
TAAK EN TOEKOMST VAN HET CPG

De verschijning van drie volumineuze delen over de periode Beel (1946- 
1948), de voortgang van het project Drees-Van Schaik (1948-1951) en de zeer 
uiteenlopende, soms tegenstrijdige reacties in den lande op het werk van 
het CPG geven aanleiding tot een tussentijdse evaluatie, tevens bezinning 
op de doelstellingen, werkwijze, structuur en vooruitzichten van het CPG.

P.F. Maas

Korte schets ener geschiedenis van het CPG

Het centrum dankt zijn ontstaan aan de bijzondere belangstelling van prof. 
mr. F.J.F.M. Duynstee voor de actuele politiek en de historische wortels 
daarvan. Deze bekende publicist volgde de politiek op de voet, liet zich door 
de hoofdrolspelers informeren en schreef onder meer het standaardwerk De 
Kabinetsformaties 1946-1965. De beschrijving van de opeenvolgende forma
ties vulde hij aan met 'enige lotgevallen' van het betreffende kabinet. Deze 
'lotgevallen' waren vrij willekeurig gekozen en de beschrijving ervan vari
eerde van uitvoerig tot opsomming van enkele controversiële kwesties. 
Deze 'aanvullingen' op de formaties verrieden Duynstee's ambitie om de 
na-oorlogse parlementaire geschiedenis te (doen) beschrijven bij wijze van 
vervolg op Van Welderen Rengers en Oud.
In 1970 wist Duynstee de juridische faculteit te overtuigen van de wense
lijkheid om een centrum voor parlementaire geschiedenis in het leven te 
roepen, dat zich meer in het bijzonder met de beschrijving van het doen en 
laten van het parlement onder de opeenvolgende kabinetten zou belasten. 
De toegankelijkheid van de notulen van de ministerraad vormde een ar
gument te meer voor dit project. Nog in 1970 begon dr. J. Bosmans aan het 
onderzoek van de periode Schermerhorn-Drees (1945-1946), terwijl een jaar 
later dr. M.D. Bogaarts de periode Beel (1946-1948) entameerde. ZWO was 
bereid gevonden om dat laatste project voor vier k vijf jaar te subsidiëren. In 
1977 verscheen het eerste deel in de reeks en wel van de hand van Bosmans 
en Duynstee (756 pag.). In datzelfde jaar benoemde de faculteit dr. P.F. Maas, 
die de dagelijkse leiding van het CPG opgedragen kreeg en bovendien de 
beschrijving van de periode Drees voor zijn rekening zou nemen. De 
juridische faculteit had inmiddels ingestemd met een personele uitbreiding, 
waardoor twee senior- en twee junior-medewerkers aan het CPG verbonden 
zouden worden.
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Eind 1977 schreef Maas het eerste 'Interimrapport van het derde centrum- 
project ten behoeve van een eerste selectie en van de planning der werk
zaamheden voor de eerstkomende twee jaar'. Met gebruikmaking van de 
inmiddels opgedane ervaring en deskundigheid en door toetsing van het 
bronnenmateriaal aan een aantal selectiecriteria, was een voorlopige inven
tarisatie gemaakt van de onderwerpen die voor nader onderzoek in aan
merking kwamen. Het interimrapport werd vervolgens toegestuurd aan een 
aantal deskundigen (prof. dr. N. Cramer, prof. dr. I. Schöffer, prof. dr. I. Lip- 
schits, prof. dr. S.E. van der Wal en dr. W. Drees sr.) voor commentaar. De 
reacties waren doorgaans positief en maakten slechts een enkele bijstelling 
nodig. Wel waarschuwde een enkele deskundige voor de verpletterende 
omvang van het primaire bronnenmateriaal én het gevaar van 'integrale' 
c.q. 'totale' geschiedschrijving als teveel aandacht geschonken zou worden 
aan de omgevingsfactoren en de context van het parlementair gebeuren.
Nu het onderzoeksplan gereed was, kon de benodigde tijd voor de uitvoe
ring berekend worden. De uitkomst verwekte enige verbijstering. Enkel de 
bewerking van het bronnenmateriaal en van de relevante literatuur zou 
tenminste 22 mensjaren vergen. Na ampel beraad besloot de staf dat een 
rigoreuze beperking van de onderwerpen, zonder voorafgaand (en dus tijd
rovend) vooronderzoek, zich niet verdroeg met de doelstelling: een alge
mene parlementaire geschiedenis, die wetenschappelijk verantwoord dien
de te zijn. Zomaar een reeks onderwerpen laten vallen zou niet of onvol
doende te verantwoorden zijn. Een dergelijke ingreep zou leiden tot vrij 
willekeurige 'capita selecta' zonder de mogelijkheid van een brede evaluatie 
van de resultaten van de parlementaire bemoeienis met wetgeving en 
beleid.
Een en ander noopte tot langdurige en intensieve teambesprekingen over de 
vraag naar de beste d.w.z. meest effectieve methode van werken met als al
gemene achtergrond de vraag naar de essentie van parlementaire geschied
schrijving, en derhalve naar een heldere probleemstelling en toepasbare se
lectiecriteria. Zo stelde drs. K. de Vries een 'dynamische' onderzoeksmetho
de voor, geënt op het 'doelstellingen-instrumenten model', zoals toegepast 
in de economische wetenschap. Bij nadere beschouwing bleek deze methode 
weinig of niets bij te dragen aan de oplossing van het kernvraagstuk: de se
lectie van het bronnenmateriaal. Ook de besprekingen van de concept-tek- 
sten van dr. Bogaarts onder leiding van prof. Duynstee stonden permanent 
onder zware druk van de vraag: kan het niet anders en vooral sneller? Deze 
druk bracht dr. Bogaarts ertoe zijn ambitieuze opzet, door ZWO eerder 
'goedgekeurd', steeds meer af te slanken en zich voornamelijk te beperken 
tot Handelingen der Staten-Generaal en relevante literatuur.
Het 'Tweede Interimrapport betreffende de voortgang en vooruitzichten 
van het project Drees-Van Schaik', verschenen in 1979, sloot de interne dis- 
cussie-fase in zoverre af dat Maas aan prof. Duynstee en de faculteit liet
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weten dat met de beschikbare personele middelen de verschijning van de 
delen Drees onverantwoord lang op zich zou laten wachten. Hij verzocht de 
faculteit een keuze te maken uit een drietal opties: 1) liquidatie van het CPG 
2) wijziging van de doelstelling van het CPG in dier voege dat de ambitie 
een algemene en brede parlementaire geschiedenis te schrijven geheel losge
laten zou worden ten faveure van deelstudies e.d. 3) verdubbeling van de 
personele bezetting bij handhaving van de oorspronkelijke doelstelling. Het 
faculteitsbestuur onderschreef de juistheid van de conclusies en koos voor
alsnog voor de 'verdubbelings-optie', mits daarvoor externe financiering ge
vonden kon worden. Deze keuze kon niet verhinderen dat de beide andere 
opties voortdurend overwogen werden, ook al omdat de faculteit bezuini
gen moest en de externe financiering lang op zich liet wachten.
Inmiddels had het CPG zich verzekerd van de bijstand van een Raad van 
Advies, waarin o.m. zitting hadden de hoogleraren A.F. Manning en A.M. 
Donner en voorts ex-premier P.J.S. de Jong, H.J.L. Vonhoff, E. van Thijn, in 
1981 opgevolgd door D. Dolman, G.W.B. Borrie en P. Jongeling. Deze Raad, 
maar ook het faculteitsbestuur en het College van Bestuur van de KUN gin
gen eind 1979 akkoord met een reeks voorstellen van Duynstee en Maas, die 
onder meer voorzagen in een 'eigen' wetenschappelijke leiding van het 
CPG door een bijzonder hoogleraar, in een 'nationale' stichting als buffer 
tussen overheid en geschiedschrijving, tevens toezichthouder op het CPG 
en in een subsidieaanvrage van ƒ400.000,-- voor uitbreiding van de staf. De 
faculteit verbond zich in deze voorstellen tot de bekostiging van twee se- 
nior-medewerkers en een junior-medewerker, anderhalve formatieplaats 
voor administratieve ondersteuning, huisvesting en kantoorbehoeften. De 
voorstellen werden allereerst voorgelegd aan en besproken met de funge
rende voorzitter van de Tweede Kamer, dr. Dolman, die geheel overtuigd 
raakte van de wenselijkheid van een wetenschappelijk verantwoorde, parle
mentaire geschiedschrijving na 1945. Op zijn initiatief nam het parlement 
een p.m.-post van ƒ100.000,-- in zijn begroting op ten gunste van de uitbrei
ding c.q. herstructurering van het CPG. Ook premier Van Agt en vice- 
premier Wiegel lieten weten dat zij de voorstellen van het CPG in beginsel 
zouden ondersteunen wegens het grote politieke en maatschappelijke be
lang van het onderzoek.
Het plotseling overlijden van prof. Duynstee in 1981 en het uitblijven van 
een definitieve beslissing over de subsidie-aanvrage, schiepen een uiterst 
onzekere situatie rond het (voort)bestaan van het CPG. In goed overleg met 
de dekaan van de faculteit, prof. mr. W.C.L. van der Grinten, werd besloten 
het project-Drees te bevriezen in afwachting van de finale besluitvorming 
over subsidie-aanvraag, doelstelling c.q. voortbestaan van het CPG. Boven
dien bevroor de faculteit de vervulling van voorkomende vacatures, waar
door de facto enkel Bogaarts en Maas nog werkzaam waren voor het CPG. 
De laatste publiceerde nadien o.m. Kabinetsformaties 1959-1973 w aarvoor
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prof. Duynstee al het nodige voorbereidende werk had verricht én een reeks 
artikelen en columns, terwijl collega Bogaarts doorwerkte aan het project- 
Beel, onder supervisie van de Nijmeegse hoogleraar staatsrecht prof. mr. C. 
Kortmann. Vrij verrassend besloot het kabinet-Van Agt III in zijn laatste 
bijeenkomst op 29 augustus 1982 om de subsidie-aanvraag onder bepaalde 
voorwaarden te honoreren. Premier Van Agt lichtte op de persconferentie 
dit besluit toe door onder meer naar de p.m.-post van het parlement te ver
wijzen. Bovendien hechtte hij eraan om het besluit te kwalificeren als een 
'hommage' aan de allerwege betreurde Duynstee.
Na minister van Onderwijs en Wetenschappen A. Pais, liet ook minister J. 
van Kemenade weten het CPG te zullen steunen, onder meer door mee te 
werken aan de aanstelling van zgn. 'vertrouwensambtenaren' aan de ver
schillende departementen. Dit instituut heeft door allerlei oorzaken niet aan 
de verwachtingen voldaan. In 1982 stelde O en W alvast ƒ200.000,-- ter be
schikking van de faculteit bij wijze van voorschot en met de bedoeling het 
voortbestaan van het CPG te verzekeren. Desondanks kwam het centrum in 
de gevarenzone omdat de faculteit liet weten liquidatie te overwegen indien 
het College van Bestuur de bezuinigingen op het facultaire budget niet zou 
reduceren. Uiteindelijk verminderde het College de aanslag met ƒ300.000,— 
onder meer verwijzend naar de wenselijkheid van het voortbestaan van het 
CPG (eind 1983). Ongeveer tegelijkertijd consulteerde het ministerie van O 
en W tal van gezaghebbende instanties over het voornemen in Nijmegen 
een min of meer 'nationaal' onderzoeksinstituut te vestigen. ZWO, de 
Stichting voor Historisch Onderzoek, de Rijkscommissie Vaderlandse Ge
schiedenis en de Coördinatiecommissie voor de bestudering van de Parle
mentaire Geschiedenis in Nederland erkenden eenstemmig het belang van 
een w etenschappelijk verantw oorde parlem entaire geschiedschrijving, 
maar verschilden onderling van mening over prioriteit, vestigingsplaats, 
bestuurlijke vormgeving en haalbaarheid van het onderzoeksplan. 
Aangezien het besluit van het kabinet-Van Agt III blijkbaar geen enkele 
garantie bood voor het voortbestaan van het CPG, continueerde de directeur 
van het CPG het ad hoc beleid, dat gericht was op het doen verschijnen van 
publikaties waarmee de kwaliteit c.q. produktiviteit van het Centrum 'bewe
zen' kon worden. Dat beleid zou resulteren in een tweetal promoties (dr. J. 
Clerx en mr. P. Bovend'Eert) en een reeks van publikaties.
Uiteindelijk bleef de afronding van het CPG-dossier ten departemente ste
ken op de bezwaren van de Koninklijke Nederlandse Academie van Weten
schappen tegen de voorgestelde structuur van het CPG. De KNAW vond 
deze structuur tweeslachtig en wilde öf een facultair onderzoeksinstituut öf 
een nationaal centrum. Zolang de bezwaren niet weggenomen waren, wei
gerde de KNAW mede te werken aan de oprichting van de voorgestelde na
tionale stichting: 'Het betreft hier een belangwekkend initiatief ten behoeve 
van de parlementaire geschiedenis en er bestaat in de kring van de Acade-
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mie veel waardering voor het wetenschappelijk onderzoek dat het CPG ver
richt’ (KNAW, 1984). Pas medio 1986 besloot O en W de Raad van Advies 
van het CPG aan te wijzen als toekomstig bestuur van de Stichting Parle
mentaire Geschiedenis die in december 1985 opgericht werd en in januari 
1986 een samenwerkingsovereenkomst sloot met de KUN c.q. de juridische 
faculteit. De overeenkomst voorziet o.m. in subsidiëring voor twaalf k vijf
tien jaar met een tussentijdse totaal-evaluatie van het CPG in 1993.
In de loop van 1986 kwam het CPG op de beoogde sterkte van zeven fte's en 
kon met de uitvoering van het project Drees-Van Schaik eerst goed 
begonnen worden. Door tal van factoren bleef het evenwel onrustig binnen 
en rond het CPG. De voorgenomen bezuinigingen op het CPG veroorzaak
ten veel onrust en vergden veel van de motivatie van de staf. Bovendien 
laaiden al snel de discussies over voortgang en methodiek weer op zonder 
uitzicht op een bruikbaar alternatief. Deze discussies vonden een voedings
bodem in de geleidelijk oplopende achterstand op het produktie-schema en 
spitsten zich toe op de omvang en aard van de publikaties over de periode 
Beel.
Samengevat kan men stellen dat het CPG in de achterliggende jaren rust 
noch duur kende, hetgeen uiteraard ten koste ging van de tijd en aandacht 
voor de uitvoering van de grote projecten. De huidige structuur van het 
CPG is de uitkomst van een lange en moeizame wordingsgeschiedenis en 
draagt daarvan ook de sporen.

