de heren een koude douche: hun 
coalitie verloor haar meerderheid en leek aangewezen op DS'70 van Drees jr. Met de

317 D e navolgende citaten zijn ontleend aan het formatiedagboek van 1967.

2 5 9



SLOTBESCHOUWING

progressieven en hun schaduwkabinet viel niet te praten. In deze omstandigheden voelde 
Biesheuvel er niets voor om zijn nek te riskeren door uitvoering te geven aan de motie- 
Kolfschoten en zelf onmiddellijk als formateur op te treden.

Beel voorzag deze gang van zaken en beval een informateur aan: 'Hieraan zou het 
voordeel verbonden zijn dat een mislukken als formateur in eerste instantie wordt voor
komen en de politieke groeperingen vrij blijven totdat de informatie zal zijn voltooid. Op 
de grondslag van de verkregen resultaten is het dan wellicht gemakkelijker tot een herkan
sing te komen.'318 Tot de 'denkbare' maar 'weinig aantrekkelijke' mogelijkheden reken
de Beel een minderheidskabinet van de drie christelijke partijen plus VVD met gedoog- 
steun van DS'70 of een minderheidskabinet van de 'drie christelijke partijen met niet-for
mele steun van VVD en DS'70'. De 'implicaties' van een vijfpartijenkabinet boden even
min prettige vooruitzichten: ’a) de spanningen binnen de christelijke partijen zijn zeer 
groot. Verdere afbrokkeling is niet uitgesloten bij samengaan met VVD en DS'70; b) [de 
christelijke partijen zijn] te zeer [bevreesd voor] het verlies van eigen imago (DS'70 zal 
hoge prijs vragen); c) een coalitie van vijf groeperingen, die toch zeer uiteenlopen, waar
borgt geen lang samengaan. Zeker niet bij grote sociale en economische spanningen; d) 
bij nieuwe verkiezingen zal de presentatie van de componenten ongunstig zijn. Zij zullen 
vereenzelvigd worden met het conservatieve blok.'

Voor de moeilijke en verwarde situatie zou wellicht een extraparlementair kabinet uit
komst kunnen bieden, met de mogelijkheid dat bepaalde fracties zich verder binden, maar 
zonder controversiële onderwerpen in zijn program, 'anders dan op sociaal-economisch 
terrein'. 'Na deze verkiezingen doet zich het merkwaardig verschijnsel voor dat de groe
peringen, welke een duidelijk verlies hebben geleden, toch weer een bijdrage zullen heb
ben te leveren aan een nieuw te vormen kabinet.' Dat kabinet zou evenwel de steun be
hoeven van VVD en DS'70, waardoor de kritiek op het sociale beleid en de sociale onrust 
enkel aangewakkerd zou worden. Was dat sociale beleid niet het belangrijkste punt van 
kritiek op het kabinet-De Jong? De drie christelijke partijen zouden 'het eigen gezicht on
voldoende kunnen presenteren'. Zij hadden zich te beraden op de verdere toekomst: 'On
derkennen zij wel voldoende waar zij staan in deze turbulente tijd? De ontwikkeling welke 
zich voltrekt zal steeds dieper ingrijpen in ons staatkundig bestel. Indien het maar moge
lijk zal zijn de partijstrijd te matigen (...).' Het parlement zou pas veertien dagen na de 
verkiezingen beraadslagen over een eventuele voordracht van een formateur, tevens toe
komstig minister-president. Beel noteerde, indachtig de kritiek op zijn geheimzinnigheid: 
'De vijf groeperingen zullen intussen op nog geheimzinniger wijze dan bij de oude me
thode aftasten of het erin zit zonder te grote spanningen in eigen huis, te geraken tot een 
parlementair kabinet van de vijf; en, zo ja, onder wie als formateur en minister-president.’ 
Blijkbaar wist Beel niets van het Londens onderonsje, dat wellicht óók onttrekking aan de 
voogdij van 'kingmaker' Beel beoogde.

Na veel geharrewar ontving Steenkamp een informatieopdracht, hetgeen Beel met 
zoveel woorden aanbevolen had. Steenkamp bereikte met zijn ’mannenpraatgroep' het 
schier onmogelijke: overeenstemming over program, zetelverdeling, en premierschap. 
Zijn werkwijze was in veel opzichten onorthodox en week sterk af van de Beeliaanse 
methodes. Daarna voltooide Biesheuvel de formatie na zich bij- en herverzekerd te heb
ben door reeksen afspraken met de fractievoorzitters.

318 De navolgende citaten zijn ontleend aan het formatiedagboek van 1971.
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Biesheuvel g a a t (1972)
Intussen had Beel afscheid genomen als vice-president van de Raad van State, maar als 
minister van Staat bezat hij nog altijd een titel voor advisering aan de Kroon. Trouwens, 
een dergelijke titel was feitelijk overbodig omdat de vorstin naar welgevallen informaties 
inwon bij wie ze wilde (onder meer Drees).

Zoals Beel voorzien had én om de redenen door hem voorspeld, ging het al vrij snel 
mis met de vijfpartijenconstructie. Het kabinet-Biesheuvel vergaderde in juli 1972 dag en 
nacht, ploegendiensten werden ingesteld, maar op 17 juli barstte de bom doordat Drees 
jr. en De Brauw bij het ochtendgloren op straat werden gezet. Bekomen van marathon- 
vergadering en van de verdrijving uit het Catshuis, besloten beide bewindslieden een 
persconferentie te geven, hoewel ze formeel nog in functie waren. Pogingen om vóór de 
breuk hun fractievoorzitter te bereiken, waren mislukt. De voorzitter lag elders in Mor- 
feus’ armen, 's Morgens, 9.45 uur, telefoneerde Beel al met F.M. de Graaff, directeur 
van het Kabinet der Koningin en 's middags met Biesheuvel en de koningin. De volgende 
dag bespraken Beel en Biesheuvel de situatie: enkel een minderheidskabinet als niemand 
van de regeringsfracties uit de boot zou vallen en in ieder geval geen confessioneel min
derheidskabinet. Behoudens Berger (DS'70) wensten alle fractievoorzitters vervroegde 
verkiezingen.

Hierna gingen Biesheuvel cum suis enerzijds en vorstin en Beel anderzijds met elkaar 
in de clinch over de procedurele afhandeling van het ontslag van de DS'70-bewindslie- 
den.319 ’l) De leden van de vier groeperingen uit het kabinet wensten unaniem (...): a) 
een directe aanvaarding van het ontslag genomen door de ministers Drees en De Brauw 
en de beide staatssecretarissen; b) een regeling van de waarneming van hun functies; c) 
daarop aansluitend een ter beschikking stellen van alle overige ministers van hun porte
feuilles. 2) Mocht HM de Koningin hiertoe niet bereid zijn, dan nemen alle ministers ont
slag. 3) Het is duidelijk dat een persoonlijk zich gekwetst voelen van de minister-presi
dent en verschillende ministers een belangrijke rol speelt (...),' Beel adviseerde de vorstin 
géén vervangingsregeling te aanvaarden en voort te gaan met haar consultaties zonder 
zich te binden aan een minderheidskabinet plus Kamerontbinding. In een memorandum 
legde Beel zijn zienswijze vast: Er mocht niet vooruit worden gelopen, laat staan iets wor
den geforceerd alvorens de vorstin na de consultaties tot een besluit was gekomen. 'Te
meer is dit te ontraden, wanneer (...) de gemoederen verhit zijn'. (...) 'Of tot raadpleging 
wordt overgegaan en welke vragen aan de adviseurs zullen worden gesteld, beslist de 
Draagster van de Kroon op eigen gezag.' (...) 'Ten onrechte is gesteld dat eerst wanneer 
beide ministers en staatssecretarissen ontslag hebben verkregen, er aanleiding is voor de 
overige ministers hun functies ter beschikking te stellen.'

