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TEN GELEIDE

G.A.M. Beekelaar

Dit is de zeventiende aflevering van het jaarboek van het Centrum voor 
Parlementaire Geschiedenis, Politieke Opstellen. Tot nu toe was dit jaarboek 
vooral een relatiegeschenk. Met behoud van die functie wil het Centrum 
vanaf heden op de eerste plaats het tijdschrift zien als forum voor weten
schappelijk verantwoorde publicaties op het terrein van de Nederlandse 
parlementaire geschiedenis. Ook bijdragen van buiten het Centrum worden 
welkom geheten.

Deze aflevering is nog geheel gevuld met artikelen van medewerkers 
van het Centrum. De bundel opent met het opstel van dr. J.W.L. Brouwer 
over de positie van ons staatshoofd in het politieke bestel sinds 1945. Voor 
zover het beschikbare bronnenmateriaal en de literatuur het toelaten, 
maakt hij een vergelijking tussen het staatkundig optreden van de konin
ginnen Juliana en Beatrix. In 1996 wees een opinie-onderzoek uit dat een 
meerderheid van de geënquêteerden van mening was dat Beatrix meer in
vloed'op de politiek uitoefende dan Juliana had gedaan. Dat is volgens 
Brouwer een verkeerde veronderstelling van zaken. Het beeld van een 
zweverige, nukkige Juliana dat thans in zwang is, is beslist niet representa
tief voor haar bewind. Vooral sinds de jaren vijftig heeft Juliana moeten be
rusten in de beperking van haar politieke invloed. Dat zij desalniettemin in 
de loop der jaren een groot gezag verwierf en zelfs tenminste een deel van 
haar invloed wist te behouden, laat de auteur in zijn opstel zien. De enquê
teresultaten uit 1996 tonen hoe tijdgebonden de beeldvorming over het 
staatshoofd is. Zo lijkt het dus alsof het regerend staatshoofd het telkens be
ter doet dan zijn voorganger.

Drs. Peter van Griensven gaat in zijn bijdrage in op het proces van res
tauratie en vernieuwing na de Duitse bezetting. Nederland en België ston
den direct na de Tweede Wereldoorlog op verschillende terreinen voor de 
keuze of de draad van voor de bezetting weer werd opgevat of dat er nieuwe 
wegen bewandeld moesten worden. Tijdens de bezetting hebben velen zich 
met dit vraagstuk beziggehouden en zijn er plannen gesmeed, zowel in be
zet gebied als in Engeland, waar de Nederlandse en Belgische regeringen in 
ballingschap zetelden. Of de plannen na de bevrijding ook konden worden 
verwezenlijkt was afhankelijk van vele factoren. Van Griensven belicht 
met name de ontwikkelingen in België en Nederland op het gebied van de 
partijpolitieke verhoudingen en de arbeidsverhoudingen.

De drie volgende bijdragen gaan over zaken uit de jaren vijftig. Het arti
kel van drs. J.f.M. Ramakers gaat in op een affaire van de minister van We
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Ten geleide

deropbouw en Volkshuisvesting in de kabinetten Drees-Van Schaik en 
Drees II, de sociaal-democraat J. in 't Veld. Deze kwam vlak voor zijn ver
trek als minister in 1952 voor het eerst, en voor het laatst, op p o litieke  
gronden in aanvaring met het parlement. Zonder de Kamer daarover van 
tevoren in te lichten, had hij een pand aangekocht voor de huisvesting van 
een aantal overheidsdiensten, waarmee hij het budgetrecht met voeten 
trad. Ramakers probeert de vraag te beantwoorden waarom de Kamer van 
het incident een principekwestie maakte en waarom In 't Veld de confron
tatie desondanks zonder kleerscheuren overleefde.

In de daaropvolgende bijdrage analyseert drs. P.B. van der Heiden de ver
kiezingen van 1952, welke zouden leiden tot de formatie van het derde ka- 
binet-Drees. Verkiezingen die niet erg leefden in het land, maar met een 
opm erkelijke uitslag. Onverwacht behaalde de PvdA een forse winst, 
waarmee zij de KVP in stemmenaantal voorbij streefde. De winst voor de 
PvdA was vooral te danken aan de populariteit van de man die in alle kies
districten bovenaan de kandidatenlijst stond: minister-president Willem 
Drees. Drees was, net als zijn huidige erfopvolger Wim Kok, veel populair
der dan zijn partij. De winst van de PvdA ging ten koste van de christelijke 
partijen, waardoor de uitslag in termen van 'doorbraak' werd vertaald. Een 
doorbraak die van relatief korte duur zou blijken. Zeven jaar later nam de 
KVP het voortouw weer over, om dat tot eind jaren zestig stevig in handen 
te houden.

Mr. drs. Johan C.F.f. van Merriënboer stelt in zijn studie een aantal vra
gen bij enkele incidenten uit 1954. In november 1954 kwam het bij de be
handeling van de begroting van Justitie tot twee incidenten. Eerst botste . 
PvdA-fractievoorzitter Jaap Burger met minister L.A. Donker van Justitie, 
óók PvdA, en kort daarop vlogen freule C.W.I. Wttewaall van Stoetwegen 
van de CHU en de socialist Johan Scheps elkaar in de haren. Wat was de 
achtergrond van dit gekibbel? Had het politieke gevolgen? Kamervoorzitter 
L.G. Kortenhorst verzuimde in te grijpen toen de sprekers in de hitte van 
het debat zeer 'onvriendelijk' werden. Nog diezelfde dag werden in overleg 
tussen de freule en Scheps twee zinnen uit de Handelingen  geschrapt, maar 
de volgende morgen verschenen de geschrapte passages natuurlijk wèl in 
verschillende kranten, al dan niet groot opgemaakt. Had de parlementaire 
pers zelfcensuur moeten toepassen? De bekende deken van de parlemen
taire pers Dr. Ernst van Raalte pleitte in Vrij Nederland voor zelfbeperking, 
tot groot ongenoegen van zijn collega’s. Ruim een week later vond een 
vergadering van de parlementaire pers plaats waarbij een door de meerder
heid van de leden ondertekende motie van wantrouwen tegen voorzitter 
Van Raalte werd ingediend. De voorzitter trad daarop af.

Drs. M aartje H. Verweij gaat in haar bijdrage in op de rol van het Neder
landse parlem ent ten opzichte van de Conferentie over Veiligheid en Sa
menwerking in Europa, die van 1973 tot 1975 in Helsinki en Genève moei
zaam geprobeerd heeft de kloof tussen Oost en West te overbruggen. Erg 
succesvol waren deze jaren niet. Pas in 1994 verenigden zich bijna alle sta
ten zich in de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa 
(OVSE). Het dilemma van de jaren zeventig werd kernachtig verwoord
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G.A.M. Beekelaar

door de socialist Piet Dankert, die zich afvroeg hoeveel zin het had dat de
mocratische staten met totalitaire regeringen onderhandelden over men
senrechten, als ze omwille van vrede en veiligheid niet bereid waren res
pect voor die mensenrechten af te dwingen. Ondanks de moeilijke positie 
van de onderhandelaars op deze conferentie tijdens de Koude Oorlog wer
den er wel enige resultaten geboekt. Het Nederlandse aandeel daarin en de 
discussies in het Nederlandse parlement behandelt de auteur uitvoerig in 
haar artikel.

In een slotbijdrage geeft drs. P.B. van der Heiden een overzicht van het 
werk van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in heden en ver
leden.

Bijzondere dank gaat uit naar mw. Irene Broeder, drs. Peter van der Heiden 
en prof. dr. Chris Coppens voor de verzorging van deze aflevering van de 
Politieke Opstellen.
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BEATRIX VERSUS JULIANA OF HOE HET REGEREND STAATSHOOFD 
HET ALTIJD BETER DOET DAN ZIJN VOORGANGER1

J.W.L. Brouwer

De politieke rol van het staatshoofd

In augustus 1996 stond de rol van het staatshoofd in de politiek weer eens 
ter discussie. Volgens onder meer de Volkskrant zou koningin Beatrix 're
gelmatig1 een stempel op kabinetsbeleid drukken.2 Het belangrijkste voor
val was de overplaatsing van de ambassadeur in Pretoria, jhr. E. Röell, aan 
de vooravond van het staatsbezoek van de koningin aan Zuid-Afrika. Bea
trix zou op deze overplaatsing hebben aangedrongen omdat de betreffende 
diplomaat een buitenechtelijke relatie zou hebben. Gesuggereerd werd dat 
zij tijdens het staatsbezoek niet met deze vriendin geconfronteerd wenste te 
worden. Volgens NRC Handelsblad zou dit verhaal voor Beatrix 'too good 
to be checked’ zijn.3 Als men achteraf het Beleid Bescftowwd-knipselmapje 
over dgze affaire leest, heeft het daar inderdaad veel van weg.4 Want na de 
eerste spectaculaire berichten werd het verhaal steeds minder mooi. Wat 
bleek namelijk: de gewraakte buitenechtelijke relatie had slechts korte tijd 
geduurd en was al bijna vier jaar beëindigd! Hierdoor viel een belangrijk 
'motief' voor Beatrix' vermeende interventie weg. Daarop kwamen de me
dia met een nieuw argument op de proppen om het koninklijke ingrijpen 
van een beweeggrond te voorzien: de ambassadeur zou in een vrolijke bui 
aan een of ander diner het geheim van het op handen zijnde staatsbezoek 
voortijdig hebben prijsgegeven. Kortom, van het spannende verhaal res
teerde alleen het feit dat een ambassadeur was overgeplaatst en het gerucht 
dat de koningin daarin de hand zou hebben gehad.5

1 Dit opstel is de uitwerking van een voordracht gehouden bij het afscheid van G.W.B. 
Borrie als voorzitter van de Stichting Parlementaire Geschiedenis, Nijmegen, 15 ja
nuari 1997. De auteur dankt L. Heerma van Voss voor diens commentaar op een eerdere 
versie van deze tekst.

2 'Beatrix drukt regelmatig stempel op beleid kabinet', de Volkskrant, 10 sept. 1996.
3 'Hoe Beatrix boos werd', NRC Handelsblad, 10 okt. 1996.
4 'Koninklijk Huis’, Beleid Beschouwd, nr. 5955, 27 nov. 1996.
5 Opvallend was dat de affaire in de zomer ontstond. De vorige discussie over de plaats 

van het koningschap in de politiek vond in augustus 1989 plaats, naar aanleiding van 
een artikel van P.F. Maas over de rol van koningin Beatrix bij kabinetsformaties. Toen 
merkte een nuchtere commentator al op dat het beslist niet de eerste keer was 'dat de 
komkommertijd in ons land werd opgevuld met zwaarwichtige beschouwingen over de
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Beatrix versus Juliana

Dit geval lijkt mij illustratief voor het probleem van de beoordeling van 
de positie van het staatshoofd in ons politieke bestel. Dat geldt zowel voor 
journalisten als voor historici. Slechts tot halverwege de jaren vijftig heb
ben we redelijk wat bronnenmateriaal tot onze beschikking, voor de periode 
daarna neemt het aantal betrouwbare getuigenissen over het Geheim van 
Soestdijk en - sinds 1980 - het Geheim van het Noordeinde snel af.

Toch kunnen er vanuit historisch perspectief wel enige kanttekeningen 
geplaatst worden bij deze discussie. Allereerst kan worden getoond dat de 
m inisteriële verantwoordelijkheid voor het staatshoofd sinds de Tweede 
Wereldoorlog steeds nauwkeuriger is omschreven en dat daardoor de speel
ruimte van de vorst in het Nederlandse politieke bestel steeds beperkter is 
geworden. Ten tweede zal in dit opstel geprobeerd worden een vergelijking 
te maken tussen het bewind van de koninginnen Juliana en Beatrix. In sep
tember 1996 wees een NIPO-opinie-onderzoek uit dat een meerderheid van 
de geënquêteerden van mening was dat koningin Beatrix meer invloed op 
de politiek uitoefent dan haar moeder had gedaan.6 Ik wil aantonen dat dat 
een verkeerde voorstelling van zaken is. De enquête-resultaten tonen mijns 
inziens vooral aan hoe tijdgebonden de beeldvorming van het hedendaagse 
koningschap is. Het lijkt erop alsof het regerend staatshoofd het altijd beter 
doet dan zijn voorganger.

'Complete onzin'?

Tijdens het staatsbezoek aan Zuid-Afrika, eind septem ber/begin oktober 
1996, betitelde koningin Beatrix tegenover de meereizende pers de publica
ties over haar interventie als 'complete onzin'.7 Na Kam ervragen van * 
GroenLinks ontkende minister van Buitenlandse Zaken H.A.F.M.O. van 
Mierlo dat privé-omstandigheden van de ambassadeur een rol hadden ge
speeld bij diens overplaatsing. Volgens de minister waren er twee argumen
ten voor de vervanging geweest. Allereerst wilde het kabinet een nieuwe 
ambassadeur het staatsbezoek laten organiseren zodat deze daarvan in zijn 
verdere periode voordeel zou kunnen hebben. Ten tweede zocht men ie
mand die tijdelijk leiding kon geven aan de Directie Afrika en Midden Oos
ten op het departement; Röell zou daarvoor de aangewezen persoon ge
weest zijn.8

Was het gerucht over Röells overplaatsing nu waar of niet? Het is niet 
uitgesloten dat de koningin hier inderdaad op heeft aangedrongen tijdens 
het gebruikelijke gesprek tussen het staatshoofd en de minister van Buiten-

rol var» de koningin', (vgl. 'Kabinetsformatie', Beleid Beschouwd, nr. 5663, 14 sept,
1989)
ANP-bericht 151910, sept. 1996.
'Beatrix ontkent betrokkenheid bij ambassadeurskwestie', NRC Handelsblad, 2 okt. 
1996.
HTK  1995-1996, Aanhangsel, Vraagnr. 1673, Vragen van het lid Sipkes (GroenLinks) 
over de vervanging van de ambassadeur van Nederland in Zuid-Afrika (ingezonden 
op 5 sept. 1996).
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J.W.L. Brouwer

landse Zaken dat vooraf gaat aan overplaatsingen van ambassadeurs. Want 
het is tenslotte een publiek geheim dat één van de weinige terreinen 
waarop het staatshoofd sinds de Tweede Wereldoorlog nog reële invloed 
uitoefent dat van de benoemingen is, ook al is dat dan slechts in een enkel 

geval gedocumenteerd. Koningin Juliana, bijvoorbeeld, verzette zich in 
1948 succesvol tegen de benoeming van L. ridder Van Rappard tot burge
meester in Utrecht. In 1959 blokkeerde zij de benoeming van oud-minister 
A.A.M. Struycken tot commissaris van de koningin in Noord-BrabanJ.9

Sprookje

Karikatuur Opland, de Volkskrant, 7 september 1996.

Het gerucht kan dus op een kern van waarheid berusten. Onjuist is echter 
de suggestie dat de koningin ongrondwettelijk zou hebben gehandeld. De 
grondwet bepaalt weliswaar dat de koning onschendbaar is en dat de minis
ters verantwoordelijk zijn, maar stelt tegelijkertijd dat de koning (of in ons

9 P.P.T. Bovend’Eert, 'Binnenlandse Zaken: het "torentje" als duiventil' in: P.F. Maas 
ed.. Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945, deel 3, Het kabinet-Drees- 
Van Schaik 1948-1951, band B, Anticommunisme, rechtsherstel en infrastructurele op
bouw (Nijmegen 1992) p. 386-387 en J,P. Rehwinkel, De minister-president. Eerste on
der gelijken of gelijke onder eersten? (Zwolle 1991) p. 63.
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Beatrix versus Juliana

geval de koningin) deei uitoiaakt van de regering. Dat betekent dat de ko
ning een eigen rol heeft. Die rol bestaat uit 'het vragen, adviseren en aan
sporen van andere leden van de regering', zoals minister-president W. Kok 
in september 1996 de bekende uitspraak van de negentiende eeuwse Britse 
staatsrechtgeleerde W. Bagehot parafraseerde.10 De onschendbaarheid bete
kent dat de koning niet mag worden betrokken in de discussie over het ge
voerde beleid. Zou er kritiek zijn op koninklijke handelingen, dan kan deze 
alleen worden uitgebracht in de vorm van kritiek op de minister, die er aan 
heeft meegewerkt en die voor zijn medewerking verantwoordelijk is. 
Welke stormen er ook gewoed hebben, aldus de journalisten H. Arlman en
G. Mulder, naar buiten toe gelden twee regels: 'Regel één: er zijn geen me
ningsverschillen tussen het staatshoofd en de minister. Regel twee: als ze er 
wel zijn, treedt automatisch regel één in werking. 11 Het enige wat telt is de 
vraag of de minister het standpunt van de koningin ovemeemt of niet. Als 
dat zo is - en dat was in de affaire-Röell het geval -, is er grondwettelijk niets 
aan de hand.

De affaire-Röell leidde intussen ook tot een interessant debatje over de re
latie van de pers tot het 'geheim van het Noordeinde'. De 'onthullingen' 
ontlokten aan Van Mierlo een curieuze reactie. Journalisten moesten zich 
volgens de minister beter bewust zijn van de staatsrechtelijke gevolgen van 
hun berichten. Letterlijk zei hij: 'Er rust een extra verplichting op journalis
ten die in dit staatsbestel opereren om behoedzaam te zijn.' Terecht heeft 
ournalist H.A. van Wijnen erop gewezen dat Van Mierlo's vermaning aan 

het verkeerde adres was gericht. In tegenstelling tot ministers en Kamerle
den die een eed op de Grondwet moeten afleggen, rust op journalisten niet 
de plicht de monarchie te beschermen of de onschendbaarheid van de ko
ning te handhaven. Van Wijnen: 'De taak van de pers is niet de monarchie, 
te beschermen noch de onschendbaarheid des Konings te ontzien. Als de 
monarchie tegen kritiek uit de pers niet bestand is, ligt dat niet aan de 
pers'.12 Dit geldt overigens ook voor de geschiedschrijving. Om met Van 
Wijnen te spreken: ook historici zijn 'geen contractpartner van de staats
macht'. L. de Jong maakte in 1987 terecht een onderscheid tussen de 'staat
kundige verantwoordelijkheid' (van de ministers) en de mogelijke 'histori
sche verantwoordelijkheid' (van het staatshoofd) voor het regeringsbe
leid.13 Dat deze niet noodzakelijkerwijs hoeven samen te vallen, zal 
hieronder blijken.

10 HTK 1996-1997, p. 128.
11 H. Arlman en G. Mulder, Van de prins geen kwaad: Prins Hendrik & andere dossiers 

van Oranje (Amsterdam 1983) p. 127.
12 H.A. van Wijnen, De pers en het geheim van het Noordeinde (Amsterdam 1997) p. 27

32.
1^ L. de Jong, Het Koninkrijk in de Tweede Wereldoorlog, deel 14, Reacties, tweede helft 

(Den Haag 1991) p. 896.
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E en  p ik a n t o n d erw erp

De rol van het staatshoofd in de politiek is natuurlijk een pikant onder
werp. In een democratische rechtsstaat is een erfelijk en onschendbaar ko
ningschap een moeilijk te verteren verschijnsel. P.J. Troelstra merkte in 
1922 op: 'Erfelijkheid moge een geschikt beginsel zijn voor paard- en rund- 
veestamboeken, voor het bekleden van publieke ambten kan het nu een
maal geen leidraad geven.'14

Hoe logisch deze stelling ook moge zijn, de republikeinen hebben het 
pleit verloren. Sinds de jaren zestig staat het koningschap niet meer ter dis
cussie. Het is algemeen aanvaard als een symbool van de nationale eenheid 
en als de personificatie van de continuïteit. Een andere reden is het besef dat 
alternatieven geen wezenlijke voordelen bieden. Dat laatste argument heeft 
niemand zo pregnant geformuleerd als wederom een sociaal-democratisch 
voorman in 1965: de leider van de Tweede Kamerfractie van de PvdA, G.M. 
Nederhorst. Deze schreef een brief aan een aantal partijleden die zich ver
ontrust hadden betoond over het aanstaande huwelijk van prinses Beatrix 
met de Duitse diplomaat Claus von Amsberg. In de brief zette Nederhorst 
zijn opvattingen over het Nederlandse koningschap uiteen. Hij erkende de 
nadelen ervan, maar een republiek leek hem toch geen aanlokkelijk 
perspectief: 'Nederland met als staatshoofd (...) Juliana (...) - goed in de hand 
gehouden door regering en parlement - prefereer ik boven een Nederlandse 
republiek met aan het hoofd een De Quay of een Luns. Want dat wordt 
h et.'15

De vertrouwelijke brief werd enkele dagen later in Het Parool gepubli
ceerd en leidde tot grote commotie, Nederhorst zag zich gedwongen de laat
dunkende opmerkingen over de twee vooraanstaande KVP-politici terug te 
nemen. Maar daarmee was zijn observatie niet onjuist. Integendeel, zijn 
wens van een goed ïn de hand gehouden koningschap zou geleidelijk gerea
liseerd worden.

En dat is meteen het tweede punt van kritiek op de discussie in de pers 
over de affaire-Röell. Want, hoe pikant het onderwerp ook moge zijn, de 
naoorlogse politieke praktijk toont aan dat 'buigen voor de wensen' van de 
koningin, zoals NRC Handelsblad  in een suggestieve voorpaginakop ver
onderstelde, beslist niet meer 'de regel' is.16

1 9 4 8 -1 9 8 0 : b e p e rk in g  p o litiek e  sp eelru im te

Het heeft na de grondwetswijziging van 1848 nogal wat tijd gekost alvorens 
het principe van de ministeriële verantwoordelijkheid ingang vond. Uit
eindelijk moest koning Willem III door de knieën. Onder Emma en Wil- 
helmina zorgde de verzuiling van de maatschappij voor een verdere beper-

14 Geciteerd in: L. Heerma van Voss, 'Vrouwen doen het goed op de troon’. Reflector 31 
(1989) nr. 7, p, 147.

15 'Brief over huwelijk Beatrix', Het Parool, 25 okt. 1965.
16 'Buigen voor de wensen Beatrix is de regel', NRC Handelsblad, 10 sept. 1996.



Beatrix versus Juliana

king van de politieke speelruimte van de koning. Enerzijds boden de moei
zaam totstandgekomen afspraken tussen de verschillende partijen over de 
verdeling van zeggenschap, functies en staatsgelden weinig ruimte voor 
een eigen rol. Anderzijds kreeg het koningschap steeds meer de functie van 
eenheidssymbool in de verdeelde samenleving. En ook dat noopte tot zelf
beperking.17

Vóór de Tweede Wereldoorlog kon Wilhelmina zich nog wel eens keren 
tegen kabinetsbesluiten. Ja, onder de bijzondere omstandigheden van de 
ballingschap in Londen in 1940-1945 kon de koningin vrijwel een persoon
lijk bewind voeren. Voor haar dochter, die haar in 1948 opvolgde, was dat 
niet mogelijk. Onder Juliana's bewind zou de politieke rol van het staats
hoofd nog kleiner worden. Dat kwam allereerst door de versterking van het 
parlementaire stelsel: de groeiende rol van de kamerfracties bij kabinets
formaties en bij de opstelling van steeds gedetailleerder regeerprogramma's 
was natuurlijk omgekeerd evenredig met de invloed van koningin.

Aan het begin van haar bewind heeft Juliana zich tegen deze ontwikke
ling verzet. Zo probeerde zij in mei 1949 (tevergeefs) de benoeming van J.H. 
van Maarseveen (KVP) als minister van Overzeese Gebiedsdelen te verhin
deren. Hardnekkiger waren haar pogingen in 1950-1952 het regeringsbeleid 
te beïnvloeden ten aanzien van de gratiëring van enkele ter dood veroor
deelde Duitse oorlogsmisdadigers. De koningin weigerde de gratie-verzoe- 
ken af te wijzen - zoals het kabinet wilde - en dreigde zelfs met troonsaf
stand! Deze constitutionele patstelling werd uiteindelijk doorbroken toen 
minister van Justitie L.A. Donker (PvdA) in 1952 bereid was het standpunt 
van Juliana over te nemen.18

Een tweede aanleiding voor de vermindering van de politieke rol van de 
koningin waren de gevolgen van de drie bijna-constitutionele crises: dé 
Greet Hofmansaffaire in 1956, de gebeurtenissen rond de bekering en het 
huwelijk van Irene in 1965 en, tenslotte, de Lockheed-affaire in 1976. De 
staatsrechtspecialist J.P. Rehwinkel heeft in zijn dissertatie aangetoond dat 
deze crises geleid hebben tot een nadere omlijning van de ministeriële ver
antwoordelijkheid en vooral tot een sterkere rol van de minister-president. 
De sociaal-democratische premiers W. Drees en J. den Uyl speelden een 
hoofdrol bij de oplossing van de moeilijkheden respectievelijk in de Hof
mansaffaire en in de Lockheed-zaak. De koningin werd gedwongen toe te 
staan dat de ministers, en dan vooral de minister-president, zich bemoeiden 
met interne familie-aangelegenheden die staatkundige gevolgen hadden.19

In de nasleep van deze crises kwamen verschillende vormen van over
leg tot stand en gingen vaste afspraken de relatie beheersen. Sinds 1967

C.A. Tamse, 'Plaats en functe van de Nederlandse monarchie in de negentiende eeuw' 
in: idem ed., Monarchie in Nederland (Amsterdam 1980) p. 128.
J.E.C.M. van Oerle e.a., 'Het parlement als een dwarslaesie in het dekolonisatiepro- 
ces' in: P.F. Maas en J.M.M.J. Clerx eds., Het kabinet-Drees-Van Schaik 1948-1951, 
band C, Koude Oorlog, dekolonisatie en integratie (Nijmegen 1996) p. 480-481 en 
J.C.F.J. van Merriënboer en P.P.T. Bovend'Eert, 'Het rustige tuintje van rechter Wijers' 
in: P.F. Maas ed., Drees-Van Schaik, band B, p. 538-542.
Rehwinkel, Minister-president, p. 59-81.
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voert de minister-president elke maandagmiddag gesprekken met de ko
ningin. Sinds de Lockheed-affaire vindt er ook regelmatig overleg plaats 
tussen de premier en de andere leden van het Koninklijk Huis. De maatre
gelen hadden tot doel mogelijke problemen in een vroeg stadium te signa
leren en uit de weg te ruimen. Voorheen was de verantwoordelijkheidstoe
deling diffuus. Thans is het uitsluitend de taak van de premier om rumoer 
en opschudding rond de monarchie te voorkomen. Dit systeem werkt goed, 
maar is zeker niet perfect. Dat sinds 1976 grote problemen zijn uitgebleven 
is voor een deel natuurlijk het gevolg van het verantwoordelijkheidsge
voel bij de individuele personen om wie het ging.20

Sindsdien gaat de koningin - om met staatsrechtspecialist A.M. Donner te 
spreken - 'aan de leiband van de minister'.21 Rehwinkel merkt op: 'Feitelijk 
lijkt het er inmiddels op dat de Koningin verantwoordelijk is: aan de minis
ters.'22 Dat is de politieke praktijk waarin koningin Beatrix opereert. En dat 
is wat de pers vorig jaar in de affaire-Röell over het hoofd gezien heeft. Als 
er al meningsverschillen zijn, gaan die toch vooral over evenementiële za
ken zoals benoemingen.

Zo is in de loop van de twintigste eeuw de grondslag van het koninklijk 
gezag fundamenteel veranderd. Dat is mede een gevolg van wat commenta
tor J.L. Heldring heeft genoemd de ontwikkeling van het verzorgingsstaats- 
hoofd : het koninklijk gezag  werd 'ontheiligd' - zoals het gezag in algemene 
zin sinds jaren zestig is aangetast - en werd daardoor steeds meer het per
soonlijk gezag  van de koningin.23

Beatrix versus Juliana

Het staat buiten kijf dat koningin Beatrix groot gezag geniet. Zij ontleent dat 
aan haar zakelijke stijl, haar competentie en de kordate manier van optre
den. Zij is wel 'de president-directeur van de BV Nederland' genoemd. 
Onze politieke cultuur vraagt momenteel kennelijk om efficiënt manage
ment en krijgt de vorstin die zij verdient. Interessant is dat Beatrix vaak 
vergeleken wordt met haar moeder en dat die dan steevast bij haar ver
bleekt. Juliana was 'zweverig' en kon zomaar gekke dingen zeggen.

Dit beeld van Juliana lijkt ook nog eens te worden bevestigd door recent 
historisch onderzoek. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de Hofmans-af- 
faire. In hun geschiedenis van Het Parool hebben Mulder en P. Koedijk on
langs deze affaire, die in wezen een persoonlijk conflict was tussen konin
gin en prins-gemaal, nog eens gedetailleerd uiteengezet. Nadat de kwestie in 
de publiciteit was gekomen stelde Drees in juni 1956 een commissie van 
'wijze mannen' (L.J.M. Beel, P.S. Gerbrandy en jhr. A.W.L. Tjarda van Star-

20 Ibidem, p. 90-92.
21 A.M. Donner, 'Erfelijk en onschendbaar' in: Tamse ed.. Monarchie, p. 217.
22 J.P. Rehwinkel, 'Ministeriële veïantwoordelijkheid voor het Koninklijk Huis' in: D.J. 

Elzinga ed., Ministeriële verantwoordelijkheid in Nederland (Zwolle 1994) p. 94.
23 J.L. Heldring, 'Van sacraal symbool tot verzorgingsstaatshoofd' in: Tamse ed.. Monar

chie, p. 226-229.
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kenborgh Stachouwer) in ter advisering om ten paleize orde op zaken te 
stellen. Op advies van de commissie werden onder meer wijzigingen in de 
hofhouding aangebracht.24

Een minder bekend voorbeeld vormen de verwikkelingen rond het 
staatsbezoek aan de Verenigde Staten in 1952. Dit is wellicht interessanter 
dan de Hofmansaffaire omdat hier Juliana's idealisme in conflict kwam met 
het regeringsbeleid. Verschillende auteurs hebben aangetoond dat Juliana 
kort na de oorlog in mystiek-christelijk-pacifistisch vaarwater terecht is ge
komen.25 Dat wil niet zeggen dat haar idealisme altijd botste met de opvat
tingen van het kabinet. Aan haar geloof in de noodzaak van een verenigd 
Europa, bijvoorbeeld, kon zij zich geen constitutionele buil vallen. Maar als 
het ging om de Atlantische samenwerking, lag dat anders. Dat bleek bij de 
voorbereiding van de redevoeringen die de koningin zou houden tijdens 
haar bezoek aan de Verenigde Staten in 1952. Hier bleken haar ideeën niet te 
stroken met die van de minister van Buitenlandse Zaken, de realistische at
lanticus D.U. Stikker. Een en ander leidde tot een oeverloze discussie over 
formuleringen en woorden. In de vaste kamercommissie voor Buiten
landse Zaken klaagde Stikker dat hij soms 'over één woord 4 uur gepraat' 
had met de koningin.26 Op een gegeven moment schreef Juliana aan een 
ambtenaar van Buitenlandse Zaken: 'Ik ben nog nooit zover gegaan als 
ditmaal om alle redevoeringen van tevoren ter inzage te geven aan de mi
nister. Als hij niet wil dat ik ze houd: nu goed, dan zal ik improviseren en 
dan weet hij helemaal niet wat ik ga zeggen. De heer Stikker mag alles nog 
eens doorlezen en zijn opmerkingen maken zoveel hij wil, maar ik veran
der er toch niet meer aan, of hij dat prettig vindt of niet.'27 De uitkomst van 
het getouwtrek tussen Stikker en de koningin is intussen niet helemaal 
duidelijk. Aan de teksten van de redevoeringen over de wereldvrede en het 
ontwapeningsstreven te beoordelen is het een gelijk spel geworden.28 Ove
rigens bleef de gevreesde ophef rond de redevoeringen uit. Het staatsbezoek 
werd zelfs een groot succes. Stikker schreef dit achteraf toe aan magie van 
het koningschap, Juliana's charmante optreden en het simpele feit dat zij 
een vrouw was die kennelijk niet zomaar een door anderen gefabriceerde 
speech oplas.29

In de loop van de jaren vijftig heeft de koningin moeten berusten in de 
trend naar beperking van de politieke invloed van het staatshoofd. Een 
keerpunt in haar verhouding tot de ministerraad is niet duidelijk aan te g e r .

G. Mulder en P. Koedijk, Léés die krant! Geschiedenis van het naoorlogse Parool 
(Amsterdam 19%) p. 307-336. Zie ook: J. Bosmans, 'M. Hofmans', versie 17 juni 1997, 
Biografisch Woordenboek van Nederland (Electronisch tekstbestand, Instituut voor 
Nederlandse Geschiedenis, Den Haag)
Arlman en Mulder, Van de prins geen kwaad, p. 122-128. Zie ook: J.G. Kikkert, Crisis 
op Soestdijk. Nederland als bananenmonarchie (Breda 1996).
Centraal Archief Tweede Kamer, Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken, 1952- 
III; Notulen 8 mei 1952.
Geciteerd bij Arlman en Mulder, Van de prins geen kwaad, p. 130-131.
Keesings Historisch Archief, 1952, p. 9952-9953.
Heldring, 'Verzorgingjsstaatshoofd', p. 228 en Arlman en Mulder, Van de prtns geen 
kwaad, p. 132.
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ven. Mogelijk heeft de Hofmansaffaire ook een rol gespeeld. In zijn memoi
res besteedt W.F. de Gaay Fortman, politicus (ARP/CDA) en oud-kamerheer 
op paleis Soestdijk, de nodige aandacht aan de veranderende politieke rol 
van de koningin. Hij memoreert: 'na de Hofmans-affaire was Juliana een 
ander mens geworden'.30 Hoe dat ook zij, in de loop van de jaren vijftig 
kwam er een einde aan de conflictueuse betrekkingen met het kabinet en 
voegde de koningin zich gemakkelijker in het constitutionele gareel.

Dat Juliana desalniettemin in de loop der jaren tenminste een deel van 
haar invloed wist te behouden, wil ik met enkele voorbeelden aantonen. 
Die voorbeelden liggen op het terrein van een zestal voor de hand liggende 
strategieën van het koningshuis: (1) de vestiging en het behoud van de 
goede naam en populariteit van de familie; (2) het behoud van de constitu
tionele monarchie; (3) het behoud of de vergroting van invloed op het rege
ringsbeleid (binnen de constitutie); (4) het behoud of de vergroting van het 
financieel vermogen van de koninklijke familie en (5) de erkenning van 
zoveel mogelijk leden als behorende tot het Koninklijk Huis.

Gezag

Allereerst was ook Juliana een buitengewoon populaire koningin. En juist 
omdat zij een soort 'anti-Beatrix' leek: ze wilde 'gewoon zijn'. Haar kinde
ren gingen naar gewone scholen. Zij was de 'fietsende koningin’. Haar in
formele gedrag deed het vooral goed in de democratische (en open) jaren 
zeventig. Haar persoonlijkheid deed het uitstekend in de media. En ook 
haar-sociale betrokkenheid wekte grote bewondering.

Tegelijkertijd lijkt ook de waardering voor haar persoon in politieke 
kring te zijn toegeriömen. Van belang lijkt ook te constateren dat de invloed 
van de vorst kan toenemen naarmate hij langer aan het bewind is. Het 
aanvankelijk 'zweverige' imago van Juliana raakte op de achtergrond; in 
plaats daarvan kwam het beeld van grote plichtsbetrachting.31 Het mocht 
aan het hof dan allemaal wat informeler toegaan dan thans onder Beatrix 
het geval is, de grote werkkracht van Juliana dwong respect af. Haar uit
houdingsvermogen en haar marstempo zijn legendarisch. Bekend is de 
anecdote over het staatsbezoek aan Iran in 1963. Tijdens een excursie-te-voet 
naar een in de steppen gelegen tempelcomplex had de koningin de sjah er al 
'uitgelopen'. Uiteihdelijk kon ook de minister van Buitenlandse Zaken 
J.M .A.H. Luns het niet meer bijbenen. 'Majesteit,' moet hij hebben opge
merkt, 'U hebt meer aan een levende minister dan aan een dode.'32

Bij haar zilveren regeringsjubileum in 1973 zei minister-president Den 
Uyl dat de koningin 'door haar menselijkheid een van de onzen is gewor-

30 W. Breedveld en J. Jansen van Galen Last, Gaius. De onverstoorbare gang van W.F. de 
Gaay Fortman (Amsterdam 1996) p. 235,

31 Zie bijvoorbeeld: J. Boersma en H. Terlingen, Wat ik nog zeggen wilde (Amsterdam  
1985) p. 59.

32 Geciteerd bij M.G. Schenk en M. van Herk, Juliana vorstin naast de rode loper 
(Amsterdam 1980) p. 291.
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den' en dat dankzij haar de monarchie 'een nieuwe en aanvaardbare in
houd kon krijgen, die past in onze moderne democratische samenleving, 
(...) Door haar wijze van optreden heeft het koningschap aan uiterlijk ver
toon verloren, maar aan innerlijke betekenis gewonnen.'33 Kortom, ook 
het bewind van Juliana was 'modem'. Ook hier geldt de stelling dat het re
gerend staatshoofd het beter lijkt te doen dan zijn voorganger. Ongetwijfeld 
had Den Uyl in zijn achterhoofd de toen recente onthullingen van ge
schiedschrijver L. de Jong over de vooroorlogse kritiek van Wilhelmina op 
haar ministers en over haar persoonlijke regime in Londen.3'

Onder Juliana bleef de constitutionele monarchie behouden. Met succes 
werden de stormen van de jaren zestig doorstaan. Juist door haar grote per
soonlijke gezag kreeg zij met name de sociaal-democraten (in theorie toch 
haar potentiële tegenstanders) achter zich. Zie de al vermelde brief van Ne
derhorst

Invloed

Een terrein waar Juliana stellig politieke invloed had en behield is de kabi
netsformatie, ook al is het moeilijk die invloed precies aan te geven. De 
formaties zijn de laatste decennia steeds meer 'geparlementariseerd' door de 
grotere rol die partijleiders en fractieleiders erin zijn gaan spelen. De uit
komst is weliswaar niet altijd voorspelbaar, maar dat is inherent aan het 
partij- en kiesstelsel. In elk geval ontbreekt meestal de speelruimte voor het 
staatshoofd. Daarvan is alleen sprake voor zover de grote politieke partijen 
dat toestaan. Maar zelfs dan, als de koningin al 'eigenwijze dingen' zou wil
len doen, zou dat onmiddellijk door de openbaarheid worden afgestraft. 
Oud-premier W. Drees omschreef deze balans aldus: 'Als er een duidelijke 
meerderheid is, zal zij niet nalaten de adviezen van die meerderheid te 
volgen. Is een meerderheid niet zo verzekerd, dan (...) heeft de koningin 
een soms belangrijke invloed op de aanwijzing van formateur of informa
teur, al blijft ten slotte steeds het totstandkomen van een meerderheid 
voorwaarde'.35

In zijn boek over de kabinetsformaties in de periode 1959-1973 heeft P.F. 
Maas geprobeerd de koninklijke invloed vast te stellen. Dat bleek geen ge
makkelijke opgave. In de meeste passages in het boek waar de vorstin op
treedt speelt zij een passieve rol. Maas kan slechts één moment aanwijzen 
waarop Juliana een persoonlijk stempel op de gang van zaken zou hebben 
gedrukt. Dat zou geweest zijn in mei 1963 bij de formatie van wat het kabi- 
net-Marijnen zou worden. Tegen de adviezen van de fractievoorzitters in

Geciteerd bij H.A. van Wijnen, De Kroon kan geen kwddd doen. Van de macht des Ko
nings - Mythe en werkelijkheid xxin de constitutionele monarchie (Amsterdam 1975) p. 
219.
L. de Jong, Koningin Wilhelmina in Londen, 1940-1945 (Amsterdam 1966; Mededeelin- 
gen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Let
terkunde).
W. Drees, 'Kroon en ministers' in: Tamse ed., Monarchie, p. 152-153.
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benoemde zij C.P.M. Romme (KVP) als informateur, in plaats van de voor 
de hand liggende kandidaat, de KVP-fractieleider/lijsttrekker en verkie- 
zingswinnaar W.L.P.M. de Kort, aan te wijzen als formateur.36 Uit de on
langs gepubliceerde formatiedagboeken van oud-minister-president Beel 
(KVP) blijkt evenwel dat Juliana helemaal niet zo tegen de benoeming van 
De Kort - die niet meer zo goed in de fractie lag en niet geschikt werd geacht 
voor het premierschap - was geweest, maar dat zij hier vooral handelde op 
de uitdrukkelijke wens van haar invloedrijke adviseur Beel.37 Al met al is 
Juliana's invloed tijdens formaties moeilijk te specificeren. Ook Beel wijst 
geen beslissende momenten aan. Toch blijkt uit zijn dagboeken eens te 
meer dat de koningin steeds een belangrijke rol speelde: vragend, advise
rend en aansporend.

