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Lief dagboek, over de formatie van 1948 gesproken ... door: drs. J.E.C.M. van Oerle 

Inleiding:
In de periode juli-augustus 1948 werd het kabinet Drees-I geformeerd. Het 
eerste naoorlogse brede-basis-kabinet en het eerste kabinet met een socia
list als premier. Dit artikel beoogt die belangrijke formatie te belichten 
vanuit de politieke dagboeken die drie van de hoofdrolspelers tijdens de 
format^ bijhielden. Het gaat om de dagboeken van KVP-frak^ie-voorzitter 
Romme , PvdA-fraktievoorzitter Van der Goes^yan Naters  ̂ en van de demis
sionaire premier en formateur, de KVP-er Beel .
De drie dagboeken zijn zeer uitvoerig in het beschrijven van de kontakten die 
men van dag tot dag had. Zeker in kombinatie vormen zij een unieke historische 
bron van veel meer waarde dan mémoires of briefverzamelingen. Opvallend aan de 
inhoud van alle drie de dagboeken is dat er nauwelijks gesproken wordt over 
inhoudelijk-programmatische zaken en des te meer over personenkwesties en 
over koalitievorming.
Door dagboekteksten naast elkaar te plaatsen kan inzicht gewonnen worden in 
de preciese gang van zaken op cruciale momenten tijdens de formatie. Daarbij 
wordt overigens niet gepretendeerd dat zo de geschiedenis van de formatie 
uitputtend behandeld wordt.