Biesheuvel hield evenwel voet bij stuk en de DS'70-bewindslieden kregen hun congé. 
Hij liet een 'adviseur' (Y. Scholten) onder zijn leiding nog een laatste lijmpoging onder
nemen om tenslotte als formateur het kabinet te 'reconstrueren'. Een 'onjuiste interventie' 
en prematuur volgens Beel. 'Koning Biesheuvel', zo begroette Marcus Bakker (CPN) de 
heroptredende premier.320 De gang van zaken ontmoette veel kritiek en werd een 'schijn
vertoning1 genoemd. Beel stond een A7?C-journalist even te woord. 'Het was duidelijker 
geweest wanneer er een opdracht tot reconstructie was gegeven.' Verder wilde hij niets

319 De navolgende citaten zijn ontleend aan het formatiedagboek van 1972.
320 Maas, Kabinetsformaties, p. 317.
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zeggen 'omdat de koningin er mee gemoeid is'. Op de vraag: 'U bent er toch niet meer bij 
betrokken als adviseur van de koningin' riposteerde Beel: 'U stelt ondeugende vragen.'

Polarisatie beëindigt onderkoningschap
De polarisatie met het 'ononderhandelbare regeerakkoord Keerpunt 1972'321 van het 
schaduwkabinet-Den Uyl als voorlopig hoogtepunt, baarde Beel grote zorgen. De KVP 
had binnen tien jaar bijna de helft van zijn kiezersaanhang verloren en dreigde door de po
larisatie totaal uiteengereten te worden, mede door interne verdeeldheid. Den Uyl mocht 
dan wel redelijk zijn, maar 'hij valt telkens om. (...) De [PvdA-]achterban bestaat hoofd
zakelijk uit leerlingen van sociale academies, universiteiten en middelbare scholen. Lei
ding gaat van de jongeren uit (...) Nieuw Links al weer opzij gezet door Nieuwer Links. 
Van der Louw had geen invloed op het congres; Den Uyl had al geen invloed meer (...) 
Er is een toenemende invloed van studenten en actiegroepen. (...) Stelselmatig werken de 
studenten in actiegroepen samen met de CPN (...)' zo tekende Beel op de achterkant van 
een restaurantrekening aan, vermoedelijk van gedachten wisselend met Vondeling. 'Als 
de KVP ook maar enigszins zou toegeven en moreel de progressieve drie zou steunen, 
dan valt zij uit elkaar. Ongeluk dreigt voor het land.'

Niet zozeer geschilpunten over het programma beheersten de formatie als wel partij
politieke moeilijkheden, zowel tussen de partijen onderling als binnen de partijen zelf. De 
formatie kreeg daardoor een uiterst moeizaam en slepend karakter -  Wiegel zou van een 
'macabere schoonheid' spreken. Teneinde raad besloot de vorstin op 9 april 1973 haar 
ministers van Staat te raadplegen. Beel stelde zijn advies op schrift. Daarin legde hij de 
schuld voor de ontstane impasse, welke al viereneenhalve maand voortduurde, bij de 
PvdA. Teneinde de vorstin inzicht te geven in de diepere beweegredenen van de PvdA- 
leiders, nam hij een citaat van Ed van Thijn in zijn advies op:

'Dat betekent, dat zij (dat wil zeggen de partijen, die gemeenschappelijk hebben, dat ze 
een forse vernieuwing van onze democratie op gang willen brengen) bij de komende ver
kiezingen op basis van een gemeenschappelijk program zullen streven naar een "workable 
majority" in het parlement. Maar dat zou dan tevens moeten betekenen dat zij, wanneer 
deze meerderheid niet haalbaar mocht zijn, dit program op generlei wijze tot inzet mogen 
maken van de formatiebesprekingen met eventuele partners, die zich pas na de verkiezin
gen komen aandienen. Zelfs het veelbeproefde argument van de regeerbaarheid op korte 
termijn mag hen niet doen zwichten. Belangrijk is immers de regeerbaarheid op lange ter
mijn en deze is slechts veilig te stellen door middel van een zodanige partijvernieuwing 
dat de kiezers vóór de verkiezingen weten, waar zij na de verkiezingen aan toe zijn.'

Verderop in zijn advies voegde Beel hieraan toe: 'Zoals een van de voormannen uit het 
verleden [Drees?] mij enige tijd geleden duidelijk stelde, verliezen de Christelijke partijen 
uit het oog dat de Partij van de Arbeid van heden wezenlijk verschilt van die waarmee in 
het verleden -  na 1945 met name -  vruchtbaar is samengewerkt.' Beel achtte enkel ge- 
doogsteun voor een minderheidskabinet niet voldoende: 'De vorming van een kabinet, 
enkel steunend op een parlementaire minderheid, hetzij van de progressieve drie, hetzij 
van de drie confessionele groeperingen, acht ik, ook uit staatsrechtelijke overwegingen, 
niet verantwoord.' Die overwegingen verzuimde Beel te noemen en bestaan ook niet. 
Denemarken kende een reeks daadkrachtige minderheidskabinetten bij een soortgelijk 
parlementair stelsel. Trouwens, nog in 1971 had Beel zelf zoiets 'denkbaar, maar weinig

321 D c navolgende citaten zijn ontleend aan het formatiedagboek van 1973.
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aantrekkelijk' genoemd. Destijds had een dergelijke oplossing de confessionele drie wel
licht uit de links-rechts houdgreep kunnen redden, terwijl thans concessies van de linkse 
drie losgepeuterd moesten worden. Vandaar ineens die 'staatsrechtelijke overwegingen'. 
Door het initiatief over te dragen aan twee informateurs uit de confessionele partijen, be
stond er een kans op een vergelijk, dus op concessies van Den Uyl cum suis. Aldus ad
viseerde Beel en zo geschiedde het, want het duo Van Agt-Albeda zorgde voor een door
braak, waarna Burger en Ruppert de formatie konden afronden.

De formatieaantekeningen van Beel eindigen met een persoonlijk briefje aan Ruppert, 
zijn oud-collega bij de Raad van State. 'Wellicht heb je op zondag nog trek in een kopje 
koffie?' Hoe vertrouwd en typisch Hollands klinkt zo'n zinnetje. Zeker voor Ruppert, 
want deze zag Beel bijna elke ochtend bij de koffie om de voortgang van de formatie te 
bespreken.

Heeft Beel toekomst?
Geen misverstand: Beel behoorde tot de allergrootsten in onze naoorlogse staatkundige 
geschiedenis. Hij was de res publica  met hart en ziel toegedaan en voor de vorstin een 
toegewijde toeverlaat. Dat neemt niet weg dat de aantekeningen van Beel in veel opzichten 
'onthullend' zijn voor het ondoorzichtige monarchaal-regenteske formatiesysteem, waar
achter steeds een keiharde machtsstrijd verscholen ging. Die machtsstrijd, dat onophou
delijke gevecht om de sleutelposities in de regering, wilden we zichtbaar maken, hetgeen 
de lezer behulpzaam kan zijn, want het plechtstatig-verhullend taalgebruik van Beel ver
dient kritische aandacht. Het klinkt allemaal redelijk, bijna 'verheven', maar dekte voor 
alles de doelstellingen van een wilskrachtig en overtuigd KVP-politicus.

We karakteriseerden de formatiemethodes vanaf 1945 tot 1973 als monarchaal-regen- 
tesk. Monarchaal omdat essentiële beslissingen door de monarch genomen werden, daar
in bijgestaan door regenten, die op generlei wijze verantwoordelijk te stellen waren of 
verantwoording aflegden voor hun adviezen of hun optreden als informateur. De advie
zen van de fractievoorzitters vormden een politiek feit, maar werden herhaaldelijk gene
geerd. Volstrekte geheimhouding was een voorwaarde voor het voortbestaan van deze 
wijze van regeringsvorming. Openbaarheid verkleinde niet enkel de marges van monarch 
en regenten, zij zou ook de onschendbaarheid van het 'neutrale' staatshoofd in het geding 
hebben gebracht.

De huidige formatieprocedure komt kortweg hierop neer: Na kennisneming van de ad
viezen benoemt de onschendbare, niet ter verantwoording te roepen en niet door de mi
nisteriële verantwoordelijkheid ten volle gedekte Koning een (in)formateur. Deze even
eens goeddeels onschendbare, immers buiten ons dwingend staatsrecht opererende en tot 
generlei verantwoording verplichte man of vrouw, gaat vervolgens steeds in nauw en 
vertrouwelijk overleg met de Koning, aan de slag en beslist de facto mee over voor land 
en volk vitale kwesties als basis, program en samenstelling van het toekomstig kabinet. 
Ook voor hem geldt dat zijn persoonlijke voorkeuren en wensen zich kunnen laten gel
den, zonder dat de gekozen volksvertegenwoordigers daartegen veel kunnen onderne
men, gedwongen als ze zijn alles tegen alles af te wegen. Trouwens, tot de spelregels van 
Beel hoorde: géén of minimaal overleg met de fracties en bij voorkeur door hemzelf gere
gisseerd.

