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Ten geleide

Wie in de gelegenheid is het gebouw van de Tweede Kamer te bezoeken, kan op de tweede 
verdieping een kunstwerk bewonderen van Auke de Vries met de titel Appeltjes van Oranje.1 
In een kersenhouten kistje liggen twaalf afgietsels van appeltjes, die koningin Beatrix zelf heeft 
geboetseerd. Het ‘koninklijke kunstwerk’ werd de Tweede Kamer in 1992 ter gelegenheid van 
de opening van het nieuwe Kamergebouw aangeboden door de twaalf provincies. De appeltjes 
van oranje verbeelden volgens het Inter Provinciaal Overleg de verbondenheid van de twaalf 
provincies met het Huis van Oranje.2 Met dit kunstwerk worden de pijlers van ons staatsbestel, 
enerzijds het parlement, anderzijds de Koning en de regering, symbolisch bijeengebracht. 

Ook bij de viering van het tweehonderdjarig bestaan van het koninkrijk die op 30 november 
van dit jaar aanvangt worden Koning en parlement duidelijk met elkaar verbonden. Herdacht 
worden niet alleen de landing van de Prins van Oranje op het Scheveningse strand op 13 novem-
ber 1813 en het feit dat Nederland na een periode van Franse overheersing zijn onafhankelijkheid 
verkreeg, ook aan de democratische verworvenheden die in die tweehonderd jaar tot ontwikke-
ling kwamen wordt ruimschoots aandacht besteed. Bepalend voor de vorming van het huidige 

Appeltjes van Oranje, van Auke de Vries

[Foto: Museum Belvédère, Heerenveen]
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Nederlandse staatsbestel was, behalve de instelling van het erfelijke koningschap die in 1815 op de 
terugkomst van de prins volgde, immers ook de oprichting van de Eerste en Tweede Kamer in 
datzelfde jaar.3 Al waren de rechten van de Staten-Generaal aanvankelijk beperkt, de Nederlandse 
monarchie kende van het begin af aan formeel een parlement als tegenmacht.

Zowel de monarchie als de democratie ontwikkelde zich in de loop der jaren. Koningshuis 
en parlement gingen gretig dan wel noodgedwongen mee met hun tijd, pasten hun houding aan 
en accepteerden ten slotte de nieuwe verhoudingen die eruit voortvloeiden. De macht van de 
ministers en het parlement groeide, terwijl de politieke rol van de Koning stap voor stap verder 
afnam. De Nederlandse monarchie kreeg zodoende in toenemende mate trekken van een repu-
bliek met een erfelijk staatshoofd, een republiek van Oranje, zoals Nederland in een andere, bij 
die tijd passende, verschijningsvorm ook vóór de Franse inval van 1795 geweest was.

Door de constitutionele verbondenheid tussen de Koning (als deel van de regering) en het 
parlement blijft de monarchie een politiek relevant gegeven. Dit jaarboek belicht daarom de 
tweehonderd jaar Koninkrijk in relatie tot het parlement. 

In twee inleidende artikelen wordt de herdenking van het tweehonderdjarige jubileum van het 
koninkrijk kritisch tegen het licht gehouden. De historicus Matthijs Lok plaatst kanttekeningen 
bij het beeld van ‘1813’ als een nationale bevrijding en als sleutelmoment in de Nederlandse 
democratische ontwikkeling. De houding van de politieke elite en de bevolking werd eerder 
gekenmerkt door pragmatisme dan door vurige Oranje vaderlandsliefde, en napoleontische 
bestuurders bleken probleemloos in dienst te kunnen treden van koning Willem i. Van een 
hartstochtelijk streven naar democratie kan evenmin worden gesproken. Democratie en volks-
soevereiniteit waren in de postrevolutionaire wereld besmette begrippen geworden.
 Herdenkingen zeggen vaak meer over de herdenkers dan over de gebeurtenissen die her-
dacht worden, betoogt historicus Jouke Turpijn in zijn analyse van de herdenkingen rond de 
vijftig-, honderd-, en honderdvijftigjarige jubilea van het koninkrijk. In 1863 was de herdenking 
nog een levende herinnering die daadwerkelijk in relatie stond met de actuele politieke strijd. Bij 
latere herdenkingen was dit veel minder het geval. Het begrip ‘1813’ moest steeds verder worden 
opgerekt om het te relateren aan het heden en aansprekend te maken voor het grote publiek.

Diederick Slijkerman laat in zijn bijdrage aan het jaarboek zien hoe in de periode van 1813 
tot heden het politieke primaat van de Koning verschoof naar achtereenvolgens het kabinet en 
de Tweede Kamer. Vlak na de Tweede Wereldoorlog dreigde het parlement dit politieke pri-
maat echter weer te verliezen. Koningin Wilhelmina was samen met het kabinet naar Londen 
gevlucht; het parlement kwam niet meer bijeen en kon de regering dus niet meer ter verant-
woording roepen. Het kabinet-Schermerhorn-Drees, dat na de bevrijding in samenspraak met 
Wilhelmina was samengesteld, stelde de terugkeer van een volwaardig parlement lang uit. De 
volksvertegenwoordiging eiste vervolgens zelf haar rol op.

Hoe de verhoudingen tussen Koning en parlement zich ontwikkelden in de negentiende 
eeuw wordt uiteengezet in een artikel dat geschreven is door de auteurs van de biografieënreeks 
Willem i, ii en iii: Jeroen Koch, Dik van der Meulen en Jeroen van Zanten. Willem i (1815-1840) 
en Willem iii (1840-1849) verkozen zoveel mogelijk alleen te heersen. Willem i had zijn verkozen 
tijd wat dat betreft meer mee dan Willem iii. Van de drie koningen was Willem ii nog het meest 
liberaalgezind. Ook al had ook hij tijdens zijn regeerperiode in eerste instantie de neiging de 
roep om hervormingen te negeren, uiteindelijk stemde hij wel in met de grondwetswijziging van 
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1848, die de ministeriële verantwoordelijkheid vastlegde en de politieke macht van de Koning 
inperkte ten gunste van ministers en parlement.

Volkskrant-redacteur en koningshuiskenner Remco Meijer bespreekt hoe in de loop van de 
twintigste eeuw de gewoonte ontstond ontmoetingen te organiseren tussen het staatshoofd en 
het parlement. Onder de koninginnen Emma (1890-1898) en Wilhelmina (1890-1948) waren de 
relaties tussen het staatshoofd en de Kamerleden afstandelijk, en was er slechts beperkt con-
tact. Ontvangsten van Tweede Kamerleden vonden voor het eerst plaats onder koningin Juliana 
(1948-1980) en werden voortgezet door haar dochter Beatrix (1980-2013). De afstand tussen het 
staatshoofd en de volksvertegenwoordigers is dus kleiner geworden, maar hun gesprekken blij-
ven door de ministeriële verantwoordelijkheid precaire aangelegenheden.

Parlementair-historicus Bert van den Braak geeft een overzicht van republikeinse uitingen in 
het parlement. Voor zover deze voorkwamen, waren ze vrijwel zonder uitzondering afkomstig 
uit de socialistische hoek. Echt principiële debatten werden in de Kamer niet gevoerd over de 
monarchie; in het parlement werd de monarchie breed gesteund.

Ook over de bijzondere figuur van de ‘minister van Staat’ bestaat in de regel niet veel discus-
sie. Eerste Kamerlid (d66) en staatsrechtsgeleerde Hans Engels beschrijft de historische ontwik-
keling van het ministerschap van Staat en analyseert de constitutionele betekenis ervan in de 
huidige praktijk. Het kabinet en het staatshoofd kunnen aan een minister van Staat advies vra-
gen. Dit levert geen staatsrechtelijke problemen op, concludeert Engels, behalve als de Koning 
buiten de regering om adviezen zou vragen over onderwerpen die het regeringsbeleid betreffen.
 De historici Karin van Leeuwen en Marielle Scherer reflecteren, aan de hand van de bezoeken 
die koningin Beatrix aflegde aan het Europees Parlement en de inhoud van haar toespraken daar, 
op de functie van dit soort officiële bezoeken. In de eerste decennia van zijn bestaan stelde het 
Europees Parlement dergelijke bezoeken enorm op prijs, vooral wanneer de inhoud van de redes 
aansloot bij de eigen strijd om invloed en zichtbaarheid. Nu deze emancipatiestrijd grotendeels 
is voltooid, is de laatste jaren de behoefte aan koninklijk bezoek echter afgenomen. Ook op Euro-
pees niveau doet de Koning er dus kennelijk politiek gezien minder toe dan in het verleden.

In de rubriek ‘spraakmakend debat’ bespreekt Anne Bos het debat dat de Tweede Kamer op 
18 april 2013 voerde met staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (vvd) over het 
overlijden van de Russische asielzoeker Aleksandr Dolmatov. Dolmatov had enkele maanden 
eerder zelfmoord gepleegd in een cel in een Rotterdams detentiecentrum waar hij was opge-
sloten om te worden uitgezet. De overheid bleek grote fouten te hebben gemaakt, waarvoor de 
staatssecretaris politiek verantwoordelijk werd gesteld. De vraag was of hij moest aftreden of 
kon aanblijven.

Het egodocument sluit nauw aan bij het thema van dit jaarboek. Jan Willem Brouwer leidt 
fragmenten in van het dagboek van Jo Cals (kvp). Als premier (1965-1966) kreeg Cals te maken 
met problemen rond het huwelijk van prinses Beatrix en Claus van Amsberg. Zijn dagboekno-
tities geven een goed beeld van de hectiek die dat de premier opleverde.

Hans Goslinga en Jan Ramakers interviewden cda-fractievoorzitter Sybrand van Haersma 
Buma. Zijn partij verloor dramatisch bij de Tweede Kamerverkiezingen van september 2012 – 
niet zozeer door het omstreden regeringsavontuur met de vvd en gedoogpartner pvv, denkt 
Buma, als wel vanwege het sentiment onder de kiezers dat het na al die jaren met het cda in 
de regering eens tijd was voor anderen om te regeren. Het slechte verkiezingsresultaat was 
geen verrassing; Buma was daarop voorbereid. Voor hem was na de verloren verkiezingen 
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‘de spannende vraag’ vooral: ‘komt er verder verval, verdeeldheid, ruzie en afbraak of is het 
mogelijk de verdeeldheid achter ons te laten en weer te bouwen aan ons profiel, zoals in de 
periode 1998-2002?’

Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis is een uitgave van het Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Het Jaarboek wil in zo breed 
mogelijke kring belangstelling wekken voor de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Het 
probeert dit te bereiken door naast wetenschappelijke ook opiniërende artikelen op te nemen, 
alsmede egodocumenten en herinneringen aan onlangs overleden prominente politici, boek-
besprekingen en een kroniek van het afgelopen parlementaire jaar. Doorgaans liggen actuele 
thema’s of gebeurtenissen ten grondslag aan de onderwerpskeuze van de historische artikelen. 
In het Jaarboek komen niet alleen wetenschappers aan het woord, maar ook journalisten en 
(oud-)politici. In alle bijdragen is het Nederlandse parlement in een nabij of ver verleden uit-
gangspunt van beschouwing; zijn positie en handelen sinds de opkomst van het parlementaire 
stelsel in 1848 staat steeds centraal.

Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis kwam mede tot stand dankzij de steun van het 
bestuur van de Stichting Parlementaire Geschiedenis (mr. Th.C. de Graaf, dr. G.A.M. Beekelaar, 
drs. A.M.C. Eijsink, mr. S. van Haersma Buma, drs. A. Slob en mr. G.A. van der Steur) en de 
wetenschappelijke raad (prof.dr. R.A.M. Aerts, prof.mr. P.P.T. Bovend’Eert, prof.dr. R.A. Koole 
en prof.dr. G. Voerman) die de Stichting, het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis en de 
redactie met waardevolle adviezen terzijde stond. Onze dank gaat tevens uit naar Irene Helsen 
voor de secretariële ondersteuning en naar Susanne Geuze voor de verzorging van de illustraties.

De redactie dankt Museum Belvédère in Heerenveen voor het ter beschikking stellen van een 
foto van de Appeltjes van Oranje.

Carla van Baalen
Hans Goslinga
Alexander van Kessel
Jan Ramakers
Hilde Reiding
Jouke Turpijn

Noten

1 Van 7 september tot en met 24 november 2013 bevinden de ‘appeltjes’ zich in Museum Belvédère 

te Heerenveen, waar ze in het kader van de tentoonstelling Met Koninklijke instemming voor het 

eerst buiten het Kamergebouw worden tentoongesteld. 

2 Algemeen Dagblad, 27 april 1992.

3 Zie: www.200jaarkoninkrijk.nl (geraadpleegd op 21 augustus 2013).

TEN GELEIDE
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‘Herwonnen vrijheid’
‘1813’ als Nederlandse oorsprongsmythe 

Matthijs Lok

Nationale vrijheidsstrijd1

Na een uiterst turbulente periode in ons land en overal elders in Europa, werden in 1813 de 
grondslagen gelegd voor een nieuw staatsbestel. Prins Willem Frederik, de latere koning 
Willem i, gaf bij zijn aankomst in Scheveningen een proclamatie uit. Daarin sprak hij niet 
alleen over de herwonnen vrijheid, maar ook over het grote belang van herstel van handel 
en welvaart. De notabelen die hem kort daarna het landsbestuur aanboden, benadrukten 
de veerkracht die op dat moment gevraagd werd van de hele samenleving.2

Met deze verwijzing naar het komende herdenkingsjaar 2013 opende koningin Beatrix de troon-
rede van 2012. De vestiging van de Oranjemonarchie in 1813-1815 werd door de vorstin getypeerd 
als een moment van herwonnen vrijheid en als een nieuw begin in ons volksbestaan.

Deze verwijzing naar de jaren 1813-1815 is een echo van een veel ouder beeld van het ontstaan 
van het Koninkrijk der Nederlanden. De eerste eigentijdse geschiedschrijvers, zoals Johannes 
van der Palm, George Chad, Herman Boscha en Johan Konijnenburg, schiepen al in de eerste 
jaren na de landing van de Prins van Oranje op het Scheveningse strand op 30 november een 
beeld van ‘1813’ als een nationale bevrijding na een brute buitenlandse overheersing.3 In tal-
loze pamfletten, liederen, gedichten en prenten werd de prins afgebeeld als een liefhebbende 
vader die vol vergeving terugkeerde te midden van zijn verweesde maar dankbare kinderen, 
het Nederlandse volk. Protestantse auteurs spraken zelfs in Bijbelse termen van een ‘Verlossing’. 
Waar Willem i gezien werd als een vaderfiguur en als held in de traditie van zijn voorouder 
Willem de Zwijger, verwerd de ‘Corsicaanse wesp’ Napoleon tot een ‘menseneter’, waarmee de 
pamflettisten doelden op de vele slachtoffers die zijn militaire campagnes maakten. De wispel-
turige Fransen, de nieuwe Spanjaarden van de negentiende eeuw, waren de willige instrumenten 
geweest van deze wrede despoot.4 Het beeld van het eind van de inlijving bij het napoleontische 
keizerrijk (1810-1813) als een nationale bevrijding en terugkeer naar de oude vaderlandse tradi-
ties werd in steen gehouwen in het monument dat in 1869 werd onthuld op het Haagse Plein 
1813.5 In reliëf wordt hierop verbeeld hoe de dappere bevolking de ketens van de Franse tirannie 
doorbreekt en juichend zijn Oranjevorst ontvangt op het Scheveningse strand.6

De nationale ‘vrijwording’ en de stichting van het koninkrijk in 1813-1815 vormen zo, 
samen met de Nederlandse opstand van de zestiende eeuw, de Gouden Eeuw en de herinne-
ring aan de Tweede Wereldoorlog, een van de belangrijkste oorsprongsmythes van de Neder-
landse nationale staat. Met oorsprongsmythe wordt hier een bewust of onbewust geconstru-
eerd geschiedbeeld bedoeld dat een politiek bestel verklaart en legitimeert.7 Tegelijkertijd valt 
ook juist de geringe aandacht op voor ‘1813’, zeker in vergelijking met de rol die de herinnering 
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aan de napoleontische bevrijdingsoorlogen in andere landen speelt. Slechts een heel klein 
deel van de bevolking zal een duidelijk beeld hebben van wat zich in de novembermaanden 
heeft afgespeeld of enkele hoofdrolspelers kunnen noemen. Van Hogendorp, Falck, Van der 
Duyn van Maasdam en Repelaer van Driel zijn weinigzeggende straatnamen geworden van de 
negentiende-eeuwse en vroeg twintigste-eeuwse wijken aan de rand van het centrum van ver-
schillende Nederlandse steden. De noeste werkzaamheden van het in de afgelopen decennia 
flink gegroeide regiment van academische historici die zich met de periode rond 1800 bezig-
houden, hebben bij het bredere publiek in ieder geval tot de herdenking van 2013 weinig effect 
gesorteerd. De herinnering aan ‘1813’ moet dan ook wellicht niet zozeer worden getypeerd als 
een nationale, als wel als een staats- of een politieke mythe. Het is een oorsprongsmythe die 
vooral gedragen wordt door politieke elites en staatsinstituties, niet door het merendeel van 
de bevolking.

In dit artikel zullen kanttekeningen worden gezet bij het nog steeds levende beeld van 
‘1813’ als een ‘nationale bevrijding’ en de nieuwe invulling van deze politieke mythe als de 
kraamkamer van de Nederlandse parlementaire democratie.8 Betoogd wordt dat de relatie die 
momenteel wordt gelegd in de herdenking van 2013 tussen de vestiging van de Oranjemonar-
chie in 1813-1815 en de democratische rechtsstaat niet vanzelfsprekend is en vanuit historisch 
perspectief problematisch. Ook zal een poging worden gedaan om aan te geven wat dan wel 
het belang van de jaren 1813-1815 zou kunnen zijn voor de ontwikkeling van de Nederlandse 
natiestaat.

Een staat uit het ei?

