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Meerjarig Onderzoeksprogram van het C.P.G. (1985-1988),. door: dr. P.F. Maas

Alvorens tot een gedetailleerd onderzoeksprogram voor 1985 en tot een globaal 
program voor de jaren 1985-1988 te komen, is het nodig enig inzicht te ver
schaffen in ontstaan, doelstelling, belang, methodiek, problematiek, onderzoek
materiaal en landelijk onderzoekskader van het C.P.G..

1 Ontstaan, structuur en personele bezetting van het C.P.G..
In het voorstel van de sectie Staats- en Bestuursrecht voor de vergadering van 
de Faculteitsraad van 14 april 1970 werd de wens uitgesproken oir. een wetenschap
pelijk medewerker met historische belangstelling c.q. opleiding aan te trekken 
voor de bewerking van het materiaal voor een parlementaire geschiedenis van 
Nederland sedert 1945, waar prof. Duynstee al eerder aan begonnen was. De Facul
teitsraad bewilligde in het verzoek en met ingang van 1 oktober 1970 werd Drs. 
J.L.J. Bosmans voor deze taak benoemd. Hij startte met de bestudering van de 
parlementaire geschiedenis van het tijdvak van het kabinet Schermerhorr.-Drees 
1945-1946. Gezien de ontsluitingstermijn van 25 jaar voor de notulen van de 
Ministerraad en zijn onderraden en ter vermijding van een onoverbrugbare achter
stand in het onderzoekswerk, werd het wenselijk geacht een tweede medewerker 
aan te trekken voor de bestudering van het tijdvak van het kabinet Beel 1946-1948. 
Door de wetenschappelijke leiding van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis 
van Nederland van na de Tweede Wereldoorlog -zoals de officiële naam luidt, 
door de Faculteitsraad op 16 februari 1971 vastgesteld - werd daarom begin 1971 
een subsidieaanvrage opgesteld, gericht aan Z.W.O. en met het verzoek middelen 
ter beschikking te stellen voor een medewerk(st)er, enkele student-assistenten en 
bijkomende reis- en onderzoekskosten. Z.W.O. liet weten, dat in geval van sub
sidiëring de Faculteit de verplichting moest aangaan om in 1975 alle kosten voor 
deze plaats geheel voor haar rekening te nemen. De Faculteitsraad bekrachtigde 
30 juni 1971 de aanvaarding van de aangeboden subsidie, inclusief de gestelde 
overnamevoorwaarde. Met ingang van 16 september 1971 begon Drs. Bogaarts zijn 
arbeid aan de parlementaire geschiedenis van het kabinet-Beel I. Overigens had 
Z.W.O. aan de subsidiëring ook nog de voorwaarde verbonden dat een landelijke 
coördinatie van het onderzoek naar de parlementaire geschiedenis tot stand zou 
komen, waaruit de Coördinatiecommissie voor de parlementaire geschiedschrijving 
in Nederland voortkwam.
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In 1977 bereikte het C.P.G, de personele sterkte, zoals deze in de meerjaren
planning van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid was vastgelegd: twee senior- 
raedewerkers (historici) en twee juniormedewerkers (jurist-econoom). Inmiddels 
was dr. Bosmans, kort voor het verschijnen van het door hem en prof. Duynstee 
geschreven deel I (Het kabinet Schermerhorn-Drees), eind 1976 vertrokken naar 
de afdeling Geschiedenis van de K.U.. Hij werd opgevolgd door dr. P.F. Maas, die 
tevens belast werd met de dagelijkse leiding van het C.P.G.. In een vroeg stadium 
na zijn aanstelling stelde de dagelijkse leiding nota's op betreffende de vooruit
zichten voor de volgende projecten (1948-1958), mede gebaseerd op de ervaringen 
van de eerste twee projecten ( 1945-1348).
In een door externe deskundiaen getoetste nota (1979)
constateerde hij dat alleen al de verwerking van het materiaal aan Handelingen 
en Notulen voor de periode 1948-1951 circa 5100 werkdagen zou vergen, hetgeen 
neerkwam op ongeveer 22 mensjaren. Let wel, Handelingen en Notulen voor zover 
relevant voor de zorgvuldig geselecteerde onderwerpen, dus geen volledige en 
integrale verwerking van alle Handelingen en Notulen. De dagelijkse leiding con
cludeerde dat met de beschikbare personele bezetting voltooiing van de volgende 
projecten te lang op zich zou laten wachten. Zij adviseerde te streven naar een 
team van tenminste zeven wetenschappers plus adequate administratieve ondersteuning, 
zodat specialisatie kon worden bereikt. Vier vaste medewerkers zouden, bijgestaan 
door een of meer juniormedewerkers een sector van het overheidsbeleid voor hun 
rekening moeten nemen, bijvoorbeeld de sector Financiën, Economische Zaken 
en Sociale Zaken, de sector Algemene Zaken, Grondwetswijzigingen, Justitie, Binnen
landse Zaken etc.. De verdeling der departementen over de teamleden hangt uiter
aard mede af van de omvang van de sectoren en de kwaliteiten van de uitvoerder(s).