Daarin lag de kracht van Beel. Telkens opnieuw stelde hij de spelregels vast (wel 
steeds andere!), en dwong de fractievoorzitters vervolgens deze spelregels te aanvaarden, 
desnoods met een beroep op het gezag van de monarch. En Beel was allesbehalve 'neu-
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traal'. De spelregels dienden steeds een tevoren, veelal in overleg met Romme bepaald 
doel en de argumentatie was steeds pour les besoins de la cause du parti catholique et, a la 
distance, pour les partis confessionnels. De uitschakeling van de PvdA in 1959 en 1963 
stond al vóór de verkiezingen vast. Tegenover Burger diende de mate van parlementaire 
binding als alibi, tegenover Vondeling de verkiezingsuitslag. In de consensussfeer van 
destijds was programmatische overeenstemming vrij gemakkelijk te bereiken, maar Beel 
zag meer heil in een combinatie met de VVD, waardoor de KVP een dominante plaats in 
de regering verwierf. Bovendien vormde de PvdA bij formaties een storende factor, om
dat hoe regentesk en paternalistisch Drees ook was, de partijcultuur van de partijelite ver
antwoording eiste van hun doen of nalaten -  zeer tot ongenoegen van Beel. Natuurlijk 
was het aan de KVP om uit te maken met welke partijen zij regeren wilde, want zonder 
haar was regeringsvorming vrijwel onmogelijk, maar de handen-vrij-politiek, electoraal 
aanvankelijk profijtelijk, kreeg in de jaren zestig het odium van machiavellisme, van on
betrouwbaarheid en opportunisme. De polarisatiepolitiek van de PvdA was in veel op
zichten uitgelokt en was een onvermijdelijke reactie, welke veel effect verloor door de 
tegelijkertijd doorschietende radicalisering.

De dagboeken van Beel zijn fascinerend, omdat de gekuiste aantekeningen toch een 
voortreffelijk inzicht geven in de geestesgesteldheid van de hoofdrolspeler én in de be
stuurscultuur. Onder Wilhelmina gedroeg Beel zich niet anders dan zovele bewindslieden: 
onderdanig en gedienstig, afhankelijk van haar welgevallen. Onder en later naast Juliana 
groeit Beel naar een bijna onaantastbare, onschendbare autoriteit. In 'voortreffelijk sa
menspel' met Romme slaagde hij erin zijn onmisbaarheid, afgeleid van zijn primaat in de 
KVP, voor het welslagen van de regeringsvorming te bewijzen en tenslotte vanaf 1959 de 
regie goeddeels zelf te voeren, daartoe geroepen en gemachtigd door de vorstin, wier pri
vileges Beel met kracht verdedigde en doorgaans met succes. Ook daarmee diende hij het 
belang van de KVP. De keuze voor hetzij de PvdA, hetzij de VVD kreeg daardoor het ka
rakter van een vorstelijk force majeure. De PvdA, toch al een 'Fremdkörper' door haar 
egalitaire doelstellingen en verantwoordingsethiek, moest, tegenspartelend maar zich on
derwerpend aan het formatiesysteem, toezien hoe zij in de brede basis gemarginaliseerd 
werd, in de regering van 6:6 naar 5:9, in het parlement door de 'niet-socialistische meer
derheid'. Vervolgens werd zij in de oppositie gedrongen, waar weinig eer te behalen viel.

Duynstee raakte de kern van de zwakte en van de nadelen van het evenredigheidsstel- 
sel. Over de rol van oppositiepartijen: 'Inmiddels moet erkend worden, dat de rol van een 
oppositiepartij onder het stelsel van evenredige vertegenwoordiging niet te benijden is. Zij 
kan niet pretenderen een duidelijk alternatief te bieden, omdat zij eenmaal regeringspartij 
geworden, moet gaan samenwerken met partijen, die steeds geneigd zijn voorop te stel
len, dat het gevoerde beleid moet worden voortgezet, hoogstens met enige correcties. 
Ook tijdens de jaren, waarin zij de oppositie voert, kan zij slechts iets bereiken door sa- 
menwerking-ad hoc met een deel van de regeringscombinatie. Voert zij de oppositie te 
zwak, dan dreigt zij aan politieke actualiteit te verliezen. Voert zij de oppositie te fel, dan 
dreigt zij de regeringspartijen dichter tot elkaar te brengen en haar vooruitzicht op rentree 
als regeringspartij te bederven.'322

Ook de wijze van regeringsvorming riep bij Duynstee twijfels op, met name wanneer 
buitenstaanders ((in)formateurs) bepalen wat de ministers straks moeten gaan uitvoeren:

322 Duynstee, Kabinetsformaties, p. XLI-XLII.
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'Dan worden de verhoudingen eigenlijk op haar kop gezet en als het ware van buitenaf 
gemakkelijk beslissingen genomen, welke vanuit de ervaring van een kabinet zeer beden
kelijke kanten hebben. De vraag rijst waarom men eigenlijk niet omgekeerd begint: Na 
een algemene oriëntatie maakt de formateur een keuze met welke partijen hij in zee wil 
gaan en, als hiertoe in beginsel bij de fracties der hierbij betrokken partijen bereidheid be
staat, vraagt hij advies omtrent een geëigende zetelverdeling en hiertoe zich aandienende 
personen; hij nodigt dan deze personen uit en maakt te zamen met hen een regeringspro
gram; dan kan dit program aan de fractieleiders worden aangeboden; achter het program 
staat de volledige ministersploeg. Kan dit mijns inziens meer rationele procédé alleen 
daarom niet gevolgd worden, omdat de KVP niet graag wil, dat met een keuze wordt be
gonnen?'323 De vraag stellen, is hem beantwoorden. Maar Duynstee onderschat boven
dien de macht van de particratie in een fase dat kandidaat-ministers sterk afhankelijk zijn 
van de fractievoorzitters c.q. de fracties. Ze beschikken nog niet over machtsmiddelen 
zoals dreiging met ontslag. Pas eenmaal minister veranderen ze van pionnen in kastelen, 
lopers en paarden.

Duynstee beschikte destijds niet over de aantekeningen van Beel, Romme, Drees en 
anderen, maar moest zijn informatie ontlenen aan de media en achtergrondgesprekken met 
'loslippige' (ex-)bewindslieden, onder wie bijvoorbeeld Veldkamp. De beschouwingen 
van Duynstee verraden desondanks een zekere mate van onvrede en verontrusting over de 
wijze van regeringsvorming én de werking van het evenredigheidsstelsel dat zijns inziens 
onvoldoende waarborgen bood tegen de opwaartse druk op de overheidsuitgaven vanuit 
de Kamer. Uit de methoden van formeren, koos hij voor het standpunt van Drees: 'Per
soonlijk ben ik, zoals ik herhaaldelijk heb doen uitkomen, geen voorstander van uitvoeri
ge programs, die met de fracties besproken worden. Eigenlijk zou men in hoofdzaak uit 
het verleden en uit de situatie van het moment, zoals die zich parlementair heeft afgete
kend, moeten afleiden of een samenwerking mogelijk en verantwoord is. Wel vind ik van 
betekenis, dat men, wanneer er bepaalde controversiële punten zijn, waarover direct een 
conflict kan uitbreken, vooraf onderzoekt of een redelijke mate van overeenstemming te 
bereiken is.'324 Ook Duynstee, staatsrechtsgeleerde met een uitstekend gevoel voor per
soonlijke en politieke verhoudingen, zocht duidelijk naar een meer bevredigende, een 
meer consistente formatiemethode, nog onvoldoende onderkennend dat 'de methode' vol
strekt ondergeschikt was en bleef aan de politieke opportuniteit van het moment. De op
eenvolgende formaties leverden geen enkele regelmaat, laat staan regels op, zo erkende 
ook Duynstee.

