
PROFIEL VAN HET CPG: VAN HET KABINET-SCHERMERHORN- 
DREES TOT EN MET HET KABINET-DREES II

P.B . van  d er H eiden

Het CPG

In 1970 werd aan de juridische faculteit van de Katholieke Universiteit een 
onderzoekscentrum voor parlementaire geschiedenis, het CPG, opgericht. 
Initiator van dit centrum was prof. mr. F.J.F.M. Duynstee, hoogleraar staats
recht aan dezelfde faculteit, welke in zijn publicaties eerder blijk had gege
ven van interesse in de parlementaire geschiedschrijving. Doelstelling van 
het CPG werd de kabinetsgewijze analyse van de parlementaire geschiedenis 
na 1945, waarmee de werkzaamheden in de traditie van Van Welderen 
Rengers en Oud werden geplaatst. Nog in 1970 werd drs. J. Bosmans aange
trokken, die, samen met Duynstee, het onderzoek naar het kabinet-Scher- 
merhom-Drees (1945-1946) verrichtte. Een jaar later startte drs. M.D. Bo- 
gaarts met een onderzoek naar het kabinet-Beel (1946-1948).

In 1977 verscheen het eerste deel uit de serie Parlementaire geschiedenis 
van Nederland na 1945. In hetzelfde jaar trad dr. P.F. Maas in dienst, die de 
periode van de kabinetten-Drees (1948-1958) zou beschrijven. Na opstelling 
van het onderzoeksplan voor de periode-Drees werd al snel duidelijk dat 
het CPG met de bestaande personeelsbezetting onmogelijk binnen een rede
lijke termijn het onderzoek zou kunnen afronden. Het bestuur van de juri
dische faculteit koos in 1979 voor een verdubbeling van de personeelsbezet
ting, mits externe financiering gevonden kon worden. Het onderzoek van 
het CPG verkreeg zowel wetenschappelijke als politieke steun, hetgeen re
sulteerde in een honorering van de subsidieaanvraag

Ondanks de externe financiering bleef de positie van het CPG onzeker. 
Niet eerder dan in 1986 kwam er enig soelaas. In 1985 werd de Stichting Par
lementaire Geschiedenis opgericht, welke de subsidie beheert die het CPG 
van het ministerie van Onderwijs ontvangt. In 1986 sloot de stichting een 
samenwerkingsovereenkomst met de KUN, waarmee het voortbestaan van 
het CPG voor minstens twaalf jaar werd verzekerd, en welke de mogelijk
heid schiep om de personeelsbezetting op het gewenste peil van tenminste 
zeven onderzoekers te brengen, resulterend in een multidisciplinair onder
zoekscentrum. Op dit moment zijn aan het CPG verbonden: dr. J.W.L. 
Brouwer (historicus, gespecialiseerd in Buitenlandse Zaken en Defensie), 
drs. P.G.T.W. van Griensven (econoom, o.a. Sociale Zaken), drs. P.B. van

101



Profiel van het CPG

der Heiden (politicoloog, o.a. Onderwijs), mr. drs. J.C.F.J. van Merriënboer 
(jurist en historicus, o.a. Justitie) en drs. J.J.M. Ramakers (historicus, o.a. 
Volkshuisvesting en eindredactie). Wetenschappelijk functioneert het CPG 
in samenspraak met een wetenschappelijke raad, die bestaat uit vier hoog
leraren, onder wie twee van de KU Nijmegen.

Sinds 1997 maakt het CPG onderdeel uit van de Faculteit der Letteren, na 
een tijdlang direct onder het College van Bestuur te hebben gefunctioneerd, 
De sinds het vertrek van prof. dr. P.F. Maas vacante directeurspost wordt na 
het interim-directoraat van dr. G.A.M. Beekelaar per 1 januari 1998 op
nieuw ingevuld door mw. dr. C.C. van Baaien. Op 1 januari 1997 volgde mr. 
E.M. d'Hondt, burgemeester van Nijmegen, dr. G.W.B. Borrie op als voor
zitter van de Stichting Parlementaire Geschiedenis.

Het onderzoek van het CPG

De interactie tussen parlement en regering staat centraal in het onderzoek 
van het CPG. Dit roept vragen op als de volgende: Hoe verloopt de interac
tie tussen deze actoren, op welke terreinen, met welke motieven, argumen
ten en resultaten? Hoe opereren regering en parlement ten opzichte van el
kaar? Wat is de invloed van de verschillende fracties, van verschillende 
personen, van verschillende lobbies? Wat is de verhouding tussen regering, 
regeringspartijen en oppositie? Deze vragen worden behandeld per kabinet, 
en binnen een kabinetsperiode nog uitgesplitst naar departement.