Zou uitbreiding van het team onmogelijk zijn, dan lag liquidatie of wijziging 
van de doelstellingen van het C.P.G. voor de hand. Beide alternatieven zijn 
sedert 1979 afwisselend door de Faculteit overwogen. De facto koos het C.P.G. 
in goed overleg met de toenmalige decaan, pref. van der Grinten, voor het ver
zorgen van publicaties over de naoorlogse parlementaire geschiedenis, die wel
iswaar alle direct of indirect het Drees-project ondersteunen, maar primair ten 
doel hadden het bestaansrecht van het C.P.G. ook landelijk te bewijzen. De 
wetenschappelijke leiding en het Faculteitsbestuur namen de conclusies over en 
het C.P.G. kreeg de machtiging om naar additionele financiering van het C.P.G. 
te gaan zoeken. De Faculteit was in een oeriode van krimpende middelen uiteraard 
niet in staat om zelf de voorgestelde uitbreiding van het C.P.G. te financieren. 
Prof. Duynstee en de wetenschappelijke leiding hebben vervolgens contacten ge
legd met de minister-president, de ministers van Binnenlandse Zaken, Onderwijs 
en Wetenschapsbeleid, met de voorzitter van de Tweede Kamer en met een aantal 
wetenschappelijk geinteresseerden.
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De poging om additionele middelen voor het C.P.G. te verwerven is ondersteund 
door de Faculteit en door het College van Bestuur, terwijl ook de Raad van 
Advies van het C.P.G. de plannen goedkeurde en alle medewerking verleende.
Consultaties door het ministerie van O. enW. resulteerden in 1982 tot positieve 
<jdvif'zen van de Rijkscommissie voor de Vaderlandse Geschiedenis, de Coördinatie
commissie, de S.H.O. en Z.W.O., hoewel over modaliteiten de opvattingen uiteen
liepen en de relatief geringe wetenschappelijke produktie van het C.P.G. vraag
tekens opriepen.

In het kader van de personele uitbreiding van het C.P.G. kwam indertijd 
(1980) de wenselijkheid om de positie van het C.P.G. binnen de Faculteit 
te herzien aan het licht in dier voege, dat het C.P.G. een eigen wetenschap
pelijke leiding zou krijgen en derhalve de koppeling aan de sectie Staats-en 
Bestuursrecht gemarginaliseerd zou worden tot een koppeling van de leerstoel 
Staatsrecht aan de toekomstige Raad van Advies. De dagelijkse leiding zou 
ook de wetenschappelijke leiding gaan verzorgen. Het Faculteitsbestuur stemde 
in met deze herstructurering.
Het overlijden van Prof. Duynstee schiep een onvoorziene en nieuwe situatie.
Na de nodige verwikkelingen, die de onderhandelingen met "Den Haag" over de 
uitvoering van het kabinetsbesluit tot oprichting van een deels door de over
heid te financieren nationale stichting voor de parlementaire geschiedschrij
ving niet vergemakkelijkten, laat staan bespoedigden, besloot de Faculteit 
tot de instelling van een Algemene Wetenschappelijke Leiding met limitatief 
opgesomde bevoegdheden. De hoogleraren Kortmann, Moorman van Kappen en Manning 
waren desgevraagd bereid tot de A.W.L. toe te treden, waarvan de directeur 
van het C.P.G. als secretaris deel uitmaakt. De bevoegdheden van de A.W.L. 
betreffen voornamelijk de voortgangscontróle en toetsing van de C.P.G.-publi
caties. De directeur oefent de dagelijkse wetenschappelijke leiding uit en 
draagt de (redactionele) eindverantwoordelijkheid van de Dreesprojecten.

[n october 1982 besloot het kabinet-Van Agt III om op bepaalde voorwaarden 
fl. 400.000,—  per jaar beschikbaar te stellen voor het C.P.G.. Al eerder had 
Wetenschapsbeleid een "voorschot" van fl. 200.000,—  vrijgemaakt, waardoor er twee 
nieuw medewerkers aangetrokken konden worden. De Faculteit deblokkeerde voor 
twee jaar één van beide junior-plaatsen. In afwachting van de ontwikkelingen rond 
en met het C.P.G. had het faculteitsbestuur eerder de vervulling van twee junior- 
vacatures geblokkeerd, welk besluit mede ingegeven was door de aangekondigde 
bezuinigingsoperaties. Het College van Bestuur van de K.U. verzekerde het voort
bestaan van het C.P.G. door in 1983 de bezuinigingsaanslag op de Faculteit aan
zienlijk te verminderen (fl. 300.000,— ) onder uitdrukkelijke verwijzing naar 
de bekostiging van het C.P.G..
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Deze verwijzing was het gevolg van het standpunt van de Faculteit dat de 
voorgenomen bezuinigingen tot de liquidatie van het CPG zouden moeten leiden.
Aan het CPG zijn momenteel verbonden: twee senior-medewerkers, twee junior
medewerkers betaald door O. en W., een gedetacheerde wetenschappelijk hoofd- 
medLworkor en een part-time typiste. De voorstellen van de K.U.N. gaan uit van 
vier va^te senior-medewerkers, drie junior-plaatsen en 1,5 administratieve 
kracht. De Faculteit verplichtte zich om twee senior-, een junior- en 1,5 admini
stratieve medewerk(st)ers voor haar rekening te nemen. Het aanvankelijke voor
behoud met het oog op komende bezuinigingen is door de eerder genoemde reductie 
van de 30% aanslag door het C.v.B, vervallen.