De eerste poging van Beel, 12-22 juli
De adviezen van de fraktievoorzitters aan Prinses-Regentes Juliana wezen in 
meerderheid de demissionaire premier Beel aan als de meestgewenste formateur .
Hij schreef in drie dagen een "Proeve" van een regeringsprogramma en nodigde 
vervolgens op 15 juli de heren Romme, Van der Goes van Naters en de CHU-frak- 
tievoorzitter Tilanus uit voor afzonderlijke gesprekken. Op 16 juli sprak hij 
met WD-fraktievoorzitter Oud. Beel stelde van het begin af aan een verbre
ding van het kabinet met CHU en W D  nodig te achten, met name vanwegg de voor 
de Grondwetsherziening benodigde twee-derde meerderheid in de Kamer .
Van der Goes van Naters: "... heb ik hem duidelijk gezegd, dat de hoofdzaak 
ergens anders lag: duidelijk-vooruitstrevendprogram, ook geleide economie, 
wat de anderen nü niet kunnen accepteren, nu zij het de afgelopen twee jaar, 
dag na dag, verworpen hebben. Conclusie: alleen twee-partijen-Kabinet is aan
nemelijk. In de "bemanning" is enige souplesse denkbaar. Per se geen Tilanus,
Oud of Stikker". "Ik zei, dat de personen-questie nü van nóg groter belang 
was, dan de vorige keer. Beel zei, bereid te zijn, ook hierin de zaak samen 
met mij op te bouwen. Joekes niet voor O.G.".
Beel: "Met betrekking tot een 3 of 4 partijen regering deelde de heer van der 
Goes, in aansluiting aan zijn advies aan de Regentes mede, dat dit voor de 
PvdA onaanvaardbaar is. Ik wees hem erop, dat voortzetting van het huidige
2 partijen stelsel zonder meer voor mij onacceptabel was”. "Hij benadrukte 
nogmaals het onderscheid van de basis van het kabinet, welke hij niet ver
ruimd zou willen zien en het kabinet zelve, waarin plaats zou kunnen zijn 
voor andere personen". "Figuren als Oud en Stikker acht de PvdA afgezien van 
het vorenstaande onaanvaardbaar". "Hij drong sterk aan op opneming van een 
figuur als de heer Joekes met name op Overzeese Gebiedsdelen. Ik heb gezegd 
hiertegen overwegend bezwaar te hebben.
Beel over Romme: "Hij onderschreef mijn standpunt, dat de gegeven opdracht in 
elk geval als minimum meer verlangde dan een voortzetting zonder meer van het 
huidige kabinet, ook al zou basis-verruiming niet mogelijk blijken, hetgeen 
de KVP-fractie onder de gegeven omstandigheden toch zeer wenselijk zou achten".
"Ik deelde Prof. Romme mede, het wenselijk te achten, dat - bijaldien ik niet 
mocht slagen - de opdracht in andere handen zou komen te liggen. Hij beklem
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toonde daarop nogmaals, dat een overgang der formatie in zijn handen niet 
moest plaatsvinden, daar hieruit ten onrechte geconcludeerd zou kunnen worden 
een verschil van inzicht nopens het te voeren beleid". "Tegen de door de frac
tie van de PvdA reeds meermalen naar voren gebrachte candidatuur van de heer 
Joekes als Minister van Overzeese Gebiedsdelen bestond bij hem en zijn frac
tie overwegend bedenking".
Tilanus liet Beel weten dat de CHU liever niet toetrad tot een kabinet. Hij 
was van mening dat de positie van een CHU-minister in een brede-basis kabinet 
zeer moeilijk zou zijn en was bovendien afkering van een verdere verwijdering 
van de ARP. Tilanus had dit standpunt inmiddels ook al aan Van der Goes van 
Naters meegedeeld. Beel oefende sterke aandrang uit op Tilanus, die uiteinde
lijk toezegde de zaak nog eens te zullen overwegen. Op een vraag van Beel ant- 
woorde hij nog bezwaar te hebben tegen een PvdA-lid als minister van Overzeese 
Gebiedsdelen, ook wanneer dat Joekes zou zijn .
Ook Oud verklaarde zich bereid om toetreding tot een brede- 
overwegen en had "overwegend bezwaar" tegen Joekes op O.G.
De gesprekken in de dagen hierna en de briefwisseling tussen formateur en 
fraktievoorzitters leverden op 20 juli een patstelling op. Over het programma 
was tussen de vier partijen een grote mate van overeenstemming te vinden.
Over de coalitievorm liepen de standpunten echter danig uiteen. Oud liet 
weten dat de W D  bereid was mee te werken aan parlementair kabinet van vier 
partijen, maar niet kon meewerken aan een driepartijen regering dan wel aan 
een tweepartijen regering opgesierd met een of meer figuren uit de sfeer van 
de WD. Hij zou dergelijke figuren ontraden om zitting te nemen en mochten 
zij toch zitting nemen dat zou dat geen gevolgen hebben voor de kritische be
nadering van de regering door de WD. Tilanus stelde, dat hij gezien het stand
punt van de VVD ook aan zijn partijgenoten het zitting nemen zou moeten ont
raden "daag^een zodanig lid in een vrijwel onhoudbare positie zou komen te 
verkeren" . Van der Goes bleef bij zijn standpunt, een voortzetting van de 
coalitie eventueel aangevuld met enkele niet al te uitgesproken mensen uit 
de kring van CHU en VVD. Hij verklaarde zich tegen een extra-parlementair 