Parlementaire geschiedenis en haar beschrijving

In het ’Ten Geleide' van De laatste tijd. G eschiedschrijving over Nederland 
in de 20e eeuw (Utrecht 1987) stelde Manning de vraag: 'Is er wel een dui
delijke conceptie van parlementaire geschiedenis.' In dezelfde publikatie 
zegt Bosmans: 'Het object van de parlementaire geschiedschrijving is dif
fuus. De termen parlementaire geschiedenis, staatkundige geschiedenis en 
politieke geschiedenis zijn in de regel inwisselbaar. Omschrijft men het ob
ject van de parlementaire geschiedschrijving met parlement en politiek, dan 
staat de historiograaf voor een onmogelijke opgave. Alleen al om al het ge
drukte ook maar door de vingers te laten glijden heeft men aan een men
senleven niet genoeg (...).' Dezelfde Bosmans en zijn co-auteur Duynstee 
volstonden in het 'Voorwoord' van Het kabinet Schermerhorn-Drees 1945- 
1946 (Assen en Amsterdam 1977) met de volgende verantwoording van de 
opzet: 'Hoewel de serie in eerste aanleg is opgezet als een inventarisatie van 
de na-oorlogse parlementaire problemen, gaat het toch niet uitsluitend om 
een afgezonderde beschrijving van de gebeurtenissen in het parlement. 
Zonder de pretentie te hebben een doorlichting te geven van de samenle
ving in al haar facetten, zullen tevens die maatschappelijke ontwikkelingen
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aandacht krijgen, waarvan de weerslag in de politieke verhoudingen in het 
algemeen en in het parlement in het bijzonder duidelijk is aan te tonen. 
M.a.w. getracht wordt om niet alleen het parlementaire gebeuren in kaart te 
brengen, maar om ook in grote lijnen de historische context te schetsen, 
waarbinnen dit parlementaire gebeuren zich heeft afgespeeld; zo kan een 
beschrijving van een schijnbaar geïsoleerde arena worden voorkomen.
Voor een redelijke weergave van de historische context wordt gebruik ge
maakt van de notulen van de Ministerraad en zijn onderraden; dag- en 
weekbladen en verslagen van talloze instellingen en instanties, alsmede 
inmiddels verschenen literatuur zijn daarnaast belangrijke vindplaatsen. 
Het onderzoek naar de achtergronden van de na-oorlogse politiek is dus 
bescheiden gehouden. Gezien de beperkt beschikbare literatuur zou een 
brede schets van deze achtergronden diepgaand en tijdrovend archiefonder
zoek vergen, waarvoor binnen het Centrum de middelen ontbreken. En ge
let op de omvang van het eerste deel zou zo’n schets ofwel de delen onhan
teerbaar maken ofwel het centrale thema: de gebeurtenissen in het parle
ment, in gedrang brengen. Wij hopen dan ook dat de door het Centrum te 
bieden inventarisatie een aanzet zal zijn tot nader onderzoek.'
Wie op zoek gaat naar een bruikbare definitie van parlementaire geschied
schrijving met een heldere object-omschrijving welke tevens het terrein 
van het onderzoek duidelijk beperkt en afbakent, komt tot de verrassende 
conclusie dat zo'n definitie niet bestaat. Verrassend, omdat Nederland in
middels een rijke traditie aan publikaties op dit terrein kent met vermaarde 
en veel geraadpleegde 'overzichtswerken' van o.m. Van Welderen Rengers 
en Oud. Bovendien kent Nederland sedert de jaren zestig een leerstoel par
lementaire geschiedenis, gevestigd te Leiden. Overigens sprak de leerstoel- 
houder in zijn inaugurele rede (1972) terecht van de 'Dode Zee der parle
mentaire beraadslagingen' en omschreef hij de parlementaire geschied
schrijving als een 'schijnbaar nimmer eindigende dialoog van een volk in 
gesprek met zichzelf,' waarbij de historicus niet 'de rol van de onfeilbare 
politicus van gisteren moet willen spelen.'
Bij wijze van recensie op het derde deel uit de Van Welderen Rengers-reeks, 
geschreven door W.H. Vermeulen, had de gezaghebbende historicus I.J. 
Brugmans overigens een poging tot object-omschrijving gedaan, die door 
Bosmans in De laatste tijd als 'een soort blauwdruk voor de parlementaire 
geschiedschrijving' aangemerkt werd: 'Parlem entaire geschiedenis dient 
méér te geven dan een resumé van de besprekingen (...) in de Kamers; de 
stromingen in de samenleving en de staatkundige partijvorming, beide in 
hun verband met de evolutie der m aatschappelijke toestanden, moeten 
evenzeer worden belicht, zonder dat de parlem entaire werkzaamheden 
schuil gaan achter een teveel aan 'achtergrond'. Van personen, die in het 
parlement naar voren komen, dient een beeld te worden gegeven, maar het 
beeld mag nimmer worden tot een kleine biografie. De auteur van een par-
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lementaire geschiedenis moet zijn persoonlijke inzichten omtrent de in de 
kamers besproken onderwerpen onder de korenmaat laten, hij behoort 
enkel uiteen te zetten welke standpunten naar voren kwamen en op welke 
gronden deze berustten.'
In mijn inaugurele rede (1988) heb ik deze object-omschrijving als te ruim 
afgewezen. Ik citeer: 'Hiermee zou ik gaarne instemmen, ware het niet dat 
we hier een welluidend en verleidelijk Sirenen-gezang beluisteren, dat van 
de onderzoekers weinig meer overlaat dan geraamten en knoken aan de 
stranden van 'Cramers Dode Zee'. Brugmans bepleit, onbewust van de 
methodische problemen, een integrale geschiedschrijving van alle facetten 
en segmenten van de samenleving voor zover deze raakvlakken hebben 
met en veelal van invloed zijn op, het doen en laten van regering en par
lement. De schier volkomen vervlechting van overheid en samenleving in 
vrijwel elk bereik maakt Brugmans model tot een bekoorlijke utopie.'
Ook de Utrechtse hoogleraar politieke geschiedenis J.A. Righart schijnt deze 
opvatting toegedaan. In zijn oratie Politieke cultuur: een omgevingsverken
ning (1989) zegt hij: 'De dualiteit tussen staat en maatschappij, in de negen
tiende eeuw nog evident en voor iedereen herkenbaar, is in onze tijd nog 
nauwelijks zichtbaar. Alles lijkt inderdaad politiek te zijn geworden (...) 
niettemin lijken mij twee gevolgtrekkingen in deze context relevant en 
boven discussie verheven. Ten eerste: door de symbiose van staat en maat
schappij in de twintigste eeuw is het werkterrein van de politiek historicus 
gigantisch uitgedijd. Alle machtsrelaties zijn immers gepolitiseerd. Sommi
ge historici zullen dit wijd gapende holisme wellicht als ontmoedigend 
ervaren en zich vertwijfeld afvragen wat nog specifiek is aan de geschiede
nis van de politiek. Persoonlijk zie ik het echter als een prachtige passe- 
partout en bovendien als een enorme aansporing tot inter- en intradiscipli- 
naire samenwerkingsvormen. Wat de vraag naar het eigene van de contem
poraine politieke geschiedenis betreft: bepalend lijkt mij bovenal het pro
bleemstellend kader van waaruit gewerkt wordt. Bij de politiek historicus is 
dat altijd de machtsdimensie. Concreter kan en hoeft het niet voor mij (...).' 
Opvallend is uiteraard zijn impliciete erkenning van de noodzaak van in- 
ter-disciplinaire samenwerking, door het CPG van meet af aan gepraktizeerd 
en één van de randvoorwaarden voor de subsidietoekenning. Voor het ove
rige brengt zijn stellige bewering over 'de machtsdimensie’ ons niet verder, 
zeker niet waar hijzelf Harold Lasswell's definitie van politiek aanhaalt: 
'Politics: who gets what, when, how?' Waarom zou het probleemstellend 
kader altijd de machtsdimensie moeten zijn? Wat is trouwens 'de machts
dimensie'? Met méér instemming lazen we dat 'de politieke geschiedenis 
nog steeds gebukt gaat onder het odium evenementieel en de politiek histo
ricus geniet in menige kring nog altijd een twijfelachtige reputatie: een 
accurate, maar oer-saaie samensteller van gortdroge kalendaria, vol van on
betwiste, maar contingente feiten (...) aanbidders van drie afgoden: de poli-
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tiek, het individu en de chronologie.' In een bespreking van de delen Beel 
van de hand van Bogaarts typeerde de Leidse hoogleraar J. Bank de auteur 
als een 'geduldige feitenverzamelaar', die een encyclopedisch geschiedwerk 
van onmogelijke omvang had afgeleverd... Ook hier die kwade reuk waar 
Righart van sprak, maar Righart deed tegelijkertijd een energieke poging 
om het primaat van de politieke geschiedschrijving te herstellen ten koste 
van de overgewaardeerde sociaal-economische geschiedbeoefening (Braudel, 
Annales etc.).
Ook de roep om eerherstel van de staatkundige geschiedschrijving is niet 
nieuw. In 1925 riep Colenbrander uit: 'O, wat heeft het verburgerlijkt, ver
eenzaamd Nederlandsche volk aan de groote politieke geschiedschrijving 
een behoefte!' Sociale geschiedenis vond hij onpersoonlijk en geestdodend. 
Colenbrander stond aan het einde van een liberale traditie van politieke 
geschiedschrijving, die triomfaal-nationaal van aard was. Eerder had P.J. 
Blok in de 'heldenkamp, door de vaderen gestreden voor de hoogste goede
ren der menschheid' bejubeld. 'De dagen van prins Willem, van prins 
Maurits en Oldebarnevelt zijn rijk aan merkwaardige, aan treffende gebeur
tenissen. Het te boek stellen ervan was voor den auteur meer dan twee jaar 
lang eene bron van onbeschrijvelijk genot, van hartverheffende aandoenin
gen. Mocht het hem gelukt zijn ook zijne lezers te doen deelen in de gevoe
lens, die hem bij de bewerking bezielden.' Zeer tot mijn spijt moet ik mel
den dat de stafleden van het CPG wel eens dagen kennen dat de hartverhef
fende aandoeningen uitblijven, maar dan blijven toch het onbeschrijflijk 
genot en de bezieling...
Sprekend over liberale vooroordelen mag niet onvermeld blijven dat zowel 
Van Welderen Rengers als Oud in hun parlementaire geschiedschrijving 
daar evenzeer blijk van gaven. Van Welderen Rengers wilde de uitingen 
van misnoegen en onvoldaanheid tegen de grondwettige vertegenwoordi
ging der natie weerspreken, terwijl Oud de roep om ver gaande staatkundige 
hervormingen in de illegale pers wilde matigen door de kennis van de staat
kundige verhoudingen in het verleden te vergroten. Van Welderen Ren
gers en Oud waren beide tijdgenoten en participanten in het parlementaire 
werk. Bovendien schreven zij hun op de Handelingen gebaseerde geschiede
nissen in en over een tijd waarin staat en maatschappij nog duidelijk te on
derscheiden sectoren waren en binnen de staat de volksvertegenwoordiging 
nog vrij onafhankelijk en geïsoleerd haar taken vervulde. Thorbecke redi
geerde eigenhandig wetsontwerpen en het beslag van de centrale overheid 
op de nationale middelen bleef beneden de tien procent. Een wet was nog 
een opzienbare en veelal omstreden gebeurtenis, terwijl na de oorlog de 
wetgeving het karakter van haasje-over kreeg. Dat verklaart waarom de par
lementaire geschiedschrijving lang het werk van eenlingen kon blijven, 
waarbij opgemerkt mag worden dat alle, soms vernietigende kritiek ten 
spijt, zowel de serie Van Welderen Rengers als de reeks van Oud veelvuldig