2. Algemene doelstelling.
Het CPG beoogt het vervolg te verzorgen op de beschrijving van de parlementaire 
geschiedenis van Nederland van de hand van W.J. van Welderen Rengers (Schets 
eener parlementaire geschiedenis van Nederland) en P.J. Oud (Het Jongste Ver
leden) zulks voorshands 1918.
Per regeringsperiode - te beginnen met Schermerhorn-Drees 1945 - 1946, zullen 
met tussenpozen de delen verschijnen. Als deze opzet slaagt, dan is in Nederland 
een parlementaire geschiedenis vanaf 1849 voor handen, alhoewel de aanpak in de 
te onderscheiden perioden nogal verschilt. Hoewel in de oorlogsjaren het parle
ment niet bijeenkwam en dus strikt genomen parlementaire geschiedschrijving over 
dit tijdvak onmogelijk is, zal men De Jong toch een plaats in deze reeks kunnen 
geven, omdat hij ook aandacht besteedt aan de activiteiten van de overheid (de 
Londense regering en de secretarissen-generaal in Nederland b.v.). Voor zover 
bekend is in geen ander land een parlementaire geschiedschrijving over een zo 
lange periode aanwezig. Het staat vast dat de werken van Van Welderen Rengers 
en Oud door met name juristen en historici, maar ook door ambtenaren, journalisten, 
studenten en een relatief breed publiek intensief en met vrucht gebruikt worden. 
Verder gaan op de ingeslagen weg is derhalve van belang voor onderwijs, weten
schap en samenleving. Het eerste deel in de reeks vergde zes jaar arbeid. Dat 
deel bestreek slechts één jaar regeringsbeleid, waarin het parlement nog nauwe
lijks functioneerde en waarover relatief veel literatuur bestond. De omvang van 
deel I mag illustratief heten voor de hoeveelheid werk, dat desondanks verzet 
moest worden. Naast andere oorzaken, laat de verschijning van deel II, het 
kabinet-Beel 1946-1948, op zich wachten doordat een overstelpende hoeveelheid 
materiaal bewerkt moest worden. Kon Bosmans volstaan met bijvoorbeeld 2 delen 
Handelingen, Bogaarts moest 18 delen doorploegen en voor de periode 1948-1952 
liggen 50 delen Handelingen nog (goed)deels braak, waarna de omvang tot 1958 
ieder jaar met 20% toeneemt.
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De explosieve welvaartsgroei en dito toeneming van de overheidsbemoeiing na 
1958 scheppen bijzondere problemen met betrekking tot de onderzoeksmethodiek 
en systematiek. Het CPG heeft er geen twijfel over laten bestaan dat zelfs 
met een 7-mansbezetting de achterstand niet ingelopen kan worden.

3̂ Onderzoekmateriaal.
a) Notulen Ministerraad en Onderraden.

Voor ons onderzoek mogen wij gebruik maken van de Notulen van de Minister
raad en de Onderraden, welke berusten in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag.
De Notulen van de Ministerraad geven in het kort de discussies weer die gevoerd 
zijn naar aanleiding van een bepaald aan de orde gesteld onderwerp.
Bij de meeste onderwerpen - ontwerpen van wet, maatregelen van bestuur 
of nota's - vinden echter in het geheel geen gedachtenwisselingen plaats 
en worden alleen textuele opmerkingen gemaakt. Bij het toenemen van de 
overheidstaken, van de gecompliceerdheid van de aangesneden thema's en van de 
spanningen binnen het kabinet - gevolg van bijvoorbeeld de ontwikkelingen in 
het land zelf - worden de discussies echter uitvoeriger en nemen de Notulen 
in omvang toe.
Door de geweldige groei van de wetgevende activiteit en de steeds meer over
leg vergende Indië-zaak was de omvang van de Notulen voor de periode-Beel 
ten opzichte van het kabinet Schermerhorn-Drees reeds verviervoudigd.
In de periode 1948-1952 zet deze stijgende lijn zich voort, mede vanwege 
het toenemende overleg over financieel-economische onderwerpen, de inter
nationale spanningen en de crisis-Stikker in 1951.
Van de Onderraden van de Ministerraad, waarvan de Notulen door ons eveneens 
bestudeerd worden, is met name de Raad voor Economische Aangelegenheden van 
belang.
Voor het onderzoek is het interessant te weten of een bepaald wetsontwerp, 
dat in de Kamer aan de orde wordt gesteld, vooraf in de Ministerraad of een 
Onderraad tot bepaalde discussies heeft gevoerd. Of, om de Indië-kwestie te 
nemen, hoe men tot bepaalde besluiten of instructies is geraakt. De onderzoekers 
nemen alleen de vermelding van de discussies over. Van hamerstukken, mededelingen 
en zaken die personen betreffen, alsmede de textuele discussies worden in de 
meeste qevallen geen aantekeningen gemaakt.
Het is onmogelijk een overzicht te geven van de gehele wetgevende arbeid, te 
beginnen bij de departementsambtenaar tot de afkondiging met alle daartussen 
liggende textuele wijzigingen, verschuivingen en dergelijke.
Hoewel wij theoretisch de beschikking hebben over de bijlagen bij de agenda van 
de verschillende Raden, zou het - afgezien van de wijze van opbergen, die zulks 
goeddeels verhoedt - fysiek niet mogelijk zijn alle stukken te raadplegen, te 
ficheren en te gebruiken.



- 78 -

De Notulen geven, samengevat, soms een goede achtergrond bij een bepaald voorstel 
cf besluit. In de jaren die tot nu toe zijn onderzocht (1945-1951) was het, 
behoudens enkele onderwerpen, zeker geen opwindende lectuur en dienden de 
Notulen meer als besluitenlijst dan als bron.
Dat een en ander mede afhankelijk is van de "hand" van de notulist, doet hopen 
voor de toekomst. De zekerheid dat om de paar jaren na de oorlog de Notulen 
in omvang bijna verdubbelen, doet dan weer vrezen dat alleen bij uitbreiding 
van de staf het materiaal onder controle te krijgen is.