De rol van het staatshoofd in kabinetsformaties is niet onomstreden. Van 
tijd tot tijd werd en wordt erop gewezen dat deze constitutioneel gezien no
gal merkwaardig is. Voor het handelen van de vorst in deze fase draagt 
immers geen enkele minister de politieke verantwoordelijkheid. Dit 'staats
rechtelijke gat' wordt op een nogal gekunstelde manier gedicht door de 
nieuw opgetreden minister-president met terugwerkende kracht de ver
antwoordelijkheid af te laten leggen over de hele formatie. Onlangs nog 
pleitte het kamerlid Th.C. de Graaf (D66) om deze reden voor de introductie 
van de gekozen minister-president of de aanwijzing van een formateur 
door de Tweede Kamer.38 Hoe dan ook, vooralsnog geldt de politieke prak
tijk zoals die onder Juliana is ontstaan. Haar dochter heeft daar succesvol 
gebruik van gemaakt, zoals bleek tijdens de formatie van 1994. Tegen de ad
viezen in stelde zij Kok aan als informateur van wat later het 'paarse' kabi
net zou worden.

Familie en inkomen

Juliana deed het dus beslist niet slecht in de politiek. Maar ook de meer di
recte belangen van het Koninklijk Huis heeft zij uitstekend behartigd. Al
lereerst werd onder haar bewind een einde gemaakt aan het 'gevoelige pro
bleem (aldus premier P.J.S. de Jong in 1969) van de financiering van het 
Koninklijk Huis. In 1972 werd het inkomen van de koningin en andere le
den van het Koninklijk Huis wettelijk vastgelegd en geïndexeerd. Sinds dat 
moment krijgen de Oranjes een aanzienlijk bedrag om hun onkosten te be
strijden.39

Ten tweede zou de koningin gedeeltelijk haar zin krijgen bij de regeling 
van het lidmaatschap van het Koninklijk Huis. De discussie hierover was

36 P.F. Maas, Kabinetsformaties 1959-1973 (Den Haag 1982) p. 94-97.
37 R.J.J. Stevens, L.J. Giebels en P.F. Maas eds., De formatiedagboeken van Beel 1945

1973. Handboek voor formateurs (Nijmegen 1994) p. 152-154.
38 'Ontneem de koningin privileges bij formatie', NRC Handelsblad, 20 okt 1997.
39 Van Wijnen, Van de macht des Konings, p. 176-177, Zie ook: HTK  1971-1972, Bijl 

11.848, Regeling van het financieel statuut van het Koninklijk Huis, nr. 3, MvT, p. 3
10.
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gaande sinds het eind van de jaren zestig en stond in nauw verband met de 
regeling van de ministeriële verantwoordelijkheid voor leden van de ko
ninklijke familie.40 Het kabinet-Biesheuvel (1971-1973) was er voorstander 
van om vanaf een bepaalde lijn te voorkomen dat teveel mensen tot het 
Koninklijk Huis werden gerekend. Juliana wenste echter een ruimere defi
nitie. Zij heeft er fel tegen gestreden dat de familie zou worden opgedeeld in 
'A-prinsen en B-prinser . Oud-minister J. Boersma (ARP/CDA) herinnert 
zich een discussie met Juliana over dit onderwerp: 'de koningin spuwde 
vuur'.41 Als gevolg hiervan verdwenen de plannen onder het kabinet-Den 
Uyl van tafel. In de zomer van 1979 diende het kabinet-Van Agt I een wets
voorstel in dat aan de verlangens van de koningin tegemoetkwam en dat de 
kinderen van prinses Margriet (als mogelijke troonopvolgers) tot het Ko
ninklijk Huis rekende. Het kabinet zag zich evenwel in 1980 gedwongen het 
wetsvoorstel in te trekken nadat de Kamer het amendement-Brinkhorst 
had aangenomen (mede dankzij de steun van een aantal leden van de 
W D-fractïe). Omdat het amendement alleen prinses Margriet tot het Ko
ninklijk Huis rekende, was het voor Van Agt c.s. onaanvaardbaar. Vier jaar 
later besloot het kabinet-Lubbers I opnieuw tot indiening van een wetsvoor
stel dat nadrukkelijk afweek van de gedachte van het amendement-Brink
horst.42 Door een ommezwaai van de WD-fractie kon het wetsvoorstel in 
1985 worden aangenomen.

Conclusie

Al met al moeten wij concluderen dat sinds 1945 de spelregéls voor de jni- 
nisteriële verantwoordelijkheid voor het staatshoofd zijn aangescherpt. De 
politieke invloed van de vorst is daardoor afgenomen. De mate van die in
vloed is sindsdien grotendeels afhankelijk van de persoonlijkheid van het 
staatshoofd en van de politici met wie hij te maken heeft. Intussen is er 
geen reden te veronderstellen dat koningin Juliana minder gezag en daar
door minder politieke invloed zou hebben gehad dan haar dochter thans 
heeft. Juliana's huidige imago van zweverigheid en nukkigheid is vooral 
gebaseerd op historisch onderzoek over het eerste decennium van haar be
wind. Dit beeld is beslist niet representatief voor haar hele bewind omdat 
daarbij geen rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat het staats- . 
hoofd aan invloed wint naarmate hij langer aan het bewind is. Inderdaad 
heeft Juliana in de jaren vijftig moeten berusten in de beperking van haar 
politieke macht. Desalniettemin verwierf zij een groot persoonlijk gezag. 
Daardoor wist zij een deel van haar politieke invloed - onder meer tijdens 
kabinetsformaties ■ te behouden.

Vgl. Rehwinkel, Minister-president, p. 63-64 en Van Wijnen, Van de macht des Ko
nings, p. 192-198.
Boersma en Terlingen, Wat ik nog zeggen wilde, p. 59.
HTK  1978-1979, Bijl. 15673, Regeling van het lidmaatschap van het Koninklijk Huis, 
nr. 3, MvT, p. 3-10; HTK 1979-1980, p. 5620 en HTK 1983-1984, Bijl. 18351, Regeling van 
het lidmaatschap van het Koninklijk Huis, nr. 3, MvT, p. 3-8.
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RESTAURATIE EN VERNIEUWING IN DE LAGE LANDEN NA DE 
DUITSE BEZETTING. DE ONTWIKKELING VAN DE PARTIJPOLITIEKE 
VERHOUDINGEN EN VAN DE ARBEIDSVERHOUDINGEN IN 
NEDERLAND EN BELGIË.

'Het historisch moment is aangebroken voor een radi

cale vernieuwing van ons volksleven in staat-kundigen, 
socialen, economischen en cultureelen zin.'1

P.G.T.W. van Griensven

Inleiding

Nederland en België bevonden zich direct na de Tweede Wereldoorlog op 
een T-splitsing. Links wees de weg naar vernieuwing, rechts leidde het pad 
naar restauratie. De wegwijzers waren tijdens de bezetting, zowel in bezet 
gebied als in Engeland, waar de Nederlandse en Belgische regeringen in bal
lingschap zetelden, druk besproken. Nu moest blijken op welke gebieden op 
de vooroorlogse situatie werd teruggegrepen en waar de geesten tijdens de 
bezetting zodanig gerijpt waren dat tot een nieuwe aam>ak zou worden be
sloten.

Waarom in het ene geval de lokroep van het nieuwe en in het andere 
geval de stem van het verleden de voorkeur geniet is een complexe vraag. 
De keuze tussen restauratie of vernieuwing is immers niet alleen het resul
taat van een rationeel afwegingsproces van voordelen en nadelen. Ook ge
vestigde belangen, veranderde machtsverhoudingen en de specifieke eco
nomische omstandigheden van na de bevrijding kunnen bijvoorbeeld van 
belang zijn. Voor een beter inzicht in het complexe proces van restauratie 
en vernieuwing is* het wellicht zinvol ontwikkelingen in verschillende 
landen te vergelijken.2 In dit opstel wil ik trachten de processen van restau
ratie en vernieuwing in België en Nederland in kaart te brengen en te ver

1 Vrij Nederland, 15 april 1944 geciteerd in: L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden 
in ie  Tweede Wereldoorlog, deel 9, tweede helft, Londen ('s Gravenhage 1979) p. 
1260.

2 De Nederlandse historicus E.H. Kossmartn merkte over vergelijkende studies op: 'De 
zin ervan kan slechts zijn dat men op deze manier verbanden leert zien die men eerder 
niet had opgemerkt.' E.H. Kossmann, 'Eender en Anders. De evenwijdigheid van de 
Belgische en Nederlandse geschiedenis na 1830’ in: E.H. Kossmann, Politieke theorie 
en geschiedenis (Amsterdam 1987).
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gelijken en wel op de volgende twee terreinen: de partijpolitieke verhou
dingen en de arbeidsverhoudingen.

Een van de uitdagingen waarvoor het Belgische en Nederlandse volk 
zich direct na de bevrijding geplaatst zag was de invulling van het politieke 
vacuüm na het wegvallen van de bezettingsmacht. Daarbij deed zich on
dermeer de vraag voor of een herstructurering volgens de oude partijpoli
tieke scheidslijnen gewenst was. De onvrede met het functioneren van de 
parlementaire democratie tijdens het interbellum en de ervaringen tijdens 
de bezetting hadden, zowel in België als in Nederland, tot een beweging ge
leid die vernieuwing van de partijpolitieke verhoudingen predikte, In het 
eerste deel van dit opstel belicht ik hoe succesvol die vernieuwingsbewe
ging was: werden er in België en Nederland nieuwe wegen bewandeld of 
oude paden ingeslagen? Een tweede uitdaging was het economisch herstel.
De wederopbouw van de verwoeste en leeggeroofde economieën vergde 
een grote inspanning van werkgevers, werknemers en overheid. Al tijdens 
de bezetting hadden werkgevers en werknemerskopstukken in Nederland 
en België overleg gevoerd over de naoorlogse arbeidsverhoudingen en 
plannen gesmeed. Die plannen worden in de tweede helft van dit opstel in 
grote lijnen uiteengezet en op hun restauratie- dan wel vemieuwings-'ge- 
halte' getoetst. Ook wil ik nagaan wat er van de plannen na de bevrijding 
terecht is gekomen. Van het gehele stelsel van arbeidsverhoudingen wor
den met name de ontwikkelingen in België en Nederland op het gebied van 
de overlegstructuren, de sociale zekerheid en de loonpolitiek belicht en ver
geleken.

*
Partijpolitieke verhoudingen

Dat de politieke partijen na de bezettingstijd de draad van voor de oorlog 
weer zouden oppakken was niet vanzelfsprekend. In het interbellum was er 
nogal wat kritiek gerezen op het functioneren van de parlementaire demo
cratie. De 'crisisjaren van de parlementaire democratie', zo omschrijft Th. 
Luykx de periode 1936-1940 in zijn werk over de politieke geschiedenis van 
België. Hij maakt gewag van een 'onrustwekkend groot aantal kiezers (dat) 
zich afkeerde van de traditionele nationale partijen om voor extremistische 
anti-parlementaire partijen te stemmen, Deze kiezers keerden zich af van . 
de 'wantoestanden in de politieke wereld' waarbij regeringen ontslag na
men 'op bevel van partij-instanties,, zonder dat het parlement de gelegen
heid kreeg om zich uit te spreken'. Partijtegenstellingen maakten het land 
'nagenoeg onregeerbaar’, aldus Luykx.3 Het beeld van de parlementaire de
mocratie in Nederland in de jaren dertig was evenmin rooskleurig. Ook in 
Nederland staken extremistische anti-parlementaire groeperingen de kop 
op, zoals de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) die een spectaculaire, 
zij het kortstondige opgang maakte. De NSB vond in de economische de-

Th. Luykx, Politieke geschiedenis van België van 1789 tot heden (Brussel en Amster
dam 1964) p. 366. VgL E. Witte, J. Craeybeckx, Politieke geschiedenis van België 
sinds 1830. Spanningen in een burgerlijke democratie (Antwerpen 1981) p. 242-247.
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pressie een gunstige voedingsbodem, maar kon ook profiteren van het door 
de traditionele partijen gecreëerde beeld van onderlinge tegenstellingen, in
terne strijd en zwakke regeringscoalities.4 Kossmann, auteur van De Lage 
Landen 1780-1980r wenst echter niet te spreken van een crisis van de parle
mentaire democratie tijdens het interbellum, noch in Nederland, noch in 
België. Hij wijst op een grote mate van regeringsstabiliteit in beide landen. 
Dit lijkt een merkwaardige conclusie als men het grote aantal regeringswis
selingen ziet: in Nederland traden er tussen 1919 en 1940 tien verschillende 
regeringen op, in België waren dat er liefst 17. Daar stond evenwel tegen
over dat er (in België meer nog dan in Nederland) een grote mate van con
tinuïteit bestond wat betreft de personen die zitting hadden in een kabinet. 
Kossmann meent derhalve dat het beeld van onrust en crisis van de parle
mentaire democratie minder realistisch is dan op het eerste gezicht lijkt. 
Maar ook Kossmann signaleert gedurende het interbellum een breed gevoe
len van onvrede en drang tot verandering: 'Op de liberalen na hebben allp 
grote partijen in Nederland en België de parlementaire democratie ernstig 
ter discussie gesteld.'5

De bezettingstijd werkte als een soort katalysator in dit vernieuwings- 
denken. Gevoed door de onvrede met de vooroorlogse situatie en door het 
saamhorigheidsgevoel als gevolg van de strijd tegen de gezamenlijke vij
and verhief zich in beide landen tijdens de bezetting een beweging die de 
zogenaamde doorbraakgedachte propageerde. De beweging wenste de oude 
muren tussen socialisten, liberalen en confessionelen te slechten en te ver
vangen door een enkele scheidslijn, namelijk die tussen conservatieven en 
progressieven.6 Het politieke credo van de doorbraakbeweging was het per
sonalisme een uit Frankrijk overgewaaid, vaag politiek concept waarin be
grippen als gemeenschapszin, verantwoordelijkheidsbesef en gerechtigheid 
centraal stonden.7

Na de bevrijding kreeg de doorbraakbeweging in België gestalte door de 
oprichting in juni 1945 van een politieke partij: de Union Démocratique 
Beige (UDB).8 De groep Nederlandse intellectuelen die een doorbraak pro
pageerde organiseerde zich in de Nederlandse Volksbeweging (NVB).9 Zo
wel de bestuurders van NVB als van de UDB voerden besprekingen met de 
leiders van de traditionele partijen in hun land om het politieke landschap 
te herstructureren, maar zij waren niet succesvol. Een belangrijk struikel-

4 Vgl. ƒ. Bosmans, 'Het maatschappelijk-politieke leven in Nederland 1918-1940' in: 
J.C. Boogman et al., Geschiedenis van het moderne Nederland. Politieke, economische 
en sociale ontwikkelingen (Houten 1988) p. 436-437.

5 E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België, deel II 
1914-1980 (Amsterdam en Brussel 1986) p. 50-52.

6 Kossmann, De Lage Landen, p. 218.
7 Ibidem, p. 219; A. Bleich, Een partij in de tijd. Veertig jaar Partij van de Arbeid 1946

1986 (Zutphen 1986) p. 16. J. Bank, Opkomst en ondergang van de Nederlandse Volks
beweging (Deventer 1978) p. 19-20.

8 E. Gerard, 'Partijen en zuilorganisaties: een mengeling van oud en nieuw' in: L. Huyse, 
K. Hoflack (red) De democratie heruitgevonden. Oud en Nieuw in politiek België 
(Leuven 1995) p. 181,187.

9 Bank, Opkotnst en ondergang van de Nederlandse Volksbeweging, p 54 e.v..
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blok in beide landen was dat de katholieken hechtten aan hun eigen zuil.10 
Na de bevrijding rezen uit de as van de vooroorlogse katholieke partijen 
wederom katholieke partijen, hoewel zij een naamsverandering ondergin
gen en zich formeel ook openstelden voor niet-katholieken.

Ook de Belgische en Nederlandse socialistische partijen keerden na de 
bevrijding terug, nadat zij een voornamelijk kosmetische operatie hadden 
ondergaan. De Belgische Werkliedenpartij heette voortaan Belgische Socia
listische Partij. Zij bleef haar in 1894 te Quaregnon aanvaarde marxistische 
beginselverklaring trouw. Voortaan wenste de partij een minder reformisti
sche koers te volgen dan gedurende het interbellum. Deze programmati
sche11 radicalisering is enerzijds terug te voeren op de teleurstellende erva
ringen met de regeringsdeelname in de jaren twintig en dertig en anderzijds 
een strategische manoeuvre om het radicalere kiezerspotentieel te weer
houden van een overstap naar de communistische partij die onmiddellijk 
na de bezetting enorm populair bleek.

De Nederlandse Sociaal-Democratische Arbeiderspartij werd 'omgeto
verd' tot Partij van de Arbeid. Aangezien ook de Vrijzinnig Democratische 
Bond, de Christelijk-Democratische Unie en een aantal katholieken en pro
testanten politiek onderdak vonden in de PvdA mag hier van de meest suc
cesvolle 'doorbraak' worden gesproken, Het PvdA-programma was een lo
gisch vervolg op de koers die de SDAP al in 1937 was ingeslagen.12 Dat was 
de reformistische weg, in tegenstelling dus tot de programmatische radicali
sering van de Belgische geestverwanten. De meer behoudende koers van de 
Nederlandse sociaal-democraten moest hen juist acceptabel houden (pas in 
1939 was er voor het eerst sprake van regeringsdeelname door de socialis
ten) als regeringspartner. De strategie van de Nederlandse sociaal-democra- 
ten tegen de verlokkingen van het communisme was een benadrukken van 
de radicaliteit (een bij uitstek onnederlandse eigenschap) en het ondemocra
tische karakter van het communisme. Een programmatische ruk naar links 
zou bovendien niet overeenstemmen met het imago van de 'doorbraakpar
tij'.

Een relatief groot aantal vertegenwoordigers van de doorbraakstromin- 
gen UDB en NVB kreeg direct na de bevrijding in de respectievelijke landen 
belangrijke machtsposities te bekleden. Zo werd in Nederland W. Scher- 
merhom, het boegbeeld van de NVB, op 24 juni 1945 minister-president en 
hebben in België in de verschillende kabinetten tussen 1944 tot 1946 diverse * 
UDB-ers een ministerspost bezet. Al bij de eerste naoorlogse verkiezingen, 
in 1946, bleek dat de doorbraakidee niet was verankerd in de gedachten van 
het kiezersvolk. De kiezers keerden massaal terug naar hun oude zuil. In 
België behaalde de UDB slechts één zetel, de Nederlandse 'doorbraakpartij',

Kossmann, De Lage Landen, p. 218,238.
In de praktijk bleef de BSP reformistisch. Zie: E. Witte, J.C. Burgelman, P. Stouthuy- 
sen (eds.), Tussen restauratie en vernieuwing. Aspecten van de naoorlogse Belgische 
politiek (1944-1950) (Brussel 1990) p. 17; A. Klijn, Arbeiders- of volkspartij. Een ver
gelijkende studie van het Belgische en Nederlands socialisme 1933-1946 (Maastricht
1990) p. 226.
Kossmann, De Lage Landen, p. 239.
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de PvdA, 'verloor' zelfs twee zetels in vergelijking tot de som van de zetels 
van de samenstellende delen bij de verkiezingen in 1937.13

De communistische partijen waren bij de verkiezingen van 1946 wél suc
cesvol. Anders dan in Nederland hebben communistische vertegenwoordi
gers in België wel regeringsverantwoordelijkheid gedragen. Bij de formatie 
van het kabinet-Schermerhorn-Drees in 1945 kregen de communisten wel 
een zetel aangeboden, maar zij wezen die als te licht van de hand. De'Belgi
sche communisten maakten, met uitzondering van het socialistische minis- 
terie-Spaak I dat slechts 6 dagen regeerde, deel uit van de regering tot maart 
1947. Met name internationale verwikkelingen (Koude Oorlog), maar ook 
de consequente oppositie van de overige partijen leidden er toe dat de 
communisten, zowel in België als in Nederland, op het regeringsvlak bui
tenspel kwamen te staan.

Wie na de bevrijding een politieke aardverschuiving verwachtte kwam 
dus bedrogen uit. De zuilenstructuur, het fundament van de Belgische en 
Nederlandse maatschappij, bleef gehandhaafd. Sommige zuilen kregen een 
fris likje verf waarmee ze de eerstkomende decennia weer vooruit konden. 
Pas halverwege de jaren zestig verdween de glans en werd zichtbaar hoezeer 
de betonrot de zuilen had aangetast.

De naoorlogse coalities

Nu een fundamentele partijpolitieke doorbraak was uitgebleven, deed zich 
opnieuw de vraag voor wie met wie ging regeren en hoe stabiel de coalities 
zouden zijn. In Nederland vonden katholieken en socialisten elkaar na de 
eerste naoorlogse verkiezingen van 1946 in een 'Nieuw Bestand'. Het kabi- 
net-Beel bleek het begin van een langdurige en hechte samenwerking tus
sen de twee grootste politieke partijen. De vier rooms-rode coalities die er 
na het kabinet-Beel optraden, werden door toedoen van de KVP telkens 
verbreed met andere politieke partijen: liberalen en christelijk-historischen 
(1948-1952), dan wel antirevolutionairen en christelijk-historischen (1952
1958). De periode 1946-1958 liet zien dat, ondanks het mislukken van de par
tijpolitieke doorbraak, een zekere doorbraak op het vlak van concreet rege
ringsbeleid mogelijk bleek. Met name de noodzaak tot economisch herstel 
vormde lange tijd een stevig bindmiddel tussen rooms en rood.14 In 1958 
pas bleek dit bindmiddel zodanig verweekt dat de socialisten naar de opposi- 
tiebanken verhuisden en de katholieken hun heil zochten in een confes- 
sioneel-liberale coalitie.

Vergeleken met Nederland is er in België in dezelfde periode beduidend 
minder stabiliteit.15 Terwijl in Nederland tussen 1946 en 1958 vijf coalities

13 Luykx, Politieke geschiedenis van België, p. 415; J. Bosmans, Staatkundige vormge
ving in Nederland, deel 2, De tijd m  1940 (Assen 1995) p. 35.

14 Kossmann, De Lage Landen, p. 281.
15 Witte onderscheidt voor België de periode 1944-1947 'waarin een zo mogelijk nog gro

tere instabiliteit dan vóór de Tweede Wereldoorlog' optrad en de periode 1947-1968 
waarin de stabiliteit 'aanzienlijk groter is dan tijdens het interbellum'. Witte, 
Craeybeckx, Politieke geschiedenis van België sinds 1830, p. 278-279.
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optraden, 'versleet' Belg ; er maar liefst tien. Tot 1950 spleet met name de 
koningskwestie het Belgische politieke spectrum in twee nagenoeg onver
zoenlijke kampen: liberalen, socialisten en communisten aan de ene kant 
en katholieken aan de andere.
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Daarna kreeg de schoolstrijd België in zijn greep waarbij de tegenstelling 
klerikaal versus antiklerikaal het land politiek opnieuw in tweeën splitste. 
Van 1946 tot 1947 traden er een homogeen socialistisch kabinet en twee * 
coalities van socialisten, liberalen en communisten op. Van 1947 tot 1949 
was er een socialistisch-katholieke coalitie. Van 1949 tot 1954 speelden de 
katholieken weer de eerste viool, in eerste instantie nog samen met de 
liberalen, maar vanaf juni 1950 in drie homogene CVP-kabinetten. 
Vervolgens namen de socialisten in coalitie met de liberalen weer voor vier 
jaar het roer over. Het laatste kabinet in deze periode was wederom een ho
mogeen CVP-kabinet. In de periode 1946-1958 traden socialisten en katho
lieken derhalve slechts twee jaar gezamenlijk op.16

Direct na de bevrijding zitten socialisten en katholieken, met de liberalen en de com
munisten, in de eerste twee naoorlogse regeringen van nationale unie: de regering Pier
lot (sept 1944 - febr. 1945) en de regering Van Acker I (febr. 1945 - aug. 1945).
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Een gedeeltelijke verklaring voor het verschil in regeringsstabiliteit tus
sen Nederland en België vormen de hierboven genoemde kwesties‘die in 
België zoveel beroering en tweespalt teweeg brachten. Maar had Nederland 
in het Indonesische onafhankelijkheidsstreven ook niet zo'n kwestie? De 
Belgische historicus Luc Huyse schreef hierover dat 'het zoeken naar con
sensus zich in Nederland veel eerder dan in België in de politieke piltuur 
(heeft) gevestigd. (...) Daarnaast heeft zich in de Nederlandse samenleving al 
vrij vroeg de gedachte genesteld dat politieke problemen op een zakelijke, 
instrumentele wijze door deskundigen op te lossen zijn. Dat vergemakke
lijkt uiteraard de depolitisering en dus de ontmijning van explosieve dos
siers. Zo niet in België'.17 Als tweede verklarende factor noemde Huyse de 
tegenstelling tussen Vlamingen en Franstaligen die tijdens de bezetting 
door de Duitse Flamenpolitik nog was aangewakkerd.18 Nederland kende 
een dergelijke complicerende factor niet. Tenslotte wees Huyse op de moge
lijkheid dat in België zowel ter linkerzijde als ter rechterzijde gedacht werd 
dat er een absolute meerderheid te behalen viel. Hiervoor dienden de on
derlinge verschillen benadrukt te worden. In Nederland was de kans op 
zo'n meerderheid niet aanwezig en de noodzaak tot polarisatie minder 
groot.

Nieuwe arbeidsverhoudingen?

De vormgeving van de naoorlogse arbeidsverhoudingen is, zoals gezegd, 
tijdens* de bezetting zowel in bezet gebied als in Engeland, druk besproken. 
Ik beperk me hier tot twee overlegforums die van groot belang blijken te 
zijn geweest voor de naoorlogse ontwikkelingen: de besprekingen in België 
tussen verschillende kopstukken uit de werkgevers- en werknemerswereld 
die resulteerden in het zogenaamde 'Ontwerp van overeenkomst tot sociale 
solidariteit' en een soortgelijk topoverleg in Nederland dat uitmondde in 
de oprichting van de Stichting van de Arbeid. Van de diverse onderwerpen 
die in de besprekingen de revue passeerden bespreek ik (de ontwikkeling 
van) de sociale zekerheid, de overlegstructuren en de loonpolitiek. Om de 
naoorlogse ontwikkeling op het gebied van de sociale zekerheid te kunnen 
begrijpen is het nootzakelijk ook de ideeën hieromtrent in Groot-Brittan- 
nië te schetsen. Na de verschijning van het vermaarde Beveridge-plan in 
1942 stelden de Belgische en Nederlandse regering in ballingschap studie
commissies in om te bezien in hoeverre dit plan na de oorlog ook in België 
en Nederland kon worden toegepast.

17 L. Huyse, Ongelijke wegen van herstel? België en Nederland in de eerste jaren na de 
oorlog', Ons Erfdeel, 40 (1997) nr. 3, p. 346-347.

1® Witte stelt echter dat, ondanks de verschillende houding van Wallonië en Vlaande
ren ten aanzien van de Koningskwestie, het communautaire probleem pas scherp werd 
gesteld na de grote stakingen van 1960-1961. Witte, Craeybeckx, Politieke geschiede
nis van België sinds 1830, p. 262.
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Het 'Ontwerp van overeenkomst tot sociale solidariteit' van 1944

Tot de kleine kring van kopstukken uit de Belgische werkgevers- en werk- 
nemerskringen die vanaf oktober 1941 op geregelde tijdstippen clandestien 
bijeenkwamen behoorden ondermeer P. Goldschmidt en G. Velter 
(werkgevers), J. Bondas, L. Major en A. van Acker (werknemers, socialis
tisch) en H. Pauwels en A. Cools (werknemers, katholiek). H. Fuss, directeur 
van het ministerie van Arbeid, functioneerde als verbindingsman; in zijn 
huis vonden de eerste ontmoetingen plaats. Ondanks de verscheidenheid 
van de deelnemers was de groep niet representatief voor het complexe ge
heel van participanten in de Belgische arbeidsverhoudingen. Dit gold met 
name voor de christelijke geleding. De genoemde werkgevers behoorden tot 
de 'modernistische stroming'; 'traditionalisten en 'corporatisten' ontbra
ken. Ook de meer radicale vleugel van de zijde van de socialistische arbei
dersbeweging was niet vertegenwoordigd. Van communistische vakbonds- 
zijde was evenmin vertegenwoordiging aanwezig.19 Het resultaat van dit 
elite-overleg is na de bevrijding niet ter goedkeuring voorgelegd aan de be
trokken organisaties.20

De besprekingen resulteerden uiteindelijk in 1944 in een Ontwerp van 
overeenkomst tot sociale solidariteit, ook wel Sociaal Pact geheten. In de al
gemene toelichting lezen we dat de werkgevers- en de werknemersverte
genwoordigers erkennen 'dat de goede gang der ondernemingen, waarmede 
de algemeene welvaart van het land verband houdt, alleen door trouwe 
samenwerking kan geschieden'. 'Zij wenschen een verstandhouding tus- 
schen werkgevers en werknemers tot stand te brengen, welke gegrond is op 
wederzijdschen eerbied en op een wederkeerig erkennen van rechten en 
plichten. De werknemers eerbiedigen het wettig gezag van de hoofden van 
de ondernemingen en stellen er eer in, hun werk plichtsgetrouw uit te voe
ren. De werkgevers eerbiedigen de waardigheid der arbeiders en stellen er 
eer in hen met rechtvaardigheid te behandelen. Zij verplichten zich er toe, 
hun vrijheid van vereeniging en de uitbreiding van hun organisaties di
rect, noch indirect te hinderen.' Beide partijen kwamen overeen om de re
gering te vragen 'een reeks dringende maatregelen te treffen met de bedoe
ling tegemoet te komen aan de gedurende de bezetting door het meerendeel 
der arbeiders ondervonden ellende, en die ook den weg kunnen openen 
voor een nieuwen maatschappelijken vooruitgang, gevolg van een econo
mische ontwikkeling van een weder tot vrede gebrachte wereld, zoowel als 
van een rechtvaardige verdeeling der voordeelen van een stijgende produc
tie', Op korte termijn diende de overheid maatregelen te nemen om 'de 
stoffelijke en moreele welvaart van de arbeiders te verhoogen en tusschen 
hen en de werkgevers vreedzame, op rechtvaardigheid berustende betrek
kingen aan te knoopen Gezien de haast die met de invoering van de maat
regelen gemoeid was waren die vooralsnog tijdelijk, maar 'aan de wetge-

Zie G. Vanthemsche, De beginjaren van de sociale zekerheid in België 1944-1963 
(Brussel 1994) p. 67 e.v.
M. Stroobant, '50 jaar sociaal pact: probleemstelling' in: M. Stroobant (ed.), 50 jaar So
ciaal Pact (Antwerpen en Apeldoorn 1995) p. 14.
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vende Kamers zal worden gevraagd daarvoor zoodra mogelijk een defini
tieve regeling te treffen.'21 .

Vrij vertaald beloofden de werknemers dat zij sociale conflicten 
(klassenstrijd) zoveel mogelijk zouden beperken en dat er niet getornd zou 
worden aan de vrije ondernemingsgewijze produktie. In ruil hiervoor be
loofden de werkgevers de individuele arbeiders waardig en rechtvaardig te 
behandelen, de (representatieve) werknemersorganisaties te erkennen (als 
overlegpartners in de onderneming, op bedrijfstaks- en nationaal niveau) 
en een rechtvaardig aandeel voor de werknemers in de toekomstige wel
vaart. De maatregelen die de werkgevers en werknemers op korte termijn 
getroffen wensten te zien waren: herstel van de koopkracht tot het peil van 
voor de oorlog (door beheersing van de lonen, prijzen en geldomloop, rant
soenering en wisselkoerspolitiek); herinvoering van de voor de oorlog van 
kracht zijnde wetten en overeenkomsten met betrekking tot de arbeidstijd; 
kwantitatieve en structurele verbeteringen in het sociale verzekeringenstel- 
sel; en werknemersvertegenwoordiging in paritaire organen op onderne- 
mings-, bedrijfstaks- en nationaal niveau.

De inhoud van het Pact was niet revolutionair. Wezenlijke structuur
hervormingen, zoals socialisatie, kwamen niet ter sprake. Het voorstel tot 
paritaire samenwerking bouwde voort op wat al voor de bezetting was ont
staan. Zo bestonden er sinds de Eerste Wereldoorlog al paritaire comités op 
bedrijfstaksniveau en functioneerden er op ondernemingsniveau reeds her 
en der overlegorganen. De wezenlijke betekenis van het Pact op het gebied 
van de werknemersinspraak was dan ook niet dat het nieuwe instituties in 
het leven riep, maar dat het de verschillende overlegvormen veralgemeni
seerde en dat het aanzette tot institutionalisering van een complete overleg
structuur

Ook op het gebied van de sociale zekerheid bevatte het Pact geen radicale 
voorstellen, maar verbeteringen van het bestaande systeem: de verzekering 
tegen ziekte en vroegtijdige invaliditeit en de verzekering tegen werkloos
heid zouden voortaan niet meer op vrijwillige basis geschieden maar wer
den verplicht gesteld en de premie-inning zou worden gecentraliseerd en 
gerationaliseerd door de instelling van de zogenaamde Rijksdienst voor 
Maatschappelijke Zekerheid.

De vraag aan de overheid zich in te laten met de loonvorming was op 
zich wel een nieuw element, maar gezien de buitengewoon moeilijke om
standigheden en de chaos die er na de bevrijding naar alle waarschijnlijk
heid zou heersen was dit niet verwonderlijk. Bovendien was de overheids
bemoeienis duidelijk als tijdelijk bedoeld. Daarna diende de loonvorming 
weer door middel van paritair overleg te geschieden.

