
AANBIEDING FORMATIEDAGBOEKEN-BEEL

Zonder twijfel is de KVP-politicus L.J.M. Beel de meest invloedrijke (in)for- 
mateur van na de oorlog geweest. Niet minder dan elf maal werd op hem 
een beroep gedaan om te (in)formeren. Daarmee is hij onbetwist recordhou
der. Wat is het geheim van de Beel-formule voor een succesvolle (in)for- 
matie? Voor iedereen die zich hierin wil verdiepen zijn de formatiedagboe- 
ken van Beel een onmisbare en intrigerende bron. Op 11 mei 1994 - ruim 
een week na de Tweede-Kamerverkiezingen - presenteerde het Centrum 
voor Parlementaire Geschiedenis De formatiedagboeken van Beel 1945-1973, 
Handboek voor formateurs in de vergaderzaal van de Eerste Kamer. Deze 
publikatie stond onder redactie van R.J.J. Stevens en P.F. Maas, beiden ver
bonden aan het Centrum, en L.J. Giebels, de biograaf van Beel.

Tweede-Kamer-voorzitter dis. W.J. Deetman overhandigt het eerste exemplaar van De for- 
matiedagboeken van Beel 1945-1973 aan minister van Staat d r.} .  Zijlstra.

Foto: J. Ramakers.

Het CPG maakte van deze gelegenheid gebruik om een besloten sympo
sium te organiseren met als thema 'De kunst van het formeren'. Een for-
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mateur als Beel kon alleen functioneren in een consensusdemocratie zoals 
die thans weer in de Nederlandse politiek bestaat. De vraag werd bediscus
sieerd in hoeverre de huidige tijd zich nog leent voor de formatiemethodes 
van Beel. Na een welkomstwoord door dr. G.W.B. Borrie, voorzitter van de 
Stichting Parlementaire Geschiedenis spraken mr. drs. L.J. Giebels, de bio
graaf van Beel, mr. R.J. Hoekstra, destijds secretaris-generaal Algemene Za
ken, mr. E.H. Toxopeus, oud-partijleider van de W D , demissionair minis
ter van Binnenlandse Zaken en thans minister van Staat, drs. E. van Thijn 
oud-burgemeester van Amsterdam en demissionair minister van Binnen
landse Zaken en wijlen drs. J. de Koning, oud-minister van Landbouw Vis
serij en Voedselvoorziening, van Ontwikkelingssamenwerking en van So
ciale Zaken en Werkgelegenheid. Het eerste exemplaar werd door Tweede- 
Kamervoorzitter drs. W.J. Deetman aangeboden aan oud-premier en minis
ter van Staat dr. J. Zijlstra. De dag werd afgesloten door dr J.R.T.M. Peters, 
vice-voorzitter van het College van Bestuur van de Katholieke Universiteit 
Nijmegen.

Het gehoor bestond uit een select gezelschap van tal van oud-(in)forma- 
teurs, (oud)-bewindslieden, wetenschappers en journalisten.

Na deze 'academische zitting' werd de dag informeel voortgezet met een 
borrel en aansluitend een uitstekend verzorgd koud - en warm buffet, dat 
werd opgeluisterd door een sopraan.

Het symposium lokte tal van positieve reacties uit. Ook in de pers en 
door radio en TV werd veel aandacht aan het symposium geschonken. Het 
CPG kan daarmee terugzien op een bijzonder geslaagde dag, welke alleen 
kon slagen dank zij de medewerking van zéér velen, onder wie de griffier 
en staf van de Eerste Kamer.
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