Het monarchaal-regenteske formatiesysteem heeft alles bijeen geen toekomst, vooral 
ook omdat het ondenkbaar en goeddeels onmogelijk is dat de verantwoordelijke politici 
zich laten disciplineren door een Beel-achtige autoriteit naast of achter de troon. Aan eni
gerlei wijze van ordening, van regelgeving, valt op termijn niet te ontkomen, nog afge
zien van de vraag of het evenredigheidsstelsel met zijn 'coalisiritus' en steeds meer zwe
vende kiezers, waartoe ook het D'66-electoraat te rekenen valt, houdbaar zal blijken in 
een zich verenigend Europa, dat op nationaal niveau een doortastend, slagvaardig en 
consistent bestuur vergt op straffe van marginalisering van de nationale belangen.

323 Ibidem, p. XLII-XLIII.
324 W. Drees, De vorming van het regeringsbeleid (Assen 1965) p. 7.
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Bijlagen

Bijlage I. Zetelverdeling Tweede Kamer 1945-1972

KVP ARP CHU PvdA W D

1946 32 13 8 29 6
1948 32 13 9 27 8
1952 30 12 9 30 9
1956 49 15 13 50 13
1959 49 14 12 48 19
1963 50 13 13 43 16
1967 42 15 12 37 17
1971 35 13 10 39 16
1972 27 14 7 43 22

Bron: Parlement en Kiezer
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adviseur ministerie van Overzeese Gebiedsdelen 
p. 26; 52

Hermans, H.G. -  parlementair journalist; poli
tiek secretaris 1946-1948; cultureel attaché N e
derlandse Antillen 1950-1966 
p. 227; 233

Herweyer, S. (CHU) -  directeur cultuur-techni
sche dienst ministerie van Landbouw en Visse
rij
p. 198

Hirschfeld, H.M. -  secretaris-generaal Economi
sche Zaken; regeringscommissaris voor het Eu
ropees Herstelprogramma 1948-1952; Hoge 
Commissaris van Nederland te Jakarta 1950 
p. 65

Hoefnagels, J.P.A. -  lid curatorium KU Nijme
gen 1932-1961; president-curator 1957-1961 
p. 75

Hoefnagels, W.L.G.S. (KVP) -  staatssecretaris 
van Financiën 1965-1966 
p. 174; 175; 196

Hoeven, J. van der -  staatsrechtsgeleerde 
p. 227

Hofstra, H.J. (PvdA) -  lid Tweede Kamer 1945- 
1956, 1959-1960; minister van Financiën
1956-1958
p. 77; 100; 114; 117-119; 121; 128; 131; 132;
247

Holtrop, M.W. -  president-directeur De Neder
landsche Bank 1946-1967 
p. 184

Hoogstraten, J.E. van -  directeur departement 
van Economische Zaken in Nederlands-Indië 
1946-1949 
p. 15; 45

Höppener, R.G.A. (KVP) -  staatssecretaris van 
OKW 1956-1959; lid Eerste Kamer 1963-1969 
p. 136

Horbach, G.J.M. (KVP) -  lid partijbestuur 1956- 
1968 
p. 196

Huysmans, G.W.M. (RKSP/KVP) -  minister 
van Financiën 1945; minister van Economi
sche Zaken 1946-1948 
p. 2; 26; 27; 41

Idenburg, P.J.A. -  directeur kabinet van de luite
nant gouvemeur-generaal 1945-1946; directeur- 
generaal Algemene Zaken 1946-1948; adviseur 
minister van Overzeese Gebiedsdelen 1948- 
1950
p. 15; 17

Jacob, H.L. 's (CHU) -  secretaris-generaal minis
terie van Financiën 1945-1950; vertegenwoor
diger van Financiën in Batavia gedelegeerde van 
de Kroon in Batavia 1949; minister van Oorlog 
en Marine 1950-1951 
p. 64

Jansen, H.L. (KVP) -  algemeen secretaris SER 
p. 91

Joekes, A.M. (VDB/PvdA) -  lid Tweede Kamer 
1925-1948, 1952; fractievoorzitter 1933-1937; 
minister van Sociale Zaken 1948-1952; staats
raad 1952-1960
p. 50; 52-54; 57; 64; 67; 70; 72

Johnson, H. -  vertegenwoordiger van de VS bij 
de Veiligheidsraad 
p. 45

Jong, J. de -  aartsbisschop-coadjutor 1935-1936; 
aartsbisschop 1936-1955 
p. 2

Jong, L. de -  historicus 
p. 230

Jong, P.J.S. de (KVP) -  staatssecretaris van D e
fensie 1959-1963; minister van Defensie 1963- 
1967; minister-president 1967-1971; lid Eerste 
Kamer en fractievoorzitter 1971-1974 
p. 173; 196; 198; 200; 204; 259; 260

Jongejan, W.G.F. -  voorzitter Ondernemingsraad 
voor Nederlands-Indië 
p. 41; 43; 47; 65

Jonkman, J.A. (PvdA) -  minister van Overzeese 
Gebiedsdelen 1946-1948; lid Eerste Kamer 
1948-1966; voorzitter Eerste Kamer 1951-1966 
p. 27; 31; 33-35; 37; 39; 41; 45-47; 64; 236

Juliana -  Koningin der Nederlanden 1948-1980 
p. 73; 117; 149; 164; 220; 222; 227-229; 236; 
248; 253; 264

Kaag, H.A. (KVP) -  hoogleraar Geldwezen KEH 
Tilburg 1927-1968 
p. 26

Kamphuisen, P.W. -  hoogleraar Staats- en admi
nistratief recht KU Nijmegen 1933-1945 
p. 2
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Kan, J.M. -  secretaris-generaal ministerie van 
Binnenlandse Zaken 1954-1959; staatsraad 
1959-1980 
p. 134

Karnebeek, H.M. van (lib.) -  minister van Bui
tenlandse Zaken 1925-1933 
p. 65-67

Kernkamp, J.A. (CHU) -  hoogleraar Staatsrecht 
RU Utrecht 1946-1952; minister van Overzee
se Rijksdelen 1952-1956 
p. 77

Kersten, G.H. (SGP) -  partijvoorzitter 1918- 
1946; lid Tweede Kamer 1922-1945 
p. 124; 247

Kerstens, P.A. (IKP/RKSP/KVP) -  
fractievoorzitter Volksraad 1935-1941; minister 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 1941- 
1944; lid Eerste Kamer 1946-1952 
p. 8

Keynes, J.M. -  Brits econoom  
p. 184

Keyzer, M.J. (W D )  -  staatssecretaris van Ver
keer en Waterstaat 1967-1971 
p. 197; 198

Kieft, J. van de (PvdA) -  lid Eerste Kamer; mi
nister van Financiën 1952-1956 
p. 80; 99; 113; 115; 244

Kleffens, E.N. van (partijloos) -  minister van 
Buitenlandse Zaken 1939-1946; minister zon
der portefeuille en Nederlands vertegenwoordi
ger in de VN-Veiligheidsraad en VN-Economi- 
sche en Sociale Raad 1946-1948; minister van 
Staat 1950
p. 2; 3; 16; 17; 21; 22; 24; 30; 31; 34; 36;
37; 40; 44; 47; 48

Klompé, M.A.M. (KVP) -  lid Tweede Kamer 
1948-1956, 1963-1966; minister van Maat
schappelijk Werk 1956-1963; minister van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
1966-1967; minister van Staat 1971 
p. 91; 118; 119; 129; 134; 246; 153; 187;
196; 198; 215; 221; 222; 224; 246

Koekkoek, A.K. -  hoogleraar Staatsrecht KUB 
Tilburg 
p. 228

Koekoek, H. (BP) -  lid Tweede Kamer en fractie
voorzitter 1963-1981 
p. 149; 153

Kolfschoten, E.J.M. (KVP) -  lid Tweede Kamer 
1959-1967, 1969-1971 
p. 201; 203; 204; 206; 259; 260

Kolfschoten, H.A.M.T. (RKSP/KVP) -  minister 
van Justitie 1945-1946; lid Eerste Kamer 
1946-1948, 1949-1952; burgemeester Eindho
ven 1946-1957; burgemeester ’s-Gravenhage
1957-1968 
p. 88; 92