Het Pact vormde kortom geen radicale breuk met de ontwikkelingen in 
het verleden, maar voorzag op verschillende gebieden wel in een verbete
ring van de positie van de werknemers, naast de algemene verbetering van 
samenwerking en overleg tussen de sociale partners,

21 Tekst van het Pact in: Stroobant, 50 jaar Sociaal Pact, p. 234 -244.
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•'Stichting van den Arbeid tot bevordering van den socialen vrede, orde en 
rechtvaardigheid'

Ook in Nederland staken leidende figuren uit werkgevers- en werknemers- 
kringen tijdens de bezetting de koppen bij elkaar om te beraadslagen over de 
naoorlogse arbeidsverhoudingen. Opvallend is dat ook hier een hoge amb
tenaar, namelijk de directeur-generaal van de Arbeid van het ministerie 
van Sociale Zaken, A. Hacke, een liaisonhmctie vervulde. Het gezelschap 
bestond verder uit A. de Bruijn (werknemers, katholiek), A. Stapelkamp 
(werknemers, protestant), E. Kupers en A. Vermeulen (werknemers, socia
list), L. Kortenhorst (werkgevers, katholiek), D. Stikker en B. Slotemaker 
(werkgevers, niet confessioneel).22 Evenals in België was de communisti
sche vakbeweging niet vertegenwoordigd in het topberaad. Hoewel ook de 
protestants-christelijke werkgevers, de middenstandsorganisaties en de 
landbouworganisaties niet betrokken waren bij de besprekingen in de kring- 
Hacke, bevatte het uiteindelijke manifest dat de oprichting van de Stichting 
van de Arbeid aankondigde, wèl de handtekeningen van vertegenwoordi
gers uit die kringen. De statuten van de Stichting zijn niet aan de respec
tieve organisaties ter goedkeuring voorgelegd. Stikker, die een voortrek
kersrol vervulde in het geheel, sprak zelf van een 'beperkte, maar toch wijd 
vertakte groep' waarmee hij besprekingen voerde over de Stichting.23

De voornaamste drijfveer achter de oprichting van een Stichting van de 
Arbeid was de wens van de sociale partners om na de bezetting zelf te kun
nen beslissen over kwesties op sociaal terrein en niet ten prooi te vallen aan 
een of andere vorm van staatssocialisme. In de woorden van Stikker heette 
dat: gezamenlijk zelfdoen onder staatstoezicht.24 De keuze voor de privaat- * 
rechtelijke stichtingsvorm is hiermee verklaard. Overigens kwam zowel 
deze keuze als de beperking tot sociale aangelegenheden vooral uit de werk- 
geverskoker De confessionele werknemersorganisaties (CNV en KAB) bij
voorbeeld maakten zich sterk voor een publiekrechtelijk orgaan en de socia
listische werknemersorganisatie (N W ) ondernam pogingen om de in
vloedssfeer van de werknemers uit te breiden tot economische aangelegen
heden. Een andere drijfveer was de gezamenlijke vrees van de betrokkenen 
voor chaotische toestanden na de bevrijding. Zo'n chaos kon werknemers 
wel eens vatbaar maken voor extremistische opvattingen. De deelnemende 
gevestigde (niet-communistische) organisaties zagen hun belangen vooral 
bedreigd door de aantrekkingskracht die de communistische lokroep op de 
werknemers kon hebben. Om deze chaos te voorkomen waren concrete 
plannen nodig die direct na de bevrijding ten uitvoer gebracht konden wor
den.25

M. van Bottenburg, 'M n den Arbeid'. In de wandelgangen van de Stichting van de Ar
beid 1945-1995 (Amsterdam 1995) p. 36.
D.U. Stikker, Memoires. Herinneringen uit de lange jaren dat ik betrokken was bij de 
voortdurende wereldcrisis (Rotterdam en 's Gravenhage 1966) p. 45.
Stikker, Memoires, p. 49.
Van Bottenburg, 'Aan den A rb e id p. 40.
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Over de precieze inhoud van de besprekingen is niet zo heel veel bekend. 
In zijn studie over de geschiedenis van de Stichting van de Arbeid stuitte 
M. van Bottenburg op een document van zeven pagina's waarin een op 
corporatistische grondslag gebaseerde Nederlandse Organisatie van de Ar
beid (NOVA) wordt voorgesteld. De NOVA zou het uitvoerende orgaan 
worden van de Stichting van de Arbeid. Een stelsel van 'Districten van den 
Arbeid' en lokale 'Gebouwen van den Arbeid' zou zorg dragen voor de 'uit
voering van sociale verzekeringen en de arbeidsbemiddeling. Voor de ver
schillende takken van nijverheid waren paritaire bedrijfscommissies voor
zien die onder meer cao's zouden afsluiten. Aan de top van de NOVA zou
den een 'Hoogen Raad van Arbeid' en een 'Directeur-Generaal van den Ar
beid' worden geplaatst. Alle werknemers zouden verplicht lid zijn van de 
NOVA. Het was een ambitieus plan dat echter de ontwerp-tafel niet is ont
stegen, want de praktijk zou anders uitpakken.26

Een manifest 'aan de werkgevers en werknemers van Nederland' maakte 
direct na de bevrijding de geboorte van de Stichting van de Arbeid wereld
kundig. Het startte met een appèl om in eendrachtige samenwerking de op
bouw van het land ter hand te nemen. Vervolgens meldde het manifest dat 
overeenstemming was bereikt over gemeenschappelijk overleg op sociaal 
gebied, zowel bedrijfstaksgewijs als landelijk. De Stichting stelde zich verder 
'ten dienste van de overheid ter vervulling van opdrachten ten bate van 
het algemeen belang’. Over de behandeling van economische vraagstukken 
was geen overeenstemming bereikt, maar het overleg hierover verkeerde 
in een 'vergevorderd stadium'.

De passage in het manifest over de medezeggenschap in de onderneming 
luidde: 'Er van uitgaande, dat medezeggenschap van de arbeiders in het be
heer van de ondernemiiTg niet gevraagd wordt, werd eenheid van inzicht 
verkregen over de wenselijkheid van een ruime vertegenwoordiging van 
de arbeidersvakbeweging in het hoogste economische college dat de Rege
ring ter zijde zal staan, daarnaast over de noodzakelijkheid, dat op dit ter
rein ook een aantal publiekrechtelijke organen moet worden gesticht. Er 
werd besloten voor te stellen, de uitwerking hiervan, alsmede de vraag, hoe 
de verdere samenwerking op economisch gebied kan worden bevorderd, 
onverwijld door de overheid, de ondernemers en werknemers in studie te 
nemen.'27 De afkoopsom voor de erkenning als gesprekspartner op natio
naal niveau in economiSche aangelegenheden leek een zware prijs voor 
met name de socialistische vakbeweging. Hueting, De Jong en Neij maken 
in hun geschiedschrijving over het Nederlands Verbond van Vakvereni
gingen (N W ) dan ook melding van onvrede binnen de (radicale) N W -ge- 
lederen, maar terecht merken zij ook op dat medezeggenschap op onder
nemingsniveau voor het NVV al vóór de oorlog een ondergeschoven 
kindje was. Binnen de NW-geledingen werd aan medezeggenschap op be-
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26 Ibidem, p. 38-39.
27 Stikker, Memoires, p. 64.
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djrijfstaks- en nationaal niveau (via een publiekrechtelijke bedrijfsorganisa
tie) meer prioriteit gegeven.28

In het manifest was ook een urgentieplan opgenomen dat enkele maan
den daarvoor aan de regering in ballingschap was gezonden. Hiervan is met 
name het gedeelte over de loon- en prijspolitiek van belang. Gevraagd werd 
om: 'Prijszetting door de Overheid. Loonregeling onder toezicht van de 
Overheid. Herziening van lonen en prijzen ter verbetering van het levens
peil.' Gezamenlijk zelfdoen onder staatstoezicht derhalve; het zou echter 
anders lopen. Verder bevatte het urgentieprogramma de aanbeveling allen 
die door de Duitsers onterecht waren ontslagen of gedegradeerd te herstel
len in hun oude functie en een pleidooi voor handhaving van het ontslag- 
verbod, wederinvoering van normale werk- en rusttijden, bevordering var 
de werkgelegenheid en volksgezondheid, verhoging van de rantsoenen, 
verbetering van de uitkeringen aan ouden van dagen en financiële voor
zieningen voor oorlogsinvaliden.

Het resultaat van de besprekingen maakt in vergelijking tot het Belgische 
Sociaal Pact een minder uitgewerkte en minder vergaande indruk. Het ba
sisprincipe was evenwel eender: arbeidsvrede in ruil voor 'voordelen' voor 
de werknemers(organisaties).

Londense plannen inzake sociale zekerheid

Ook de Belgische en Nederlandse regeringen in ballingschap hadden zich 
beziggehouden met de vraag hoe de arbeidsverhoudingen na de ‘bevrijding 
vorm moesten krijgen. Ik beperk me hier tot de gedachtenvorming in Enge- * 
land over de sociale zekerheid aangezien dit voor een goed begrip van de 
naoorlogse ontwikkeling op dit gebied onontbeerlijk is.

De Belgische regering in ballingschap stelde in 1941-1942 de 'Commission 
pour 1'Étude des Problèmes d'Après-Guerre' (CEPAG) in.29 Deze denktank 
hield zich ondermeer bezig met de sociale verzekeringen. Haar Nederlandse 
equivalent was de Londense commissie-Van Rhijn.30 In de rapporten van 
beide commissies is duidelijk de invloed te herkennen van het door W, 
Beveridge in 1942 opgestelde rapport Social Insurance and Allied Services. 
Dit rapport betekende een fundamentele breuk met het ook in Nederland 
en België toegepaste Bismarck-stelsel.3* Het belangrijkste onderscheid was 
dat het Bismarck-stelsel zich richtte op de bescherming tegen verschillende 
sociale risico's van een bepaalde groep in de samenleving (in haar meest 
oorspronkelijke vorm de arbeiders), terwijl het Beveridge-stelsel sociale be
scherming beoogde te bieden aan alle ingezetenen. Impliciet betekende dit

28 E. Hueting, F. de Jong, R. Neij, Naar groter eenheid. De geschiedenis van het Neder
lands Verbond van Vakverenigingen 1906-1981 (Amsterdam 1983) p. 144.

29 B. Henau, Paul van Zeeland en het monetaire, sociaal-economische en Europese beleid 
van België, 1920-1960 (Brussel 1995) p. 188.

30 G.M.J. Veldkamp e.a., Inleiding tot de sociale zekerheid en de toepassing ervan in 
Nederland en België, deel 1, Karakter en geschiedenis (Deventer 1978) p. 278.

31 Veldkamp, Inleiding tot de sociale zekerheid, p. 277 e.v.; J. van Langendonck, Hand
boek sociaal zekerheidsrecht (Antwerpen 1988) p- 55.
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dat aan de overheid een grotere rol werd toegekend, wat ondermeer bleek in 
de voorstellen omtrent de uitvoeringsorganisatie. In de nieuwe structuur 
kregen de werkgevers- en werknemersorganisaties een bescheidener plaats, 
hetgeen niet verwonderlijk is omdat het stelsel niet langer beperkt was tot 
de werknemers. Ook in de visie van de CEPAG en de commissie-Van Rhijn 
zou een dergelijk stelsel na de oorlog ingevoerd moeten worden.32 Realisa
tie van de Londense plannen betekende dus dat de situatie 'thuis' ingrq% 
pend moest veranderen.

De realisatie van de plannen

Sociale zekerheid: België

Het CEPAG-plan was voor de Belgen een brug te ver. De omvorming van 
het sociale zekerheidsstelsel naar het Beveridge-model stuitte al binnen de 
Belgische regering te Londen op kritiek. Zo vond de katholieke premier H. 
Pierlot dat er in het CEPAG-plan een te grote rol voor de staat was wegge
legd.33 De samenstelling van de CEPAG was overigens weinig evenwichtig 
geweest: de socialisten hadden de studiecommissie gedomineerd.34 Terwijl 
de receptie derhalve in Londen al niet enthousiast was geweest, diende het 
CEPAG-plan in België zelf te concurreren met het genoemde Pact, dat het 
voordeel bood dat het aansloot op het bestaande systeem. Het eerste naoor
logse nationale kabinet van socialisten, liberalen, katholieken en commu
nisten onder leiding van Pierlot koos voor de weg van de minste weerstand 
en zette de sociale zekerheidsparagraaf van het Pact onmiddellijk na de be
vrijding in wetgeving om. De Besluitwet op de Maatschappelijke Zekerheid 
van 28 december 1944 bouwde het bestaande systeem uit tot een stelsel van 
sociale zekerheid voor werknemers met verplichte verzekering tegen 
ziekte, invaliditeit en onvrijwillige werkloosheid, een verplicht ouder
domspensioen, een stelsel van kindertoelagen en een vakantieregeling.35

32 Voor plan CEPAG zie: J.J. De Deken, Social Policy in postwar Belgium (Florence 1994) 
p. 34 en Vanthemsche, De beginjaren van de sociale zekerheid in België, p. 50. Voor 
plan Van Rhijn zie: Veldkamp, Inleiding tot de sociale zekerheid, p. 91-93; vgl. A.A. 
van Rhijn, Nieuw Nederland. Bijdragen van buiten bezet gebied in verband met den 
wederopbouw van ons land (New York 1944) p. 241-242.

33 De Deken, Social Policy in postwar Belgium, p. 36.
34 Vanthemsche, De beginjaren van de sociale zekerheid in België, p. 51.
35 In België rekent men de verzekering tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten niet 

formeel tot de sociale zekerheid. Deze verzekering was al voor de oorlog in handen 
van particuliere verzekeringsorganisaties. De financiering ervan verliep ook na de 
bevrijding (goeddeels) buiten de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid om. De 
ondertekenaars van het Pact en de regering hebben het niet aangedurfd deze verzeke- 
ringstak uit de private sfeer te halen. (Van Langendonck, Handboek sociaal zeker
heidsrecht, p. 14, 277, Veldkamp, Inleiding tot de sociale zekerheid, p. 224). Daaren
tegen is in België de jaarlijkse vakantie wèl opgenomen in het stelsel hoewel dit for
meel tot het arbeidsrecht behoort. De oorzaak hiervan is dat de jaarlijkse vakantie 
ook door middel van premies op het loon werden gefinancierd.
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De werknemers- en werkgeverspremies zouden voortaan centraal worden 
geïnd door de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid die de gelden 
vervolgens doorsluisde naar de verschillende instellingen per verzeke - 
ringstak. Het bestuur van deze Rijksdienst was tripartiet samengesteld. In de 
verschillende verzekeringssectoren bleef de bestaande organisatiestructuur 
grotendeels behouden en continueerden de werkgevers- en werknemersor
ganisaties c.q. hun bondgenoten (de mutualiteiten36) er hun machtsposities.

De snelle wettelijke verankering van het stelsel van sociale zekerheid 
volgens het Pact is in de eerste plaats te verklaren uit de ratio van het Pact 
zelf. Het doel van het Pact was immers het verkrijgen van de medewerking 
van de werknemers(organisaties) voor het economisch herstel en het bewa
ren van de arbeidsvrede. Die medewerking was met name de eerste tijd na 
de bevrijding urgent, dus dienden ook snel maatregelen te worden geno
men. In de tweede plaats kon de regering dit doen omdat zij beschikte over 
buitengewone volmachten en dus niet gehinderd werd door het parlement. 
Vóór de eventuele tegenstand te groot kon worden was het stelsel al gereali
seerd.37 Een derde verklaring ligt in het feit dat de invoering geschiedde on
der verantwoordelijkheid van de socialist A. van Acker, minister van Ar
beid en Sociale Voorzorg in het eerste naoorlogse nationale kabinet èn een 
van de 'vaders' van het Sociaal Pact.38

Het Pact diende dus als leidraad, ja als blauwdruk voor het naoorlogse 
systeem van de Belgische sociale zekerheid. In het verslag aan de Regent, 
een begeleidende tekst bij de Besluitwet, werd evenwel verklaard dat het de 
bedoeling was om in de toekomst het stelsel uit te breiden van een werk- 
nemersstelsel naar een stelsel van sociale zekerheid voor iedereen.39 Hier 
verried zich de invloed van de Beveridge-gedachte, maar deze fundamen
tele aanpassing van het systeem liet lang op zich wachten. De Besluitwet 
bleek een dusdanig succesvol politiek compromis dat het als tijdelijk be
doelde stelsel decennialang dienst bleef doen. Enkele pogingen tot een fun
damentele hervorming leden schipbreuk door onoverbrugbare verschillen 
van inzichten.40 De ontwikkeling van de Belgische 'sociale zekerheid' bleef

36 De mutualiteiten (organisaties belast met ae uitvoering van de ziekte- en invalidi
teitsverzekering, georganiseerd volgens de lijnen van het verzuilde bestel) bleven be
staan hoewel hun taak werd ingeperkt. De werkgevers behielden hun overwegende 
invloed binnen de uitvoeringsorganisatie van de kinderbijslagverzekering, de werk
nemers hun traditioneel sterke positie bij de (uitbetaling van de) werkloosheidsver
zekering. (Vanthemsche, De beginjaren van de sociale zekerheid in België, p. 92).

37 Ibidem, p. 72.
38 Van Acker wordt omschreven als een 'eigenzinnig autodidact en in zijn genre een van 

de echt belangrijke politici die we na de oorlog hebben gehad. Hij heeft heel wat ge
daan "voor de kleine man", en niet in het minst voor de gepensioneerden, bij wie hij 
zeer populair was'. De vergelijking met 'vader' Drees dringt zich als het ware vanzelf 
aan ons op. Witte en Craeybeckx, Politieke geschtedems van België sinds 1830, p. 315
316. Van Acker was later ook nog vier maal minister-president (febr. - aug. 1945, aug. - 
jan. 1945-1946, maart 1946 - juli 1946, aprü 1954 - juni 1958) en nog twee maal minister.

39 Van Langendonck, Handboek sociaal zekerheidsrecht, p. 55, 72-73; Veldkamp, Inlei
ding tot de sociale zekerheid, p. 224.

40 2 o  leidde een regeringsopdracht in 1949 aan de socialist Fuss en de katholiek W. Leën 
om hervormingsvoorstellen te doen niet tot een eensluidend standpunt maar tot twee



tot het midden van de jaren zestig gericht op de verdere uitbouw van de 
'klassieke' werknemersverzekeringen. Daarna kwam er een kentering rich
ting het Beveridge-model.41

Sociale zekerheid: Nederland

De ontwikkeling in Nederland kende een enigszins ander verloop. Het ka- 
binet-Schermerhorn-Drees was duidelijk gecharmeerd van de Beveridge- 
ideeën. In de eerste naoorlogse troonrede kondigde de regering aan dat 'op 
den grondslag van een reeds in Londen tot stand gekomen rapport (...) een 
herziening der sociale verzekering (werd) uitgewerkt die deze van arbeids- 
verzekering zal doen uitgroeien tot een algemene volksverzekering, in de 
eerste plaats ten einde te komen tot een betere verzorging voor den ouden 
dag'.42 Minister van Sociale Zaken Drees droeg in 1945 een kleine ambte
lijke commissie op het Londense rapport-Van Rhijn nader uit te werken 43 
Van Rhijn zelf, inmiddels secretaris-generaal op Sociale Zaken, zat de 
commissie voor. Vooruitlopend op de grote reorganisatie besloot Drees in 
zijn tweede termijn als minister van Sociale Zaken (1946-1948) alvast een 
regeling voor de ouderen te ontwerpen. Een verbetering van de positie van 
de ouden van dagen werd gezien als het meest urgent. Eerder zagen we al 
dat ook de Stichting van de Arbeid hierop had aangedrongen. In 1947 kwam 
de Noodwet ouderdomsvoorziening tot stand: de eerste voorziening in de 
Nederlandse sociale zekerheidswetgeving 44 De grote reorganisatie liet nog 
op zich wachten. In 1947 stelde Drees een nieuwe commissie-Van Rhijn in 
waarin ook vertegenwoordigers van de Stichting van de Arbeid zitting kre
gen. Haar rapport kwam in 1948 uit. Inmiddels bleek de radicale geest die 
onmiddellijk na de bevrijding heerste wel getemperd. Het rapport was 'een 
compromis tussen de Londense theorie en de Haagse praktijk'.45 Illustratief 
voor de teloorgang van die radicale geest was de Reorganisatiewet van de 
uitvoeringsorganisatie, die in 1952 haar beslag kreeg. De principiële strijd
vraag: krijgt de overheid of het bedrijfsleven de belangrijkste stem bij de 
uitvoering, werd uiteindelijk beslecht in het voordeel van de sociale part
ners. Er kwam weliswaar een duidelijker structuur in de uitvoeringsorgani
satie, maar het gevaar dat in de Londense plannen had gezeten, namelijk
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afzonderlijke rapporten. De hervorming werd daarna op de lange baan geschoven. 
(Vanthemsche, De beginjaren van de sociale zekerheid in België, p. 114-116; Veld
kamp, Inleiding tot de sociale zekerheid, p. 225; M. Dumoulin, 'L'influence des démo- 
crates-chrétiens dans 1'ordre socio-économique en Belgique' in: E. Lamberts, Christian 
democracy in the European Union (1945-1995) (Leuven 1997) p. 330-331.)

41 Veldkamp, Inleiding tot de sociale zekerheid, p. 246.
42 E. van Raalte, Troonredes, openingsredes, inhuldigingsredes 1814-1963 ('s-Graven- 

hage 1964) p. 265.
43 F.J.F.M. Duynstee en J. Bosmans, Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945, 

deel 1, Het kabinet-Schermerhom-Drees 1945-1946 (Assen en Amsterdam 1977) p. 473.
44 M.D. Bogaarts, Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945, deel 2, De pe

riode van het kabinet-Beel 1946-1948, band b ('s-Gravenhage 1989) p. 1398-1410.
45 Hueting, De Jong, Neij, Naar groter eenheid, p. 202-203.
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teveel overheidsinvloed, werd ongedaan gemaakt. Uiteraard speelde met 
name de historisch gegroeide betrokkenheid van de sociale partners bij de 
uitvoering, of anders gezegd de daarin opgebouwde gevestigde belangen, 
een belangrijke rol bij de beslechting van die strijdvraag. Alleen de socialis
tische vakbeweging en de eveneens socialistische bewindslieden wensten 
meer overheidsinvloed terwille van de unificatie in de uitvoeringspraktijk 
te accepteren.46

En de uitvoeringskwestie bleken de Beveridge-ideeën, naarmate de af
stand tot de oorlogsjaren groeide en gevestigde belangen meer in het geding 
kwamen, aan slijtage onderhevig. Voor wat betreft de dekkingssfeer 
(werknemers-ingezetenen) is het stelsel van sociale zekerheid in Neaeriand 
echter duidelijk geëvolueerd in de richting van het Beveridge-model.47 Een 
belangrijke doorbraak was de vervanging van de Noodwet ouderdoms
voorziening door de Algemene Ouderdomswet in 1956. Op deze eerste 
volksverzekering volgden in de loop der jaren verschillende volksverzeke
ringen: de Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959); de Algemene Kin
derbijslagwet (1962); de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (1967) en de 
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (1976). De Algemene Bijstandswet 
(1963) legde een vloer onder het gehele gebouw van de sociale zekerheid. 
Een soortgelijke regeling ter garantie van een bestaansminimum kwam in 
België in 1974 tot stand.48

Overlegstructuur: België

België ging na de bevrijding op het terrein van de sociale zekerheid voort
varend te werk. De verwezenlijking van de in het Pact voorziene structuur 
voor paritaire samenwerking op ondememings-, bedrijfstaks- en nationaal 
niveau veroorzaakte meer problemen. De institutionalisering van de ver
schillende organen was pas in 1952 voltooid. Uiteindelijk resulteerde dit in 
een tweeledige structuur: één overlegcircuit voor sociale en één voor eco • 
nomische aangelegenheden»

De organen voor het economisch overleg werden geregeld in de Wet 
houdende organisatie van het bedrijfsleven van 1948. Deze wet regelde de 
instelling van: een Centrale Raad voor het bedrijfsleven (het adviesorgaan 
van regering en parlement over economische aangelegenheden, paritair 
samengesteld en aangevuld met enkele deskundigen); bedrijfsraden 
(paritair samengestelde sectorale adviesorganen voor regering en voor de 
Centrale Raad voor het bedrijfsleven) en ondernem ingsraden  
(overlegorganen in de onderneming, bestaande uit werkgevers- en werk
nemersvertegenwoordigers). De overlegorganen op sociaal terrein kwamen

46 P.G.T.W. van Griensven, 'Sociale Zaken: de spanning tussen het sociaal wenselijke en 
het economisch mogelijke' in: J.J.M, Ramakers ed., Parlementaire geschiedenis van 
Nederland na 1945, deel 4, Het kabinet-Drees II (1951-1952), In de schaduw van de 
Koreacrisis (Nijmegen 1997) p. 211-223.

47 VgL: J.H. Smits, 'Het Bevegdge-plan en wat Nederland er mee deed in en na de 
Tweede Wereldoorlog1 in: Sociaal Maandblad Arbeid (SMA) 52 (1992) p. 437-444.

48 Veldkamp, Inleiding tot de sociale zekerheid, p. 280.
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door middel van verschillende wetten tot stand. De Besluitwet van 9 juni 
1945 stelde op sectoraal niveau paritaire comités in, die ondermeer tot op
dracht kregen cao's af te sluiten voor de desbetreffende bedrijfstak. De on
dernemingsraden vonden hun wettelijke grondslag in de hierboven ge
noemde wet van 1948. De wet van 29 mei 1952 tenslotte regelde de instelling 
van de Nationale Arbeidsraad, het paritair samengestelde nationale advies
orgaan voor sociale aangelegenheden. Overigens was er al vanaf 1944, iry 
formeel en onder andere benaming, zo'n nationaal adviesorgaan werk
zaam.49

De regeling van de medezeggenschap binnen de onderneming en met 
name de vraag in hoeverre de ondernemingsraad naast bevoegdheden op 
sociaal vlak ook economische bevoegdheden diende te krijgen leidde tot de 
meeste discussie.50 Het Pact voorzag voor de ondernemingsraad in een be
perkt recht op economische informatie: 'De bedrijfshoofden (zullen) elke 
gunstige gelegenheid te baat nemen (...) de algemene toestand van de on
derneming (...) uiteen te zetten.' Na de bevrijding kwamen er vanuit de 
werkgevers- en werknemersorganisaties en binnen deze groepen verschil
lende opvattingen over de bevoegdhedenkwestie naar boven. Uiteindelijk 
stonden er twee kampen tegenover elkaar: een socialistisch en een katho
liek. Aangezien de sociale partners er niet uitkwamen en de eerste naoor
logse regeringen geen gebruik wensten te maken van hun bijzondere vol
machten en de kwestie voor zich uitschoven werd het tevens een zaak 
waarin het parlement zich mengde. In tegenstelling tot het sociale zeker- 
heidsvraagstuk werd de parlementaire 'klip' nu dus niet omzeild. De dis
cussie sleepte zich voort tot er in 1948, tijdens het socialistisch-katholiek ka- 
binet-Spaak II, een politiek compromis uit de bus kwam rollen. Volgens de 
wet van 1948 werd de ondernemingsraad een samenwerkingsorgaan waarin 
zowel werkgevers- als werknemersvertegenwoordigers zitting hadden. De 
bevoegdhedenkwestie werd opengelaten tot nadere regeling bij Koninklijk 
Besluit. Dit gebeurde in 1952. De bevoegdheden van de ondernemingsraad 
lagen voornamelijk op sociaal terrein. De economische bevoegdheid be
perkte zich tot een recht op periodieke financieel-economische informatie.

Hoewel de regeling blijkbaar acceptabel was voor de socialisten steunde 
zij toch hoofdzakelijk op het katholieke gedachtengoed van harmonische 
samenwerking tussen werkgever en de werknemers. Naast de onderne
mingsraad bestaat er echter binnen de Belgische arbeidsverhoudingen nog 
een ander orgaan op ondernemingsniveau: de zogenaamde Vakbondsaf- 
vaardiging. De regeling hiervan kwam in 1947 tot stand, niet bij wet, maar 
via een nationale overeenkomst gesloten tussen werkgevers en werkne
mers. In de Vakbondsafvaardiging is de werkgever uiteraard niet vertegen
woordigd, waardoor zij meer het karakter van een strijdorgaan krijgt Meer 
dan bij de ondernemingsraad het geval is, komt zo tot uitdrukking dat er 
tussen werkgevers en werknemers wel degelijk belangentegenstellingen
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49 G. de Broeck, 'Het collectief overleg’ in: R. Blanpain e.a., 30 jaar Belgische arbeids
verhoudingen (Deventer 1977) p. 104

5° H. Slomp en T. van Mierlo, Arbeidsverhoudingen in België, deei 2 (Utrecht en Ant
werpen 1984) p. 32-37.
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(kunnen) bestaan,51 De bevoegdheden van de Vakbondsafvaardiging wor
den vastgelegd in de cao's van de desbetreffende bedrijfstakken en liggen 
veelal op sociaal terrein. Een meer ideologisch neutrale vorm van mede
zeggenschap op ondernemingsniveau zijn de Comités voor veiligheid, ge
zondheid en verfraaiing van de werkplaats. Zij zijn paritair samengesteld 
en hebben een adviserende bevoegdheid met betrekking tot het beleid ter 
voorkoming van ongevallen en beroepsziekten. Deze materie werd in 1952 
wettelijk geregeld.52

De basisstructuren, die op grond van het akkoord werden uitgebouwd, 
bleken een lang leven beschoren en vormen tot op heden de ruggegraat van 
het Belgische systeem van arbeidsverhoudingen.53 Niet ieder onderdeel was 
echter even succesvol. De bedrijfsraden functioneerden slecht en werden 
maar in enkele bedrijfstakken opgericht. In 1986 zijn zij zelfs opgeheven.
Ook de betekenis van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven wordt in de 
literatuur van weinig betekenis geacht voor de medezeggenschap van de 
werknemers.54 De paritaire comités en de Nationale Arbeidsraad worden 
algemeen erkend als zeer belangrijke instituties. Paritaire comités worden 

f wel de 'schamierorganen bij de vormgeving van een sociaal-economische 
pacificatiepolitiek' genoemd.55 Sinds de bevoegdheden van de Arbeidsraad 
in 1968 zijn uitgebreid en het mogelijk is cao's over verschillende be
drijfstakken of zelfs voor het gehele land af te sluiten, wordt hij wel als een 
soort pseudo-parlement op sociaal gebied betiteld.56

Over de waardering van de regeling van de ondernemingsraden merken 
Dambre en Van den Brande het volgende op: 'De vormgeving van de on
dernemingsraden werd nu bepaald door een politiek compromis, uitge- , 
werkt onder impuls van de regering en met een aanzienlijke inbreng van 
het parlement. Al bij al een vrij uitzonderlijk gebeuren in de naoorlogse so
ciale politiek. Anders bekeken, zou het falen van de sociale partners om een 
consensus rond de ondernemingsraden te bereiken, hen uiteindelijk opza
delen met een moeilijk werkbare en door niemand echt aanvaarde instel
ling. In de strijd rond de ondernemingsraden heeft blijkbaar niemand echt

R. Blanpain, 'Overlegorganen* in: Stroobant 50 jaar Sociaal Pact, p. 178-179.
52 A.M. Koene, H. Slomp, Medezeggenschap van werknemers op ondernemingsniveau. 

Een onderzoek naar de regels en hun toepassing in zes Europese landen ('s-Gravenhage
1991) p. 85-87

53 Blanpain, 'Overlegorganen', p. 176.
54 G.R. Zondergeld, 'Belgien. In gemeinsamen Kampf gegen das Untemehmertum, das 

Lohnsystem und Hiu Amterediaufung. Die Reformversuche der freien Gewerkschafts- 
bewegung' in: H. Langeveld e.a., Zzoischen Wunsch und Wirklichkeit. Die belgischen, 
niederlandischen und westzonalen Gewerkschaften in der Phase des Wiederaufbaus 
(Munster 1994) p. 425-426,430.

55 W. Dambre en A. Van den Brande, 'De invloed van het Sodaal Pact op regering en 
parlement (1944-1954)' in: D. Luyten en G. Vanthemsche eds., Het Sociaal Pact van 
1944. Oorsprong, betekenis en gevolgen (Brussel 1995) p. 203-204.

56 M. Rigaux, 'De beginselen en methoden van paritaire samenwerking' in: Stroobant, 50 
jaar Sodaal Pact, p. 204; Blanpain, 'Overlegorganen', p. 185.
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gewonnen.'57 De regeling bracht geen werkelijke structuurhervorming te
weeg.58 Wel was de vakbeweging voortaan officieel op alle niveaus als ge
sprekspartner erkend.59

De grootste invloed hebben de werknemersorganisaties waarschijnlijk 
gehad ten tijde van de zogenaamde Nationale Arbeidsconferenties (NAC's): 
gesprekken op nationaal niveau tussen werkgevers, werknemers en over
heid over met name maatregelen op het gebied van de lonen en prijzen. De 
NAC had geen grondslag in de wet en de NAC-resoluties hadden formeel 
geen enkele rechtskracht, maar zij werden door de regeringen achteraf altijd 
bekrachtigd. De overheid ging dit topberaad aan omdat zij direct na de be
vrijding de medewerking van de sociale partners en met name de werkne
mers hard nodig had. Uiteraard besefte de vakbeweging dat ook en zij pro
beerde tijdens de NAC's het onderste uit de kan te halen.60 De politieke par
tijen mengden zich niet in de afspraken die in de NAC's werden gesloten. 
Zij waren hiertoe zelfs niet in staat, want de regering regeerde met bijzon
dere volmachten.61 De vakbonden verwierven op deze manier een semi- 
politieke status.62 Tussen 1944 en 1948 zijn er acht NAC's gehouden. Na de 
totstandkoming in 1948 van de Wet houdende organisatie van het bedrijfs
leven zijn er geen NAC's meer georganiseerd.

Overlegstructuur: Nederland

De Stichting van de Arbeid zag voor zichzelf een belangrijke taak weggelegd 
in sociale aangelegenheden op bedrijfstaks- en nationaal niveau. Zij was 
dan ook zeer ontstemd toen bleek dat de regering in ballingschap plannen 
had voorbereid (Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA 1944)) 
waarin voor de Stichting van de Arbeid geen plaats was ingeruimd. Dit BBA 
neigde naar staatssocialisme, van gemeenschappelijk zelfdoen onder staat
stoezicht was geen sprake, aldus de voormannen van de Stichting. Na een 
intensieve lobby lukte het de Stichting uiteindelijk wèl erkend te worden 
als adviesorgaan voor de regering. Van wezenlijk belang voor de ontwikke
ling van de Stichting was het moment dat het kabinet-Schermerhom-Drees, 
met Drees op Sociale Zaken, het roer overnam. Drees had de ontstaansge
schiedenis van de Stichting van nabij meegemaakt. Hij zag het belang in 
van de medewerking van de Stichting bij het naoorlogse economische her
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57 Dambre en Van den Brande, 'De invloed van het Sociaal Pact op regering en parle
ment', p. 206.

58 Ibidem-, W. Steyaert, Ondernemingsraad. Comité voor veiligheid, gezondheid en ver
fraaiing van de werkplaatsen (Gent en Leuven 1975) p. 4

59 D. Keulemans, 'De institutionalisering van het sociaal-economisch overleg. De Wet 
van 20 september 1948 'houdende organisatie van het bedrijfsleven" in: E. Witte e.a. 
(eds.)/ Tussen restauratie en vernieuwing. Aspecten van de naoorlogse Belgische poli
tiek (1944-1950) (Brussel 1990) p. 217.

60 Dambre en Van den Brande, 'De invloed van het Sociaal Pact op regering en parle
ment', p 207

61 Slomp en Van Mierlo, Arbeidsverhoudingen in België, deel 2, p. 15-16.
62 L. Huyse, K. Hoflack (red.), De democratie heruitgevonden. Oud en nieuw in politiek 

België 1944-1950 (Leuven 1995) p. 184.
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stel. En hoewel ook Drees de Stichting niet die uitgebreide bevoegdheden 
wilde geven die zij wenste, kreeg de Stichting in het door hem gewijzigde 
BBA wel een rol toebedeeld in het loonbeleid. Het voor de loonvaststelling 
bevoegde College van Rijksbemiddelaars was verplicht, alvorens een beslis
sing inzake de lonen te nemen, advies te vragen aan ae Stichting. Werkge
vers en werknemers werden zo medeverantwoordelijk gemaakt voor de ge
leide loonpolitiek. Anderzijds kreeg de Stichting een voet tussen de deur op 
een van de belangrijkste terreinen van de sociale politiek en kon zij zich 
mede hierdoor in korte tijd ontwikkelen tot een gezaghebbend instituut op 
het gehele sociale gebied.63 Dit was zeker het geval tot 1950 toen de Sociaal- 
Economische Raad, het hoogste orgaan binnen de publiekrechtelijke be
drijfsorganisatie, op het toneel verscheen.

De totstandkoming van de Nederlandse publiekrechtelijke bedrijfsorga
nisatie had heel wat voeten in de aarde. De sociale partners hadden blijkens 
het manifest van de Stichting geen overeenstemming weten te bereiken 
over de rol en verantwoordelijkheden van de vakbeweging inzake econo
mische aangelegenheden. Wel was afgesproken dat de werknemers afzagen 
van medezeggenschap in het beheer van de onderneming in ruil voor ver
tegenwoordiging in het hoogste economische adviescollege aan de regering.

Affiche Nederlands Verbond van Vakverenigingen
Bron: Emest Hueting e.a., Naar groter eenheid. De geschiedenis van net Nederlands Verbond 
van Vakverenigingen 1906-1981 (Amsterdam 1983)

63 Bottenburg, ‘Aan den Arbeid', p. 70-75. 
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Daarnaast achtten de sociale partners het noodzakelijk op economisch 
terrein lagere publiekrechtelijke organen op te richten. De uitwerking van 
deze materie diende na de bevrijding onverwijld in studie genomen te 
worden door overheid en sociale partners.

De eerste aanzet tot een wettelijke regeling van de publiekrechtelijke be
drijfsorganisatie (PBO) kwam van de hand van de socialist H. Vos, minister 
van Handel en Nijverheid in het kabinet-Schermerhom-Drees. Vos' voor
ontwerp van wet is door Kossmann kort en bondig omschreven als 'een 
vrij radicaal plan, socialistisch van structuur en, al was de gedachte dat alle 
produktiemiddelen gesocialiseerd moesten worden verworpen, toch duide
lijk geconcipieerd vanuit de veronderstelling dat de overheid via allerlei 
representatieve sociale organen de produktie zou regelen'.64 In de politieke 
verhoudingen van dat moment was het plan tot mislukken gedoemd. Vos 
stuitte op grote tegenstand in het parlement en bij de Stichting van de Ar
beid. Na de verkiezingen van 1946 eisten de katholieken het departement 
van Vos op en kwam minister van Economische Zaken J, van den Brink 
met een nieuw ontwerp waarin het katholieke subsidiariteitsbeginsel de 
boventoon voerde. Uiteindelijk zou dit ontwerp, na een grondige discussie 
in het parlement en met de nodige aanpassingen, in 1950 als wet in het 
Staatsblad verschijnen. Wat resulteerde was een wet op grond waarvan van 
onder op (dus op initiatief van het bedrijfsleven) en niet van bovenaf (door 
de overheid) bedrijfschappen konden worden opgericht met verordenende 
bevoegdheden. Aan de top van de organisatie kwam een Sociaal-Economi- 
sche Raad (SER) met adviesbevoegdheid aan de regering. In de SER namen 
werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers en onafhankelijke des
kundigen ziffing. De SER ontwikkelde zich tot een belangrijk instituut in de 
Nederlandse arbeidsverhoudingen, dit in tegenstelling tot de bedrijfschap
pen. Alleen voor de handel en de landbouw werden schappen opgericht, 
maar in de industrie kwam de PBO niet van de grond. Kennelijk werd de 
dwingende hand van de overheid node gemist.