Having had the honour of attending Y.R.H. [Your Royal Highness] to Holland where you 
found a country in a state, I believe, unprecedented in history, without the vestige of a 
government, derelicted by every public functionary, deprived of records and documents 
of every kind, impoverished by oppression and exaction; without an army, or the apparent 
means of forming one; where everything was to be created ab ovo […].9

Met deze woorden omschreef de eerste Britse ambassadeur Clancarty (1767-1837) de staats-
vorming door Willem i als pionierswerk in de woeste grond. Op de puinhopen van het napo-
leontische bewind zou de prins zijn nieuwe koninkrijk vanaf de grond moeten opbouwen. De 
staat van Willem i moest als het ware ‘ab ovo’ (uit het ei) gecreëerd worden.

In veel opzichten is deze interpretatie van 1813 als een nieuw begin een politieke mythe, 
die getuige het citaat van Clancarty haar oorsprong vond in 1813-1815 zelf. In veel opzichten 
kon Willem i voortbouwen op het staatsapparaat dat tijdens de Bataafse en napoleontische 
tijd was gevormd. Veel van de belangrijkste ambtsdragers onder Willem i hadden hoge posten 
gehad onder het voorgaande, vanaf 1813 als despotisch gekenschetste, napoleontische bewind. 
Twee derde van de Noord-Nederlandse staatsraden had een ambt bekleed ten tijde van het 
Koninkrijk Holland van koning Lodewijk Napoleon (1806-1810). Tien van de 29 (Noord-
Nederlandse) staatsraden hadden zelfs in de Staatsraad van Lodewijk Napoleon gezeten, de 
institutionele voorganger van de Raad van State. Ongeveer de helft van de staatsraden was 
in staatsdienst geweest tijdens de inlijving (1810-1813). Slechts een derde van de staatsraden 
had bestuurlijke ervaring tijdens het ancien régime, opmerkelijk weinig voor een bewind dat 
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historici doorgaans aanduiden met de term ‘Restauratie’. Bij de ministers van Willem i zien 
we een vergelijkbaar patroon.10

In de publieke opinie gingen enkele stemmen op om deze ‘politieke cameleons’, ‘weerha-
nen’ en ‘politieke judassen’ uit te sluiten van deelname aan het nieuwe bestuur op grond van 
hun gebrek aan loyaliteit.11 De politieke overlevers, in zoverre zij zich überhaupt na 1813 publie-
kelijk uitspraken over hun ambtelijke verleden, verklaarden hun deelname aan het napoleon-
tische bewind juist uit vaderlandse motieven. Door te dienen onder Napoleon hadden zij de 
belangen van hun landgenoten het beste kunnen verdedigen en waren zij in staat geweest de 
wrede maatregelen van de bezetter zo veel mogelijk te verzachten. Nederlanders hadden tus-
sen 1810 en 1813 deelgenomen op alle bestuurlijke niveaus in het napoleontische keizerrijk, 
van de laagste maire (burgemeester) tot de keizerlijke staatsraad in Parijs. Na november 1813 
verwerd het Empire in de beeldvorming echter plotsklaps tot een onderdrukkend buitenlands 
regime. De hele periode van de Bataafs-napoleontische tijd werd na 1813 omgeven met stilte.12 
In het nationale historisch narratief kreeg de periode 1795-1813 de alleszeggende benaming 
van de ‘Franse tijd’ en werd deze zodoende buiten de nationale geschiedenis geplaatst. De 
politieke regimewisseling van 1813-1815 schiep zo ook een nieuw ‘historisch regime’.

Ook valt er heel wat af te dingen op de op het monument op Plein 1813 zo gevierde Oranje-
gekleurde vaderlandsliefde. Toen het keizerlijk bestuur was ineengestort, hield de elite in veel 
steden over het algemeen verbazend lang een ‘systeem van neutraliteit’ aan, waarbij zij noch 
voor Napoleon noch voor Oranje kozen. Vaak overtuigde pas de aankomst van de Russische 
bereden kozakken hen ervan dat de omwenteling een feit was geworden. Ook het veelge-
roemde Oranjegevoel van het ‘gemene volk’ deed pas echt opgang nadat het keizerrijk in 1812, 
als gevolg van de militaire nederlagen elders in Europa, een steeds repressiever karakter had 
gekregen. Het Oranjegevoel was vooral geboren uit onvrede met het harde bestuur van het in 
zijn voortbestaan bedreigde keizerrijk. Zo was bijvoorbeeld de dood van de laatste stadhouder 
in 1806 door het Nederlandse volk grotendeels onopgemerkt gebleven.

Zelfs de nieuwe landsvader Willem i kan een politieke windvaan genoemd worden. In 
1801 gaf de in ballingschap levende laatste stadhouder Willem v, mede onder druk van zijn 
ambitieuze zoon (de latere Willem i), zijn aanspraken op de souvereiniteit over de Republiek 
op in ruil voor een schadevergoeding. Vanaf die datum konden orangisten zonder gewetens-
bezwaren dienst nemen in het Nederlandse bestuur, wat zij ook in groten getale deden. Als 
dank voor zijn dienstbare opstelling mocht Willem Frederik in 1802 van zijn grote voorbeeld 
Napoleon het kleine Duitse vorstendom Fulda besturen, een ervaring die hem goed van pas 
kwam als koning der Nederlanden. Na zijn ontslag door Napoleon in 1806 leefde Willem als 
eenvoudig landjonker op zijn landgoederen in Silezië en Posen (hedendaags Polen), gefrus-
treerd in zijn bestuurlijke ambities. In het voorjaar van 1813 vertrok hij op advies van zijn 
moeder Wilhelmina van Pruisen naar Groot-Brittannië, omdat daar zijn beste kansen leken 
te liggen om een nieuw gebied te verwerven dat hij kon besturen. Hoewel de Britse regering 
aanvankelijk Willems zoon (de latere koning Willem ii) voor ogen had als nieuwe Engelse 
zetbaas in de Lage Landen, werd uiteindelijk toch de meer bezonnen vader gekozen om de 
Nederlanden na Napoleon te leiden. Dynastieke belangen prevaleerden bij de latere Willem i 
duidelijk boven Nederlands-nationale gevoelens.

Ook de monarchie als staatsvorm dateert uiteraard niet van 1813. Van 1806 tot 1810 maakte 
Lodewijk Napoleon tegen de verwachtingen in door zijn ‘nationale’ optreden en geslaagde 
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public relations rondom rampen als verschillende overstromingen en de buskruitramp in 
Leiden het monarchale staatsbestel acceptabel bij een bevolking die eeuwenlang in een repu-
bliek had geleefd. Hoewel Lodewijk Napoleons aanbod om de Nederlanden te regeren in 
november 1813 beleefd werd afgeslagen door het Voorlopige Bewind, maakte zijn bestaan 
duidelijk dat er ook alternatieven voor de Oranjemonarchie denkbaar waren.13

Een laatste kanttekening bij de interpretatie van 1813-1815 als een ‘nationale bevrijding’ 
betreft het ontbreken van de internationale dimensie van de politieke transitie. In hoge mate 
werd het lot van de Nederlandse departementen beslist buiten de landsgrenzen. Het napo-
leontische gezag in de Nederlanden stortte ineen door de militaire verliezen van Napoleon 
elders in Europa, niet door een nationale opstand. Willem i zou ook nooit het bestuur van 
de Nederlanden op zich hebben kunnen nemen als hij niet de instemming had gehad van 
zijn patroon en ‘natuurlijkste bondgenoot’ Groot-Brittannië. Vanaf 1814 vormden de Neder-
landen in de ogen van heel Europa een Britse cliëntstaat.14 Ook was de Nederlandse natio-
nale staat, zoals wij die nu kennen, niet de uitkomst van de politieke transitie van 1813-1815. 
Het Verenigd Koninkrijk dat uiteindelijk gevormd werd was een tweetalige staat met twee 
hoofdsteden – Brussel en Den Haag – en een diverse en religieus verdeelde bevolking met een 
katholieke meerderheid. Als het aan Willem i gelegen zou hebben was daar ook nog het Rijn-
land aan toegevoegd als een negentiende-eeuwse herleving van het Bourgondische rijk, met 
hemzelf als waardige opvolger van de zestiende-eeuwse staatsvormende landsheer Karel v.15 
Niet de landing op het strand van Scheveningen van de onzekere balling, op 30 november, 
was de belangrijke nationale herdenking na 1815, maar de roemrijke slag bij Waterloo (16-18 
juni 1815) met de gewonde Prins van Oranje.

De jaren 1813 tot 1815 vormden, kortom, geen nobele nationale vrijheidsstrijd en zouden 
wellicht eerder neutraler getypeerd moeten worden als een machts- of regimewisseling.16 
Het waren jaren van een korte politieke transitie waarin een ineenstorting van een politiek 
systeem werd gevolgd door de rommelige opbouw van een nieuwe politieke orde waarvan 
de uitkomst aanvankelijk helemaal niet vastlag.17 Deze kanttekeningen houden echter niet 
in dat de jaren 1813-1815 geen betekenis hebben voor de Nederlandse geschiedenis. Als het 
napoleontische keizerrijk niet zou zijn ingestort zouden de Nederlandse departementen 
mogelijkerwijs nog steeds hebben deel uitgemaakt van een vanuit Parijs aangestuurd mul-
tinationaal rijk. Minder speculatief kan men stellen dat in de regimewisseling van 1813-1815 
de juridische en bestuurlijke vernieuwingen genationaliseerd werden.18 Revolutionaire en 
napoleontische uitvindingen zoals de grondwet, het nationale parlement dat handelt zonder 
last of ruggespraak, het gecentraliseerde bestuurlijk apparaat, een eenvormig rechtssysteem 
en de geschreven wetboeken, zijn verzoend met de nationale tradities en deels ook voltooid 
onder Willem i.19 Juist door het geven van historische benamingen als ‘Staten-Generaal’ en 
‘Raad van State’ kregen staatkundige innovaties de schijn van nationale eigenheid en werden 
ze – en worden ze tot op de dag van vandaag – geaccepteerd als typisch Nederlands. Over 
de Bataafs-napoleontische oorsprong van staatsinstellingen als de Raad van State werd na 
1813 gezwegen – net als over het hele Bataafs-napoleontische verleden. Zoals ook elders in 
Europa verenigde de Restauratiemonarchie de vormentaal van het Ancien Régime, het prin-
cipe van de juridische gelijkheid van de Revolutie en het napoleontische bestuursapparaat in 
een nieuwe en unieke politieke cultuur.
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Kraamkamer van de parlementaire democratie?

Anno 2013 wordt het belang van ‘1813’ vooral gedefinieerd als sleutelmoment in de Neder-
landse democratische ontwikkeling. ‘We vieren de verworvenheden van 200 jaar onafhanke-
lijkheid en democratisch bestel’, aldus het officiële herdenkingscomité.20 In hoeverre kunnen 
we de jaren 1813-1815 zien als een beginpunt van de vaderlandse parlementaire democratie? Er 
valt iets voor te zeggen om de installatie van het uit één kamer bestaande nationale parlement 
onder de historiserende benaming van de Staten-Generaal op maandag 2 mei 1814 te zien als 
een beginpunt. ’s Ochtends om tien uur hadden de kersverse vertegenwoordigers zich verza-
meld in het paleis van de vorst om geordend naar provincie de eed af te leggen. Vervolgens 
gingen de parlementariërs naar het Binnenhof, waar zij voor hun eerste vergadering plaats-
namen in de Trêveszaal, ‘zijnde dezelfde waarin ook in vroegere tijden de Staten-Generaal der 
Vereenigde Nederlanden hunne vergaderingen hielden’.21 De keuze voor deze vergaderruimte 
was dan ook niet toevallig, maar symboliseerde de vermeende continuïteit tussen de nieuwe 
staat in oprichting en zijn roemruchte voorganger, de oude Republiek der Verenigde Provin-
ciën. In zijn openingstoespraak tot de 55 parlementariërs stelde Willem dat hij er ‘met onge-
duld’ naar had uitgezien het gezag te kunnen delen met de ‘vertegenwoordigers der geheele 
natie’. In zijn rede sprak de prins over de noodzaak van daadkracht en eenheid om het land 
weer op te bouwen en de welvaart te herstellen.22 

In zijn aanvankelijke nadruk op het belang van de volksvertegenwoordiging voor de legi-
timiteit van het staatsgezag verschilde het regime van Willem i van dat van Napoleon. Onder 
het napoleontische keizerrijk was er in de praktijk weinig meer over van de vertegenwoordi-
gende instellingen, ook al werden zij formeel niet afgeschaft. De Nederlandse monarchie werd 
zeker in de eerste jaren in Europa gezien als liberaal en gematigd. De laatste jaren hebben 
onder meer de Amsterdamse historici Niek van Sas en Jeroen van Zanten de Restauratie-
tijd aangewezen als een belangrijke periode voor de ontwikkeling van het Nederlandse parle-
mentaire bestel. Zij nuanceren hiermee het magische jaar 1848 als cesuur met Thorbecke en 
zijn grondwetswijziging als liberale deus ex machina.23 Ook in andere Europese landen is de 
Restauratietijd ‘ontdekt’ door wetenschappers als cruciale periode voor de parlementaire en 
constitutionele geschiedenis.24

Toch valt vanuit internationaal perspectief ook wel de matheid van de (Noord-)Neder-
landse volksvertegenwoordigers op. In het Franse parlement werd stevig oppositie gevoerd 
tegen het beleid van koning Lodewijk xviii, die regeerde van 1814 tot 1824. Opvallend genoeg 
namen na Waterloo aanvankelijk niet de liberale parlementariërs, maar juist de radicale roya-
listen in de zogenoemde Chambre introuvable van 1815-1816, die het oneens waren met de 
verzoenende en gematigde politiek van de teruggekeerde Bourbons, de leiding in de ontwik-
keling van het parlement als contramacht van het koninklijk bestuur. Volgens Van Zanten 
werd de onafhankelijke ontwikkeling van het Nederlandse parlement belemmerd door een 
‘repressief natiegevoel’. De angst dat tweedracht het land opnieuw in het verderf zou stor-
ten resulteerde erin dat in ieder geval de Noord-Nederlandse parlementariërs op beslissende 
momenten geen werkelijke kritiek durfden te uiten op de landsvader en zich schikten.

Er zijn meer kanttekeningen te plaatsen bij ‘1813’ als parlementaire Stunde Null. Als er al 
een moment als beginpunt is aan te wijzen in de moderne parlementaire geschiedenis, dan 
heeft de Nationale Vergadering van de Bataafse republiek, ‘het eerste parlement van Neder-
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Landing van prins Willem op het strand van Scheveningen, 30 november 1813

[Overgenomen uit: Platen verzameld door N. Beets Jr., 1813 (Amsterdam 1913)]

land’, betere papieren. De op 1 maart 1796 geopende Nationale Vergadering, ‘representerende 
het Volk van Nederland’, was – in tegenstelling tot de Staten-Generaal van de Republiek van 
voor 1795 – tot stand gekomen door verkiezingen, vergaderde in het openbaar en handelde 
zonder last of ruggespraak. Hoewel dit republikeinse parlement uiteindelijk opgeheven werd 
na de inlijving en er inderdaad geen sprake is van een ononderbroken parlementaire ontwik-
keling, had het land dankzij de Bataven wel ervaring opgedaan met een nationale volksverte-
genwoordiging.25

Ook zou Willem i zelf waarschijnlijk hoogst onaangenaam getroffen zijn als hij zou hebben 
geweten dat in 2013 de betekenis van zijn bewind vooral gezocht wordt in de democratische 
ontwikkeling van Nederland. ‘Democratie’ was evenals ‘volkssoevereiniteit’ een besmet begrip 
geworden in de postrevolutionaire wereld.26 De Franse terreur had heel duidelijk gemaakt 
waartoe de ongebreidelde volksinvloed kon leiden: een bloedige chaos zonder gezag. Na 1813 
werden de uitgebreide politieke rechten van de Bataafse democratie, ‘chimaera’s’ en ‘lucht-
kastelen’ in het antiutopische postrevolutionaire vertoog, verantwoordelijk gehouden voor 
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het verlies van de nationale zelfstandigheid. Alleen een kleine elite geselecteerd op geslacht, 
bezit, leeftijd, aanzien en zedelijke levenswandel maakte kans op hoge bestuurlijke functies. 
‘Bedaardheid’ en bezonnenheid werden beschouwd als de voornaamste criteria. Beheersing 
van de passies werd als de hoogste deugd gezien van de postrevolutionaire bestuurder.