Kort, W.L.P.M. de (RKSP/KVP) -  lid Tweede 
Kamer 1945-1966; fractievoorzitter 1961-1963 
p. 149; 151-158; 160; 161; 163; 164; 253-256

Kortenhorst, L.G. (RKSP/KVP) -  lid Tweede 
Kamer 1925-1963; voorzitter Tweede Kamer

1948-1963
p. 6; 102-104; 106-108; 121; 244; 245

Korthals, H.A. (LSP/PvdV /W D ) -  lid Tweede 
Kamer 1945-1959; vice-premier en minister 
van Verkeer en Waterstaat 1959-1963; staats
raad 1964-1976 
p. 153

Koster, H.J. de (VVD) -  voorzitter NVW 1961 - 
1967; lid Tweede Kamer 1967,1973-1977; 
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken 1967- 
1971; minister van Defensie 1971-1973; lid 
Eerste Kamer 1977-1980; staatsraad in buiten
gewone dienst 1980-1984 
p. 210; 218

Kraaijvanger, E.H.A. (KVP) -  lid Eerste Kamer 
1946-1971 
p. 88

Kraemer, H. (PvdA) -  hoogleraar Geschiedenis 
van de godsdiensten RU Leiden 
p. 14

Kruis, H.J. -  chefslaf Koninklijke Landmacht
1945-1951 
p. 49; 66-69

Lammers, G.J. -  directeur RVD 
p. 158; 183

Langman, H. (VVD) -  minister van Economi
sche Zaken 1971-1973 
p. 219

Lardinois, P.J. (KVP) -  lid Tweede Kamer 1963- 
1967; minister van Landbouw & Visserij
1967-1972 
p. 197

Lennep, E. van -  thesaurier-generaal Financiën 
1951-1969; secretaris-generaal OESO; minister 
van Staat 1986 
p. 195; 198

Lieftinck, P. (CHU/PvdA) -  minister van Finan
ciën 1945-1952
p. 3; 18; 23; 26; 41; 42; 45; 46; 63; 64; 68- 
70; 228; 235-237

Loeff, J.A.L.M. (KVP) -  burgemeester 's-Herto- 
genbosch 
p. 88; 92

Logemann, J.H.A. (PvdA) -  minister van Over
zeese gebiedsdelen 1945-1946; lid Tweede Ka
mer 1946-1948
p. 3; 8; 13; 15; 20; 26; 27; 36; 37; 235

Louw, A. van der (PvdA) -  partijvoorzitter 1971- 
1975; burgemeester Rotterdam 1974-1981; mi
nister van Cultuur, Recreatie en Maatschappe
lijk Werk 1981-1982 
p. 217; 262

Lovink, H.J.A. -  ambassadeur; secretaris-gene- 
raal Buitenlandse Zaken 1948-1949; Hoge Ver
tegenwoordiger van de Kroon 1949 
p. 17

Lucas, A.M. (KVP) -  lid Tweede Kamer 1946- 
1966
p. 110; 117; 118; 124

Luns, J.M.A.H. (KVP) -  minister zonder porte
feuille (buitenlands beleid, met name niet-Eu- 
ropese zaken) 1952-1956; minister van Buiten
landse Zaken 1956-1971; secretaris-generaal
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NAVO
p. 112; 118; 124; 129; 134; 136; 196; 198;
248

Maarseveen, J.H. van (RKSP/KVP) -  lid Tweede 
Kamer 1937-1946; minister van Justitie 1946- 
1948; minister van Binnenlandse Zaken 1948- 
1949, 1951; minister van Overzeese Gebiedsde
len 1949-1951
p. 5; 6; 10; 23; 41; 63; 65; 71; 73 

Maas, P.F. -  hoogleraar Parlementaire geschiede
nis KU Nijmegen 
p. 165

Mansholt, S.L. (SDAP/PvdA) -  minister van 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
1945-1958; lid commissie EG 1958-1972; 
voorzitter commissie EG 1972-1973
p. 18; 23; 41; 45; 63; 67; 93; 99; 100; 105; 
106; 111; 115; 216; 244 

Marijnen, V.G.M. (KVP) -  minister van Land
bouw en Visserij 1959-1963; minister-presi
dent 1963-1965
p. 153-155; 161-168; 196; 254-256  

Matser, Ch.G. (KVP) -  lid Tweede Kamer 1946; 
wnd. partijvoorzitter 1953-1954; lid partijbe
stuur 1946-1956; lid Eerste Kamer 1956-1969; 
burgemeester van Arnhem 
p. 33; 35

Meij, L.J -  hoogleraar Bedrijfshuishoudkunde 
RU Groningen 
p. 77

Michiels van Kessenich, W. (RKSP/KVP) -  
burgemeester van Maastricht 
P- 1; 2

Michiels van Verduynen, E.F.M.J. -  ambassa
deur te Londen
p. 17; 22; 24; 32; 33; 36; 37; 39; 40; 52; 58; 
64

Mierlo, H.A.F.M.O. van (D'66) -  lid Tweede 
Kamer 1967-1974, 1986-heden; fractievoorzit
ter 1967-1974, 1986-heden; lid Eerste Kamer 
1983-1986; minister van Defensie 1981-1982 
p. 206

Mitcheson, J.W.L. -  consul-generaal van het 
Verenigd Koninkrijk te Batavia 
p. 30

Mook, H.J. van -  luitenant-gouverneur-generaal 
1939-1948; minister van Koloniën 1942-1945 
p. 8; 13; 15; 17; 20; 25; 29; 34-39; 41-43; 46- 
48; 64; 72; 235; 236 

Moorman, H.C.W. (KVP) -  staatssecretaris van 
Marine 1949-1959; staatssecretaris van Oorlog
1950-1952 
p. 68; 111; 136 

Mozer, A. (PvdA) -  internationaal secretaris
1946-1958; kabinetschef EG-commissaris S. 
Mansholt 1958-1972
p. 216

Nederhorst, G.M. (PvdA) -  lid Tweede Kamer
1946-1971; fractievoorzitter 1965-1967; lid 
Eerste Kamer 1971-1977 
p. 174; 175; 179-181; 184;186-188; 258 

Neher, L. (PvdA) -  directeur-generaal PTT 1945- 
1947, 1949-1954; minister van Wederopbouw

en Volkshuisvesting 1947-1948; gedelegeerde 
van het opperbestuur 1948-1949 
p. 9; 26; 35; 46; 48; 52; 54 

Nelissen, R.J. (KVP) -  lid Tweede Kamer 1963- 
1970; minister van Economische Zaken 1970- 
1971; minister van Financiën 1971-1973 
p. 209; 215; 219; 224 

Niftrik, G.C. van (CHU) -  hoogleraar Theologie 
UvA Amsterdam 1946-1972; Lid hoofdbestuur 
CHU 1946-1970 
p. 52

Nispen tot Pannerden, A.J.M. -  raad-adviseur Al
gemene Zaken 1946-1961; secretaris-generaal 
Algemene Zaken 1961-1972 
p. 162; 165 

Nolens, W.H. (RKSP) -  lid Tweede Kamer 
1896-1931; voorzitter RKSP-fractie 1910-1931 
p. 228

Otten, P.F.S. -  presidenl-directeur NV Philips 
p. 44; 45; 236 

Oud, P.J. (V D B/PvdA /W D ) -  lid Tweede Ka
mer 1917-1933, 1937-1938, 1948-1963; mi
nister van Financiën 1933-1937; fractie- en 
partijvoorzitter 1949-1963 
p. 49; 50; 52; 54; 56; 59-61; 69; 70; 79; 99; 
101; 102; 106; 108; 110; 122; 124; 125; 135; 
140; 142-144; 149; 237-241; 244; 247-249; 
252

Peters -  vertegenwoordiger Duyvisfabrieken 
p. 45

Piekaar, A.J. -  directeur-generaal Wetenschaps
beleid tot 1975; staatsraad in buitengewone 
dienst 1977-1980 
p. 218; 219 