b) Handelingen der Staten-Generaal.
Voornaamste bron voor het onderzoek blijven de Handelingen der Staten-Generaal.
Dat deze tevens de omvangrijkste bron vormen wordt duidelijk als men bedenkt 
dat voor het tijdvak 1945-1946 circa 3000 pagina's - Verslag en Bijlagen - 
bewerkt moesten worden en voor de periode 1946-1948 het dubbele. Voor de periode 
1948-1952 ziet het Centrum zich geplaatst voor een totale hoeveelheid wetgeving 
waarvan de schriftelijke en mondelinge behandeling in de Staten-Generaal ruim
36.000 pagina's beslaan.
Alle toelichtingen in het parlement recht te doen in het verhaal is een eerste
richtlijn; de toch altijd beperkte omvang van het te schrijven boek een tweede.
Tussen beide lijnen een qoede middenwea te vinden en toch de levendigheid van
ae aebatten in de eerste en tweede vergaderzaal van het land te behouden is de
zware opgave waarvoor de auteurs zich bij de bewerkinq van deze bron qesteld zien. 
Voor de meer technische aspecten van de wetgevende arbeid zal een ruim gebruik
worden gemaakt van de voorhanden zijnde specialistische literatuur over de 
belangrijkste wetgeving. Ook bieden de jaarverslagen, die vanaf 1945 door 
sommige departementen zijn uitgebracht, vaak een uitstekende leidraad bij de 
beschrijving van de wetgeving.

c) Dagbladen, weekbladen, periodieken.
Het onderzoek strekt zich mede uit tot de grote landelijke dagbladen, enkele 
weekbladen, partij organen en andere periodieken. De bladen zullen worden door
genomen op voor het onderzoek relevante artikelen. Het geheel wordt geficheerd 
en in kaartenbakken opgenomen. Van de belangrijkste stukken worden fotocopieën 
gemaakt, welke systematisch in een onderwerpmap worden opgeborgen, samen met 
aantekeningen van het overige materiaal.
Voor een juist begrip van de jaren 1948-1952 is selectief gebruik van de dag- en 
weekbladen onontbeerlijk, zo wijst nu de praktijk van enkele jaren onderzoek 
wel uit.
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Naast het feitenmateriaal dat betrekking heeft op de bestuurlijke en wetgevende 
arbeid van de Kabinetten en dat vooral ontleend wordt aan de Notulen van de 
Ministerraad en de Handelingen, bieden de kranten opinies van vooraanstaande 
politici over de politiek van rie dag en de politiek van hun partij, waarvan de 
kranten direct of indirect spreekbuis waren. De zogenaamde "Sterartikelen" van 
de politieke leider van de KVP en sedert juli 1946 in de Tweede Kamer fractie
leider van die partij, Mr. C.P.M. Romme, in de Volkskrant zijn hiervan een 
treffend voorbeeld. Romme heeft, zoals hij enige jaren geleden nog in een 
TV-interview onderstreepte (KRO 27-2-1972), nooit het plan gekoesterd om zijn 
memoires te schrijven. Hij verwees ieder, die in zijn politiek denken en 
handelen van de na-oorlogse jaren geinteresseerd was, naar de talloze "columns" 
die hij gevuld heeft met zijn veelal moeilijk te ontwarren proza.
Opiniërende artikelen van Bruins Slot of Schouten in Trouw, om een ander voor
beeld te noemen,- geven de mening van de ARP over heel wat meer onderwerpen weer,
dan alleen bij bestudering van de Handelingen naar voren zou zijn gekomen.
Dc commentaren van het Vrije Volk en Het Parool, vaak in vehemente be
woordingen, werpen meer licht op de gedachtenwereld van leidende kringen in 
en rond de P.v.d.A. dan hetgeen door deze partij in de Kamers naar voren 
werd gebracht; daar immers veroorzaakte de overweging regeringspartij te zijn 
(in eerste aanleg tot 1958) een matiging van standpunten.
De NCR wordt eveneens door ons gebruikt vanwege de waardevolle beschouwingen 
over de (juridische aspecten bij) het parlementaire gebeuren aan het Binnenhof. 
Sommige onderwerpen zijn uitsluitend, indien men later verschenen literatuur 
buiten beschouwing laat, te vinden op de voorpagina's van de bladen.
Zo verscheen begin 1950 in dag- en weekbladen een aantal artikelen van leidende 
KVP-politici als onderdeel van een belangwekkende discussie over het karakter 
van deze partij. Deze en andere gebeurtenissen, waarvan slechts middels een 
uitgebreid dag- en weekbladenonderzoek kennis kan worden genomen, werkten 
weer door op de partijpolitieke verhoudingen.

De lijn in het onderzoek van de kranten is als volgt:

De Volkskrant - Romme, Andriessen
Het Vrije Volk - Van der Goes van Naters, Hofstra
Trouw - Bruins Slot, Schouten
Het Parool - Pieter 't Hoen (Goedhart), Van Heuven Goedhart.

Deze dagbladen worden systematisch bewerkt.



- 80 -

Daarnaast worden geraadpleegd:

De Maasbode Stokman
De Tijd
Algemeen Handelsblad 
De Waarheid

Kerstens

De Groot, Baruch
Het Binnenhof Kortenhorst.