Weinigen droomden van een terugkeer naar de prerevolutionaire Republiek, een ‘ver-
molmde inrigting’ volgens oud-regent Van der Duyn van Maasdam, maar de democratische 
erfenis van de revolutie werd eveneens terzijde geschoven als gevaarlijk en ongewenst. Het 
zwaartepunt van het Nederlandse Restauratiebestel was de uitvoerende macht, en dan in het 
bijzonder de direct onder controle van de koning staande Staatssecretarie. Het grote aantal 
archiefdozen in het Nationaal Archief van deze tussen 1813 en 1840 enorm gegroeide instelling 
getuigt van de grote invloed van de ambtelijke bureaucratie op de staat der Nederlanden. Wil-
lems regeerstijl verhield zich ook niet goed met een krachtig parlement. De koning bemoeide 
zich tot in de kleinste details met de verschillende aspecten van het regeringsbeleid: op veel 
archiefstukken is het handschrift van de koning te vinden. Steeds meer beleidsterreinen wer-
den aan de controle van het parlement onttrokken.27 Willem i benadrukte, als ‘liefhebbende 
vader’, daarnaast de persoonlijke band tussen vorst en onderdaan. Hij had liever persoonlijk 
contact met de burgers dan dat hij de volkswil moest vernemen door de bemiddeling van 
eigengereide parlementariërs.28

Ook was er in de kring van naaste medewerkers van de vorst weinig waardering voor het 
werk van de parlementariërs. Zo omschreef de belangrijkste ambtelijke pilaar van het ‘systeem 
Willem i’, Cornelis Felix van Maanen (1769-1846), de minister van Justitie van 1814 tot 1842, 
(de vergaderingen van) de Tweede Kamer als ‘het geschreeuw, gepraat en geschrift dier heet-
hoofden’. Liberalen stonden in zijn correspondentie gelijk aan ‘subversieven’, ‘oproerkraaiers’, 
‘Fransgezinden’ en ‘revolutionairen’.29 Ook had het ‘perpetuum stabile’ Van Maanen weinig 
waardering voor de vrije pers, ‘omdat ik mij overtuigd houde dat de geheele maatschappij 
te gronde gaat, wanneer het aan boosaardige guiten vrijstaat om straffeloos den Koning en 
zijne daden en gouvernement te verguizen en ieder burger te hoonen en te beledigen’.30 Van 
Maanens politieke wereldbeeld is wellicht typerend voor de houding van veel ambtsdragers 
van Willem i ten aanzien van de Staten-Generaal en de publieke opinie. Gezagdragers als Van 
Maanen waren gevormd in een technocratisch imperiaal bestuursapparaat met weinig waar-
dering voor het vrije publieke debat. Het hoogste doel was het door middel van duidelijke 
rechtsregels en een krachtdadig politieapparaat handhaven van rust en orde.31

Het waren grotendeels de krachtige maar wellicht ook wat kleurloze technocraten en niet 
de eloquente en zichzelf opofferende founding fathers met dramatische levens die het Neder-
landse koninkrijk maakten. Het nieuwe koninkrijk was het kind van politieke windvanen met 
een bestuurlijke mentaliteit, niet van bevlogen revolutionairen of martelaren. In zoverre er 
sprake kon zijn van een politiek debat, dan werd dit in de jaren na 1814 niet primair gevoerd in 
het parlement maar binnen het bestuursapparaat. De uitvoerende macht was de voornaamste 
speler in het postnapoleontische politieke krachtenveld. In tegenstelling tot het parlement of 
de monarchie vormde de ambtelijke macht de constante factor in de politieke geschiedenis 
in het roerige tijdvak rond 1800. Het nationale bestuur was na 1813 dan ook de ruimte waar 
de politieke besluitvorming plaatsvond en bepaalde in hoge mate de vorm die de politiek in 
het Restauratietijdperk had. Het is dan ook opvallend dat dit bestuursapparaat als deel van 
een breder politiek systeem in de vroege negentiende eeuw veel minder onderzocht is dan 
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bijvoorbeeld de monarchie, het parlement of het internationale stelsel.32 Willem i was aan-
vankelijk echter bevreesder voor oppositionele geluiden en liberale sympathieën in zijn eigen 
bestuursapparaat dan voor kritische parlementariërs of journalisten.33

Het is, kortom, dan ook anachronistisch om een hoog democratisch gehalte toe te kennen 
aan het regime van de eerste Oranjevorst en ‘1813’ te beschouwen als het voornaamste begin-
punt van de ontwikkeling van het Nederlandse vertegenwoordigend stelsel. Verder is een te 
vanzelfsprekende koppeling van het idee van de ‘democratische rechtsstaat’ aan de Oranjemo-
narchie vanuit het historische perspectief van de vroege negentiende eeuw niet te rechtvaardi-
gen. Wel verdient het koninkrijk van Willem i meer aandacht van historici en andere weten-
schappers, niet zozeer als oorsprong van het hedendaagse politieke bestel, als wel vanwege het 
andere en deels vreemde karakter van de politieke cultuur van deze tijd.34
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Herdenken in spiegelbeeld
De beleving van 50, 100 en 150 jaar Koninkrijk der Nederlanden

Jouke Turpijn

Zelfs het weer werkte mee. Het was woensdag 17 november 1869 en bijna alle Kamerleden, 
ministers, leden van het corps diplomatique, plaatselijke bestuurders en andere genodigden 
en gewoon volk zagen hoe prins Frederik het monument op het Haagse Plein 1813 ‘in een zee 
van toejuichingen’ onthulde. En dat was nog maar het begin: ‘vele feestdronken werden inge-
steld en met geestdrift beantwoord’, een historische optocht trok voorbij, solisten en koren 
zongen een onthullingscantate, en toen de avond viel kreeg de stad nog meer kleur: ‘[G]een 
plein, geen straat, geen gracht, geen buurt, geen woning, waar niet op de eene of andere wijze 
versiering en verlichting waren aangebragt.’

Waarom vierden de negentiende-eeuwers zo uitbundig feest? Een journalist wist het en 
noemde het monument ‘een zegepraal voor dien Edelen Vorst, [voor] Koning Willem i – voor 
het Nederland der negentiende eeuw een vader des vaderlands, gelijk de Stadhouder Willem i 
dat voor het Nederland der zestiende eeuw wilde wezen’.1 Zesenvijftig jaar eerder voer Willem 
van Engeland naar de Lage Landen, waar in de chaos van Napoleons verval een burgeroorlog 
dreigde uit te breken. De rest van het verhaal is bekend en staat ook in 2013-2015 in de belang-
stelling: de landing van Willem vond immers tweehonderd jaar geleden plaats.

Maar 1869 was geen kroonjaar en achter de façade van het feest ging een diepgeworteld 
conflict schuil. Het monument op Plein 1813 was inzet van een politieke strijd waarin con-
servatieven de Oranjes en liberalen juist burgerlijke helden wilden vereren. Deze ‘polemiek’ 
van ‘kritischgezinde pruttelaars’ was zes jaar eerder begonnen, bij de vijftigste verjaardag van 
Nederland.2 Het was een klein wonder, net als zon in november, dat deze strijd min of meer 
in een gelijkspel eindigde: zowel de Oranje-Nassaus als het driemanschap G.K. van Hogen-
dorp, L. van Limburg Stirum en F.A. van der Duyn van Maasdam werden in de reliëfs van het 
monument vereerd.

Zes jaar gesteggel over een bescheiden monument maakt duidelijk dat dergelijke her-
denkingen minstens zo veel zeggen over de herdenkers als over het herdachte verleden. Dat 
geeft te denken, want in welke mate zijn de herdenkingen van vandaag en morgen politieke 
manifestaties? Wat wordt er precies in het nationale verleden gezocht en wie bepaalt dat? De 
herdenkers van nu leggen de lat hoog, door tussen 2013 en 2015 belangrijke historische ver-
worvenheden, van ‘persoonlijke rechten en vrijheden’ tot ‘eenheid in verscheidenheid’, met 
allerhande manifestaties te vieren en herdenken.3 Maar wat hebben deze verworvenheden nu 
precies met de werkelijke politieke geschiedenis in het algemeen en die van 1813-1815 in het 
bijzonder te maken?

Het is nog te vroeg de aanstaande herdenking grondig te analyseren en daarom gaat dit 
essay over eerdere verjaardagen van Nederland. De herdenkers gebruikten in 1863, 1913 en 1963 
het verleden als spiegel, en de spiegelbeelden vertellen iets over de maatschappelijke verhou-
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dingen en politieke cultuur van het moment van herdenken. De herdenkingen hebben één 
ding met elkaar gemeen. Het herdachte verleden was nooit vanzelfsprekend, maar inzet van 
discussies die tot in de Staten-Generaal werden gevoerd. De herdenkers van 2013-2015 bouwen 
dus geen vrijblijvend feestje, maar opereren in een lange en omstreden traditie. In dit essay 
kunnen de feestvierders en critici anno 2013 lezen wat hun voorgangers (verkeerd) deden. 
 
1863

 
De herdenking van vijftig jaar Koninkrijk was een kans om alle Nederlanders bij een geza-
menlijk verleden en heden van Nederland te betrekken. ‘De herinnering aan de gebeurtenis-
sen van 1813’ kon namelijk – in de woorden van herdenker, politicus en hoogleraar staatsrecht 
J. de Bosch Kemper – ‘de gelegenheid zijn tot […] hernieuwing van den publieken geest’.4 
‘Publieke geest’ was voor de mannen die er midden negentiende eeuw toe deden een groot 
goed. Zeker in de ogen van de toen dominante liberalen was een actieve publieke verbon-
denheid met de natie de sleutel voor individuele en nationale groei. Maar de figuren die de 
herdenking organiseerden, kwamen uit meer conservatieve kringen. Zo was prins Frederik 
voorzitter van het nationale comité. Deze herdenkers spraken weinig over volksverheffing, 
maar wilden vooral waardige herdenkingen en feesten waarin de liefde van het volk voor de 
Oranjes centraal stond.

Wie de verslagen erop naleest, krijgt in eerste instantie de indruk dat de herdenkers in hun 
opzet slaagden. Zo schreef een Amsterdamse veteraan die nog bij Waterloo had gevochten:

[…] te midden van het geschreeuw en gejoeghei van eene door vrolijkheid opgewonden 
volksmassa. [...] Detachementen van daglooners, werkvolk en fabrieksarbeiders met en 
zonder muziek, met en zonder escorte van paardenvolk, ontmoet men langs ’s Heeren 
grachten en ’s Heeren straten. Was ik dichterlijk gestemd, ik zou die golvende massa bij de 
baren eener onstuimige zee vergelijken.5

Vrijwel alle bronnen benadrukten de massaliteit van de viering en vooral dat er veel gewoon 
volk kwam kijken. Dat gebeurde niet zomaar. De gewone mannen en vrouwen werden vereerd 
als bouwer en bejubelaar van Nederland en werden beschouwd als de sleutel om zowel van de 
viering als van de natie in zijn geheel een succes te maken. Daarom zetten de Amsterdammers 
een zeeman in het zonnetje: ene Barend Ponstijn. Deze had in november 1813 een oranje vlag 
onder zijn hemd verstopt en was zo dapper geweest het ding op te hangen bij de toenmalige 
Texelse kade. Vijftig jaar later herhaalde de inmiddels 79 jaar oude knar onder de ogen van 
duizenden toeschouwers zijn kunstje, waarna hij de vlag aan de gemeente schonk ‘als hulde-
blijk van een man des volks’, die de volgende herdenking niet meer zou kunnen meemaken.6 
Verleden, heden en toekomst werden verenigd in de re-enactment, de uitvoerder, zijn gift en 
het publiek.

De organisatoren wilden een gewoon man als Ponstijn wel inzetten, maar deze had zelf 
verder niets over de evenementen te zeggen. Zo ging het ook bij andere herdenkingen: de 
gewone man keek toe, liep in de optocht of deed mee met het koekhappen, maar meehelpen 
organiseren mocht hij niet. Dat maakte de vernieuwing van de publieke geest ingewikkeld, 
want deze vereiste een actieve burger.
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De zaak speelde tot in de hoogste politieke organen. Zo twijfelde minister J.R. Thorbecke of 
de politiek wel een bijdrage aan de herdenking moest leveren. Hij vreesde dat door ministe-
riële of parlementaire bemoeienissen ‘het spontane en eigenaardige karakter aan dit herinne-
ringsfeest [zou] worden ontnomen’.7 Tegelijkertijd besefte Thorbecke dat subsidies een impuls 
konden geven aan de publieke geest en ondersteunde hij achter de schermen wel verscheidene 
herdenkingsplannen.

Maar in het publieke debat was deze tweeslachtigheid lastig uit te leggen. Dit kwam vooral 
tot uiting bij de verdediging van de wet die ter gelegenheid van de herdenking een nieuw 
paleis voor de Staten-Generaal mogelijk moest maken. Conservatieven en antirevolutionairen 
vonden dat er weinig aan deugde, omdat de herdenking draaide om de Oranjes en juist niet 
om dat parlement. Het paleis zou geen gebouw voor ‘alle nationale overtuigingen’ worden, 
zoals Thorbecke beweerde, maar – in de woorden van G. Groen van Prinsterer – een paleis 
van ‘partijgeest’ en ‘eenzijdige hulde aan de staatsregtelijke theoriën van dit Kabinet’.8 Veertig 
jaar later verbaasde parlementair chroniqueur W.J. van Welderen Rengers zich nog steeds over 
de ‘vindingrijkheid in bezwaren van de critici, die ongelooflijk zou schijnen, zoo het Bijblad 
[van de Handelingen] niet bestond’.9 Maar zo ‘ongelooflijk’ was dit eigenlijk niet, want het 
paleis stond symbool voor de strijd tussen Kamer- en koningsgezinden, en deze beheerste het 
politieke leven al vanaf de jaren 1840.

Niet alleen het paleis, maar de hele herdenking was inzet van conflict. De hardste kritiek 
kwam van twee op het eerste gezicht tegengestelde richtingen. De antirevolutionaire voorman 
Groen van Prinsterer schreef dat ‘de somberheid der vooruitzigten, te midden onzer feestvie-
ring, onbetwistbaar [was]. Het Vaderland, met geheel de wereld, verkeert in een onheilspel-
lenden toestand.’10 Maar ook een liberaal als professor J. van Vloten was somber: 

Wij weten niet, met hart en ziel, in en met onze eigen persoonlijke belangen in die van 
dat land te deelen, zijn geschiedenis en ontwikkeling als onze eigene te volgen en te bevor-
deren, met hem en zijn belangen ons onverdeelbaar één te gevoelen en zoo in macht-
makende eendracht een pronkstuk van staats en volksbestaan in ’t leven te roepen... wij 
hebben daartoe nog altoos te weinig besef van ’t geen men openbaren of volksgeest of, met 
een Engelsche uitdrukking, public spirit noemt.11

Groens religieuze reddeloosheid en Van Vlotens nationale radeloosheid maken duidelijk dat 
de herdenkers van 1863 een onmogelijke opgave hadden. Hoewel Nederlanders heel goed kon-
den feesten en graag naar optochten keken, bleek het erg moeilijk om tot iets blijvends te 
komen. Tegelijkertijd is de stelling verdedigbaar dat de publieke geest juist dankzij de woor-
den van de critici tot leven was gekomen: de natie en haar verleden stonden nu immers samen 
ter discussie. Toch stond dit gekijf van enkele individuen wel erg ver van het gezamenijk vie-
ren van de waardige stabiliteit die de herdenkers voor ogen hadden.

1913

Bij het eeuwfeest in 1913 leek alles wel te lukken. De opening van het Haagse Vredespaleis trok 
duizenden bezoekers. In Amsterdam was het nog veel drukker bij de Eerste Nederlandse Ten-
toonstelling op Scheepvaartgebied (entos), een soort voorloper van Sail, en bij de tentoon-

B_BOOM090 parlementaire geschiedenis 2013 binnenwerk.indd   25 28-10-13   16:57



26

JOUKE TURPIJN

stelling De vrouw 1813-1913, waarbij een kleine stad verrees op de plek van de tegenwoordige 
Rivierenbuurt. En dan organiseerden, vierden, liepen, schreven en speelden de herdenkers nog 
een heleboel kleinere tentoonstellingen, feesten, optochten, herdenkingsboeken en landingen 
van Willem na. De herdenking van ‘1813’ geldt als een laatste verzameling van burgerlijke nati-
onalistische manifestaties voordat de Eerste Wereldoorlog aan bijna alles een einde maakte.12 
De viering moest niet alleen een publiekstrekker zijn voor Nederlanders, maar ook voor bui-
tenlandse bezoekers. Het landelijke comité probeerde hen met grote advertenties te lokken en 
maakte tegelijkertijd reclame voor Nederlandse producten.13 Deze wonderlijke mengeling van 
nationalisme en commercie was geen publiek geheim. Een herdenker verklaarde: ‘Aangezien 
wij tegenwoordig praktische mensen zijn willen wij dat ook doen om vreemdelingen naar ons 
land te trekken. Wij komen er rond voor uit. Wij gaan voor ons nationaal feest reclame maken 
in het buitenland.’14

Maar niet iedereen kon iets met deze boodschap. Zo vierden de katholieken de verjaardag 
van Nederland alleen in eigen kring. Vijftig jaar eerder waren er amper katholieke geluiden te 
horen geweest; katholieken hadden toen geen boodschap aan ‘1813’ en de protestantse helden-
verhalen over de natie en de koninklijke familie.

Er was in 1913 veel veranderd. Katholieken waren zowel kerkelijk als politiek in stad en land 
goed georganiseerd en hadden in Herman Schaepman (tot zijn dood in 1903) een charismatische 
leider die een volwassen parlementaire fractie naliet. Hun grootste wapenfeit bij het eeuwfeest, 
een fraaie tweedelige gedenkbundel, maakt al in de titel – Het Katholiek Nederland 1813-1913 –  
duidelijk dat de katholieken de rijen gesloten hielden. De auteurs wilden ‘een beeld, zoo trouw 
en objectief mogelijk, van hetgeen de Nederlandsche katholieken in de laatste eeuw hebben 
bereikt’ schetsen.15 Het werd echter een hagiografie van honderd jaar katholieke hoogtepunten 
in caritas, literatuur, kunst, wetenschap, liturgie, organisatie, pers en grote mannen. Allerminst 
objectief dus, wat bijvoorbeeld duidelijk werd in de schets die de katholieke minister van Finan-
ciën M.J.C.M. Kolkman over Schaepman schreef: ‘Alles wat den volkstribuun maakt was schit-
terend in hem vereenigd. […] Groot, breed, forsch, vierkant maar open, eerlijk, krachtig en 
machtig. L’éléphant blanc van Nederland.’16 Het boek hoefde ook helemaal niet objectief te zijn, 
want de geciteerde tekst was bedoeld om de voorbeeldigheid van de overleden leider te onder-
strepen in de hoop dat de toenmalige generatie katholieken zijn voorbeeld zou volgen.

