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Dit is de zeventiende aflevering van het jaarboek van het Centrum voor 
Parlementaire Geschiedenis, Politieke Opstellen. Tot nu toe was dit jaarboek 
vooral een relatiegeschenk. Met behoud van die functie wil het Centrum 
vanaf heden op de eerste plaats het tijdschrift zien als forum voor weten
schappelijk verantwoorde publicaties op het terrein van de Nederlandse 
parlementaire geschiedenis. Ook bijdragen van buiten het Centrum worden 
welkom geheten.

Deze aflevering is nog geheel gevuld met artikelen van medewerkers 
van het Centrum. De bundel opent met het opstel van dr. J.W.L. Brouwer 
over de positie van ons staatshoofd in het politieke bestel sinds 1945. Voor 
zover het beschikbare bronnenmateriaal en de literatuur het toelaten, 
maakt hij een vergelijking tussen het staatkundig optreden van de konin
ginnen Juliana en Beatrix. In 1996 wees een opinie-onderzoek uit dat een 
meerderheid van de geënquêteerden van mening was dat Beatrix meer in
vloed'op de politiek uitoefende dan Juliana had gedaan. Dat is volgens 
Brouwer een verkeerde veronderstelling van zaken. Het beeld van een 
zweverige, nukkige Juliana dat thans in zwang is, is beslist niet representa
tief voor haar bewind. Vooral sinds de jaren vijftig heeft Juliana moeten be
rusten in de beperking van haar politieke invloed. Dat zij desalniettemin in 
de loop der jaren een groot gezag verwierf en zelfs tenminste een deel van 
haar invloed wist te behouden, laat de auteur in zijn opstel zien. De enquê
teresultaten uit 1996 tonen hoe tijdgebonden de beeldvorming over het 
staatshoofd is. Zo lijkt het dus alsof het regerend staatshoofd het telkens be
ter doet dan zijn voorganger.

Drs. Peter van Griensven gaat in zijn bijdrage in op het proces van res
tauratie en vernieuwing na de Duitse bezetting. Nederland en België ston
den direct na de Tweede Wereldoorlog op verschillende terreinen voor de 
keuze of de draad van voor de bezetting weer werd opgevat of dat er nieuwe 
wegen bewandeld moesten worden. Tijdens de bezetting hebben velen zich 
met dit vraagstuk beziggehouden en zijn er plannen gesmeed, zowel in be
zet gebied als in Engeland, waar de Nederlandse en Belgische regeringen in 
ballingschap zetelden. Of de plannen na de bevrijding ook konden worden 
verwezenlijkt was afhankelijk van vele factoren. Van Griensven belicht 
met name de ontwikkelingen in België en Nederland op het gebied van de 
partijpolitieke verhoudingen en de arbeidsverhoudingen.

De drie volgende bijdragen gaan over zaken uit de jaren vijftig. Het arti
kel van drs. J.f.M. Ramakers gaat in op een affaire van de minister van We
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deropbouw en Volkshuisvesting in de kabinetten Drees-Van Schaik en 
Drees II, de sociaal-democraat J. in 't Veld. Deze kwam vlak voor zijn ver
trek als minister in 1952 voor het eerst, en voor het laatst, op p o litieke  
gronden in aanvaring met het parlement. Zonder de Kamer daarover van 
tevoren in te lichten, had hij een pand aangekocht voor de huisvesting van 
een aantal overheidsdiensten, waarmee hij het budgetrecht met voeten 
trad. Ramakers probeert de vraag te beantwoorden waarom de Kamer van 
het incident een principekwestie maakte en waarom In 't Veld de confron
tatie desondanks zonder kleerscheuren overleefde.

In de daaropvolgende bijdrage analyseert drs. P.B. van der Heiden de ver
kiezingen van 1952, welke zouden leiden tot de formatie van het derde ka- 
binet-Drees. Verkiezingen die niet erg leefden in het land, maar met een 
opm erkelijke uitslag. Onverwacht behaalde de PvdA een forse winst, 
waarmee zij de KVP in stemmenaantal voorbij streefde. De winst voor de 
PvdA was vooral te danken aan de populariteit van de man die in alle kies
districten bovenaan de kandidatenlijst stond: minister-president Willem 
Drees. Drees was, net als zijn huidige erfopvolger Wim Kok, veel populair
der dan zijn partij. De winst van de PvdA ging ten koste van de christelijke 
partijen, waardoor de uitslag in termen van 'doorbraak' werd vertaald. Een 
doorbraak die van relatief korte duur zou blijken. Zeven jaar later nam de 
KVP het voortouw weer over, om dat tot eind jaren zestig stevig in handen 
te houden.

Mr. drs. Johan C.F.f. van Merriënboer stelt in zijn studie een aantal vra
gen bij enkele incidenten uit 1954. In november 1954 kwam het bij de be
handeling van de begroting van Justitie tot twee incidenten. Eerst botste . 
PvdA-fractievoorzitter Jaap Burger met minister L.A. Donker van Justitie, 
óók PvdA, en kort daarop vlogen freule C.W.I. Wttewaall van Stoetwegen 
van de CHU en de socialist Johan Scheps elkaar in de haren. Wat was de 
achtergrond van dit gekibbel? Had het politieke gevolgen? Kamervoorzitter 
L.G. Kortenhorst verzuimde in te grijpen toen de sprekers in de hitte van 
het debat zeer 'onvriendelijk' werden. Nog diezelfde dag werden in overleg 
tussen de freule en Scheps twee zinnen uit de Handelingen  geschrapt, maar 
de volgende morgen verschenen de geschrapte passages natuurlijk wèl in 
verschillende kranten, al dan niet groot opgemaakt. Had de parlementaire 
pers zelfcensuur moeten toepassen? De bekende deken van de parlemen
taire pers Dr. Ernst van Raalte pleitte in Vrij Nederland voor zelfbeperking, 
tot groot ongenoegen van zijn collega’s. Ruim een week later vond een 
vergadering van de parlementaire pers plaats waarbij een door de meerder
heid van de leden ondertekende motie van wantrouwen tegen voorzitter 
Van Raalte werd ingediend. De voorzitter trad daarop af.

Drs. M aartje H. Verweij gaat in haar bijdrage in op de rol van het Neder
landse parlem ent ten opzichte van de Conferentie over Veiligheid en Sa
menwerking in Europa, die van 1973 tot 1975 in Helsinki en Genève moei
zaam geprobeerd heeft de kloof tussen Oost en West te overbruggen. Erg 
succesvol waren deze jaren niet. Pas in 1994 verenigden zich bijna alle sta
ten zich in de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa 
(OVSE). Het dilemma van de jaren zeventig werd kernachtig verwoord
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door de socialist Piet Dankert, die zich afvroeg hoeveel zin het had dat de
mocratische staten met totalitaire regeringen onderhandelden over men
senrechten, als ze omwille van vrede en veiligheid niet bereid waren res
pect voor die mensenrechten af te dwingen. Ondanks de moeilijke positie 
van de onderhandelaars op deze conferentie tijdens de Koude Oorlog wer
den er wel enige resultaten geboekt. Het Nederlandse aandeel daarin en de 
discussies in het Nederlandse parlement behandelt de auteur uitvoerig in 
haar artikel.

In een slotbijdrage geeft drs. P.B. van der Heiden een overzicht van het 
werk van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in heden en ver
leden.

Bijzondere dank gaat uit naar mw. Irene Broeder, drs. Peter van der Heiden 
en prof. dr. Chris Coppens voor de verzorging van deze aflevering van de 
Politieke Opstellen.
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