Van de weekbladen, die voor het onderzoek van belang bleken, kunnen genoemd 
worden:

Vrij Nederland 
De Groene Amsterdammer-

Van Randwijk, Den Uyl, Schermerhorn, Vos 
vooral Samkalden over Indië 
Van Hamel over Indië.Elseviers Weekblad

De Linie
Je Maintiendrai Spreekbuis van de Nederlandse volksbeweging 

Ten Hagen.Christofoor

Van de periodieken zijn de belangrijkste: Socialisme en Democratie, Paraat,
A.R.-Staatkunde, Katholiek Staatkundig Maandschrift, Economisch-Statistische 
Berichten, Nederlands Juristenblad en het Sociaal Maandblad Arbeid,
De parlementaire rubrieken in Paraat en KSM bieden de mogelijkheid tot een 
snelle eerste oriëntatie op die onderwerpen, welke in de Staten-Generaal 
tot de meest belangwekkende discussies aanleiding gaven.
Het kranten onderzoek zal voornamelijk worden verzorgd door student-assistenten. 
Voorzover de dag- en weekbladen niet voorhanden zijn in de Nijmeegse Universi
teitsbibliotheek of het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) zal dit onder
zoek moeten worden verricht op de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

d) Literatuur.
Over de na-oorlogse geschiedenis van Nederland is nog weinig geschreven, behou
dens dan over Indonesië.
Slechts enkelen hebben hun memoires gepubliceerd (Stikker, Drees sr., Beyen, 
Algra, Van Mook, Bruins Slot, Jonkman, wiens tweede boekdeel over de na-oorlogse 
periode onlangs is verschenen), anderen hebben een poging daartoe gedaan 
(Tilanus sr., Vondeling, Luns, Schmelzer).
Nog moeilijker wordt het om iets te weten te komen over de dramatis personae 
zelf. Slechts enkelen hebben interviews afgegeven en het vergt veel tijd deze 
op te zoeken in de krantenfolianten op de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.



Veel werd gevonden ten tijde van de herdenking van de bevrijding in 1965 en 1970. 
Mensen als Beel, Burger, Romme, Schermerhorn, Gielen, Prins Bernhard lieten 
zich toen uit over de na-oorlogse Nederlandse situatie.
In dit opzicht verschaft Vrij Nederland veel informatie; daarnaast mogen 
het Leidsch Dagblad, De Leeuwarder Courant en het Algemeen Handelsblad van 
mei 1970 niet onvermeld blijven. De monografieën beperken zich voornamelijk tot 
de Indië-kwestie en de Nieuw-Guineaaffaire (Smit, Duynstee), tot enige onder
delen van de partijpolitieke geschiedenis (Ruitenbeek, Manning, Smeenk, De Jonge, 
Gortzak, Koejemans) en enkele sociaal-economische aspecten(De Jong Edz., Wind- 
müller). Voor bepaalde facetten van de parlementaire geschiedenis kan men te 
rade gaan bij Hoek, Kortenhorst en Duynstee.
Dat de recente geschiedenis van Nederland, zoals dat in het zelfbewuste Enge
land gebeurt, heeft geleid tot discussies in de dag- en weekbladen, waardoor 
weer anderen zich verplicht voelen om via memoires hun visie op een tijdvak 
te geven of historici stimuleerden om deze jongste geschiedenis te penetreren, 
kan moeilijk gezegd worden.
Gelukkig zijn er uitzonderingen, die door publicaties, interviews of het 
beschikbaar stellen van hun archivalia trachten het recente verleden van 
Nederland op het vlak van de politieke geschiedenis relief te geven en het 
gevoerde beleid achteraf te toetsen. Aldus wordt de contemporaine historicus 
in staat gesteld en gestimuleerd het object van zijn vorsingen goed te onder
kennen, beeldvervalsing te voorkomen en geïnteresseerde tijdgenoten - ook van 
dat verleden - bij dit proces van overdenking te betrekken. Aldus kan ook in 
Nederland zoals in de Angelsaksische landen het recente verleden tot goede 
discussies voor een breed geinteresseerd publiek aanleiding geven en een 
literaire traditie doen wortelen.

e) Archieven en interviews.
Raadpleging van departementale en persoonlijke archieven zal in een groot 
aantal gevallen onvermijdelijk zijn. Departementaal onderzoek kan inzicht ver
schaffen in de aard en betekenis van regeringsdaden, terwijl de persoonsarchieven
de interacties tussen politici en gevoerde politiek verhelderen. Nadrukkelijk 
streeft het CPG ernaar dit tijdrovende onderzoek tot het hoogst noodzakelijke 
te beperken. Diepteonderzoek geschiedt alleen dan als het primaire bronnen
materiaal (Handelingen, pers) teveel vragen onbeantwoord laat.
Prof. P.J. Oud beschikte bij het concipiëren van zijn oeuvre over een veel
zijdige deskundigheid én ervaringsgegevens. De schriftelijke bronnen waarmee 
het CPG het moet doen, onthullen niet altijd de ware of beslissende beweeg
redenen voor de handelswijze van verantwoordelijke politici of ambtenaren.
Door intervieuws met tijdgenoten kan men deze alsnog op het spoor komen.
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Maar goed voorbereide, op stukken gebaseerde,interviews vragen veel tijd, 
temeer daar de resultaten vaak aan en bij andere tijdgenoten getoetst 
moeten worden. Het CPG nam reeds een aantal interviews af, o.m. met Gielen, 
Rutten, Anak Agung, Drees en Lieftinck. Helaas wreekt de onderzoek-achter- 
stand zich in die zin dat vele hoofdrolspelers uit de periode 1948-1958 
inmiddels overleden zijn. Vooralsnog heeft het CPG besloten de interviews 
vooruit te schuiven met oog op vruchtbaarheid en te hanteren als sluitstuk 
van het onderzoek.