Eveneens in 1950 was een Wet op de ondernemingsraden tot stand ge
komen. Wederom kwam het initiatief van het kabinet-Schermerhorn- 
Drees. Binnen de Stichting van de Arbeid was men aanvankelijk van oor
deel dat er geen wettelijke regeling vereist was, maar Drees zette door. De 
Nederlandse regeling was in grote lijnen vergelijkbaar met de Belgische. 
Ook hier ademde de wet de geest van harmonische samenwerking tussen 
werkgever (de voorzitter van de raad) en werknemers en kreeg de onder
nemingsraad voornamelijk adviserende bevoegdheden op sociaal terrein. 
Zowel in België als in Nederland zijn die bevoegdheden in de loop der tijd 
verruimd. In Nederland is in 1979 bovendien besloten de samenstelling te 
wijzigen (alleen werknemers) en (daarmee) de doelstelling te verruimen 
(belangenbehartiging naast samenwerking).65
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64 Kossmann, De Lage Landen, p. 243.
65 Koene, Slomp, Medezeggenschap van werknemers op ondernemingsniveau, p. 17-18.
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Loonbeleid in België en Nederland

Zowel de ondertekenaars van het Sociaal Pact als van het Manifest van de 
Stichting van de Arbeid erkenden de noodzaak van overheidsbemoeienis 
bij de loonvorming na de bevrijding. Maar die bemoeienis zou tijdelijk zijn 
en de overheid werd geacht zich van het loontoneel terug te trekken zodra 
de economische toestand zich normaliseerde. België kwam minder geha
vend uit de bezettingstijd dan Nederland: in België ging 8% van het natio
nale vermogen verloren, in Nederland 33%.66 Een belangrijk voordeel voor 
de Belgen was dat de Antwerpse haven nog vrijwel intact was gebleven. Het 
lot dat de Rotterdamse haven was beschoren is genoegzaam bekend: nage
noeg totale verwoesting. Daarenboven had België in Kongo een belangrijke 
inkomsten(deviezen)bron. Nederland daarentegen moest vrijwel direct na 
de bevrijding alle zeilen bijzetten om in zijn opstandige kolonie in de Oost 
'orde en rust' te bréngen. Het bracht daartoe een grote troepenmacht op de 
been die een zware wissel trok op het toch al zo verarmde Nederland.

België had al in 1947 zijn zaken grotendeels op orde. Het jaar daarna werd 
de vooroorlogse praktijk van paritair vastgestelde lonen weer vooropge
steld.67 In 1949 bereikte Nederland zijn vooroorlogse produktieniveau 
weer, maar de overheidsbemoeienis met de loonvorming bleef bestaan. 
Zelfs in de jaren zestig, toen de economische groei geen grenzen leek te 
kennen, bleef het systeem van geleide loonpolitiek, zij het in gematigder 
vorm, gehandhaafd. De geleide loonpolitiek is uiteindelijk pas in 1970 offi
cieel ten grave gedragen.68

De Nederlandse geleide loonpolitiek wordt als uniek beschouwd. Het 
contrast met de ontwikkeling in België is evident. Windmuller heeft een 
aantal verklarende factoren gegeven voor het ontstaan van de Nederlandse 
geleide loonpolitiek: de economische omstandigheden in 1945, de gegroeide 
saamhorigheid als gevolg van de oorlogsjaren, de centralisatie waaraan Ne
derland al lang was gewend op het stuk van de werknemers- en werkge
versorganisaties, de verzuiling, de deelname van de socialisten aan de 
rooms-rode coalities en de 'machinerie' van de geleide loonpolitiek, waar
mee bedoeld is dat het systeem zijn eigen leven ging leiden. De teloorgang 
van het systeem, die al in 1963 inzette, is volgens Windmuller te wijten aan 
het verdwijnen, of althans minder dwingend worden van de verschillende

Kossmann, De Lage Landen, p. 205.
Deneve stelt dat de overheid van 1948 tot 1958 (en vervolgens vanaf 1978) nog her
haaldelijk intervenieert in de loonvorming. (C. Deneve, Arbeidsduur en loon in en na 
het Sociaal Pact' in: Stroobant, 50 jaar Sociaal Pact, p. 136. ) Van een vergelijkbare ge
leide loonpolitiek zoals in Nederland tussen 1945 en 1970 is gevoerd is echter geen 
sprake (vgl.: J.H. Derksen, "Loonpolitiek in Europees verband' in SMA 1965, p. 249-250 
en A. Geul, P.W .M  Nobelen, H. Slomp, 'De komende vijf jaar: overlegeconomie of in- 
terventiestaat?’ in: SMA 1985, p. 508.
Maar ook daama behield (en gebruikte) de overheid het recht om in cao's in te grij
pen. Zie: W .H.J. Reijnaerts, Arbeidsverhoudingen in theorie en praktijk, deel 2 
(Leiden en Antwerpen 1983) p. 56.
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genoemde factoren.69 Terecht wijst Windmuller erop dat elk van de afzon
derlijke elementen ook elders wel voorkwam en dat het unieke lag in de 
gezamenlijkheid. Uitgebreider onderzoek kan wellicht uitwijzen in hoe
verre de door Windmuller genoemde factoren verschillen met de situatie 
in bijvoorbeeld België. Ik volsta hier met enkele kanttekeningen.

Hierboven is reeds gewezen op het verschil tussen de stabiliteit van de 
rooms-rode coalities in Nederland en de tweespalt tussen katholieken en 
socialisten als gevolg van de Koningskwestie in België. Met die tweespalt 
lijkt al aan een van de voorwaarden voor een centraal geleide loonpolitiek 
niet voldaan. Zo'n politiek kan immers slechts gedijen bij een zekere be
reidheid tot consensusvorming of, wat Windmuller noemt, de wil om 'sa
men de schouders eronder (te) zetten'. Die bereidheid tot compromisvor
ming, het kwam ook al ter sprake in de beschouwing over de partijpolitieke 
vernieuwing, was in Nederland kennelijk groter dan in België. In dit ver
band kan daaraan worden toegevoegd dat die compromisbereidheid mede 
voortsproot uit de relatieve zwakte van de Nederlandse vakbeweging, tot 
uitdrukking komend in een beduidend lagere participatiegraad dan in Bel
gië. Ook was er sprake van een grotere gedweeheid onder de Nederlandse 
werknemers om zich te schikken naar de besluiten van de leiding. Derksen' 
lijkt hieraan te refereren in een beschouwing uit 1965 over de Europese 
loonpolitieke systemen waar hij over de Belgische leden van werknemers
organisaties beweert: 'Discipline van de leden, nodig voor een nationale 
loonpolitiek lijkt niet tot de kenmerken van de Belgische volksaard te be
horen; men ontmoet veeleer een aversie tegen stringente bindingen. Een 
even merkwaardig als in dit opzicht illustratieve bijzonderheid is, dat er in 
feite in België een wettelijke regeling bestaat, welke elke voorgenomen 
loonsverhoging aan een goedkeuring door de overheid onderwerpt. Alleen 
.... niemand denkt er aan haar na te leven.’70

Slot

Het streven naar partijpolitieke vernieuwing stuitte na de bevrijding op de 
stevige fundamenten van het verzuilde bestel. Met name het episcopaat in 
België en Nederland bleek zeer gehecht aan een eigen politieke organisatie. 
De vernieuwingsbeweging ontbeerde bovendien een duidelijke, aanspre
kende ideologische fundering. Hoewel vele representanten van de bewe
ging in de eerste tijd na de bevrijding belangrijke posities bekleedden, bleek 
het mislukken van de doorbraak zonneklaar bij de eerste naoorlogse ver
kiezingen. De vernieuwingsdrang resulteerde wel in een (kosmetische) ver
andering van de katholieke en socialistische partijen in België en Neder
land. Anders dan in België bleek er in Nederland na de bevrijding een basis 
te bestaan voor een langdurige samenwerking tussen socialisten en katho
lieken. De zorg om de zwakke Nederlandse economie vormde ongetwijfeld

69 j.p. Windmuller en C. de Galan, Arbeidsverhoudingen in Nederland, deel 2 (Utrecht 
en Antwerpen 1970) p. 92-96.

70 J.H. Derksen, 'Loonpolitiek in Europees verband', p. 249-250.
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een belangrijk bindmiddel tussen beide groeperingen. België kende relatief 
minder zorgen op het economische front en 'permitteerde’ zich een lang
durige heftige strijd tussen socialisten en katholieken over de Koningskwes
tie en later het Schoolvraagstuk. Terecht is in dit verband door Huyse on
dermeer ook gewezen op het verschil in politieke cultuur in beide landen.

Op maatschappelijk gebied bleek de Tweede Wereldoorlog de deur naar 
vernieuwing ruimer te openen. Het Sociaal Pact en het manifest dat de ge
boorte van de Stichting van de Arbeid aankondigde zijn de tastbare docu
menten van wat in sociologische terminologie het 'historisch compromis' 
tussen de maatschappelijke vertegenwoordigers van kapitaal en arbeid is 
gaan heten. De ingrediënten van het compromis zijn: handhaving van de 
kapitalistische maatschappij vorm (de vrije ondernemingsgewijze produk- 
tie); sociale vrede in ruil voor meer sociale zekerheid; het betrekken van de 
vakbeweging bij de voorbereiding en uitvoering van het sociaal-econo- 
misch beleid; een inspanningsverplichting van de werkgevers om vol
doende werkgelegenheid te creëren en acceptatie van de sociale partners 
van een actieve rol van de overheid in macro-economisch management, de 
coördinatie van de arbeidsverhoudingen en de uitbouw en het beheer van 
het stelsel van sociale voorzieningen.71

De concrete uitwerking van deze ingrediënten kan van land tot land ver
schillen. Zo kenmerkte de Belgische sociale zekerheid na de oorlog zich 
lange tijd door een verdere uitbouw en verdieping van het traditionele 
Bismarck-stelsel, terwijl de sociale zekerheid in Nederland eerder in de rich
ting van het Beveridge-model evolueerde. De maatregelen van het Sociaal 
Pact waren aanlokkelijk omdat zij aansloten op de bestaande structuur en 
de gevestigde belangen niet wezenlijk aantastten. De verdieping en verbre
ding als gevolg van de invoering van de maatregelen uit het Pact verklein
den de kans op een fundamentele hervorming. Een dergelijke blauwdruk, 
zoals de Belgische sociale partners leverden, was er in Nederland niet. 
Hoewel Nederland de Britse ideeën ook niet meteen in de praktijk bracht is 
het hiervoor eerder vatbaarder gebleken. Nederland en Groot-Brittannië 
gingen als eerste de richting uit van een stelsel van basisvoorzieningen 
voor de gehele bevolking, terwijl in de overige West-Europese landen 
(waaronder België) de verdere uitbouw van de klassieke arbeidersvoorzie- 
nmgen, tenminste in de eerste 25 jaar na de oorlog, de voorkeur genoot. De 
'doorbraak' geschiedde overigens met name in de werkingssfeer van de so
ciale zekerheidsmaatregelen en minder op het gebied van de uitvoeringsor
ganisatie.

Bij de vergelijking van de ontwikkeling van de overlegstructuren in 
beide landen valt op dat in België onderscheid wordt gemaakt tussen insti
tuties voor sociale en voor economisch aangelegenheden. Ook op dit gebied 
was de invloed van het Pact duidelijk merkbaar: de daarin voorgestelde 
structuur van paritaire samenwerking vormde na de bevrijding de leidraad 
voor de wetgever. Alleen bij de regeling van de ondernemingsraden gaven

G. Engbersen, A.C. Hemeryck. W.E. Bakker (red-), Zorgen in het Europese huis. Ver
kenningen over de grenzen oan nationale verzorgingsstaten (Amsterdam 1994) p. 23-24.
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de sociale partners het initiatief uit handen. In Nederland kreeg de Stichting 
van de Arbeid niet de plaats die zij zichzelf had gedacht. De rol van de 
overheid bij de vormgeving van de overlegstructuur lijkt in Nederland 
groter dan in België. Zo kwam het initiatief voor de regeling van een PBO 
en de ondernemingsraden van het kabinët-Schermerhom-Drees, terwijl de 
Belgische overheid, zoals gezegd, de de voorstellen van de sociale partners 
in grote lijnen in wetgeving omzette.

Ook op het gebied van de loonvorming is een groot verschil in uitwer
king tussen België en Nederland zichtbaar. In vergelijking tot Nederland 
was de overheidsinvloed in België bij de loonvorming beduidend minder 
groot Het ontstaan en de lange adem van de Nederlandse geleide loonpoli
tiek zijn volgens Windmuller terug te voeren op een unieke combinatie 
van, op zichzelf niet unieke, factoren. Binnen de Belgische arbeidsverhou
dingen was voor een dergelijke vergaande overheidsinvloed geen plaats: na 
het relatief snelle herstel van de economie keerden de sociale partners al
leen terug naar de onderhandelingstafel.
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Hollandia meelfabriek aan het Haagse Buitenom, waar in 1887 meubelfabriek Pander 
gevestigd werd. Bron: Nicol van Twillert, Pander & wonen. Geschiedenis van de verbouw van 
een Haagse meubelfabriek tol woon- werkgebouw (Den Haag 1991).
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ACHTERHOEDEGEVECHT OM HET BUDGETRECHT. DE LAATSTE 
AANVARING TUSSEN MINISTER IN 'T VELD EN HET PARLEMENT

J.J.M. Ramakers

Inleiding

Hoewel kamerleden zelf het controleren van de regering niet altijd als hun 
belangrijkste taak beschouwen . behoort deze, naast de medewetgevende en 
de volksvertegenwoordigende, toch tot de drie klassieke taken van het par
lement. Het budgetrecht, wellicht het oudste recht van de Staten-Generaal, 
dat zijn oorsprong vindt in de 'beden' van de vorst, geldt daarbij als 'het par
lementaire controlemiddel bij uitstek'. Het doen van uitgaven door de rege
ring is immers gebonden aan voorafgaande machtiging van het parlement, 
De begrote uitgaven kunnen slechts worden overschreden na aparte parle
mentaire machtiging door middel van een suppletoire (aanvullende) begro
ting.2 Het is opmerkelijk dat het parlement niet altijd adequaat gebruik 
maakt van zijn budgetrecht. In de periode-Drees geeft bijvoorbeeld het de
fensiebeleid op dit vlak vaak_een onthutsend beeld te zien. Zo werd het par
lement in de jaren 1948-1951 in feite gevraagd zijn budgetrecht terzijde te 
schuiven en 'blanco cheques te ondertekenen' voor de opbouw van de 
krijgsmacht. En onder internationale druk voldeed het aan dat verzoek.

Vreemd genoeg ging het parlement de confrontatie met het kabinet soms 
wèl aan als het om veel kleinere bedragen ging dan de defensiemiljoenen. 
Zo kreeg Joris in 't Veld, de sociaal-democratische minister van Wederop
bouw en Volkshuisvesting, kort voor zijn definitieve afscheid van het mi- 
nisterspluche te maken met stevige oppositie uit de Kamer toen hij, zonder 
voorafgaande instemming, pen pand had aangekocht voor de huisvesting 
van een aantal overheidsdiensten. In feite ging het om een tamelijk onbe-

1 M.L. Zielonka-Goei, 'Werk in uitvoering: taken en werkzaamheden van kamerleden' 
in: J.J.A. Thomassen, M.P.C.M. van Schendelen en M.L. Zielonka-Goei eds., De ge
achte afgevaardigde... Hoe kamerleden denken over het Nederlandse parlement 
(Muiderberg 1992) p. 54-55.

2 P.P.T. Bovend'Eert en H.R.B.M. Kummeling, Van Raalte's Het Nederlandse parle
ment (achtste druk; Deventer 1995) p. 261.

3 J.W .L Brouwer, 'Miljarden voor defensie?' in: P.F. Maas en J.M.M.J. Clerx eds., Parle
mentaire geschiedenis van Nederland na 1945, deel 3, Het kabinet-Drees-Van Schaik 
1948-1951, band C, Koude Oorlog, dekolonisatie en integratie (Nijmegen 1996) p. 332
333.
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duidende zaak, maar tijdens de debatten over de begrotingswijziging werd 
er zowel door de Tweede als door de Eerste Kamer een principekwestie van 
gemaakt. Waarom nam het parlement de minister deze stap zo kwalijk en 
waarom verbond het er desondanks geen consequenties aan, zodat In 't 
Veld uiteindelijk toch met onbevlekt blazoen de parlementaire geschiede
nis kon ingaan?

Een omstreden aankoop

Op 6 maart 1952 bood In 't Veld een wetsontwerp tot wijziging van de begro
ting voor 1951 aan de Tweede Kamer aan, waarin hij verzocht de kapi
taaluitgaven met ƒ600.000 te verhogen voor de aankoop van een complex 
gebouwen en terreinen van NV H. Pander en Zn. te Den Haag. Omdat de 
verkoopster, die ook met andere gegadigden in gesprek was, met de verkoop 
niet wenste te wachten op goedkeuring van het parlement, had In 't Veld, 
vooruitlopend op die goedkeuring, het pand al voor de Rijksgebouwen
dienst aangekocht. Het complex zou moeten gaan functioneren als m aga
zijnruimte voor het Rijksinkoopbureau, de Burgerlijke Verdedi
ging/Bescherming Bevolking, de archiefdienst van de Octrooiraad, de Rijks 
Mechanische Administratie en de PTT. Pikant detail was dat Pander het in 
het verleden niet erg nauw had genomen met de gemeentelijke verorde
ningen zodat rekening moest worden gehouden met het ongedaan maken 
van een verbouwing die enkele jaren eerder door Pander zonder gemeente
lijke vergunning was verricht.4 Het ontwerp was overigens op 4 februari de 
ministerraad zonder discussie gepasseerd.5

De begrotingscommissie liet in haar verslag weten dat zij ernstig teleur- ‘ 
gesteld was over de aankoop zonder voorafgaande parlementaire goedkeu
ring. Zij vond de motivering voor de handelwijze van de minister maar 
weinig overtuigend. De commissie was vooral niet te spreken over het feit 
dat de minister, als hij zich al in de dwangpositie had bevonden die hij sug
gereerde, zelfs niet de moeite had genomen contact op te nemen met de 
vaste kamercommissie voor Wederopbouw en Volkshuisvesting. Nu zag 
de Kamer zich voor een voldongen feit geplaatst. Ook wilde de commissie 
weten wie de kosten zou dragen als het ongedaan maken van de verbou
wing het bedrag te boven zou gaan waarmee bij de prijsbepaling rekening 
was gehouden. Tot slot vroeg de commissie zich af of het in de binnenstad 
gelegen gebouw niet onnodig duur was en of de plaats wel veilig genoeg 
was om als opslagruimte te dienen, ondermeer van voorraden voor de be
scherming bevolking.6

In 't Veld bleek het te betreuren dat hij verzuimd had de vaste kamer
commissie in te lichten, maar hij stelde in een nota naar aanleiding van het

4 HTK  1951-1952, Bijl. 2474, Wijziging hoofdstuk IX A der Rijksbegroting, dienstjaar 
1951, nr. 2, OvW, nr. 3, MvT, p. 1-2.

5 ARA, notulen MR, 4  febr. 1952.
6 HTK 1951-1952, Bijl. 2474, nr. 4, Verslag, p. 3.
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verslag dat hij zich wel degelijk in een dwangpositie had bevonden. Ver
schillende overheidsdiensten hadden bijzonder dringend behoefte aan op
slagruimte waaraan op geen andere manier kon worden voldaan dan was 
gebeurd. Bovendien was de vraagprijs, gelet op de taxatierapporten, zeker 
niet hoog. Wel zou het Rijk het risico dragen van een eventuele verbou
wing op last van de gemeente; bij de onderhandelingen over de koopsom 
was daarmee rekening gehouden. In 't Veld betwijfelde of er bijzondere risi
co's waren verbonden aan het vestigen van opslagruimte in het centrum 
van Den Haag, maar hij beriep zich er tevens op dat hij geen vrije keuze 
had gehad.7 Het gebrek aan bedrijfspanden deed niet onder voor de wo
ningnood.

Tweede Kamer ernstig ontstemd

Op 24 april 1952 kwam \et wetsontwerp aan de orde in de Tweede Kamer 
die overigens nog ernstiger ontstemd bleek dan het verslag van de commis
sie had doen vermoeden.8 Zelfs In 't Velds partijgenoot H. van Sleen vond 
het antwoord van de minister weinig bevredigend. Hij kwalificeerde het als 
'te zwevend, te weinig zeggend' en hij vroeg zich af: 'Waarom zegt hij niet: 
Het ligt nu eenmaal zo: het gebouw is gekocht, wij hebben onze bevoegd
heid overschreden, maar dat gebeurt ons niet weer?' Van Sleen had slechts 
begrip kunnen opbrengen voor In 't Velds handelwijze als er van force ma- 
jeure sprake was geweest. Dat had de bewindsman echter onvoldoende 
aannemelijk gemaakt.

De antirevolutionair J. Algera deed er nog een schepje bovenop en fi
leerde het wetsontwerp tot op het bot. Hij had graag gezien dat In 't Veld 
zich had gespiegeld aan een soortgelijk geval uit het jaar 1939 toen de aan
koop van een gebouw voor de Artillerie-Inrichtingen op initiatief van H.W. 
Tilanus (CHU) achteraf door de Kamer was verworpen. Bovendien ergerde 
Algera zich mateloos aan het feit dat het kabinet akkoord was gegaan met 
een voorwaarde van de verkoopster die zijns inziens in strijd was met het 
constitutionele recht. Tot slot meende hij dat het Rijk de gemeente Den 
Haag in een onmogelijke positie had gebracht door een pand te kopen dat 
zonder vergunning was verbouwd. Als het gemeentebestuur de verbou
wing door de vingers zag, zou het het verwijt over zich afroepen met twee 
maten te meten omdat voor particulieren in vergelijkbare gevallen in de 
regel geen pardon gold. Maar een gemeente zou ook niet snel besluiten het 
Rijk niet te sauveren. Bovendien vroeg Algera zich af of de bewindsman er 
wel goed aan had gedaan het risico van de gevolgen van een onwettige 
handeling af te kopen, zo dat al mogelijk was.

H.K.J. Beernink (CHU) was het met dit alles helemaal eens. Hij verweet 
Pander 'minachting voor de Staten-Generaal en voor het democratisch be
stel' en 'weinig respect voor wettelijke bepalingen'. Hij verweet het kabinet

7 Ibidem, nr. 5, Nota naar aanleiding van het verslag, p. 3.
8 Voor het debat in de Tweede Kamer zie: HTK 1951-1952, p. 2221-2227.
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dat het daarin was meegegaan, kennelijk onder het motto: 'Men zal het wel 
slikken.' Als er werkelijk sprake was geweest van een dwangpositie, had In 
't Veld verschillende wegen kunnen bewandelen: de begrotingscommissie, 
de vaste commissie voor Wederopbouw en Volkshuisvesting of het Senio
renconvent had ingeschakeld kunnen worden of desnoods was In 't Veld 
met een nota of een spoedontwerp bij de Kamer gekomen. 'Op het ogenblik 
kan ik het niet anders zien dan dat over de Kamer is heengelopen.' Hoewel 
de principiële bezwaren voor Beemink doorslaggevend waren, had hij ook 
zakelijke bezwaren: hij vond het ongelukkig dat de gebouwen in een kwets
bare omgeving waren gesitueerd en hij vreesde dat de gemeente Den Haag 
opdracht zou geven een deel van de gebouwen in de oude staat te herstel
len. Ook de liberaal G. Ritmeester meende dat door de hele gang van zaken 
het gemeen overleg met de Staten-Generaal tot 'een farce' was geworden. 
Alleen al op grond daarvan wilde hij 'onder geen beding' zijn stem aan het 
ontwerp geven.

Bron: Nicol van Twillert, Pander & wonen. Geschiedenis van de verbouw van een Haagse 

meubelfabriek tot woon- werkgebouw (Den Haag 1991).

De communist H. Gortzak verbaasde zich trouwens niet over de handel
wijze van de NV Pander: 'De handelingen van deze directie tijdens de be
zettingstijd geven ons wel reden om ons nu niet over haar gedrag in dezen 
te verwonderen/ Inderdaad was de meubelfabriek tijdens de oorlogsjaren 
niet van onbesproken gedrag geweest. In 1942 had zij, enigszins branche
vreemd, tot een totaal van honderdtwintig zweefvliegtuigen per maand aan 
de bezetter geleverd, vliegtuigen die werden gebruikt bij de opleiding voor 
Luftwaffe-personeél.9 Maar Gortzak vond ook de manoeuvre van In 't Veld

9 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 7, mei
43 - juni '44, eerste helft ('s-Gravenhage 1976) p. 95. De vliegtuigproductie was 

overigens voor de oorlog al begonnen als liefhebberij van Henk Pander juruor. Door 
geavanceerde fineertechnieken uit de meubelindustrie toe te passen, maakte Pander 
fraai afgewerkte toestellen die werden gebruikt als kostbare reclame voor de meubels
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bepaald niet fraai. Hij verweet hem vooral dat deze in het verleden 'zeer 
scherp' was ogetreden tegen een gemeente die zonder vergunning een 
school had gebouwd en tegen een dakloze die een noodwoning had laten 
bouwen, terwijl hij de inbreuk op de bouwvoorschriften door Pander min 
of meer leek te billijken. Hij vroeg zich zelfs af of de minister uit eigen zak 
het verlies zou betalen bij verkoop van de gebouwen als de Kamer haar fiat 
aan het wetsontwerp zou onthouden: 'Niet dat ik mij daarover zorgen 
maak; dat is een zaak, die degene, die de verkeerde handeling begaan heeft 
moet dragen, maar men ziet welk een scheve figuur uit deze behandeling is 
voortgekomen.'

In 't Veld kruipt door het stof

In 't Veld kon niet anders dan door het stof te kruipen: 'Ik wil gaarne toe
stemmen dat hier een onregelmatigheid begaan is, waarover ik zonder 
voorbehoud mijn spijt wil betuigen, maar ik wil toch van de Kamer enig 
begrip vragen voor de omstandigheden, waarvoor ik geplaatst was.' Er was 
domweg op korte termijn dringend behoefte aan magazijnruimte geweest. 
Hij verweet de Kamer of Pander overigens niets. De verkoopster had het 
volste recht gehad haar eisen te stellen. Maar als de minister van de aan
koop had afgezien, was hij gedwongen geweest tot veel duurdere nieuw
bouw over te gaan. Andere aanbiedingen waren er niet. Wel zegde hij toe in 
de toekomst bij vergelijkbare gevallen geen besluit te nemen alvorens de 
vaste commissie voor Wederopbouw en Volkshuisvesting te hebben ge
raadpleegd.

Het feit dat Pander al jaren eerder zonder vergunning had verbouwd, was 
het departement pas tet ore gekomen toen de onderhandelingen in een 
vergevorderd stadium verkeerden, en dan nog bij toeval omdat het bij de 
gemeente had geïnformeerd of er met het pand iets aan de hand was. In 't 
Veld betwijfelde of de gemeente na al die jaren nog kon eisen dat de ver
bouwing op korte termijn ongedaan zou worden gemaakt, maar hij liet 
haar uiteraard de volle vrijheid om zo'n eis te stellen. Anders dan Gortzak 
veronderstelde, zou In 't Veld zich niet beroepen op het algemeen belang, 
want dat zou betekenen dat men het algemeen belang indentificeerde met 
het financiële belang van het Rijk. Hij zag overigens niets onrechtmatigs in 
een gedeeltelijke afwenteling van het risico op de verkoopster.

Daarmee was In 't Veld echter nog niet van de kwestie af. Gortzak ver
weet Pander immoreel gedrag door onaanvaardbare voorwaarden te stellen 
en de bewindsman dat hij met twee maten mat: hij beriep zich op een 
dwangsituatie terwijl voor burgers in eenzelfde situatie geen pardon gold 
als zij in strijd met gemeentelijke voorschriften handelden. 'De Staat (...) is 
blijkbaar onmachtig om de grondwettelijke rechten, zowel van de Volks-

Zie: Nicol van Twillert, Pander & Wonen. Geschiedenis van de verbouw van een 
Haagse meubelfabriek tot woon-werkgebouw (Den Haag 1991) p. 10.
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vertegenwoordiging als van het volk te handhaven, wanneer het tegen een 
bezitter gaat. Maar wanneer men het omdraait, wanneer het een arme be
woner van een noodwoning (...) betreft, dan is blijkbaar de Staat oppermach
tig.'

Ook voor Ritmeester bleef het onaanvaardbaar dat de minister zijn 
grondwettelijke verantwoordelijkeid tegenover het parlement met voeten 
had getreden. Bovendien vreesde hij dat het Rijk of de Rijksgebouwen
dienst een schadeclaim van Pander tegemoet kon zien als de Kamer de koop 
zou afwijzen. Hij betwijfelde ook of de minister werkelijk in een dwangpo
sitie had verkeerd; bij zijn weten was het pand nog niet in gebruik geno
men.

Algera had door het antwoord van de bewindsman het ongemakkelijke 
gevoel gekregen 'dat hier iets niet klopt'. In 't Veld suggereerde immers dat 
de gemeente de verbouwing na al die jaren niet meer ongedaan zou laten 
maken, maar als die inschatting juist was, was een risicoregeling overbodig.
Het Rijk had domweg horen te vermijden dat de gemeente voor een confict 
zou worden geplaatst. Hij begreep ook niet dat de minister het gedrag van 
de firma Pander billijkte: 'Het komt mij voor, dat, wanneer men voorwaar
den stelt, waarvan de vervulling niet in overeenstemming is met het gel
dende recht, zulks toch op zijn minst onredelijk is en dat het toch wel zeer 
onjuist is voor een burger om dergelijke eisen te stellen.' De oplossing die 
In 't Veld in voorkomende gevallen in de toekomst voor ogen had - het 
raadplegen van de vaste kamercommissie vond Ritmeester trouwens ook 
niet erg elegant: 'Ik geloof, dat de Minister (...) bezig is nieuw constitutioneel 
recht te scheppen. Het is niet zo, dat die vaste commissie een beslissende 
stem heeft, maar de Volksvertegenwoordiging. (...) Wij moeten voorko- .  
men, dat er een zodanige toestand komt, dat de omstandigheden prevaleren 
boven het recht/

Beemink constateerde dat het met de loop van het wetsontwerp precies 
ging zoals hij had verwacht: 'De Kamer heeft bezwaren kenbaar gemaakt en 
de Regering spreekt haar leedwezen uit over hetgeen er is gebeurd, spreekt 
van een onregelmatigheid en belooft, dat in de toekomst iets dergelijks (...) 
niet meer zal voorkomen/ Hij peinsde er echter niet over zijn stem aan het 
ontwerp te geven, te minder omdat hij de mentaliteit van Pander hoogst 
bedenkelijk vond.

Van Sleen was inmiddels wel bereid zijn partijgenoot in bescherming te 
nemen. Hij verweet In 't Velds critici dat zij de zaken aanmerkelijk zwaar
der opnamen dan het geval was geweest in de bespreking van de begrotings
commissie, waarin, behalve Van Sleen zelf, onder anderen ook Ritmeester 
en Gortzak zitting hadden gehad.10 Hij vond dat formeel niet juist: 'Heeft de 
Minister een onregelmatigheid begaan, de Kamer is bij de behandeling van 
deze aangelegenheid daar ook niet geheel vrij van gebleven/ Van Sleen 
vond de spijtbetuiging van In 't Veld in ieder geval prettig en hij meende

10 De commissie bestond uit: J.W. Droesen (KVP), W.J. Andriessen (KVP), H. van Sleen 
(PvdA) (als plaatsvervanger van C.J.A.M. ten Hagen)), W.F.E. van der Feltz (CHU), 
F. van Vliet (KVP), D. de Loor (PvdA), G. Ritmeester (W D ), A.W. Biewenga Wzn. 
(ARP) en H. Gortzak (CPN).
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dat de Kamer de zaak daarmee als afgedaan kon beschouwen. Hij begreep 
niet dat Algera bezwaar had tegen de toezegging van de minister in de toe
komst in vergelijkbare gevallen contact op te nemen met de kamercommis
sie. Die had daar immers zelf om gevraagd. Het was noch de bedoeling dat 
de minister de kamercommissie bond, noch dat de commissie de Kamer 
bond. De commissie wenste in voorkomende gevalen slechts gepolst te 
worden. /

In 't Veld vond met Van Sleen de vraag het belangrijkste hoe een herha
ling van de problemen te voorkomen. Hij zegde toe in de toekomst inder
daad de vaste commissie te polsen en bij bezwaren van die zijde pas een 
contract te sluiten nadat hij de Kamer zou hebben gehoord. Als de Kamer 
niet in dit voorstel bewilligde, liep zij de kans dat een goede koop aan het 
Rijk voorbijging. In 't Velds toezegging was een kamermeerderheid vol
doende. Het wetsontwerp werd met 39 tegen 24 stemmen aangenomen.

'Contempt of Parliament?'

Dat was echter geen garantie voor een goede afloop in de Eerste Kamer. Ook 
hier plaatsten vooral de liberalen, de antirevolutionairen en de communis
ten pijnlijke kanttekeningen bij het optreden van de minister.11

Net als Algera in de Tweede Kamer verwees W.C. Wendelaar (VVD) in 
de senaat naar de omstreden aankoop van gebouwen voor de Artillerie-In- 
richtingen in 1939. Toch lag de zaak volgens hem nu anders: anders dan 
destijds had Wendelaar geen bezwaar tegen de aankoop op zichzelf, wel te
gen het passeren van het parlement. De gebouwen voor de Artillerie-Inrich- 
tingen waren gekocht onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring; 
dat was nu niet gebeurd. 'Er is gekocht en of wij het nu goedkeuren of niet 
goedkeuren, daar zit de Staat aan vast.' Om puur pragmatische redenen zou 
hij daarom voor het ontwerp stemmen. De aankoop vond hij een nuttige 
aanwinst en de staat zou toch over de brug moeten komen. Toch wilde hij 
even bij de gang van zaken stilstaan, al was het maar om het publiek te 
ontmoedigen vergelijkbare eisen te stellen als de firma Pander had gedaan. 
Bovendien had hij van de minister niet alleen woorden verwacht, maar 
ook daden. Hij had de zaak buitengewoon traag afgehandeld en ook niet op 
spoed bij de Kamer aangedrongen. Hij had zich alleen maar op een noodsi
tuatie beroepen. 'Het wordt als de meest gewone zaak ter wereld voorge
steld: het kon niet anders, ik heb dat maar zo gedaan. Dat maakt (...) een in
druk van nonchalance tegenover de Volksvertegenwoordiging, een con
tempt of Parliament.' De minister had ook in dit geval al contact kunnen 
opnemen met de vaste kamercommissie en eventueel met het senioren
convent van de Eerste Kamer. Tot slot wilde Wendelaar de zaak niet zo
maar aan zich voorbij laten gaan omdat het negeren van het budgetrecht 
naar zijn inschatting inmiddels een gewoonte begon te worden: ook Buiten
landse Zaken had recentelijk gebouwen aangekocht voordat de suppletoire

11 Voor het debat in de Eerste Kamer zie: HEK 1951-1952, p. 911-918.
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begroting was ingediend en In 't Veld had tijdens een persconferentie ƒ35 
miljoen extra voor de volkswoningbouw toegezegd. Ook nu weer zonder 
suppletoire begroting. 'Ik meen dus, dat het (...) hoog nodig is, dat de Eerste 
Kamer den Minister aan het verstand brengt, dat zij er voor bedankt telkens 
voldongen feiten te moeten slikken '

J. Tjalma (ARP) bekende, ondanks In 't Velds excuses, aan het geval een 
nare smaak in de mond te hebben overgehouden. Het gedrag van Pander 
riep reminiscenties op aan de foute sympathieën van de NV tijdens de be
zetting. 'Deze herinneringen hadden voor de Minister een reden te meer 
moeten vormen om in de gestelde voorwaarden niet te treden/ In 't Veld 
had de onderhandelingen moeten afbreken toen bleek dat Pander het én 
niet erg nauw nam met het budgetrecht én had verzwegen dat de bouw
voorschriften waren overtreden, een opvatting die de communist J. van 
Santen met Tjalma deelde. Over de oplossing die de minister voorstelde 
voor spoedeisende gevallen had Tjalma geen echt oordeel. Het was aan de 
Tweede Kamer om te beoordelen of zij zich aan de consultatie van de vaste 
kamercommissie iets gelegen wilde laten liggen; de Eerste Kamer bleef bij 
consultatie echter hoe dan ook vrij.

In de senaat liet alleen de KVP'er E.H.A. Kraaijvanger een afwijkend ge
luid horen. Hij erkende het principiële karakter van de kwestie maar: 'Ik 
vraag mij weleens af, wat er gebeurd zou zijn (als) de Minister het budget
recht van de Staten-Generaal zo zwaar had laten wegen, dat hij gezegd had:
Ik zie van deze koop af.' jigenlijk was In 't Veld alleen te verwijten dat hij 
geen wegen had gevonden om de Kamer met spoed in te schakelen, 'maar 
in mijn hart prijs ik de Minister, dat hij de barrière genomen heeft'. 
Kortom: een minister zou enige speelruimte moeten hebben zolang hij daar . 
geen misbruik van maakte. Het parlement diende te vermijden dat de staat 
verwerd tot een instelling die niet meer tot zakelijk handelen in staat was.

De spanning tussen geschreven recht en praktisch leven

In 't Veld begon zijn repliek met de bekentenis dat hij in de Tweede Kamer 
overrompeld was door de kritiek; het Voorlopig Verslag had hem niet de 
indruk gegeven dat de Kamer de zaak zo zwaar opnam. Daarom was hij 
slecht geprepareerd aan het debat begonnen. Nadat hij zijn huiswerk beter 
had gedaan, was hij vol zelfvertrouwen tot de conclusie gekomen dat de 
invalshoek van Kraaijvanger de juiste was: Tk zie hier nl. in het algemeen 
het probleem, hoe wij een oplossing moeten vinden voor de spanning, die 
meermalen ontstaat tussen het geschreven recht en de eisen van het prakti
sche leven.' In de regel werd echter soepel met die spanning omgegaan, ook 
als het budgetrecht in het geding was: 'Het bezwaar is, dat gekocht is zonder 
voorbehoud van de goedkeuring van de Staten-Generaal. Is het nu zo moei
lijk gevallen op te diepen, die daarmee vergelijkbaar zijn? Dit is helemaal 
niet moeilijk, want zij zijn er met tientallen, zelfs met honderdtallen.' En 
met sardonisch genoegen lepelde hij onder andere een aantal voorbeelden 
op waarin ook het parlement zelf in de fout was gegaan: 'De Eerste Kamer is
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nogal braaf geweest, maar voor de Tweede Kamer heb ik hier b.v. een post 
van ƒ166.400 voor de kosten van de Commissie van Onderzoek naar de ge
beurtenissen in de jaren 1940-1945. Deze uitgaven waren ook al gedaan en 
het krediet werd pas aangevraagd (...) acht a negen maanden na afloop van 
het dienstjaar, waarop het betrekking had. Er staat ook nog een post - mis
schien is het wel interessant om die te noemen - voor kosten van uitzen
ding van leden der Staten-Generaal naar de Raad van Europa en wel 
ƒ40.000. Ook deze uitgaven hadden reeds plaats gehad voordat het krediet 
daarvoor was toegestaan. Zelfs de Rekenkamer komt in dit stuk voor.' Mi
nister èn parlement hadden dus alle reden verontrust te zijn over het ge
mak waarmee middelen werden uitgegeven zonder dat daarvoor het kre
diet beschikbaar was. Het verbaasde In 't Veld wel dat de Kamer aan deze 
voorbeelden voorbij was gegaan. Hij kon dat alleen maar verklaren op 
grond van het feit dat de Kamer in al die gevallen kennelijk geen materiële 
bezwaren had gehad en het formele bezwaar daarom maar zonder opmer
king liet passeren. En enigszins verongelijkt concludeerde de minister: 'Ik 
hoop dat de Kamer zich kan voorstellen, dat ik vergeefs mijn hersens pijnig 
met de vraag, waarom men in het algemeen deze onderwerpen óf zonder 
opmerking laat passeren óf met een vriendelijke terechtwijzing afdoet, ter
wijl men in het onderhavige geval zo fel heeft gereageerd.'

