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Inleiding

Het was een moeizame bevalling, de totstandkoming van het derde kabinet- 
Drees (1952-1956). Het kabinet zat wel de volledige vier jaar uit, maar kende 
gedurende die rit de nodige moeilijke momenten. Zo struikelde het kabinet 
over de w ijziging van de Huurwet in 1955, maar na een geslaagde formatiepo- 
ging van J.A.W . Burger kon het kabinet zijn weg voortzetten.1 Wat betreft de 
economische ontwikkeling had het kabinet de wind in de zeilen. Afgezien van 
het recessiejaar 1952, waarin de werkloosheid sterk opliep, groeide de econo
mie als kool. Deze hoogconjunctuur bracht echter politieke spanning met zich 
mee. Financieel specialist van de PvdA, H. Hofstra, verwoordde het in 1955 zo: 
’( ...)  de verdeling van de nationale armoede in de eerste jaren na de bevrijding 
is niet slecht gelukt, maar het blijkt thans, dat de verdeling van de nationale 
welvaart grotere moeilijkheden meebrengt.’2 Met de herwonnen welvaart 
kwamen ook de principiële verschillen tussen de diverse partijen weer meer 
aan de oppervlakte. De brede steun die er direct na de bevrijding was voor een 
grote mate van overheidsinvloed, bij de inkomensvorming en het huurbeleid 
bijvoorbeeld, kalfde steeds verder af met de terugkeer naar 'normale' econom i
sche omstandigheden. En uiteraard was er de vraag hoe de grotere welvaart 
over de verschillende bevolkingsgroepen moest worden verdeeld.

In de eerste maanden van het kabinet-Drees III waren het vooral de naweeën 
van de verkiezingsuitslag en de daaropvolgende formatieperikelen die voor 
politieke spanning zorgden. Na de eerste echte confrontatie met het parlement, 
de algemene beschouwingen over de begroting van 1953, verzuchtte m inister
president W. Drees in de ministerraad: '(...) dit Kabinet bestaat alleen omdat 
men het niet eens kon worden over een ander Kabinet' en 'zolang de door de 
verkiezingen gestegen temperatuur in de Kamer niet is afgekoeld, zal de m in
der aangename stemming ten aanzien van het Kabinet blijven’.3 Dit opstel han
delt over de eerste koortsige maanden van het kabinet-Drees III waarin met

F.J.F.M. Duynstee, De kabinetsformaties 1946-1965  (Deventer 1966) p. 75-84.
H TK  1954-1955, p. 870.
ARA, notulen MR, 17 nov. 1952.
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name de onduidelijkheid over de binding van de regeringsfracties aan het pro
gramma tot onrust in de ministerraad leidde.

Verkiezingsuitslag en formatie

De reguliere verkiezingen van 1952 brachten flinke verschuivingen teweeg in 
de bestaande politieke machtsposities. Met nam e bij de KVP kwam de verkie
zingsuitslag hard aan. Zij verloor haar positie als grootste partij aan de PvdA. 
Beide partijen kwamen overigens uit op 30 zetels in de Tweede Kamer.4

Hoewel de KVP het bestaan van een serieuze doorbraak officieel ontkende, 
was er wel degelijk de vrees voor de hoge golven van de doorbraak. Bovendien 
had de KVP in F.J.F.M. Duynstee een muiter aan boord en in Welter een kaper 
op de kust. Verschillende KVP-prominenten, zoals voorzitter W.J. Andriessen 
en secretaris L.A.H. Albering, waren dusdanig onder de indruk van de verkie
zingsnederlaag dat zij een rol zagen weggelegd voor het episcopaat om de KVP 
weer op koers te krijgen.5 Twee jaar later ondernamen de bisschoppen inder
daad, via het bekende mandement, een poging in die richting. Kortom, de KVP 
leek enigszins op drift geraakt en zocht wegen om de klap van de verkiezingen 
te boven te komen.

De PvdA daarentegen was uiteraard zeer ingenomen met haar verkiezings
winst en beschouwde de uitslag wel degelijk als het lang verwachte succes van 
de doorbraakgedachte. De partij begon dan ook met het nodige zelfvertrouwen 
aan de formatie, waarvoor Drees de eerste opdracht kreeg.