4 Selectie.
In een verslag van het C.P.G. van augustus 1973 werden de doelstellingen van het 
C.P.G. als volgt geformuleerd:
"Wij beogen het vervolg op de beschrijving van de parlementaire geschiedenis
van Nederland.... Per regeringsperiode - te beginnen met Schermerhorn-Drees
1945-1946 - zullen met tussenpozen de delen verschijnen... Meer dan Van Welderen 
Rengers en Oud hebben gedaan, zullen wij aandacht besteden aan die factoren, 
die invloed hebben uitgeoefend op de besluitvorming binnen het parlement, wij 
zullen ons niet beperken tot de parlementaire geschiedschrijving in engere zin, 
d.w.z. de beschrijving van de geschiedenissen in het parlement op grond van de 
Handelingen der Staten Generaal alleen.
Ofschoon de bewerking van de Handelingen der Staten-Generaal centraal blijft staan, 
zal tevens behandeld worden, hetgeen zich blijkens krantenverslagen, publikaties, 
meetings en communiqué's voordeed bij de politieke partijen, het georganiseerde 
bedrijfsleven en andere relevante sectoren.
Het ligt echter geenszins in onze bedoeling om een doorlichting te geven van de 
gehele samenleving. Slechts die maatschappelijke ontwikkelingen krijgen de aan
dacht, waarvan de weerslag in het parlement duidelijk is aan te tonen.......
Destijds stond het C.P.G. het schrijven van handboeken voor ogen, waarin vrij 
uitputtend verslag gedaan zou worden van de wording van de wetten, de politieke 
verwikkelingen, de interactie tussen politiek en samenleving, partijpolitieke 
en maatschappelijke ontwikkeling en structuren, de publieke discussies en de 
samenhang tussen al deze verschijnselen onderling. Deze pretentieuze opzet bleek 
al snel alleen operationeel voor het eerste deel. De ervaringen met het tweede 
leerden dat forse selectie noodzakelijk was, wil het geheel in één boekwerk van 
maximaal 700 pagina's bijeengebracht kunnen worden. De omvang van het onder
zoekmateriaal voor het derde deel (het kabinet-Drees - Van Schaik) kwadrateerde 
de selectieproblematiek, waaraan in een vroeg stadium veel aandacht besteed is 
en waarvan de interimrapportage van 1979 de weerslag bevat.
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Als selectiecriteria hanteerde het CPG-team:
1q De politieke relevantie. De geselecteerde onderwerpen vormden voor regering 

cn parlement reden tot het politieke profileren van standpunten o.m. van
uit hun maatschappijvisies.

11e De structurele relevantie. Wetgeving, nota's, discussies moeten van in
grijpende betekenins zijn geweest voor structuur en functioneren van onze 
samenleving.

je De tijdgeest. Voor het betreffende tijdvak karakteristieke ontwikkelingen, 
gedragingen en opvattingen dienen vastgelegd te worden. Daaronder valt 
ook de noodzaak het verschillende karakter van de opeenvolgende kabinetten 
zichtbaar te maken, hetgeen de beschrijving per kabinetsperiode recht
vaardigt .

£e Thematische groepering. In de periode 1948-1951 komen een drietal thema's 
sterk op de voorgrond: het doorzettend sociaal-economisch herstel, de 
liquidatie van Nederlands-Indië en de integratie van Nederland in Europees
- en Wereldverband. Bij wijze van rest-thema wordt daar nog een deel Wet
geving en Bestuur aan toegevoegd voor onderwerpen, die zich niet of moei
lijk lenen voor behandeling in het kader van de eerder genoemde thema's. 
Derhalve zal het derde deel in vier onderdelen uiteen vallen en aan
zienlijk minder dan de voorafgaande delen "departementaal" ingericht worden. 
De departementale benadering bemoeilijkt het zichtbaar maken van samen
hangen én zou tot een soort catalogus c.q. inventarisatie van de diverse 
sub-onderwerpen voeren. Een soort Schuurman-Jordans dus.

5e De continuïteit. In voorafgaande delen aan de orde gestelde thema's moeten 
in beginsel in de tijd verder behandeld worden.

6e De beperkingen in tijd, mankracht en aanvaardbare omvang van het beoogde 
deel (max. 700 pag.).
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Met behulp van Parlement en Kiezer, Keesings Historisch Archief, Volkskrant, 
Troonredes, regeringsverklaringen, formatieaccoorden en partijprogram's , 
de Notulen van de Ministerraad en de Algemene Beschouwingenftoetste het C.P.G.- 
team het onderzoekmateriaal aan de selectiecriteria, hetgeen resulteerde in een 
voorlopige lijst van onderwerpen, die in ieder geval nader onderzocht moeten 
worden. In een zo vroeg mogelijk stadium wordt besloten of het betreffende onder
werp voldoende relevantie bezit voor opneming in het totaal verhaal. Onderwerps- 
gewijs worden dossiers gevormd met daarin minimaal excerpten van de behandeling 
in kabinet en parlement, perspublicaties terzake, relevante (vak)literatuur, 
relatie van het onderwerp met partijprograms en regeringsbeleid, en uitmondend 
in een zgn. werktekst, dat is een geintegreerde samenvatting van de onderzoeks
resultaten. Ook van de actores worden dossiers aangelegd.
Pas als het onderzoek in de volledige breedte is afgesloten, kan tot een defi
nitieve selectie en thematische yroepering besloten worden, welke dan stellig 
vele onderzoeksresultaten ongebruikt laten. Deze zullen evenwel hun weg vinden 
naar flankerende publicaties,zoals de jaarlijkse bundel "Politieke Opstellen".
Ten einde de voortgang van het onderzoek zoveel mogelijk onafhankelijk te 
maken van de toevallige uitvoerder, worden de dossiers voorzien van relatief 
veel basismateriaal, zodat het werk door een opvolger overgenomen kan worden.
Het verleden leerde dat ziekte of verloop zeer bezwaarlijk kan zijn als de 
betrokken medewerk(st)er teveel in het hoofd en te weinig in dossiers opsloeg.