In 't Veld kon slechts één goede reden bedenken om in dit geval bijzon
dere aandacht aan de kwestie te besteden, namelijk het argument van 
Wendelaar die had gesteld dat particulieren niet mochten worden aange- 
moedigd om voorwaarden als de gevraagde te stellen. Dat de verkoopster de 
bouwvoorschriften had overschreden, vond In 't Veld in dit verband niet 
zo relevant. De zaak was alleen uit het oogpunt van het belang van het Rijk 
bekeken; de belangen van Pander hadden geen enkele rol gespeeld. Tot slot 
was de minister van mening dat het geen enkele rol mocht spelen dat Pan' 
der in het verleden 'foute' politieke sympathieën had gekoesterd. Al met al 
vond In 't Veld dat hem persoonlijk weinig aan te rekenen viel. Hij kon 

 ̂ zich voorstellen dat het parlement zich zorgen maakte over het overschrij
den van begrotingsposten en het doen van uitgaven zonder dat daarvoor 
krediet was verstrekt, maar: 'Ik vraag met nadruk: Laat men er dan niet één 
geval uitpikken en de Minister, die dit toevallig treft, tot slachtoffer maken. 
Anders weet geen enkele Minister meer, waaraan hij toe is, en dan wordt 
het dragen van verantwoordelijkheid erg moeilijk.'

Tot onze voldoening hebben wij het de minister moeilijk gemaakt

Met het antwoord van de minister aan de Eerste Kamer leek de kous af. 
Wendelaar wilde de zaak in ieder geval niet verder op de spits drijven, ook 
al wilde hij wel verklappen dat hij aanvankelijk met de gedachte had ge
speeld een motie van afkeuring in te dienen. 'Wij kunnen een zekere vol
doening gevoelen over het feit, dat wij het den Minister bij dit wetsontwerp 
enigermate moeilijk hebben gemaakt, want nu hebben wij het voorrecht 
gehad hier een doorwrochte verdediging van den Minister te mogen ho-
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ren.' Hoewel hij het niet eens was met het verwijt van In 't Veld dat de 
Kamer boter op het hoofd had - of de Kamer gelden voor haarzelf wenste te 
voteren stond enkel ter beoordeling van de Kamer zelf - was hij toch 
'enigermate bevredigd' door In 't Velds antwoord. Omdat de minister er in 
het verleden blijk van had gegeven het budgetrecht te respecteren, ver
trouwde Wendelaar erop dat hij in de toekomst alles zou doen om conflic
ten met de Kamer te voorkomen. Het was een opvatting waarbij G. Kolff 
zich namens de CHU-fractie kon aansluiten op grond van de veronder
stelde goede bedoelingen van de minister.

Merkwaardig genoeg was Kraaijvanger echter aanmerkelijk minder te
vreden. Hij kwam zelfs enigszins terug van zijn milde oordeel in eerste 
termijn. Hij had een principieel antwoord van In 't Veld verwacht en de ga
rantie dat deze het budgetrecht zou respecteren: 'Het betoog van den Minis
ter was in werkelijkheid echter een pleidooi voor, een college over of een 
proefschrift op de overschrijding van het budgetrecht, met als conclusie: Gij 
moet mij dat niet kwalijk nemen, ieder doet dat; waarom neemt u mij het 
dan kwalijk? (...) Ik heb geen behoefte aan moties (...) maar ik wil wel zeg
gen, dat het antwoord van den Minister (...) mij eigenlijk enigszins ongerust 
heeft gemaakt.'

In 't Veld veronderstelde dat Kraaijvanger zijn woorden verkeerd had 
begrepen. Het was bepaald niet zijn bedoeling geweest zichzelf vrij te pleiten 
op grond van het feit dat het budgetrecht zo vaak geschonden werd: 'Ik heb 
gezegd: Als het ernst is met de handhaving van het budgetrecht van de Sta
ten-Generaal, dan doet men er verkeerd aan, als men er een speciaal geval 
uitpikt en daarover een geweldige deining veroorzaakt, terwijl men andere 
gevallen rustig laat doorgaan. Ik voor mij kan dit niet verwerken; dit is in 
strijd met mijn rechtvaardigheidsgevoel. (...) Dat vind ik eenvoudig geen 
stijl!'

Kennelijk vond de Eerste Kamer dat ten lange leste ook. Het wetsontwerp 
werd met 33 tegen 8 stemmen aangenomen. Alleen de fracties van ARP en 
CPN stemden tegen.

Tot slot

Het debat over de schending van het budgetrecht doet in hoge mate denken 
aan de parlementaire debatten die ongeveer tezelfdertijd voortdurend wer
den gehouden over de invloed van het parlement op het buitenlandse be
leid.12 Ook op dit beleidsterrein werd de Kamer veelvuldig geconfronteerd 
met voldongen feiten omdat bewindslieden tot op grote hoogte de vrije 
hand wilden en moesten hebben tijdens (geheime) internationale bespre
kingen. Het parlement kon zich alleen nog achteraf uitspreken over het on
derhandelingsresultaat in zijn geheel. In de praktiik bleek het onmogelijk

Vgl. bijvoorbeeld: J.W.L Brouwer, 'Buitenlandse Zaken: de strijd om meer parlemen
taire invloed, 1948-1951' in: Maas en Clerx eds., Kabinet-Drees-Van Schaik, band C, 
p. 43-205.
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verdragen te amenderen en de verantwoordelijke bewindslieden terug te 
sturen naar de onderhandelingstafel. In feite kon het parlement niet veel 
anders dan deze praktijk accepteren, ook al was die eigenlijk strijdig met 
zijn controlerende taak en met het recht van amendement. De parlemen
taire debatten over het probleem waren dan ook niet veel meer dan rituele 
achterhoedegevechten.

Ook In 't Veld beriep zich erop dat hij in zakelijke onderhandelingen 
enigszins de vrije hand moest hebben, ook al bracht dit een zekere schen
ding van het budgetrecht van de Kamer met zich mee. Wilde de Kamer het 
onderste uit de kan op het vlak van het budgetrecht, dan zou het kabinet 
inboeten aan slagvaardigheid. In het verleden had het parlement ook niet 
veel moeite gehad met die praktijk, zo toonde In 't Veld aan. Er was sprake 
van een zekere trend in de schendingen van het budgetrecht - dat maakte de 
ergernis en de zorg van het parlement begrijpelijk - maar de Kamer had die 
schendingen ook veelvuldig gedoogd, waardoor zij zich in een moeilijke 
positie tegenover de minister had gemanoeuvreerd.

De vraag blijft waarom het parlement van dit specifieke incident dan toch 
een kwestie maakte. Mogelijk wilde het zijn geweten sussen en vlak voor 
de verkiezingen laten zien dat het niet altijd met zich liet sollen als het 
budgetrecht in het geding was. Toch lijkt het er meer op dat In 't Veld het 
slachtoffer dreigde te worden van de ergernis van de Kamer over de on
sympathieke, brutale en, volgens de suggestie van sommige kamerleden, 
zelfs lichtelijk malafide houding die de NV Pander had geëtaleerd. Ook een 
kamerlid is niets menselijks vreemd. Was het misschien nog aanvaardbaar 
dat een bewindsman het, al dan niet met de stilzwijgende toestemming van 
de Kamer, niet zo nauw nam met het budgetrecht, het werd een heel andere 
zaak als burgers daar al op voorhand op gingen speculeren. In 't Veld had 
weliswaar formeel gelijk toen hij stelde dat Pander niet inconstitutioneel 
kon handelen, maar blijkbaar vond de Kamer het onaanvaardbaar als on
grondwettelijk handelen van bewindslieden werd uitgelokt. Dat gold ken
nelijk te meer als dat gebeurde door burgers die in het verleden van weinig 
democratische politieke sympathieën blijk hadden gegeven.

Waarschijnlijk verklaart dit ook waarom In 't Veld uiteindelijk het debat 
zonder kleerscheuren overleefde. De koop was al gesloten, en weinigen zul
len de verkoopster een ongetwijfeld gehonoreerde schadeclaim hebben ge
gund. Maar beslissend» was dat het parlement In 't Veld vertrouwde als het 
erop aankwam. In het verleden had hij zich bewezen als een sociaal-demo- 
cratisch monument van politieke en bestuurlijke soliditeit en bovendién 
als een beminnelijke persoonlijkheid, die de wensen van de Kamer serieus 
nam. Van die reputatie plukte hij nu de zoete vruchten.

57



GEEN BLIJDE GEBEURTENIS

Romme: „Hij is róód!”

Karikatuur Opland, de Volkskrant, 28 juni 1952.
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EINDELIJK EEN DOORBRAAK? DE VERKIEZINGEN VAN 1952

P.B. van der Heiden

Inleiding

Op 25 juni 1952 toug het Nederlandse electoraat voor de derde keer sinds de 
bevrijding richting stembus ter verkiezing van de Tweede Kamer. Ditmaal 
betrof het reguliere verkiezingen. Het kabinet-Drees-Van Schaik was im
mers geformeerd na tussentijdse verkiezingen, noodzakelijk om de grond
wetswijziging in verband met de onafhankelijkheid van Indonesië te legali
seren, terwijl het na de val van Drees-Van Schaik1 moeizaam geformeerde 
reconstructiekabinet-Drees II de resterende tijd tot de verkiezingen had vol
gemaakt.2 De kiezer kon dus oordelen over maar liefst twee kabinetten, van 
dezelfde partijpolitieke signatuur en met grotendeels dezelfde gezichten.

In het licht van de toenmalige verzuilde verhoudingen was de uitkomst 
van deze verkiezingen een regelrechte aardverschuiving. ARP en vooral 
KVP lê'den fors verlies, terwijl de seculiere partijen VVD en met name 
PvdA stevig wonnen Vooral de winst van de PvdA, maar liefst drie zetels, 
kwam onverwacht Deze partij had zich sinds haar oprichting in 1946 in een 
gestaag afnemende kiezersgunst mogen verheugen, met als dieptepunt de 
verkiezingen voor de Provinciale Staten in 1950, waarbij de PvdA slechts 
25,7% van de stemmen haalde. Bij de verkiezingen van 1952 behaalde zij 
28,97%, omgerekend 30 kamerzetels, waarmee zij de KVP voorbijstreefde en 
de grootste partij werd. De KVP behaalde weliswaar ook 30 zetels, maar bleef 
steken bij 28,67%.

De winst van de PvdA wera door PvdA-aanhangers verklaard in termen 
van 'doorbraak'. Deze doorbraak was het tijdens de bezetting opgekomen 
streven om de verzuilde partijverhoudingen te doorbreken, om te komen 
tot een partijstelsel dat was gebaseerd op een links-rechts tegenstelling. De in

1 Zie: J.E.C.M. van Oerle e.a., 'Het parlement als een dwarslaesie in het dekolonisa- 
tieproces' in: P.F. Maas en J.M.M.J. Clerx eds., Parlementaire geschiedenis van Neder
land na 1945, deel 3, Het kabinet-Drees-Van Schaik 1948-1951, band C, Koude oorlog, 
dekolonisatie en integratie (Nijmegen 1996) p. 659-685.

2 Zie: P.B. van der Heiden e.a., 'Brede-basishobby rond een operettecrisis. De formatie 
van het kabinet-Drees II’ in: J.J.M. Ramakers ed., Parlementaire geschiedenis van 
Nederland na 1945, deel 4, Het kabinet-Drees II (1952). In de schaduw van de Korea- 
crisis (Nijmegen 1997) p. 1-33.
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Eindelijk een doorbraak? De verkiezingen van 1952

1946 opgerichte PvdA, een fusie van de Sociaal Democratische Arbeiderspar
tij (SDAP), de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB), de Christelijk-Demo- 
cratische Unie en andere politieke groeperingen, was hiervan de politieke 
exponent. De eerste naoorlogse verkiezingen leverden een teleurstelling op 
voor de 'doorbrekers'. De PvdA behaalde zelfs minder stemmen dan het re
sultaat van de afzonderlijke groeperingen bij de laatste vooroorlogse ver
kiezingen. De doorbraak leek mislukt, het christelijke electoraat bleef in 
overgrote meerderheid binnen de heropgerichte christelijke partijen, terwijl 
een aanzienlijke liberale groep de PvdA verliet om de W D  op te richten. 
De uitslag van de verkiezingen van 1952 gaf de doorbraakgedachte weer 
nieuwe hoop.

De uitkomst van de verkiezingen was dus interessant, maar waren de 
verkiezingen zelf dat ook? Welke issues speelden er onder de Nederlandse 
bevolking, en hoe reageerden de verschillende partijen daarop? Wat waren 
de campagnestrategieën van de grote partijen? Hoe zagen hun verkiezings- 
programs eruit, en met welke leuzen gingen zij de verkiezingen in? In on
derstaand artikel worden deze vragen beantwoord.

De verkiezingsprograms3

De Katholieke Volkspartij

Het KVP-verkiezingsprogram was doordesemd van de nood der tijden. De 
Koude Oorlog, al tastbaar ontdooid in Korea, had nog niets van zijn drei
ging voor de wereldvrede verloren. De KVP richtte zich o.a. pp het tot
standkomen van een 'christelijke wereldorde', waarin de samenwerking* 
tussen de volkeren en samenwerking binnen het eigen volk centraal ston
den. Om dit te bereiken was een 'betere beleving van het Christendom' 
noodzakelijk, hetgeen mogelijk gemaakt kon worden door een 'Christelijk 
werkleven' en een 'Christelijk gezinsleven'. Dit zou dan weer de mogelijk
heid scheppen voor duurzame vrijheid en welvaart.

Deze algemene lijn werd uiteraard vertaald in concretere voorstellen. De 
samenwerking tussen de volkeren moest worden vormgegeven door een 
federaal Europa, door het snel totstandkomen van de economische unie 
van de Benelux, door het versterken van de banden met en tussen de 
NAVO-partners en door het verlenen van volledige medewerking aan de 
ontwikkeling van de VN, met daadwerkelijke hulp bij het voorkomen van 
agressie Met Indonesië stond de KVP 'verdragsgetrouwe' samenwerking in 
een wederzijds 'zo bevredigend mogelijk georganiseerd verband' voor, 
maar aangezien de partij vasthield aan het Nederlandse gezag over Nieuw- 
Guinea zou daar in de praktijk niet veel van terecht kunnen komen.

Op het terrein van de nationale politiek ventileerde de KVP vijf kernge
dachten: de eerbiediging van de menselijke persoonlijkheid; de erkenning

3 De verkiezingsprograms zijn afkomstig uit Parlement en Kiezer 37 (1953-1954), p. 76
145.
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van de maatschappelijke waarde van het gezin; doeltreffende bedrijvi - 
heid’ van allen; gezamenlijk dragen der lasten op basis van het draag- 
krachtprincipe en de afweer van het communisme. Geconcretiseerd lever
den de eerste twee kerngedachten onder andere een onderstreping van het 
subsidiariteitsbeginsel (de gedachte dat de overheid slechts zaken aan zich 
mag trekken die niet door maatschappelijke organen, inclusief het gezin, 
geregeld kunnen worden) op, alsmede de eis tot inkomensafhankelijke en 
progressieve kinderbijslag.

Op economisch terrein wilde de KVP stabilisatie van de geldwaarde, een 
sluitende betalingsbalans, krachtige industrialisatie, exportbevordering en 
productiviteitsverbetering, economische integratie en liberalisatie. Daar
naast moest de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (een tripartite bedrijfs
organisatie met verordenende bevoegdheden) worden doorgevoerd, en 
diende de bezitsvorming te worden gestimuleerd. Ten aanzien van de belas
tingen constateerde de KVP dat deze over de gehele linie te hoog waren. Er 
diende een voortdurende controle op efficiënte besteding van de staatsuit
gaven plaats te vinden. Tevens diende de belastingwetgeving herzien te 
worden om deze aan te passen aan de economische en sociale eisen van de 
tijd en diende de progressie te worden beperkt. Van de departmentsgebon- 
den voorstellen was vooral de eis om 'zo krachtig mogelijk' te voorzien in 
de woningbehoefte van belang, waarbij voldoende aandacht diende te zijn 
voor grote gezinnen.

De Partij van de Arbeid

In haar verkiezingsprogram leunde de PvdA zwaar op het rapport De weg 
naar vrijkstd, dat zij enige jaren eerder had laten verschijnen. Daarin gaven 
de sociaai-aemocraten aan welke weg leidde naar een wereld zonder mas
sale werkloosheid, mèt hechte internationale samenwerking en zonder be
wapening: het democratisch socialisme. De PvdA polariseerde sterk in haar 
program. Zij riep de kiezers op om 'de reactie af te wijzen' en te stemmen 
voor 'haar program van hervormingen'.

Net als de KVP stelde de PvdA de internationale samenwerking voorop, 
zowel politieke samenwerking in de VN en een verenigd Europa, als op mi
litair gebied, in Europees, Atlantisch en zelfs wereldverband. Zij wilde 
nauwe samenwerking met Indonesië, óók ten aanzien van een oplossing 
voor Nieuw-Guinea. #

De PvdA stond een vergroting van de productie en de werkgelegenheid 
voor. Daartoe stelde zij onder andere toezicht op de particuliere investerin
gen voor én een verhoging van de koopkracht door het laten verrichten 
van openbare werken. Een heikel punt in het PvdA-program waren de 
voorstellen tot socialisatie van het mijnbedrijf en (vooral) van het verzeke
ringsbedrijf. De PvdA wilde dat er minstens 55.000 woningen per jaar zou
den worden gebouwd.

De geleide loonpolitiek, waarbij de loonhoogte niet aan de markt werd 
overgelaten maar in laatste instantie door de overheid werd bepaald, diende 
te worden voortgezet, evenals de belastingpolitiek, die gebaseerd moest blij-
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ven op het draagkrachtprincipe. Daarnaast wilde de PvdA het medebezit 
van vermogen in de bedrijven door werknemers stimuleren.

De Antirevolutionaire Partij

De ARP opende haar verkiezingsprogram niet met de nternationale situa
tie, in tegenstelling tot KVP en PvdA. Zij zette juist de verhouding tussen 
staat en maatschappij centraal. Voorkomen moest worden dat de overheid 
teveel macht kreeg; 'staatssocialisme' was 'een der gevaarlijkste bedreigin
gen in deze tijd'. Ook verwierpen de mannenbroeders de geleide overheids
economie. De overheid diende zich te beperken tot het scheppen van alge
mene voorwaarden voor de stimulering van de productie en de industriali
satie.

De ARP nam een ferm Nieuw-Guineastandpunt in. Het Nederlandse ge
zag over dit gebiedsdeel diende 'onverkort' gehandhaafd te blijven, terwijl 
de partij wel vriendschappelijke verhoudingen met Indonesië wilde bevor
deren. Dat die bij uitvoering van het ARP-program niet erg voor de hand 
lagen werd duidelijk uit het feit dat niet alleen de belangen van Nederland 
en de Nederlanders in de voormalige kolonie behartigd dienden te worden, 
maar dat ook rekening gehouden diende te worden met 'het onrecht aan 
Ambon en de Ambonezen aangedaan'. Op buitenlands-politiek terrein 
stond de ARP zowel economische als militaire integratie van West-Europa 
voor, evenals volledige medewerking aan de VN en samenwerking binnen 
de NAVO.

Mèt betrekking tot de woningnood stelde de ARP dat minimaal 50.000 
woningen per jaar gebouwd dienden te worden. De rijksuitgaven dienden 
te worden beperkt, waardoor ruimte vrij zou komen voor belastingverla
ging- ‘

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

De W D  bracht de dreigende internationale situatie als belangrijkste issue 
naar voren. Culturele, economische en militaire samenwerking van alle 
democratische staten was noodzakelijk om 'de Christelijke beschaving' te 
verdedigen. De Europese integratie mocht wat betreft de W D  gepaard gaan 
met het inleveren van een deel van de nationale soevereiniteit ten gunste 
van supranationale organen. Met betrekking tot Nieuw-Guinea en Indone
sië namen de liberalen eenzelfde standpunt in als KVP en ARP.

Net als de ARP zette de W D  zich sterk af tegen te vergaande staatsbe
moeienis in de maatschappij. Zij wenste meer decentralisatie naar gemeen
ten en provincies en een terugtreden van de overheid op particulier terrein. 
Verder diende de overheid ingrijpend te bezuinigen, hetgeen gepaard moest 
gaan met verlaging van de belastingen. Ten aanzien van de woningnood 
meende de VVD dat het particulier initiatief meer bij de woningbouw be
trokken diende te worden.

Eindelijk een doorbraak? De verkiezingen van 1952
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De Christelijk Historische Unie

De CHU ging, evenals in 1948, de verkiezingen in zonder een echt verkie- 
zingsprogram, maar op basis van haar program van beginselen, dat in mei 
1951, dus vlak voor de verkiezingen, was vastgesteld. Dit program was zoals 
het een beginselprogram betaamt, zeer algemeen van toonzetting. Het ging 
niet verder dan het stellen van randvoorwaarden bij de noodzakelijke 
overheidsbemoeiing, waarbij telkens het 'christelijk-historisch karakter' 
van het volksleven voorop stond.

De Communistische Partij van Nederland

Ook de CPN ging de verkiezingen in met haar beginselprogram. In dit pro
gram werd de kapitalistische samenleving afgewezen. Haar belangrijkste 
item betrof de socialisatie van de grote productiemiddelen en het krediet
wezen en de invoering van een planeconomie. Verder wees zij iedere vorm 
van kolonialisme af.

De Katholieke Nationale Partij

De KNP, onder leiding van de oud-minister van Koloniën CH.J.I.M. Welter, 
fungeerde als rechtse luis in de pels van de KVP. In haar uiterst beknopte 
program gaf zij slechts algemene richtlijnen voor het overheidsbeleid aan, 
waarbij een zo beperkt mogelijke staatsbemoeienis en het behoud van het 
Koninkrijk de toon aangaven.

De verkiezingscampagnes

Partijcampagnes

De verkiezingscampagnes van de PvdA en met name van de W D  ken
merkten zich door een polariserende toon. De liberalen, vanaf 1948 in de re
gering en daardoor lange tijd gecommitteerd aan een grote rol van de staat, 
kregen steeds meer moeite om zich te identificeren met het in hun ogen 
nog steeds vrij ingrijpende karakter van de staatsbemoeienis. Verantwoor
delijk voor deze 'staatsalmacht' was de PvdA; de verkiezingscampagne van 
de VVD was dan ook fej antisocialistisch van toonzetting.4 Ook bij verkie
zingsbijeenkomsten maakte lijsttrekker P.J. Oud steeds weer duidelijk dat de 
VVD zich niet langer zou lenen om de samenleving in een socialistische 
om te bouwen. De liberalen voelden zich gemangeld tussen de grote par
tijen in het kabinet: 'De samenwerking in de afgelopen parlementaire pe
riode heeft niet voldaan, doch teleurgesteld. In steeds sterkere mate hebben 
wij (...) de indruk gekregen, dat de dienst werd uitgemaakt door r.k. en socia

4 B.F.M. van Otten, "‘Verbreekt de rode boeien" Het antisocialisme van de W D  in de 
jaren 1952-1954' in: Tussen polarisatie en paars. De 100-jarige verhouding tussen libe
ralen en socialisten in Nederland (Kampen 1995) p. 97-103.
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listen, terwijl de andere richtingen, in het kabinet vertegenwoordigd, moch
ten dienen om aan een politiek, die in haar wezen smalle basis-politiek was, 
de schijn van een brede basis te geven.'5 Oud sloot regeringsverantwoorde
lijkheid voor de W D  niet uit, maar dan met een versterkte 'derde macht’, 
dus een versterking van de naar zijn idee politiek verwante ARP, CHU en 
VVD.6

Zette de W D  zich sterk af tegen de PvdA, voor de sociaal-democraten 
waren de liberalen niet de allergrootste tegenstander. Zij riepen het beeld op 
van reactionaire krachten, wier enige doel was de progressieve PvdA uit de 
regering te weren. Hiermee zetten zij zich niet in eerste instantie af tegen de 
W D  (hoewel die zeker tot die krachten behoorde die de invloed van de 
PvdA wilden terugdringen), maar vooral tegen de behoudende stromingen 
in de confessionele partijen, en met name in de KVP. In deze laatste partij 
woedde al enige tijd een felle strijd tussen de linker (voornamelijk vak- 
bonds)vleugel en een conservatieve groepering onder leiding van F.J.F.M. 
Duynstee en M.P.L. Steenberghe.

De PvdA maakte dankbaar gebruik van de populariteit van haar lijsttrek
ker, minister-president W. Drees, die in alle kiesdistricten de lijst aan
voerde. Volgens de opiniepeilingen was Drees veruit de populairste politi
cus. Niet alleen was hij populairder dan zijn partij7, ook had hij een ruime 
voorsprong op de concurrentie van andere lijsttrekkers. NIPO-gegevens uit 
1953 gaven de volgende uitkomst op de vraag: 'Als u nu eens in plaats van 
op een lijst op een van deze personen zoudt moeten stemmen, op wie 
zoudt u dan vandaag aan de dag uw stem uitbrengen?'8

Eindelijk een doorbraak? De verkiezingen van 1952

Drees (PvdA) 41%
Romme (KVP) 18
Schouten (ARP) 11
Oud (W D ) 9
Tilanus (CHU) 7
Welter (KNP) 3
Wagenaar (CPN) 2
Zandt (SGP) 1
geen antwoord 8

De verkiezingsleuze van de PvdA luidde 'vertrouwen'. Natuurlijk in de 
partij zelf, maar vooral in haar leider, de man die de oudedagsvoorziening 
had gebracht en die in de ogen van het volk was uitgegroe?d tot een heuse 
staatsman.

5 Nieuwe Rotterdamse Courant, 26 mei 1952.
6 In haar pleidooi voor een derde macht stond de W D  overigens vrijwel alleen. ARP en 

CHU wilden van zo’n derde macht weinig weten. De voorbije kabinetscrisis had zo'n 
derde macht volgens H.W. Tilanus (CHU) 'enige kilometers verder uit mijn denken 
(...) doen gaan'. Van der Heiden, 'Brede-basishobby', p. 18.

7 Een verschijnsel dat zich ook voordoet bij de huidige voorman van de PvdA, W. Kok.
8 Zie ook J.C.F-J. van Merriënboer, 'De inventaris van het Koreakabinet' in: Ramakers 

ed., Het kabinet-Drees II, p. 756-761.
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Naast het positioneren van Drees had de PvdA nog een electorale troef 
voor handen. Weliswaar was het verkiezingsprogram van de sociaal-demo- 
craten zeer summier van opzet, maar er lag een zeer uitgebreid visionair 
document achter: het rapport De weg naar vrijheid. Dit rapport werd gepre
senteerd als de natuurlijke opvolger van het Plan van de Arbeid, waarmee 
de SDAP in de jaren dertig furore had gemaakt. Met De weg naar vrijheid 
bepaalde de PvdA de politiek-inhoudelijke discussie.

De KVP kwam niet aan een politiek-inhoudelijke plaatsbepaling toe. De 
strijd tussen de linker- en rechtervleugel had de 'eenheid der katholieken' 
bepaald geen goed gedaan, terwijl zij aan haar rechterzijde ook nog de KNP 
van Welter wist. Kort voor de verkiezingen wist de partijleiding een drei
gende scheuring vanuit de rechtervleugel te voorkomen door deze meer 
invloed te geven in de partijorganisatie, maar dit was niet bevorderlijk voor 
het vertrouwen dat de KVP onder progressieve katholieken, zowel in het 
electoraat als binnen de partij, genoot. Hoewel de eenheid van de katholie
ken op staatkundig gebied gered was (op de KNP na natuurlijk), ging de 
KVP bepaald niet als hecht gesloten eenheid de verkiezingscampagne in. In 
de katholieke dagbladen gingen links en rechts verbaal met elkaar op de 
vuist, terwijl de partij- en fractieleiding hun best deden de schade te beper
ken.9

Karikatuur Opland, de Volkskrant, 25 juni 1952

9 Zie voor een uitgebreide beschouwing over de richtingenstrijd binnen de KVP: J. Bos- 
mans, 'De KVP de groep-Steenberghe en de verkiezingen van 1952’ in: Jaarboek van 
het Katholiek Documentatiecentrum 1976, p, 20-76.
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KVP-leider Romme maakte op KVP-verkiezingsbijeenkomsten en in 
zijn geschriften duidelijk dat zijn partij niet met de PvdA getrouwd was. In 
een rede, bedoeld om de katholieke arbeiders duidelijk te maken dat een 
stem op de KVP voldoende waarborg was voor progressief beleid, dreigde 
hij: 'Het kan ook zonder de PvdA!'10 Een uitspraak met weinig effect. Voor 
vrijwel iedereen was het volstrekt duidelijk dat de voorkeur van de KVP bij 
een zo breed mogelijke kabinetsbasis lag, zodat de sociaal-democraten niet 
behoefden te huiveren zolang ze geen onaanvaardbare eisen zouden stel
len.

In haar verkiezingscampagne zette de ARP zien sterk af tegen het beleid 
van de naoorlogse kabinetten, die zij als één 'kettingkabinet' zag. De verkie
zingen waren in antirevolutionaire ogen een gelegenheid voor het Neder
landse volk om zich uit te spreken over het gehele naoorlogse beleid, een 
beleid dat zij niet goed achtte voor Nederland, en dat zij door de kiezer af
gekeurd wilde zien.11 Een opmerkelijk standpunt, gezien het feit dat de 
ARP dan wel formeei een oppositiepartij was (zij maakte van geen enkel 
naoorlogs kabinet deel uit), maar wél het regeerprogram van het kabinet- 
Drees II had medeondertekend, waarmee zij dus ook medeverantwoorde
lijk werd voor op zijn minst de grondslagen van het beleid van het laatste 
kabinet.12 De ARP voerde een antisocialistische campagne; de verkiezingen 
stonden in het teken van de vraag 'of het socialisme in ons land (...) terug
gedrongen zal worden uit de veel te grote plaats, die het overal inneemt'.13

Het publiek

Waren de politieke partijen druk bezig met hun campagnes, het publiek . 
leek maar matig geïnteresseerd in de strijd om de macht. Verschillende dag
en weekbladen meldden het gebrek aan belangstelling als belangrijkste 
kenmerk van de verkiezingen van 1952.

Vrij Nederland sabelde in een vrij fel betoog alle politieke partijen neer: 
'Bij de Antirevolutionairen moest het parool "vastheid" en bij de socialis
ten het beroep op het "vertrouwen" de kiezers verhullen dat stelliger en 
concreter leuzen niet gevonden kunnen worden.’ De door ziekte veroor
zaakte tijdelijke afwezigheid van WD-leider Oud was niet eens opgevallen, 
hetgeen volgens de redactie ook voor andere politieke leiders had gegolden.
De conclusie: het politieke leven lijkt vastgelopen Oorzaak: 'Verschuivin
gen van enige importantie lijken uitgesloten. Plotselinge wisseling van 
overtuiging bij de kiezers eveneens. Het electoraat stemde, aldus het week
blad, keurig langs de lijntjes van de verzuiling, waardoor het politieke cir-

Eindelijk een doorbraak? De verkiezingen van 1952

10 De Maasbode, 21 mei 1952.
11 Chr. van den Heuvel, Handboekje voor de huisbezoekers voor de verkiezingen van 

1952 (Den Haag z,j.) p. 5-6. Overigens een prachtig boekje, waarin een vraag- en ant
woordspel tussen 'de kiezer' en 'de partijman' wordt opgevoerd.

12 Anneke Visser, Alleen bij uiterste noodzaak? De rooms-rode samenwerking en het 
einde van de brede basis 1948-1958 (Amsterdam 1986) p. 91-114 en Van der Heiden, 
'Brede-basishobby', p. 5-14,,

13 Van den Heuvel, Handboekje, p. 41.
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cus veel te voorspelbaar was geworden.14 Ook de liberale Nieuwe Rotter
damse Courant signaleerde een gebrek aan politieke belangstelling, veroor
zaakt door de houding van de politieke partijen.15

Wat interesseerde het electoraat dan wel? Bij de verkiezingen van 1948 
hadden zaken als de toekomst van Indonesië en de vrees voor een derde 
wereldoorlog en voor expansie van het communisme een grote rol in de 
publieke opinie gespeeld, maar niet de belangrijkste. De prioriteiten lagen 
vooral bij de dagelijkse levensomstandigheden; koopkrachtverbetering en 
oplossing van de woningnood werden urgenter geacht.16

De woningnood zou alleen maar in belang toenemen. Vanaf juni 1948 
stond dit item bovenaan de wensenlijst van het door het NIPO onder
vraagde publiek.17 Nu was dit een beleidsterrein waarop de politieke par
tijen zich nauwelijks onderscheidden. In de respectievelijke verkiezings
programs besteedden ze alle veel aandacht aan de vermindering van de 
woningnood, hooguit toegespitst op het eigen electoraat. Waar PvdA en 
W D  de woningnood als een geheel zagen, legden de christelijke partijen de 
prioriteit bij de grote gezinnen.

Interessanter is dat in de opmaat naar de verkiezingen de tweede en 
derde prioriteit in de publieke opinie aan verandering onderhevig waren. 
Gedurende het jaar 1950 stond het loon- en prijsbeleid op een tweede plaats, 
gevolgd door werkgelegenheid (januari) en belastingdruk (zomer). In maart 
1951 kwam het onderwerp 'sociale voorzieningen' plotseling op een derde 
plaats, terwijl in 1952 de werkgelegenheidsproblematiek het loon- en prijs
beleid zelfs van de tweede plaats verdrong.

Was tot 1950 nog een groot deel van de bevolking van mening dat er iets 
gedaan moest worden aan de belastingdruk, aan de vooravond van de ver
kiezingen meende 83% van de ondervraagden dat de regering snel de be
staande werkloosheid moest bestrijden. Een opmerkelijk verschil, vooral 
wanneer men in ogenschouw neemt dat juist in de tussenliggende periode 
een bestedingsbeperking van 5% reëel inkomen was geëffectueerd, waar
door de belastingdruk nog verder was toegenomen.18 Blijkbaar was de 
werkgelegenheid voor de ondervraagden van een zodanig belang dat de ho
gere belastingdruk voor lief werd genomen.

14 Vrij Nederland, 21 juni 1952.
15 NRC, 17 juni 1952.
16 Zie: P.F, Maas, 'Kiezers tussentijds opgeroepen’ in: P.F. Maas ed, Parlementaire ge

schiedenis van Nederland na 1945, deel 3, Het kabinet-Drees-Van Schaik, band A, 
Liberalisatie en sociale ordening (Nijmegen 1991) p. 19-22.

17 De NIPO-gegevens zijn ontleend aan: J.J. de Jong, Overheid en onderdaan (Wageningen 
1956) p. 211.

18 zie: P.G.T.W. van Griensven, 'Sociale Zaken: Spanning tussen het sociaal wenselijke 
en economisch mogelijke' in: Ramakers ed.. Het kabinet-Drees II, p. 159-177.
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De verkiezingen

Deze omslag in de prioriteitstelling in de publieke opinie speelde uiteraard 
de partij in de kaart die zich juist op deze punten (werkloosheidsbestrijding 
en sociale voorzieningen) sterk had geprofileerd in de voorgaande kabi
netsperiodes en in haar verkiezingsprogram en verkiezingscampagne: de 
Partij van de Arbeid. Waar electorale concurrenten als KVP, ARP en CHU 
de belastingdruk pregnant als item naar voren brachten, legde de PvdA juist 
de nadruk op deze twee punten.19

Gezien deze opstelling is het nauwelijks verwonderlijk dat de PvdA als 
winnaar uit de verkiezingen tevoorschijn kwam. Verwonderlijker is het 
dat een opiniepeiling een week vóór de verkiezingen een geheel ander 
beeld gaf. Volgens deze peiling zou de KVP licht winnen en de grootste par
tij blijven, gevolgd door de PvdA, die ook een beperkte winst zou kennen. 
De ARP zou wat verliezen maar in zeteltal gelijk blijven, de CHU liet een 
lichte winst zien, terwijl de KNP van Welter net voldoende over zou hou
den voor één zetel. De communisten zouden stevig verliezen, bij een ge
lijkblijvende aanhang van de W D . De Volkskrant kopte dan ook optimis
tisch: 'Verwachting: KVP wint, communisten krijgen klop'.20 Een zelfde 
beeld werd al eerder verwacht door het aan de PvdA verwante Vrij Neder
land, dat voorspelde dat iedereen keurig langs de verzuilde lijnen zou 
stemmen en dat de KVP dus 'met mathematische zekerheid' de grootste 
zou blijven.21 Dat de daadwerkelijke uitslag een geheel ander beeld gaf, kan 
worden verklaard uit de grote groep kiezers die nog geen definitieve keuze 
had gemaakt (15%, goed voor vijftien kamerzetels).

Uitslag verkiezingen 195222

% 1948 zetels 1948 peiling 1952 % 1952 zetels 1952
PvdA 25,61 27 26,5 28,97 30 (+3)
KVP 31,04 32 31,5 28,67 30 (-2)
ARP 13,21 13 13,0 11,31 12 (-1)
CHU 9,19 9 9,5 8,92 9(0)
VVD 7,94 8 8,0 8,83 9 (+1)
CPN 7,74 8 6,0 6,16 6 (-2)
SGP 2,37 2 2,5 2,42 2(0)
KNP 1,26 1 1,0 2,71 2 (+1)
Overig 1,64 2,0 1,35

19 De Jong spreekt over 'eet sterke electoiaal-psychologische positie’ van de PvdA, daar 
deze zich juist profileerde op de items die in het brandpunt van de publieke belang
stelling lagen. De Jong, Overheid en onderdaan, p. 210-211.