De richtlijnen

De formatie kende vele rondes en zou uiteindelijk een naoorlogs record van 122 
dagen in beslag nemen. Het grote struikelblok was de portefeuilleverdeling. In 
schril contrast m et het langdurige gesteggel over de verdeling van posten en 
personen stond de tijd die aan het programmatische gedeelte werd gespen
deerd. Binnen een week bereikte formateur Drees overeenstemming over een 
aantal richtlijnen voor een regeerprogram. Drees zond op 2 juli 1952 zijn ont- 
werp-richtlijnen naar de fractievoorzitters van PvdA, KVP, ARP en CHU. Na 
de nodige aanpassingen, die leidden tot de uiteindelijke derde versie van de 
richtlijnen, lieten bovengenoemde fracties op 8 juli weten hiermee akkoord te 
g aan.6

Een belangrijk twistpunt bij de onderhandelingen over de richtlijnen was de 
'kwestie Nieuw-Guinea'.7De overige strijdpunten lagen voornamelijk op finan
cieel en sociaal-economisch terrein. Daarbij ging het met name om de vraag of 
het bestaande beleid kon worden versoepeld, in de zin van minder overheids

Zie het voorgaande opstel van Peter van der Heiden.
Anneke Visser, Alleen bij uiterste noodzaak? De rooms-rode samenwerking en het einde van de 
brede basis 1948-1958  (Amsterdam 1986) p. 124.
ARA, 2.21.286, W. Drees, inv.nr. 6, (Derde ontwerp) richtlijnen, 8 juli 1952.
Zie het voorgaande opstel van Peter van der Heiden.
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bem oeienis, nu de periode van economisch herstel ten einde liep. De onder
handelaars wisten een compromis te bereiken tussen de uiteenlopende wensen 
van de PvdA aan de ene en van de confessionele fracties aan de andere kant.

De aanvankelijke bedoeling van Drees was om in een later stadium van de 
formatie de richtlijnen met de beoogde ministers verder uit te werken tot een 
regeerprogram. Door het moeizame verloop van de onderhandelingen over de 
portefeuilleverdeling kwam hiervan, ook in een later stadium van de formatie, 
niets terecht. Uiteindelijk trad het kabinet dus aan zonder een echt regeerpro
gram. In een van de eerste vergaderingen van de ministerraad veronderstelde 
oud-formateur en nieuwbakken minister L.A. Donker (PvdA) dat, gelet op het 
feit dat de richtlijnen tijdens de formatie niet meer waren gewijzigd, deze richt
lijnen het regeringsprogramma bevatten. Drees bevestigde dit.8 Het kabinet 
maakte er dus maar weinig woorden aan vuil, maar binnen de regeringsfracties 
bleek er nogal verschillend te worden gedacht over de status van de richtlijnen. 
W eliswaar waren de fracties die in het eerste stadium van de formatie hun 
goedkeuring hadden gegeven aan de richtlijnen dezelfde als de fracties die de 
uiteindelijke coalitie vormden, maar konden zij, na de daarop volgende stadia 
in de formatie, nog worden gehouden aan die goedkeuring?

Gebonden aan de richtlijnen?

Het antwoord op die vraag kwam bij de behandeling van de begroting voor 
19539 en was voor zover het de KVP-Tweede-Kamerfractie betrof een duidelijk 
neen.

Al in de schriftelijke stukken had deze fractie er geen misverstand over laten 
bestaan dat zij zich vrij voelde tegenover het kabinet én dat zij zich niet gebon
den achtte aan de richtlijnen.10 Uit de bijdragen van de overige regeringsfracties 
in het voorlopig verslag bleek, impliciet (PvdA en CHU) dan wel expliciet 
(ARP), dat zij zich wel gebonden achtten aan de door hen geaccordeerde richt
lijnen. Overigens verklaarde de ARP-fractie voor het overige wel 'vrij te staan 
tegenover het kabinet'.11

Het kabinet wist dus al voor het mondelinge debat waar het met de KVP- 
fractie aan toe was. Toch leek het pas echt door te dringen toen de KVP, bij