22



P.F. Maas

geraadpleegd werd en wordt en niemand het belang, wetenschappelijk èn 
maatschappelijk, ontkende. Integendeel! Dat belang sprak voor zichzelf en 
het zou voor de hand liggen dat hetzelfde gold voor de inmiddels ver
schenen delen over de naoorlogse parlementaire geschiedenis. De recensies 
van het eerste deel over de periode Schermerhorn-Drees hadden inderdaad 
deze ondertoon, maar stelden tevens de vraag naar het eigenlijke van par
lementaire geschiedschrijving. Bank prees uitbundig het archief-onderzoek 
van Bogaarts, dat overigens bedoeld was als toevallig bijprodukt. 'Bogaarts 
en zijn collega’s in Nijmegen zouden echter van hun volledigheidsdwang 
moeten worden verlost,' aldus deze deskundige, aan wie het kennelijk ont
gaan was dat enkel straffe selectie op belangrijke thema's de auteur in staat 
stelde om voren te trekken in de eindeloze en onontgonnen akkers van de 
Handelingen.
Terugkerend naar het uitgangspunt, een werkbare definitie van parlemen
taire geschiedenis, stellen we vast dat noch de liberale-vrijzinnige geschied
schrijving van Van Welderen Rengers en Oud, noch de definitie van I.J. 
Brugmans, noch het 'Voorwoord’ van Bosmans, noch de publikaties van de 
Leidse leerstoelhouder, Cramer, noch Righart, noch enig ander een dergelij
ke definitie kon of wilde formuleren, deels omdat de geschiedschrijving van 
het parlement bijna vanzelfsprekend als nuttig en nodig ervaren werd, 
ongeacht de lading, die onder deze vlag gedekt werd. Zo kan het werk van 
bijvoorbeeld E.P.F.F. Wittert van Hoogland over de sociale verzekering, van 
C.J. van Zeben over het nieuwe Burgerlijk Wetboek of van H. van Maarse- 
veen over de Grondwet tot de parlementaire geschiedschrijving gerekend 
worden met dien verstande dat de auteurs vooral een bijdrage wilden leve
ren aan de wetshistorische interpretatie.
Vragen naar het object van de parlementaire geschiedschrijving is vragen 
naar de wezenlijke betekenis van het parlement in historisch perspectief en 
bijgevolg vragen naar zijn wezenskenmerken. De wezenlijke betekenis van 
het parlement ligt in zijn volksvertegenwoordigende functie tegenover het 
overheidsgezag. Gezag dat lang rechtstreeks afgeleid werd, ontleend werd 
aan een almachtige God, maar geleidelijk aan zijn legitimatie moest zoeken 
en vinden in de volkssouvereiniteit, in een democratische ordening c.q. in 
de parlementaire democratie. Het overheidsgezag kon enkel nog uitgeoe
fend worden in overeenstemming met de volkssouvereine wil zoals tot 
gelding gebracht in het parlement. Dat geldt voor het bestuur, waarop het 
parlement in toenemende mate controle ging uitoefenen, dat geldt voor de 
wetgeving waarvoor de regering de medewerking en instemming van het 
parlement behoeft. Daarmee hebben we tevens de wezenskenmerken van 
het parlement aangegeven: controleur van de regering en mede-wetgever. 
De regering beschikt in haar bestier over de zwaardmacht, over het gewelds
monopolie, waarmee in laatste instantie de naleving van de gestelde norm 
afgedwongen kan worden. De norm zelve wordt gesteld door regering en
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parlement te zamen, die bovendien samen beslissen over de ordening en in
richting van de samenleving, hetgeen een politiek proces impliceert waarin 
machtsverhoudingen beslissen over de vraag ’who gets what, when, how?' 
De essentie van het parlement bestaat derhalve hierin dat zijn doen en laten 
dient bij te dragen, desnoods dwingend door gebruikmaking van de consti
tutionele bevoegdheden, tot een gezagsuitoefening die strookt met de wil en 
de rechtsovertuiging van het volk, meer in het bijzonder van de burgers, 
hetgeen noodzakelijkerwijs respect en bescherming van minderheidsopvat- 
tingen vergt. Juist omdat overheidsgezag zelden vrijblijvend, maar veelal 
dwingend wordt uitgeoefend met sancties op het overtreden van de norm, 
raakt het parlementair handelen een wezenlijk belang van iedere burger: 
zijn vrijheid van handelen wordt met instemming van zijn volksvertegen
woordigers geconditioneerd of beperkt, desnoods door de aanwending van 
geweld. Vandaar ook het belang van het parlementaire handelen en de be
langstelling van media en burgers, waardoor belang van en belangstelling 
voor de parlementaire geschiedenis voor zichzelf spreken.
Immers in de naoorlogse verhoudingen dient het overheidsgezag, de rege
ring, zich te verantwoorden tegenover de Staten-Generaal, die op hun beurt 
moeten trachten het doen en laten van de regering in overeenstemming te 
brengen met de wil en rechtsovertuiging van de burgers. Daartoe overleggen 
regering en parlement zeer intensief en indringend met elkaar en bij ver
schil van mening over de vraag welk beleid of welke wettelijke maatregelen 
de voorkeur verdienen, maken beide partijen gebruik van machtsmiddelen 
(bevoegdheden) of bedreigen elkaar daarmee. In het parlement verantwoor
den zowel regering als volksvertegenwoordigers zich tegenover het volk, 
dat door de media voorgelicht, bij de eerstvolgende verkiezingen een oor
deel uitspreekt over het functioneren van de volksvertegenwoordigers en 
daarmee indirect over het regeringsbeleid.
Naar mijn oordeel ligt het eigene en het wezenlijke van parlementaire 
geschiedschrijving in de vraag naar de ratio van het parlementair handelen 
of nalaten. In de vraag welke argumenten en welke machtsmiddelen de 
volksvertegenwoordigers gebruikten om beleid en wetgeving te legitimeren 
of te desavoueren. Het antwoord op deze vraag geeft inzicht in de wijze 
waarop destijds de inrichting en ordening van de samenleving verantwoord 
werd. Het antwoord zal onder omstandigheden kunnen uitwijzen dat deze 
verantwoording voor de huidige samenleving gedateerd of achterhaald is. 
Vast staat dat ook nu nog, nu sprake is van functieverlies van de Staten- 
Generaal ten gunste van de bureaucratie, form eel de legitimatie van het 
overheidshandelen ontleend wordt aan het overleg en de besluitvorming in 
het parlement. Het object van de parlementaire geschiedschrijving moet 
derhalve opgesloten liggen in de vraag naar de argumentatie en machtsuit
oefening van de volksvertegenwoordigers, die geacht worden als contro
leurs en medewetgevers de opvattingen van de burgers te vertolken en zo-
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nodig de gezagsuitoefening van de regering in overeenstemming daarmee 
te brengen, desnoods door het verwekken van een crisis.
Uiteraard volgt uit deze object-omschrijving dat de parlementair historicus 
aandacht moet schenken aan de voorstellen van de regering en aan de ver
antwoording daarvan, omdat de volksvertegenwoordigers daarop reageren. 
Voorts zal het de historicus interesseren hoe en waarom de parlementariërs
c.q. de fracties tot hun standpunten c.q. verantwoording kwamen, maar dat 
is in zekere zin een afgeleide vraagstelling, die niet van wezenlijk belang is 
voor de resultaten van het gemeen overleg tussen regering en parlement: 
gezagslegitimatie, bindende (rechts)gevolgen voor de burgers als gevolg van 
de meerderheidsvorming in het parlement. Bestudering en analyses van de 
'omgevingsfactoren' van het parlement (politieke partijen, wetenschapsbe
oefening, media, belangenorganisaties e.d.) kunnen het gedrag van parle
mentariërs c.q. fracties verklaren, maar voor een goed begrip van structuur 
en aard van onze samenleving is een beschrijving van de besluitvorming in 
het parlement van wezenlijker betekenis omdat deze besluitvorming bepa
lend was, bindend en legitimerend.
Natuurlijk is parlementaire geschiedenis óók staatkundige geschiedenis, en 
óók politieke geschiedenis, maar staatkundige geschiedenis noch politieke 
geschiedenis behoeven altijd parlementaire geschiedenis te zijn. Dat hangt 
af van de mate waarin de probleemstelling betrekking heeft op de essentie 
van het parlement: volksvertegenwoordiging tegenover het overheids
gezag, uitgerust met publiekrechtelijke bevoegdheden c.q. machtsmiddelen. 
Daarin onderscheidt het parlement zich van willekeurig welke actiegroep of 
instantie. Parlementaire geschiedenis heeft natuurlijk een raakvlak met de 
beleidswetenschap, maar onderscheidt zich daarvan doordat niet de wording 
of de effecten van het beleid de vraagstelling beheersen, maar wel de verant
woording door regering en parlement. Uiteraard kan parlementaire ge
schiedschrijving behulpzaam zijn bij wetsinterpretatie, maar de parlemen
taire geschiedenis zal allereerst en vooral aandacht schenken aan de parle
mentaire verantwoording van de wetgeving, dus kort inhoud en betekenis 
schetsen om vervolgens uitvoerig stil te staan bij de opvattingen van de par
lementariërs c.q. fracties.
Parlementaire geschiedschrijving is uiteraard sterk descriptief, maar de 
beschrijving geeft 'vanzelf' een verklaring voor het waarom van bestuur of 
wetgeving, omdat de beschrijving de verantwoording door de actores weer
geeft. Parlementaire geschiedenis kent uiteraard een 'departementaal' ele
ment omdat het regeringsbeleid zich nu eenmaal ontvouwt in het beleid 
van afzonderlijke maar geheel verantwoordelijke ministers, die aan het 
hoofd van een 'eigen' bureaucratie staan. Maar parlementaire geschiedenis 
is geen departementale geschiedschrijving, omdat noch de lotgevallen van 
het departement, noch de interne beleidsvoorbereiding, noch de (machts)- 
verhoudingen binnen het departement wezenlijk zijn voor de parlementair
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historicus, maar wel de confrontatie van de minister met de volksverte
genwoordiging in het parlement. Vanzelfsprekend kunnen 'departementale 
factoren' een verklaring geven voor het verloop van deze confrontatie en 
zijn ze van belang.
Kortom, parlementaire geschiedschrijving heeft allereerst en vooral de in
teractie tussen regering en parlement als object, terwijl de interactie tussen 
parlement en samenleving veeleer het object vormt van bijvoorbeeld poli
tieke geschiedschrijving, die als zodanig verklarend kan zijn voor het ge
beuren in het parlement omdat zij antwoorden kan geven op vragen als: 
hoe kwamen de parlementariërs tot hun standpunt, op grond van welke in
formatie en onder druk van welke maatschappelijke organisaties? Of nog 
wezenlijker, voldeed het parlement aan zijn originele taak: het binden van 
het overheidsgezag aan de wil en de rechtsovertuiging van de burgers?
De parlementair historicus probeert allereerst inzicht te geven in de over
wegingen, argumenten, informatie en machtsverhoudingen, die hebben 
geleid tot bindende besluitvorming, die bepalend was voor de wijze van 
bestuur, voor de structurering en normering van de samenleving en voor 
de verdeling van schaarse middelen en voordelen over de verschillende 
bevolkingsgroepen. Met 'voordelen' worden in de politicologie ook machts
posities e.d. aangeduid.

Bronnen en literatuur

Nu we het kern-object van de parlementaire geschiedschrijving hebben om
schreven als het samenvallen van de verantwoording in het parlement, 
door regering en volksvertegenwoordigers, van de gezagsuitoefening waar
door deze gezagsuitoefening gelegitimeerd wordt, de samenleving gestructu
reerd wordt en de burger genormeerd wordt, behoeven we ons minder be
zorgd te maken over de 'onmogelijkheid' van parlem entaire geschied
schrijving en nog minder over de soms veronderstelde 'overbodigheid'. E. 
H. Kossmann Veertig jaren: 'De staat is alomvattend; omdat de staat over 
alles zijn woordje meespreekt, is eigenlijk alles politiek of .... niets, want een 
centrum waar de beslissingen genomen worden is nauwelijks nog aan te 
wijzen. Beleidsvoorbereiding, -vorming en -uitvoering zijn dermate met 
elkaar verstrengeld en zo veelomvattend, dat het gelijkstellen van de staat 
met regering en volksvertegenwoordiging een onaanvaardbare versimpe
ling van de werkelijkheid is. De identiteit van de staat en daarmee van de 
politiek is zoekgeraakt. Periferie is vaak veelzeggender ter verklaring dan 
centrum zelf.' Kossmann bepleit verderop een wat afstandelijke-ironische 
schrijfstijl: 'Want als de historicus het huis van zijn vak verlaat en zich op 
straat begeeft, waaien hem twijfels en tegenstrijdigheden tegemoet.'
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Voor alle duidelijkheid, wat Kossmann hier zegt, komt vrijwel overeen met 
de opvatting van Righart, maar raakt vooral de politieke geschiedschrijving 
of politicologie, minder de parlementaire geschiedschrijving. Voor haar is 
de verantwoording en besluitvorming in het parlement van essentieel be
lang omdat uiteindelijk daar en nergens anders de formalisatie en legitima
tie van politieke en bestuurlijke processen plaats vindt. Ministers, parle
mentariërs, topambtenaren kunnen onderling kongsies vormen, intrigeren, 
samenspannen met belangenorganisaties, kortom politiek bedrijven, macht 
en invloed mobiliseren, uiteindelijk moeten ministers èn parlementariërs 
zich expliciet in het parlement verantwoorden voor hun standpunten, daar
bij kritisch gevolgd door bijvoorbeeld de media en deskundige wetenschap
pers in den lande. Voor de parlementair historicus zijn staat, regering en 
volksvertegenwoordiging wel degelijk nadrukkelijk te onderscheiden enti
teiten met verschillende taken en bevoegdheden, waarop ze aangesproken 
en beoordeeld kunnen worden. De parlementair historicus bezit een leven
dige belangstelling voor die politieke en bestuurlijke processen omdat hij 
weet dat 'achter de naakte woorden, zoals in de Handelingen opgetekend, 
veel meer kan steken dan men op het eerste gezicht zou denken.' (W.H. 
Vermeulen geparafraseerd). Maar de parlementair historicus weet óók dat 
een nauwkeurige en volledige beschrijving hiervan, bijvoorbeeld op basis 
van diepgaand archiefonderzoek wellicht het Rankeaanse ideaal kan bena
deren, hoewel veel persoonlijke contacten en het telefoonverkeer zich aan 
elke controle onttrekken, maar dan nog enkel de 'machtsdimensie' verhel
dert en niets afdoet of bijdraagt aan de wezenlijke betekenis van de publieke 
verantwoording in de openbaarheid van 's lands vergaderzaal: het parle
ment, waar beslissingen genomen worden die land en volk conditioneren. 
Vanuit deze wetenschap en bij wijze van toelichting op de methodische 
problem atiek van de contemporaine parlem entaire geschiedschrijving, 
verkennen we kort het bronnenmateriaal en de literatuur waarop de parle
mentair historicus aangewezen is.

Handelingen der Staten-Generaal

Basis en voornaamste bron voor het onderzoek en de beschrijving blijven 
uiteraard de Handelingen der Staten-Generaal. Als gevolg van de exponen
tieel toenemende overheidsbemoeiing groeit ook de omvang hiervan expo
nentieel: voor het tijdvak 1945-1946 circa 3000 pagina's (verslagen en bijla
gen); voor het tijdvak 1946-1948 circa 16.000 pagina's en voor de periode 
1948-1952 circa 36.000 pagina's, groot formaat, dubbel-koloms. Herinnerd zij 
aan de omvang van deel I, het kabinet-Schermerhorn-Drees, circa 750 pagi
na’s en de omvang van de delen Beel, circa 2500 pagina's, hetgeen afgezet te
gen de omvang van de Handelingen een aanwijzing geeft aangaande het
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‘bewerkelijke karakter' van deze bron. Doorgerekend naar de periode 1948- 
1952, met circa 36.000 pagina's Handelingen zou dat tot zo'n zeven delen 
van in totaal 4300 pagina's leiden, waarmee we in de buurt van de serie van 
dr. L. de Jong zouden komen. Welnu, door een forse versobering van de op
zet zal het CPG-team deze trend ombuigen naar een reductie met circa vijftig 
procent, dus drie delen en circa 2100 pagina's.
Niet enkel de omvang van het bronnenmateriaal stelt hoge eisen aan 
methodiek en selectie, ook de inhoud van de Handelingen vergt een grote 
mate van veelzijdige deskundigheid, die de parlementair historicus zich 
door onderzoek in de (vak)literatuur moet eigen maken. Een voorbeeld kan 
dit illustreren. Op 11 juni 1969 discussieerde de Tweede Kamer, althans een 
handjevol specialisten, over een wetsontwerp op de Vennootschapsbe
lasting, dat verdedigd werd door staatssecretaris F.H.M. Grapperhaus. Eén 
kamerlid, W. Scholten (CHU), inmiddels vice-president van de Raad van 
State, wees op de zwakke plek van dit ontwerp: 'Artikel 12 (over de deelne
mingsvrijstelling, PFM ) mijnheer de Voorzitter, is niet het eenvoudigste ar
tikel van dit wetsvoorstel. Het is wel een bepaling die een belangrijke ver
ruiming gaat geven aan de deelnemingsvrijstelling. (...) Ik vind dat een 
goede zaak, waarbij ik één kanttekening wil plaatsen. Er wordt namelijk in 
dit artikel geen onderscheid gemaakt tussen binnenlandse en buitenlandse 
deelnemingen. Daarbij is bij mij de vraag gerezen, of de verruiming ten 
opzichte van in het buitenland gevestigde dochter-ondernemingen toch in 
dit gehele systeem niet wat gunstig is, in die zin dat er mogelijkheden van 
een zeker - "misbruik" is een zwaar woord - gebruik ontstaan, die de bedoe
lingen wat gaan doorkruisen. (...) Het is maar een klein puntje, mijnheer de 
Voorzitter, maar ik vind dit toch van voldoende belang om er bij dit plenai
re debat enige aandacht aan te wijden (...).'
Grapperhaus: 'Mijnheer de Voorzitter! Ik ben de geachte afgevaardigde de 
heer Scholten dankbaar, dat hij nog eens aandacht heeft gevraagd voor mo
gelijke gevolgen van het nieuwe régime voor de deelnemingsvrijstelling. 
(...) Dit effect is niet beoogd. (...) Ik heb het gevoelen, dat de gevaren, die de 
geachte afgevaardigde signaleert, op dit moment naar het zich laat aanzien 
niet van een dergelijke betekenis zijn, dat wij maatregelen zouden moeten 
nemen. Ik wil de geachte afgevaardigde echter toezeggen, dat als zich inder
daad een ontwikkeling in die richting manifesteert en als het van betekenis 
wordt, op dit punt een wijziging zal worden aangebracht in de deelne
mingsvrijstelling (...).'
Zo op het eerste gezicht een onbelangrijk, 'technisch' debatje, waarvan de 
historicus weinig méér snapt dan dat. Maar waar ging het in werkelijkheid 
om? Alle winsten en andere voordelen uit deelnemingen werden vrijge
steld van vennootschapsbelasting, hetgeen ook zou gelden voor'buitenland
se deelnemingen. Verliezen van buitenlandse deelnemingen bleven even
wel aftrekbaar. In feite werden de multinationals vrijgesteld van de ven-
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nootschapsbelasting, waarvan de opbrengsten sindsdien zijn gedaald van elf 
procent van de totale staatsinkomsten tot één procent in 1987. Kleine en 
middelgrote bedrijven zonder buitenlandse deelnemingen bleven gewoon 
schatplichtig. Door een initiatief van een kamerlid, P. Vermeend (PvdA), die 
deze toestand onaanvaardbaar achtte, kwam deze vrijstelling opnieuw in 
discussie (1987), bijna twintig jaar later... Mag van een historicus verwacht 
worden dat hij een dergelijke ver gaande strekking van een ogenschijnlijk 
'onschuldig' ogend wetsartikel onmiddellijk doorziet? Neen, dus zal hij ge
houden zijn steeds de vakliteratuur te raadplegen, want uiteraard gaat het 
hier om een politiek-maatschappelijk feit van gewicht. Enkel door de inzet 
van een econoom of jurist kan dit probleem niet ondervangen worden, 
hooguit enigszins verlicht. Dit voorbeeld maakt duidelijk dat slechts een 
hoog minimum-niveau aan zeer uiteenlopende deskundigheid de parle
mentair historicus tot een relevante vraagstelling kan brengen: bijvoorbeeld 
hoe was het mogelijk dat in de jaren zestig, waarin de multinationals met 
hun poliep-achtige machtsstructuren in een kwade reuk stonden, het par
lement instemde met deze genereuze vrijstelling zonder veel bezwaar van 
de linkerzijde? Diezelfde linkerzijde liep destijds storm tegen de ondoor
zichtige machtsuitoefening door multinationals!
Bovendien zal de parlementair historicus recht moeten doen aan de ver
schillende stromingen in het parlement, zoveel mogelijk naar evenredig
heid van hun m achtspositie (zetelaantal, regeringspartij of oppositie). 
Zoveel mogelijk, omdat de interventies van de kleinere partijen niet zelden 
reliëf geven aan de posities van de grotere partijen, ook al omdat zij niet 
beperkt worden in hun uitingen door de mogelijkheid ooit zelf deel uit te 
maken van een coalitie. Voorts zal aandacht geschonken moeten worden 
aan de opstelling van de Eerste Kamer, waar vaak meer doorwrochte analy
ses gegeven worden met soms duidelijk andere accenten of opvattingen dan 
te berde gebracht door de geestverwanten aan de overzijde, ja soms een af
wijkende opstelling gekozen wordt.