5 Methodiek.
Het C.P.G.-team was, is en blijft ook in de toekomst interdisciplinair samenge
steld. Naast historici maakten steeds juristen deel uit van de staf en sedert 1976 
ook een econoom. Bekend mag verondersteld worden dat interdisciplinaire samen
werking naast voordelen ook bijzondere problemen oproept. Dat geldt a fortiori 
indien van juristen of economen een bijdrage verwacht wordt aan onderzoek en 
studies van overwegend historische aard. De ervaringen met de eerste twee 
projecten leerden dat het gevaar bestaat van zeer uiteenlopende benaderingen van 
de verschillende overheidssectoren door de naar discipline onderscheiden mede- 
werk(st)ers. Aangezien het C.P.G. primair geschiedschrijving beoogd, zal van 
de verantwoordelijke auteur/redacteur verlangd worden dat hij zorg draagt voor 
voldoende consistentie in onderzoek en beschrijving. Hij kan dat bereiken door 
de hoofdlijnen te bepalen na zich vergewist te hebben van elementair basis-mate- 
riaal zoals Algemene Beschouwingen, Notulen Ministerraad etc..
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Voorts zal hij zich moeten verdiepen in de relevante literatuur, niet alleen 
over de meer algemene, maar ook over de specifieke onderwerpen, zodat hij bij 
machte is het historisch moment in het (parlementair) gebeuren aan te geven.
Zoals boven medegedeeld zal naar een chronologisch-thematische indeling van 
onderzoek en beschrijving gestreefd worden.

h Belang.
Het onderzoek van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis is er op gericht na

slagwerken van wetenschappelijk verantwoord gehalte op te leveren voor velerlei 
disciplines. Tegelijk moeten deze naslagwerken de beoefenaren van deze disciplines 
stimuleren tot aanvullend en gedetailleerd onderzoek, door bijvoorbeeld inten
sievere raadpleging van archiefmateriaal. Hoofdzaak blijft dat de serie over de 
Parlementaire Geschiedenis van Nederland de vrijwel ontoegankelijke parlementaire 
gebeurtenissen ontsluit en voor de problemen, waarmede regeringen en kamers hebben 
geworsteld, belangstelling wekt. Dat hiermede tevens een groot maatschappelijk 
belang is gediend, zal elders worden onderstreept. Dat het hier genoemde weten
schappelijk belang voor staatsrechtdeskundigen, historici, politicologen en 
sociologen en tal van andere disciplines en beroepen- b.v. journalisten - aan
wezig is, bewijst de ontvangst van het deel I van deze Parlementaire Geschiedenis 
van Nederland (Duynstee-Bosmans) bij deze disciplines, waar dat deel I wordt 
gebruikt als handboek, naslagwerk en vertrekpunt voor verdere onderzoekswerkzaam
heden. Dat kan ook worden afgemeten aan de frequentie, waarmede dat deel I reeds 
als vindplaats in veel publicaties op velerlei terrein wordt gehanteerd. Om 
echter aan de standaarden van handboek, naslagwerk en voorlopige synthese van 
gecompliceerde stof te kunnen blijven voldoen, zal het onvermijdelijk 
zijn de produktie van de Parlementaire Geschiedenis van Nederland aan een team 
van wetenschappelijke onderzoekers over te laten, teneinde de steeds omvang- 
rijker wordende stof te bemeesteren. Het wetenschappelijk belang is er groot 
genoeg voor.
Reeds bij de selectie van het materiaal voor deel I is er voor gekozen de maat
schappelijke relevantie sterk te laten wegen. In die zin dat: probleemstelling 
en beschrijving moesten inzicht geven in de recente geschiedenis, waaruit het 
heden kan worden begrepen. Voor journalisten, politici, ambtenaren en in het 
algemeen voor maatschappelijk geïnteresseerden dient er met deze serie publi
caties over de Parlementaire Geschiedenis van Nederland materiaal voor handen 
te komen, waaraan meer recente gebeurtenissen en ontwikkelingen getoetst kunnen 
worden of waarmede de wortels voor vele hedendaagse maatschappelijke-en politieke 
problemen worden bloot gelegd.



Juist in een democratie als die van Nederland is het van groot belang, dat 
er achteraf een discussie en verantwoording plaatsvindt ten aanzien van het in 
het verleden gevoerde beleid of in het algemeen ten aanzien van handelingen 
van publiek belang. Wordt de achterstand van de contemporaine geschiedschrijving 
te groot, dan kunnen waanvoorstellingen omtrent het feitelijk gebeuren in het 
verleden een eigen, ontwrichtend leven gaan leiden. Zo is de overheid soms ge
noodzaakt te interveniëren en gerichte opdrachten te geven om bepaalde lacunes 
op te vullen (Indonesië, Molukkenprobleem, Mentenaffaire). Indien niet tevens 
de geschiedenis van het parlementaire gebeuren, welke ten grondslag ligt aan de 
moderne Nederlandse staat, wordt beschreven, blijft het onduidelijk waarom be
paalde beslissingen zijn genomen, en is de mogelijkheid groot van het verlies aan 
vertrouwen in het democratisch bestel ten gevolge van niet achterhaalde, maar 
wél functionerende misverstanden en onwaarheden. De parlementaire geschiedenis 
van Nederland kan op zijn minst een eerlijk antwoord geven op de vraag: waarom 
regering en volksvertegenwoordiging op een bepaald moment zó hebben beslist.