ARA, Notulen MR, 8 sept. 1952.
Door de langdurige strijd om de verdeling van de portefeuilles kwam er pas op 2 sep
tember, vlak voor Prinsjesdag, een kabinet tot stand. Het kabinet presenteerde zich niet 
door middel van een regeringsverklaring, een unicum in de naoorlogse parlementaire 
geschiedenis (E. van Raalte (bewerkt door P.P.T. Bovend'Eert en H.R.B.M. Kummeling), 
Het Nederlandse parlement (Den Haag 1991) p. 67) m aar gaf eerst in de Troonrede een 
globale uiteenzetting van zijn voornemens. Derhalve was de behandeling van de begro
ting voor 1953 de eerste gelegenheid waar het nieuwe kabinet en de nieuw gekozen 
Kam er konden terugblikken op de verkiezingen en de formatie (H TK  1952-1953, Bijlage 
A, 2800-1, Rijksbegroting voor het dienstjaar 1953, nr. 4, VV, p. 11, nr. 6, MvA, p. 5). 
Ibidem, nr. 4, W ,  p. 8, 11.
Ibidem, p. 9.
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monde van haar financieel specialist, A.M. Lucas, in het mondelinge debat een 
concreet onderwerp uit de richtlijnen aan de kaak stelde.

Volgens de ingediende begroting gaf de gewone dienst een overschot te zien 
van ƒ131 miljoen. In de richtlijnen was bepaald dat het voor 1953 nodig was het 
overschot te gebruiken voor de dekking van de uitgaven op de kapitaaldienst 
of voor versterkte aflossing van de staatsschuld. Zonder deze financieringswij
ze was het twijfelachtig of er voldoende middelen (door een beroep op de kapi
taalmarkt) beschikbaar kwamen voor woningbouw en voor werkgelegen- 
heidswerken. Bovendien was het wenselijk de staatsschuld zo beperkt mogelijk 
te houden.

Minister van Financiën J. van de Kieft (PvdA) hield voorlopig vast aan deze 
richtlijn, maar verklaarde ook dat er van een overschot waarschijnlijk weinig 
terecht zou komen, omdat er bij de berekening van het overschot geen rekening 
was gehouden met de maatregelen om de werkgelegenheid te bevorderen en 
een huurverhoging met (fiscale) compensatie. Hierover beraadde het kabinet 
zich nog. Deze zaken zouden veel geld kosten en daarmee was de vraag waar
aan het overschot moest worden besteed een academische kwestie geworden, 
meende Van de Kieft.

Lucas ging echter niet zonder meer akkoord met deze uitleg. Hij verzette 
zich tegen de gedachte om het overschot aan te wenden voor de financiering 
van de kapitaaldienst en kwam daarmee dus op gespannen voet te staan met 
de inhoud van één van de richtlijnen. Hij was principieel tegen het hoog hou
den van de belastingdruk met als doel de kapitaalsuitgaven te financieren. Dit 
kwam immers neer op overheveling van vermogen uit de private sfeer naar de 
publieke sfeer. En wanneer Van de Kieft zou pogen een 'specifiek socialistische 
maatschappij-ordening voor te bereiden, dan zouden wij ons tegenover hem 
moeten plaatsen', waarschuwde Lucas.12 Lucas ontkende niet dat er omstan
digheden denkbaar waren waarbij financiering van kapitaalsuitgaven met ge
wone belastingmiddelen in plaats van leningen geoorloofd kon zijn, maar hij 
betwijfelde of die omstandigheden op dat moment aanwezig waren. Vandaar 
dat hij het overschot liever aanwendde voor een verlaging van de belasting
druk. Met name het bedrijfsleven diende hiervan te profiteren omdat de zware 
belastingdruk de investeringsbereidheid -  en daarmee de werkgelegenheid -  
frustreerde.

De roep om belastingverlaging voor het bedrijfsleven en de principiële 
weerzin tegen financiering van de kapitaalsuitgaven met gewone middelen viel 
ook te beluisteren bij de woordvoerders van de overige confessionele fracties 
en de liberalen.

PvdA-financieel specialist Hofstra hield een geheel ander betoog. Volgens 
hem was er vanuit budgettair standpunt bezien eigenlijk geen ruimte voor be
lastingverlaging. Hij verweet de overige partijen te willen potverteren terwijl 
het nog allerminst zeker was of er ook daadwerkelijk een overschot zou optre-