Gingen de woorden van Kolkman nog over het verleden, die van kardinaal-diaken W.M. 
van Rossum deden dat niet. De kardinaal was de eerste in zijn Nederlandse soort sinds de 
Reformatie, en dat moest iedereen weten. In zijn voorwoord waarschuwde hij vooral voor de 
gevaren van het moderne leven:

Dat gevaar ligt in de niet-Katholieke, dat is: in de gemengde huwelijken. Dat gevaar ligt in het 
niet-Katholieke, dat is: in het neutrale onderwijs. Dat gevaar zijn de niet-Katholieke, dat is: 
de neutrale of liberale dagbladen en tijdschriften van elke soort. Dat gevaar is de niet-Katho-
lieke, dat is, de voor godsdienst en zeden onverschillige laat staan de daaraan vijandige pers. 
Dat gevaar is de niet-Katholieke, dat is, de liberale of halfliberale of naturalistische opvatting 
in huwelijk, in samenleving, in levensgenot, in plichten van staat.17

Dit katholieke onbehagen staat erg ver van de landing van Willem i en het vertrek van de 
Fransen. Maar niemand die daar openlijk aanstoot aan nam: blijkbaar was de katholieke 
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gemeenschap dermate ‘zwaar’ geworden dat zij op eigen benen stond en andere groepen 
Nederlanders daar weinig mee konden of hoefden.18

Was de herdenking voor de katholieken een bindmiddel, dat lijkt niet te gelden voor de 
sociaaldemocraten, die eveneens buiten de nationale herdenkingsboot vielen.19 Hun arbei-
dersparadijs was wereldwijd en had weinig plaats voor individuele naties, laat staan voor 
hun geschiedenis. De sdap had iets belangrijkers om zich druk over te maken. 1913 was niet 
alleen een verkiezingsjaar, het was ook het verkiezingsjaar waarin de partij de kans kreeg en 
nam om groot en sterk te worden. Het ledental steeg met 61,9 procent, en in de lente won de 
sdap elf zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen, wat neerkomt op een groei van 150 procent. 
Deze achttien van de honderd zetels waren genoeg om regeringsdeelname en drie van de 
negen ministersposten in het kabinet-Cort van der Linden mogelijk te maken. Hoewel de 
sociaaldemocraten dit aanbod na veel discussie afsloegen en het liberale minderheidskabinet 
slechts strategisch ondersteunden, kon niemand meer om de sdap heen, en dat zou, zelfs na 
de beroemde vergissing van P.J. Troelstra, zo blijven.20

De sociaaldemocraten behielden genoeg bewegingsvrijheid om waar nodig uit te halen 
richting liberalen en confessionelen, en de herdenking bleek hier een goede gelegenheid voor 
te zijn. Zo beantwoordde Het Volk de kop ‘meedoen?’ al op 26 juni 1912 met de mededeling 
dat de zaak voor de partij ‘zeer eenvoudig [was]: zij heeft zich slechts te onthouden’. Arbei-
ders dienden de herdenking ‘met wantrouwen’ te benaderen. Alles was afgelopen eeuw in 
Nederland niet beter, maar slechter geworden, waarbij de hedendaagse ‘bourgeoisie haar 
macht aanwendt, om […] de arbeidersklasse, te houden in een toestand, weinig beter, ja 
gedeeltelijk erger, dan die der slaven van de oudheid’.21

Was er dan niets in de geschiedenis om trots op te zijn? Jawel, maar alleen, net als bij 
de katholieken, op de eigen geschiedenis. De arbeiders van 1863 waren bijvoorbeeld nog 
‘onbewust als zij waren, warm te maken voor deze feestviering, [maar] dat is thans beslist 
onmogelijk’. Ook werden de sociaaldemocratische lezers evenzeer als de katholieken gewaar-
schuwd voor verleidingen van buitenaf: ‘[M]en [zal] het oranjebitter niet sparen, om het 
volk, dat wil zeggen, de arbeiders, in de vereischte stemming te brengen.’22

De kritiek was ook in ’s lands vergaderzaal te horen. In de Tweede Kamer ageerde J.H.A. 
Schaper tegen de herdenkingsplannen. De sdap deed niet mee met ‘de jubel en vreugde’ 
omdat het een ‘driedubbele schande voor de Nederlandsche bourgeoisie [was] dat in 1913, 
100 jaren na die onafhankelijkheidsverklaring, de arbeiders nog altijd niet in het bezit zijn 
van het kiesrecht’.

Dit schoot de liberaal A.P.C. van Karnebeek in het verkeerde keelgat. Hij stelde dat Scha-
per en de zijnen behoorden tot ‘een anti-nationale partij; dat zij eigenlijk staat op anti-nati-
onalen bodem, en eigenlijk in dat opzicht zich buiten ons nationaal verband bevindt’. Het 
werd er niet gezelliger op toen Schaper antwoordde:

Kom ons niet aan het lijf, mijnheer van Karnebeek, met uw nationale feesten, die in den 
regel oranje- en bitter-jenever beteekenen. Maar dat daargelaten, in elk geval is het een 
feest van bovenaf en wij zullen zorgen dat de arbeider feest viert voor iets waarvoor hij 
reden heeft dat te doen, namelijk voor de bevrijding van het volk van de bevoorrechting 
van de bourgeoisie.23
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Hoewel de kous in het parlement hiermee af was, hadden Van Karnebeek en Schaper de vin-
ger op de zere plek gelegd. Van Karnebeek omdat sdap’ers inderdaad voelden dat zij als jonge 
en groeiende partij niet geheel buiten de natie konden en wilden staan. Het bijvoegsel van 
Het Volk publiceerde mede daarom een feuilleton over de laatste honderd jaar Nederlandse 
geschiedenis speciaal voor arbeiders.24

Maar ook Schaper had een punt door de nadruk te leggen op het opgelegde karakter van 
de nationale herdenking. Opgelegde feesten konden onmogelijk oprechte vreugde opwekken 
onder alle Nederlanders en al helemaal niet in het verdeelde land van 1913. Maar herden-
ken in kleine kring kon wel. Of het nu angstige katholieken of boze socialisten waren, allen 
wisten een nuttige betekenis te geven aan de herdenking, zelfs door tegen die herdenking te 
ageren.25 De herdenking was grassroots geworden, en hoewel dat andere producten opleverde 
dan de commercieel georiënteerde nationale herdenkers voor ogen hadden, kon iedereen 
best met elkaar onder één dak leven, zij het in afzonderlijke kamers.

1963

Na de Duitse bezetting zou herdenken nooit meer hetzelfde zijn. Dit besefte prinses Beatrix 
als voorzitter van het herdenkingscomité maar al te goed toen zij op 30 april 1963 een televi-
sietoespraak over de 150ste verjaardag van Nederland hield: 

De onafhankelijkheidsfeesten van 1913 zou men anno 1963 onmogelijk kunnen herhalen. 
Wij hebben onze onafhankelijkheid immers nog maar kort geleden opnieuw herwonnen. 
En het kost blijkbaar al zoveel moeite om na 17 jaar de bevrijding van mei 1945 feestelijk 
te vieren dat het beslist geforceerd aan zou doen wanneer wij een nationale feestdag gin-
gen proclameren voor gebeurtenissen die anderhalve eeuw terug liggen.

De traumatische herinnering aan het recente verleden wierp een schaduw over de herden-
king, maar bood ook de gelegenheid om bij andere onderwerpen stil te staan. Zo sprak 
Beatrix over ‘de groeiende Europese integratie’ en ‘onze morele plicht ten aanzien van ont-
wikkelingslanden’.

Het lijkt anachronistisch om deze thema’s aan het herdenkingspalet toe te voegen, omdat 
de hervormers van 1813-1815 hier in het geheel niet mee bezig waren. Maar daar was het 
Beatrix helemaal niet om te doen: ‘Persoonlijk zie ik echter weinig heil in terugzien, wanneer 
dit niet tegelijkertijd een belofte inhoudt voor de toekomst.’26

Wie vertegenwoordigden deze toekomst beter dan de jongste Nederlanders? Kinderen 
kregen bij alle voorgaande verjaardagen herdenkingsboekjes voorgeschoteld, maar de jeugd-
roman De kinderen van 1813 van An Rutgers van der Loeff was wel een heel bijzonder exem-
plaar omdat Beatrix het voorwoord had geschreven en haar boodschap voor jonge lezers 
vertaalde:

Het is geloof ik nog belangrijker dat jullie mensen die anders zijn of denken, niet meteen 
‘gek’ vinden. Probeer ze te begrijpen en dwing je zelf hen te aanvaarden zoals ze zijn. 
Alleen wanneer mensen elkaar als mede-mensen gaan zien is er een echte vrede op deze 
aarde mogelijk.27
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Los van deze idealen kende de herdenking wederom tentoonstellingen, re-enactments, concer-
ten en optochten. De viering moest meer dan bij eerdere edities van onderaf komen en zelfs 
in de troonrede werd de verwachting benadrukt ‘dat in plaatselijke en verenigingsverbanden 
daarbij aansluitende initiatieven zullen worden ontwikkeld’. De herdenkingen moesten ‘de 
historie geen geweld aandoen en passen in de sfeer van deze tijd’.28

Daar kon Carel Briels wel iets mee. Briels was theatermaker en gespecialiseerd in spekta-
kelstukken in de openlucht. In de jaren 1940 en 1950 genoot hij bekendheid vanwege uitvoe-
ringen rond de herdenking van de bevrijding van 1945, de inhuldiging van Juliana, een levend 
ganzenbord voor zieke kinderen en een toneelstuk met honderdvijftig tractoren bij de sluiting 
van het Veerse gat. Een journalist omschreef hem als ‘[e]en onverwoestbare glimlachende bij-
ter. [...] Carel zingzangt altijd: Carel is groot.’ Briels pakte alles met grote gebaren aan en dat 
wilde hij ook met de herdenking van 1963 doen.29

Waterloo moest het worden. Geïnspireerd door het kolossale schilderij van J.W. Pieneman 
uit 1824 wilde Briels met paarden, kanonnen, rook en soldaten de beroemde slag naspelen. Er 
moest snel gehandeld worden, want Briels kreeg het idee pas in de herfst van 1962 en wilde het 
de volgende zomer uitvoeren. Zowel L.J.M. Beel als burgemeester Ch.M.J.H. Hustinx van de 
landelijke respectievelijk plaatselijke stichting voor de herdenking was enthousiast. Laatstge-
noemde zegde de regisseur geld toe en bood hem het Goffertpark en -stadion als locatie aan. 

Voorstelling De tuin van Europa, geregisseerd door Carel Briels; op 27 augustus 1963 opgevoerd in het 

Nijmeegse Goffertstadion

[Foto: Nationaal Archief/Anefo – Eric Koch]
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De Nijmeegse garnizoenscommandant J.A. Vergouwe wilde wel soldaten leveren, de landelijke 
ruitersbond had duizend paarden in de aanbieding en allerlei kermisexploitanten en figuran-
ten meldden zich spontaan bij Briels aan.

Het liep allemaal anders. Enkele kranten schreven begin 1963 kritisch over de plannen om 
150 jaar Nederland met zoveel (nagespeeld) geweld te herdenken. De kritiek verplaatste zich 
naar de Eerste Kamer, waar W.F. de Gaay Fortman (arp) vreesde voor ‘een romantisering 
van de oorlog en een verheerlijking van het krijgsbedrijf. [...] onze tijd heeft tè gruwelijke 
oorlogen gezien en leeft tè zeer onder de dreiging van een nog afschuwelijker oorlog dan 
dat het gepast zou zijn het herstel van de onafhankelijkheid in 1813 in 1963 te vieren met een 
geromantiseerd soldatenspel.’30 Premier J.E. de Quay antwoordde dat de regering dergelijke 
‘romantische soldaterij’ nooit zou ondersteunen, al kon en wilde ze het particuliere initiatief 
van Briels en Nijmegen niet verbieden.

Briels leek in eerste instantie weinig onder de indruk, maar zonder de beloofde soldaten  
– minister S.H. Visser trok eerdere toezeggingen in – moest hij toch op zoek naar alternatie-
ven. Briels koos, mede op aanraden van historisch socioloog P.J. Bouman die in het nationale 
comité zat, voor een theatrale vertaling van het congres van Wenen in 1815 met de naam De 
tuin van Europa. Het accent lag nu weer op de vurig verlangde internationale samenwerking 
en integratie.

Het werd geen tuin maar een moeras. Letterlijk, want de regen viel de laatste dagen van 
augustus met bakken uit de hemel. Het bestuur van nec brak het decor af voor de derby tegen 
agovv. Een meegereisde kermisattractie ging in vlammen op. De paarden werden ziek. Toen 
trof de historische stoet die eregast Beatrix bij Drakesteyn zou ophalen ook nog eens een ver-
laten huis aan: ze was met vakantie. Prinses Irene en premier Marijnen waren er wel, maar zij 
waren zo ongeveer de enigen, want van de 160.000 betalende bezoekers die Briels beloofd had, 
kwamen er gedurende de zesdaagse manifestatie slechts vijfduizend opdraven, die bovendien 
vaak gratis binnen wisten te komen. Na afloop van het onbedoelde waterballet gingen acteurs 
en personeel bij het plaatselijke comité verhaal halen over het feit dat ze nog niet uitbetaald 
waren. Het comité, zuinig wegens Briels’ uitgebleven recette, kon nog net wegvluchten in een 
politiewagen.31

Briels zelf kreeg het met iedereen aan de stok, maar in het bijzonder met ene W.H. Nuver, 
huisarts te Nijmegen. Nuver meende dat Briels de paarden verwaarloosde, waarop deze rid-
derlijk reageerde door een kaakslag uit te delen. Het incident liep uit op een rechtszaak, waar-
bij Briels twee jaar voorwaardelijke celstraf en achthonderd gulden boete kreeg. Briels kreeg 
ook het laatste woord en citeerde Edith Piaf: ‘Non, Je ne regrette rien!’

De journalisten keken ernaar en schreven erover en besmeurden Briels’ naam. En zijn 
vrienden in Den Haag? Briels beweerde dat hij de steun van Beel had. Beel verklaarde later 
echter dat de regisseur hem eens gebeld had met de vraag of hij kon meehelpen bij de her-
denkingen, maar dat dit op niets was uitgelopen.32 Met zulke vrienden heb je geen vijanden 
nodig. Wat restte was een gat in de begroting van de Nijmeegse stichting. Maar toen deze bij 
de regering aanklopte nam Den Haag afstand van ‘de debacle van Nijmegen’.33

De zaak Briels is uitzonderlijk, hoewel ook de meeste andere herdenkingsactiviteiten iet-
wat tegenvielen, of ze nu bedacht waren door de regering of door particulieren. Zo trok de 
tentoonstelling in het Rijksmuseum Leven en werken in Nederland 1813-1963 slechts 25.000 
bezoekers. Een groot ‘oranje-saluut’ in september 1963 kreeg amper bekijks. In de Tweede 
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Kamer verwoordde psp-Kamerlid Henk Lankhorst de apathie met de vraag waarom er über-
haupt aandacht en geld besteed werd aan de herdenking van een tijdperk ‘dat slechts weinig 
mensen aanspreekt [terwijl] de Regering zoveel moeite gehad heeft met een juiste herdenking 
van de veel recentere bevrijding in mei 1945’. Jurist en voormalig arp-Kamerlid L.W.G. Schol-
ten merkte bij zijn oratie in bijzijn van koningin Juliana op dat ‘er geen sprake is van geestdrift 
in de brede lagen van ons volk’. Naar manifestaties die aansloten bij Beatrix’ idealisme was 
het al helemaal zoeken. Jaren later beschreef Harry Mulisch in Bericht aan de Rattenkoning de 
herdenking als een ‘onbeschrijfelijke flop’.34

‘1813’ als rekbaar begrip

Het verschil tussen de zonnige onthulling van het monument in 1869 en de verregende voor-
stelling in het Goffertstadion in 1963 is dat bij de eerste heel veel en bij de tweede heel wei-
nig hoogwaardigheidsbekleders en publiek aanwezig waren. Dit zegt iets over de afnemende 
betekenis van de gebeurtenissen in het jaar 1813 voor de Nederlandse bevolking. Was deze 
periode in de jaren 1860 een levende herinnering en inzet van politieke strijd, een eeuw later 
was dat verleden zo ver weg dat de herdenking ervan vooral over het heden en de toekomst 
van Nederland moest gaan.

De herdenkers in 1963 hadden van het eeuwfeest van 1913 geleerd dat succesvolle herden-
kingen alleen een product konden zijn van spontane initiatieven van groepen gelijkgestemde 
burgers. Deze lijn lijkt ook bij de aanstaande herdenking te worden gevolgd, want los van 
enkele van bovenaf gecoördineerde activiteiten roept de website van het huidige comité men-
sen en instellingen op om zelf initiatieven op een ‘plannenpagina’ te presenteren. Dat klinkt 
mooi, maar dan moeten die mensen en instellingen daar wel zin in hebben en moet het niet 
alleen bij plannen blijven. Vooralsnog is het er tamelijk stil en gaan veel plannen helemaal niet 
over 200 jaar koninkrijk, maar over andere historische en minder historische onderwerpen.35

Misschien is dit een gevolg van de reactie van herdenkers op de krimpende betekenis van 
‘1813’ als historisch ijkpunt. Zij maakten van ‘1813’ op twee manieren een rekbaar begrip. Ten 
eerste rekten zij de betekenis op door bij de herinnering van dat jaar andere en voornamelijk 
eigentijdse vraagstukken te betrekken: van de katholieken in 1913 tot de wereldvrede van 1963, 
naar de verheerlijking van democratische waarden anno nu.

Ten tweede is het herdachte tijdperk opgerekt, door niet alleen die novembermaand van 
1813, maar ook de Grondwet van 1814 en de totstandkoming van het Verenigd Koninkrijk in 
1815 erbij te betrekken. Beatrix merkte in 1963 op: ‘Wanneer wij in de terugblik […] de Grond-
wet van maart 1814 betrekken, moet het herdenken tot 31 maart 1964 worden voortgezet. Is 
dat niet wat te veel van het goede?’36 Blijkbaar niet, want bij de aanstaande editie lopen de 
herdenkingen zelfs door tot 2015, als ook de Tweede Kamer haar verjaardag viert.

Er valt nog geen complete evaluatie en analyse te maken van de aanstaande herdenking. 
Mischien kan dat pas echt bij de volgende editie in 2063. Maar het is wel mogelijk en nodig om 
de komende maanden te onderzoeken welke voorstellingen en vragen burgers en politici van 
en over het verleden van Nederland hebben. Als de rekbare trend bij eerdere verjaardagen zich 
voortzet, dan zullen de herdenkingen over zoveel zaken gaan dat deze tegelijkertijd nergens 
over dreigen te gaan. Van Hogendorp heeft zo’n lot niet verdiend.
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Het politieke primaat: van Koning naar kabinet 

naar Kamer naar kiezers

Diederick Slijkerman

Volgens de officiële lezing viert Nederland van november 2013 tot en met oktober 2015 het 
feit dat het tweehonderd jaar een koninkrijk is. De vraag is of de monarchie wel centraal 
zou moeten staan bij de herdenking. Formeel is Nederland weliswaar een koninkrijk, maar 
de vorst heeft zijn politieke primaat al lang geleden moeten afstaan. Willem Frederik van 
Oranje – de zoon van de in 1795 uitgeweken stadhouder – kwam in 1813 terug om staatshoofd 
van Nederland te worden. De persoon die destijds het initiatief nam om Willem Frederik 
te benaderen en de resterende Franse troepen uit Den Haag te verjagen, Gijsbert Karel van 
Hogendorp, gaf tweehonderd jaar geleden ook de aanzet tot de huidige Grondwet. Wat we 
daarom zouden moeten gedenken is dat Nederland tweehonderd jaar functioneert als con-
stitutionele monarchie.