kabinet en suggereerde dat als Joekes niet aanvaardbaar was als minister O.G., 
dat hij dan Buitenlandse Zaken moest krijgen.
Beel: "Ik wees hem erop, dat ik het volkomen onjuist achtte, indien mij ook 
nog bepaalde personen werden opgedrongen. Hij verzekerde mij, met nadruk, 
dat dit niet de bedoeling der fractie was, doch dat in de driehoeksverhouding 
Minister-President, Minister van O.G. en Minister van Buitenlandse Zaken in 
elk geval een dezer posten in handen van de PvdA moet zijn".
Van der Goes van Naters: "Neem Joekes op B.Z.Beel: wel Joekes Verkeer-Water- 
staat. Ik: neen, minstens Binnenlandse Zaken; dat heb je ook genoemd! Beel 
hier niet op in gegaan, nu. Over B.Z. doorgepraat. Hij wil dit niet. Wil wél 
Michiels v.V. Dit alles leek wel irreëel, nu de hele zaak op losse schreven 
staat. Beel zal misschien vanavond om half 9 zijn opdracht teruggeven" .
Beel bezocht inderdaad de Regentes, maar slechts om verslag uit te brengen.
Hij kondigde aan de vier fraktievoorzitters bijeen te zullen roepen om nog 
eens aandrang op hen uit te oefenen. Beel: "Ik wees er de Regentes op, dat 
wij hier het typisch verschijnsel hebben bij deze formatie, dat de 4 groepe
ringen zich zowel verenigen met de persoon van de formateur als in grote 
trekken met het door hem ontworpen program, doch dat de bestaande partijver
houdingen, verscherpt als zij zijn door de verkiezingen, een samengaan onmo
gelijk maken". Als laatste uitweg zag hij nog de vorming van een "kabinet ad 
hoc", dat als specifieke taak zou hebben het voltooien van de Grondwetsher
ziening en voor het overige extra-parlementair zou zijn.
De bijeenkomst met de vier fraktievoorzitters had plaats op 21 juli. Vooraf
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had Beel een gesprek met Michiels van Verduynen, die daarnaar gevraagd liet 
weten niet beschikbaar te zijn als formateur, premier of minister van Buiten
landse Zaken, vanwege gezondheidsredenen.
Beel: "Ik stelde de heren nogmaals de vraag of zij nog een andere uitweg zagen 
voor een parlementair kabinet. Dhr. Tilanus wees erop, dat het falen in deze 
zijn oorzaak vindt uitsluitend in de houding van de fractie van dhr. van der 
Goes. Dhr. Oud handhaafde zijn standpunt. Dhr. van der Goes wees op de houding 
van de beide kleinere fracties tijdens de verkiezingen. De leuze "het roer moet 
om", alsmede hetgeen dhr. Oud en de zijnen bij de verkiezing naar voren hadden 
gebracht, wezen voldoende uit, waarom de PvdA met deze fractie niet in zee kan 
gaan. Het zou niet begrepen worden, indien de PvdA zitting zou nemen in een 
kabinet b.v. met de heer Oud. Dhr. Tilanus gaf de heer van der Goes in overwe
ging om niet stil te staan bij de verkiezingsstrijd; te hoge belangen staan 
op het spel. Dhr. Oud merkte nog op, dat uiteraard zijn persoon aan een oplos
sing niet in de weg mocht staan".
Romme: "In de bespreking kwam vast te staan, dat Dr. Beel de opdracht alleen 
vervulbaar acht, wanneer hij zich redelijkerwijze verzekerd kan weten van de 
twee-derde meerderheid voor de Indonesische politiek".
Van der Goes van Naters: "Mij 2i uur onder druk gezet, te bewilligen in par
lementair 4 partijen-Kabinet. Romme verklaarde dat zijn Fractie 2 partijen- 
Kabinet niet wilde, nu de anderen daarin geen vertrouwen wilden stellen". "Ons 
werd starheid verweten". "Ik verweet Oud zijn Dordrechtse rede. Ik verweet hun 
een program te slikken, waar zij 't niet mee eens kónden zijn". "Ik zei dat 
het Indon. beleid, met onze medewerking, niet zou worden omgebogen, en dat wij 
daarom een PvdA minister eisten. Tilanus (die eerlijker was, dan Oud) zei, dat 
zij daaraan nooit zouden meewerken". "Ik zei ook, dat b.v. de vakbeweging in 
Oud geen vertrouwen had, zoals zij mij had meegedeeld, en dat met hem commu- 
nistenbestrijding onmogelijk werd. Oud: mijn persoon zal geen obstakel zijn, 
schakel die maar uit. Ik legde toen uit, dat het in de politiek zat! Gecon
stateerd werd, dat gezien onze brief, en Romme's (koppige) houding, parlemen
tair Kabinet niet mogelijk. Dus dj^iets extra-parlementairs, maar enige ze
kerheid over Indonesië politiek" .
Beel presenteerde vervolgens zijn voorstel voor een ad hoc kabinet en afge
sproken werd, dat hij die zelfde dag nog naar de Regentes zou gaan om zich 
van zijn opdracht te laten ontslaan en een nieuwe opdracht zou uitlokken, dit 
maal voor een ad hoc kabinet; de fracties zouden zo spoedig mogelijk laten 
weten of zij aan een dergelijk kabinet konden meewerken. Beel was nog maar 
kort bij de Regentes toen hij daar gebeld werd door Van der Goes van Naters. 
Deze deelde hem mee, dat hij met Drees gesproken had en dat die deelname van 
de PvdA aan een ad hoc kabinet uitsloot. Beel gaf daarop zijn opdracht terug.