12 H T K  1952-1953, p. 82. 
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den. H ofstra bestreed bovendien de analyse van de w erkloosheid van de con
fessionele en  liberale fracties. H et fundam entele probleem  w as niet een tekort 
aan  kapitaal als gevolg van de te hoge belastingdruk, m aar het feit dat de on
dernem ers n iet geneigd w aren tot investeren door de onzekerheid om trent de 
afzet. V andaar da t H ofstra een koopkrachtpolitiek voorstond. Daartoe kon be
lastingverlaging dienstig zijn, m aar dan wel via een gerichte en geen algem ene 
verlaging. M aar ook een verhoging van de overheidsuitgaven kon een positief 
effect hebben op de w erkgelegenheid .13

M inister Van de Kieft m aande Lucas to t kalmte: het viel nog m aar te bezien 
of er straks inderdaad  een overschot van ƒ131 miljoen te 'verdelen' viel. Pas als 
het kabinet zich over de w erkgelegenheid en de (compensatie van  de) huu rver
hoging had  beraden had  een discussie over een eventueel overschot zin. O veri
gens vond  ook de m inister da t er van een te hoge belastingdruk op het be
drijfsleven geen sprake was.

Lucas w ilde toch alvast de puntjes op de i te zetten. Als hij straks vóór de 
begro tingsontw erpen  stem de, dan  m ocht da t niet w orden  uitgelegd als in 
stem m ing m et het aanw enden  van het overschot voor de dekking van kapi
taalsuitgaven. O m  hier zeker van te zijn diende hij een m otie in .14

Van de Kieft w as verrast door de zet van Lucas en wees op de richtlijnen die 
hij bij zijn aan treden  als leidraad had  aangetroffen: '(...) op die richtlijnen is dit 
Kabinet gevorm d en aan die richtlijnen heb ik als fatsoenlijk m an gem eend mij 
te m oeten houden , om dat ik het er bovendien m ede eens was!' Hij creëerde wel 
een opening voor Lucas m et de w oorden: 'W anneer (...) de Kamer zich bij het 
aannem en van de w etsontw erpen (de begroting, PvG) straks niet gebonden wil 
achten aan hetgeen in  de Troonrede, in de richtlijnen en in  de M illioenennota te 
dien  aanzien heeft gestaan, heb ik daartegen niet het m inste bezw aar. M en kan, 
w at mij betreft, d it debat gerust uitstellen tot blijkt w elk bedrag gem oeid zal 
zijn m et de voorstellen, die de regering m eent te m oeten doen.'15

O ppositieleider P.J. O ud (VVD) probeerde olie op het v uu r te gooien en  con
stateerde dat de KVP dus blijkbaar inging tegen de richtlijnen w aaraan  zij zich 
gebonden had. Van de Kieft kaatste de bal echter terug: 'Deze in terruptie van  
de heer O ud lijkt mij een tikje gevaarlijk. Ik geloof, dat de heer O ud zich nooit 
aan  richtlijnen heeft gebonden, noch aan enig program .'16 O ud gaf echter niet 
op en trachtte de zaak scherper te stellen. De uitspraak w aarom  de m otie vroeg 
w as een 'volkom en zinloze uitspraak'. 'Wij kunnen even zo goed zeggen, dat er 
in de vaststelling van de Rijksbegroting geen beslissing ligt over de vraag, of 
het m orgen  m ooi w eer zal zijn of regenen.' Daarom diende Lucas de m otie po
sitief te form uleren  in de zin d a t een eventueel overschot gebruikt m oest w or
den  voor belastingverlaging. D it zou  dan  u iteraard  een afwijking zijn van  de

Ibidem, p. 93-94.
Ibidem, p. 150.
Ibidem, p. 161.
Ibidem, p. 160.
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inhoud van  de richtlijnen en zou de m inister dw ingen zijn standpunt hierover 
te bepalen .17 PvdA -fractievoorzitter Burger w as het m et O ud eens. Hij vond de 
door Lucas gevolgde m ethode een onwenselijke die tot allerlei m isverstanden 
aanleiding gaf.

Lucas w ilde echter van  geen wijken weten. H et antw oord van de m inister 
had  hem  nog niet bevredigd. Hij w enste klip en klaar van  de m inister te horen  
dat deze de fracties niet gebonden achtte aan de besteding van  een overschot 
op de gew one dienst. De verwijzing van de m inister naar de richtlijnen m aakte 
op Lucas weinig indruk: ’(...) ik meen, dat voor ieder reeds vaststond, dat wij 
ons niet gebonden voelen aan de richtlijnen.'18

M et een zekere tegenzin kw am  Van de Kieft nog eens 'm et nadruk  verklaren, 
dat ik de geachte afgevaardigde de heer Lucas en degenen, die het m et hem  
eens zijn, in geen enkel opzicht gebonden acht. Ik ben er volkom en van 
overtu igd, da t een debat over de beroem de en langzam erhand beruchte 131 
m illioen kan plaatsvinden, als de Regering haar belastingvoorstellen heeft 
ingediend .'19 Lucas was hierm ee uiteindelijk tevreden en trok zijn m otie in.