Notulen m inisterraad en onderraden

Voor ons onderzoek kunnen wij gebruik maken van de notulen van de 
ministerraad en de onderraden, welke berusten in het Algemeen Rijks
archief te Den Haag. De notulen van de ministerraad geven in het kort de 
discussies weer die gevoerd zijn naar aanleiding van een bepaald onder
werp. Bij de meeste onderwerpen (ontwerpen van wet, maatregelen van 
bestuur of nota’s) vinden echter in het geheel geen gedachtenwisselingen 
plaats en worden alleen tekstuele opmerkingen gemaakt. Bij het toenemen 
van de overheidstaken, van de gecompliceerdheid van de aangesneden 
thema's of van de spanningen binnen het kabinet - gevolg van bijvoorbeeld
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de onrust in het land zelf - worden de discussies echter uitvoeriger en ne
men de notulen in omvang toe.
Door de geweldige groei van de wetgevende activiteit en de steeds meer 
overleg vergende Indië-zaak was de omvang van de notulen voor de perio
de Beel ten opzichte van het kabinet-Schermerhorn-Drees reeds vervier
voudigd. In de periode 1948-1952 zet deze stijgende lijn zich voort, mede 
vanwege het toenemende overleg over de Europese integratie, de financieel- 
economische onderwerpen, de internationale spanningen en de crisis-Stik- 
ker 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. Hoewel wij theoretisch de beschikking heb
ben over de bijlagen bij de agenda van de verschillende raden, zou het - 
afgezien van de wijze van opbergen, die zulks goeddeels belet - fysiek niet 
mogelijk zijn alle stukken te raadplegen, te ficheren en te gebruiken. De no
tulen geven, samengevat, soms een goede achtergrond bij een bepaald 
voorstel of 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 van informatie. 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 notu
len in omvang bijna verdubbelen, doet dan weer vrezen voor de mogelijk
heden om het materiaal adequaat te bewerken.
Binnen de staf zijn twijfels geuit over de noodzaak om voor een parlemen
taire geschiedenis ook de notulen van de ministerraad te raadplegen. Denk
baar ware de voorstellen van de regering aan het parlement als 'gegeven' te 
nemen, als uitkomst van intern beraad, waarvan ten tijde van Drees de 
meeste kamerleden geen weet hadden. Drees verdedigde het dualisme en de 
onderscheiding van de taken en bevoegdheden van regering en Kamers zeer 
nadrukkelijk en soms fel. Uiteindelijk groeide binnen de staf inzoverre 
consensus dat voor een analyse van de opstelling van de Kamers, maar ook 
van de tegenstellingen tussen de verschillende fracties, het van overwegend 
belang is te weten of de verantwoordelijke ministers gedurende hun beraad 
vooruitliepen op de voorzienbare reacties van de parlementariërs c.q. of zij 
in het beraad pogingen deden de opvattingen van de 'eigen' partij te laten 
gelden danwel besloten tot informeel of vertrouwelijk contact met kamer
leden om politieke 'vuiltjes' weg te werken, c.q. besloten bepaalde kwesties 
niet in de Kamers aan de orde te stellen of te verzwijgen uit vrees voor 
bepaalde reacties. Zo ontvingen de Kamers slechts mondjesmaat vitale in
formatie over bijvoorbeeld het Indië-beleid en de gratiëring van (zware) oor
logsmisdadigers. Kortom, aangezien in de ministerraad de politieke voorbe
reiding op de confrontatie met de volksvertegenwoordigers plaats vindt, 
naast inhoudelijke debatten over de zakelijke merites van voorstellen, zou
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het negeren van deze bron veel reliëf wegnemen in de beschrijving en ana
lyse van het parlementair handelen. Door raadpleging wordt bovendien 
duidelijk wanneer en om welke redenen de ministerraad overwoog zware 
machtsmiddelen als crisis-dreiging in te zetten tegen een weerspannige 
volksvertegenwoordiging c.q. hoe het kabinet reageerde op de im- of expli
ciete crisis-bedreigingen vanuit de Kamer. Terecht kan opgemerkt worden 
dat om dezelfde redenen de notulen van de fractievergaderingen geraad
pleegd zouden moeten worden. Deze zijn evenwel niet of in onvoldoende 
mate beschikbaar, zodat met dit manco moet worden geleefd.

Dagbladen, weekbladen, periodieken

Voor een juist begrip van de jaren 1948-1958 is selectief gebruik van de dag
en weekbladen onontbeerlijk, zo wijst nu de praktijk van enkele jaren on
derzoek wel uit.
Naast het feitenmateriaal dat betrekking heeft op de bestuurlijke en wetge
vende arbeid van de kabinetten, dat vooral ontleend wordt aan de notulen 
van de ministerraad en de Handelingen, bieden de kranten opinies van 
vooraanstaande politici over de politiek van de dag en de politiek van hun 
partij, waarvan de kranten direct of indirect spreekbuis waren. De zoge
naamde 'Sterartikelen' van de politieke leider van de KVP en sedert juli 
1946 in de Tweede Kamer fractieleider van die partij, mr. C.P.M. Romme, in 
de Volkskrant zijn hiervan een treffend voorbeeld. Romme heeft, zoals hij 
op 27 februari 1972 nog in een KRO-TV-interview onderstreepte, nooit het 
plan gekoesterd om zijn memoires te schrijven. Hij verwees ieder, die in 
zijn politiek denken en handelen van de na-oorlogse jaren geïnteresseerd 
was, naar de talloze columns die hij gevuld heeft met zijn veelal mysterieus 
proza.
Opiniërende artikelen van Bruins Slot of Schouten in Trouw, om een ander 
voorbeeld te noemen, geven de mening van de ARP over heel wat onder
werpen beter weer, dan alleen bij bestudering van de Handelingen naar 
voren zou zijn gekomen. De commentaren van het Vrije Volk en Het 
Parool, vaak in vehemente bewoordingen, werpen meer licht op de gedach- 
tenwereld van leidende kringen in en rond de PvdA dan hetgeen door deze 
partij in de Kamers naar voren werd gebracht; daar immers dwong de bin
ding van het kabinet (in eerste aanleg tot 1958) tot een matiging van stand
punten.
De NRC wordt eveneens selectief gebruikt vanwege de waardevolle be
schouwingen 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 voor
pagina's van de bladen. Zo verscheen begin 1950 in dag- en weekbladen een
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aantal artikelen van leidende KVP-politici over het gewenste karakter van 
deze partij. Deze en andere gebeurtenissen, waarvan slechts door middel 
van een dag- en weekbladenonderzoek kennis kan worden genomen, werk
ten weer door op de partijpolitieke verhoudingen.

De lijn van 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

Daarnaast worden geraadpleegd:
De Maasbode - Stokm an
De Tijd - Kerstens
Algemeen Handelsblad
De Waarheid - De Groot, Baruch
Het Binnenhof - Kortenhorst

Van de weekbladen, die voor het onderzoek van belang bleken, kunnen ge
noemd worden:
Vrij Nederland - Van Randwijk, Den Uyl, Schermerhorn,

Vos
De Groene Amsterdammer - vooral Samkalden over Indië 
De Linie

Van de periodieken zijn de belangrijkste: Socialisme en Democratie, Paraat, 
AR-Staatkunde, Katholiek Staatkundig M aandschrift, Economisch-Statis- 
tische 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 belangwekkende discussies aanleiding gaven.
Ook bij deze bronnen kan de vraag gesteld worden of raadpleging vereist is. 
Immers, de verzuilde en partijgebonden media van die tijd boden weinig 
ruimte aan zeer kritische commentatoren. Mocht dat incidenteel anders 
zijn, dan zou dat ongetwijfeld tot reacties hebben geleid in de Tweede 
Kamer. Uiteindelijk zal dit standpunt niet houdbaar blijken, om de eenvou
dige reden dat de beschouwingen in de Kamers in zekere zin aansluiten op 
en reacties zijn op de permanente politieke discussies in de media. De 
politici communiceerden destijds intensief met elkaar via de media. Voorts 
legden ze via de media verantwoording af voor hun optreden aan hun ach
terban en aan de samenleving. Zo moesten bijvoorbeeld de compromissen 
toegelicht en verdedigd worden, zeker wanneer in een voorafgaande fase
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van posities markeren een geprononceerd, ideologisch onderbouwd stand
punt vertolkt was of het compromis duidelijk contrasteerde met beginsel- of 
verkiezingsprogram. Kortom, wie het verantwoordingsmoment in de Ka
mers voorop stelt als object van de parlementaire geschiedschrijving, zal 
deze verantwoording idealiter moeten toetsen aan andere vormen van pu
blieke verantwoording, waaronder beschouwingen in de media. Het CPG 
kan dat slechts in beperkte mate doen, omdat een systematisch media-on- 
derzoek te tijdrovend bleek.
Nu kende Nederland destijds ook een rijk geschakeerd radiobestel, waarvan 
de politici veelvuldig en indringend gebruik maakten. De televisie speelde 
tot 1958 een bescheiden rol. Vanuit de vooronderstelling dat politiek zeer 
gevoelige en gewichtige redevoeringen voor de radio 'vanzelf’ de nodige 
weerklank bij de schrijvende pers zullen oproepen, werd besloten deze bron 
onaangeroerd te laten.

Literatuur

Over de naoorlogse geschiedenis van Nederland is nog weinig geschreven, 
behoudens dan over Indonesië.
Slechts enkelen hebben hun memoires gepubliceerd (D.U. Stikker, W. Drees 
sr., W. Beyen, H. Algra, H.J. van Mook, J.A.H.J.S. Bruins Slot, J.A. Jonkman), 
anderen hebben een poging daartoe gedaan (H.W. Tilanus sr., A. Vondeling, 
J.M.A.H. Luns, W.K.N. Schmelzer).
Nog moeilijker wordt het om iets te weten te komen over de dramatis per
sonae 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 be- 
vrijding in 1965 en 1970. Mensen als L.J. Beel, J.A.W. Burger, C.P.M. Rom
me, W. Schermerhorn, J.J. Gielen, Prins Bernhard lieten zich toen uit over 
de naoorlogse 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 voor
namelijk tot de Indië-kwestie en de Nieuw-Guinea-affaire (Bank, C. Smit, 
Duynstee), tot enige onderdelen van de partijpolitieke geschiedenis (Bank, 
M.F. Westers, R.A. Koole, H.M. Ruitenbeek, A.F. Manning, C. Smeenk, A.A. 
de Jonge, W. Gortzak, A.J. Koejemans) en enkele sociaal-economische aspec
ten (Fr. De Jong Edz., J.P. Windmuller). Voor bepaalde facetten van de parle
mentaire geschiedenis kan men te rade gaan bij J. Hoek, L.G. Kortenhorst en 
Duynstee.
Dat de recente geschiedenis van Nederland, zoals dat in het zelfbewuste 
Engeland gebeurt, heeft geleid tot discussies in de dag- en weekbladen, waar-
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door weer anderen zich verplicht voelden 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, zoals W. Drees, M. van der Goes van 
Naters of M. Klompé, die door publikaties, interviews of het beschikbaar 
stellen van hun archivalia trachtten het recente verleden van Nederland op 
het vlak van de politieke geschiedenis reliëf 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 onderkennen, beeld- 
vervalsing te voorkomen en geïnteresseerde tijdgenoten (ook van dat verle
den) bij dit proces van overdenking te betrekken.
De meer algemene literatuur van of over de hoofdrolspelers van destijds zal 
elke parlementair historicus als een must beschouwen. Anders ligt dat voor 
de vakliteratuur, waarover we al eerder spraken. De verleiding om allerlei 
kwesties door een uitvoerig onderzoek in de vakliteratuur volledig 'door te 
lichten' (en zo zichzelf te beschermen tegen enormiteiten of fatale omissies), 
moet weerstaan worden. Eén gezaghebbend standaardwerk, helaas lang niet 
altijd voorhanden, of enkele verhelderende overzichtsartikelen moeten 
voldoende basis geven voor een goed begrip en een relevante vraagstelling 
en dus ordening van de stof.

Archieven en interviews

Raadpleging van departementale en persoonlijke archieven zal soms on
vermijdelijk zijn. Departementaal onderzoek kan inzicht verschaffen in de 
aard en betekenis van regeringsdaden, terwijl de persoonsarchieven de in
teracties tussen politici en gevoerde politiek verhelderen. Nadrukkelijk 
streeft het CPG ernaar dit tijdrovende onderzoek tot het hoogst noodzakelij
ke te beperken. Diepteonderzoek geschiedt alleen dan als het primaire bron
nenmateriaal (Handelingen, pers) teveel vragen onbeantwoord laat.
Oud beschikte bij het concipiëren van zijn oeuvre over een veelzijdige des
kundigheid én ervaring. De schriftelijke bronnen waarmee het CPG het 
moet doen, onthullen niet altijd de ware of beslissende beweegredenen voor 
de handelswijze van verantwoordelijke politici of ambtenaren. Door inter
views met tijdgenoten kan men deze alsnog op het spoor komen.
Maar goed voorbereide, op stukken gebaseerde, interviews vragen veel tijd, 
temeer daar de resultaten vaak aan en bij andere tijdgenoten getoetst moe
ten worden. Het CPG nam reeds een aantal interviews af, o.m. met J.J. Gie- 
len, F.J.Th. Rutten, Ide Anak Agung, W. Drees en P. Lieftinck.
De uiteindelijke 'oogst' van deze interviews viel tegen zeker in relatie tot de 
tijdsinvestering. Zinniger blijkt het om concept-teksten aan nog levende
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hoofdrolspelers voor te leggen met een verzoek om kritisch en aanvullend 
commentaar.
Geen misverstand kan er bestaan over de uitzonderlijke betekenis van 
archief-onderzoek, óók voor de parlementaire geschiedenis. De delen Beel 
van Bogaarts laten dit nog eens zien, hetgeen Bank terecht signaleerde. Voor 
een 'overzichtswerk', een handboek of 'inventarisatie' (Bosmans), zoals het 
CPG voor ogen staat, moet om der tijds wille afgezien worden van archief
onderzoek. Dergelijk onderzoek zal doorgaans vooral van nut zijn voor 
nuanceringen en interpretaties van het gebeuren in de Kamers, maar zal 
geen wezenlijk ander beeld opleveren. Voor een handboek kan hiervan 
afgezien worden, omdat een handboek meer 'wegwijzer' wil zijn dan defini
tief en volledig antwoord op alle m ogelijke vragen. Kortom , geen 
archiefonderzoek en geen interviews (meer) tenzij de onderhavige kwestie 
daartoe eenvoudig dwingt.