Dit artikel laat zien hoe het politieke primaat achtereenvolgens is verschoven van de 
Koning naar het kabinet, de volksvertegenwoordiging en de kiezers. Dat deze ontwikkeling 
niet zomaar te keren was, bleek in het najaar van 1945, toen het parlement na de Duitse bezet-
ting – waarin de volksvertegenwoordiging was uitgeschakeld – terugkeerde. Aan deze episode 
wordt daarom speciale aandacht geschonken.

Verlicht koninklijk absolutisme

De vanzelfsprekendheid van de viering van honderdvijftig jaar Grondwet in 1998 vormde 
voor de auteur van deze bijdrage aanleiding voor een opiniestuk in de Volkskrant waarin de 
bovenmatige aandacht voor de Grondwet van 1848 en de rol van Thorbecke bij de totstand-
koming daarvan ter discussie werd gesteld en erop werd gewezen dat de huidige Grondwet 
teruggaat op die van 1813-1814.1 De miskenning van 1813 als jaar van de Grondwet lijkt samen 
te hangen met het conservatieve, niet-democratische beeld dat de grondwetseditie van dat 
jaar aankleeft. Ook aan Van Hogendorp, als auctor intellectualis van die constitutie, kleeft dit 
imago. Uit recent onderzoek naar Van Hogendorp blijkt echter dat de Grondwet van 1813-1814 
veel moderner was dan lang is aangenomen. Waarschijnlijk was het eerder de autocratische 
houding van koning Willem i waardoor deze grondwet niet tot haar recht kwam.

Als voorzitter van de grondwetscommissie 1813-1814 zette Van Hogendorp zich in voor 
zowel de eenheidsstaat als voor het zelfbestuur van de provincies. Hij was nadrukkelijk voor 
de openbaarheid van bestuur, bevorderde de democratisering van de Provinciale Staten als 
kiescollege, pleitte voor de scheiding van kerk en staat. Hij was een voorstander van godsdien-
stige verdraagzaamheid en wilde de godsdienst van de vorst buiten de Grondwet laten. Bij de 
herziening in 1815, als gevolg van de vereniging met België, wilde Van Hogendorp bovendien 
de vrijheid van drukpers en petitie vastleggen. In de grondwetsteksten gebruikte Van Hogen-
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dorp uit de tijd van de Republiek stammende benamingen en begrippen om de vernieuwin-
gen te legitimeren.

De ideeën die met de Grondwet van 1813-1814 gerealiseerd werden, vormden een amal-
gaam van traditie en vernieuwing, van Engelse, Franse, Nederlandse en Amerikaanse her-
komst. Zo werd weliswaar een nieuw parlement ingesteld, maar was de Nationale Vergadering 
die in 1796 bijeenkwam de eerste Nederlandse volksvertegenwoordiging, terwijl onder de eeu-
wenoude Staten-Generaal van de Republiek – de geschiedenis ervan gaat terug tot 1464 – ook 
al sprake was van parlementair debat.2 Wellicht is het zo, zoals G.C.J.J. van den Bergh in 1998 
stelde, dat ‘men aan de canon van grootheden niets kan veranderen’. Toch kunnen ook vaste 
beelden uit de geschiedenis schuiven als ze vanuit een ander perspectief worden bekeken. 
Zo liet Van den Bergh eerder zien dat liberale noties als volkssoevereiniteit een veel oudere 
traditie hebben dan gedacht. Al ten tijde van de overgang naar de achttiende eeuw hield de 
rector van de Leidse universiteit, Gerard Noodt, een pleidooi voor volkssoevereiniteit dat in 
verschillende vertalingen bekend raakte in Europese intellectuele kringen. De Nederlandse 
patriotten hoefden dus niet bij de Fransen in de leer voor het idee van de volkssoevereiniteit; 
het was eerder omgekeerd.3

De verlichte ideeën uit de Bataafse en patriottische tijd, zoals volkssoevereiniteit, demo-
cratische politiek en het gelijkheidsideaal, werkten door in de Grondwet van 1813-1814. Bij het 
opstellen van het concept maakte Van Hogendorp gebruik van deze ideeën en begrippen. Als 
typische negentiende-eeuwse liberaal geloofde hij dat het volk steeds mondiger zou worden 
en daarmee ook recht op inspraak behoorde te krijgen.4 De Grondwet vormde tevens het 
begin van Nederland als rechtsstaat. Tot aan zijn dood bleef Van Hogendorp zoeken naar een 
staatsvorm waarin de regering sterker aan de normen van de rechtsstaat werd gebonden en de 
soevereiniteit meer bij het volk kwam te liggen.

In 1816 botsten Willem i en Van Hogendorp – intussen vicepresident van de Raad van 
State – over het te voeren beleid. Van Hogendorp nam ontslag en begon in de Tweede Kamer 
stevig oppositie te voeren tegen de vorst. Net als andere opposanten kon Van Hogendorp niet 
op tegen de autocratische regeerstijl van Willem i. De koning wilde snel besluiten kunnen 
nemen en wist het parlement grotendeels te omzeilen. Pas bij de invoering van de strafrech-
telijke ministeriële verantwoordelijkheid in 1840 werden ministers verantwoordelijk voor de 
uitvoering van wetten. Willem i trad vervolgens gedesillusioneerd af en werd opgevolgd door 
zijn zoon.

Het zelfstandig kabinet als erfenis van 1848

Met de grondwetsherziening van 1848 werden de politieke ministeriële verantwoordelijkheid 
– de ministers zijn verantwoordelijk, de Koning is onschendbaar – en directe verkiezingen 
ingevoerd. Koning Willem ii had voorafgaand aan de herziening het initiatief genomen tot 
het samenstellen van een zelfstandig en verantwoordelijk kabinet. Vervolgens ontstond de tra-
ditie dat de formateur van een kabinet ook het gehele kabinetsbeleid coördineerde en optrad 
als een soort primus inter pares. Uit die rol ontstond later het minister-presidentschap. Niet 
het voorzitterschap van de ministerraad, dat van 1842 tot 1848 en van 1849 tot 1874 bij toer-
beurt werd uitgeoefend, maar het formateurschap heeft dus ten grondslag gelegen aan de 
positie van de minister-president.5
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Desondanks was het recht van de monarch om de ministers te benoemen en te ontslaan nog 
boven elke twijfel verheven. Het kabinet was koninklijk en niet parlementair van aard. De 
Koning had nog zelfstandige bevoegdheden, los van zijn ministers, waarmee het parlement 
zich niet mocht bemoeien. Tegelijkertijd kreeg de Tweede Kamer in 1848 meer grip op het 
regeringsbeleid met de invoering van het recht op informatie en het recht om wetsvoorstellen 
te wijzigen.

Men veronderstelt tegenwoordig doorgaans dat het begrip ‘ministeriële verantwoordelijk-
heid’ een objectief karakter heeft, terwijl het van oorsprong eigenlijk een relationeel begrip 
betreft. De ministeriële verantwoordelijkheid fungeert namelijk als evenwichtsmechanisme in 
de relatie tussen Koning, kabinet, Kamer en kiezer. De introductie van de ministeriële verant-
woordelijkheid in de grondwetsherziening van 1848 werd door de verschillende groeperingen 
dan ook niet ervaren als strijdpunt.

Hoewel het algemeen kiesrecht pas in 1919 werd ingevoerd, kregen vanaf 1848 ook de kie-
zers meer politieke invloed. Dat bleek tijdens de Aprilbeweging in 1853. Het liberale kabinet-
Thorbecke zorgde dat jaar op verzoek van het Vaticaan voor het herstel van de bisschoppelijke 
hiërarchie in Nederland. Het verzuimde echter de bevolking daarover voldoende te informe-
ren, terwijl het Vaticaan zich nogal kwetsend uitliet over het protestantisme. Koning Willem iii 
wist met verzoenende woorden de onrust onder de protestantse bevolking te sussen, terwijl 
het kabinet-Thorbecke zich doof hield voor de onrust. Uiteindelijk diende het kabinet zijn 
ontslag in omdat de koning weigerde openlijk zijn excuses aan te bieden voor zijn interventie 

Minister-president W. Schermerhorn spreekt via de radio de Nederlandse bevolking toe, oktober 1945.

[Foto: Nationaal Archief/Ancto – Piet van der Ham]
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en evenmin het optreden van het kabinet in deze kwestie wenste te verdedigen. De Aprilbe-
weging ging dan ook niet om reactionair conservatisme, maar om een botsing tussen elitair 
liberalisme en protestants volkssentiment.

In 1866 konden de liberalen in de Tweede Kamer zich niet vinden in de overstap van  
P. Mijer, de minister van Koloniën, naar het gouverneurschap van Oost-Indië. Met de aan-
vaarding van de tegen deze overgang gerichte motie-Keuchenius ontbrandde in het parle-
ment een strijd tussen de conservatieven en liberalen, die de laatsten uiteindelijk in 1868 in 
hun voordeel beslisten. De (liberale) Kamer keurde toen tot tweemaal toe de begroting van 
Buitenlandse Zaken af, vanwege de bemoeienis van minister J.Ph.J.A. van Zuylen van Nijevelt 
met een diplomatiek conflict tussen Pruisen en Frankrijk om het groothertogdom Luxem-
burg, dat door een personele unie verbonden was met Nederland. De liberalen meenden dat 
de minister de neutrale positie van Nederland in gevaar had gebracht. Vonden de liberalen 
in 1867 nog dat het de Koning vrijstond het parlement naar believen te ontbinden en dat het 
parlement alleen een begroting kon verwerpen op grond van daaraan gerelateerde bezwaren, 
het jaar erna werd ontbinding alleen gerechtvaardigd geacht als dat in het landsbelang was. 
Ook hoefde een begrotingsverwerping niet langer uitsluitend te worden gemotiveerd vanuit 
de inhoud van die begroting.

Tot deze Luxemburgse kwestie werden de eigen bevoegdheden van de monarch algemeen 
erkend, zelfs door de liberalen. Nu dwong de liberale Kamermeerderheid af dat de ministeriële 
verantwoordelijkheid volledig en exclusief tegenover het parlement gold – het kabinet kreeg 
een parlementair karakter – en dat ministers moesten opstappen indien zij het vertrouwen 
van het parlement verloren. Vanaf dat moment werd de koninklijke onschendbaarheid vooral 
negatief gedefinieerd, hetgeen inhield dat de Koning zelf geen bevoegdheden bezat, in plaats 
van positief, wat betekende dat de ministers verantwoordelijkheid droegen voor de daden 
van de Koning. Niettemin hield de monarch nog een zekere macht bij de kabinetsformatie, 
hoewel hij daarbij gaandeweg werd gebonden aan ongeschreven regels, zoals het principe dat 
de grootste partij de formateur mag leveren.

Sinds 1868 geldt de ministeriële verantwoordelijkheid exclusief tegenover het parlement, 
is zij alomvattend en is de positie van de monarch gemarginaliseerd. De overwinning van de 
liberalen had duidelijk gemaakt dat de Kamermeerderheid de regering kon aansturen, het-
geen tevens nagenoeg het einde betekende van het dualisme waarbij regering en parlement 
eigen bevoegdheden hebben en onafhankelijk van elkaar opereren.6

Koningin Emma, die zo verstandig was om zich gedurende haar regentschap te laten advi-
seren door staatsrechtdeskundigen, heeft de verminderde politieke betekenis van de monar-
chie aan het einde van de negentiende eeuw gecompenseerd met een meer ceremoniële rol. 
Emma realiseerde dit door de monarchie enerzijds als een symbool van nationale eenheid te 
presenteren en zich anderzijds op te stellen als een boven de partijen staande bewaker van de 
constitutie.7 arp-leider Abraham Kuyper bezegelde de veranderde rol van de monarch door 
het formeel instellen van het minister-presidentschap in 1901.

Dat de ministeriële verantwoordelijkheid relationeel van aard is, bleek ook in 1939 toen 
koningin Wilhelmina en arp-voorman Colijn zelfstandig besloten tot het formeren van het 
kabinet-Colijn v, een koninklijk kabinet van antirevolutionairen, christelijk-historischen en 
(partijloze) liberalen. Het parlement liet toen echter meteen duidelijk merken dat het zelf de 
vertegenwoordiging vormde van het volk, en niet de koningin of het kabinet. Het kabinet viel 
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sneller dan het tot stand was gekomen. Regeren over de hoofden van de volksvertegenwoor-
digers heen werd niet getolereerd.8

1945-1946 als breuk in de parlementaire traditie?

Na de vlucht van de regering naar Londen in mei 1940 was er geen parlement meer om het 
politieke primaat af te dwingen; evenmin konden de kiezers hun invloed doen gelden. Het 
Londense kabinet was wellicht te keurig, maar Wilhelmina was niet meer in het gareel te 
krijgen. Ze bewonderde haar overgrootvader Willem i om diens daadkracht. In reactie op 
Troelstra’s revolutiepoging van 1918 had zij al in haar hoofd om desnoods voortaan zonder 
ministers en parlement gemene zaak met het volk te maken. In 1941 maakte zij plannen voor 
Nederland na de Tweede Wereldoorlog, waarin zij weinig ruimte zag voor een parlement. 
Uit correspondentie met prinses Juliana bleek echter verschil van mening tussen moeder en 
dochter: ‘Alles goed en wel, maar dat is toch wel een beetje gek tegenover het Nederlandse 
volk, dat geen vertegenwoordigers kan aanwijzen in de Staten-Generaal.’ In een volgende brief 
wees Juliana haar erop dat democratie vooropstond, dat zij zich gedroeg als een oude Roma-
nov – de moeder van koning Willem iii stamde uit de Russische tsarenfamilie – en altijd zo 
onnodig denigrerend was over ‘onze allerbeste mensen’.9

Aan het einde van de oorlog weigerde Wilhelmina het kabinetsbesluit tot instelling van 
het noodparlement te ondertekenen. Zij wist dat het kabinet vanwege de oorlogssituatie 
onmogelijk kon aftreden en gebruikte die vrijheid om zich niets van de ministers aan te trek-
ken en om haar ideeën na te jagen. Ze zocht daartoe rechtstreeks contact met het verzet. 
Aanvankelijk kreeg Wilhelmina steun vanuit zuidelijk Nederland, waar ook gedachten over 
vernieuwing van het politieke bestel leefden en dat in september 1944 als eerste werd bevrijd. 
In een november 1944 aan de koningin gericht ‘adres’ riep een aantal prominente Eindho-
venaren, onder wie de voormalige gemeenteambtenaar L.J.M. Beel, op tot het instellen van 
een staatsbestel op christelijke grondslag met een sterk centraal gezag. Wilhelmina nodigde 
een aantal van de notabelen uit het Zuiden in januari 1945 uit om naar Londen te komen en 
ontvouwde haar idee van een ‘natuurlijk parlement’, dat zou moeten bestaan uit de leden van 
het verzet. Beel borduurde hier vervolgens op voort met het idee om de parlementsleden te 
laten benoemen door de Raad van State uit een voordracht van door de Kroon aan te wijzen 
maatschappelijke groeperingen – een gedachte waarvan hij na de oorlog afstand nam.10

Het herstel van de parlementaire democratie na de bevrijding was dus niet vanzelfspre-
kend. Het kabinet besloot om niet onmiddellijk nieuwe verkiezingen uit te schrijven, maar in 
afwachting van nieuwe verkiezingen de in 1937 gekozen Kamer aan te vullen tot een nood-
parlement. Op 25 september 1945 kwamen deze leden van de Tweede Kamer die in mei 1940 
haar werkzaamheden had gestaakt weer bijeen als de ‘Tijdelijke’ Tweede Kamer. Van 9 tot 10 
oktober vergaderden zij over de instelling van de Voorlopige Staten-Generaal. Voor aanvang 
van dat debat wees Kamervoorzitter J.R.H. van Schaik een verzoek van het antirevolutio-
naire Kamerlid J.A. de Wilde af om het in juni aangetreden kabinet-Schermerhorn-Drees te 
interpelleren over de toestand in Nederlands-Indië, waar nationalisten de onafhankelijkheid 
hadden uitgeroepen. Het leek De Wilde evident dat de Kamer zou spreken over de ‘ernstige 
gebeurtenissen, die zich in den Indischen Archipel afspelen, en die van zoo overwegende 
beteekenis zijn voor het Nederlandsche volk en de volken van Indië’. De Tijdelijke Kamer was 
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volgens de regering echter slechts bevoegd te beraadslagen over de regeling voor de voorlopige 
Staten-Generaal, aldus de voorzitter.11

arp-fractievoorzitter J. Schouten – opvolger van Colijn en overlevende van het concen-
tratiekamp Mauthausen – kon zich niet vinden in de stelling van het kabinet, verwoord in de 
memorie van antwoord, dat ‘de grondwettelijke Staten-Generaal zijn blijven bestaan als insti-
tuut zonder inhoud’. Volgens hem waren de ter vergadering aanwezigen nog steeds volwaardig 
lid van de Kamer en moest worden beslist of zij dit tot de eerstvolgende verkiezingen zouden 
blijven of niet. Hij verwees naar een overleg tussen een aantal Kamerleden in 1941, waarin 
was besloten om niet voor het Kamerlidmaatschap te bedanken ‘om den Duitschers geen 
aanleiding te geven tot het nemen van maatregelen met betrekking tot de Staten-Generaal, 
en ten einde het mogelijk te maken, dat bij de bevrijding de Staten-Generaal zouden kunnen 
fungeeren’.12

De regering in Londen was echter nooit voornemens geweest om snel na de bevrijding 
verkiezingen te houden en wilde de Staten-Generaal, de Provinciale Staten en de gemeente-
raden niet continueren, concludeerde Schouten, en het kabinet-Schermerhorn-Drees dacht 
hier blijkbaar niet anders over. Volgens Schouten strekte het wetsontwerp van de regering 
ertoe om de grondwettelijke voorschriften met betrekking tot de Staten-Generaal geheel of 
voor een belangrijk deel uit te schakelen, terwijl het doel moest zijn om de volksvertegen-
woordiging zo snel mogelijk weer volwaardig te laten functioneren. Een beroep op het staats-
noodrecht was volgens Schouten alleen gerechtvaardigd om de grondwettelijke voorschriften 
spoedig te herstellen, niet om ze tijdelijk af te schaffen.