De tweede poging van Beel, 22-29 juli
Beel gebruikte donderdag 22 juli vooral voor gesprekken met de top van de 
KVP. Hij wist achtereenvolgens Van Schaik, Van Maarseveen, Van den Brink en 
Romme te overtuigen van de onwenselijkheid van een reconstructie van het be
staande kabinet en van de wenselijkheid van een extra-parlementair kabinet, 
bestaande uit vijf KVP-ers, vijf PvdA-ers, |^n CHU-er en één WD-er. Op 23 
juli legde hij zijn plannen voor aan Drees .
Beel: "De volgende personen zou ik willen aanzoeken: Drees Sociale Zaken, 
Lieftinck Financiën, Mansholt Lanbouw, Visserij en Voedselvoorzieningen,
In 't Veld Openbare Werken, Donker Justitie". "Zelf zou ik als Minister-Pre- 
sident de staatkundige hervormingen tot mij willen trekken en het overige 
werkterrein van Overzeese Gebiedsdelen willen onderbrengen in een Staatsse-
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cretariaat. De portefeuille van Buitenlandse Zaken zou toevallen aan een per
soon uit de VVD, tenzij ik de heer Michiels van Verduynen alsnog bereid kan 
vinden om zitting te nemen. De heer van Mook zou worden vervangen door een 
driemanschap bestaande uit de heren Spoor, Sassen en 's-Jacob". Beel nam zich 
voor over program noch over samenstelling nog enig contact op te nemen met de 
fractievoorzitters. Drees beloofde het plan voor te zullen leggen aan zijn 
fractie.
Later op de dag spraken zowel Drees, als Beel nog met Prinses Juliana en werd 
de nieuwe opdracht aan Beel, de vorming van "een kabinet" wereldkundig gemaakt. 
Drees verdedigde het plan op 24 juli in de PvdA-fractie. De vergadering nam 
vijf uur in beslag en liep op een nipte overwinning voor Drees, die met 17 
stemmen voor en 16 tegen het groene licht kreeg om verder te praten met Beel.
De opening werd definitief toen op zondag 25 juli op aanraden van Beel, Van 
der Goes van Naters een informeel gesprek had met Romme in diens woning te 
Overveer.
Van der Goes van Naters: "Letterlijk zei hij: "als de Indische questie er niet 
was, zou niemand zich om andere oplossingen druk maken". "R. gebruikte een 
paar maal de aanduiding Intermezzo-Kabinet, voor het nu voorgestelde. Zo spoe
dig mogelijk moet weer worden overgegaan tot een normale parlementaire oplos
sing. Het excra-part. karakter laat volledig vrijheid voor overleg tussen de 
twee fracties; R. meende pertinent, dat dat moest worden voortgezet, en ook 
tot contact tussen de beide Fractie-voorzitters en de Minister-president - als 
't nodig was - moest worden uitgestrekt, evenals vroeger". "De prominenten" 
zouden in de twee grote partijen zitten, dat gaf het hele accent aan, vooral 
als die de lijn der samenwerking doorzetten. Zo moest ook het program tot 
stand komen".
Romme: "Als Indonesië er niet was, dan zouden wij wel een breedere basis pre- 
fereeren met behoud van het program-Beel, maar een parlementaire 2-partijen- 
regeering toch zeker niet afwijzen". "Over voortzetting van contacten moeten 
wij geen enkele afspraak maken, maar het evenbedoelde belang dat wij hebben 
("-dat onze prominente mensen geen échec lijden - ") en dat de PvdA evengoed 
zal hebben, zal ertoe leiden, alle contacten op te nemen en te continueren, 
welke kunnen bijdragen tot het voortleven van het kabinet - waarbij wij het 
interessanter vinden, overleg te plegen met de PvdA, dan met de W D  en zulks 
niet uitsluitend uit kwantitatieve overwegingen. Ik heb voorts nog erop gewe
zen, dat latere terugkeer van de oude combinatie wel zeer veel moeilijker 
wordt, wanneer wij thans uit elkaar zouden gaan".
Van der Goes van Naters: "Wanneer wij 't niet deden - bleek in de loop van het 
gesprek - zou Beel toch in zee gaan met een extra-parl. Kabinet, met 5 kleur
loze mannen in plaats van onze Ministers. Dit kan ook tactiek zijn, en daarom 
zei ik, dat dat ons, voor de Partij, "welkom" zou zijn".
Ondanks de duidelijke nuance-verschillen in de twee dagboekverslagen, wordt 
duidelijk dat Romme Van der Goes van Naters enerzijds voldoende heeft weten 
te bewerken en anderzijds voldoende heeft toegegeven. De PvdA-fractievoorzit- 
ter gaf nu ook zijn persoonlijke zegen aan Beel en Drees.
Beel ging in de dagen daarop volgend hard aan de slag om zijn ploeg te beman
nen. Het kernprobleem daarbij bleek al snel te zijn het vinden van een geschikte 
VVD-er aan wie Buitenlandse Zaken kon worden toebedeeld. De PvdA had laten 
weten Stikker en Oud, respectievelijk partijvoorzitter en fractievoorzitter, 
uit te sluiten van deelname aan het kabinet^^Beel poogde tevergeefs om een 
VVD-er van de tweede garnituur te strikken . Beel persoonlijk - zoals meer
dere KVP-ers - was geporteerd voor Stikker op Buitenlandse Zaken.
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Beel werd er wanhopig van, mede omdat ook de W D  steeds minder tot medewer
king geneigd was. Op 27 juli belde Beel 's avonds Stikker.
Beel: "Ik vroeg hem of hij nog andere namen mij kon opgeven voor minister 
van Buitenlandse Zaken uit het milieu van de P.v.V.D. Na contactname met dhr.
Oud deelde hij mede, dat er in de fractie niets voor werd gevoeld om in deze 
medewerking te blijven verlenen, daar door de disqualificatie van politieke 
figuren als dhr. Oud en Stikker de fractie zich als 2e rangspartij zag aange
merkt, immers t.a.v. andere partijen vond zodanige disqualificatie niet plaats".
De volgende dag sprak Beel met Lieftinck, de beoogde minister voor Financiën. 
Deze meldde hem, dat de PvdA-fractievergadering nogmaals vast had gesteld dat 
men graag Joekes in het kabinet zag komen. Beel antwoorde: " ... dat ik ern
stig overwoog mijn opdracht terug te geven, als het bezwaar bleef gelden tegen 
de opneming van dhr. Stikker in het Kabinet". Lieftinck verklaarde zich daarop 
bereid om op de vergadering van de partijraad van de PvdA, die zelfde middag 
te Amsterdam, te zullen pleiten voor Stikker op Buitenlandse Zak^p^in combi
natie met opneming van Joekes in het kabinet en wel op Justitie .
Lieftinck kwam echter te laat op de partijraad. Van der Goes van Naters had 
toen al het woord genomen en verklaarde tot tweemaal toe nadrukkelijk, dat 
Oud noch Stikker in de regering zouden worden opgenomen. Dat de partijraad 
vervolgens met 2/3 meerderheid instemde met deelname van de PvdA aan een ex
traparlementair kabinet-Beel in de constructie 5:5:1:1, w^g^daarna nauwelijks 
meer van belang. Beel gaf op 29 juli zijn opdracht terug . Ook een aller
laatste poging van Romme mislukte.
Romme: "Gesprek met Tilanus om circa 8.30 u. Ook extra-parlementair en met
2 C.H.'s in het kabinet, doet zijn fractie het niet zonder de VVD. Eenige 
leden van de fractie hebben te weinig vertrouwen in Beel. Wat de gevolgen 
van hun weigerachtige houding kunnen zijn, schijnen zij zich niöt te realise
ren" .