Primaire bronnen voor het onderzoek op het CPG zijn de Handelingen 
van de beide kamers der Staten-Generaal, aangevuld met de notulen van de 
ministerraad en zijn onderraden. Daarnaast wordt veel gebruik gemaakt 
van partij-, dag-, week- en maandbladen. Incidenteel wordt het onderzoek 
uitgebreid naar departementsarchieven of persoonlijke archieven van acto
ren in de parlementaire geschiedenis.

Oe publicaties van het CPG

De serie Parlementaire geschiedenis na 1945 bestaat op dit moment uit een 
viertal delen: het kabinet-Schermerhom-Drees 1945-1946 (deel 1), het kabi- 
net-Beel 1946-1948 (deel 2), het kabinet-Drees-Van Schaik 1948-1951 (deel 3) 
en het kabinet-Drees II 1951-1952 (deel 4). De serie zal na 1997 op gestroom
lijnde wijze worden voortgezet, op basis van een door het CPG ontwikkelde 
profielschets waarin kwaliteit, snelheid en compactheid centraal staan. In 
het hiernavolgende zal een kort overzicht van de verschenen delen worden 
gegeven.
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Deel 1: Het kabinet-Schermerhorn-Drees 1945-1946 (één band)

Dit eerste naoorlogse kabinet diende een basis te leggen voor een snelle af
wikkeling van de gevolgen van de oorlog en een herstel van de normale 
verhoudingen te bevorderen. De vooroorlogse situatie moest echter niet 
volledig terugkeren; het kabinet, voor een groot deel bestaande uit 'ver
nieuwers', wilde juist een doorbreking van die verhoudingen, waardoor 
het veelvuldig in conflict kwam met de Staten-Generaal. Schermerhorn- 
Drees was een uitzonderlijk kabinet. Niet alleen trad het op zonder vooraf
gaande verkiezingen (de laatst gehouden verkiezingen dateerden van voor 
1940), ook had het te maken met een parlementsloze periode, daar niet eer
der dan op 20 november 1945 de Tijdelijke Staten-Generaal in functie trad, 
bestaande uit 'gezuiverde' vooroorlogse kamerleden, aangevuld met be
noemde leden.

Het kabinet-Schermerhorn-Drees nam de sociaal-economische touwtjes 
stevig in handen, met als doel onder overheidsleiding de wederopbouw 
van het zwaar getroffen land aan te vatten. Daarnaast besteedde dit kabinet 
veel aandacht aan de naweeën van de oorlog: de afbouw van het Militair 
Gezag, de bijzondere rechtspleging en de geldzt vering.

Deel 2: Het kabinet-Beel 1946-1948 (zeven banden, in 1997 volgt het register)

De eerste naoorlogse verkiezingen resulteerden in een mislukking van de 
’doorbraak'. De KVP kwam als sterkste uit de bus, en kreeg het voortouw bij 
de kabinetsformatie. Het resultaat was een rooms-rood kabinet-Beel op 's
malle basis', enkel bestaande uit KVP en PvdA. 

v Het kabinet-Beel zag zich geconfronteerd met twee centrale problemen: 
de wederopbouw van het land en het onafhankelijkheidsstreven in Indo
nesië. De introductie van de Marshallhulp was een enorme impuls voor de 
economische wederopbouw, die verder werd versterkt door een beleid ge
richt op liberalisatie van het handelsverkeer. Drees, minister van Sociale 
Zaken, kwam met zijn Noodwet Ouderdomsvoorziening, de voorloper van 
de AOW. De fysieke wederopbouw kwam niet erg voortvarend van de 
grond. Door een gebrek aan materialen en aan politieke sturing stokte de 
woningbouw in deze periode. Ten aanzien van Indonesië werd duidelijk 
dat het Nederlandse streven om Nederlands-ïndië tot een federatie te trans
formeren niet strookte met de aspiraties van de leiders van de Republik In- 
donesia. Het onafhankelijkheidsstreven van Indonesië dwong Nederland 
tot een grondwetswijziging, die door het kabinet-Beel werd voorbereid en in 
de eerste stemming een parlementaire meerderheid verkreeg, waarna het 
verkiezingen uitschreef.
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Deel 3: Het kabinet-Drees-Van Schaik 1948-1951 (drie banden)