Onrust in de ministerraad over de houding van de KVP-fractie

De opstelling van de KVP-fractie tijdens de algem ene beschouw ingen leidde tot 
onrust in het kabinet.20 Drees was 'getroffen’ door de motie. Zij handelde niet 
alleen over een onderw erp dat nadrukkelijk bij de vaststelling van de richtlij
nen w as besproken, m aar de kw estie w as bovendien 'irrelevant' om dat er naar 
alle w aarschijnlijkheid geen batig  saldo zou optreden. Bovenal was Drees ver
baasd door de m ededeling  van Lucas dat de KVP zich niet gebonden achtte aan 
de richtlijnen. 'W eliswaar w as in enkele kranten reeds dit standpunt ingenom en 
en gingen passages in het voorlopig verslag in die richting, doch een zo u it
drukkelijke m ededeling in de Kamer heeft een andere betekenis. Als d it het 
richtsnoer van de KVP-fractie zou  zijn, betekent dit in feite, da t op een gegeven 
ogenblik het Kabinet u it elkaar valt', aldus Drees. Ook KVP-minister L.J.M. Beel 
bleek verrast. Tijdens zijn form atiepoging had  hij de vier fractievoorzitters ge
vraagd of zij nog w ijzigingen w ensten aan te brengen in de richtlijnen, w aarop 
door alle vier ontkennend w as geantw oord. Hoew el daarna niet m eer van  een 
zuiver parlem entair kabinet kon w orden  gesproken, m eende Beel dat de richt
lijnen ook voor de KVP-fractie, zij het dan niet formeel, golden bij de beoorde
ling van  het beleid van  de regering. De tw ee andere kabinetsleden die een rol in 
de form atie hadden  gespeeld, C. Staf (CHU) en Donker, deelden die mening. 
Beel w enste klaarheid en stelde voor dat de KVP-ministers een bespreking 
hielden m et de fractie. Zijn partijgenoot, m inister A.C. de Bruijn, m eende dat 
het niet alleen om de KVP-fractie ging en vroeg of de m inister-president niet

17 Ibidem.
18 Ibidem, p. 162.

Ibidem.
ARA, notulen MR, 10 nov. 1952.
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m et alle vier de fractievoorzitters een bespreking kon hebben. Dit zou dan m oe
ten gebeuren vóór de behandeling van het ontw erp over de dividendbeperking 
w aarover ook afspraken w aren gem aakt in de richtlijnen. Dit voorstel kreeg 
geen steun; er zou alleen met Romme contact w orden  opgenom en.

'Politiek onfatsoen'

Twee dagen  na deze discussie in de m inisterraad haalde Het Vrije Volk scherp 
u it naar de KVP. H et blad sprak in oorlogsterm en. De KVP zou haar verkie
z ingsnederlaag nog niet hebben verw erkt en had  blijkbaar tijd nodig  om een 
'herovering van  de posities' voor te bereiden. O ndertussen hield zij de handen  
vrij 'om  h aar stellingen zo gunstig mogelijk in te richten'. De wijze w aarop 
C.P.M. Rom m e en Lucas zich tijdens de algem ene beschouw ingen hadden  ge
distan tieerd  van het kabinet, noem de H et Vrije Volk verbluffend en getuigen 
van 'politiek onfatsoen'. Zij hadden  'doodleuk laten w eten, dat zij zich niet ge
bonden  achtten  aan  de richtlijnen voor een regeringsprogram , die van het begin 
af aan  de zakelijke basis zijn geweest voor de kabinetsform atie'. Dit was niet 
m inder dan  een 'verloochening van het gegeven w oord '.21