Schouten stond dus op de bres voor snel herstel van het reguliere functioneren van de 
parlementaire democratie. Hij stelde vast dat de Kamer niet in de gelegenheid was gesteld om 
het kabinet-Gerbrandy rekenschap te vragen over het in de oorlog gevoerde regeringsbeleid. 
Evenmin was de Kamer betrokken bij de formatie van het kabinet-Schermerhorn-Drees en 
bij de perikelen in Nederlands-Indië. Hij citeerde minister van Binnenlandse Zaken Beel, die 
in een interview had verklaard dat de Nederlanders nog niet rijp waren voor verkiezingen. 
Beel had ook nog gezegd dat het partijwezen al voor de oorlog in een overgangstoestand 
was geweest, dat er toen al gedachten hadden gecirculeerd over andere vormen van politieke 
organisatie en dat het politieke bestel zelfs bij ‘de besten’ had afgedaan.13 Volgens Schouten had 
de regering niet te oordelen of het volk al dan niet verkiezingsrijp was. Zij maakte daarmee 
inbreuk op de rechten van het volk, zoals neergelegd in de Grondwet:

De Regeering zegt, dat zij in breede lagen der bevolking overleg heeft gepleegd. Ik weet 
niet goed, hoe de Regeering dat kan, nl. met breede lagen van ons volk overleg plegen, bui-
ten de Staten-Generaal om. Maar wij hebben contact, wij, als personen, naar alle kanten, 
en wat ik genoemd heb, wordt in toenemende mate ‘de’ belangrijke zaak op staatkundig 
gebied in Nederland.14

De katholieke fractieleider L.N. Deckers vroeg waarom de regering had verzuimd de volksver-
tegenwoordiging bijeen te roepen, terwijl allerlei instanties besluiten namen zonder verant-
woording af te leggen en de bevolking steeds onrustiger werd. Net als Schouten bekritiseerde 
hij het kabinetsbesluit dat de Staten-Generaal alleen bijeengeroepen waren voor dit wetsvoor-
stel en verder buiten werking zouden blijven. Deckers verweet het kabinet dan ook voortzet-
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ting van de ‘Duitsche methodes, die wij vijf jaren lang hebben leren verfoeien’.15 De christelijk-
historische leider H.W. Tilanus zei niet te begrijpen waarom de regering nu al een half jaar 
verzuimde om de lokale, provinciale en landelijke volksvertegenwoordigingen te herstellen 
en verkiezingen te houden. Hij betwijfelde of de bevolking anders was gaan denken over het 
politieke bestel, maar ondertussen liet de regering in gemeenteraden partijloze leden benoe-
men om het partijwezen te ontwrichten en de zogenaamde nieuwe politiek vorm te geven. Hij 
beschuldigde – een partijgenoot citerend – de regering van een ‘aanslag op onze constitutie’.16

Alleen de sociaaldemocratische fractieleider M. van der Goes van Naters – een geestver-
want van Schermerhorn en Drees – meende dat het wetsontwerp was bedoeld om de demo-
cratie te versterken en de kloof tussen kiezer en gekozene te verkleinen. Er moest immers ook 
plaats worden ingeruimd voor de vertegenwoordigers uit de illegaliteit, aldus Van der Goes 
van Naters.17 sdap-Kamerlid L.A. Donker was weliswaar verheugd dat bij de formatie van het 
kabinet-Schermerhorn-Drees afspraken waren gemaakt over het herstel van het parlement, 
maar hij had vraagtekens bij de opvattingen van minister Beel, die een van de medeopstellers 
was geweest van het Eindhovens Adres.18 De liberale fractieleider S.E.B. Bierema had moeite 
met de rol van de Nationale Adviescommissie – een door de regering ingestelde commissie van 
verzetsleden en politici die haar moest bijstaan bij de voorbereiding van het noodparlement – 
omdat zij voor de resterende Kamerzetels enerzijds de leden mocht voordragen en anderzijds 
de helft van de leden van de benoemingscommissie leverde.19 A.M. Joekes – fractieleider van 
de Vrijzinnig-Democratische Bond, die in 1946 zou opgaan in de pvda – constateerde echter 
dat een groot deel van Nederland al langer dan een jaar was bevrijd en dat de regering eerder 
had toegezegd dat de volksvertegenwoordigingen direct zouden worden hersteld.

De katholiek G.A.M.J. Ruijs de Beerenbrouck sloot zich aan bij de verwijten van Schouten 
en noemde diverse gelegenheden waarbij het kabinet op onjuiste gronden de verkiezingen op 
de lange baan hadden geschoven: ‘Het recht daartoe echter mist gij.’ Het kabinet zou daarom 
volgens hem strafbaar zijn; de rechtsstaat was in het geding.20 De Wilde verweet het kabinet 
– minister van Binnenlandse Zaken Beel voorop – inconstitutioneel handelen en riep het op 
alsnog zo snel mogelijk verkiezingen uit te schrijven.21 De katholiek F.J.H. Bachg wees de critici 
erop dat de regering zo snel mogelijk de volksvertegenwoordiging wilde herstellen en dat de 
Nationale Adviescommissie was voortgekomen uit het volk. De sgp’er P. Zandt veegde daar 
echter de vloer mee aan en verweet de regering dat zij de volksvertegenwoordiging muilkorfde.

Nagenoeg unaniem veroordeelde de Kamer het feit dat Nederland een half jaar lang was 
bestuurd zonder volksvertegenwoordiging. Breed gedeeld was ook de afkeuring van de door 
het kabinet voorgestelde procedure om de opengevallen Kamerzetels te laten invullen door 
een uit parlementsleden en leden van het georganiseerd verzet samengestelde bestuurscom-
missie. De Kamerleden waren het er bovendien niet mee eens dat zij als Tijdelijke Kamer geen 
andere bevoegdheden kregen dan het goedkeuren van het wetsontwerp voor de voorlopige 
Staten-Generaal.

In Londen was de regering beïnvloed geweest door de ongenoegens en onlustgevoelens uit 
de jaren dertig en de daarmee samengaande twijfel over het parlementaire stelsel.22 Aangezien 
de regering nu eenmaal het parlement bijeengeroepen had en de leden zo eensgezind hun 
afkeuring lieten blijken, kon zij niet om de bezwaren heen. Premier Schermerhorn verklaarde 
dan ook dat de regering ‘geenszins doof was, noch in de toekomst wenscht te zijn voor den 
hartekreet van de heeren Schouten en de Wilde’.23
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Ook de pers volgde het debat met argusogen. De liberale nrc vond herstel van het parle-
ment het ‘eerstnoodige’. ‘Ware representatie zonder verkiezingen is niet te verkrijgen’, vond 
de krant, maar met het parlement van voor de oorlog kon in eerste instantie worden volstaan 
omdat de politieke samenstelling ervan stabiliteit vertoonde en dit parlement al een verschei-
denheid van politieke richtingen bezat. Het voorstel van de regering om de weggevallen en 
gezuiverde leden via benoeming aan te vullen, vond zij ‘lapwerk’ en als correctie op de toen-
malige verhoudingen ‘een slag in de lucht’.24 De nrc stelde vast dat de regering met het Besluit 
Tijdelijke Staten-Generaal de ‘bevoegdheden van de Kamers had beknot’. De krant hoopte 
dat de tijdelijke Kamer haar parlementaire bevoegdheden van de regering zou terugeisen en 
zich ook zou bekommeren om haar controlerende taak. De nrc meende wel dat de klachten 
over ‘de beknotting van bevoegdheden der tijdelijke Tweede Kamer’ hun uitwerking niet had-
den gemist: het kabinet had zich bereid verklaard tot aanpassing van het Besluit Tijdelijke 
Staten-Generaal waardoor de Tijdelijke Tweede Kamer betrokken zou worden bij ‘daarvoor 
in aanmerking komende onderwerpen van zeer urgenten aard’. Vervolgens beraadslaagde de 
Kamer over de onrust in Nederlands-Indië en over het Handvest der Verenigde Naties.25 De 
regering wist nu dat zij rekening moest houden met het parlement. Bovendien zegde zij toe 
om geen verdere regelingen meer te treffen die op parlementaire behandeling konden wach-
ten, en uiterlijk 1 april 1946 verkiezingen te houden. 
 De verwikkelingen rond de instelling van de Voorlopige Staten-Generaal maken duidelijk 
hoe de regering najaar 1945 de constitutionele verhoudingen onder druk zette, onder andere 
door het parlement buiten werking te laten en vervolgens beperkte bevoegdheden te geven.26 
Tijdens en meteen na de Tweede Wereldoorlog was het parlementaire systeem buiten functie 
geweest. De kloof tussen regering en kiezers was in de eerste plaats fysiek, omdat de Neder-
landse regering naar Londen was gevlucht en het parlement zijn zittingen had gestaakt. De 
uitschakeling van het parlement en de kiezers leidde tot een machtsvacuüm omdat het kabinet 
zich niet hoefde te verantwoorden. Het evenwicht tussen de vier k’s – Koning, kabinet, Kamer 
en kiezers – was verbroken. Het kabinet-Schermerhorn-Drees was een ‘koninklijk kabinet’ en 
droeg de ideeën van koningin Wilhelmina uit. Schermerhorn hoopte met zijn radiotoespra-
ken ‘op de brug’ – als kapitein op het schip van staat – direct de bevolking te bereiken en nam 
aan dat hij via zijn nieuwe communicatieorganisatie Oog en Oor in staat was om de gevoelens 
en wensen onder de bevolking te peilen. De strijd tussen de Tweede Kamer en de regering in 
het najaar van 1945 maakte van het kabinet weer een parlementair kabinet, dat uitsluitend en 
volledig verantwoording was verschuldigd aan de volksvertegenwoordiging.

Hoewel Wilhelmina in Londen haar gang had kunnen gaan en ook in 1945 met gelijkge-
stemden een regering wist te vormen, was de parlementaire traditie diep genoeg geworteld 
om daaraan tegenwicht te bieden. Anders dan in de jaren dertig was er besef dat democra-
tie alleen kon bestaan als partijen constructief zouden samenwerken en programmatisch te 
werk zouden gaan, in plaats van onverkort aan hun beginselen vast te houden. Zo bleek uit 
het debat in oktober 1945 dat er na de oorlog groot vertrouwen bestond in de parlementaire 
democratie. Het conflict liet nog eens zien dat ministeriële verantwoordelijkheid geen vast-
staand begrip is, maar een instrument in de relatie tussen de staatsmachten.27
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Een Scandinavisch model voor de kiezers?

Sinds de jaren zeventig van de twintigste eeuw wordt gedebatteerd over de vraag of het verstan-
dig zou zijn om de Koning buiten de regering te plaatsen. Als hoofd van de regering was de vorst 
betrokken bij de kabinetsformatie. Het was de taak van het staatshoofd om een informateur of 
een formateur te benoemen. Deze rol van het staatshoofd bij de kabinetsformatie was politiek 
van aard omdat het staatshoofd daarbij voor een keuze kon komen te staan, terwijl de nog aan te 
wijzen ministers voor de uiteindelijk genomen beslissing verantwoordelijk waren.

Voorstanders van het idee om de Koning buiten de regering te plaatsen, menen dat deze 
als onpartijdig staatshoofd buiten de wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht zou 
moeten staan. Dit idee van een pouvoir neutre gaat terug op het gedachtegoed van de Franse 
denker Benjamin Constant (1767-1830), die het Duitse model van het koninklijk kabinet te 
reactionair en het Engelse van een parlementair kabinet te radicaal vond. De vorst moest geen 
onderdeel van de uitvoerende macht zijn, maar een zelfstandige en onafhankelijke positie 
innemen, die de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke machten in evenwicht kan houden. 
Volgens het model van Constant had de Koning echter nog wel degelijk zelf macht, zoals het 
benoemingsrecht van ministers.28

Deze opvatting van de monarchie als neutrale constitutionele macht is invloedrijk gewor-
den. In Zweden koos men in 1975 voor een grondwettelijk neutraal (ceremonieel) koning-
schap. Sindsdien maakt de Zweedse monarch niet langer deel uit van de regering en bezit 
hij geen aparte bevoegdheden meer. Hij speelt dan ook geen rol bij de kabinetsformatie. In 
plaats daarvan houdt de Zweedse monarch zich bezig met representatieve taken. Interessant 
is dat ook in het Nederlandse koningschap ceremonie en uiterlijk vertoon steeds meer op de 
voorgrond staan. De recente herziening van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer, 
waardoor de rol van de Koning bij de kabinetsformatie wordt teruggedrongen ten gunste van 
die van de Tweede Kamer, lijkt hieraan uitdrukking te geven. De monarch leidt niet langer 
de kabinetsformatie, maar geeft alleen zijn goedkeuring aan het uiteindelijke resultaat. Dat 
betreft overigens nog een reliek uit het verleden, omdat het parlement volgens de volledige en 
exclusieve ministeriële verantwoordelijkheid alleen rekenschap kan vragen aan het kabinet.29

Het lijkt alsof de kiezers tegenwoordig de politiek in hun greep hebben, maar eigenlijk is 
het andersom. De kiezers hebben weinig of niets in te brengen. Het maakt relatief weinig uit 
op welke partij ze stemmen, omdat de partijen pas in coalitie en met aan hun gelieerde belan-
gengroeperingen het regeringsbeleid bepalen. De band tussen kiezer en gekozene is nagenoeg 
doorgeknipt.

Conclusie: wie is de baas in Nederland?

Sinds tweehonderd jaar beschikt Nederland over een constitutionele monarchie. Het staats-
bestel is sindsdien niet ingrijpend veranderd. Dat was wel anders in de periode tussen 1795 
en 1813, waarin het ene na het andere bewind elkaar opvolgde. Deze continuïteit lijkt positief, 
want er is sprake van stabiliteit en consistentie, maar het heeft ook negatieve aspecten, zoals 
starheid en stilstand. Bovendien is de afgelopen tweehonderd jaar weinig uitvoering gege-
ven aan de in de achttiende eeuw opgekomen ideeën over het ideale staatsbestel en de ideale 
volksvertegenwoordiging. Toen men in 1863 bij de herdenking van vijftig jaar constitutionele 
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monarchie een standbeeld voor de initiator Van Hogendorp wilde oprichten, zag de libe-
rale rechtsgeleerde J.Th. Buys daarvoor weinig aanleiding, omdat de liberale ideeën van Van 
Hogendorp nog steeds niet in praktijk waren gebracht.30

In de politiek gaat het om de balans tussen de constitutionele machten, waarbij de minis-
teriële verantwoordelijkheid fungeert als evenwichtsmechanisme. Dat betekent echter ook dat 
er een disbalans kan ontstaan tussen die machten – zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog – en 
dat er een constitutionele macht tussenuit kan vallen. Het parlement heeft tegenwoordig als 
het Huis van het volk het politieke primaat, maar ‘parlement’ en ‘democratie’ zijn verschil-
lende begrippen. Er bestaat een grote kloof tussen kiezer en gekozene. De democratie bestaat 
vandaag de dag vooral uit politieke partijen en belangengroeperingen en overgeleverde niet-
democratische instituties. Het politieke systeem staat nauwelijks open voor verandering. 
Optredens zoals dat van de rebel Pim Fortuyn tegenover de regenteske Ad Melkert in 2001-
2002 laten zien hoe moeilijk bestaande politieke verhoudingen en tradities te doorbreken zijn. 
Fortuyn wist kortstondig de praktijk naar zijn hand te zetten, maar de regels zijn bestendig 
gebleken en per saldo is er voor de burger weinig veranderd. Ondanks pogingen daartoe sinds 
1848 is de Eerste Kamer niet afgeschaft en heeft de Raad van State nog steeds een dubbelrol 
als adviseur over wetgeving enerzijds en rechtsprekend orgaan over die wetgeving anderzijds.

Het parlement is een overgeleverd instituut, maar het beweegt wel. Was het in de negen-
tiende eeuw een elitaire gesloten club van vooral juristen, tegenwoordig staat het lidmaatschap 
open voor eenieder die zich in de partijpolitiek weet te profileren. De kiezers hebben echter 
weinig invloed. Zij kunnen hun vertegenwoordigers kiezen en invloed proberen uit te oefenen 
op het politieke programma, maar uiteindelijk is het de politieke partij die alles bepaalt, onder 
invloed van schaduwmachten als belangenverenigingen, lobbyisten en journalistiek. Kortom: 
het zijn vooral de politieke partijen die het parlement en de kiezers manipuleren. Het is de 
vraag hoe de kiezers zich verder als constitutionele macht zullen ontwikkelen. De herdenking 
van tweehonderd jaar constitutionele monarchie zou wellicht vooral moeten worden gezien 
als een gelegenheid om het politieke bestel te bezien en na te gaan of het niet beter kan.
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‘Wat is de constitutionele monarchie eigenlijk?’*
De drie eerste Nederlandse koningen, de ministers en het parlement* 

Jeroen Koch, Dik van der Meulen en Jeroen van Zanten 

‘De koning alleen besluit’

Op het eerste gezicht lijkt er in het politieke bestel weinig veranderd sinds 1815, toen de grond-
wet voor het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden tot stand kwam. Er waren twee Kamers, 
net als nu, die samen de Staten-Generaal vormden: een term die ook toen al aan voorbije 
tijden herinnerde. Gijsbert Karel van Hogendorp, de man aan wie de Oranjes bijna alles te 
danken hadden, had het archaïsche begrip van een nieuwe betekenis voorzien. Toen hij in 
1813 zijn Schets eener grondwet schreef, vond hij het van belang de suggestie van continuïteit te 
wekken, alsof de ‘Franse tijd’ van 1795 tot 1813 niet meer was geweest dan een breuk. Door deze 
terminologie – maar ook met paragrafen die naar een verder verleden terugwezen – plaatste 
hij de grondwet in een lange traditie van staatsregelingen sinds de Unie van Utrecht. Zo zou, 
hoopte hij, het nieuwe Oranjebewind legitimiteit krijgen.