Pius XI -  paus van 1922-1939 
p. 229

Ploeg, C.J. van der (KVP) -  lid Tweede Kamer
1949-1971 
p. 197

Ploeg, S. van der (PvdA) -  lid Eerste Kamer
1963-1965; lid Tweede Kamer 1965-1971 
p. 216

Poll, M.J.M. van (RKSP/KVP) -  lid Tweede 
Kamer 1929-1946; lid commissie-generaal
1946-1947 
p. 15; 30; 37 

Pot, L. -  officier Bureau Inlichtingen te Den 
Haag 
p. 1

Pous, J.W. de (CHU) -  staatsraad 1958-1959; 
minister van Economische Zaken 1959-1963; 
voorzitter SER 1964-1984 
p. 175; 181; 187-189; 219; 224 

Prakke, L. -  hoogleraar Staatsrecht UvA Amster
dam 
p. 249

Price, B. -  hoofd Amerikaanse censuurdienst 
p. 45

Quarles van Ufford, C.G.C. (CHU) -  commissa
ris van de koningin Gelderland 1946-1957 
p. 27

Quay, J.E. de (KVP) -  minister van Oorlog 
1945; commissaris van de koningin Noord-Bra-
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bant 1946-1959; minister-president 1959-1963; 
lid Eerste Kamer en fractievoorzitter 1963- 
1966; vice-premier en minister van Verkeer en 
Waterstaat 1966-1967
p. 2; 3; 14; 26; 146; 148; 149; 151-156; 158; 
159; 161-164; 173; 181-183; 187; 189; 194; 
230; 249; 250; 252-254; 256; 258

Raalte, E. van -  parlementair journalist en 
staatsrechtgeleerde 
p. 207; 240

Reinalda, M.A. (PvdA) -  lid Eerste Kamer 1937- 
1947; fractievoorzitter 1946-1947; commissa
ris van de koningin Utrecht 1947-1954; staats
raad 1955-1963 
p. 102

Riel, H. van (VVD) -  lid Eerste Kamer 1956- 
1976; fractievoorzitter 1958-1976 
p. 168

Rietveld, L.C. -  secretaris-generaal van het mi
nisterie van Oorlog 
p. 66

Ringers, J.A. (partijloos) -  minister van Open
bare Werken en Wederopbouw 1946-1947 
p. 27

Röell, E.W. -  directeur Kabinet der Koningin 
1959-1968
p. 108-110; 164; 165; 192; 194; 244

Roemers, D. (PvdA) -  lid Tweede Kamer 1952- 
1967; voorzitter NVV 1959-1965 
p. 114

Roijen, J.H. van -  minister zonder portefeuille
1945-1946; minister van Buitenlandse Zaken 
1946; ambassadeur te Canada 1946-1950; 
Nederlandse vertegenwoordiger in de Veilig
heidsraad 1949-1964; ambassadeur te Londen
1964-1970
p. 16; 17; 20; 22; 24; 52

Romme, C.P.M. (RKSP/KVP) -  buitengewoon 
hoogleraar Sociaal recht KEH Tilburg; lid Eer
ste Kamer 1937; minister van Sociale Zaken 
1937-1939; lid Tweede Kamer 1933, 1946- 
1961; fractievoorzitter 1946-1961; lid Raad van 
State 1962-1972
p. 5; 6; 8; 10-12; 14; 17; 18; 21; 22; 33; 37; 
39; 43; 50; 51; 56; 58-60; 63; 72; 74-79; 81; 
83; 88-95; 97; 100; 102-104; 106-108; 110- 
123; 126-128; 140; 142-144; 146; 149; 152- 
160; 166; 167; 169; 173; 221; 224; 228; 230- 
232; 234; 235; 237-240; 243-250; 252-254; 
264; 265

Roolvink, B. (ARP) -  staatssecretaris van Socia
le Zaken en Volksgezondheid 1959-1963; lid 
Tweede Kamer 1963-1967, 1972-1977; fractie
voorzitter 1965-1967; minister van Sociale Za
ken en Volksgezondheid 1967-1971 
p. 175; 179; 181; 182; 185-189

Roosjen, A.B. (ARP) -  lid Tweede Kamer 1937- 
1963; partijvoorzitter 1955-1956; voorzitter 
NCRV 1948-1965 
p. 165

Ruijs de Beerenbrouck, Ch.J.M. (RKSP) -  lid 
Tweede Kamer 1905-1918; gouverneur van 
Limburg 1918; minister-president 1918-1925,

1929-1933; voorzitter Tweede Kamer 1925- 
1929, 1933-1936 
p. 124; 125; 228; 230; 233; 241 

Ruppert, M. (ARP) -  lid Eerste Kamer 1954- 
1959; staatsraad 1959-1973; vice-president 
Raad van State 1973-1980; minister van Staat
1980
p. 215; 217-225; 263 

Rutgers, A.A.L. (ARP) -  gouverneur Suriname
1928-1933; lid Tweede Kamer 1933-1936; 
staatsraad 1936-1956; vice-president Raad van 
State 1956-1959
p. 120; 247

Rutten, F.J.Th. (KVP) -  hoogleraar Psychologie 
KU Nijmegen 1933-1948, 1952-1970; minis
ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
1948-1952 
p. 75; 88; 94 

Samkalden, I. (PvdA) -  minister van Justitie 
1956-1958; lid Tweede Kamer 1959-1960; lid 
Eerste Kamer 1960-1965; burgemeester van 
Amsterdam; minister van Staat 1985 
p. 131

Sanders, P. (PvdA) -  secretaris-generaal van de 
Commissie-Generaal 1946-1947 
p. 30

Sassen, E.M.J.A. (RKSP/KVP) -  lid Tweede 
Kamer 1946-1948; minister van Overzeese ge
biedsdelen 1948-1949 
p. 6; 64; 72 

Schagen van Leeuwen, J.J.A. (partijloos) -  mi
nister van Marine 1946-1947 
p. 35; 37; 40 

Schaik, J.R.H. van (RKSP/KVP) -  lid Tweede 
Kamer 1917-1948; voorzitter Tweede Kamer
1929-1933, 1939-1948; minister van Justitie
1933-1937; vice-premier en minister zonder 
portefeuille belast met De West 1948-1951; 
minister van Staat 1951; staatsraad 1951-1960; 
curator KU Nijmegen vanaf 1931, president- 
curator 1949-1957
p. 6; 8; 10-12; 18; 22; 26; 39; 55; 57; 61; 62; 
69; 70; 72; 73; 75; 101; 102; 228; 231; 232; 
238; 239; 245; 250 

Schermerhom, W. (VDB/PvdA) -  minister-presi
dent 1945-1946; voorzitter commissie-generaal
1946-1947; lid Tweede Kamer 1948-1951; lid 
Eerste Kamer 1951-1960 
p. 1-3; 7-9; 11-14; 16; 26; 27; 29-31; 33; 35- 
37; 70; 167; 231-233; 254 

Schmal, J.J.R. (CHU) -  lid Tweede Kamer
1946-1963 
p. 99; 244

Schmelzer, W.K.N. (KVP) -  staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en PBO 
1956-1959; staatssecretaris van Algemene Za
ken 1959-1963; lid Tweede Kamer 1963-1971; 
fractievoorzitter 1963-1971; minister van Bui
tenlandse Zaken 1971-1973 
p. 166; 168; 169; 171-175; 179-182; 186-189; 
192-200; 219; 224; 242; 256-259
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Sehokking, W.F. (CHU) -  minister van Oorlog 
en Marine 1948-1950; staatsraad 1951-1960 
p. 55; 66-70 

Scholten, W. (CHU) -  lid Tweede Kamer 1963- 
1971, 1973-1976; staatssecretaris van Finan
ciën 1971-1973; staatsraad 1976-1978; minis
ter van Defensie 1978-1980; vice-president 
Raad van State 1980-heden 
p. 183; 199

Scholten, Y. (CHU) -  staatssecretaris van OKW 
1959-1963; minister van Justitie 1963-1965 
p. 213; 261

Schouten, J. (ARP) -  lid Tweede Kamer 1918- 
1956; fractievoorzitter 1933-1956; partijvoor
zitter 1933-1955; staatsraad 1956-1958 
p. 18; 21; 43; 44; 77; 79; 80; 88; 103; 108- 
113; 244;252  