W eer tw ee dagen  later lichtte Romme in de Volkskrant het standpunt van de 
KVP inzake de richtlijnen nog eens toe: 'Ons lijkt het staatkundig  nogal du ide
lijk, dat richtlijnen, w aarm ee vier fracties zich accoord hebben verklaard als 
u itgangspun t voor nadere  besprekingen m et aan te zoeken m inisters ter form a
tie van  een parlem entair kabinet, geen band  betekenen tussen het kabinet en de 
fracties, w anneer het parlem entair kabinet n iet tot stand kom t en daarenboven 
de richtlijnen geen u itgangspunt voor de bedoelde nadere besprekingen zijn 
geweest. (...) Voor w at de KVP-fractie betreft, kom t daarbij, dat, naar ons be
kend is, haar voorzitter in  de laatste fase der formatie, w aarin  hij is gem engd 
geweest, desgevraagd ten allen overvloede nog m et zoveel w oorden ter be- 
voegder plaatse heeft uitgesproken, dat zijn fractie vrij bleef ter zake van  de 
richtlijnen. M isschien was dit laatste aan H et Vrije Volk nog onbekend. Dan zij 
hem  dit bij deze ten  allen overvloede "onthuld". (...) H et zou voor Het Vrije Volk 
aanleiding behoren te zijn, naar onze m ening, om zijn beschuldigingen aan het 
adres der KVP-fractie in te trekken.'22

In de m in isterraadsvergadering  van 17 novem ber m eldde Drees dat de volgen
de vijf p u n ten  resulteerden u it het overleg van  de KVP-ministers m et fractie
voorzitter Romme:
1. 'Intern achten de katholieke leden van  het kabinet zich gebonden -  formeel 

en m oreel -  aan  de richtlijnen.
2. De KVP-fractie acht zich -  zoals de Voorzitter aan  Ir. Staf gezegd heeft -  niet 

gebonden aan de richtlijnen nu  het Kabinet een extra-parlem entair karakter 
d raagt.

H et Vrije Volk, 12 nov. 1952.
de Volkskrant, 14 nov. 1952.
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3. De KVP-fractie is zich er nochtans van bew ust, dat aan haar politieke vrien
den niet is on traden  om zitting te nem en in het Kabinet, w etende, da t deze 
w el gebonden zijn aan deze richtlijnen.

4. Een en ander geldt over en weer; de fractie zal zich dus ook niet beroepen 
op gebondenheid van  het M inisterie aan de richtlijnen.

5. H oudt echter het Kabinet zich niet aan de richtlijnen, dan  ontvalt de grond
slag aan p u n t 3.'23

De onrust w as echter n ie t w eggenom en en 's m iddags stond de kwestie, op 
verzoek van PvdA -m inister S.L. M ansholt, opnieuw  op de agenda.24 Staf lichtte 
nog eens toe w at er tijdens zijn inform atieperiode w as gebeurd .25 Romme was 
niet zelf m et de m ededeling gekom en dat zijn fractie niet gebonden w enste te 
zijn aan  de richtlijnen, m aar hij had w el op vragen van de inform ateur een u it
eenzetting gegeven die overeenkw am  m et w at n u  in  de vijf punten  w as ge
meld. D onker m eldde d a t er tijdens zijn form atieronde geen uitlatingen in die 
zin w aren gedaan. En dat, zoals Zijlstra terecht opm erkte, terwijl de door 
Rom m e gesignaleerde verschuiving van parlem entair naar extraparlem entair 
zich al in de ’fase-Donker' had voorgedaan. J.M.L.Th. Cals, die de formatie als 
lid van de KVP-fractie had  m eegem aakt, verklaarde dat 'zijn' fractie zich al na 
het op treden  van  Beel als form ateur niet m eer gebonden achtte. Hij m eende 
echter da t het n iet zo 'n vaart zou lopen, om dat Romme 'zijn politieke vrienden 
in he t Kabinet n iet in  de steek zal laten'. Voor Cals' partijgenoot De Bruijn was 
de m ededeling van Rom m e wel 'een openbaring' en hij vond dat de m inisters 
dit vooraf hadden  m oeten weten. Toch had  he t overleg hem  gesterkt in de ver
w achting dat het niet spoedig tot een conflict m et de Kamer zou komen. Beel 
verw achtte dat het kabinet het moeilijk zou krijgen, m aar m eende dat dit ook 
het geval zou zijn gew eest als de KVP-fractie zich wel gebonden achtte aan de 
richtlijnen.