Die ontstaansgeschiedenis alleen al wijst erop dat de verschillen tussen het huidige staats-
rechtelijke systeem en dat van de beginjaren van het koninkrijk niet groter konden zijn. De 
Staten-Generaal waarmee Willem Frederik als soeverein vorst in 1814 had samen te werken, 
bestonden in eerste instantie uit één Kamer. De leden waren afkomstig uit de negen ‘Provin-
ciën of Landschappen’ die Nederland toen telde, en vertegenwoordigden ‘het geheele Neder-
landsche volk’. Het was nooit de bedoeling geweest dat deze nieuwe Staten-Generaal overdre-
ven veel invloed zouden krijgen, maar voor de Oranjevorst kon de parlementaire zeggenschap 
niet gering genoeg zijn.

Vanaf het moment dat Van Hogendorp hem eind 1813 zijn Schets had overhandigd, pro-
beerde Willem Frederik de macht van het beoogde parlement terug te dringen en zoveel 
mogelijk vorstelijke prerogatieven in de wacht te slepen. Hij slaagde wonderwel in zijn opzet. 
De 55 ‘Edel Mogende Heeren’, zoals de Kamerleden moesten worden aangesproken, hadden 
volgens de Grondwet van 1814 wetgevende macht, maar meer dan verwerpen of goedkeuren 
konden ze niet. Eer het tot een serieuze politieke krachtmeting tussen de soeverein vorst en 
de Staten-Generaal kon komen, was de grondwet echter alweer aan herziening toe (in feite 
gaat ook de tegenwoordige Grondwet terug op die van 1814: een echte nieuwe grondwet heeft 
Nederland sindsdien niet gehad). Nadat in het voorjaar van 1815 duidelijk was geworden dat 
de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden zouden worden samengevoegd, stelde Willem 

* Deze bijdrage is gebaseerd op de drie biografieën van de eerste Nederlandse koningen, Willem 
i, Willem ii en Willem iii, die eind november 2013 zullen verschijnen: Jeroen Koch, Koning Wil-
lem i 1772-1843 (Amsterdam 2013); Jeroen van Zanten, Koning Willem ii 1792-1849 (Amsterdam 
2013); Dik van der Meulen, Koning Willem iii 1817-1890 (Amsterdam 2013).
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Frederik voor het Verenigd Koninkrijk een nieuwe grondwetscommissie in. De gemachtigde 
notabelen in de Zuidelijke Nederlanden verwierpen de voorgestelde grondwet, maar daar wist 
de vorst, die zichzelf in maart tot koning had uitgeroepen, wel een oplossing voor. Hij telde 
de zuiderlingen die op kerkelijke gronden tegen hadden gestemd bij de voorstemmers op. 
Vervolgens voegde hij ze samen met de noorderlingen, die unaniem hadden voorgestemd, et 
voilà: de overgrote meerderheid bleek het ontwerp te steunen.

De arithmétique hollandaise, zoals de gebelgde zuiderlingen dit staaltje van vorstelijk 
machtsvertoon noemden, was symbolisch voor de wijze waarop Willem i aan zijn koning-
schap gestalte zou geven. Hoewel de nieuwe grondwet enkele bepalingen bevatte die liberaal 
of modern aandeden, zoals persvrijheid, het recht van petitie en vrijheid van godsdienst, was 
de toch al beperkte invloed van het parlement nog verder teruggedrongen: voortaan zouden 
de Staten-Generaal immers uit twee Kamers bestaan, waarvan de Eerste bestond uit leden die 
de Koning zelf benoemde. ‘La ménagerie du Roi’, zo stond de Eerste Kamer bekend, ofwel ‘de 
dierentuin van de koning’, en zo gedroeg ze zich ook. Met de Eerste Kamer naast zich had de 
toch vleugellamme Tweede Kamer amper nog mogelijkheden het beleid van koning en minis-
ters te beïnvloeden.

Het was precies zoals Willem i het wilde. ‘De koning alleen besluit,’ stond er in artikel 73 
van de Grondwet van 1815, en daar hield hij zich aan – veel sterker dan de Grondwet had 
bedoeld, want hij zorgde ervoor dat zijn beslissingen nauwelijks door het parlement werden 
beoordeeld. Van ministeriële verantwoordelijkheid, waarover ook in de beginjaren van zijn 
koningschap wel eens voorzichtig werd gesproken, wilde hij niets weten. ‘Wat zijn ministers?’ 
vroeg hij A.F.J.A. van der Duyn van Maasdam, voormalig lid van het Driemanschap dat de 
terugkeer van de Oranjes had voorbereid. Willem i gaf zelf het antwoord: ‘Volstrekt niets… 
Ik kan zonder ministers regeren, of wie mij goeddunkt aan het hoofd van de ministeriële 
departementen plaatsen.’ Want, besloot hij: ‘[I]k alléén ben de man die handelt en voor zijn 
daden verantwoordelijk is.’

In 1818, drie jaar nadat hij koning der Nederlanden was geworden, breidde Willem i zijn 
macht uit door de invoering van de zogeheten Blanketwet, waarmee hij ervoor zorgde dat op het 
niet naleven van zijn Koninklijke Besluiten strafvervolging kwam te staan. Daarmee kregen zijn 
besluiten dus kracht van wet. De Staten-Generaal hadden er vrijwel niets meer over te zeggen. 
Ook het enige belangrijke terrein waarop ze nog wel iets in te brengen hadden, de rijksfinan-
ciën, probeerde de koning aan hun controle te onttrekken. Hij deed dat om te beginnen door 
de begroting te splitsen in een ‘buitengewoon’ jaarlijks en een ‘gewoon’ tienjarig deel, en door in 
1822 het Amortisatie-Syndicaat op te richten, een fonds dat bedoeld was om de staatsschuld op 
te lossen maar dat in de praktijk zou uitgroeien tot een ondoorgrondelijke constructie waarin 
overheidsgelden en -schulden en het persoonlijk kapitaal van de koning volstrekt door elkaar 
liepen. Het was een kluwen die misschien alleen Willem i nog overzag – al is zelfs dat niet zeker –, 
maar die voor parlementsleden onontwarbaar was en dus niet te controleren.

Toch hadden de Kamerleden één troef die de koning (hoe graag hij ook wilde) hun niet 
wist af te nemen: ze konden begrotingen verwerpen. En dat deden ze: in 1819 en in 1829 nog 
eens. De politieke consequenties daarvan waren aanzienlijk, omdat deze begrotingen in feite 
tienjarenplannen waren. Willem i was telkenmale furieus als de Kamer de begrotingsontwer-
pen ‘ter nadere overweging’ naar de regering terugstuurde. ‘Men wil mederegeren, admini-
streren; eene vergadering van honderdentien leden,’ riep hij in 1829 verontwaardigd uit.
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De begrotingsperikelen leidden in 1829 dan ook tot een heuse gezagscrisis in het koninkrijk. Na 
jaren van groeiende onvrede in de Zuidelijke Nederlanden grepen de parlementariërs uit die 
provincies hun kans door eindelijk eens een politieke daad te stellen. Jarenlang hadden ze lijd-
zaam toegezien hoe de koning met zijn taalbesluiten, persvervolgingen en godsdienstpolitiek 
zijn Zuidelijke onderdanen van zich vervreemdde. Het stemmen over de tienjarige begroting 
was uiteraard niet uitgevonden om andere dan financiële aspecten van het regeringsbeleid te 
beoordelen, maar kon daartoe wel worden aangewend. ‘Wat is de constitutionele monarchie 
eigenlijk,’ vroeg het Kamerlid Charles de Brouckère, ‘wanneer aan de ene kant de ministers 
die trouw hebben gezworen aan de Grondwet, haar zonder gevaar kunnen schenden, terwijl 
aan de andere kant de begroting geen doeltreffend middel zou mogen zijn om het herstel der 
grieven te bewerkstelligen?’ De andere parlementariërs uit het Zuiden dachten er ook zo over, 
net als een aantal Kamerleden uit het Noorden. Zodoende werd de tienjarige begroting in mei 
1829 door een solide meerderheid weggestemd.

Als ze werden getergd, leken de Staten-Generaal dus een vuist te kunnen maken. In de prak-
tijk bleek het echter om niet meer dan een slap handje te gaan: een halfjaar later stemde de 
Tweede Kamer alsnog in met een nagenoeg ongewijzigde begroting. De Noordelijken hadden 

Koning Willem i legt op 30 maart 1814 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam de eed op de Grondwet af in het 

bijzijn van de ‘notabelen’

[Foto van een prent: Nationaal Archief/Spaarnestad]
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hun bekomst gekregen van de aanhoudende weerspannigheid van hun Zuidelijke collega’s en 
schaarden zich, gesteund door enkele loyalisten uit het Zuiden, eensgezind achter de regering.

Na de afscheiding van België was de koning verlost van zijn voornaamste opposanten in 
de Staten-Generaal. Weliswaar klonk de roep om liberale hervormingen steeds luider, maar 
dat geluid kwam van radicalen als Dirk Donker Curtius, die geen zitting hadden in de Tweede 
Kamer. Willem i kon zijn autoritaire bewind een tijdlang min of meer voortzetten, maar niet 
voor eeuwig. Aan het eind van de jaren 1830 lag hij steeds meer onder vuur als gevolg van een 
snel slechter wordende binnenlandse economie. Een van de belangrijkste oorzaken daarvan 
was de koning zelf. Hij weigerde de Belgische onafhankelijkheid te erkennen, waardoor het 
Nederlandse leger jarenlang gemobiliseerd bleef. Deze onbetaalbare politiek leidde tot grote 
ontevredenheid, niet alleen onder het volk maar ook in de volksvertegenwoordiging. Nadat 
ten slotte zelfs Willem i zich bij de losmaking van het Zuiden, in 1838, had neergelegd, werd 
een grondwetswijziging noodzakelijk. Iedereen hield het voor onvermijdelijk dat de verhou-
dingen tussen parlement en regering ingrijpend zouden worden herzien. De enige die dat niet 
scheen in te zien, was de koning. Hij deed enkele zuinige toezeggingen, waarmee de Kamer-
leden geen genoegen namen. Toen in 1839 bovendien uitlekte dat hij een rooms-katholieke 
Belgische gravin ten huwelijk had gevraagd, was hun geduld op. Ze eisten ronduit ingrijpende 
hervormingen.

De grondwetsherziening die in 1840 tot stand kwam, was veel minder drastisch dan veel 
opposanten hadden gehoopt, maar voor Willem i ging die al te ver. De Staten-Generaal kre-
gen meer toezicht op Rijksfinanciën en er kwam een ministeriële verantwoordelijkheid, zij 
het strafrechtelijk, niet politiek. De bepaling dat de Koning gerechtigd was alleen besluiten te 
nemen, verdween uit de Grondwet. Willem i stemde met de constitutionele wijzigingen in, 
maar was niet van plan met zulke beperkingen verder te regeren. Op 7 oktober 1840 trad hij 
af. Toch had het debat over de grondwetsherziening van 1840 – in feite één langgerekte motie 
van wantrouwen tegen Willem i – winst opgeleverd. Voor iedereen was duidelijk geworden 
dat een constitutionele koning niet tegelijkertijd onschendbaar en politiek actief kon zijn. Het 
zou echter tot 1848 duren voordat daar constitutionele consequenties aan werden verbonden. 

‘Tegen klagten ben ik gehard’

Van zijn opvolger, koning Willem ii, hadden de veranderingsgezinden betere verwachtingen. 
Als Prins van Oranje kwam hij meer dan eens in botsing met zijn vader, en niet zelden waren 
politieke meningsverschillen daarvoor de aanleiding. In november 1819 ontpopte hij zich als 
een veranderaar bij uitstek. De 27-jarige prins had op dat moment al een bewogen loopbaan 
achter de rug: hij had menig veldslag tegen de legers van Napoleon geleid en was in 1815 
bij Waterloo zelfs gewond geraakt – wapenfeiten die hem in het buitenland beroemder en 
in eigen land populairder hadden gemaakt dan zijn vader. In 1817 en 1818 was hij korte tijd 
minister van Oorlog, waarbij duidelijk werd – hoewel niet voor het eerst – dat vader en zoon 
volstrekt niet in staat waren samen te werken. Al na enkele maanden werd de jonge Willem 
door zijn vader op non-actief gesteld en niet lang daarna ontslagen. Vanaf dat moment zocht 
hij de oppositie tegen zijn vader.

In 1819 bleek de Prins van Oranje het in bijna alles wat er politiek werkelijk toe deed, met zijn 
vader oneens te zijn. Hij zocht daarbij steun bij Van Hogendorp, die in toenemende verbittering 
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had aanschouwd hoe de koning zich tot een alleenheerser had ontpopt. Gezwegen had de graaf 
niet, wat hem zijn titel minister van Staat had gekost. Hij diende de kroonprins van advies over 
de financiële toestand van het land, de ministeriële verantwoordelijkheid en de organisatie van 
de rechterlijke macht. Van Hogendorp vond een willig oor, zoals op 24 december duidelijk werd. 
Die dag nam de prins plaats in zijn loge in de Tweede Kamer, van waaruit hij de debatten volgde 
over de tienjaarlijkse begroting. Toen Van Hogendorp het woord voerde, was de instemming 
vanuit de prinselijke loge voor iedereen hoorbaar. De Prins van Oranje stond in zijn bijval niet 
alleen: vier van de vijf begrotingsonderdelen werden verworpen.

De koning was hevig verontwaardigd, en dat werd niet minder toen hij twee maanden 
later van zijn zoon een brief ontving waarin die, in zijn hoedanigheid van Staatsraad, nog eens 
liet weten hoezeer hij het met Van Hogendorp eens was. De regering, betoogde de kroonprins, 
moest handelen in overeenstemming met de wensen van het parlement. In een gesprek tussen 
vader en zoon liep het verschil van mening hoog op.

In de jaren die volgden, toonde de Prins van Oranje nog regelmatig zijn liberale inborst. 
Als lid van de Raad van State verkondigde hij standpunten die hij bepaald niet deelde met zijn 
vader. P.J. Elout van Soeterwoude, commies bij de Raad van State, schreef in zijn memoires 
dat de prins zich nadrukkelijk inliet met politieke kwesties en dikwijls het politieke debat 
opzocht. Dit deed hij tijdens de reguliere vergaderingen, maar ook na afloop: ‘Op talrijke 
diners en reünies zoo te hove als elders, zette hij, soms ook met mij, de discussies voort. Zoo 
bijvoorbeeld over de [...] wet van volkomen vrijheid van onderwijs, of die van hoon en laster.’

De prins maakte, als het zo uitkwam, ook ten eigen bate gebruik van zijn contacten in 
de Tweede Kamer. In 1815 had zijn vader hem een eigen paleis in Brussel beloofd, te bouwen 
op staatskosten. Omdat hij de overheidsfinanciën moeilijk rond kreeg, stelde de koning dit 
project echter uit tot 1825, tot ontstemming van de Prins van Oranje, wiens tijdelijke (maar 
riante) Brusselse onderkomen in 1820 was uitgebrand. Omdat de koning bij zijn standpunt 
bleef, klopte de prins aan bij de Staten-Generaal. Met succes: hij wist de Tweede Kamer zover 
te krijgen dat zij een miljoen gulden voor zijn nieuwe paleis beschikbaar stelde. Toch zou het 
pas in 1828 worden opgeleverd, twee jaar voordat de Belgen zich voorgoed van de Oranjevor-
sten zouden ontdoen.

De uitspraak dat Willem ii in 1848 in 24 uur van zeer conservatief zeer liberaal werd, kent 
iedereen, maar het omgekeerde was veeleer het geval toen hij in 1840 zijn vader opvolgde 
als koning der Nederlanden. Hij was geen verstokte schrijftafelbestuurder, zoals Willem i, en 
voelde zich in zijn nieuwe ambt eigenlijk niet op zijn plaats. Toch klampte hij zich, eenmaal 
koning, krampachtig vast aan zijn bevoegdheden. Het adagium dat de koning alleen besloot, 
ging ook voor Willem ii steeds meer op.

Vanaf 1842 stak de ontevredenheid over de Grondwet de kop weer op. De wijzigingen van 
1840 waren volgens de liberalen, in en buiten het parlement, onvoldoende geweest. Het gemor 
ontging de koning niet: op 28 oktober 1843 zei hij tegen enkele Kamerleden dat hij ‘de belan-
gen des lands naauwlettend bleef gadeslaan’. De natie kon erop vertrouwen dat hij niet zou 
verzuimen bij te dragen aan de ‘wezenlijke verbetering van onzen inwendigen toestand’. Op 
zichzelf was dit geen schokkende mededeling, ware het niet dat de koning eraan had toege-
voegd ‘dat dit bepaaldelijk zoo was ten aanzien van den grondwet’. Zowel de Staten-Generaal 
als de natie konden erop rekenen dat hij met een herziening zou instemmen als hiertoe de 
noodzaak bestond.
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De ministers, in meerderheid niet bijzonder geporteerd voor veranderingen, reageerden ver-
rast. Tegenover hen had koning Willem ii zich altijd wars getoond van vernieuwingen. Hij 
vond het onduldbaar dat de bewindslieden wetten bij het parlement moesten ‘afbedelen’, zoals 
hij het noemde. Waar het volk behoefte aan had – zo vonden koning en ministers – was ‘werk 
en brood’, en geen nóg liberalere grondwet, laat staan rechtstreekse verkiezingen. Volgens hen 
kwam het verlangen naar een grondwetsherziening door de economische malaise waarin 
Nederland verkeerde. Als de economie zich eenmaal had hersteld, zou de roep om verande-
ring vanzelf verstommen.