Schueren, J.B.G.M. de van der (KVP) -  
commissaris van de koningin Overijssel 1946-
1964
p. 52; 91-94; 243 

Sjahrir, S. -  premier Republik Indonesia 1945-
1947
p. 20; 24; 25; 29-31 

Soekarno, A. -  president Republik Indonesia
1945-1966 
p. 29

Someren-Downer, H. (VVD) -  lid Tweede Kamer 
1959-1968; partijvoorzitter 1969-1975; lid Eer
ste Kamer en fractievoorzitter 1974-1980 
p. 257

Speekenbrink, A.B. -  adviseur voor financiële en 
economische aangelegenheden bij het Hoge 
Commissariaat in Jakarta 
p. 91

Spoor, S.H. -  commandant van het Nederlandse 
leger in Indonesië 1946-1949 
p. 15; 29; 32; 64; 235 

Staf, C. (CHU) -  minister van Oorlog en Marine
1951-1959; minister van Landbouw en Visserij
1958-1959
p. 74; 81; 85; 91; 95-97; 103; 106; 108; 113; 
127;129; 134-137; 166; 168; 241; 243 

Starkenborgh Stachouwer, A.W.L. Tjarda van -  
gouvemeur-generaal Nederlands-Indië 1936- 
1945; ambassadeur te Parijs 1946-1951; minis
ter van Staat 1956 
p. 17; 20-22; 24; 25; 117 

Steenberghe, M.P.L. (RKSP/KVP) -  minister 
van Economische Zaken 1934-1935; minister 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 1937- 
1939; minister van Economische Zaken / Han
del, Nijverheid en Landbouw 1939-1941 
p. 68; 92; 94; 175; 228 

Steenkamp, PA.J.M . (KVP/CDA) -  lid Eerste 
Kamer 1965-heden; voorzitter Eerste Kamer 
1983-1991
p. 206-208; 213; 215; 220; 224; 229; 260 

Steinkühler, A.M.J.C. (KVP) -  lid Eerste Kamer
1946-1952 
p. 26

Stikker, D.U. (PvdV/VVD) -  lid Eerste Kamer
1945-1948; fractie- en partijvoorzitter 1945-

1948; minister van Buitenlandse Zaken 1948- 
1952; ambassadeur te Londen 1952-1958; se- 
cretaris-generaal NAVO 1961-1964 
p. 49; 52; 55; 56; 65; 66; 68-70; 72; 77; 80; 
237; 238; 240; 241; 250 

Stoffels-van Haaften, J.M. (VVD) -  lid Tweede 
Kamer 1955-1967 
p. 165

Struycken, A.A.M. (KVP) -  minister van Justi
tie 1950-1951, 1966-1967; gouverneur Neder
landse Antillen 1951-1957; vice-premier en 
minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvor
ming en PBO 1956-1959; staatsraad 1959- 
1966,1967-1970
p. 118; 120; 121; 123-131; 133-137; 248 

Stuijvenberg, A. (PvdA/DS'70) -  staatssecretaris 
van Binnenlandse Zaken 1971-1972 
p. 209

Stuyt, C.G. (KVP) -  diplomaat 
p. 91-94; 243 

Stuyt, L.B.J. (KVP) -  curator KU Nijmegen
1961-1972; minister van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne 1971-1973; minister van We
tenschapsbeleid 1972-1973; staatsraad in bui
tengewone dienst 1980-1984 
p. 219

Suurhoff, J.G. (SDAP/PvdA) -  vice-voorzitter 
NVV 1949-1952; lid Tweede Kamer ; minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid 1952- 
1958; partijvoorzitter 1961-1965; minister van 
Verkeer en Waterstaat 1965-1966 
p. 77; 93; 99; 105-107; 131; 244 

Swope, H.B. -  public relations officer 
p. 44

Tellegen, M. A. -  directeur Kabinet der Koningin
1945-1959
p. 13; 50; 73; 74; 76; 92; 93; 118; 120; 128; 
240;246

Tempel, J. van den (SDAP/PvdA) -  lid Tweede 
Kamer 1915-1939; minister van Sociale Zaken 
1939-1945 
p. 53

Teulings, F.G.C.J.M. (RKSP/KVP) -  lid Twee
de Kamer 1929-1948; lid Eerste Kamer 1948- 
1949, 1952-1957; vice-fractievoorzitter 1946- 
1948; minister van Binnenlandse Zaken 1949- 
1951; vice-premier en minister zonder porte
feuille 1951-1952 
p. 11; 74; 75; 83; 89; 93; 97 

Thiel, F.J.F.M. van (KVP) -  lid Tweede Kamer
1948-1952, 1956-1972; minister van Maat
schappelijk Werk 1952-1956; voorzitter A lge
meen Katholieke Werkgeversverbond 1958- 
1963; voorzitter Tweede Kamer 1963-1972 
p. 112; 151; 166 

Thijn, E. van (PvdA) -  lid Tweede Kamer 1967- 
1981; fractievoorzitter 1973-1978; minister 
van Binnenlandse Zaken 1981-1982, 1994- 
heden; burgemeester van Amsterdam-1994 
p. 201; 222; 262 

Tilanus, A.D.W. (CHU) -  partijvoorzitter 1966- 
1968; lid Tweede Kamer 1963-1977; fractie-
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voorzitter 1968-1969, 1972-1973 
p. 212; 219

Tilanus, H.W. (CHU) -  lid Tweede Kamer 1922- 
1963; partijvoorzitter 1939-1958; fractievoor
zitter 1939-1963
p. 19; 21; 50-56; 59; 60; 69; 80; 87; 88; 103; 
104; 108;110; 112; 113;121-123; 127; 140- 
144; 149; 237-239; 244; 248; 252

Tilburg, J. van (PvdA) -  lid Eerste Kamer 1951- 
1955; gouverneur van Suriname 1956-1962 
p. 101

Tinbergen, J. (SDAP/PvdA) -  directeur Centraal 
Planbureau 
p. 107

Toxopeus, E.H. (VVD) -  lid Tweede Kamer 
1956-1959, 1965-1969; fractievoorzitter 1966- 
1969; minister van Binnenlandse Zaken 1959- 
1965; commissaris van de koningin Groningen 
1970-1980; staatsraad 1980-1988; minister van 
Staat 1985
p. 149; 155; 160; 161; 180; 181; 193; 194; 
197-200; 255; 259

Tromp, Th.Ph. (lib.) -  minister van Waterstaat 
1945 
p. 3

Udink, B.J. (CHU) -  minister zonder portefeuille 
belast met Ontwikkelingssamenwerking 1967- 
1971; minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening 1971-1973; minister van 
Verkeer en waterstaat 1972-1973 
p. 182; 198; 219

Utermark -  vertegenwoordiger NV Philips te 
New York 
p. 44

Uyl, J.M. den (PvdA) -  directeur Wiardi-Beck- 
manstichting 1949-1962; lid Tweede Kamer 
1956-1963, 1967-1973, 1978-1981, 1982- 
1987; fractievoorzitter 1967-1973, 1978-1981, 
1982-1986; minister van Economische Zaken
1965-1966; minister-president 1973-1977; 
vice-premier en minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 1981-1982 
p. 191; 192; 201; 202; 206; 216-218; 220; 
222; 223; 225; 229; 240; 262; 263

Veen, C. van (CHU) -  staatssecretaris van Bin
nenlandse Zaken 1967-1971; minister van On
derwijs 1971-1973; staatsraad in buitengewone 
dienst 1985-heden 
p. 219

Veen, Th.W. van (PvdA) -  hoofdredacteur Het 
Vrije Volk 
p. 216

Veenendaal-van Meggelen, S. van (PvdA/DS'70) 
-  lid Tweede Kamer 1970-1971, 1972-1977; 
staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maat
schappelijk Werk 1971-1972 
p. 209

Veer, B.I.A.A. ter -  directeur-generaal bijzondere 
rechtspleging ministerie van Justitie 
p. 16

Veld, J. in 't (SDAP/PvdA) -  burgemeester 
Zaandam 1937-1948; lid Eerste Kamer 1937- 
1948,1952-1964; minister van Wederopbouw

en Volkshuisvesting 1948-1952; staatsraad
1964-1970
p. 63; 65

Veldkamp, G.M.J. (KVP) -  staatssecretaris van 
Economische Zaken 1952-1961; minister van 
Sociale Zaken 1961-1967 
p. 111; 161; 163; 164; 173; 175; 187; 188; 
190; 255;265