H et ARP-sm aldeel in he t kabinet leek zich w at bekocht te voelen. J. Algera 
en J. Zijlstra w ezen erop dat de ARP-fractie eigenlijk tegen het w etsontw erp tot 
verlenging van de div idendbeperking gekant was, m aar dat zij, vanw ege de 
richtlijnen, toch vóór ging stemmen.

De PvdA -m inisters in  het kabinet w aren het m inst optim istisch na het over
leg. J.G. Suurhoff verw achtte dat de KVP-fractie zou proberen 'het kabinet m et 
negatie van  de richtlijnen zover in de richting van  de eigen w ensen te dringen 
dat nog juist geen kabinetscrisis ontstaat'. De PvdA -m inisters w aren bovendien 
bevreesd dat na de KVP-fractie ook de andere coalitiefracties zich los gingen 
m aken van de richtlijnen. Van de Kieft vond de discussie over de richtlijnen vrij 
academisch. Feit w as dat hij in korte tijd een m otie en twee am endem enten van

ARA, Notulen MR, 17 nov. 1952.
Ibidem.
Staf was officieel geen informateur, maar verleende 'goede diensten' om de formatie 
weer vlot te trekken. Zie voor de exacte rol van Staf tijdens de formatie het artikel van 
Peter van der Heiden in deze bundel.
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de KVP aan  zijn broek had  gekregen.26 Hij w as 'niet voornem ens op deze wijze 
lang te fungeren als de m an, die de k lappen krijgt'. Als de PvdA-fractie zich zo 
zou  hebben opgesteld jegens zijn KVP-collega's w as het al lang op een breuk 
uitgelopen, veronderstelde Van de Kieft.

Drees tenslotte was de overtuiging toegedaan da t het kabinet in w ezen een 
parlem entair kabinet was. De fracties hadden  im m ers de richtlijnen aanvaard; 
de m inisters w aren in overeenkom stige getalsverhouding in het kabinet vere
nigd en de toetreding tot het kabinet w as door de fractievoorzitters niet on tra
den. Romme had  zich zelfs tot in de laatste fase van de form atie m et de gang 
van zaken bem oeid.

Het betrof hier een amendement bij het wetsontwerp over de dividendbeperking 
(waarover later) en een amendement bij het wetsontwerp inzake de omzetbelasting op 
tijdschriften. Het laatst genoemde amendement beoogde tijdschriften vrij te stellen van 
omzetbelasting. De kwestie was een 'erfenis' van Lieftinck die hierover het onaanneme
lijk had uitgesproken. Ondanks een compromisvoorstel van Van de Kieft handhaafde 
Lucas zijn amendement dat vervolgens werd aangenomen (zie: P.G.T.W. van Griensven 
en J.C.F.J. van Merriënboer, 'Lieftincks streven naar monetair evenwicht' in: J.J.M. Ra
makers (red.), Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945, deel 4, Het kabinet-Drees I! 
1951-1952. In de schaduw van de Koreacrisis (Nijmegen 1997) p. 112; H TK  1952-1953, p. 
263-271).

#>

'Minister J. van de Kieft, "de man die de klappen krijgt.'" 
Spotprent de Volkskrant, 19 nov. 1952.
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Drees w as ervan overtuigd dat dit kabinet alleen bestond 'om dat m en het 
niet eens kon w orden over een ander kabinet'. Hij zag de toekom st som ber in: 
'Zolang de door de verkiezingen gestegen tem peratuur in de Kamer n iet is af
gekoeld, zal de m inder aangenam e stem m ing ten aanzien van  het Kabinet blij
ven.' H et gebeurde alleen was echter onvoldoende grond voor aftreden van het 
kabinet. A ftreden kw am  pas aan de orde als het parlem ent onaanvaardbare 
beslissingen nam . Hij riep zijn kabinet op 'zoveel mogelijk solidair' op te treden. 
Er stonden  nog grote vraagstukken op de agenda, zoals de w erkgelegenheid, 
exportbevordering, belastingverlaging en huurverhoging, w aarover het kabinet 
tot overeenstem m ing m oest zien te  komen.

V olgen de andere fracties?