20 Hg Volkskrant, 25 juni 1952.
21 Vrij Nederland, 26 april 1952 en 21 juni 1952.
22 De uitslagen zijn overgenomen uit Parlement en Kiezer 74 (1992) p.114-115, de prognose 

op basis van een NIPO-peiling is afkomstig uit de Volkskrant, 25 juni 1952.
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De 'zwevende kiezers' hadden, getuige de daadwerkelijke verkiezingsuit
slag, de prognoses flink in de war geschopt. In plaats van de voorspelde 
lichte winst voor de KVP was er een voor die tijd groot verlies voor die par
tij. In het licht van de 'richtingenstrijd' binnen de KVP was het verlies extra 
gevoelig: zowel naar de linkerkant (PvdA) als naar de rechterkant (KNP) 
werd de katholieke eenheid aangetast. Ook de ARP liet een forse aderlating/

Reacties op de uitslag

Uiteraard waren de reacties op de verkiezingsuitslag in de pers divers, al 
naar gelang de aan een krant gelieerde partij winst of verlies had geboekt. 
De grootste blijdschap sprak uit de aan de PvdA verwante pers, waar zelfs 
van een juichstemming gesproken kon worden.

'Er is sinds de bevrijding niet zoveel gerechtvaardigde vreugde in de 
rijen der socialisten geweest als op de avond van de verkiezingsdag', aldus 
Het Vrije Volk, dat de uitslag in termen van de doorbraak verklaarde. Deze 
doorbraak was het in de tweede wereldoorlog opgekomen streven om de 
Nederlandse verzuilde politieke verhoudingen te verbreken, en te komen 
tot een op links-rechts tegenstellingen gebaseerd bestel. De PvdA was hier
van de politieke exponent, die het uitgesproken doel had om progressieve 
kiezers van alle geestesstromingen aan zich te binden, dus vooral ook pro
gressieve christenen. Volgens Het Vrije Volk was de winst voor de PvdA 
afkomstig uit 'de gevleugelde partijen', de confessionele partijen dus, die 
geen eenduidige progressieve of conservatieve koers voeren.23 Ook Het Pa
rool constateerde dat 'de -vele malen voortijdig doodverklaarde' doorbraak 
springlevend was, en voor de toekomst nog veel moois voor de PvdA be
loofde.24 Ook nadat de euforie over de verkiezingsuitslag wat was afge- 
zwakt, bleef de PvdA de mening toegedaan dat de doorbraak weer het ni
veau van 1946 had bereikt. De directeur van het wetenschappelijk bureau 
van de PvdA, J. den Uyl, meende dat de verschuivingen zelfs nog groter 
waren dan de uitslag liet zien. Door het hoge geboortencijfer nam het aan
deel van de katholieken in het electoraat jaarlijks met 0,1% toe, waardoor de 
KVP op basis daarvan al 0,4% groei had mogen verwachten. Volgens Den 
Uyl was het de PvdA geiukt om niet alleen confessionele arbeiders, maar 
ook een bescheiden deel van de gelovige middengroepen en intellectuelen 
aan zich te binden, hetgeen hij verklaarde met het Drees-effect. Terwijl bij 
de KVP en de ARP het aantal voorkeurstemmen was gestegen, had bij de 
PvdA juist een groter deel op de lijsttrekker gestemd, voor Den Uyl een te
ken van de aantrekkelijkheid van Drees voor het electoraat.25

In de KVP was men aanzienlijk minder enthousiast over de stembusuit- 
slag. De Gelderlander noemde het 'een trieste geschiedenis voor de katho-

23 Het Vrije Volk, 26 juni 1952.
24 Het Parool, 26 juni 1952.
25 j.M. den Uyl, 'Enkele stellingen over de verkiezingsuitslag' in Socialisme en Democra

tie 9 (1952), p. 441-445.
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lieken, die politiek hun eigen ruiten hebben ingegooid'.26 Ook Het Binnen
hof en het Huisgezin wezen met een beschuldigende vinger naar de katho
lieken. Volgens deze organen hadden de groep-Duynstee en het optreden 
van Welter precies het tegenovergestelde bereikt van hun doel: een ver
sterking van de PvdA in plaats van een verzwakking van links.27 KVP-lei- 
der Romme, staatkundig hoofdredacteur van de Volkskrant, verklaarde in 
zijn dagblad dat er geen reden was voor 'ontmoediging', hooguit voor be
zorgdheid. Een verlies van twee zetels was wel vaker vertoond, en ook weer 
hersteld. Zijn bezorgdheid gold het door de PvdA toegejuichte verhoogde 
klassenbewustzijn, dat geheel tegen het wezen van de katholieke partij
vorming inging, daar de KVP nu juist een partij wilde zijn voor alle katho
lieken, ongeacht hun klasse.28 In alle katholieke bladen klonken oproepen 
om de staatkundige eenheid tussen katholieken daadwerkelijk te herstellen.

Ook Trouw  stak de hand in eigen, protestants-christelijke, boezem. De 
christelijke partijen hadden onvoldoende hun sociale karakter benadrukt, 
hetgeen de doorbraakgedachte naar twee kanten had beïnvloed. Het vreesde 
een afnemende invloed van het christendom op de Nederlandse politiek 
door de winst van zowel de PvdA als de W D . Juist ook vanwege de winst 
van de W D  was de vorming van een 'derde macht' uit den boze; de 
(protestants-)christelijke partijen dienden zich schrap te zetten tegen de so
cialisten én de liberalen.29

In liberale kringen verkneukelde men zich om net verlies van de KVP. 
'Dat komt ervan wanneer men pacteert met het Marxisme', stelde Elsevier. 
De KVP was te dicht naar de PvdA toegegroeid, waarmee de overgang van • 
katholieke arbeiders naar de socialisten was vergemakkelijkt.30 Volgens het 
Algemeen Handelsblad zou de verkiezingsuitslag weinig veranderen in het 
politieke bestel. Het was slechts theoretisch denkbaar dat de KVP in de op
positie zou komen, de verwachting was dat er een kabinet gevormd zou 
worden met PvdA en KVP op een zo breed mogelijke grondslag.31

Tot slot

De verkiezingen van 1952 leverden een verrassend resultaat op. Geheel te
gen de lijn der verwachting in werd de PvdA de grootste partij, in zetelaan
tal gelijk aan de KVP maar met een hoger absoluut stemmenaantal. Het ka
tholieke dagblad De Stem analyseerde de verkiezingsuitslag als volgt: Het 
totaal aantal uitgebrachte stemmen was ten opzichte van 1948 met 8,1% ge
stegen. De KVP had, bij gelijkblijvende verhoudingen, 1.531.154 (1948) plus 
8,1% moeten halen, dus 1.655.178. Het daadwerkelijk resultaat was 125.714 
stemmen lager. Aan de KNP had de KVP 77.106 stemmen verloren, de rest

De Gelderlander, 26 juni 1952.
Het Binnenhof, 26 juni 1952; het Huisgezin, 26 juni 1952.
de Volkskrant, 28 juni 1952
Trouw, 27 juni 1952.
Elsevier, 28 juni 1952.
Algemeen Handelsblad, 2 juli 1952.
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van de stemmen was naar de PvdA gegaan. Daarnaast had de PvdA nog 
37.000 stemmen uit antirevolutionaire hoek gekregen.32 Met deze 'verlies- 
en winstrekening' onderschreef D'e Stem het doorbraakkarakter van de 
PvdA-winst, zoals commentatoren van alle politieke richtingen dat deden. 
De juichstemming binnen de PvdA, die haar bestaansgrond in de dt^br- 
braakgedachte vond, was dan ook begrijpelijk. Voor het eerst in de Neder
landse politieke geschiedenis kregen sociaal-democraten door de macht van 
het getal het voortouw in een kabinetsformatie, waarvan de uitkomst ei
genlijk bij voorbaat vaststond: een derde kabinet-Drees.33

Drie factoren waren van doorslaggevend belang in de winst voor de 
PvdA. In de eerste plaats was dat de richtingenstrijd binnen de KVP, die ka
tholieke arbeiders richting sociaal-democratie dreef. In- de tweede plaats was 
dat de omstandigheid dat juist de PvdA zich profileerde op de problemen 
die aan de vooravond van de verkiezingen een centrale rol speelden in de 
publieke opinie. In de derde plaats, en verreweg het belangrijkste, was het 
de lijsttrekker van de PvdA, Drees. De minister-president van de laatste 
twee kabinetten had onder het electoraat een zodanig aanzien verworven, 
dat hij met kop en schouders boven zijn politieke rivalen uitstak.

Bij de verkiezingen van 1956 zou de PvdA de winst nog verder uitbou
wen (overigens met herstel van de KVP), om in 1959 de positie van grootste 
partij weer voor een lange tijd (tot 1971) aan de KVP te moeten laten. Het 
kan haast geen toeval zijn dat de verkiezingen van 1959 de eerste verkie
zingen zonder Drees als lijsttrekker waren.
Gedurende de jaren zestig zou de KVP telkens als sterkste uit de verkie
zingsstrijd komen. Pas eind jaren zestig, toen de Nederlandse zuilenmaat
schappij begon te verbrokkelen en de ontkerkelijking op gang kwam, draai
den de rollen weer om. In rap tempo verloren de christen-democratische 
partijen terrein. Ondermeer als reactie op dit stemmenverlies besloten deze 
partijen om op te gaan in een nieuw verband: het CDA. Van 1981 tot 1994 
waren de christen-democraten hierdoor in staat om een leidende rol in de 
Nederlandse politiek te blijven spelen, hoewel zij de PvdA in 1978 en 1982 
nog eens langszij zagen komen. In 1994 kwam er een einde aan de leidende 
rol van de christen-democraten, door een ongekende verkiezingsnederlaag 
van twintig zetels. De PvdA nam de rol van grootste partij weer op zich. 
Van een doorbraak werd echter niet meer gesproken, de in de jaren zestig 
ingezette deconfessionalisering van de samenleving en de in de jaren tach
tig ingezette ontideologisering van de politiek hadden alle partijen het ka
rakter van catch-all parties34 gegeven.

32 De Stem, 28 juni 1952,
33 In de formatie van het kabinet-Schermerhom-Drees (1945-1946) speelden sociaal

democraten ook een leidende rol, maar deze vond geen grondslag in voorafgaande ver
kiezingen, daar dit kabinet ontstond in een periode waarin een noodparlement functio
neerde.

34 Catch-all parties zijn partijen die niet (meer) gericht zijn op een bepaalde klasse of 
denominatie, maar zich richten op het gehele electoraat. Zie: Karl Dittrich, 'Testing 
the catch-all thesis: Some difficulties and possibilities' in: Hans Daalder and Peter 
Mair eds., Western European party systems. Continuity and change (Beverly Hills 
1983)
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CRISIS OP DE PERSTRIBUNE, DECEMBER 1954

Johan C.F.J. van Merriënboer

Onparlementaire taal

Woensdagmiddag 24 november 1954, bij de behandeling van de begroting 
van Justitie door de Tweede Kamer, laaiden de emoties hoog op. De bonkige 
PvdA-fractievoorzitter Jaap Burger botste met minister L.A. Donker, voor
aanstaand partijgenoot en scherp jurist met enorme werkkracht. Burger 
verlangde van de minister dat deze snel 'iets meer zou doen' voor degenen 
die na de bevrijding ten onrechte als landverraders gearresteerd waren. In 
1949 had de Kamer weliswaar een wetsontwerp aangenomen dat het moge
lijk maakte dat de rechter deze personen een tegemoetkoming kon toeken
nen1 en dit ontwerp is ook wet geworden, maar een aantal rechters maakte 
daar eenvoudig geen gebruik van. De minister wees Burgers verzoek kalm 
maar keihafd af. Er volgde een woordenwisseling die hoog opliep. Uit de 
Volkskrant van de volgende ochtend: 'De minister zei met stemverheffing, 
dat het betoog van zijn partijgenoot "onwelwillend" en "onjuist" was ge
weest. De heer Burger riep even later: "Uw voorstelling van zaken is notoir 
onwaar en onjuist" De twee politici schroomden niet - soms op kwade toon 
en druk gebarend - argumenten naar voren te brengen die voor de ander 
slechts grievend konden zijn. Er hing enige spanning in de Kamer. (...) 
Vreemdelingen op de tribune konden uit deze woordenwisseling onmoge
lijk nog de indruk krijgen, dat hier twee partijgenoten met elkaar in gesprek 
waren.'2 Tenslotte legde Burger zijn eis neer in een motie waarover de vol
gende dag zou worden beslist.

Kort daarop ontstond een tweede incident over hetzelfde onderwerp. De 
kleurrijke, openhartige freule C.W.I. Wttewaall van Stoetwegen van de 
CHU kreeg het aan de stok met de al even pittoreske, 'beetje lawaaierige'3 
socialist Johan Scheps, voormalig straatevangelist en oud-verzetsstrijder. 
Nadat de freule in de tweede termijn van het debat sarcastisch had

1 Vgl. J.C.F.J. van Merriënboer en P.P.T. Bovend'Eert, ‘Het rustige tuintje van rechter 
Wijers' in: P.F. Maas ed., Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945, deel 3, 
Het kabinet-Drees-Van schaik 1948-1951, band B, Anticommunisme, rechtsherstel en 
infrastructurele opbouw, p. 557-560.

2 Twistgesprek Donker-Burger loopt uit op motie', de Volkskrant, 25 nov. 1954.
3 Aldus Jaap Burger in: Chris van Esterik en Joop van Tijn, Jaap Burger. Een leven lang 

dwars (Amsterdam 1984) p. 165.
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"’t Heerlijk avondje is gekomen..." Thema met variaties 
Karikatuur Jordaan, Vrij Nederland, 4 december 1954

opgemerkt dat ze blij was dat ze 'niet zo op (haar) kop had gehad als de heer 
Burger' stond ze nog eens stil bij de behandeling van 'de wet voor uitkerin
gen aan ten onrechte gedetineerden' in 1949. Er ontspon zich een vinnige 
discussie:

'Jonkvrouwe Wttewaall van Stoetwegen: (...) De heer Scheps hield (toen) niet op te beto
gen, dat deze wet er niet moest komen, omdat men nu aan NSB'ers nog geld toe ging geven. 
Ik citeer uit het hoofd.
De heer Scheps: Citeert u de Handelingen eens; daar zijn zij voor.
Jonkvrouwe Wttewaall van Stoetwegen: Ik heb op het ogenblik die Handelingen niet bij 
mij.
De heer Scheps: Dan wraak ik dat citaat.
Jonkvrouwe Wttewaall van Stoetwegen. Dan mag de heer Scheps straks dat citaat wra
ken. Dit is mij van deze behandeling in het hoofd blijven hangen.
(De heer Scheps: Er hangen zoveel vreemde dingen in uw hoofd.
Jonkvrouwe Wttewaall van Stoetwegen: Ach, wat zielig).'^

Wat was de achtergrond van beide incidenten? De politiek werd in die da
gen beheerst door toenemende spanningen tussen confessionele partijen en

HTK  1954-1955, deel H, p. 2168; D.J. Hoekstra, Een minister-president verkoopt geen 
leugens. Onhoffelijkheden aan het Binnenhof (Dieren 1984) p. 66; N. Cramer, Wande
lingen door de Handelingen (Den Haag z.j.) p. 268-272; de Volkskrant, 25 nov. 1954. De 
tussen haakjes weergegeven passage is later geschrapt uit de Handelingen.
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doorbraakpolitici. Speelde die strijd een belangrijke rol? Welke politieke 
consequenties hadden de botsingen? Achteraf blijken deze vragen vrij kort 
beantwoord te kunnen worden voor het incident met de grootste politieke 
lading. Bij de tweede woordenwisseling is dat niet het geval. Door een on
verwachte wending werd dit een fundamentele kwestie die tot een crisis op 
de perstribune leidde.

Een politieke achtergrond?

Allereerst Burger versus Donker. Betrof de ruzie tussen deze PvdA-kop- 
stukken een uit de hand gelopen zakelijk meningsverschil? Dat is inder
daad mogelijk. De escalatie kan dan mede verklaard worden door verschil
len in persoonlijkheidsstructuur. Donker stond bekend als een bezadigd 
man, wars van de politieke straatvechtersmentaliteit die Burger kenmerkte. 
De laatste kon vrij bot en onberekenbaar zijn. Beiden waren in 1951 concur
renten geweest voor de opvolging van M. van der Goes van Naters als frac
tievoorzitter. De fractie had uiteindelijk Donker gekozen, die in 1952, toen 
hij minister van Justitie was geworden in het kabinet-Drees IE (1952-1956) 
op zijn beurt door Burger was opgevolgd. Er zat dus misschien wat oud zeer. 
Het conflict zou eventueel ook kunnen worden beschouwd als een van de 
schermutselingen voorafgaand aan de strijd om de opvolging van Drees.

Of was er nog meer aan de hand? Op zondag 30 mei 1954 hadden de Ne
derlandse bisschoppen in een herderlijk schrijven aan hun gelovigen, het 
beruchte Mandement-1954, fel stelling genomen tegen allerlei socialistische 
organisaties. Katholieken werd bijvoorbeeld opnieuw verboden lid te zijn 
van het NVV regelmatig socialistische bladen of geschriften te lezen of re
gelmatig te luisteren naar de VARA.5 Het lidmaatschap van de Partij van de 
Arbeid werd in het mandement 'onverantwoord' genoemd. Dat schoot de 
PvdA natuurlijk in het verkeerde keelgat. Het partijbestuur probeerde de 
kwestie via minister Sicco Mansholt bovenaan de agenda voor de minister
raad van 3 juni te krijgen, maar dat mislukte. Een meerderheid in het kabi
net verklaarde niet te willen discussiëren over uitlatingen van een niet-po- 
litieke instantie. De minister-president wenste er geen breekpunt van te 
maken: 'Men kon van de jCVP niet verwachten (...) dat zij het mandement 
zou verloochenen en van de bisschoppen niet dat zij het zouden intrekken. 
Wij moesten afwachten hoe het met de toepassing zou lopen en of politieke 
gevolgen zouden optreden, die samengaan met de KVP onmogelijk maak
ten', schreef Drees in 1962 in zijn memoires. In PvdA-kringen was men niet 
erg enthousiast over dit standpunt. Burger had zelfs vernomen dat KVP- 
minister L.J.M. Beel 'zijn fractie had gezegd dat politiek gezien in deze van

5 'Wij handhaven de bepaling, dat de Heilige Sacramenten moeten geweigerd worden - 
en, als hij zonder bekering sterft, ook de kerkelijke begrafenis • aan de katholiek, van 
wie bekend is, dat hij lid is van een socialistische vereniging of dat hij, zonder lid te 
zijn, toch geregeld socialistische geschriften of bladen leest of socialistische vergade
ringen bijwoont', De Katholiek in het openbare leven van deze tijd, Bisschoppelijk 
Mandement 1954 (Utrecht 1954) p, 43.
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de PvdA niets te duchten viel'.6 Dat kon de PvdA natuurlijk niet over haar 
kant laten gaan. Het verzet kreeg op 3 juli gestalte op een nationale kader- 
dag, waar onder anderen Burger fel van leer trok.7 Deze herhaalde zijn aan
val na het zomerreces op 5 oktober 1954 bij de algemene politieke beschou
wingen. 'Wij weigeren door samenwerking de medeplichtigheid op ons te 
laden aan regeringsdeelname van een partij of partijen, welker invloed on
dermijnend voor de democratie moet worden geacht', aldus Burger.8

Kortom, irritatie bij de PvdA-fractie over de houding van hun eigen mi
nisters tegenover de mandementskwestie lijkt een van de diepere oorzaken 
van de botsing tussen Burger en Donker op 25 november.9

Samson Drees: 'Pas op, of ik breek door!' 
Karikatuur Opland, de Volkskrant, 12 juni 1954

6 W. Drees, Zestig jaar levenservaring (Amsterdam 1962) p. 303; Van Esterik en Van 
Tijn, Jaap Burger, p. 114-117; Algemeen Rijksarchief Den Haag, Collectie Drees 
2.21.286, inv. nr. 496, brief Mansholt aan Drees d.d. 2 juni 1954.

7 Zie J.A.W. Burger, 'Onvermijdelijke politieke gevolgen' in: Het mandement en de Par
tij van de Arbeid. Redevoeringen gehouden op de nationale kaderdag van de Partij 
van de Arbeid (z.pL, z.j.) p. 29-37.

8 HTK 1954-1955, deel 1, p. 34.
9 Vgl. 'Critiek - ook op zichzelf - moet gehoord kunnen worden'. Vrij Nederland, 24 dec. 

1954. Dit artikel geeft ook andere voorbeelden van wrijving tussen fractie en ministers; 
Mansholt was overigens een persoonlijke vriend van Burger. Hij heeft hem waar
schijnlijk verteld hoe de vlag er in de ministerraad precies bijhing.
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F.J.F.M. Duynstee, hoogleraar staatsrecht in Nijmegen, politiek 
commentator en actief op de rechtervleugel van de KVP, suggereerde dat de 
PvdA-fractie in die tijd elke gelegenheid aangreep om tot een kabinetscrisis 
te komen. Hij schreef zelfs over 'een soört guerilla-oorlog' van een door 
Burger geleide radicale stroming in de PvdA. Dat is overdreven, maar zeker 
is wel dat socialistische ministers als J.G. Suurhoff en Donker extra gehecht 
waren aan het pluche omdat hen er veel aan gelegen was een omvangrijk 
wetgevingsprogram af te werken. Volgens freule Wttewaall was Donkers 
program zo veelomvattend, dat er sprake was van 'het afbeulen van 
ambtenaren'.10

De motie-Burger werd uiteindelijk verworpen, mede door de KVP. Deze 
partij was het met de zakelijke strekking van die motie weliswaar eens, 
maar niet 'met de politiek van de heer Burger, welke op grondslag van het 
mandement de huidige samenwerking wil verbroken zien'.11 Het conflict 
tussen Donker en Burger ging als een nachtkaars uit.

Dat brengt ons bij het tweede incident. De snibbige woorden tussen de 
freule en Scheps hadden op het eerste gezicht niets te maken met 'de poli
tiek van Burger'. Toch bestond er enig verband. In Vrouwengeluiden, het 
maandblad van de vrouwengroepen in de CHU, had de freule namelijk een 
fel artikel tegen het mandement geschreven. Dit stuk werd door Burger 
aangehaald in zijn tirade van 5 oktober bij de algemene beschouwingen. 
Freule Wttewaall moest toen van haar fractieleider 'om de lieve vrede met 
de coalitiegenoten te bewaren' haar mond houden.12 Zij maakte zich er veel 
later bij de behandeling van de justitiebegroting enkel vrolijk over dat Bur
ger in een heel andere kwestie van Donker op z'n kop had gekregen. Dit 
verklaart misschien mede de venijnige reactie van Scheps. Deze PvdA'er 
had zich overigens indertijd bijna als enige fel verzet tegen een wettelijke 
regeling van een tegemoetkoming voor ten onrechte gedetineerden. Zo'n 
regeling moest maar wachten totdat de regering over de brug kwam met een 
schadevergoeding aan verzetsstrijders. Deze zaak zat hem nog steeds zeer 
hoog. Het gekibbel tussen hem en freule Wttewaall van Stoetwegen had dus 
meer een persoonlijke-emotionele kant dan een politiek-zakelijke. Ver
wacht mocht worden dat er verder geen woord meer aan zou worden vuil
gemaakt. Het tegendeel blijkt het geval.

Passages geschrapt uit de Handelingen

Later in de middag, in de loop van het debat, kreeg de freule spijt.13 Zij 
wendde zich tot kamervoorzitter Kortenhorst, die ervoor zorgde dat Scheps

1° F(rans) D(uynstee), 'De motie-Burger’, De Maasbode, 2 dec. 1954; C.W.I. Wttewaall 
van Stoetwegen, De freule vertelt (Baam 1973), p. 198-199.

11 Duynstee in De Maasbode, 2 dec. 1954.
12 Wttewaall van Stoetwegen, De freule vertelt, p. 180-184.
13 Als zij niet had gereageerd met 'Ach, wat zielig' was de daaraan voorafgaande uitla

ting van Scheps niet in de Handelingen verschenen. Het was immers regel dat inter
rupties waarop niet gereageerd werd, niet in het officieel verslag werden opgenomen.
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zijn opmerking inslikte. Het hele incident zou uit de Handelingen worden 
geschrapt.14 De voorzitter baseerde zich op art. 72 van het Reglement van 
Orde van de Tweede Kamer: Wanneer een lid zich beledigende uit
drukkingen veroorlooft, de orde verstoort of, zij het slechts door het betui
gen van instemming, aanspoort tot onwettige handelingen, wordt hij door 
de voorzitter vermaand en in de gelegenheid gesteld de woorden, die tot de 
waarschuwing aanleiding hebben gegeven, terug te nemen. Maakt hij van 
die gelegenheid gebruik, dan worden die woorden in het stenographisch 
verslag van de beraadslaging der vergadering niet opgenomen.15

Het is de vraag of de voorzitter dit artikel wel correct heeft toegepast. 
Vóór 1940 overheerste in de pers de opvatting dat uit de Handelingen ge
schrapte woorden niet gepubliceerd werden. 'Op die manier zou de pers 
tenslotte handlangersdiensten bewijzen aan hen, tegen wie terecht wegens 
misbruik van de immuniteit parlementaire tuchtmaatregelen waren toege
past.'16 Deze opvatting is na 1945 zeer omstreden geraakt. Strekken tucht
maatregelen van de voorzitter zich uit tot datgene wat daarvan door de par
lementaire pers openbaar wordt gemaakt? In dit speciale geval is er boven
dien geen sprake van opruiing, ordeverstoring of opzettelijke belediging. 
Zou de voorzittershamer ook hier automatisch de pen van elke 'fatsoenlij
ke' journalist tot stilstand brengen?17

Nee! Dat bleek de volgende ochtend toen de geschrapte passages in ver
schillende kranten verschenen, al dan niet groot opgemaakt. Burger 
wendde zich meteen tot de kamervoorzitter en vroeg hem in een kort debat 
over de orde of het wenselijk was dat deze uitlatingen met nadruk in de 
pers terecht kwamen, juist omdat de voorzitter verklaard had dat zij moes
ten worden 'beschouwd als niet te zijn geschied De PvdA'er zelf twijfelde. 
Kortenhorst antwoordde dat het de bedoeling was dat geschrapte passages 
niet openbaar zouden worden, maar dat de beslissing hierover uiteindelijk 
bij de vrije pers zelf lag. 'Het enige, dat ik kan doen, is de parlementaire pers 
verzoeken, of zij enige discretie in acht zou kunnen nemen, als het op
ruiing, belediging of schending van geheimen betreft.'18

W D-fractieleider P.J. Oud twijfelde niet. De grondwettelijke eis van 
openbaarheid van de vergadering van de Kamers moest volgens hem cen
traal staan. De bedoeling daarvan was dat de buitenwereld alles kon beoor
delen wat in het parlement gebeurde: wat er precies gezegd was, hoe daarop 
gereageerd was en welke tuchtmaatregelen eventueel genomen waren. De 
regering of de Kamer moesten volgens Oud geen enkele druk, in welke

Vgl. Praktische mededelingen voor leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal 
(derde druk, Den Haag 1963) p. 56.

14 Zie de Volkskrant, 25 nov. 1954.
15 Vgl. J.G. Pippel, Het reglement van orde van de Tweede Kamer. Zijn geschiedenis en 

toepassing (Den Haag 1950) p. 335-339.
16 E. van Raalte, Het Nederlandse Parlement (Den Haag 1958) p. 169.
17 VgL N. Cramer, Parlement en pers in verhouding tot de overheid (Leiden 1958) p. 90

91.
18 HTK 1954-1955, deel 1, p. 340-341.
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vorm dan ook, uitoefenen op hetgeen de pers over de beraadslagingen be
richtte. Het was beter artikel 72 uit het Reglement van Orde te schrappen. 
Door het verdoezelen van ontoelaatbare passages werden de Handelingen 
als het ware vervalst.

De voorzitter was het niet met Oud eens. Hij vond dat er van vervalsing 
geen sprake was. Het stenogram met de gewraakte uitdrukking kreeg een 
stempel èn een paraaf van het lid dat de uitdrukking gebezigd had. Het werd 
opgenomen in het archief van de Kamer, zodat de geschiedschrijver precies 
kon nagaan wat er gezegd was.19 Kortenhorst sloot het korte debat met de 
oproep dat hij dit probleem graag eens met de parlementaire pers wilde be
spreken.20

Van Kaalte informeert en doceert

Ernst van Raalte, de 62-jarige deken van üe parlementaire pers, trad meteen 
nadat het incident tussen de freule en Scheps zich had voorgedaan in dis
cussie met zijn collega’s. Dr. Van Raalte was een man met groot gezag, een 
free-lance journalist van de oude stempel. Hij was meestal in de wandel
gangen te vinden en had relaties in de hoogste kringen van elke politieke 
partij en elk ministerie èn in het koningshuis. Een gesprek met Van Raalte 
was meestal profijtelijk voor beide gesprekspartners. Hij paarde een zeer 
grote kennis van het staatsrecht en precedenten uit de parlementaire ge
schiedenis aan de beschikking over betrouwbare achtergrondinformatie en 
gegevens off ihe record die het politieke establishment hem had toever
trouwd. Van Raaltes netwerk was enorm. Het onderhouden van dat net
werk was voor hem belangrijker dan het schrijven van stukken. Hij was 
een ’schakelstation' in de onderlinge contacten van de politieke elite en 
wist veel meer dan hij aan de openbaarheid prijsgaf. Het circuit moest im
mers intact blijven.

Sinds juli 1950 werkte Van Raalte ook voor Het Parool, een kritische 
PvdA-krant. Zelf was hij vooruitstrevend-liberaal. Hij schreef zo nu en dan 
een artikel en stuurde zijn hoofdredacteur uitvoerige verslagen van zijn ge
sprekken, doorspekt met vermaningen als 'louter background' en 'volko-

19 Een medewerker van het Centraal Archief van de Tweede Kamer deelde mij mee, dat 
het stenografisch verslag met de gewraakte passages vernietigd zou zijn. Dit stuk zou 
zich moeten bevinden in het archief van de Stenografische Dienst dat door deze me
dewerker geïnventariseerd is. De onderdirecteur van de Stenografische Dienst zou een 
nader onderzoek laten instellen. De uitkomst daarvan was mij op het moment van 
schrijven nog onbekend; Pippel, Het reglement van orde, p. 338-339 schrijft overigens: 
'Het gedeelte van het uitgewerkte stenogram, waarin de (teruggenomen) uitdrukking 
voorkomt, wordt in het archief bewaard. Het zou uiterst vreemd zijn wanneer het be
doelde verslag het slachtoffer geworden zou zijn van later opgestelde vemietigings- 
richtlijnen.

20 HTK 1954-1955, deel 1, p. 341-342; het Algemeen Dagblad en de NRC schaarden zich 
later volledig achter Oud. Geciteerd in: J.M.H.J. Hemels, 'Grensverkenningen tussen 
pers en politiek tijdens de rooms-rode coalitie', Politieke Opstellen 6 (1986) p. 14.
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men off the record1.21 Van Raalte maakte in feite zelf deel uit van het poli
tieke establishment en toonde vaak veel begrip voor het standpunt van de 
overheid. Hij paste altijd hoor en wederhoor toe, maar hij miste de kriti
sche distantie en het gezond wantrouwen van de moderne journalist. Het 
gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef van die journalist en het streven 
om sensatie te verkopen waren hem een gruwel. Journalistiek moest een 
nobel vak blijven.22 Van Raaltes stijl was voor de krantenlezer onverteer
baar, zelfs in de jaren vijftig, 'Hij heeft zijn hele leven op voet van oorlog 
gestaan met uitgevers, bureauredacties, koppenmakers, taxichauffeurs of 
kopijlopers, die zijn stukken vlugger of anders wilden hebben dan hij ver
antwoord achtte.'23 Qua ervaring, kennis en leeftijd was Van Raalte dus 
niet zo maar een journalist. Hij was bovendien voorzitter van de parlemen
taire pers. Hij onderhield nauw contact met de Kamervoorzitter en organi
seerde voor het eerst parlementaire persdiners. In de in 1948 opgerichte 
Raad van Tucht werkte hij aan een beroepscode met tuchtreglement voor 
de journalistiek.24 Wanneer het vak in het geding was, voerde hij het 
woord namens allen.

Nog op de dag waarop het incident tussen de freule en Scheps zich had 
voorgedaan, sprak Van Raalte zijn collega's aan en wees hij hen op de 
'praktijkregel': gemeenlijk geen publicatie der geschrapte woorden, doch 
dit alleen als uitzondering, nl. zo het algemeen belang zulks vergt.'25 In de 
discussie die volgde bleek hij vrijwel alleen te staan. Een andere opvatting 
werd door de deken niettemin als respectabel beschouwd.

Daarmee leek de kous af, totdat de Kamervoorzitter de volgende dag de 
parlementaire pers uitnodigde om eens over 'het probleem' van gedachten 
te wisselen. De journalisten belegden meteen een spoedvergadering, waarop 
het volgende besluit genomen werd: 'De Parlementaire Pers is bereid tot een 
gesprek tussen haar en de Voorzitter der Tweede Kamer op de basis van een 
"forum" ter uitwisseling van gedachten en opvattingen. Bij deze bereidheid 
staat op de voorgrond, dat het onderwerp louter voor gedachtenwisseling, 
doch niet voor enig besluit, afspraak of toezegging in aanmerking komt. Het 
doel van de bijeenkomst zal dus louter zijn verheldering over en weer van 
ieders eigen zienswijze.'26 Het was Van Raalte op die vergadering niet ge

21 Gerard Mulder en Paul Koedijk, Lees die krant! Geschiedenis van het naoorlogse Pa
rool 1945-1970 (Amsterdam 1996) p. 268; vgl. over Van Raalte: N. Cramer, 'Ernst van 
Raalte, Rotterdam, 29 juli 1892 - 's-Gravenhage, 16 november 1975' in: Jaarboek van de 
maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1979-1980 (Leiden 1981) p. 59
69; J.L. Heldring, 'Raalte, Ernst van' in J. Charité ed.. Biografisch Woordenboek van 
Nederland, deel 2 (Amsterdam 1985) p. 443-444.

22 Interview met dr. E. van Raalte in: G. Puchinger, Hergroepering der partijen (Delft 
1968) p. 674-680).

23 Cramer, 'Emst van Raalte', p. 62.
24 Cramer, 'Emst van Raalte', p. 65-66 en N. Cramer, 75 jaar in het nieuws 1884-1959. 

Kroniek van de Nederlandse Journalisten-Kring (Amsterdam 1959) p. 90-91.
25 E. van Raalte, 'Aanranding van de persvrijheid en van democratische spelregels', De 

Journalist 6 (1955), febr., p. 9-10; vgL A. Stempels, 'Klein parlementair drama', Ibi
dem jan., p. 11 voor een reconstructie van de feiten.

26 Van Raalte, 'Aanranding van de persvrijheid', p. 10.
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lukt zijn collega's van mening te doen veranderen. Het gesprek met de 
Kamervoorzitter beloofde ook al niet veel, gezien de vrijblijvende formule
ring van het genomen besluit, De deken probeerde vervolgens de kwestie te 
forceren. Hij luchtte zijn hart in Vrij Nederland.

Motie van wantrouwen tegen de deken der parlementaire pers

Op 4 december 1954 verscheen het artikel 'Parlement en pers’ ondertekend 
met Dr. E. van Raalte op de voorpagina van Vrij Nederland. Daarin formu
leerde hij drie stelregels voor de parlementair journalist: '1. Het recht op 
persvrijheid behoor ik te gebruiken, niet te misbruiken. 2. In het algemeen 
belang moet ik de lezers-kiezers een zo zuiver, tevens zo levendig mogelijk 
beeld van het parlementair gebeuren geven, opdat zij zich een oordeel 
kunnen vormen omtrent werk en optreden van hun volksvertegenwoor
diging en haar leden. 3. Aanvankelijk weliswaar in het openbaar gebezigde, 
tenslotte echter door schrapping uit de Handelingen als niet gesproken gel
dende woorden behoor ik niet weer te openbaren, tenzij naar mijn mening 
boven het nadeel van een dan x-duizendvoudig doen herleven van het 
door de parlementaire schrapping opgeheven leed, het voordeel gaat, dat 
juist het algemeen belang bepaald publicatie dier woorden vereist.' Kortom: 
een fatsoenlijk journalist moest zelfcensuur toepassen en geschrapte passa
ges in principe niet publiceren, tenzij het algemeen belang in het geding 
was. De lezer van het stuk kon geen andere indruk krijgen dan dat het hier 
een vaderlijke vermaning betrof van de voorzitter van de parlementaire 
pers.

Het ongenoegen bij zijn“ collega's over het VN-artikel was algemeen, 
maar bleef onder de oppervlakte totdat KVP-leider C.P.M. Romme zich er
mee bemoeide. Romme schreef op 11 december 1954 in de Volkskrant dat 
Van Raaltes uitgangspunt onjuist was. De bedoeling van het in 1934 inge
voerde art. 72 van het Reglement van Orde was volgens Romme 'dat de 
verspreiding van in de Kamer geuite onhebbelijkheden niet voor verant
woordelijkheid van de overheidssector zou komen, ongeacht of de pers zou 
menen de verspreiding al of niet voor haar verantwoordelijkheid te moe
ten nemen.’ Publicatie in de pers beschouwde hij als een aangelegenheid die 
volkomen buiten art. 72 om ging. Een uitlating werd niet geschrapt omdat 
ze in de doofpot moest, maar enkel om aan te geven dat de Handelingen er 
niet door ontsierd moesten worden.27

Kort daarop, op 14 december 1954 werd door vijftien parlementair jour
nalisten, een meerderheid van de 27 leden tellende club, de volgende motie 
ingediend bij het driekoppig bestuur van hun vereniging:

'De Parlementaire Pers,
gelet op de gebeurtenissen die zich de laatste weken hebben voorgedaan rond art. 72 van
het reglement van orde der Tweede Kamer, constaterende dat zij deswege het vertrouwen
in haar huidige "deken", Dr. E. van Raalte, tot haar leedwezen niet meer in voldoende

27 C.P.M. Romme, 'Politiek Allerlei', de Volkskrant, 11 dec. 1954.
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mate aanwezig moet achten: spreekt de wens uit, dat nog deze week tijdens de pauze van 
de middagvergadering der Tweede Kamer tot de verkiezing van een nieuw bestuur wordt 
overgegaan.'

