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Prof. mr F.J.F.M. Duynstee kon zonder overdrijving de "founding father" 
van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van Nederland na de 
Tweede Wereldoorlog genoemd worden (C.P.G.). Vanaf 1 januari 1986 
functioneert het C.P.G. als een joint venture van de Katholieke Universi- 
teit Nijmegen en de Stichting Parlementaire Geschiedenis. Het C.P.G. wil 
in andere vorm het werk voortzetten van Van Welderen Rengers en Oud. 
In 1977 verscheen het eerste deel van de voorgenomen reeks, dat een 
beschrijving van het kabinet-Schermerhorn-Drees bevat. Binnen afzien
bare tijd komt het tweede deel gereed, dat het kabinet-Beel (1946-1948) tot 
onderwerp heeft. Het derde deel over het kabinet-Drees-Van Schaik (1948- 
1951) komt naar verwachting in 1990 gereed.
In afwachting van het verschijnen van de "grote delen" over de naoor
logse parlementaire geschiedenis besloot het C.P.G.-team in 1980 tot de uit
gave van een jaarlijkse bundel "Politiek(e) Opstellen". De bundel wil een 
voorproef leveren op de resultaten van het veelzijdige onderzoek, dat 
binnen het C.P.G. verricht wordt. Meer pretenties hebben deze "Politiek(e) 
Opstellen" niet. De oplage beloopt circa 150 exemplaren, die allereerst 
bestemd zijn voor de vele begunstigers van het C.P.G..
Miv dr C.C. van Baaien laat in haar bijdrage zien hoezeer prestige-over- 
wegingen regering en parlement deden besluiten om de verliesgevende 
K.L.M. financieel te ondersteunen (ong. 1950). De tot de verbeelding 
sprekende "nationale" luchtvaart moest het aangetaste zelfvertrouwen 
van het volk weer opvijzelen en vormde het luxe paradepaardje van de 
Nederlandse wederopbouw.
Drs M.D. Bogaarts analyseert het ontstaan, de taak, samenstelling en 
werkwijze van de staatscommissies voor Oorlog en Marine, later Defensie 
(1910-1975). Zijn verrassende conclusie luidt dat we materieel met vaste 
kamercommissies te maken hebben, die bovendien uniek zijn doordat 
zowel leden van de Eerste als van de Tweede Kamer daarin zitting hebben. 
Reden voor een aanvulling van "Het Nederlands Parlement" van E. van 
Raalte?
Mr P.P.T. Bovend'Eert bespreekt achtergronden en ontstaansgeschiedenis 
van het verenigingsverbod voor ambtenaren (1951). De ingrijpende voor
stellen van minister-president Drees terzake ontmoetten overwegende
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bezwaren bij de meeste ministers, waarna volstaan werd met de vaststel
ling van een nieuwe lijst van voor ambtenaren verboden verenigingen. 
Slechts de fracties van K.V.P. en P.v.d.A. steunden de voorstellen voluit 
vanuit hun gemeenschappelijk beleden anti-communistische opstelling. 
Dr J.M.M.J. Clerx beschrijft de voorgeschiedenis en strekking van de wet 
op de Kamers van Koophandel (1949), dat primair rechtsherstel beoogde, 
maar bovendien de mogelijkheid opende om werknemersvertegenwoor
digers in de Kamers op te nemen. Een typische na-oorlogse sociale door
braak? Hoewel de plaats van de Kamers in de "vernieuwde" bedrijfsorga
nisatie (P.B.O.) nog onduidelijk was, toonden regering en parlement zich 
één van zin omtrent de eigen plaats van de Kamers: regionale organen 
voor algemene belangenbehartiging.
Mr J.H.Th.M. Cuppen legt de vinger op het merkwaardige verschil in be
handeling van de D.U.W.-arbeiders, die volgens de instellingsbeschikkin
gen van de D.U.W. in 1945 "gewone" werknemers waren, maar bij de be
handeling van de Werkloosheidswet plaats in een uitzonderingspositie 
toebedeeld kregen. Vrees voor oneigenlijke gebruik en voor misbruik 
vormde de achtergrond van de controverse tussen regering en parlement 
terzake. Het parlement stelde het beginsel veilig: de D.U.W.-werker bleef 
een "gewone" werknemer. Tegelijkertijd gaf het parlement de ruimte voor 
een uitzonderingsbeleid.
Drs f.J.M. Ramakers tenslotte onderzocht de tot wording van de huur
prijs- en huurbeschermingsmaatregelen in de Huurwet van 1950. De 
gevolgen van deze wet ijlen nog na in de verhoren van de Enquêtecom
missie (bouwsubsidies). De beleggers verweten de politiek -niet ten 
onrechte- dat het kunstmatig laag houden van de huurprijzen noodzake
lijkerwijs uitmondde in gerommel en geritsel met regelingen, die de 
woningproduktie moesten veilig stellen. Het huurbeleid van het kabinet- 
Drees-Van Schaik was goeddeels ondergeschikt gemaakt aan het herstelbe
leid, dat lage lonen vóóronderstelde. Verhoging van huren zou tot loon
eisen leiden.