Probleemstelling, selectiecriteria en methodiek

In een verslag van het CPG van augustus 1973 werden doelstelling en wijze 
van werken als volgt geformuleerd: 'Wij beogen het vervolg op de beschrij
ving van de parlementaire geschiedenis van Nederland. (...) Per regeringspe
riode - te beginnen met Schermerhorn-Drees 1945-1946 - zullen met tussen
pozen 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 krantenver
slagen, 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 aandacht, waarvan de weerslag in het parlement duidelijk is aan 
te tonen (...).'
Destijds stond het CPG 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.
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De ervaringen met de opzet van het onderzoek naar de periode-Beel (1946- 
1948) leerden dat forse beperkingen en stevige selectie absolute voorwaarden 
vormden voor het welslagen van het project én van de vervolgprojecten. 
Bleef de vraag höe te beperken en waar en op grond van welke criteria? 
Anders gezegd, wat moet of wil de parlementair historicus nu precies onder
zoeken, welke vragen wil hij beantwoorden, wat vindt hij de moeite van 
het beschrijven waard en waarom? Voor een poging om tot een heldere pro
bleemstelling te komen, keren we nog even terug naar de object-omschrij- 
ving: het treffen van regering en parlementariërs in het parlement bij gele
genheid waarvan verantwoording wordt afgelegd voor bindende en ver 
strekkende beslissingen, die deels het aanzien en aanzijn van samenleving 
en burgers bepalen.
Ter bepaling van het wezenlijke van dit treffen moeten we nagaan wat daar, 
sterk vereenvoudigd, gebeurt. Enerzijds hebben we een regering die geacht 
wordt te regeren d.w.z. orde en rust te bewaren, welvaart en welzijn te be
vorderen, recht en rechtszekerheid te waarborgen, de integriteit van het 
grondgebied te beschermen, de Nederlandse belangen buiten de grenzen te 
behartigen. Voor de verwezenlijking van al deze doelstellingen voert de 
regering een bepaald beleid en neemt zij velerlei maatregelen vanuit de im
pliciete premisse dat anders een en ander niet of onvoldoende verzekerd is 
of wordt. Anderzijds hebben we een parlement met daarin een baaierd aan 
parlementariërs voortkomend uit verschillende partijen met veelal een ge
heel eigen ideologie en destijds nog wortelend in een eigen subcultuur. Deze 
parlementariërs worden geacht beleid en maatregelen van de regering te 
toetsen aan de opvattingen, gevoelens, wensen en rechtsovertuiging van 
het volk, c.q. van hun kiezers. Daarvoor geven beginsel- en verkiezingspro- 
gram van de eigen partij een, soms bindend, richtsnoer.
W at een regering overweegt of meent te moeten doen of nalaten, wordt 
deels afgeleid uit diezelfde partijprogramma's, deels uit informatie vanuit 
de bureaucratie, deels uit de macht der omstandigheden, welke dikwijls on
voorzien (Korea-crisis!) tot ingrijpen dwingt. Waaruit de dadendrang of het 
talmen van de regering ook voortkomt, de rationalisatie en /o f verantwoor
ding daarvan vinden we in het regeerakkoord, de regeringsverklaringen, de 
troonredes en de algemene beschouwingen bij gelegenheid van de behande
ling van de begroting(en), miljoenennota's en wetsvoorstellen. Hiermee 
hebben we een uitgangspunt voor het onderzoek gevonden: wat wilde of 
deed de regering blijkens haar eigen verklaringen en voorstellen en om 
welke redenen? Wat achtte zij naar eigen zeggen of handelen belangrijk en 
minder belangrijk?
Daartegenover staan de volksvertegenwoordigers die grosso modo de uit
voering van de partijprogramma’s beogen en overigens het regeringsbeleid 
beoordelen op diverse gronden als redelijkheid, zakelijke merites, recht
vaardigheid, electorale effecten, mens- en maatschappijconcepties, machts-
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verhoudingen, beginselen van behoorlijk bestuur, rechtszekerheid, toede
ling van bevoegdheden e.d.. Zij zullen doorgaans zelf aangeven welke gron
den voor hen de doorslag gaven bij hun standpuntbepaling en stemgedrag. 
Hiermee hebben we de keerzijde van het eerder genoemde uitgangspunt: 
wat voor wijzigingen bracht de volksvertegenwoordiging aan in het rege
ringsbeleid en waarom? Anders gezegd wat waren de effecten van de parle
mentaire bemoeienis op het uiteindelijk geformaliseerde overheidsbeleid? 
Welk ander of 'nieuw' beleid initieerde de Kamer zelf en in hoeverre lieten 
de parlementariërs hun constitutionele bevoegdheden gelden in hun stre
ven naar correcties op het beleid of verwezenlijking van eigen en andere 
prioriteiten? Sterk vereenvoudigd komt de probleemstelling voor de parle
mentaire geschiedenis schematisch hierop neer: regeringsvoorstellen -> be
moeienis van het parlement -> eindresultaat, met expliciete vermelding 
van de redenen waarom de regering meende juist deze voorstellen te moe
ten doen en het parlement tot mutaties besloot. Dan wordt vanzelf de 
betekenis van de parlementaire bemoeienis in termen van macht, kwaliteit, 
belangenbehartiging zichtbaar.
Deze probleemstelling die ook door Oud c.s. impliciet gehanteerd werd, on
derscheidt zich duidelijk van meer beperkte vraagstellingen als: hoe moet 
een wet historisch gezien, geïnterpreteerd worden (Van Zeben e.d.); hoe 
functioneerde het parlement in relatie tot de samenleving, dus de organisa
ties en de burgers; hoever ging de invloed van de werkgevers of werkne
mersorganisaties op de opstelling van regering en parlement; heeft de oppo
sitie wel of geen invloed op het beleid (H.M. Franssen over Tweede Kamer 
en Binnenlandse Zaken (1982)); hoe kwam het beleid tot stand of wat waren 
de effecten ervan?
Bovenstaande probleemstelling leidt onherroepelijk en tegen wil en dank 
tot een zeer breed opgezet onderzoek, wil dat onderzoek kunnen resulteren 
in duidelijke en empirisch gestaafde conclusies over de rol en betekenis van 
het parlement gedurende een kabinetsperiode of op langere termijn. Voor
alsnog bleven de publikaties dienaangaande nogal tegenstrijdig in hun con
clusies: van 'papieren tijger' tot 'pseudo regering'.
In het voorbijgaan merken we op dat een behandeling per kabinetsperiode 
verre de voorkeur verdient boven een thematische aanpak over een langere 
termijn. In het eerste geval wordt recht gedaan aan de 'eigenaardigheden’ 
van een bepaalde coalitie en de daaruit voortvloeiende (m achtsverhoudin
gen; aan de gevolgen van de voorafgaande kabinetsformatie; aan de politie
ke interferenties tussen de behandeling van verschillende kwesties waar
door de 'spanning' geleidelijk gaat oplopen; aan de wisselingen in de kamer- 
verhoudingen en de gevolgen daarvan voor de opstelling van de diverse 
partijen. In het laatste geval denatureert de historicus de parlementaire ge
schiedschrijving tot geïsoleerde beschrijving van een specifiek beleidsterrein
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die enkel conclusies oplevert voor die specifieke parlementaire bemoeienis, 
maar meer algemene conclusies uitsluit.
Kortom een dergelijke benadering, op zichzelf denkbaar en nuttig, kan on
voldoende recht doen aan de geheel eigen dynamiek en aan de geheel eigen 
context van een kabinetsperiode. Het laatste kabinet-Drees (1956-1958) moest 
het hoofd bieden aan een 'rechtse' guerilla in het parlement en werkte in 
geheel andere omstandigheden dan het kabinet-Drees-Van Schaik, dat voor
al met de dekolonisatie van Indonesië worstelde en daardoor de internatio
nale verhoudingen scherp moest volgen c.q. de gevolgen daarvan moest 
verwerken. Wie meent dat een thematische benadering van de parlemen
taire geschiedenis zonder meer leidt tot tijdsbesparing, komt vermoedelijk 
bedrogen uit. In dat geval zullen, veel meer dan in de CPG-opzet geschiedt, 
de beleidsmatige aspecten belicht worden, móeten worden omdat anders een 
dergelijke studie 'grond noch doel' heeft. Longitudinale exercities kunnen 
hun rechtvaardiging enkel ontlenen aan een zekere diepgang, hetgeen bij
voorbeeld archief-onderzoek vergt.
Eveneens in het voorbijgaan stellen we vast dat het onjuist is om van een 
'departementale geschiedschrijving' te spreken als de parlementair histori
cus vasthoudt aan een departementsgewijze beschrijving van de confronta
ties tussen regering en parlement. Tot het bijzondere en eigene van de 
Nederlandse constitutionele en staatkundige verhoudingen behoort nu 
eenmaal dat de ministers en in zekere zin ook de staatssecretarissen, ieder 
afzonderlijk geheel verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van (een deel 
van) het regeringsbeleid. Dat ligt totaal anders in bijvoorbeeld de VS of 
Frankrijk. In Nederland ontplooit en verbijzondert het regeringsbeleid zich 
in het beleid van de bewindslieden en dat gegeven dicteert de benadering. 
Natuurlijk zou het denkbaar zijn om delen van het regeringsbeleid als 'poli
tiek minder interessant', geheel onbesproken te laten. Te denken ware aan 
Verkeer en Waterstaat of Buitenlandse Zaken. In het eerste geval een 'tech
nisch' departement, in het ander geval een terrein waarop het parlement 
door o.a. gebrek aan bevoegdheden weinig greep had. Maar ook bij Verkeer 
en Waterstaat kwamen ordeningsvraagstukken en politieke prioriteiten ter 
sprake, terwijl bij Buitenlandse Zaken de volksvertegenwoordiging perma
nent doende was om wensen en verlangens gehonoreerd te krijgen door 
o.m. op (grond)wetswijzigingen aan te dringen. Wie een wetenschappelijk 
verantwoorde parlementaire geschiedschrijving bepleit zal niet lichtvaardig 
voorstellen voor enkele 'interessante' of 'boeiende' thema's te kiezen, want 
dat voert onherroepelijk tot vrij willekeurig gekozen capita selecta, die op 
zichzelf best een voorkeursbehandeling verdienen, maar generieke conclu
sies over rol en betekenis van het parlement volstrekt uitsluiten. Dergelijke 
voorstellen veroordelen de parlementaire geschiedbeoefening tot in lengte 
van dagen tot onsamenhangende monografieën over deelonderwerpen en 
deelaspecten, zonder zelfs een poging tot overzichtswerken of synthese.
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Inmiddels hebben we wel een object-omschrijving en een probleemstelling, 
maar nog geen bruikbare methodiek om het overvloedige bronnenmate
riaal de baas te worden. Immers, naast alle wetenschappelijke uitgangspun
ten hebben we te maken met de maatschappelijke werkelijkheid, die van 
het CPG publikaties verwacht en wel met enige regelmaat en binnen zekere 
termijnen. Vooralsnog moeten de 'beperkte' personele middelen als gege
ven aanvaard worden. Soms gaat de bekoorlijkheid van de eenvoud zover 
dat in ernst aanbevelingen gedaan worden als: neem de personele bezetting 
tot enig uitgangspunt, verdeel de stof (departementen) over de stafleden met 
de boodschap dat ze zes maanden de tijd krijgen voor de oriënterende fase 
en voor de selectie van onderwerpen, nog eens anderhalf jaar voor verder 
onderzoek en een jaar voor het componeren van het verhaal. Vooraf wordt 
bovendien een globale hoofdstukkenindeling gemaakt, waarbij iedere co
auteur een x-aantal pagina’s krijgt toegewezen.
Deze gelimiteerde toewijzing voorkomt dan een ongebreideld uitdijen van 
de teksten met de delen-Beel als 'afschrikwekkend' voorbeeld (Van der 
Grinten) of van 'onmogelijke omvang' (Bank). Wat zo 'afschrikwekkend' of 
'onmogelijk' daaraan zou zijn, bleef vooralsnog bij deze stellige beweringen 
steken en lijkt op het eerste gezicht óók andere overzichtswerken zoals die 
van Oud, De Jong of Manning (Onze Jaren) te diskwalificeren. Tegelijkertijd 
moet erkend worden dat de 'descriptie' van bijvoorbeeld Cassianus Hentzen 
O.F.M. over de schoolstrijd tot wel zeer wijdlopige en zeer tijdgebonden re
sultaten leidde, maar een dergelijk overzichtswerk over één thema laat zich 
niet vergelijken met een 'encyclopedische' boekstaving van de parlementai
re geschiedenis.
Wie ook maar de aanvechting gevoelt om voor deze bekoorlijke eenvoud te 
zwichten, doet er goed aan om helder voor ogen te houden dat een dergelij
ke 'praktische' benadering niet alleen spot met grondbeginselen van weten
schappelijk onderzoek, maar ook de onderzoekers voor een onmogelijke 
opgave stelt en bovendien tot publikaties zal leiden, waarvan in het gunstig
ste geval gezegd kan worden: 'Aardig, maar was dat alles?' Nog afgezien van 
personele problemen als verloop en langdurige inwerkperiodes van starten
de onderzoekers, laten de meer belangwekkende kwesties zich niet beschrij
ven in een paar alinea's, tenzij genoegen genomen zou worden met een 
'Groot woordenboek van het Nederlandse Parlement' of onsamenhangende 
capita selecta, waarvan de selectie overigens ook dan een probleem blijft in 
termen van tijdsinvestering en verantwoording der keuzes.
Na deze boutade moet omwille van de eerlijkheid erkend worden dat elke 
planning van wetenschappelijk onderzoek ook van hierboven gewraakte 
'praktische overwegingen' uitgaat. De ervaring leerde inmiddels dat weten
schappelijk onderzoek, ook in de beta-sector, altijd anders verloopt dan 
voorzien en doorgaans méér tijd vraagt óf geheel mislukt. Dat is zo bij 
Philips alsook bij centres o f excellence. Met welke zware procedures en
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waarborgen de subsidieaanvragen voor historisch onderzoek ook omkleed 
werden, liefst vijftig procent van dit onderzoek bleef door uiteenlopende 
oorzaken, waaronder persoonlijke, in goede bedoelingen steken. Planning 
van het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten werd vooral po
pulair omdat daarmee de beheersbaarheid en sturing door de autoriteiten 
ogenschijnlijk gediend leken. Ogenschijnlijk, omdat de slimmere onder
zoeksgroepen de planning volledig aanpasten aan de beoogde effecten (con
tinuïteit of uitbreiding van de middelen) met volstrekte negatie van de wer
kelijkheid. Door vergelijkbare processen barsten de Oost-Europese bureau
cratieën uit hun voegen! Voorts straalde van planning een 'bedrijfsmatige' 
aanpak uit, terwijl eenieder kon weten dat 'bedrijfsmatig werken' geen 
enkele garantie biedt tegen kapitale desinvesteringen en bovendien de uni
versiteiten niet bij machte zijn in de personele sfeer 'bedrijfsmatig' te hono
reren.
J. Clerx, medewerker van het CPG, becijferde ooit het aantal werkdagen dat 
een onderzoeker per jaar kan besteden aan het onderzoek van de Hande
lingen. Deze berekening zag er als volgt uit:

Jaarplanning beschikbare onderzoekstijd

Beschikbare tijd

38
Een jaar heeft 52 weken x 5 dagen = 
Vakantie

Feestdagen

N ieuw jaar 1
Pasen 1
Pinks teren 1
Kerstmis 2
Hemelvaartdag 1 
Goede Vrijdag +
Vierdaagse 1
30 april, 5 mei 2