Landelijk onderzoekskader.
De beoefening van de parlementaire geschiedschrijving te Nijmegen kan als een

case-study worden gezien van goede landelijke coördinatie in de gammasfeer. 
Aangezien Z.W.O. bij de toekenning van subsidie voor het project-Nijmegen 
(nr. 4 3-17 ) - op grond waarvan in 1972 kon worden gestart met een tweede mede
werker - de voorwaarde had gesteld dat het onderzoek landelijk diende te 
worden afgebakend met beoefenaren van de rechtswetenschap ( staatsrecht, 
parlementaire geschiedenis), van de geschiedwetenschap en van de politicologie 
van alle universiteiten en hogescholen, is in het najaar van 1971 opgericht 
de Coördinatiecommissie voor de beoefening van de parlementaire geschiedenis 
van Nederland. Deze commissie werd opgezet op een vergadering van alle be
oefenaren in Nederland van de parlementaire geschiedenis van Nederland in de 
ruimste zin.
Allereerst werd er naar gestreefd de werkzaamheden onderling af te bakenen.
Daaruit resulteerde dat Nijmegen - het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis - 
de naoorlogse parlementaire geschiedenis zou schrijven op basis van het materiaal, 
zoals onder 3 vermeld. Deze toewijzing betekent absoluut geen claim op het gehele 
onderzoeksveld, aangezien detailstudies over parlementair-historische onderwerpen 
uit de te Nijmegen bestudeerde tijdvakken juist als ondersteuning worden toege
juicht. Wél is hiermede vastgelegd dat Nijmegen in het onderzoek van het Neder
landse politieke verleden een zwaartepunt heeft: de recente parlementaire geschiede
nis ter voortzetting van de serie-Van Welderen Rengers en Oud.
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Vervolgens heeft de Coördinatiecommissie Z.W.O. geadviseerd bij de toewijzing 
van gelden voor projecten op het gebied van de beoefening van de parlementaire 
geschiedenis van Nederland in brede zin. Hieruit is onder meer ontstaan het Docu
mentatiecentrum Politieke Partijen te Groningen (Prof. Dr. I. Lipschits).
Bovendien is getracht binnen de Coördinatiecommissie tot uitwisseling van er
varingen en gegevens te komen. Tenslotte zijn soms ook gezamenlijke onderzoeks
projecten ondernomen. De Coördinatiecommissie heeft gefunctioneerd als werkge- 
meenschap-sans-titre en gold bij de leiding van Z.W.O. als model-experiment.
De geringe mogelijkheden in de afgelopen jaren om daadwerkelijk via de Coördinatie
commissie tot stimulering van onderzoek op het vlak van de parlementaire geschie
denis van Nederland over te gaan door middel van toewijzing van geldelijke steun 
via Z.W.O. heeft de commissie beroofd van een van haar belangrijkste taken. De 
Coördinatiecommissie heeft derhalve gemeend in een groter verband te moeten op- 
qaan teneinde vast te kunnen blijven houden aan de wens de beoefening van de 
geschiedbeschrijving van het Nederlandse politieke verleden ,gecoördineerd met 
anderen te kunnen blijven beoefenen en steunen, onder meer door voordrachten te 
doen tot het toewijzen van gelden via Z.W.O.. Derhalve is de Coördinatiecommissie 
onderdeel geworden van de Nespob, het landelijke coördinatiepunt van alle beoefen
aren van de wetenschap inzake de politiek en het openbare bestuur.
Dat inmiddels ook de rijksoverheid de toekenning aan Nijmegen van het zwaartepunt 
terzake de brede beschrijving van de parlementaire geschiedenis van Nederland heeft 
erkend, moge ook blijken uit de wijze waarop de overheid bereid is departementale 
vertrouwensfiguren in te zetten bij het oplossen van problemen op bepaalde speci
alistische terreinen, onderdelen van de parlementaire geschiedenis. Het meest blijkt 
deze nationale erkenning door de wijze waarop de rijksoverheid de afgelopen 
jaren steun heeft verleend aan het C.P.G. door het beschikbaar stellen van addi
tionele middelen en overweegt zelfs in ruime mate voor een lange periode 
middelen ter beschikking te stellen. Zo heeft Z.W.O. over het tijdvak 1972-1977 
steun verleend. Begin 1982 stelde de afdeling Wetenschapsbeleid van het ministerie 
van 0. en W. voor twee jaar twee ton per jaar ter beschikking in afwachting van 
definitieve beslissingen terzake langere structuur en
financiering van het C.P.G.. Het ministerie van Defensie ziet het C.P.G. inmiddels 
als een object van nationaal belang, waar personen, die dienst weigeren, hun ver
vangende dienstplicht kunnen vervullen. Al deze stappen wijzen er op dat de rijks
overheid het zwaartepunt van parlementair onderzoek in Nijmegen onderkent en 
voldoende middelen wil .inzetten dit onderzoek te steunen.
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Ook op andere wijze is inmiddels aan deze nationale oriëntatie van het C.P.G. 
gest£ilte gegeven. Zo is aan het C.P.G. een Raad van Advies verbonden. In deze 
Raad zitten p.j.s. de Jong, P. Jongeling, D r . D. Dolman, Dr. G.W. Borrie,
H.J.L. Vonhoff, Prof. Dr. A.F.M. Manning en Prof. Mr. A.M. Donner.
Dez q  Raad wordt verslag gedaan van de werkzaamheden van het C.P.G., op de hoogte 
gehouden van nieuwe ontwikkelingen en om raad en bijstand gevraagd. Onder meer 
heeft deze Raad een belangrijke rol gespeeld bij de opzet tot herstructurering 
van het C.P.G.. De samenstelling van deze Raad is zo gekozen, dat het nationale 
karakter van het C.P.G. is gewaarborgd.

Nijmegen, 2 oktober 1985.