Van Schaik formeert 30 juli - 6 augustus 1948
Het ontslag van Beel als formateur werd voorlopig geheim gehouden Prinses 
Juliana gaf Van Schaik een geheime informatieopdracht. De voorzitter van de 
Tweede Kamer legde op 30 juli aan achtereenvolgens Beel en Romme een plan voor.

Romme: "Hij acht het volkomen uitgesloten, dat de Partijraad van de PvdA als
nog Stikker aanvaardt in den opzet-Beel. Van Schaik heeft het plan, te for- 
meeren een extra-parlementair kabinet van 5-5-1-1, en Beel naar Indië". 
Sluitstuk van het plan was Drees aan te zoeken als premier in combinatie met 
opneming van Stikker in het kabinet, zij het niet op Buitenlandse Zaken, en 
met Joekes als minister van Sociale Zaken, de oude post van Drees.
Van Schaik aanvaardde later die dat een formatie-opdracht, welke nog tot
1 augustus geheim gehouden werd, zodat eerst ook Drees en de PvdA gepolst 
konden worden. Op 31 juli bezochten Drees en Beel gezamelijk Van Schaik op 
diens verzoek. Beel verklaarde zich onder voorbehoud bereid om landvoogd te 
worden te Batavia. Drees kreeg er te horen, dat hij premier kon worden in 
een kabinet met Stikker en met een KVP-er op Overzeese Gebiedsdelen en Beel 
in Indonesië. Daartegenover stond nog het toetreden van Joekes. Drees lichtte 
Van der Goes van Naters in. Op 1 augustus werd in een gezamelijke vergadering 
van PvdA-kamerfracties en partijbestuur de volgende resolutie genomen van de 
mededelingen van p.g. Drees omtrent de mogelijkheden van formatie van een Ka
binet onder zijn leiding. De bezwaren, die met deze formatie verbonden zijn, 
erkennende, spreken zij uit, dat tegen een zodanig Kabinet-Drees geen over
wegend bezwaar dient te worden gemaakt".
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17)Van Schaik was daarmee rond met KVP, PvdA en CHU , maar nog lang niet met 
de WD. Vanaf 1 augustus sprak en schreef Van Schaik meermalen met Stikker. 
Stikker weigerde het aanbod om minister van Verkeer en Waterstaat te worden, 
had problemen met Drees als premier en achtte de generaal Spoor een veel 
betere kandidaat-landvoogd voor Indonesië dan Beel. Op 3 augustus schreef 
Stikker aan Van Schaik, dat hij van mening bleef dat aan VVD of CHU een cru
ciale kabinetspost moest worden aangeboden, b.v. Buitenlandse Zaken. "Zolang 
blijkbaar de Partij van de Arbeid vaststelt, welke plaatsen aan CHU en W D  
in het Kabinet kunnen worden gegeven, blijft naar mijn mening daar de verant
woordelijkheid rusten" .
De koppigheid van de VVD had ten slotte resultaat. Op woensdag 4 augustus 
vergaderde Van Schaik met zijn partijgenoten Romme, Van Maarseveen en Van 
den Brink, welke twee laatsten beoogd minister waren.
Romme: "Afgesproken werd, dat van Maarseveen en van den Brink, geintroduceerd 
door van Schaik, zouden gaan praten met Drees en Lieftinck, om hun te zeggen: 
Wij doen alleen mee als Stikker op Buitenlandsche Zaken komt, en wanneer van 
Schaik niet slaagt en Beel weer een opdracht krijgt, doen wij aan een terug
keer van het oude Kabinet niet mee".
Het gesprek vond vroeg in de avond plaats en ook Van Schaik werd er nog bij 
geroepen. Drees en Lieftinck belden vervolgens Van der Goes van Naters voor 
dringend overleg. Die weet er nog partijvoorzitter Vorrink en Joekes bij te 
halen.
Van der Goes van Naters: "WD wil Buitenlandse Zaken (Stikker). Als uiterste 
besluiten wij toe te geven, te meer, omdat nu Gielen vermoedelijk vervangen 
zal worden. Lieftinck zou het nog die avond met Van Schaik gaan bespreken".
De PvdA bedong een prijsje-de vervanging van de KVP-minister voor Onderwijs 
Gielen - waar Van Schaik weinig problemen mee had. Persoonlijk had hij moeite 
met Gielen en hij kreeg nu een goede reden om in diens plaats zijn eigen 
voorkeur,^ytten curator aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, te doen 
benoemen . Maar het belangrijkste was, dat nu het laatste echte obstakel 
voor het afronden van de formatie geruimd was. Op 5 augustus had Van Schaik 
een geheim overleg met Stakker ten huize van het CHU-Tweede Kamerlid Freule 
Wttewael van Stoetwegen . Stikker accepteerde. Op 6 augustus stelden de 
ministers het programma vast en was het eerste Kabinet-Drees een feit.