Verdam, P.J. (ARP) -  minister van Binnenlandse 
Zaken 1966-1967; lid Eerste Kamer 1967- 
1970; commissaris van de koningin Utrecht 
1970-1980; staatsraad in buitengewone dienst
1980-1984 
p. 197

Veringa, G.H. (KVP) -  buitengewoon hoogleraar 
Penitentiair recht KU Nijmegen 1965-1967; 
minister van OKW 1967-1971; fractievoorzit
ter 1971-1972; staatsraad 1972-heden 
p. 206

Vermeer, E.A. (PvdA) —lid Tweede Kamer 1946- 
1960; partijvoorzitter 1955-1960 
p. 101; 114

Verrijn Stuart, G.M. -  directeur Amsterdamsche 
Bank 
p. 65; 69

Vondeling, A. (PvdA) -  lid Tweede Kamer 1946- 
1958, 1959-1965, 1967-1979; minister van 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
1958; fractievoorzitter 1962-1965; vice-premier 
en minister van Financiën 1965-1966; partij
voorzitter 1969-1971; voorzitter Tweede Kamer
1972-1979
p. 131; 149; 155; 160; 163; 174; 175; 183; 
184; 215; 242; 253; 255; 257; 262; 264

Vonhoff, H. (VVD) -  lid Tweede Kamer 1967- 
1971, 1973-1974; staatssecretaris CRM 1971- 
1973; burgemeester van Utrecht 1974-1980; 
commissaris van de koningin Groningen 1980- 
heden 
p. 257

Vonk, G. (PvdV/VVD) -  lid Tweede Kamer
1946-1952 
p. 44

Voorst tot Voorst, H.F.M. van (RKSP) -  luite- 
nant-generaal b.d.; lid Eerste Kamer 1946- 
1949; staatsraad 1949-1961 
p. 22

Voorst tot Voorst, J.J.G. van (RKSP) -  generaal 
p. 22

Vorrink, J.J. (SDAP/PvdA) -  voorzitter SDAP
1934-1946; lid Eerste Kamer 1935-1946; lid 
Tweede Kamer 1946-1953; voorzitter PvdA
1946-1953
p. 36; 37; 43; 235; 236

Vos, H. (SDAP/PvdA) -  lid Tweede Kamer 
1937-1945; minister van Handel en Nijverheid
1945-1946; minister van Verkeer en Waterstaat
1946-1948; lid Eerste Kamer 1956-1968; frac
tievoorzitter 1960-1968; partijvoorzitter 1953- 
1955
p. 18; 26; 27; 41; 100; 233
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Vos van Steenwijk, J.E. de -  commissaris van 
de koningin Noord-Holiand 1945-1954 
p. 66; 68; 69

Voskuil, K. (PvdA) -  hoofdredacteur Het Vrije 
Volk  
p. 216

Vries, F. de (CHU) -  hoogleraar Economie UvA  
Amsterdam; lid hoofdbestuur CHU 
p. 52

Walsum, G.E. van (CHU/PvdA) -  lid Tweede 
Kamer 1946-1948; lid Eerste Kamer 1948- 
1955; burgemeester van Rotterdam 1952-1965 
p. 101; 165

Wellen, J.W. -  directeur-generaal Landbouw, mi
nisterie Landbouw en Visserij 
p. 197

Wells, S. -  Amerikaans onderminister van Bui
tenlandse Zaken 1941-1945 
p. 24

Welter, Ch.J.I.M. (RKSP/KVP/KNP) -  minister 
van Koloniën 1925-1926, 1937-1939, 1939- 
1941; lid Tweede Kamer 1948-1956 
p. 99; 244

Wiegel, H. (W D )  -  lid Tweede Kamer 1967- 
1977, 1981-1982; fractievoorzitter 1971-1977,
1981-1982; minister van Binnenlandse 2^aken 
en vice-premier 1977-1981 
p. 219; 258; 262

W ijffels, F.C.M. (RKSP/KVP) -  minister van 
Sociale Zaken en Waterstaat 1945; lid Eerste 
Kamer 1945-1948; lid Tweede Kamer 1952- 
1955 
p. 9

Wilhelmina -  Koningin der Nederlanden 1898-
1948
p. 1; 228-236; 238; 264

Willem I -  Koning der Nederlanden 1814-1840 
p. 24

Willem III -  Koning der Nederlanden 1849-1890 
p. 248

Willems, J.M. (PvdA) -  lid Tweede Kamer
1946-1970 
p. 113; 114

W ilson, J.J.C.P. -  generaal 
p. 66

Witte, H.B.J. (KVP) -  minister van Volkshuis
vesting, Wederopbouw en Bouwnijverheid
1952-1959; minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening 1966-1967 
p. 88; 99; 102; 103; 105-107; 110-112; 114; 
115; 129; 134; 135; 244; 245

Witteveen, H.J. (VVD) -  lid Eerste Kamer 1958- 
1963; minister van Financiën 1963-1965; lid 
Tweede Kamer 1965-1967; vice-premier en mi
nister van Financiën 1967-1971 
p. 195-198

Zandt, P. (SGP) -  lid Tweede Kamer 1925-1961 
p. 99; 244

Zeeuw, D. de (KVP) -  partijvoorzitter 1971- 
1975; lid Eerste Kamer 1970-1975 
p. 216

Zijlstra, J. (ARP/CDA) -  minister van Econo
mische Zaken 1952-1959; minister van Finan

ciën 1958-1963; lid Eerste Kamer 1963-1966; 
minister-president 1966-1967; president De 
Nederlandsche Bank 1967-1980; minister van 
Staat 1983
p. 93; 106; 113; 118; 124; 127-130; 134-137; 
149; 156; 161; 162; 173-175; 180-183; 187- 
198; 200; 204; 242; 244; 248; 249; 252; 256; 
258; 259
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Prof. dr. L. Rogier schreef over de persoon 
Beel:“Een man met een prozaïsch en stroef 
voorkomen, waarmee ook zijn stijl en optreden 
in overeenstemming zijn. De geslotenheid van 
zijn karakter ligt hierin verborgen. Als dr. Beel bij 
bijna elke kabinetsformatie ten tonele komt, gaat 
het slot op de staatskeuken. Alleen dr. Beel 
heeft de passende sleutel; voor de elfde maal na 
de oorlog. Iedereen die met hem spreekt torst 
de zwaarte van de opgelegde zwijgplicht. En wee 
degene die deze plicht schendt. Hij moet zich 
schuldig vinden als een pastoor die uit de 
biechtstoel klapt. Dat is misschien de reden, 
waarom men hem in die dagen van de 
openbaarheid in de democratie de naam heeft 
gegeven van: ‘de onderkoning’, ‘het politieke 
slechtweermannetje’, ‘de patroon voor hopeloze 
zaken’, ‘de politieke batman’ en de ‘sfinx van 
Wassenaar’.”
Uit deze opsomming blijkt hoe moeilijk men de 
politicus Beel kon plaatsen. Drs. R.J.J. Stevens, 
verbonden aan het Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis heeft de formatiedagboeken van 
L.J.M. Beel bewerkt. Deze dagboeken beginnen 
met de formatie van het naoorlogse kabinet- 
Schermerhorn-Drees en eindigen bij de formatie 
van het kabinet-Den Uyl. In zijn verhullend 
taalgebruik beschrijft Beel de formatieperikelen 
en onthult ons zijn rol tijdens formaties, zijn 
relatie met de koningin en de naoorlogse politici. 
Zijn formatiedagboeken werpen een nieuw licht 
op de naoorlogse kabinetsformaties en vooral op 
de formatiepraktijk. Mr. drs. L.J. Giebels die een 
biografie van Beel voorbereidt heeft zijn 
medewerking verleend aan de redactie.
Prof. dr. P.F. Maas tekende voor een 
slotbeschouwing die de politicus Beel in een 
ander daglicht stelt en de ‘sfinx van Wassenaar’ 
uit zijn schaduw laat treden.

Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, ’s-Gravenhage