9
Ziekteverzuim :
gemiddeld: 6% 16

Netto werkdagen

260 werkdagen

63 dagen
197 werkdagen
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Archiefonderzoek: 2 dagen per maand 
Op basis 10 maanden 20 werkdagen 

177 werkdagen 
10 werkdagen 

167 werkdagen 
50 werkdagen 

117 werkdagen

Politieke Opstellen

Literatuuronderzoek

Diversen, verslaglegging instanties, 
vergaderingen etc. 15 werkdagen 

102 werkdagen

Over het werken met de Handelingen merkte hij op, geheel in overeen
stemming met eerdere ervaringsgegevens: 'In het begin van het onderzoek 
zijn 10 è 15 pagina's haalbaar. Daarna slaat de geestdodende saaiheid toe, met 
name als het werk dag in dag uit moet worden verricht. De produktie valt 
dan terug tot 8 h 10 pagina's Handelingen per dag.' Geen wonder dat som
mige auteurs die de Handelingen moeten raadplegen, dat doorgaans zeer se
lectief doen, zo niet te hooi en te gras!
Al met al hebben object-omschrijving noch probleemstelling het vraagstuk 
van de selectie opgelost. Integendeel! Als we te werk zouden gaan als menig 
bewerker of gebruiker van de Handelingen, dan zou dat uitmonden in een 
eindeloze reeks commentaren op de Handelingen (Van Zeben), bijeenge
bracht in een eindeloze reeks publikaties. Welke selectiecriteria kunnen ge
formuleerd worden als deze niet rechtstreeks uit de probleemstelling voort
vloeien, ja die probleemstelling een alles omvattend onderzoek lijkt te dic
teren? De omvang van de parlementaire debatten? De conflicten, door het 
stemgedrag van de parlementariërs aangewezen? Enkel thema's die raak
vlakken hebben met de 'grote' historische discussies (verzuiling, imperia
lisme, koude oorlog e.d.)? Al deze voorbeelden van pogingen tot criteria- 
omschrijving laten zich onder een viertal criteria rangschikken:
1Q De politieke relevantie. De geselecteerde onderwerpen moeten voor de 

regering maar vooral voor de parlementariërs aanleiding hebben gege
ven tot het profileren van de politieke overtuiging c.q. achtergronden 
door bijvoorbeeld verwijzing naar de ideologische uitgangspunten of 
partij documenten (algemene beschouwingen).

2 Q De structurele relevantie. De behandelde wetgeving, nota's of parle
mentaire discussies moeten van ingrijpende en aantoonbare betekenis 
zijn geweest voor de structurering, normering en functionering van de 
Nederlandse samenleving (sociale wetgeving).

3Ö De eigentijdse relevantie. De voor de beschreven periode karakteris
tieke ontwikkelingen, gedragingen, opvattingen en wettelijke maatre
gelen dienen eveneens vastgelegd te worden (koude oorlog, zedelijk- 
heidswetgeving).
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4 Ö De continuïteit in de parlementaire geschiedschrijving. In beginsel 
moeten onafgemaakte thema's in voorafgaande delen, mits van vol
doende politiek belang voor de betreffende periode, verder in de tijd 
uitgewerkt worden.

Met behulp van Parlement en Kiezer, Keesings Historisch Archief, Volks
krant, troonredes, regeringsverklaringen, formatieakkoorden en partijpro
gramma's, de notulen van de ministerraad en de algemene beschouwingen, 
toetste het CPG-team het onderzoeksmateriaal aan de selectiecriteria, het
geen resulteerde in een voorlopige lijst van onderwerpen, die in ieder geval 
nader onderzocht moesten worden (1979). Voor de selectie was de vraag 
beslissend of de onderwerpen duidelijk terug te vinden waren in de ver
schillende primaire bronnen en bovendien voldeden aan de selectiecriteria. 
In een zo vroeg mogelijk stadium zou worden besloten of het betreffende 
onderwerp voldoende relevantie bezat voor opneming in de publikaties. 
Onderwerpsgewijs werden dossiers gevormd met daarin minimaal excerp
ten van de behandeling in kabinet en parlement, perspublikaties terzake, 
relevante (vak)literatuur, relatie van het onderwerp met partijprogramma’s 
en regeringsbeleid, en uitmondend in een zgn. werktekst, dat is een geïnte
greerde samenvatting van de onderzoeksresultaten. Ook van de actores 
worden dossiers aangelegd.
Pas als het onderzoek in de volledige breedte was afgesloten, kan tot een 
definitieve selectie en thematische groepering besloten worden, welke dan 
stellig vele onderzoeksresultaten ongebruikt laten. Deze zouden evenwel 
hun weg vinden naar flankerende publikaties, zoals de jaarlijkse bundel 
Politieke Opstellen. Ten einde de voortgang van het onderzoek zoveel mo
gelijk onafhankelijk te maken van de toevallige uitvoerder, werden de 
dossiers voorzien van relatief veel basismateriaal, zodat het werk door een 
opvolger overgenomen kan worden. Het verleden leerde dat ziekte of ver
loop zeer bezwaarlijk kan zijn als de betrokken medewerk(st)er teveel in het 
hoofd en te weinig in dossiers opsloeg.
Inmiddels heeft de tijdsdruk, maar ook de druk van buitenaf tot een 'nood
verordening' van de directie geleid met als inhoud dat de 'dossiervorming’ 
deels verwaarloosd mag worden ten faveure van het snel schrijven van tek
sten vanuit de Handelingen en vanuit de inmiddels aanwezige deskun
digheid en vóórarbeid (Duynstee-Bosmans, Bogaarts). In hoeverre dat daad
werkelijk tot verkorting van de onderzoeks- en schrijffase bijdraagt, laat zich 
slechts raden en moet afgewacht worden.
Voor de goede orde mag er wellicht aan herinnerd worden dat toetsing van 
de gevolgde methodiek en de daaruit voortgekomen selectie van onderwer
pen aan het deskundige oordeel van bijvoorbeeld de W etenschappelijk 
Raad van Advies nimmer tot een belangrijke reductie van de voorlopige 
lijst van onderwerpen aanleiding gaf. Integendeel! Voorts gaf deze toetsing 
weinig of geen grond voor een drastische wijziging van de opzet, ook al
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omdat nogal vrijblijvende opmerkingen daaromtrent geen enkel werkbaar 
alternatief aanwezen. De recensie van Bank in de Volkskrant laboreert aan 
hetzelfde euvel. 'Het móet korter en dus anders!' klinkt redelijk, maar zegt 
niets in de zin van een werkbare methodiek. Wat het CPG in de loop der 
jaren aan spontaan aangeboden alternatieven bereikte, bleek of allang 
gepraktiseerd of volstrekt onuitvoerbaar.
De voordelen  van het doorgaan op de ingeslagen weg mogen niet onver
meld blijven.
l ö De selectie laat zich wetenschappelijk uitstekend verantwoorden.
2e De inmiddels opgedane ervaring wordt maximaal benut en voorkomt 

met zekerheid een volledige mislukking van de projecten. Vertragin
gen worden in deze samenhang gemakkelijker 'verteerbaar’ en zijn 
doorgaans het gevolg van personele omstandigheden c.q. het niet vol
ledig beschikbaar zijn van de 'geplande' menskrachten.

3C De rol en betekenis van het parlement in zijn bemoeienis met het rege
ringsbeleid komen duidelijk en in den brede tot hun recht.

4 Ö De Handelingen worden toegankelijk gemaakt voor verder (arch ief
onderzoek en worden 'bruikbaar' voor wetenschappelijke en maat
schappelijke discussies.

5° De publikaties leveren een schat aan empirisch materiaal voor tal van 
disciplines (rechten, geschiedenis, sociologie, politicologie, beleidswe
tenschappen etc.).

62 De wording van wat een 'overheidssamenleving' mag worden ge
noemd, mèt de argumentatie van regering en parlement ter legitimatie 
van deze ontwikkeling worden zichtbaar en bespreekbaar gemaakt.

Tot de nadelen rekenen we:
1° Het onderzoek is relatief tijdrovend en vergt de inzet van een multi

disciplinair team van enige omvang.
2 Ö Het onderzoek leidt tot relatief lijvige en kostbare publikaties met 

vooral het karakter van naslagwerken, waarvoor slechts een beschei
den 'markt' bestaat. Overigens worden onder de staatkundige of poli
tieke monografiën slechts weinig bestsellers aangetroffen en behoeven 
de meeste publikaties op dit terrein enigerlei vorm van subsidiëring.

3 Ö De resultaten van het onderzoek blijven beperkt qua diepgang en 
niveau van analyse. De lezer blijft zitten met tal van onbeantwoorde 
vragen en zal méér willen weten. Dat is trouwens ook een verdienste 
van de CPG-publikaties!

Een afweging van de voordelen tegen de nadelen lijkt mij niet moeilijk, 
zeker niet als nog eens het belang van parlementaire geschiedschrijving on
derstreept wordt, zoals tussen de regels door al geschiedde.
Een parlement zonder adequate geschiedschrijving vergeet vooral eigen 
feilen en falen en vertoont gelijkenis met een mens op leeftijd, voor wiens 
'gelukkige' oude dag een slecht geheugen of althans forse vertekeningen in
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het eigen geheugen bijna een existentiële voorwaarde zijn. Wie indringende 
interviews afnam van 'bejaarde machtigen der aarde' zal dit onmiddellijk 
beamen.

Structuur en landelijk onderzoekskader van het CPG

De beoefening van de parlementaire geschiedschrijving te Nijmegen werd 
aanvankelijk als een case-study  gezien van landelijke coördinatie in de 
multidisciplinaire gammasfeer. Aangezien ZWO bij de toekenning van sub
sidie voor het project-Nijmegen (nr. 43-17), op grond waarvan in 1972 kon 
worden gestart met een tweede medewerker, de voorwaarde had gesteld dat 
het onderzoek landelijk diende te worden afgebakend met beoefenaren van 
de rechtswetenschap (staatsrecht, parlementaire geschiedenis), van de ge
schiedwetenschap en van de politicologie van alle universiteiten en hoge
scholen, is in het najaar van 1971 opgericht de Coördinatiecommissie voor 
de Bestudering van de Parlementaire Geschiedenis van Nederland. Deze 
commissie werd opgezet door de beoefenaren van de parlementaire geschie
denis van Nederland in de ruimste zin.
Allereerst werd er naar gestreefd de werkzaamheden onderling af te bake
nen. Daaruit resulteerde dat Nijmegen, het Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis, de naoorlogse parlementaire geschiedenis zou schrijven op 
basis van het materiaal, zoals eerder genoemd. Deze toewijzing betekende 
absoluut geen claim of monopolie op het gehele onderzoeksveld, aangezien 
detailstudies over parlementair-historische onderwerpen door Nijmegen 
juist als ondersteuning werden toegejuicht. Wél is hiermede vastgelegd dat 
Nijmegen in het onderzoek van het Nederlandse politieke verleden een 
zwaartepunt heeft: de recente parlementaire geschiedenis ter voortzetting 
van de serie-Van Welderen Rengers en Oud. Zo kreeg bijvoorbeeld Leiden 
het elite-onderzoek toegewezen en kreeg Utrecht de dekolonisatie van 
Nederlands-Indië als zwaartepunt. Een kritische doorlichting van de resulta
ten van deze onderzoeksprojecten c.q. toewijzingen, zal vermoedelijk bij 
onderlinge vergelijking gunstig uitvallen voor het CPG. Over de periode 
1971-1989 produceerde het CPG veertien boeken, 119 artikelen en 102 vak- 
publikaties, d.w.z. publikaties van 'gemengde' aard (wetenschappelijk en /of 
opiniërend) in niet-wetenschappelijke tijdschriften. Niet meegerekend wer
den vele bijdragen van de directeur in de landelijke pers, interviews etc. 
Vervolgens heeft de Coördinatiecommissie ZWO geadviseerd bij de toewij
zing van gelden voor projecten op het gebied van de beoefening van de par
lementaire geschiedenis van Nederland in brede zin. Hieruit is onder meer 
ontstaan het Documentatiecentrum Politieke Partijen te Groningen (prof. 
dr. I. Lipschits). Bovendien is getracht binnen de Coördinatiecommissie tot 
uitwisseling van ervaringen en gegevens te komen. Tenslotte zijn soms ook
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gezamenlijke onderzoeksprojecten ondernomen. De Coördinatiecommissie 
heeft gefunctioneerd als werkgemeenschap-sans-titre en gold bij de leiding 
van ZWO als model-experiment. De geringe mogelijkheden om daadwerke
lijk via de Coördinatiecommissie tot stimulering van onderzoek op het vlak 
van de parlementaire geschiedenis van Nederland over te gaan door middel 
van toewijzing van geldelijke steun via ZWO, heeft de commissie van haar 
levensvatbaarheid beroofd. De Coördinatiecommissie heeft derhalve ge
meend in een groter verband te moeten opgaan. De Coördinatiecommissie 
is onderdeel geworden van de Nespob, het landelijke coördinatiepunt van 
alle beoefenaren van de wetenschap inzake de politiek en het openbare 
bestuur. Ook deze ZWO-stichting sneefde door gebrek aan middelen. Merk
waardig genoeg compareert de Coördinatiecommissie nog steeds in de statu
ten van de Stichting Parlementaire Geschiedenis.
Dat inmiddels ook de rijksoverheid de toekenning aan Nijmegen van het 
zwaartepunt terzake de brede beschrijving van de parlementaire geschiede
nis van Nederland heeft erkend, bleek uit de wijze waarop de overheid 
bereid was departementale vertrouwensfiguren in te zetten bij het oplossen 
van problemen op bepaalde specialistische terreinen. Duidelijk blijkt deze 
nationale erkenning uit de wijze waarop de rijksoverheid de afgelopen 
jaren steun heeft verleend aan het CPG door het beschikbaar stellen van 
additionele middelen en door het bevorderen van de oprichting van een 
geheel onafhankelijke Stichting Parlementaire Geschiedenis, die dank zij de 
medewerking van O en W  een samenwerkingsovereenkomst kon sluiten 
met de KUN. Ook het ministerie van Defensie ziet het CPG inmiddels als 
een object van nationaal belang, waar dienstweigeraars hun vervangende 
dienstplicht kunnen vervullen. Al deze gestes wijzen er op dat de rijks
overheid het zwaartepunt van parlementair onderzoek in Nijmegen van 
nationaal belang acht en dat zij voldoende middelen wil inzetten voor het 
welslagen van de projecten.
Inmiddels hebben we vier jaar ervaring opgedaan met het functioneren van 
de relatief gecompliceerde structuur van het CPG en moeten we vaststellen 
dat voor een bescheiden team van zes è. zeven onderzoekers de bestuurlijke 
belasting door allerlei oorzaken veel groter en tijdrovender was dan voor
zien. De vraag of vereenvoudiging niet voor de hand zou liggen, waarbij 
tevens een oplossing gezocht kan worden voor de betrekkelijk geïsoleerde 
positie van het CPG in wetenschapsland, werd inmiddels door de Algemene 
Wetenschappelijke Leiding aan het faculteitsbestuur voorgelegd, mede naar 
aanleiding van het voorgenomen vertrek van de hoogleraren Manning en 
Moorman van Kappen. De laatste wees recentelijk het faculteitsbestuur op 
het probleem dat binnen de KUN nauwelijks voldoende specifieke deskun
digheid op het terrein van de parlementaire geschiedenis te vinden was. 
Mede hierom ware zijns inziens wellicht te overwegen één wetenschap
pelijk adviesorgaan te creëren voor zowel faculteit als stichtingsbestuur.
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De Algemene Wetenschappelijke Leiding (AWL)

Voor het 'Reglement wetenschappelijke leiding en directeur Centrum voor 
Parlementaire Geschiedenis' wordt verwezen naar het CPG-archief.
Uit dit reglement blijkt dat de AWL een viertal taken kreeg toebedeeld:

bespreken en vaststellen (éénmaal per jaar) van jaarverslag en meer- 
jarenprogram;
éénmaal per jaar bespreken van de voortgang;
marginale beoordeling van manuscripten voor CPG-publikaties;
geven van advies bij de bezetting van vacatures.