Nawoord:  ̂1)
Alle vier de partijen hadden reden om tevreden te zijn. De KVP had zijn greep 
op de Indonesische kwestie onmiskenbaar verstevigd met Sassen op Overzeese Ge
biedsdelen en Beel als nieuwe landvoogd in de plaats van de in katholieke 
kring weinig populaire Van Mook. Bovendien was men er in geslaagd om de basis 
van het kabinet te verbreden met CHU en VVD. De PvdA leverde de eerste socia
listische premier, Drees, en had bovendien Joekes in het kabinet gekregen.
De CHU had met Schokking op Oorlog een invloedrijke post. De VVD tenslotte 
had een van haar twee voormannen in het kabinet en in de ten aanzien van In
donesië belangrijke driehoek premier-minister O.G.-minister B.Z.
Gelet op de hierboven behandelde drie dagboeken moet toch gesteld worden, dat 
de PvdA in ruil voor het premierschap relatief het meeste inleverde: er kwam 
een brede basis, Stikker werd minister en de PvdA raakte de portefeuille Over
zeese Gebiedsdelen (welke zij sinds 1945 in handen had gehad) kwijt. Het gaat 
om drie punten die in de beginfase van de formatie door de PvdA met veel over
tuiging en vuur verworpen werden en waarover Beel tot tweemaal toe struikelde.