In de m inisterraad bestond de vrees dat de opstelling van  de KVP navolging 
zou  krijgen bij de andere fracties. Was deze angst terecht? De eerstvolgende 
gelegenheid waarbij de richtlijnen ter sprake kw am en w as het w etsontw erp tot 
verlenging van de dividendbeperking. De dividendbeperking, die de uitkering 
van d iv idenden  aan banden legde en daarm ee een soort com plem ent van de 
geleide loonpolitiek vorm de, w as om streden, behalve bij de PvdA en de CPN. 
In de richtlijnen was bepaald dat de regeling gehandhaafd zou w orden, 'met 
d ien  verstande dat over de vraag of w ijzigingen dienen te w orden  aangebracht 
in het thans geldende systeem  advies zal w orden  gevraagd aan de SER'.27 Tij
dens het m ondelinge debat verklaarde F.H. van  de W etering (CHU) dat hij de
ze richtlijn n iet in terpreteerde als 'verdediging van een op zichzelf te veroor
delen dirigistische m aatregel', m aar dat deze voorzag in de opheffing ervan na 
overleg m et de SER. M aar bovendien verklaarde hij dat 'die richtlijnen voor mij 
n iet dw ingend zijn'.28 Op het voorstel van de regering om de regeling m et twee 
jaar te verlengen diende Lucas een am endem ent in om de termijn m et een jaar 
te verkorten. Dit am endem ent ging dus formeel niet in tegen de richtlijnen, 
m aar het w as duidelijk dat Lucas de grenzen opzocht. Dit am endem ent w erd  in 
de Tw eede Kamer aangenom en m et alleen de stem m en van de PvdA- en CPN- 
fractie tegen.29 Bij de stem m ing over het w etsontw erp verklaarde ARP- 
fractievoorzitter J. Schouten dat, ondanks haar principiële bezw aren tegen de 
m aatregel, een grote m eerderheid van zijn fractie vóór het ontw erp ging stem 
m en, om dat volgens de richtlijnen de regering enige tijd gelaten diende te w or
den  om  de SER te horen en haar eigen standpun t te bepalen. H et enige ARP-lid 
da t hier geen boodschap aan had  was C. van den Heuvel.30

ARA, 2.21.286, W. Drees, inv.nr. 6, (Derde ontwerp) richtlijnen, 8 juli 1952.
28 H TK  1952-1953, p. 250.
29 Ibidem, p. 257-258.
30 Ibidem, p. 263.
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Slot

De start v an  het derde kabinet-Drees verliep verre van  vlekkeloos. Bij de form a
tie van het kabinet was de program m atische discussie door de strijd om de pos
ten en personen  w at op de achtergrond geraakt. H et kabinet ontbeerde een ste
vig fundam ent in de vorm  van een echt regeerprogram , m aar steunde op en
kele richtlijnen die als bouw stenen voor een program  w aren bedoeld. M et na
me de KVP verk laarde nadrukkelijk zich niet gebonden te voelen aan de richt
lijnen. Fractieleider Romme beriep zich hiervoor op formele gronden, m aar de 
m ate van onafhankelijkheid w aarm ee zijn fractie zich opstelde jegens het kabi
net was opvallend  en kan moeilijk los w orden gezien van de verkiezingsuit
slag. De KVP had na de dreun  van de verkiezingen behoefte aan een duidelijke 
profilering en benadrukte  daarom  zo stellig haar onafhankelijke positie tegen
over het kabinet. Hoewel de opstelling van de KVP al duidelijk was uit de 
schriftelijke stukken, sloegen de motie-Lucas en de uitdrukkelijke verklaring 
van Lucas geen boodschap te hebben aan de richtlijnen bij het kabinet in als een 
bom. H et feit da t het hier een academ ische kwestie betrof en Lucas zo luid op 
het principiële trom  sloeg, klonk het kabinet onheilspellend in de oren en be
loofde w einig  goeds voor de rest van de kabinetsperiode. Het overleg tussen de 
KVP-ministers en Romme m aakte nog eens duidelijk dat het kabinet op eigen 
benen m oest staan. Bij de behandeling van het w etsontw erp tot verlenging van 
de d iv idendbeperk ing  bleek dat de ARP-fractie zich wél gebonden achtte aan 
de richtlijnen, m et uitzondering van dissident Van den Heuvel. Hoeveel 'dissi
denten ' er w aren binnen de CHU-fractie was niet helemaal duidelijk. Van de 
W etering behoorde daar zeker wel toe, m aar in tegenstelling tot collega Schou
ten hulde CH U -fractievoorzitter H.W. Tilanus zich in stilzwijgen. De toekomst 
bleef voor het kabinet dus ongewis.
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