De voorgeschiedenis van de AWL komt in het kort hierop neer dat in de 
oorspronkelijke voorstellen met betrekking tot de toekomstige structuur 
van het CPG, opgesteld door Duynstee en Maas en goedgekeurd door facul
teitsbestuur en College van Bestuur, enkel sprake was van een wetenschap
pelijke leiding van het CPG, uitgeoefend door de bijzonder hoogleraar par
lementaire geschiedenis. Voor de bezetting van deze leerstoel werd de dage
lijkse leider van het CPG genoemd. De wetenschappelijke leiding zou bijge
staan worden door een Wetenschappelijke Raad van Advies, met daarin 
onder meer de toekomstige hoogleraar staatsrecht als Nijmeegs vertegen
woordiger. Na het overlijden van Duynstee en na de benoeming van zijn 
opvolger veranderde de decaan, Van der Grinten, van opvatting en onder 
negatie van de schriftelijke afspraken terzake wenste hij de wetenschappe
lijke leiding uit te breiden met de hoogleraar staatsrecht. Voor de directeur 
was deze gang van zaken onaanvaarbaar, waarop de opvolger van Van der 
Grinten, prof. J.M.M. Maeijer, de impasse doorbrak door de constructie van 
de AWL, met als argumentatie dat door verbreding van het draagvlak bin
nen de faculteit de belangen van het CPG beter behartigd zouden worden c.q. 
de aanvaarding van het CPG als facultair instituut vergemakkelijkt zou 
worden. Deze verwachtingen zijn slechts zeer ten dele vervuld. In geval 
van 'nood', zoals bij voorgenomen bezuinigingen c.q. liquidatieplannen 
ging het faculteitsbestuur, en in zijn spoor de faculteitsraad, doorgaans 
voorbij aan de AWL, die via KU-Nieuws op de hoogte raakte van de facul
taire voorstellen aan het CvB. In deze situaties zag het bestuur van de stich
ting zich bij herhaling gedwongen te interveniëren.
Bovenstaande doet niets af aan de vruchtbaarheid van de discussies, die 
binnen de AWL gevoerd werden over de opzet van het onderzoek, de meest 
effectieve wijze van uitvoering, het personeelsbeleid, kortom tal van zaken, 
die voor het functioneren van het CPG van vitaal belang waren.
Naar het zich laat aanzien zal de vervulling van de vacatures in de AWL 
niet gemakkelijk zijn. Al eerder wees ik het faculteitsbestuur op de moge
lijkheid om van het CPG een onderzoeksinstituut ex art. 93 te maken. Deze 
optie biedt een oplossing voor het onopgeloste probleem van de medezeg
genschap. Het CPG voldoet immers nog steeds niet aan de vereisten van en
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voor een vakgroep. Bovendien laat deze oplossing de mogelijkheid open 
om deskundigen, binnen of buiten de KUN, bestuurlijk te betrekken bij het 
CPG. Vooralsnog zou het bestuur kunnen bestaan uit de bijzonder hoog
leraar en twee leden van de staf.
Mocht het faculteitsbestuur willen vasthouden aan de bestaande structuur, 
dan ware te overwegen om naast een hoogleraar van de juridische faculteit 
een tweetal deskundigen uit de sfeer van de geschiedwetenschap, de econo
mie of de politicologie te zoeken.
Een derde optie zou kunnen zijn de samenvoeging van AWL en Weten
schappelijke Raad van Advies tot één adviesorgaan van bijvoorbeeld vijf 
hoogleraren, van wie tenminste één uit de juridische faculteit van de KUN.

De Wetenschappelijke Raad van Advies

De statuten van de Stichting voorzien in een W etenschappelijk Raad van 
Advies. Art. 10 bepaalt dat de WRvA samengesteld wordt uit personen, 
aangewezen door de KNAW, de Rijkscommissie Vaderlandse Geschiedenis 
en de Coördinatiecommissie. Art. 11 omschrijft de taak als 'het gevraagd en 
ongevraagd adviseren van het bestuur bij diens taakuitoefening (vgl. art. 5), 
met name ten aanzien van de wetenschappelijke kwaliteit van onderzoek 
en publikaties van het CPG.'
Het departement van O en W wenste een dergelijk adviesorgaan om een 
tweetal redenen. Het bestuur zou expressis verbis samengesteld worden uit 
personen uit de sfeer van het openbaar bestuur en zou voor wetenschappe
lijke kwesties advies behoeven van wetenschappelijk gekwalificeerde des
kundigen. Daarnaast moesten 'waarborgen geschapen worden voor een 
doeltreffende samenwerking en taakverdeling van het Centrum met ande
re, voornamelijk universitaire, instellingen.' Zoals al eerder medegedeeld 
werd, moet de vermelding van de Coördinatiecommissie in de statuten toe
geschreven worden aan een informatie-achterstand ten departemente. De 
Coördinatiecommissie bestaat allang niet meer en functioneert ook niet 
meer, zelfs niet informeel.
Voorts mag herinnerd worden aan de voorgeschiedenis van het CPG, waar
uit afgeleid kan worden dat van meet af aan getracht is om het Centrum en 
diens werkzaamheden te situeren op het snijpunt van de wetenschapsgebie
den geschiedenis, staatsrecht, politicologie en economie. Vandaar ook dat 
het CPG door O en W aangemerkt werd als een 'experiment' in de zin van 
m ultidisciplinaire samenwerking binnen één project, hetgeen indertijd 
paste in de bevordering van 'maatschappelijk relevante, grensverleggende 
en grensoverschrijdende m ultidisciplinaire wetenschapsbeoefening.' Van 
dergelijke multidisciplinaire samenwerkingsvormen zijn in de gammasfeer 
verder weinig voorbeelden te noemen!
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Door een speling van het lot wezen de drie instanties, die een lid van de 
WRvA moesten aanwijzen, drie historici als leden aan en alle drie uit 
Leiden. Daarmee werd de gewenste onderlinge afstemming van het CPG- 
program op programma's van andere universiteiten en van andere discipli
nes nauwelijks bevorderd. Integendeel. Dat moet betreurd worden omdat 
gebrekkige kennis door onvoldoende contact één van de hoofdoorzaken ge
noemd kan worden van het circuleren van allerlei misverstanden over het 
CPG. Voor de naaste toekomst ligt hier een taak waaraan hoge prioriteit 
moet worden toegekend. Te denken ware aan een symposium voor belang
stellenden, onder wie wetenschapsbeoefenaren uit de genoemde disciplines, 
met als thema: wat is parlementaire geschiedenis en hoever reikt onze ken
nis van de naoorlogse parlementaire geschiedenis? Bij deze gelegenheid 
zouden CPG en andere belangstellenden het initiatief kunnen nemen voor 
de oprichting van een vereniging voor beoefenaren van de 'parlementaire 
wetenschap’.
Voor wat betreft de WRvA ware te denken aan samensmelting met de AWL 
tot één adviesorgaan öf verbreding van het draagvlak door meer universi
teiten en ook andere disciplines daarin vertegenwoordigd te doen zijn. In 
dat laatste geval zou ook aan uitbreiding tot bijvoorbeeld vijf leden gedacht 
kunnen worden, mede gelet op het relatief geringe tijdsbeslag dat met de 
vervulling van de taak van de WRvA gemoeid is. Statutair zou kunnen 
worden volstaan met een formulering als: 'Het bestuur van de stichting 
verzekert zich na overleg met de directeur van het CPG, van de bijstand van 
een vijftal wetenschappelijk gekwalificeerde deskundigen, afkomstig uit 
tenminste vier verschillende universiteiten en uit tenminste drie verschil
lende disciplines. Deze deskundigen vormen tezamen de W etenschappe
lijke Raad van Advies.'

Bestuur van de Stichting

Binnen het bestuur van de Stichting leeft al langer de gedachte het bestuur 
uit te breiden met enkele vrouwelijke bestuursleden. Los daarvan werd on
langs nog de suggestie gedaan door één der bestuursleden om het bestuur 
fors uit te breiden ter verbreding van het draagvlak van het CPG en het 
bestuur vervolgens in te richten met een dagelijks bestuur van drie perso
nen (voorzitter, secretaris en penningmeester) en een algemeen bestuur van 
in totaal vijftien leden. Het dagelijks bestuur oefent de taken uit zoals ver
meld in art. 5 van de statuten, terwijl het algemeen bestuur tenminste één 
keer per jaar bijeenkomt voor het bespreken van de gang van zaken en de 
vervulling van eventuele vacatures. Uiteraard ligt het niet op mijn weg om 
een oordeel hierover uit te spreken. Wèl mag ik zo vrij zijn vast te stellen
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dat een verbreding van het draagvlak enkel kan worden toegejuicht en een 
garantie méér betekent voor de continuïteit van het CPG.

Curatorium

Artikel 1, lid 2 van het betreffende reglement regelt de samenstelling: 'Het 
bestuur bedient zich daartoe (= toezicht op leerstoel, PFM) van een Curato
rium, bestaande uit ten minste drie personen aangewezen door het bestuur, 
na overleg met de faculteit' Wellicht ware te overwegen het Curatorium te 
'bemensen' met de leden van de WRvA, onder voorzitterschap van de 
voorzitter van de stichting. In geval AWL en WRvA in elkaar opgaan, zal 
de participatie van de juridische faculteit eveneens verzekerd zijn.

Formulering van de doelstellingen van het CPG

De neiging bestaat om de betekenis van het CPG enkel of hoofdzakelijk af te 
meten aan de voortgang van de grote projecten, de 'Delen'. Deze benadering 
doet wellicht onvoldoende recht aan de maatschappelijke relevantie van 
het CPG, zoals deze blijkt uit de veelvuldige en voortdurende verzoeken 
om informatie, artikelen en interviews van studenten, wetenschappers, 
ambtenaren, politici, redacties en journalisten. De projectleider acht het zijn 
plicht om waar enigszins mogelijk in deze maatschappelijke vraag c.q. be
hoefte te voorzien conform de doelstellingen van het overheidsbeleid inza
ke 'relevante' wetenschapsbeoefening. Actuele parlementaire vraagstukken 
bezitten nu eenmaal steeds een historische dimensie c.q. component en 
terecht wordt allerwege hieraan belang gehecht. Met enige overdrijving kan 
gesteld worden dat geen kwestie, door het parlement van belang geacht, echt 
'actueel' is in die zin dat zij vrijwel steeds een parlementaire voorgeschie
denis heeft. Derhalve gaat het bepaald niet te ver om het belang van het CPG 
óók te definiëren in termen van maatschappelijk-politiek belang, dienst
baarheid aan de publieke zaak en contribuant aan een beter begrip voor het 
functioneren van parlement en politiek. Voor wie wat wil weten over de 
naoorlogse parlementaire geschiedenis, en dat zijn er velen zo wijst de er
varing uit, moet er een herkenbaar en duidelijk referentiepunt zijn en dat is 
het CPG.
Nergens in de statuten of reglementen wordt helder omschreven wat pre
cies de doelstellingen zijn van het CPG. Artikel 2, lid 1 van de statuten bevat 
een zeer ruime formulering, die alle ruimte laat voor (aanvullende) verbij
zondering. 'De Stichting heeft tot doel het bevorderen van het onderzoek, 
alsmede het bevorderen van het publiceren van resultaten van het onder
zoek op het gebied van de parlementaire geschiedenis van Nederland na de
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Tweede Wereldoorlog, dat plaats vindt aan het Centrum voor Parlemen
taire Geschiedenis van de Katholieke Universiteit Nijmegen, binnen de in 
artikel 5 gegeven taakomschrijving.' Voor de continuïteit van het CPG én 
voor de duidelijkheid ten overstaan van kritische belangstellenden, waar
onder O en W, ware het wellicht aan te bevelen om de doelstellingen van 
het CPG expliciet te formuleren en te doen onderschrijven door de bevoegde 
organen (faculteit/K U N / Stichtingsbestuur/O en W). Een proeve van zulk 
een formulering die vooral beoogt de feitelijke situatie te institutionalise
ren, volgt hierna.

Doelstellingen van het CPG

l c Het CPG doet onderzoek ten behoeve van publikaties, die een bijdrage 
betekenen aan de na-oorlogse parlementaire geschiedschrijving.

2Q Het CPG verzorgt c.q. ondersteunt het onderwijs in de parlementaire 
geschiedenis zoals dat gegeven wordt door de bijzonder hoogleraar par
lementaire geschiedenis. Desgewenst ondersteunt het CPG het onder
wijs van andere disciplines.

3Ö Het CPG doet met name onderzoek ten behoeve van een reeks publika
ties, die de parlementaire geschiedenis ten tijde van de opeenvolgende 
kabinetten beschrijft bij wijze van vervolg op Van Welderen Rengers 
en Oud.

4 Q Het CPG fungeert als informatiecentrum voor wie vragen heeft op het 
terrein van de parlementaire geschiedenis.

5C Het CPG houdt zich op de hoogte van relevant onderzoek, dat aan an
dere universiteiten verricht wordt, in Nederland of elders in de wereld 
en stemt zijn onderzoek daarop af.

Voorgesteld wordt om een doelstellingenomschrijving zoals hierboven be
proefd, op te (doen) nemen in de statuten van de stichting en enigerlei re
glement of beschikking van faculteit c.q. KUN.

Naar het jaar 2000. Suggesties en conclusies

Aan de oorsprong van deze nota ligt de vraag of het allemaal niet sneller en 
korter kan door bijvoorbeeld de methodiek te veranderen. Een suggestie in 
die richting behelsde de gedachte om bij het verschijnen van de delen Beel 
eens na te gaan waar in de methodiek van dat project én in de verslagge
ving, tijdsbesparingen mogelijk waren geweest. Bij nader inzien lijkt mij dat 
niet zo'n gelukkige benadering. Het zou de auteur van deze nota in de on
mogelijke positie brengen van 'super-recensent' van een publikatie die eer
der door een tweetal collegae, promotores nog wel, gewetensvol en zorgvul-
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dig werd begeleid. Overigens wil ik er geen geheim van maken dat naar 
mijn oordeel de delen Beel van degelijke kwaliteit zijn, een schat aan infor
matie verschaffen en kunnen concurreren met het oeuvre van L. de Jong.
De bewering van Bank dat Duynstee verantwoordelijk zou zijn voor de 
gekozen opzet en methodiek is slechts ten dele conform de waarheid. De 
waarheid was dat Duynstee geen raad wist met het vraagstuk van de om
vang van het bronnenmateriaal en de nodige selectie en om die reden zijn 
zegen gaf aan een opzet die achteraf veel te pretentieus bleek en in de prak
tijk 'vanzelf' gereduceerd werd tot werkbare proporties. Al eerder merkte ik 
op dat de omvang van de publikatie niets afdoet aan de toegankelijkheid 
voor welke belanghebbende ook. Juist de indeling naar departementen 
maakt het mogelijk dat eenieder snel kan vinden wat van zijn gading is. 
Vergeleken met de delen van Oud of die van De Jong zie ik geen principieel 
onderscheid. De toekomst zal ongetwijfeld uitwijzen dat de delen Beel zeer 
veel geraadpleegd en geciteerd gaan worden door historici, juristen, politico
logen, politici en topambtenaren. Tal van kwesties, zoals het politievraag- 
stuk of de Duitse kwestie, die nu actueel zijn, worden in hun historische 
oorsprong beschreven en niemand kan ontkennen dat het doen en laten 
van het parlement duidelijk uit de verf komt.
De suggestie dient weggenomen te worden alsof de vervolgdelen nog verder 
zullen uitdijen. Dat zal niet het geval zijn. Door nog straffere selectie en 
minder archief-onderzoek, zal de periode Drees-Van Schaik beschreven 
kunnen worden in drie delen van in totaal circa 2100 pagina's, overzichte
lijk ingedeeld en gemakkelijk toegankelijk. Blijft de vraag of het niet korter 
kan, levendiger ook, mede gelet op de groeiende achterstand op de actuali
teit en de belangstelling voor voorgenomen publikaties. Uit het vooraf
gaande zal al duidelijk geworden zijn dat gegeven de uitgangspunten: een 
handboek dat de mogelijkheid biedt de betekenis van het parlement gedu
rende een bepaalde kabinetsperiode te evalueren, mijn antwoord ontken
nend luidt. Zelfs de interne 'noodverordening' bergt risico's in zich, lopend 
van totale mislukking tot produkten van onvoldoende kwaliteit in de zin 
van wetenschappelijke verantwoording en relevantie. Wellicht is het goed 
enkele circulerende opties summier de revue te laten passeren.