Het kabinet-Drees-Van Schaik kende een bredere basis dan zijn voorganger, 
daar de KVP die de verkiezingen had gewonnen, de voor de Grondwets
wijziging benodigde tweederde meerderheid aan het regeerprogram wilde 
binden, waarvoor de rooms-rode combinatie werd uitgebreid met de CHU 
en de W D . Het kabinet-Drees-Van Schaik zou de soevereiniteitsover
dracht van Indonesië daadwerkelijk volbrengen, echter niet voordat het 
nog eenmaal een militaire poging deed de Indonesische kwestie naar Ne
derlandse voorkeur te regelen. Tevergeefs, bij gebrek aan internationale 
steun was Nederland gedwongen de strijd te staken. Naast de Indonesische 
kwestie stond de periode Drees-Van Schaik vooral in het teken van econo
mische liberalisatie, uitbouw van de verzorgingsstaat, rechtsherstel en de 
Koude Oorlog met het bijbehorende anticommunisme. De straffe teugels 
van het naoorlogse prijsbeleid werden wat gevierd, de geleide loonpolitiek 
echter bleef. Het uitbreken van de Korea-oorlog bracht Nederland economi
sche en militaire problemen, die het kabinet-Drees-Van Schaik niet meer tot 
een oplossing zou brengen. Een motie van wantrouwen over het beleid ten 
aanzien van Nieuw-Guinea, ingediend door W D-leider Oud, veroor
zaakte, ondanks het feit dat deze niet werd aangenomen, de val van het ka
binet. Minister Stikker van Buitenlandse zaken stapte op omdat zijn geest
verwante WD-fractie de motie ondersteunde, waarop ook de overige mi
nisters hun portefeuilles ter beschikking stelden.

Deel 4: Het kabinet-Drees I I 1951-1952 'één band)

Het kabinet-Drees II, grotendeels een reconstructie van zijn voorganger, 
kreeg de gelegenheid de onder het kabinet-Drees-Van Schaik bedachte op
lossingen voor de economische en financiële problematiek die de Koreacri- 
sis met zich bracht door te voeren. Het voerde een straf bezuinigingsbele l, 
waarbij een reële loondaling van 5% de meest in het oog lopende maatregel 
was, overigens geflankeerd door een daling van de investeringen die 20% 
zou moeten bedragen. Het defensiebudget werd, onder druk van de atlanti
sche bondgenoten, sterk opgeschroefd. De meeste departementen werden 
met pijnlijke ingrepen geconfronteerd, die, zeker in het licht van de nade
rende verkiezingen, tot de nodige politieke spanningen leidden.

De bestedingsbeperking was zo succesvol dat in het buitenland over 'le 
miracle hollandais' werd gesproken. Het tekort op de betalingsbalans werd 
omgebogen tot een overschot, en al tijdens de kabinetsperiode kon een aan
tal maatregelen worden teruggeschroefd.

Naast de bestrijding van de gevolgen van de Koreacrisis besteedden kabi
net en parlement veel aandacht aan zaken als de Europese en Atlantische 
integratie, het Nieuw-Guineabeleid, de structurering van de vervoerssector 
en onderwijsvernieuwing.
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Naast de delen in de serie Parlementaire geschiedenis van Nederland na 
1945  verschijnt jaarlijks een bundel Politieke Opstellen, waarin (vooron
derzoek van de CPG-medewerkers wordt .gepubliceerd. Tevens heeft het 
CPG in het recente verleden flankerende publicaties het licht doen zien. Zo 
verschenen prof. dr. G.M.J. Veldkamp Herinneringen 1952-1967. Le carnival 
des animaux politiques ('s-Gravenhage 1993) en De formatiedagboeken van ! 
Beel. Handboek voor formateurs ('s-Gravenhage 1994).

De voorbereidende werKzaamheden ten behoeve van deel 5, het kabinet- 
Drees Dl, zijn zodanig afgerond dat per 1 januari 1998 met het onderzoek ge
start kan worden,

Personele samenstelling per 1 januari 1998

Wetenschappelijk medewerkers:
mw. dr. C.C. van Baaien (directeur)
dr. J.W. Brouwer
drs. P.G.T.W. van Griensven
drs. P.B. van der Heiden
mr. drs. J.C.F.J. van Merriënboer
drs. J.J.M. Ramakers

secretariaat:
mw. LH. Broeder-Helsen

Bestuur Stichting voor Parlementaire Geschiedenis:
mr. E.M. d'Hondt (voorzitter)
drs. W.J. Deetman
prof. dr. L. Ginjaar
mr. Th.C. de Graaf
E. van Middelkoop
mr. H.H. Franke (ambtelijk secretaris)

Wetenschappelijke raad: 
prof. dr. J.Th.J. van den Berg 
prof. dr. J.L.J. Bosmans (voorzitter) 
prof. dr. E.C. Coppens 
prof. dr. A.E. Kersten
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