Nijmegen, 5 november 1985



NOTEN

1. Archief C.P.M. Romme, Algemeen Rijks Archief Den Haag, Tweede Afdeling, 
inv. nr. 2.21.144, doos 78.

2. Archief M. van der Goes van Naters, Algemeen Rijks Archief Den Haag, Tweede 
Afdeling, inv. nr. 2.21.198, doos 12.

3. Archief L.J.M. Beel, berustend op het Kabinet van de Koningin te Den Haag.
4. Het Kabinet van de Koningin gaf mij vriendelijk inzage in het dossier for

matie 1948, waarin alle schriftelijke adviezen van de fraktievoorzitters 
gedaan aan Prinses Juliana op 12 en 13 juli aanwezig zijn.

5. W D  en CHU hadden bij hun eerste debat in de Kamer over de voor de Indone
sische kwestie noodzakelijke Grondwetsherziening hun voorstemmen in tweede 
termijn afhankelijk gemaakt van de regering die alsdan zou zijn aangetreden.

6. Joekes, voor de oorlog fractievoorzitter van de Vrijzinnig Democratische 
Bond, werd binnen de PvdA beschouwd als de Indië-specialist. De PvdA had 
in het kabinet-Beel in de persoon van Jonkman de minister voor Overzeese 
Gebiedsdelen geleverd, welke nu om gezondheidsredenen niet langer beschik
baar was.

7. Oud was voor de oorlog namens de Vrijzinnig Democratische Bond Minister van 
Financiën in het kabinet-Colijn. In tegenstelling tot zijn oud-partijgenoot 
Joekes, verliet hij al snel de PvdA, die naar zijn mening te socialistisch 
was en stichtte samen met Stikker begin 1948 de WD.

8. Dagboek Beel.
9. Michiels van Verduynen was partijloos en gewaardeerd ambassadeur van Neder

land in London.
10. Het zelfde bleek later te gelden voor ambassadeur en oud-minister van Bui

tenlandse Zaken van Royen en voor ambassadeur en oud-minister van Buiten
landse Zaken Van Kleffens; zie Archief L.J.M. Beel, Kabinet van de Koningin, 
map 5 correspondentie.

11. Dagboek Romme meldt nog diens alternatief voor het ad hoc kabinet: "een 
semi-parlementair kabinet van de twee grootste partijen, zonder op O.G. 
een man van de PvdA en met één katholieken minister meer dan de wederpar
tij - semi-parlementair in dezen zin, dat wij over en weer wel aan het 
program gebonden zijn, maar dat wij geen verdere verantwoordelijkheid zouden 
aanvaarden met betrekking tot de Indonesische politiek, dan dat het Kabinet 
daarin een goede leiding zou geven"; hier blijkt het ware streven van Romme: 
de PvdA in een minderheidspositie en meer greep van de KVP op de Indische 
politiek.
Zowel het archief Beel, als het archief Van der Goes van Naters hebben een 
briefwisseling tussen Beel en Van der Goes van Naters, 23 en 25 juli 1948, 
waarin Van der Goes van Naters zijn ongenoegen over de conferentie "blijk
baar op touw gezet om op mij pressie uit te oefenen" lucht geeft en Beel 
uitlegt dat de conferentie bedoeld was om duidelijk vast te stellen dat de 
vorming van een parlementair kabinet niet mogelijk was "als gevolg van het 
door de verschillende fracties ingenomen standpunt".