De 'praktische methode'. Deze methode gaat volledig uit van de be
schikbare tijd en menskracht en de wens een publikatie op te leveren 
van beperkte omvang in bijvoorbeeld drie k vier jaar. Naar mijn oor
deel kan het resultaat niet anders zijn dan een bundel opstellen, capita 
selecta zonder veel onderlinge samenhang en mogelijkheden tot gene
rieke conclusies over de rol van het parlement. Kortom, een duidelij
ke breuk met de inmiddels gevestigde traditie van Oud, Duynstee-Bos- 
mans, Bogaarts.
De 'Wandelingen door de Handelingen methode'. In navolging van de 
gelijknamige publikatie van Cramer beperkt het onderzoek zich goed-
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deels tot het weergeven van enkele belangrijke debatten in het parle
ment zonder veel contextuele toelichting. Ook in dit geval blijft de se
lectieproblematiek levensgroot overeind en zal het vóóronderzoek re
latief veel tijd vergen. Trouwens, enkel geannoteerde excerpten van de 
Handelingen zullen weinig gebruikers opleveren, omdat potentiële ge
bruikers dan goede redenen zullen hebben om rechtstreeks de Hande
lingen te raadplegen.
De 'thematische methode'. De behandeling per kabinetsperiode wordt 
dan losgelaten ten gunste van thematische-longitudinale studies van 
bijvoorbeeld het beleid op het gebied van de sociale verzekering. Deze 
suggestie bespraken we al eerder.
De 'journalistieke methode'. De beschrijving beperkt zich tot bijvoor
beeld de kabinetsformatie en enkele 'spannende' momenten in de 
beschreven periode. De moeilijkheid is en blijft in redelijk korte tijd 
deze spannende momenten te vinden, nog afgezien van de waarde van 
een dergelijke publikatie voor een beoordeling van het parlementair 
handelen. Dat neemt niet weg dat het de moeite van het proberen 
waard is om bijvoorbeeld Bosmans en Bogaarts te vragen een populaire 
uitgave van hun wetenschappelijke publikaties te verzorgen, bijvoor
beeld van maximaal 200 tot 250 pagina's, met enkele foto's en prenten. 
W ie evenwel daarvoor een koopgrage markt ziet, moet m et een 
teleurstelling rekenen. Zelfs het uitstekend verzorgde en vlot bijeenge
schreven boek over Drees sr., onder redactie van Cramer en Daalder, 
vond snel zijn weg naar De Slegte.

Neen, zoals de AWL al eerder opmerkte in een reactie op opmerkingen van 
de WRvA: bruikbare alternatieven werden tot nog toe niet aangereikt en de 
methodiek van het CPG kan elke toets der kritiek doorstaan, zeker in verge
lijking met soortgelijk onderzoek. Bovendien kan het CPG bijna garanderen 
dat de projecten met belangwekkende publikaties worden afgerond. Enige 
vertraging moet dan maar voor lief genomen worden.
Blijft de maatschappelijke druk die om snellere én handzamere produkties 
vraagt. Hier aangekomen willen we een aantal zaken op een rij zetten, 
waarmee tevens een veelomvattend actieprogram voor de nabije en verdere 
toekomst geschetst wordt.
I 2 De menselijke factor en daarmee het personeelsbeleid vragen bij pro

jecten als die van het CPG meer dan gewone aandacht. Academici 
hebben al de reputatie niet gemakkelijk in de omgang met elkaar te 
zijn, zeker niet indien zij elkanders territorium raken of betwisten, 
voor een multidisciplinair samengesteld team komt daar nog een groot 
aantal complicerende factoren bij. Zo wordt van de medewerkers een 
grote mate van collegialiteit, openheid, bereidheid tot samenwerken en 
tact gevraagd op straffe van ontwrichting van de verhoudingen en 
stagnatie in de voortgang. Het verleden heeft geleerd dat een discipli-
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naire 'methodenstrijd' gemakkelijk ontvlamt en tot tijd en energie 
verslindende discussies kan voeren, die niet steeds tot aantoonbare 
verbeteringen van de gevolgde methodiek voerden. Voorts worden 
hoge eisen gesteld aan de onderlinge afstemming en vooral ook de 
coördinatie, die borg moet staan voor een samenhangend en geïnte
greerd eindprodukt. Voor het CPG, meer dan voor vergelijkbare onder- 
zoeksformaties, moet de continuïteit van de personele bezetting van 
overwegend belang geacht worden en wel om drie redenen:
1 Bij een voortdurend verloop komt de volle last van de verant

woordelijkheid voor de voortgang en kwaliteit van het werk bij 
de enkele blijvers te liggen, die relatief veel tijd kwijt zullen zijn 
met het inwerken van de nieuwelingen en het controleren en bij
schaven van het gedane werk.

2 Het rendement van de onderzoekservaring in termen van kennis 
van literatuur en bronnenmateriaal is progressief-cumulatief.

3 Het vergaren van specialistische kennis in de verschillende secto
ren en over de uiteenlopende thema's blijkt tijdrovend.

Een flexibel arbeidsvoorwaardenbeleid met gepaste aandacht voor de 
secundaire condities, lijkt me geboden.

2C Een vereenvoudiging van de structuur. Met de bevoegde organen zou 
het overleg over een vereenvoudiging van de topzware structuur 
ingezet kunnen worden met een optie die destijds door O en W voor
gesteld werd: het CPG onderbrengen in één para-universitaire stichting 
met als belangrijkste participanten de KUN en de huidige stichting én 
de statutaire mogelijkheid van participatie door andere universiteiten, 
indien deze ook middelen ter beschikking willen stellen. Destijds 
blokkeerde de faculteit deze oplossing, maar inmiddels veranderde de 
situatie in zoverre dat O en W aan het CvB liet weten dat de extra 
middelen voor stimulering verstrekt werden onder de conditie dat het 
CPG blijft voortbestaan, c.q. de KUN zijn aandeel blijft leveren. Voor 
het CvB kunnen nauwelijks bezwaren bestaan tegen verzelfstandiging 
van het CPG met bestuurlijke en financiële participatie van de KUN. In 
dat geval kan de advies-structuur dienstbaar gemaakt worden aan het 
opzetten van een 'netwerk' van wetenschappelijke contacten en onder
steuning. Subsidiair.
Uitbreiding van het bestuur met bestuursleden die de dagelijks leiding 
delegeren aan een driekoppig DB. Tegelijkertijd wordt de adviesstruc
tuur vereenvoudigd door bijvoorbeeld het samenvoegen van AWL en 
WRvA in dier voege dat het draagvlak  van het CPG fors  verbreed  
wordt in de richting van de andere universiteiten  en relevante disci
plines. Dit breed adviesorgaan zou in personele zin kunnen samenval
len met het Curatorium , onder voorzitterschap van de voorzitter van 
de Stichting.
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3Q In overleg met de bevoegde organen (KUN, O en W) zouden de doel
stellingen  van het CPG helder geformuleerd moeten worden en vastge
legd in statuten en regelingen. In dit verband zou ook gedacht kunnen 
worden aan omzetting van het CPG in een onderzoeksinstituut ex arti
kel 93. De explicitering van de doelstellingen dient bijzondere nadruk 
te leggen op de informatie-functie van het CPG op het terrein van de 
parlementaire geschiedenis. Samenwerking met het Leidse Parlemen
tair Documentatiecentrum en het Groningse Documentatiecentrum 
zou in het verlengde hiervan kunnen liggen.

4 Ö Ondubbelzinnig werd inmiddels vastgelegd dat voor de periode 1948- 
1952 in ieder geval doorgegaan wordt op de ingeslagen weg omdat wij
ziging van methodiek, maar ook de discussies hierover, de voortgang 
ernstig frustreren. Zolang in den lande enkel gratuite kanttekeningen 
geplaatst worden, goeddeels als gevolg van onbekendheid met de mate
rie, bestaat er geen reden voor een drastische koerswijziging waarvan 
de resultaten zeer ongewis zijn. De gehanteerde methodiek volgens 
een verfijnd en doordacht onderzoeksplan, dat nimmer bij externe 
toetsing tot fundamentele kritiek aanleiding gaf, garandeert op termijn 
belangwekkende resultaten.

5 Q Voor de achterstandproblematiek in dubbele zin: de vertraging in de 
voortgang van het project Drees-Van Schaik en de toenemende achter
stand op de actualiteit, zou het overleg met O en W geïntensiveerd 
kunnen worden met de notitie-Okkerse (d.d. ll-5 -'89) als uitgangspunt. 
Deze notitie voorziet ook in de behoefte de samenwerking met de 
andere universiteiten te institutionaliseren, waarvoor artikel 5, lid d 
van de statuten expressis verbis ruimte biedt: 'In voorkomende geval
len wordt in het personeelsbeleidsplan aangegeven welke personen, 
die niet in dienst zijn van de Katholieke Universiteit Nijmegen, op 
welke wijze deelnemen aan of bijdragen leveren aan de activiteiten 
van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis.' In deze context 
zou ook overwogen kunnen worden om het CPG de ruimte te geven, 
de middelen vrij te maken om een parlementaire geschiedenis van 
Nederland 1945-1989 , te verzorgen, waar grote behoefte aan bestaat en 
waarvoor de SDU zelfs beperkte middelen ter beschikking wil stellen. 
Deze parlementaire geschiedenis zal een overzicht kunnen geven met 
meer inhoud en diepgang dan de aanvullingen op Oud. Ook is het 
denkbaar om middelen vrij te maken voor een 'terug-uit-operatie'. 
Terwijl doorgewerkt wordt aan de grote delen, waarvan de gebruiks
waarde buiten kijf staat, wordt tevens begonnen met vóórstudies van 
de parlementaire bemoeienis met bijvoorbeeld de kabinetten-Lubbers I 
en II. Deze publikaties van beperkte omvang (± 350 pagina's) kunnen 
wetenschappelijk afdoende verantwoord worden omdat de informatie- 
bereidheid van de hoofdrolspelers doorgaans groot is en de open-
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baarheid bovendien toegang verschaft tot de archieven. Het terug-uit- 
werken heeft als enorm voordeel dat de selectie-problematiek fors ver
licht wordt door de eigen waarneming van de auteurs en doordat de 
hoofdrolspelers daarbij behulpzaam kunnen zijn. De secretaris-gene- 
raal van Algemene Zaken bijvoorbeeld kan zeer goed aangeven welke 
zaken om welke redenen zeer belangrijk waren, 'spanden' in de con
frontatie met het parlement. Waar de grote delen in zekere zin huidige 
structuren en verhoudingen verklaren, kunnen de vóórstudies aan
sluiting verzekeren bij de meer actuele, 'grote', parlementaire discus
sies van deze tijd. Bij wijze van voorbeeld noem ik de ministeriële 
verantwoordelijkheid als 'Lubberiaans' thema, dat gedurende de peri
ode 1986-1989 in het parlement indringend besproken werd. Ten slotte 
zouden ook nog de jaarlijkse Opstellen meer gewicht gegeven kunnen 
worden door deze in boekvorm te laten verschijnen met een vijftal 
capita selecta, die niet chronologisch beperkt blijven tot de periode 
1945-1952. Deze capita selecta worden dan diepgaander behandeld dan 
het geval zou zijn bij beschrijving in de reeks, maar leveren evenzeer 
vóórstudies die de grote projecten ondersteunen.
De opties parlementaire geschiedenis 1945-1989, 'terug-uit-operatie' en 
capita-selecta zijn niet tegelijkertijd te realiseren, maar hebben als 
levensgroot voordeel dat binnen de gegeven statutaire doelstelling en 
dus binnen de subsidievoorwaarden de activiteiten van het CPG ver
breed worden, waardoor de fixatie op de 'grote delen' intern en extern 
afneemt. Nu al wijst de praktijk uit dat de stafmedewerkers mentaal 
noch fysiek bij machte zijn enkel met de Handelingen door het be
roepsleven te gaan. Uit ervaring weet ik dat zulks ook moordend is in 
dier voege dat dagelijks uitgekeken wordt naar vacatures elders.

6Ö Het CPG zou het initiatief moeten nemen om te zamen met enkele 
deskundigen een symposium te organiseren met als thema: 'De parle
mentaire geschiedschrijving in Nederland' en als sub-thema's: 'Wat is 
parlementaire geschiedenis eigenlijk?' en 'Wat weten we langzamer
hand op grond van empirisch onderzoek over het functioneren van 
het parlement?' Dit symposium zou een basis kunnen leggen voor een 
vorm van vrijwillige afstemming en samenwerking door al degenen 
voor wie het doen of laten van het parlement op enigerlei wijze object 
van studie is. Uiteraard zal dit symposium ook de produkties van het 
CPG ter discussie stellen.
Voorts zouden niet enkel wetenschappers, maar ook 'gebruikers' als 
politici, topambtenaren en journalisten de kans moeten krijgen om 
hun bevindingen aan de orde te stellen. Aangezien een dergelijke 
brede opzet nogal wat voorbereiding vraagt, ware als datum-suggestie 
de Tweede Dinsdag van September te overwegen, ook om een soort
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traditie te vestigen. De Tweede Dinsdag van September voor de weten
schap, de Derde Dinsdag van September voor de politiek!

Ten slotte

Naar mijn stellig oordeel verdienen bovenstaande suggesties méér dan ge
wone aandacht omdat zij kunnen bijdragen aan een 'reveil' van de 'parle
mentaire' wetenschapsbeoefening waarmee een algemeen erkend politiek
maatschappelijk belang gediend wordt. Het gevaar bestaat dat door allerlei 
communicatiestoornissen, concurrentieverhoudingen en krimpende m id
delen de parlementaire geschiedschrijving teruggeworpen wordt in de fase 
waarin op dit terrein vrijwel niets gebeurde c.q. onsamenhangende mono- 
grafiën over deelonderwerpen en deelaspecten meer vragen opwierpen dan 
oplosten. Toegegeven, voor degelijk en grondig werk van langere adem 
bestaat weinig begrip in deze tijd van 'vluggertjes', van 'snel scoren', van 
concessies aan modieuze trends. Dat begrip kunnen we wél vragen bij een 
bredere opzet door pluriformering van activiteiten.
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