Van Raalte was van plan geweest zich in een spoedvergadering tegen de kri
tiek te verweren. Hij had het stuk in Vrij Nederland als individueel journa
list geschreven en typeerde de stap van het vijftiental als 'een bedenkelijke 
aanranding van de persvrijheid. De motie ontnam hem de mogelijkheid 
van verweer. Over deze schending van 'een der elementairste beginselen in 
een democratisch bestel' was Van Raalte zo kwaad dat hij het voorzitter 
schap meteen neerlegde.28

De freule hoorde via Kortenhorst over de crisis op de perstribune. Op 16 
december 1954 schreef zij de volgende brief:

'Hooggeachte heer Van Raalte,
De voorzitter riep-me straks bij zich en liet me uw brief aan hem zien, waarbij U ontslag 
neemt als voorzitter van de parlementaire pers. En dat alles naar aanleiding van mijn: 
"Ach, wat zielig." Ik gevoel mij eigenlijk een beetje medeschuldig en vraag mij af wat ik 
voor U doen kan. In elk geval miin medeleven tonen en zeggen dat ik er niets van begrijp.
Een verschil van mening over een uitleg van een maatregel behoeft toch niet zo'n revolutie 
te veroorzaken. Wat maken we het mekaar toch moeilijk in deze wereld. Met vele harte
lijke groeten blijf ik uw dienaar,
C.W.I. Wttewaall van Stoetwegen.'29

Achteraf werden er in en door de pers nog harde noten gekraakt, maar dat 
veranderde niets aan de uitkomst. De strijd was gestreden. Nico Cramer, 
Van Raaltes collega bij Het Parool, wees bijvoorbeeld op de parlementaire 
debatten in 1934 toen de 'schrappingsbevoegdheid' van de Kamervoorzitter 
werd opgenomen in het reglement van orde. Vóór- en tegenstanders er- ‘ 
kenden uitdrukkelijk het recht van de pers om incidenten te blijven publi
ceren. Kiezers hadden toch het recht om te weten of hun vertegenwoordi
gers zich misdroegen en al dan niet terecht door een tuchtmaatregel gecorri
geerd werden? Cramer meende dat de controlerende taak van de kritische 
pers door Van Raalte veel te laag werd aangeslagen. Tegen preventief in
grijpen vóóraf - de Kamervoorzitter beheerste immers volgens de leer van

Van Raalte, 'Aanranding van de persvrijheid', p. 10.
Algemeen Rijksarchief Den Haag, Collectie Van Raalte 2.21.134, inv. nr. 71, brief Wt
tewaall van Stoetwegen aan Van Raalte d.d. 16 dec. 1954; de typering ‘crisis op de 
perstribune' is terug te vinden in een brief over deze kwestie van Kortenhorst aan Van 
Raalte d.d. 17 dec. 1954 in: ibidem, inv. nr. 40. (Dit artikel had al de werktitel 'crisis 
op de perstribune' vóórdat de auteur op deze brief stuitte.) Overigens bevat dezelfde 
collectie, inv. nr. 71 een curieus briefje van de freule aan Van Raalte d.d. 25 nov. 1954 
(één dag na de woordenwisseling met Scheps!): 'De laatste 4 pagina's zijn aan het be
wuste onderwerp gewijd. Spreek vooral tegen dat ik het voor iedereen heb opgenomen. 
Ik heb alleen gevraagd om dit eens opnieuw te bezien.' Deze cryptische passages, ge
voegd bij het feit dat Van Raalte toch vrij happig reageerde op het voorstel van Kor
tenhorst om eens te komen praten over de principiële kant van het geval, geven aan 
dat de verhouding tussen de freule, de kamervoorzitter en de deken van de parlemen
taire pers van zodanige aard was, dat niet kan worden uitgesloten dat zij gedrieën ge
probeerd hebben de gewraakte passages uit de kranten te houden.
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Van Raalte bij toepassing van art. 72 de fatsoensnormen van de pers - moest 
de pers haar harnas aantrekken.30 Van Raalte antwoordde opnieuw dat hij 
zijn opvatting als individueel journalist uitgedragen had. Hij herhaalde: in 
principe niet publiceren behalve wanneer het algemeen belang in het ge
ding is of de voorzitter onrechtmatig schrapt.31

In het vakblad De Journalist reageerde A. Stempels, parlementair redac
teur van de NRC. Hij nam hetzelfde standpunt in als Cramer en noemde 
het aftreden van Van Raalte 'even verdrietig als onvermijdelijk'. De vraag 
wel of niet publiceren moest volgens Stempels niet worden bepaald door 
het Reglement van Orde, maar door de opvatting van de journalist zelf. Het 
verantwoordelijkheidsgevoel van de journalist vormde de grens van de 
vrijheid.32 Van Raalte reageerde hierop met een emotionele reconstructie 
van de feiten, een 'rechtzetting van kromheden en historiofantasie'. Hij 
was aangetast in zijn individuele vrijheid om te schrijven wat hij wilde èn 
bovendien was zijn recht om zichzelf te verweren geschonden. Wat betreft 
het principe: uit een door hem genomen steekproef van vijftig gevallen, 
bleek dat slechts drie keer de geschrapte woorden afgedrukt waren.33

Stempels antwoordde dat niemand Van Raalte de vrijheid betwist had te 
schrijven wat hij wilde. Het was echter een heel andere zaak dat zijn colle
ga's in meerderheid geen voorzitter wilden die publiekelijk de mening ver
kondigde zoals Van Raalte op 4 december 1954 in Vrij Nederland had ge
daan. De steekproef zei Stempels niets, omdat de motieven van niet-ver- 
melding niet werden genoemd. Ziin commentaar daarop: 'Een lantaarnpaal 
is ook van ijzer.'34

Een kwestie van emancipatie?

Een onbeduidend voorval tussen twee kamerleden groeide aldus uit tot een 
principiële kwestie waarover de voorzitter van de parlementaire pers strui
kelde. Het principe waar het uiteindelijk allemaal om draaide, de persvrij
heid, was natuurlijk wel zo'n kardinaal punt dat Van Raaltes val er af
doende mee verklaard lijkt te kunnen worden. Toch blijven er vraagtekens. 
Van Raalte zelf verwees bijvoorbeeld naar het gezaghebbend artikel van 
Romme. Dit stuk maakte een eind aan de 'roddelpraat'35 en zette een meer
derheid van Van Raaltes collega's ertoe aan de aanval te kiezen. Dat 
Romme andere (politieke)«motieven heeft gehad, valt niet te bewijzen. Had 
hij nog een appeltje te schillen met Van Raalte, die toch vaak als vrijbuiter

30 N. Cramer, 'Pers en parlement', Vrij Nederland, 18 dec. 1954. Cramer schreef dit stuk 
waarschijnlijk vóór de dramatische gebeurtenissen van 14 december. Er werd niet ver
wezen naar de motie van afkeuring en Van Raaltes aftreden. Beiden werkten in die 
tijd bovendien voor dezelfde krant.

31 E. van Raalte, 'Parlement en pers. Geen "Kamertjeszonden"' Vrij Nederland, 24 dec. 
1954.

32 A. Stempels, 'Klein parlementair dram?'. De Journalist 6 (1955) jan., p. 11.
33 Van Raalte, 'Aanranding van de persvrijheid', p. 9-10.
34 A. Stempels, 'Klein parlementair dram?', [C], De Journalist 6 (1955) mrt, p. 13.
35 Deze typering is van Van Raalte, 'Aanranding van de persvrijheid', p. 9.
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opereerde in het verzuilde journalistieke bestel? Vond hij een stok om Het 
Parool te slaan, dat zich bijzonder negatief had uitgelaten over het mande
ment?36

Hun idee van politieke samenwerJdng 
Karikatuur Jordaan, Vrij Nederland, 10 juli 1954

Opmerkelijk was ook de wijze waarop de deken van de parlementaire pers 
door zijn collega's aan de kant geschoven werd. Hij hoefde zich niet eens 
meer te verweren! Het is onwaarschijnlijk dat zo’n vertrouwensbreuk 
plotseling uit de lucht viel. Misschien boterde het al langer niet tussen de 
zeergeleerde Van Raalte en de rest van de perstribune.37 Hij bleef een 
vreemde eend in de parlementaire bijt, die zelden op de tribune te vinden 
was. Daarvoor ontbrak hem het zitvlees. Hij draaide liever mee in het cir
cuit van de gezagsdragers en stelde zich vaak nogal gouvernementeel op.

Van Raalte wist veel maar liet zelden het achterste van zijn tong zien, 
ook niet aan zijn collega's. Het vertrouwen in hem ebde eigenlijk steeds

Vgl J.N. Hinke, De Nederlandse pers over het Bisschoppelijk Mandement 1954 en zijn 
politieke gevolgen. Mei 1954-februari 1955, doctoraalscriptie geschiedenis 
(Amsterdam 1976) p. 58; Van Raalte, 'Aanranding van de persvrijheid', p. 9.
Hij was ook steeds wetenschappelijk actief. Het standaardwerk E. van Raalte, De 
ontwikkeling van het minister-jiresidentschap in Nederland, België, Frankrijk, Enge
land en overige landen. Een studie in vergelijkend staatsrecht (Leiden 1954) was juist 
verschenen
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verder weg. Halverwege de jaren vijftig begon de parlementaire journalis
tiek zich namelijk enigszins te emanciperen van de verzuilde politiek - ter
gend langzaam, pas veel later in de jaren zestig zou een vrije opstelling de
finitief doorbreken, De pers werd minder 'gezeggelijk'.38 De journalist werd 
een beetje kritischer. Een man als Henri Faas, parlementair journalist van 
de Volkskrant sinds het Drees-tijdperk, spiegelde zich graag aan onafhanke
lijke angelsaksische reporters, en hij was niet de enige. De stijl werd moder
ner; er ontstond een korpsgeest. Van Raalte kon deze ontwikkelingen niet 
helemaal bijbenen. Hij bleef vooroorlogse opvattingen verkondigen over 
discretie, fair play en de eerbiediging van het gezag, niet zelden juridisch 
verpakt als 'ongeschreven rechtsregels'. Die opvattingen wortelden in de 
vrees voor een herhaling van de antidemocratische uitwassen in de pers 
van de jaren dertig en de bezettingstijd. Op den duur bleek deze vrees een 
slechte raadgeefster en stond ze de groei van een kritische, vrijere pers in de 
weg.39

De ontwikkeling van een soort korpsgeest onder parlementair journalis
ten was een belangrijke stap in de emancipatie van het vak. Een kleine 
groep die al wat langer meeliep was goed geïnformeerd. Tijdens politieke 
spanningen werden vergaarde gegevens onderling vergeleken.40 De meest 
kritische journalist ontkwam in de jaren vijftig natuurlijk niet aan de greep 
van de verzuiling. 'Politiek en journalistiek woonden weliswaar in één 
huis, maar dat huis was verdeeld in vele kamertjes waarin je slechts na 
screening op de politieke kleur van je krant binnen mocht.'41 De parlemen
taire journalisten waren dus op elkaar aangewezen om zoveel mogelijk 
stukken van.de puzzel bij elkaar te krijgen. Er vormden zich diverse 
'kongsi's', vooral tijdens formaties.

Henri Faas vertelde daarover het volgende: 'De Volkskrantmensen zaten 
in een kongsi met de provinciale protestantse bladen, de NRC, Het Vrije 
Volk, Trouw (met Jaap Hoek lange tijd als centrale figuur) en, in een wat 

■* losser verband, mensen van Het Parool (...). Uit elke belangrijke politieke
partij was er in onze kongsi minstens één. Wat hij in eigen nest aantrof 
werd in de kongsi-pot gestopt (...) Ook wat je van elders haalde ging in de 
kongsi-pot. Een paar keer per dag kwamen we bij elkaar om gegevens te 
vergelijken. Onder de Kamerjournalisten ontstond een kameraadschap, die 
op lange vriendschappen uitliep. Je moest elkaar volkomen vertrouwen en 
deed dit ook. Dit klinkt modier dan het was: als je iets achterhield kwam dat

38 Vgl. Paul Koedijk, 'Vrijheid in verantwoordelijkheid. Journalistiek in de jaren vijftig' 
in: Paul Luykx en Pim Slot eds., Een stille revolutie. Cultuur en mentaliteit in de jaren 
vijftig (Hilversum 1997) p. 211-247 en Frank van Vree, 'De vuile was van het gezag. 
Dagbladpers en journalistieke cultuur in de jaren vijftig en zestig' in: Jaarboek media
geschiedenis 3 (1991) p. 229-230.

39 Vgl. Hemels, 'Grensverkenningen tussen pers en politiek', p. 15.
40 Vgl. G. van der Wiel, 'De presentatie van het regeringsbeleid' in: J.ÏÏI.J. van den Berg 

e.a. eds., Tussen Nieuwspoort en Binnenhof De jaren 60 als breuklijn in de naoorlogse 
verhoudingen in politiek en journalistiek. Opstellen aangeboden aan prof. dr. N. Cra
mer (Den Haag 1989) p. 64.

41 M.M. de Bok, 'Politiek en journalistiek. Stekker en stopcontact?', Politieke Opstellen
14 (1994) p. 17-18.
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vroeg of laat uit. Aan de politici moest uiteraard niet worden verteld hoe de 
vorken aan de stelen werden gestoken. Ook dat bevorderde de sfeer van een 
geheim genootschap. Je had allemaal het gevoel met iets belangrijks bezig te 
zijn, want het was nog de tijd dat de dienst werd uitgemaakt door een hand
jevol leiders (...) De ijver van de één stimuleerde de ander. Wat hadden we 
een lol als we weer wat ontdekten. Het was avontuurlijk en vooral jon
gensachtig. Oudere politici mogen nu wel weten waarom tijdens pauzes in 
een fractie-vergadering en vlak na afloop van zo'n vergadering een van de 
wc's altijd op slot zat. Daar zat een van ons. Het is wonderbaarlijk wat man
nen elkaar tijdens het "handenwassen" allemaal vertellen.'42 Hein Roethof 
zat destijds voor de NRC  in dezelfde kongsi als Faas. Hij schetste in zijn 
memoires een even kleurrijk beeld over de samenwerkende parlementaire 
pers halverwege de jaren vijftig.43

Van Raaltes werkwijze was compleet anders. Hij zat dicht bij verschil
lende vuren en had geen kongsi nodig. Vaak moest hij, zoals gezegd, in
formatie achterhouden voor collega's op straffe van het opdrogen van 
bronnen. Dat kostte hem op den duur het 'volkomen vertrouwen', waar
over Faas schreef. Waarschijnlijk vormt dit een van de achterliggende re
denen dat Van Raalte tenslotte uit het 'geheim genootschap' gestoten werd. 
De nestor van de parlementaire journalistiek was daarna overigens niet 
uitgespeeld. Hij bleef een belangrijk 'schakelstation' voor de politieke elite, 
naast Faas' kameradenclubje. Zijn historische en juridische wetenschappe
lijke produktie bleef op peil, maar over actuele politieke kwesties schreef hij 
steeds minder.

Tot slot is het vreemd dat Van Raalte de principiële kwestie aan de orde 
stelde in een tijd waarin men al enige ervaring had met live-uitzendingen 
van kamerdebatten op de radio.44 Een man met zo'n brede, internationale 
ervaring moet toch aangevoeld hebben dat zijn stelling onhoudbaar zou 
blijken, maar oude mores kunnen blijkbaar hardnekkig zijn en oude jour
nalisten bijzonder koppig. In het tijdperk van rechtstreekse tv-uitzendingen 
en on-Zme-communicatie is de kwestie natuurlijk al lang geen kwestie 
meer: een amusant geval uit een ver verleden.

Henri Faas, Termieten en muskieten. Vernieuwing en vernieling in de Nederlandse po
litiek {Den Haag, z.j.) p. 236-237
Hein Roethof, Dwars over het Binnenhof. Herinneringen van een liberale socialist 
(Utrecht en Antwerpen 1990) p. 7-8 (inleiding geschreven door Henri Faas) en p. 94-98. 
De première vond in januari 1951 plaats: het Nieuw-Guineadebat waarin het kabinet- 
Drees-Van Schaik ten val kwam. Daarna werden debatten overigens slechts spora
disch uitgezonden.
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'KEERPUNT' IN DE OOST-WESTVERHOUDING? HET NEDERLANDSE 
PARLEMENT EN DE CONFERENTIE OVER VEILIGHEID EN SAMEN
WERKING IN EUROPA (1973-1975)

Maartje H. Verweij

Inleiding

De tijd dat Europa verdeeld was in twee ideologische kampen is voorbij. Na 
de val van de Berlijnse muur in 1989 - het symbool van de naoorlogse ver
deling van Europa in een communistisch en kapitalistisch blok - leek het ijs 
tussen Oost en West definitief gebroken. Afspraken om de nieuwe ont
spanning te bekrachtigen volgden elkaar snel op. De Koude Oorlog was 
beëindigd en het gevaar dat Europa één groot slagveld zou worden hiermee 
geweken. In 1994 verenigden 53 staten zich in de Organisatie voor Veilig
heid en Samenwerking in Europa (OVSE). Deze organisatie vloeide voort 
uit de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE), da
terend uit de periode dat van ontspanning in Europa nog nauwelijks sprake 
was.

De officiële voorbereidende besprekingen voor de CVSE werden geopend 
in 1972 De eigenlijke conferentie zou twee jaar (1973-1975) in beslag nemen 
en uit verschillende fases in Helsinki en Genève bestaan. Aan de conferen
tie werd deelgenomen door 33 Europese landen, de Verenigde Staten en 
Canada. De CVSE werd afgerond met een slotakkoord. De besluiten daarin 
waren ondergebracht in vier zogeheten 'manden':

1. aangelegenheden betreffende de veiligheid in Europa
2. samenwerking op het gebied van economie, milieu, wetenschap en 

technologie
3. samenwerking op humanitair en ander gebied
4. follow-up procedures1

Nederland speelde op de CVSE een opvallende rol. Voor een klein land liet 
het relatief veel van zich horen. Nederland benadrukte sterk het belang van 
vrije uitwisseling van personen, ideeën en informatie en hamerde op nale

1 B. Bomert, Nederland en Oost-Europa: meer woorden dan daden. Het Nederlands 
Oost-Europa beleid, geanalyseerd binnen het kader van het CVSE-proces (1971-1985) 
(Amsterdam 1990) p. 117; Keesings Historisch Archief 1975, p. 497-499; Keesings His
torisch Archief 1995, p. 230.
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ving van de mensenrechten. Kritiek dat op deze wijze de toch al moeizame 
onderhandelingen verstoord en vertraagd werden, ontvingen de Nederlan
ders van zowel Oost-Europese landen als van bondgenoten.2 In dit artikel 
wordt de houding van het Nederlandse parlement ten aanzien van de 
CVSE beschreven. Hoe beoordeelde het parlement het optreden van Neder
land op de CVSE? Met welke boodschap stuurde het parlement de Neder
landse delegatie op pad en hoe beoordeelde het het uiteindelijke resultaat?

Bij aanvang van de CVSE regeerde in Nederland het kabinet-Biesheuvel 
(1971-1973), met W.K.N. Schmelzer (KVP) als minister van Buitenlandse 
Zaken. In dit kabinet hadden de ARP,, CHU, KVP, W D  en DS'70 zitting. 
Nadat in juli 1972 de DS'70-ministers uit het kabinet traden, werden er 
nieuwe Tweede-Kamerverkiezingen uitgeschreven. De PvdA, PPR en D'66 
gingen met het gezamenlijke programma Keerpunt '72 de verkiezingen in. 
In dit programma werden ingrijpende wijzigingen in het buitenlands beleid 
bepleit, zoals een verlaging van de defensiebegroting en het afleggen van 
een no-first-use-vevklaxmg betreffende het gebruik van kernwapens. Na een 
maandenlange formatie verscheen het kabinet-Den-Uyl (1973-1977) dat sa
mengesteld was uit ministers van de PvdA, PPR, D'66, KVP en ARP. De re
geerperiode van dit kabinet kenmerkte zich door vele tegenstellingen. On
enigheid was te signaleren zowel tussen confessionele en progressieve par
tijen als binnen het progressieve kamp en zelfs intern in de PvdA. Van dit 
laatste ondervond vooral minister van Buitenlandse Zaken M, van der 
Stoel (PvdA) regelmatig last.3

Een lange aanloopperiode

Het idee voor het houden van een CVSE stamde niet uit de jaren zeventig. 
Al in 1954 stelde de Sovjet-minister van Buitenlandse Zaken V. Molotov 
voor om een Europese veiligheidsconferentie te organiseren, waar een Eu
ropees veiligheidssysteem ontworpen zou kunnen worden. De Westerse 
bondgenoten reageerden afwijzend op het voorstel van Molotov. Ze ver
moedden dat de Sovjet-Unie er slechts op uit was om een formele erken
ning van de bestaande verhoudingen in Europa te verkrijgen en om de 
Verenigde Staten en Europa uit elkaar te drijven. De Cuba-crisis in 1962, die 
de wereld op de rand van een kernoorlog had gebracht, had als positief ge
volg dat beide blokken doordrongen raakten van de noodzaak tot serieuze 
pogingen om de ontspanning te bevorderen. In de jaren zestig en zeventig 
werden dan ook verschillende conferenties op touw gezet en verdragen ge
sloten tussen Oost en West. Zo kwam de NAVO met het plan om bespre
kingen over Mutual Balanced Forces Reductions (MBFR) te organiseren,

2 Bomert, Nederland en Oost-Europa, p. 121; W.J.M. van Genugten, In naam van de vrij
heid. Een onderzoek naar overeenkomsten en verschillen tussen de mensenrechtenop- 
vattingen van Oost en West (Amsterdam 1988) p. 69; D. Hellema, Buitenlandse poli
tiek van Nederland (Utrecht 1995) p. 268-269.

3 Hellema, Buitenlandse politiek, p. 255-258; J.J. Wolver, Recent verleden. De geschie
denis van Nederland in de twintigste eeuw (Amsterdam 1992) p. 395, 403-405, 438-441.

88



Maartje H. Verweij

bedoeld om tot vermindering van troepen in Centraal-Europa te komen. 
Het idee voor een CVSE kwam opnieuw bovendrijven.4

De Nederlandse regering stond lange tijd terughoudend tegenover een 
Europese veiligheidsconferentie. In de Memorie van Toelichting bij de 
rijksbegroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor 1972 liet ze 
weten dat de komst van een CVSE voor haar nog steeds geen vanzelfspre
kendheid was. Hoewel over de werkelijke motieven van de Sovjet-Unie 
om op een CVSE aan te sturen natuurlijk geen uitsluitsel te krijgen was, 
ging de Nederlandse regering ervan uit dat de Sovjet-Unie in eerste instan
tie streefde naar consolidatie van haar Europese invloedssfeer en daarmee 
naar bevestiging van de status quo in Oost-Europa. Nederland achtte een 
CVSE alleen zinvol, wanneer redelijkerwijs kon worden verwacht dat deze 
zou leiden tot verbetering in de veiligheidssituatie en in de onderlinge be
trekkingen. Daarnaast zou een CVSE aan een aantal essentiële eisen moeten 
voldoen zoals deelname van de Verenigde Staten en Canada, een grondige 
voorbereiding en uitzicht op concrete maatregelen. Met betrekking tot dit 
laatste punt werd vooral gedacht aan de mogelijkheid tot wederzijdse en 
evenwichtige reductie van de strijdkrachten, ofwel de MBFR. Ook moest er 
aandacht besteed worden aan een vrijer verkeer van personen, gedachten 
en informatie tussen Oost en West. De regering wees tevens op het belang 
van een eensgezind optreden van de NAVO-landen in het kader van de 
CVSE.5

De Tweede Kamer kon zich geheel vinden in het behoedzame optreden 
van het kabinet. Alleen de kamerleden Van der Stoel (PvdA) - de latere mi
nister - en E.C. Visser (D'66) drongen aan op iets meer haast met de aanvang 
van de conferentie. Visser gaf tevens te kennen dat 'status quo' voor hem 
geen 'vies woord' was. Hij vond het accepteren van de status quo, met alle 
nadelen van dien, te prefereren boven het met geweld doorbreken ervan.

* Ook A.G. van der Spek (PSP) leek het zinnig om de huidige status quo op 
korte termijn te erkennen. Hij drong met name aan op een spoedige erken
ning van de Duitse Democratische Republiek. Minister Schmelzer gaf echter 
niet toe, daar hij stilstand in dit geval achteruitgang vond. Hij achtte het 
verstandiger om door een proces van wederzijdse toenadering tussen Oost 
en West de status quo geleidelijk te verbreken. Schmelzer deed ook geen 
concessies aan B. de Gaay Fortman (PPR), die kritiek had op de betrokken
heid van de NAVO bij het uitstippelen van het CVSE-beleid van de Wes
terse landen. Het doel van de CVSE was immers, aldus De Gaay Fortman, 
om NAVO en Warschaupact overbodig te maken. Schmelzer deed deze kri
tiek af met de opmerking dat De Gaay Fortman onvoldoende inzicht en 
waardering voor de mogelijkheden van de NAVO had.6

4 Bomert, Nederland en Oost-Europa, p. 101-106, 111-113; Ministerie van Buitenlandse 
Zaken, Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa ('s-Gravenhage 1976) 
p. 11-21.

5 HTK 1971-1972, Bijl. A, 11500-V, Rijksbegroting voor het dienstjaar 1972, nr.1, QvW, 
p. 8-9.

6 HTK 1971-1972, p. 1333-1353,1378-1391.
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In de Eerste Kamer waarschuwde P.C.J. Wassen-Van Schaveren (D'66) dat 
te veel nadruk leggen op vrij verkeer tussen Oost en West tijdens een even
tuele CVSE eerder tot meer spanning dan ontspanning zou leiden. Dit vrije 
verkeer betekende namelijk een fundamentele bedreiging voor de commu
nistische samenleving. Schmelzer was dit niet met haar eens. Hij zag een 
vrijer verkeer van informatie, personen en ideeën als een element van en 
een voorwaarde voor ontspanning. De kamerleden G.M. Nederhorst 
(PvdA) en J.G. Gooden (KVP) wezen op het belang van bespreking van het 
onderwerp MBFR op de CVSE. Een Europese veiligheidsconferentie waarbij 
ontwapening niet op de agenda stond, achtten zij weinig zinvol. Hierin gaf 
Schmelzer hun gelijk. Een gedetailleerde bespreking echter zou op een grote 
conferentie als de CVSE waarschijnlijk moeilijk haalbaar zijn.7

Uit de Memorie van Toelichting bij de rijksbegroting van Buitenlandse 
Zaken voor het jaar 1973 bleek duidelijk dat de Nederlandse regering in het 
daar voorafgaande jaar niet optimistischer was geworden ten aanzien van 
de Oost-Westverhouding. Ze ging ervan uit dat het streven naar een grotere 
veiligheid en samenwerking tussen het Oost- en Westblok een langdurig en 
moeizaam proces zou worden en dat de CVSE slechts een eerste stap op een 
lange en niet gemakkelijke weg zou kunnen zijn. De regering had nog 
steeds de indruk dat de Sovjet-Unie een CVSE primair in dienst van het 
verlangen naar consolidatie van haar invloedssfeer in Europa wilde stellen. 
Daarnaast vermoedde ze dat in de visie van de Sovjet-Unie een sfeer van 
'vreedzame coëxistentie' in Europa tot geleidelijke desintegratie van de 
Westelijke samenwerking in Atlantisch en Europees verband zou leiden. 
Hierdoor zou de Sovjet-Unie dan uiteindelijk haar invloedssfeer over heel 
Europa kunnen uitbreiden. Daarom was het van belang dat de politieke en 
militaire samenwerking tussen de NAVO-landen gehandhaafd bleef. Op de 
CVSE zou de Sovjet-Unie tevens moeten erkennen dat het proces van 
West-Europese eenwording onvermijdelijk was. Hoewel door de NAVO 
inmiddels de MBFR-besprekingen en de CVSE losgekoppeld waren, bleef de 
Nederlandse regering een onverbrekelijke samenhang tussen de twee zien.8

In de Tweede Kamer spitste de discussie over de CVSE zich in het bijzon
der toe op de rol van de NAVO. Dit was een actueel onderwerp geworden 
door het net verschenen concept-regeerprogram Keerpunt '72 van de PvdA, 
D'66 en PPR. In dit programma werden vraagtekens bij de vanzelfspre
kendheid van het Nederlandse NAVO-lidmaatschap geplaatst. A.D.W. Ti- 
lanus (CHU), P. Jongeling (GPV), G. Koudijs (W D ) en Tj. Walburg (ARP) 
benadrukten dat de CVSE-onderhandelingen door het Westen gevoerd 
diende te worden vanuit het bestaande evenwicht en de kracht van de 
NAVO. De CVSE was anders tot mislukken gedoemd. F.H.J.J. Andriessen 
(KVP) besteedde aandacht aan de positie van de EEG op de komende confe
rentie, waarvan hij het bestaan daar algemeen erkend wenste te zien. Op 
zijn vraag, in hoeverre de EEG-lidstaten samen zouden werken op een 
CVSE, kon minister-president B.W. Biesheuvel (ARP) nog geen antwoord

7 HEK 1971-1972, p. 851-857 873-874.
8 HTK 1972, BijL A, 12000-V Rijksbegroting voor het dienstjaar 1973, nr. 2, MvT, p. 7-8.
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geven.9 M.JJ.A, Imkamp (D'66) voorzag als enig kamerlid de in de MvT 
omschreven motieven van de Sovjet-Unie voor het houden van een CVSE 
van commentaar Volgens hem wekte de minister met deze beschrijving de 
indruk dat met de CVSE het 'Russische paard van Troje'10 binnengehaald 
zou worden. Imkamp vroeg zich af, op welke bronnen dit gebaseerd was. 
Minister van Defensie H.J. de Koster (W D) antwoordde hierop, dat de in
terpretatie van Imkamp berustte op een misvatting.11 Tenslotte werd door 
het GPV en de SGP gevraagd, of de Nederlandse delegatie op de CVSE zich 
wilde inzetten voor wettelijke bescherming van kerkelijke en geestelijke 
vrijheden voor de bevolking achter het ijzeren gordijn. Dit werd hun door 
Biesheuvel verzekerd.12

In de Eerste Kamer dacht J.B. Broeksz (PvdA) te kunnen constateren dat 
er krachten aan het werk waren, die probeerden te verhinderen dat er resul
taten op de CVSE geboekt zouden worden. Hiermee reageerde hij op een li
berale motie ingediend door C. Berkhouwer (W D) namens de liberale frac
tie en geestverwanten in het Europees parlement, waarin naar de mening 
van Broeksz geëist werd dat vrij verkeer van personen en gedachten tussen 
Oost en West op de CVSE als voorwaarde zou moeten worden gesteld. Dit 
was een eis, volgens Broeksz, waaraan Oost-Europa nooit gevolg zou kun
nen geven, daar vrij verkeer de dood is voor iedere dictatuur. Hij vond het 
tevens wonderlijk dat aan landen achter het ijzeren gordijn eisen gesteld 
werden, die aan bepaalde landen in de NAVO niet gesteld werden. Hiermee 
doelde hij op de ondemocratische situatie in Griekenland, Spanje en Portu
gal.13

Kortom: gedurende de jaren die aan de CVSE vooraf gingen, steunde het 
parlement de regering in haar voorzichtige benadering van deze conferen
tie. De betrokkenheid van de NAVO bij een mogelijke CVSE vormde het 
voornaamste discussiepunt in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer waar
schuwde een enkel lid voor een te grote nadruk op humanitaire aspecten, 
waardoor de kansen op een goed resultaat bedorven zouden kunnen wor
den.

Voorbereidende besprekingen

De voorbereidende besprekingen voor de CVSE vonden plaats van 22 no
vember 1972 tot 8 juni 1973 in Helsinki. Deze besprekingen waren bedoeld 
om tot overeenstemming te komen over de te volgen procedures en over 
de agendapunten. Oost en West begonnen met tegengestelde ideeën aan de 
voorbereiding. Voor het Oostblok stond de komst van de echte conferentie 
al vast. Het Westen vond dat uit de voorbereiding eerst moest blijken, of

9 HTK 1972, p. 205-213,283,430,436.
10 Ibidem, p. 424.
H  Ibidem, p. 424, 429.
12 Ibidem, p. 311-313, 329.
13 HEK  1972, p. 37, 89; Europees Parlement. Zittingsdocumenten 1972-1973, Document 

101/72.
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een CVSE wel nieuwe elementen zou kunnen toevoegen aan de bestaande 
Oost-Westdialoog. Het Warschaupact wenste op de CVSE te spreken over 
veiligheid en samenwerking. De Westerse landen zagen daar graag het punt 
van vrij verkeer tussen de deelnemende staten aan toegevoegd. De Oost- 
Europese landen waren bij aanvang al van mening dat de CVSE zou moe
ten uitmonden in een permanente organisatie, terwijl het Westen dit te 
voorbarig vond.14

De procedureregels die de deelnemende landen overeengekomen waren 
bij de voorbereidende besprekingen hadden een kleinere staat als Neder
land veel voordeel te bieden. Alle deelnemende landen kregen een gelijke 
status, besluiten zouden alleen genomen worden bij volledige consensus en 
functies als het voorzitterschap van de verschillende werkgroepen tijdens 
de eigenlijke conferentie zouden bij toerbeurt vervuld worden. Na lang 
wikken en wegen werden uiteindelijk alle gespreksonderwerpen voor de 
eigenlijke CVSE in vier manden onderverdeeld. Een Nederlands voorstel, 
met als doel om de CVSE en de MBFR aan elkaar te koppelen, was afgewe
zen. Het had zelfs geen steun gekregen van de meeste NAVO-partners.15

De voorbereidende besprekingen voor de CVSE gaven weinig aanleiding 
tot het voeren van debatten in het parlement. In de Tweede Kamer werd 
door enkele kamerleden naar de voortgang van de voorbereiding geïnfor
meerd, waar Schmelzer uitgebreid antwoord op gaf. Opvallend was dat aan 
het Nederlandse voorstel voor een koppeling tussen de CVSE en de MBFR 
nauwelijks aandacht besteed werd. Alleen het kamerlid Van der Stoel 
vroeg, hoeveel steun de minister voor dit voorstel binnen de eigen NAVO- 
kring dacht te vinden. Schmelzer was hier - zoals later bleek ten onrechte - 
erg optimistisch over. Echt kritiek op het Nederlandse beleid aangaande de 
CVSE werd enkel door De Gaay Fortman geleverd. Het PPR-lid vond dat 
Nederland te veel uitging van een puur militaire benadering. Wederom 
hekelde hij de betrokkenheid van de NAVO bij de CVSE. Tevens vreesde 
hij dat de kwestie van ontspanning tussen de volkeren gebruikt werd als 
handvat om de conferentie in moeilijkheden te brengen.16

Helsinki - Genève - Helsinki

Voor de eerste fase van de CVSE kwamen van 3 tot en met 7 juli 1973 de 
ministers van Buitenlandse Zaken van de 35 deelnemende landen bijeen in 
Helsinki. Tijdens deze bijeenkomst verleenden ze officieel hun toestem
ming aan de ontwerp-agenda, welke totstandgebracht was bij de voorberei
dende besprekingen. De rede die elke deelnemer mocht houden, werd me
nigmaal aangegrepen om nogmaals uitgangs- en aandachtspunten uiteen te 
zetten. De kersverse minister van Buitenlandse Zaken Van der Stoel 
noemde in zijn rede het onderwerp 'veiligheid' als het belangrijkste geza-

1-4 Ministerie van Buitenlandse Zaken, Conferentie, p. 22.
15 Bomert, Nederland en Oost-Europa, p. 113-114; Ministerie van Buitenlandse Zaken, 

C onferentie, p. 23-24, 27.
16 H TK  1972-1973, p. 563-580, 624-625.
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menlijke doel voor de conferentie. Daarnaast besteedde hij veel aandacht 
aan het thema 'contacten tussen mensen'. Veel wantrouwen kwam, vol
gens hem, namelijk voort uit misverstand en veel misverstand uit gebrek 
aan kennis of uit vooropgezette ideeën.17

De tweede fase van de conferentie vond plaats op ambtelijk niveau in 
Genève. Ze werd geopend op 18 september 1973 en zou naar alle verwach
ting hooguit zes maanden duren. Dat deze fase uiteindelijk pas op 21 juli 
1975 afgerond werd, geeft het moeizame karakter van de onderhandelingen 
al aan. In Genève werkte de Nederlandse delegatie dikwijls samen met an
dere NAVO-staten en de acht overige leden van de Europese Gemeenschap. 
Nederland diende tijdens de tweede fase verschillende voorstellen in De 
Nederlandse voorstellen inzake het 'te goeder trouw nakomen van ver
plichtingen krachtens het internationale recht' en de 'sociale aspecten van 
cultuur' werden in grote lijnen overgenomen in de slotakte. De voorstellen 
met betrekking tot 'gelijkheid van rechten en zelfbeschikkingsrecht van 
volkeren' en 'toegankelijkheid van voortbrengselen van literatuur, kunst 
en wetenschap' werden wel in het akkoord opgenomen, maar de tekst was 
vaag en voor verschillende uitleg vatbaar. Het voorstel aangaande 'briefge
heim leverde zoveel kritiek op dat Nederland het uiteindelijk terug moest 
nemen. Kritiek kreeg de Nederlandse delegatie in Genève ook veelvuldig 
van andere deelnemers op haar optreden daar. Nederland stelde harde ei
sen in het kader van de derde mand en bleef het belang van naleving van 
de mensenrechten onderstrepen. Niet alleen de Oost-Europese landen ver
weten Nederland hiermee het bereiken van een akkoord te blokkeren. De 
eigen bondgenoten waren het in principe met de Nederlandse eisen inzake 
de derde mand wel eens, maar jonden deze vaak te hard geformuleerd en 
achtten ze onhaalbaar.18

Hoewel de Nederlandse delegatie zich in Genève inzette om een opti- 
+ maal resultaat te bereiken, waren in Den Haag de verwachtingen niet al te 

hoog gespannen. De regering verklaarde tegenover de Kamer dat de 'thans 
in gang zijnde politieke ontwikkeling in de Oost-West-verhoudingen een 
proces van lange adem zal zijn, dat slechts met geduld en volharding, en 
niet door overhaaste toegevendheid en lichtvaardig optimisme, tot een 
goed einde kan worden gebracht.'19 Het welslagen van de CVSE zou later 
getoetst moeten worden aan de ^raag, in hoeverre ze dit proces in gang had 
gezet.20

Bij aan vang van de onderhandelingen in Genève nam in de Tweede 
Kamer de aandacht voor de zogenaamde derde mand sterk toe. A.L. ter Beek 
(PvdA), De Koster en Jongeling prezen de Nederlandse initiatieven in dit 
kader op de CVSE. De PPR was van mening, aldus woordvoerder Walt-

17 Ministerie van Buitenlandse Zaken, Conferentie, p. 46-50, 236-240.
18 Bomert, Nederland en Oost-Europa, p. 122-128; Ministerie van Buitenlandse Zaken, 

Conferentie, p. 51-54, 67-69, 243-247, J.J.C. Voorhoeve, Peace, profits and prindples. A 
study of Dutch foreign policy (Den Haag, Boston en Londen 1979) p. 134.