L'. VSt'cï had tevoren al zowel aan Drees als aan de Prinses-Regentes laten weten 
een opdracht tot reconstructie te zullen weigeren. Vooral Van Maarseveen 
was tegen een reconstructie "omdat de PvdA anders volkomen haar zin zou 
krijgen", terwijl Romme nog eens maar vergeefs zijn plan voor een semi-par
lementair kabinet lanceerde; zie dagboek Romme.
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13. Dagboek-Beel laat zien hoe hij op advies van Stikker tevergeefs jhr.
Van Karnebeek (topman bij Standard Oil, een Amerikaanse maatschappij 
met aanzienlijke belangen op Sumatra en overigens geen WD-lid) en de 
baron De Vos van Steenwijk (Commissaris der Koningin in Noord-Holland) 
polste.

14. Hij liet dat Stikker via Van den Brink ook weten, dagboek-Beel 26 juli.
O.a. Van Schaik deelde zijn mening, dagboek-Beel 18 juli.

15. Daarvoor had Beel eerder al gevraagd het PvdA-Tweedekamerlid Donker, 
die zich ook bereid had verklaard.

16. Jhr. mr. Van der Goes van Naters schreef mij op 12 november 1985 hierover: 
"Lieftinck kwam helemaal niet te laat - maar in plaats van zich 's middags 
dadelijk tot zijn Fractie-voorzitter te wenden, heeft hij eerst zitten 
kletsen met Drees (die zich een beetje opwierp als mede- en eigelijk als 
tegcn-onderhandelaar); zodat, toen ik namens de Fractie aan het woord was, 
hij gauw een knullig papiertje op mijn lessenaar legde, dat ik natuurlijk 
pas las toen ik uitgesproken was. Waar -in de vele publicaties, die deze 
historie behandelen- te weinig nadruk op wordt gelegd, is, dat dit veto 
tegen Oud en Stikker niet een hobby van mij was, maar het oordeel van de 
Fractie!" Het dagboek Drees van de formatie 1948 (in copie aanwezig op het 
C.P.G.) bevestigt, dat Drees en Lieftinck elkaar tijdens de partijraad 
spraken.
Dagboek-Romme heeft dat Romme op 29 juli aan Van der Goes van Naters de 
optie van Lieftinck voorlegde, welke door de PvdA-fractievoorzitter op 
dat moment als onhaalbaar gekwalificeerd moest worden.

17. De CHU was reeds door Beel tevredengesteld door de CHU-wethouder uit 
Amsterdam Schokking te vragen voor het Ministerie van Oorlog.

10. Archief D.U. Stikker, Algemeen Rijks Archief Den Haag, Tweede Afdeling, 
inv. nr. 2.21.183, doos 47.

19. Joost Smiers, Cultuur in Nederland 1945-1955. Meningen en beleid, Nijmegen 
1977, p. 151. Het Archief J.R. van Schaik, berustend op het Algemeen Rijks 
Archief te Den Haag , heeft geen persoonlijk getuigenis van de formateur.

20. C.W.I. Wttewaal van stoetwegen, De freule vertelt, Baarn 1973, p. 158; 
zie ook G. Puchinger, Tilanus vertelde mij zijn leven. Kampen 1966,
p. 252-255. Het Archief H. Tilanus, berustend op het Algemeen Rijks Archief 
te Den Haag heeft geen stukken die ons niet al uit andere bron bekend zijn.

21. In 1986 zal van de hand van collega Ronald Gase een biografie van oud-premier 
Beel verschijnen, waarin de formatie 1948 uitvoerig ter sprake zal komen, 
uitvoeriger in ieder geval dan dat in dit opstel mogelijk was.