19 HTK 1973-1974, Bijl. A, 12600-V, Rijksbegroting voor het dienstjaar 1974, nr, 2, MvT, 
p. 10.

20 Ibidem, p. 11.
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mans, dat de Nederlandse regering te zeer en eenzijdig de nadruk legde op 
verruiming en verdieping van de uitwisseling van informatie, ideeën en 
menselijke contacten. Waltmans dacht dat dit een punt was om pas in een 
later stadium te behandelen.21 J.J. van Amelsvoort (KVP) merkte op dat de 
Nederlandse regering zich dan wel voornamelijk richtte op samenwerking 
op humanitair en aanverwant terrein, maar dat de motieven van de Sovjet
Unie om deel te nemen aan een CVSE voortkwamen uit de behoefte om te 
delen in de economische en technische voordelen van de Westerse maat
schappij en uit beduchtheid voor China. Hij vreesde dat met het econo
misch en technisch bijstand verlenen aan de Sovjet-Unie een regime ver
sterkt werd, waarin 'kritiek op de regering gelijk gesteld wordt met een gees
telijke afwijking'.22 Aan de andere kant sprak hij de hoop uit dat nauwere 
contacten tussen Oost en West zouden kunnen resulteren in een verzach
ting van dit Sovjet-regime.23

In de Eerste Kamer werd wederom de grote nadruk op vrije uitwisseling 
van ideeën en personen bekritiseerd, ditmaal door Nederhorst. Aan de wil 
tot ontspanning lagen bij de Sovjet-Unie, aldus Nederhorst, zuiver mate
riële belangen ten grondslag. Met een vrije uitwisseling van personen en 
ideeën en met humanitaire samenwerking werd het wezen van elk dictato
riaal regime aangetast. In feite werd hiermee aan de Sovjet-Unie gevraagd 
om eerst haar systeem te democratiseren, alvorens gesproken kon worden 
over andere zaken. Nederhorst vond dit niet alleen onwerkelijk, maar zelfs 
gevaarlijk. Van der Stoel wist hem niet van dit standpunt af te brengen.24

Terwijl in Genève de CVSE-onderhandelingen in volle gang waren, 
bracht minister Van der Stoel in april 1974 een bezoek aan de Sovjet-Unie. 
Een groot gedeelte van dit bezoek wijdde Van der Stoel aan politiek overleg 
met zijn ambtgenoot in Moskou. Vele internationale kwesties passeerden 
hierbij de revue, waaronder de CVSE. Opnieuw kwam duidelijk het ver
schil in inzicht tussen de Sovjet-Unie en Nederland ten aanzien van het 
doel van de CVSE naar voren. Voor de Sovjet-Unie leek nog steeds de prio
riteit te liggen bij het vastleggen van de bestaande grenzen en situatie in Eu
ropa. De Nederlandse regering bleef bij haar standpunt dat wanneer in het 
kader van de derde mand geen afdoende resultaten bereikt zouden worden, 
de CVSE in haar ogen mislukt was.25

In februari 1975 kwam de Tweede Kamer bijeen om de rijksbegroting 
voor Buitenlandse Zaken en voor Defensie te bespreken. De voortgang van 
de CVSE was daarbij onderwerp van discussie. A.M.C.Th. van Heel-Kasteel 
(KVP) vond de resultaten nog niet van dien aard, dat een afsluitende top
conferentie van regeringsleiders op dat moment al gerechtvaardigd was. Ze 
geloofde meer in een 'stap-voor-stap ontspanning', dan in een 'schijndé- 
tente zonder inhoud'26 Dit laatste zou tot een gevaarlijke euforie kunnen

HTK 1973-1974, p. 1222,1231,1240,1248-1249.
Ibidem, p. 1235.
Ibidem.
HEK 1973-1974, p. 431,454, 481.
Keesings Historisch Archief 1974, p. 309.
HTK 1974-1975, p. 3004.
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leiden. M.L. de Brauw (DS’70) vond dat er geen vrede tegen elke prijs geslo
ten mocht worden. Het Westen moest blijven opkomen voor vrijheid en 
gerechtigheid. Van der Stoel sprak echter de hoop uit dat de CVSE nog in de 
loop van 1975 afgesloten kon worden. Hij verwachtte niet dat het einddo
cument bijzonder spectaculair zou worden. Afsluiting van de conferentie 
op het niveau van regeringsleiders vond hij daarom nog niet vanzelfspre
kend. De kwestie van eventuele invloed van een al afgesloten CVSE op nog 
lopende MBFR-besprekingen zorgde voor veel discussie in de Kamer. De 
felste criticus vond Van der Stoel in De Koster. De oud-minister van Defen
sie vreesde dat met een groots opgezette CVSE-afsluiting de kansen op een 
goed resultaat bij de MBFR-besprekingen - welke in tegenstelling tot de 
CVSE op initiatief van de NAVO gestart waren - belangrijk zouden ver
minderen. Ook De Brauw, H.A.F.M.O. van Mierlo (D'66) en Jongeling zagen 
wel degelijk een verband tussen de twee conferenties. Van der Stoel achtte 
dit niet bewezen. Oost en West hadden immers ieder hun eigen belangen, 
zowel in de CVSE als in de MBFR.27 In juni verklaarde Van der Stoel naar 
aanleiding van een vraag van Waltmans dat een goed resultaat op de CVSE 
wellicht een positieve uitwerking op de MBFR-besprekingen zou kunnen 
hebben. Het streven van de regering was dan ook, aldus Van der Stoel, om 
in Genève een zo positief mogelijk resultaat zo snel mogelijk te bereiken.28 
Een snel resultaat zou er inderdaad komen. Eind juli kwamen de regerings
leiders van de 35 deelnemende staten naar Helsinki om een slotakte te on
dertekenen.

Ten tijde van de conferentie stonden regering en parlement dus sceptisch 
ten opzichte van mogelijke resultaten op de CVSE. Wantrouwen bestond 
zelfs nog, toen de afsluiting van de conferentie al zeer nabij was. Uit de ka
merdebatten bleek dat vooral in de Tweede Kamer de CVSE-besprekingen 
kritisch gevolgd werden en bleek tevens de verdeeldheid onder de parle-

* mentariërs. Zelfs de coalitie-partners trokken niet één lijn in hun beoorde
ling van de Nederlandse aanpak op de CVSE. Aan de Nederlandse voorstel
len in Genève werd eigenlijk geen aandacht geschonken. Dit gebeurde wel 
met betrekking tot een eventuele bedreiging van de CVSE voor de - in de 
ogen van menig lid veel belangrijkere - MBFR-besprekingen.

•

De slotakte

De CVSE werd afgesloten met een driedaagse topconferentie in Helsinki. 
Van 30 juli tot en met 1 augustus 1975 kwamen de regeringsleiders van de 
35 deelnemende staten bijeen om de slotakte te ondertekenen. De vorm 
waarin de slotakte gegoten was, was gebaseerd op een Nederlands concept. 
In dit concept had Nederland getracht om de gelijkwaardigheid tussen de 
verschillende deelonderwerpen in de tekst te waarborgen. Het met veel 
moeite totstandgekomen slotakkoord was geen verdrag en had ook geen

27 Ibidem, p. 3012-3014, 3025, 3073-3079, 3117, 3121, 3134.
28 Ibidem, p. 5460.

95



'Keerpunt' in de Oost-Westverhouding?

volkenrechtelijke betekenis. Het was slechts een intentieverklaring, waarin 
de bestaande grenzen in Europa erkend werden en verschillende beginselen 
aangaande de onderlinge betrekkingen tussen de Europese landen vastge
legd werden.29

Voor Nederland was minister-president J.M. den Uyl (PvdA) aanwezig. 
In zijn speech noemde hij als essentiële betekenis van de CVSE dat ze 'tege
lijkertijd een uitingsvorm van en een bijdrage aan ontspanning is'. Hoewel 
hij tevreden was met de opname van beginselen als 'zelfbeschikking en 
eerbiediging van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden' in 
de slotakte, betreurde hij het dat op militair gebied het minst bereikt was. 
Hij sprak dan ook de hoop uit dat spoedig bij de MBFR-besprekingen een 
positief resultaat bereikt zou worden.30

Het parlement was niet onverdeeld enthousiast over het uiteindelijke re
sultaat van de CVSE. Zowel regerings- als oppositiepartijen hadden hun op
en aanmerkingen. De kritische houding van veel parlementariërs werd 
mede veroorzaakt doordat al spoedig bleek dat de Russen veel afspraken, 
met name op het terrein van de derde mand, niet nakwamen.

In de Tweede Kamer vroeg het PvdA-lid P. Dankert zich af, 'hoeveel zin 
het heeft dat democratische staten met totalitaire broertjes over mensen
rechten onderhandelen, als ze omwille van de hoger getaxeerde belangen 
van vrede en veiligheid - het directe eigenbelang - niet bereid kunnen zijn 
het respect voor die rechten af te dwingen'.31 Daarom bestond er het gevaar 
dat de derde mand eerder een middel zou worden om 'aan te tonen wat 
voor slechterikken de Russen zijn dan een middel om Oost en West meer 
voor elkaar open te stellen'.32 Van Mierlo waarschuwde ook voor een ver
keerd gebruik van de derde mand. Wie dat zou willen, zou met de derde 
mand gemakkelijk kunnen aantonen dat er helemaal geen sprake van een 
détente was. Hierin zouden dan argumenten gevonden kunnen worden 
voor een harde politieke en militaire opstelling. Van Amelsvoort gaf aan 
dat de ondertekening van de Verklaring van Helsinki, waarin het Westen 
zich nadrukkelijk bij de status quo in Europa neergelegd had, een uiting was 
van de hoge prioriteit die er gegeven werd aan stabiliteit. De bevolking in 
Oost-Europa moest hier een hoge prijs voor betalen, daar de Atlantische 
gemeenschap zich definitief bij haar onvrijheid neergelegd had. Van 
Amelsvoort wilde hiermee niet beweren, dat er voor het Westen een an
dere mogelijkheid geweest was.33 Waltmans dacht dat de CVSE wel degelijk 
een grote invloed zou kunnen hebben op het ontspanningsproces in Eu
ropa. Het PPR-kamerlid meende dat door 'nalopers van de koude oorlog' 
een campagne tegen de conferentie gevoerd werd door te suggereren dat het

29 Keesings Historisch A rchief 1975, p. 497; J.J. Maresca, To Helsinki. The Conference on 
Security and Cooperation in Europe 1973-1975  (Durham en Londen 1987) p. 90, 165; Mi
nisterie van Buitenlandse Zaken, Conferentie, p. 82-83.

30 Ministerie van Buitenlandse Zaken, Conferentie, p. 89-90, 436-438.
31 H TK  1975-1976, p. 638.
32 Ibidem, p. 638-639.
33 Ibidem, p. 650, 990.
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socialistische blok het meest bij deze conferentie gewonnen had.34 Vanuit 
de ARP-hoek klonken - enige twijfels daargelaten - vrij positieve geluiden 
over de CVSE.35

De regeringspartijen plaatsten dus duidelijk enige kanttekeningen bij het 
slotakkoord van Helsinki. De grootste kritiek kwam van oppositiepartij 
VVD. Het Tweede-Kamerlid H. Wiegel (W D ) vond het gejuich over de 
'geest van Helsinki'36 misplaatst. In Helsinki was namelijk geen verdrag ge
tekend. Hoop en illusies mochten geen fundament van veiligheidsbeleid 
zijn. Van echte ontspanning kon pas sprake zijn, aldus Wiegel, als de 
MBFR-besprekingen tot succes zouden leiden en wanneer er daadwerkelijk 
sprake zou zijn van een vrije uitwisseling van personen, ideeën en infor
matie. Zijn partijgenoot De Koster constateerde dat de toon in de Oost- 
Westbesprekingen sinds Helsinki weer was verhard. Hij noemde het 
daarom een historische vergissing dat de CVSE en de MBFR ontkoppeld 
waren. M. Bakker (CPN) daarentegen zag Helsinki als een lichtpunt, omdat 
daar door alle 35 deelnemers de Europese grenzen aanvaard waren. Dit 
bood, volgens hem, een uitgangspunt voor verdere ontspanning. Daarmee 
stond oppositiepartij CPN het meest positief ten aanzien van de CVSE-ak- 
koorden.37 PSP-lid Van der Spek vond enkele elementen in de slotakte te
rug, waarvoor hij al gevreesd had. Hij duidde deze elementen aan met het 
'status quo-denken' en 'niet ongevaarlijk Europees cultureel erfdeelgerede- 
neer'.38 A.J. Verbrugh (GPV) maakte zich nog steeds zorgen over het uit
blijven van geestelijke vrijheden in de Sovjet-Unie. Zolang hier geen ver
andering in kwam en de Russen hun ideologische oorlog tegen het Westen 
voortzetten, verwachtte hij ook niet veel van de MBFR-onderhandelin- 
gen.39

'Een second-best solution140, zo kwalificeerde W. Albeda (ARP) in de 
Eerste Kamer de slotakte van Helsinki. De ARP had wel aarzelingen bij het 
akkoord, maar er was nu eenmaal geen ander alternatief. P.A.J.M. Steen- 
kamp (KVP) relativeerde de kritiek op de CVSE met de stelling dat aanvaard 
moest worden ’dat er een kloof bestaat tussen hetgeen wij zouden willen en 
hetgeen mogelijk is'.41 CPN-kamerlid C.A. IJmkers haalde fel uit naar de 
NAVO. Naar zijn mening waren daar voortdurend krachten bezig om de 
Koude Oorlog weer aan te wakkeren om aan Helsinki te ontkomen. Neder
horst constateerde dat na de ondertekening in Helsinki de ideologische 
strijd van de Sovjet-Unie weer verscherpt was en de houding van de Rus
sen ten aanzien van de rechten van de mens verhard. Ook het optreden 
van de Sovjet-Unie bij de MBFR-besprekingen was na Helsinki weer harder 
geworden. Nederhorst vond - net als De Koster van de W D  in de Tweede

34 Ibidem, p. 1005.
35 Ibidem, p. 644, 998.
36 Ibidem, p. 95.
37 Ibidem, p. 95,118, 634.
38 Ibidem, p. 5011.
39 Ibidem, p. 5016,
40 HEK 1975-1976, p. 162.
41 Ibidem, p. 879.
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Kamer - dat het achteraf gezien een pontieke fout geweest was om onderte
kening van dit verdrag geheel los te koppelen van het (al of niet) bereiken 
van resultaten bij de MBFR.42

Geconcludeerd kan worden dat in de Tweede Kamer de waarde van de 
slotakte vrij laag ingeschat werd. Vooral de zogenaamde derde mand werd 
daarbij sterk bekritiseerd. De Eerste-Kamerléden, voorzover die al iets over 
de CVSE kwijt wilden, waren iets milder in hun kritiek.

Slotbeschouwing

Het idee voor een CVSE kwam duidelijk niet van Nederlandse zijde. De re
gering was bang dat de CVSE voor de Sovjet-Unie slechts een middel zou 
zijn om de grenzen in Europa definitief vast te leggen en trachtte tot het 
laatste moment om in ieder geval de MBFR-besprekingen aan de CVSE ge
koppeld te krijgen. Omdat ze hierin alleen stond, zou dit uiteindelijk niet 
gebeuren. In de periode voorafgaande aan de eigenlijke conferentie genoot 
de regering de steun van het parlement in haar terughoudende opstelling 
ten aanzien van de CVSE.

Hoewel ze door het parlement niet met een duidelijke boodschap op pad 
werd gestuurd, kan de Nederlandse delegatie toch geen gebrek aan initiatief 
op de conferentie toegeschreven worden. Dat Nederland zijn deelname aan 
de conferentie toegezegd had, zouden de Oost-Europese landen weten. De 
Nederlandse delegatie vestigde keer op keer - mede door haar voorstellen - 
de aandacht op de zogenaamde derde mand. Dit was geen opdracht van het 
parlement en vond daar dan ook niet altijd algehele instemming. Dat Ne
derland vaak een eigen weg ging op de CVSE, werd overigens door geen en
kele parlementariër bekritiseerd. Aan het nut van een CVSE in het alge
meen werd door het parlement vaak getwijfeld. De voorkeur werd duide
lijk aan de MBFR-besprekingen gegeven.

Ondanks dat Nederland toch zijn stempel op de slotakte had kunnen 
drukken, reageerde de regering gematigd op het uiteindelijke resultaat. In 
het parlement was een grote meerderheid ontevreden over het akkoord 
van Helsinki. Deze negatieve opstelling werd mede veroorzaakt doordat 
veel kamerleden vreesden dat de gemaakte afspraken waarschijnlijk slecht 
nageleefd zouden worden door de Sovjet-Unie. De slotakte werd dan ook 
absoluut niet als een omslag in de Oost-Westverhoudingen gezien. Deze re
actie van de Nederlandse volksvertegenwoordiging was niet uitzonderlijk. 
In de meeste Westerse landen werd aan de waarde van de slotakte getwij
feld. Echt enthousiast was alleen de Sovjet-Unie.43

Met de komst van minister Van der Stoel kreeg het 'mensenrechten-as- 
pect' een belangrijke plaats in het buitenlands beleid. Dit was ook op de 
CVSE goed waarneembaar. Nederland spande zich enorm in voor goede af-

42 Ibidem, p. 886, 889.
43 J.H. Meesman, 'Van CVSE tot OVSE: de Slotakte van Helsinki 1975-1995', Internatio

nale Spectator 49 (1995) p. 476.
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spraken in het kader van de derde mand.44 De Nederlandse delegatie ging 
hierin echter niet blindelings te werk. Zo verklaarde Van der Stoel later in 
een interview dat de prioriteit toch bij de 'wapenbeheersing' had gelegen: 
'Met het afbreken van de dialoog tussen Oost en West is echter niemand ge
baat, ook de dissidenten in Oost-Europa niet.'45 Daarnaast had Nederland 
ook veelvuldig samengewerkt en overleg gepleegd met de bondgenoten tij
dens de conferentie en geen gebruik van het veto-recht gemaakt.

De politieke verdeeldheid ten tijde van het kabinet-Den Uyl kwam bij de 
debatten over de CVSE veelvuldig naar voren. Van der Stoel ontving zelfs 
herhaaldelijk kritiek van kamerleden uit zijn eigen partij. Een duidelijke 
scheidslijn tussen de oppositie- en coalitiepartijen viel vaak moeilijk te 
ontdekken, omdat ook de coalitiepartijen regelmatig kanttekeningen bij het 
beleid plaatsten. Dat bepaalde punten in het buitenlands beleid in deze pe
riode ter discussie stonden, was ook tijdens de besprekingen van het parle
ment over de CVSE duidelijk waarneembaar. Een voorbeeld hiervan was de 
positie van de NAVO.

De wens van de Sovjet-Unie om de CVSE over te laten gaan in een per
manente organisatie werd in 1975 niet gehonoreerd. Dat de CVSE hiertoe 
ooit zou uitgroeien, lag toen ook niet erg voor de hand. Wel werd besloten 
om toetsingsconferenties bijeen te roepen, waar de naleving van de bepa
lingen in de slotakte beoordeeld zou kunnen worden. Dat met de slotakte 
van Helsinki de Koude Oorlog beëindigd was, geloofde met het bereiken 
van dit akkoord vrijwel niemand in Europa. Het moment waarop de CVSE 
omgesmolten zou kunnen worden tot de OVSE liet duidelijk nog even op 
zich wachten.

44 W. Gortzak ed., De kleine stappen van het kabinet-Den Uyl. Gesprekken met PvdA- 
bewindslieden (Deventer 1978) p. 86; Voorhoeve, Peace, profits and principles, p. 220
225.

45 Gortzak, De kleine stappen van het kabinet-Den Uyl, p. 86.
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PROFIEL VAN HET CPG: VAN HET KABINET-SCHERMERHORN- 
DREES TOT EN MET HET KABINET-DREES II

P.B . van  d er H eiden

Het CPG

In 1970 werd aan de juridische faculteit van de Katholieke Universiteit een 
onderzoekscentrum voor parlementaire geschiedenis, het CPG, opgericht. 
Initiator van dit centrum was prof. mr. F.J.F.M. Duynstee, hoogleraar staats
recht aan dezelfde faculteit, welke in zijn publicaties eerder blijk had gege
ven van interesse in de parlementaire geschiedschrijving. Doelstelling van 
het CPG werd de kabinetsgewijze analyse van de parlementaire geschiedenis 
na 1945, waarmee de werkzaamheden in de traditie van Van Welderen 
Rengers en Oud werden geplaatst. Nog in 1970 werd drs. J. Bosmans aange
trokken, die, samen met Duynstee, het onderzoek naar het kabinet-Scher- 
merhom-Drees (1945-1946) verrichtte. Een jaar later startte drs. M.D. Bo- 
gaarts met een onderzoek naar het kabinet-Beel (1946-1948).

In 1977 verscheen het eerste deel uit de serie Parlementaire geschiedenis 
van Nederland na 1945. In hetzelfde jaar trad dr. P.F. Maas in dienst, die de 
periode van de kabinetten-Drees (1948-1958) zou beschrijven. Na opstelling 
van het onderzoeksplan voor de periode-Drees werd al snel duidelijk dat 
het CPG met de bestaande personeelsbezetting onmogelijk binnen een rede
lijke termijn het onderzoek zou kunnen afronden. Het bestuur van de juri
dische faculteit koos in 1979 voor een verdubbeling van de personeelsbezet
ting, mits externe financiering gevonden kon worden. Het onderzoek van 
het CPG verkreeg zowel wetenschappelijke als politieke steun, hetgeen re
sulteerde in een honorering van de subsidieaanvraag

Ondanks de externe financiering bleef de positie van het CPG onzeker. 
Niet eerder dan in 1986 kwam er enig soelaas. In 1985 werd de Stichting Par
lementaire Geschiedenis opgericht, welke de subsidie beheert die het CPG 
van het ministerie van Onderwijs ontvangt. In 1986 sloot de stichting een 
samenwerkingsovereenkomst met de KUN, waarmee het voortbestaan van 
het CPG voor minstens twaalf jaar werd verzekerd, en welke de mogelijk
heid schiep om de personeelsbezetting op het gewenste peil van tenminste 
zeven onderzoekers te brengen, resulterend in een multidisciplinair onder
zoekscentrum. Op dit moment zijn aan het CPG verbonden: dr. J.W.L. 
Brouwer (historicus, gespecialiseerd in Buitenlandse Zaken en Defensie), 
drs. P.G.T.W. van Griensven (econoom, o.a. Sociale Zaken), drs. P.B. van
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der Heiden (politicoloog, o.a. Onderwijs), mr. drs. J.C.F.J. van Merriënboer 
(jurist en historicus, o.a. Justitie) en drs. J.J.M. Ramakers (historicus, o.a. 
Volkshuisvesting en eindredactie). Wetenschappelijk functioneert het CPG 
in samenspraak met een wetenschappelijke raad, die bestaat uit vier hoog
leraren, onder wie twee van de KU Nijmegen.

Sinds 1997 maakt het CPG onderdeel uit van de Faculteit der Letteren, na 
een tijdlang direct onder het College van Bestuur te hebben gefunctioneerd, 
De sinds het vertrek van prof. dr. P.F. Maas vacante directeurspost wordt na 
het interim-directoraat van dr. G.A.M. Beekelaar per 1 januari 1998 op
nieuw ingevuld door mw. dr. C.C. van Baaien. Op 1 januari 1997 volgde mr. 
E.M. d'Hondt, burgemeester van Nijmegen, dr. G.W.B. Borrie op als voor
zitter van de Stichting Parlementaire Geschiedenis.

Het onderzoek van het CPG

De interactie tussen parlement en regering staat centraal in het onderzoek 
van het CPG. Dit roept vragen op als de volgende: Hoe verloopt de interac
tie tussen deze actoren, op welke terreinen, met welke motieven, argumen
ten en resultaten? Hoe opereren regering en parlement ten opzichte van el
kaar? Wat is de invloed van de verschillende fracties, van verschillende 
personen, van verschillende lobbies? Wat is de verhouding tussen regering, 
regeringspartijen en oppositie? Deze vragen worden behandeld per kabinet, 
en binnen een kabinetsperiode nog uitgesplitst naar departement.

Primaire bronnen voor het onderzoek op het CPG zijn de Handelingen 
van de beide kamers der Staten-Generaal, aangevuld met de notulen van de 
ministerraad en zijn onderraden. Daarnaast wordt veel gebruik gemaakt 
van partij-, dag-, week- en maandbladen. Incidenteel wordt het onderzoek 
uitgebreid naar departementsarchieven of persoonlijke archieven van acto
ren in de parlementaire geschiedenis.

Oe publicaties van het CPG

De serie Parlementaire geschiedenis na 1945 bestaat op dit moment uit een 
viertal delen: het kabinet-Schermerhom-Drees 1945-1946 (deel 1), het kabi- 
net-Beel 1946-1948 (deel 2), het kabinet-Drees-Van Schaik 1948-1951 (deel 3) 
en het kabinet-Drees II 1951-1952 (deel 4). De serie zal na 1997 op gestroom
lijnde wijze worden voortgezet, op basis van een door het CPG ontwikkelde 
profielschets waarin kwaliteit, snelheid en compactheid centraal staan. In 
het hiernavolgende zal een kort overzicht van de verschenen delen worden 
gegeven.
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Deel 1: Het kabinet-Schermerhorn-Drees 1945-1946 (één band)

Dit eerste naoorlogse kabinet diende een basis te leggen voor een snelle af
wikkeling van de gevolgen van de oorlog en een herstel van de normale 
verhoudingen te bevorderen. De vooroorlogse situatie moest echter niet 
volledig terugkeren; het kabinet, voor een groot deel bestaande uit 'ver
nieuwers', wilde juist een doorbreking van die verhoudingen, waardoor 
het veelvuldig in conflict kwam met de Staten-Generaal. Schermerhorn- 
Drees was een uitzonderlijk kabinet. Niet alleen trad het op zonder vooraf
gaande verkiezingen (de laatst gehouden verkiezingen dateerden van voor 
1940), ook had het te maken met een parlementsloze periode, daar niet eer
der dan op 20 november 1945 de Tijdelijke Staten-Generaal in functie trad, 
bestaande uit 'gezuiverde' vooroorlogse kamerleden, aangevuld met be
noemde leden.

Het kabinet-Schermerhorn-Drees nam de sociaal-economische touwtjes 
stevig in handen, met als doel onder overheidsleiding de wederopbouw 
van het zwaar getroffen land aan te vatten. Daarnaast besteedde dit kabinet 
veel aandacht aan de naweeën van de oorlog: de afbouw van het Militair 
Gezag, de bijzondere rechtspleging en de geldzt vering.

Deel 2: Het kabinet-Beel 1946-1948 (zeven banden, in 1997 volgt het register)

De eerste naoorlogse verkiezingen resulteerden in een mislukking van de 
’doorbraak'. De KVP kwam als sterkste uit de bus, en kreeg het voortouw bij 
de kabinetsformatie. Het resultaat was een rooms-rood kabinet-Beel op 's
malle basis', enkel bestaande uit KVP en PvdA. 

v Het kabinet-Beel zag zich geconfronteerd met twee centrale problemen: 
de wederopbouw van het land en het onafhankelijkheidsstreven in Indo
nesië. De introductie van de Marshallhulp was een enorme impuls voor de 
economische wederopbouw, die verder werd versterkt door een beleid ge
richt op liberalisatie van het handelsverkeer. Drees, minister van Sociale 
Zaken, kwam met zijn Noodwet Ouderdomsvoorziening, de voorloper van 
de AOW. De fysieke wederopbouw kwam niet erg voortvarend van de 
grond. Door een gebrek aan materialen en aan politieke sturing stokte de 
woningbouw in deze periode. Ten aanzien van Indonesië werd duidelijk 
dat het Nederlandse streven om Nederlands-ïndië tot een federatie te trans
formeren niet strookte met de aspiraties van de leiders van de Republik In- 
donesia. Het onafhankelijkheidsstreven van Indonesië dwong Nederland 
tot een grondwetswijziging, die door het kabinet-Beel werd voorbereid en in 
de eerste stemming een parlementaire meerderheid verkreeg, waarna het 
verkiezingen uitschreef.
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Deel 3: Het kabinet-Drees-Van Schaik 1948-1951 (drie banden)

Het kabinet-Drees-Van Schaik kende een bredere basis dan zijn voorganger, 
daar de KVP die de verkiezingen had gewonnen, de voor de Grondwets
wijziging benodigde tweederde meerderheid aan het regeerprogram wilde 
binden, waarvoor de rooms-rode combinatie werd uitgebreid met de CHU 
en de W D . Het kabinet-Drees-Van Schaik zou de soevereiniteitsover
dracht van Indonesië daadwerkelijk volbrengen, echter niet voordat het 
nog eenmaal een militaire poging deed de Indonesische kwestie naar Ne
derlandse voorkeur te regelen. Tevergeefs, bij gebrek aan internationale 
steun was Nederland gedwongen de strijd te staken. Naast de Indonesische 
kwestie stond de periode Drees-Van Schaik vooral in het teken van econo
mische liberalisatie, uitbouw van de verzorgingsstaat, rechtsherstel en de 
Koude Oorlog met het bijbehorende anticommunisme. De straffe teugels 
van het naoorlogse prijsbeleid werden wat gevierd, de geleide loonpolitiek 
echter bleef. Het uitbreken van de Korea-oorlog bracht Nederland economi
sche en militaire problemen, die het kabinet-Drees-Van Schaik niet meer tot 
een oplossing zou brengen. Een motie van wantrouwen over het beleid ten 
aanzien van Nieuw-Guinea, ingediend door W D-leider Oud, veroor
zaakte, ondanks het feit dat deze niet werd aangenomen, de val van het ka
binet. Minister Stikker van Buitenlandse zaken stapte op omdat zijn geest
verwante WD-fractie de motie ondersteunde, waarop ook de overige mi
nisters hun portefeuilles ter beschikking stelden.

Deel 4: Het kabinet-Drees I I 1951-1952 'één band)

Het kabinet-Drees II, grotendeels een reconstructie van zijn voorganger, 
kreeg de gelegenheid de onder het kabinet-Drees-Van Schaik bedachte op
lossingen voor de economische en financiële problematiek die de Koreacri- 
sis met zich bracht door te voeren. Het voerde een straf bezuinigingsbele l, 
waarbij een reële loondaling van 5% de meest in het oog lopende maatregel 
was, overigens geflankeerd door een daling van de investeringen die 20% 
zou moeten bedragen. Het defensiebudget werd, onder druk van de atlanti
sche bondgenoten, sterk opgeschroefd. De meeste departementen werden 
met pijnlijke ingrepen geconfronteerd, die, zeker in het licht van de nade
rende verkiezingen, tot de nodige politieke spanningen leidden.

De bestedingsbeperking was zo succesvol dat in het buitenland over 'le 
miracle hollandais' werd gesproken. Het tekort op de betalingsbalans werd 
omgebogen tot een overschot, en al tijdens de kabinetsperiode kon een aan
tal maatregelen worden teruggeschroefd.

Naast de bestrijding van de gevolgen van de Koreacrisis besteedden kabi
net en parlement veel aandacht aan zaken als de Europese en Atlantische 
integratie, het Nieuw-Guineabeleid, de structurering van de vervoerssector 
en onderwijsvernieuwing.
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Naast de delen in de serie Parlementaire geschiedenis van Nederland na 
1945  verschijnt jaarlijks een bundel Politieke Opstellen, waarin (vooron
derzoek van de CPG-medewerkers wordt .gepubliceerd. Tevens heeft het 
CPG in het recente verleden flankerende publicaties het licht doen zien. Zo 
verschenen prof. dr. G.M.J. Veldkamp Herinneringen 1952-1967. Le carnival 
des animaux politiques ('s-Gravenhage 1993) en De formatiedagboeken van ! 
Beel. Handboek voor formateurs ('s-Gravenhage 1994).

De voorbereidende werKzaamheden ten behoeve van deel 5, het kabinet- 
Drees Dl, zijn zodanig afgerond dat per 1 januari 1998 met het onderzoek ge
start kan worden,

Personele samenstelling per 1 januari 1998

Wetenschappelijk medewerkers:
mw. dr. C.C. van Baaien (directeur)
dr. J.W. Brouwer
drs. P.G.T.W. van Griensven
drs. P.B. van der Heiden
mr. drs. J.C.F.J. van Merriënboer
drs. J.J.M. Ramakers

secretariaat:
mw. LH. Broeder-Helsen

Bestuur Stichting voor Parlementaire Geschiedenis:
mr. E.M. d'Hondt (voorzitter)
drs. W.J. Deetman
prof. dr. L. Ginjaar
mr. Th.C. de Graaf
E. van Middelkoop
mr. H.H. Franke (ambtelijk secretaris)

Wetenschappelijke raad: 
prof. dr. J.Th.J. van den Berg 
prof. dr. J.L.J. Bosmans (voorzitter) 
prof. dr. E.C. Coppens 
prof. dr. A.E. Kersten
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LIJST VAN AFKORTINGEN

ARA Algemeen Rijksarchief
ARP Antirevolutionaire Partij
Bijl. Bijlage
CDA Christen Democratisch Appèl
CDU Christelijk-Democratische Unie
CEPAG Commission pour 1'Étude des Problèmes d’Après-Guerre
CHU Christelijk-Historische Unie
CNV Christelijk Nationaal Vakverbond
CPG Centrum voor Parlementaire Geschiedenis
CPN Communistische Partij van Nederland
CVP Christelijke Volkspartij
CVSE Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa
D'66 Democraten '66
DS '70 Democratisch Socialisten '70
EEG Europese Economische Gemeenschap
GPV Gereformeerd Politiek Verbond
HEK Verslag der Handelingen van de Eerste Kamer der Staten-

*♦, Generaal
HTK Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten- 

Generaal
KAB Katholieke Arbeidersbeweging
KNP Katholieke Nationale Partij
KVP Katholieke Volkspartij
MBFR Mutual Balanced Forces Reductions
MvA Memorie van Antwoord
MvT Memorie van Toelichting
NAC Nationale Arbeidsconferentie
NAVO Noord-Atlantische* Verdragsorganisatie
NIPO Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het 

Marktonderzoek
NOVA Nederlandse Organisatie van de Arbeid
NRC Nieuwe Rotterdamsche Courant
NSB Nationaal-Socialistische Beweging
NVB Nederlandse Volksbeweging
NVV Nederlands Verbond van Vakverenigingen
OVSE Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
PBO Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie
PPR Politieke Partij Radikalen
PTT Posterijen, Telegrafie en Telefonie
PvdA Partij van de Arbeid
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SDAP Sociaal-Democratische Arbeiderspartij
UDB Union Démocratique Beige
VARA Vereniging van Arbeiders Radio Amateurs
VDB Vrijzinnig-Democratische Bond
VN Vrij Nederland
VV  Voorlopig Verslag
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

108



OVER DE AUTEURS

G.A.M. (Hardy) Beekelaar (1933) studeerde geschiedenis te Nijmegen. Pro
moveerde in 1964 op het proefschrift Hollandse katholieke jongeren rond 
grondwetsherziening en herstel der hiërarchie (1847-1853). Was hoofddo
cent geschiedenis aan de KUN en is sinds januari 1996 interim-directeur 
van het CPG. Tevens is hij vice-voorzitter van de opleiding American Stu
dies,

J.W.L. (Jan Willem) Brouwer (1956) studeerde geschiedenis in Groningen en 
Parijs. Was van 1986 tot 1987 wetenschappelijk medewerker bij de Neder
landse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Sinds 1987 
verbonden aan het CPG als toegevoegd onderzoeker. Promoveerde in 1997 
op het proefschrift Divergences d'intéréts et mauvaises humeurs. La France 
et les pays du Benelux devant la construction européenne, 1942-1950.

P.G.T.W. (Peter) van Griensven (1963) studeerde economie te Tilburg. Was 
een jaar werkzaam in het voortgezet onderwijs als docent economische we
tenschappen. Sinds 1990 verbonden aan het CPG als toegevoegd onderzeker.

P.B. (Peter) van der Heiden (1965) studeerde politicologie te Nijmegen. 
Vanaf 1991 werkzaam bij het CPG als toegevoegd onderzoeker. Van 1994 tot 
1996 tevens werkzaam als beleidsmedewerker bij de faculteit Natuurweten- 
schapppen van de KUN.

J.C.F.J. (Johan) van Merriënboer (1962) studeerde geschiedenis en Neder
lands recht te Utrecht. Werkte twee jaar als docent economische weten
schappen en geschiedenis in het voortgezet onderwijs. Sinds 1990 als toege
voegd onderzoeker verbonden aan het CPG.

J.J.M. (Jan) Ramakers (1954) studeerde geschiedenis te Nijmegen. Van 1984 
tot 1986 medewerker bij de vakgroep Nieuwste Geschiedenis van de KUN. 
Toegevoegd onderzoeker bij het CPG sinds 1986,

M.H. (Maartje) Verweij (1971) studeerde geschiedenis in Nijmegen en Huil. 
Was van 1996 tot 1997 werkzaam bij het CPG. Thans werkzaam als mede
werker kwaliteitsbewaking bij de Arbeidsvoorziening.
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