Hoe zijn veranderde inzichten tot stand waren gekomen, vertelde Willem ii de journalist 
Henri Box, die hem eens vroeg of het waar was dat hij in het begin van zijn koningschap 
liberalen als Thorbecke en Donker Curtius in de regering had willen opnemen. Dat klopte, 
antwoordde de koning: 

Ik meende vroeger ter goeder trouw dat men deze Heeren onder het bestuur mijns vaders 
miskende en niet naar waarde behandelde. Sedert ik, intusschen, zelf het roer in handen 
heb, en in de gelegenheid was hunne beginselen te toetsen aan het wezenlijke belang en 
de behoeften des lands, heb ik al het onpraktische en verderfelijke dier beginselen leren 
inzien en mij overtuigd, dat men met die lieden het staatsgebouw zeer gemakkelijk kan 
omverwerpen.

Willems toenemende behoudzucht was mede ingegeven door de denkbeelden van zijn zwa-
ger, tsaar Nicolaas i, over politieke veranderingen. De tsaar aller Russen was de politiek ten 
westen van de lijn Berlijn-Wenen al snel te liberaal. Ook elders in Europa stonden vorsten in 
de regel niet open voor veranderingen. Als een van hen, door binnenlandse politieke ontwik-
kelingen gedwongen, tot liberaliseringen besloot, kwam hem dat terstond op een internatio-
nale monarchale reprimande te staan. Daar kwam bij dat het voorbeeld van de weinige landen 
waar het politieke liberalisme wel voet aan de grond had gekregen, zoals Frankrijk en België, 
leerde dat dit alleen maar tot verdeeldheid en corruptie leidde. De geschiedenis had uitgewe-
zen dat dit gevaar ook voor Nederland bestond: provinciale tegenstellingen, particularisme 
en religieuze rivaliteiten lagen altijd en overal op de loer. Als koning had hij er dagelijks mee 
te maken: de rekesten van boze protestanten en katholieken over onderwijs, kerkenbouw en 
processies stapelden zich in zijn werkkamer op. Willem vond dat de Kroon te allen tijde moest 
toezien op de eenheid van de natie en niet mocht toegeven aan de waan van de dag. ‘Tegen 
klagten ben ik gehard’, zei hij. ‘Dit is de ziekte van den dag.’

Zo kwam het dat Willem ii in 1844 weinig leek op te hebben met de liberale voorstellen 
van de zogeheten Negenmannen, onder wie Thorbecke, om de Grondwet ingrijpend te her-
zien. Dat hij vier jaar later wel instemde met een grondwetswijziging die nog veel verder ging, 
was zonder twijfel mede het gevolg van de revoluties in omringende landen – en het was zeker 
een breuk met zijn denken en handelen in de jaren waarin hij koning was. Maar wie verder 
terugkijkt, naar de jaren waarin hij nog geen koning was, moet tot de conclusie komen dat hij 
vooral onder druk van omstandigheden een man van het behoud was geworden. In zijn hart 
was hij een liberaal gebleven, wat ook de gretigheid verklaart waarmee hij de veranderingen 
omarmde, toen hij daartoe eenmaal had besloten.
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‘Comment faire?’

De derde Koning der Nederlanden, Willem iii, keek er geheel anders tegenaan. Als Prins van 
Oranje had hij enkele malen geprotesteerd tegen mogelijke veranderingen in de Grondwet. 
Net als zijn vader was hij, eenmaal volwassen, lid geworden van de Raad van State, en in die 
hoedanigheid was hij in de gelegenheid zijn stem te laten horen. In februari 1844 zette hij 
zijn standpunten uiteen over de Grondwet en de onderdelen daarvan die voor wijziging in 
aanmerking kwamen. Hij presenteerde zich als een bedachtzame troonopvolger: iemand die 
zich ervan bewust was dat niet altijd alles bij het oude kon blijven, maar tegelijk op terughou-
dendheid moest aandringen. Hij waarschuwde voor al te ‘vrijzinnige beginselen’, maar – zo 
vervolgde hij – ‘ook even zoo verre zij van mij het denkbeeld verwijderd dat men alles door de 
regering zie vasthouden’. Het is zeer de vraag of hij dit meende. Wie zijn nota en andere tek-
sten uit die tijd (geschreven in het merkwaardige Nederlands van iemand die gewend was in 
het Frans te denken en te schrijven) nauwkeurig las, kon moeilijk ontgaan dat hij wel degelijk 
vasthield aan ‘alles door de regering’ – lees: de Koning.

Dat werd overduidelijk toen zijn vader eind 1847 toegaf aan de druk om eindelijk toch 
een aantal gematigde grondwetswijzigingen serieus te overwegen. De Prins van Oranje was 
daarbij betrokken, als lid van de Raad van State en in dit geval ook als troonopvolger – iets wat 
temeer opviel daar de koning hem tot dan toe zoveel mogelijk buiten staatszaken had gehou-
den. Van veranderingen moest de prins toen heel weinig meer hebben, en al helemaal niet als 
ze door binnenlandse radicalen en buitenlandse woelingen werden afgedwongen. ‘Het woord 
eens Konings moet vast staan als een rots,’ verzekerde hij meer dan eens. Algehele mobilisatie 
van het leger leek hem een veel betere reactie op dit soort pressie dan eraan toegeven.

Toen zijn vader in maart 1848 Thorbecke en enkele geestverwanten opdracht gaf tot een 
grondwetswijziging die veel verder ging dan alle voorgaande voorstellen, reageerde de jongere 
Willem in eerste instantie niet. Maar dat zijn zwijgen geen teken van instemming was, wist 
iedereen. Het belangrijkste artikel in de door Thorbecke herschreven Grondwet was onge-
twijfeld het 53ste: ‘De Koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk’ – een wel 
zeer beknopte formulering, maar de prins begreep, mogelijk gesouffleerd door raadgevers, 
wat dit kon betekenen voor de invloed van de koning. Daarnaast merkte hij op hoezeer de 
invloed van het parlement zou toenemen. Hij zag in de herziene Grondwet, die in november 
1848 zou worden afgekondigd, een ontoelaatbare inperking van de koninklijke macht. Hij liet 
de koning weten van zijn rechten op de troon af te zien.

Dit leidde tot een verbeten discussie tussen vader en zoon. De vorst wees de prins op de 
onmogelijkheid van diens stap: een koning kon wel abdiceren, maar een kroonprins kon, ook 
volgens de oudere edities van de grondwet, de troon niet weigeren. De prins leek ongevoelig 
voor dit argument en voor de andere overwegingen van zijn vader, die zich uitstrekten van het 
landsbelang tot de goddelijke voorzienigheid. In januari 1849 nam hij de boot naar Engeland, 
zijn ouders en adviseurs in onzekerheid achterlatend. Zij hadden één troost: de prins mocht 
dan niet bereid zijn tot regeren, vooralsnog was het koning Willem ii die op de troon zat.

Amper twee maanden later sloeg het noodlot toe. Op 17 maart overleed de koning onver-
wacht, 56 jaar oud. Een dag later proclameerden de ministers in de Nederlandsche Staatscou-
rant:
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Willem de Derde is Koning der Nederlanden.
De geheele natie is Hem trouw verschuldigd. […]
Wij verwachten dat een ieder in zijne betrekking, doordrongen van liefde voor het 

beminde Huis van Oranje, met kalmte en met warme vaderlandsliefde zal medewer-
ken, om door eene rustige houding, onder den zegen Gods, het welzijn des Vaderlands 
te bevorderen.

Wij zullen, in afwachting van ’s Konings komst, onvermoeid tot hetzelfde doel werkzaam 
zijn.

Er was één probleem: de nieuwe Koning der Nederlanden bevond zich ver weg, op een jacht-
slot ergens in Noord-Engeland, en wist niet beter dan dat hij nog gewoon de Prins van Oranje 
was.

Hij werd echter spoedig van de nieuwe situatie op de hoogte gebracht. Een telegram uit 
Londen zette hem ertoe aan zo snel mogelijk naar de Britse hoofdstad af te reizen. Daar werd 
hij door een kleine Nederlandse delegatie onder leiding van minister van Buitenlandse Zaken 
Lightenvelt als koning ontvangen. Hijzelf was daar nog niet van overtuigd. Eerst in Londen en 
vervolgens tijdens de bootreis terug naar Nederland praatte minister Lightenvelt gedurig op 
hem in, met als resultaat dat Willem zich ten slotte bij het onvermijdelijke neerlegde. ‘Hebt u 
geaccepteerd?’ vroeg zijn vrouw Sophie, die hem op de kade van Hellevoetsluis opwachtte. ‘Ja,’ 
antwoordde hij. ‘Comment faire?’

Wat Willem iii moest doen, zou spoedig blijken. De eerste maanden van zijn regering leek 
alles nog wel mee te vallen: zijn inhuldiging verliep vlekkeloos en de ministers met wie hij 
aanvankelijk te maken kreeg, gaven hem veel ruimte, zodat het hem moet zijn voorgekomen 
dat de grondwetsherziening voor het koningschap geen al te grote gevolgen had. Hij verga-
derde regelmatig met de bewindslieden, en bij de ministeriële vergaderingen waar hij ontbrak, 
was iemand aanwezig die hem van alles op de hoogte hield: A.G.A. van Rappard, de directeur 
van het Kabinet des Konings, die tevens secretaris van de ministerraad was.

Op 5 november 1849 trad, na een voor die tijd ongekend moeizame formatie – waarbij 
vooral de koning een vertragende factor was gebleken – een nieuw kabinet aan, dat minder 
geneigd was rekening te houden met de wensen van de koning. De minister die daarin de 
feitelijke leiding had, was de man wiens naam aan de herziene grondwet was verbonden: 
Thorbecke. Zijn reputatie als hervormer is terecht, maar de verdiensten van zijn eerste kabi-
net worden nogal eens onderbelicht. Zeker zo belangrijk als de grondwetswijziging is immers 
Thorbeckes ‘gewone’ wetgeving geweest, waarmee de constitutionele richtlijnen in de prak-
tijk werden gebracht. Zo bepaalde de grondwet van 1848 dat de Tweede Kamer werd geko-
zen ‘door de meerderjarige ingezetenen, Nederlanders, in het volle genot der burgerlijke en 
burgerschapsregten’. Die bepaling moest echter in een kieswet worden omgezet voordat die 
ingezetenen ook daadwerkelijk naar de stembus konden gaan. Dat is wat Thorbecke als minis-
ter van Binnenlandse Zaken in orde maakte. Ook bracht hij, in een eruptie van ongekende 
werkzaamheid, de Gemeentewet en de Provinciale Wet tot stand. Deze drie ‘organieke wetten’ 
vormen nog altijd de grondslag van het maatschappelijke bestel.

Willem iii zag daar weinig in. Omdat hij inhoudelijk niet tegen Thorbecke was opge-
wassen – zoals niemand overigens in die jaren –, beledigde en bruuskeerde hij hem bij vele 
gelegenheden. De minister, die evenmin uitblonk in tact, ging de confrontatie met de koning 
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op zijn beurt niet uit de weg. Lange tijd stonden de vorst en zijn raadgevers, die behalve de 
ministers een liberale Kamermeerderheid tegenover zich vonden, machteloos. Maar in april 
1853 bleek dat Willems positie zo zwak nog niet was. Tegen de uitdrukkelijke wens van de 
ministers in gaf hij blijk van zijn sympathie voor de tegenstanders van het herstel van de bis-
schoppelijke hiërarchie in Nederland. Daarmee schond hij maar liefst twee grondbeginselen 
van het moderne staatsbestel: de vrijheid van godsdienst en de ministeriële verantwoorde-
lijkheid. De ministers vroegen en kregen hun ontslag. Op verzoek van Willem iii formeerde 
de oudgediende Van Hall vervolgens een veel behoudender ministersploeg, waarna nieuwe 
verkiezingen een overwinning voor het behoud opleverden.

Zo leek de koning als overwinnaar uit de strijd met Thorbecke tevoorschijn te zijn geko-
men. In de jaren die volgden, kende Nederland een serie min of meer behoudende kabinetten. 
Maar geen ervan had de intentie de liberale veranderingen terug te draaien. Ook de jurist  
J.J. van der Brugghen, die vanaf 1856 leiding gaf aan het meest conservatieve kabinet dat het 
land na 1848 zou kennen, waagde zich daar niet aan. Het ontzag voor Thorbecke was te groot, 
en bovendien leek bijna iedereen vrede te hebben met het nieuwe stelsel, ook de mannen die 
bekendstonden als behoudend – dit tot verdriet van Willem iii, die zelfs nog een vergeefse 
poging deed enkele geestverwante politici tot een reactionaire coup over te halen.

Dat nam niet weg dat de koning, als hij wilde, politiek veel had in te brengen. Bij benoe-
mingen van ministers was zijn persoonlijke voorkeur vaak doorslaggevend. Hij stoorde zich 
daarbij lang niet altijd aan parlementaire meerderheden. En mochten de verhoudingen in 
de Tweede Kamer hem toch dwarszitten, dan had hij nog een ander middel: in 1866 en 1867 
ontbond hij tot tweemaal toe het parlement, omdat hij tot elke prijs het zittende conservatieve 
ministerie wilde behouden.

In 1866 nam een meerderheid van de Kamer een motie aan van de antirevolutionair 
L.W.Ch. Keuchenius, die de troebele wijze veroordeelde waarmee het kabinet een van de 
ministers tot gouverneur-generaal van Nederlands-Indië benoemde: de mooiste bestuur-
lijke baan in het koninkrijk. Het had tot het ontslag van het kabinet moeten leiden, maar 
in plaats daarvan ontbond Willem iii de Tweede Kamer. Hij ging zelfs nog verder. Door de 
Kamerontbinding moesten er nieuwe verkiezingen komen. Aan de vooravond daarvan richtte 
de koning zich rechtstreeks tot het volk, door middel van een proclamatie die in alle kranten 
werd afgedrukt en overal werd aangeplakt (de aanplakbiljetten hadden een rood-wit-blauwe 
sierrand, opdat niemand de proclamatie over het hoofd zou zien). Hij verkondigde dat de 
noodzakelijke overeenstemming tussen regering en parlement niet mogelijk was met ‘de jong-
ste zamenstelling van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’. De gedurige kabinetswisselin-
gen verlamden de regering en schaadden het staatsbelang. Daarom riep Willem de kiezers op 
‘aan Zijne roepstem gehoor te geven!’ De impliciete boodschap werd door iedereen begrepen: 
stem conservatief! Veel effect lijkt de oproep niet te hebben gehad – de conservatieven behaal-
den een kleine maar onvoldoende overwinning, die er vermoedelijk los van stond –, maar 
het schandaal dat erop volgde was groot. De koning had zich immers laten verleiden tot een 
partijkeuze.

In november 1867 verwierp de Tweede Kamer de begroting van de minister van Buiten-
landse Zaken, J.Ph.J.A. van Zuylen van Nijevelt. Daarmee keurde het parlement het beleid af 
dat de regering had gevoerd tijdens de hoogst complexe geschillen tussen Frankrijk, Pruisen 
en Nederland over de positie van Luxemburg. Het staatje, waarvan Willem iii groothertog 
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was, dreigde inzet van een oorlog te worden. Die werd voorkomen, maar de Kamer was aller-
minst overtuigd van de wijze waarop Van Zuylen had gemanoeuvreerd. De verwerping van 
zijn begroting had normaal gesproken tot zijn ontslag moeten leiden, en daarmee vermoe-
delijk ook tot het heengaan van het gehele kabinet, maar daarin zag de koning niets. Net als 
in 1866 ontbond hij de Tweede Kamer. De verkiezingen die hierop noodzakelijkerwijs volg-
den, brachten geen verandering in de parlementaire verhoudingen, zodat het conservatieve 
kabinet een weerspannige Kamer tegenover zich hield. In het voorjaar werd de begroting van 
Buitenlandse Zaken opnieuw verworpen, en toen restte er in feite nog maar één oplossing: 
ontslag van het kabinet.

Vanouds worden deze twee affaires, de motie-Keuchenius en de Luxemburgse kwestie, 
gezien als bepalende momenten in de parlementaire geschiedenis. Ze hadden immers duide-
lijk gemaakt dat Koning noch ministers de Tweede Kamer voortaan konden negeren. Tevens 
ziet men ze vaak als een keerpunt in de regering van koning Willem iii. Waar hij zich voor-
heen veelvuldig inliet met politieke zaken, was dat na 1868 amper meer het geval. Het is een 
beeld dat bijstelling behoeft. Het is waar dat de koning zich in het decennium na 1868 zoveel 
mogelijk aan het landsbestuur onttrok, maar in later jaren bevond hij zich toch weer in het 
centrum van de politiek. Hij kreeg opnieuw vat op kabinetsformaties en was in staat minis-
teriële besluiten te beïnvloeden. Daarbij profiteerde hij van de verdeeldheid tussen de liberale 
Kamerleden, die hem in staat stelde conservatieve ministers te benoemen. De belangrijkste 
onder hen was J. Heemskerk Azn, die wel de laatste conservatief werd genoemd. Hij was van 
mening dat de koning veel te zeggen moest hebben en gaf Willem iii dan ook de nodige 
ruimte.

Ten slotte

Er was veel veranderd tussen 1815, toen koning Willem i als eerste Koning der Nederlanden 
was ingehuldigd, en 1890, het jaar waarin zijn kleinzoon Willem iii overleed. Het parlement 
was werkelijk een factor van betekenis geworden en de ministers waren voortaan verantwoor-
delijk voor het landsbestuur. ‘Le Roy décède seul’, het adagium waaraan de eerste Willem zich 
hield, kon Willem iii hem onmogelijk meer nazeggen. Na 1848 werd de Koning meer en meer 
door regels aan banden gelegd. Na de theorie volgde de praktijk, en langzaam maar zeker 
kregen de parlementaire politiek en de besluitvorming de vorm die ze volgens de Grondwet 
moesten hebben. Toch bleef de invloed van de koning ook na 1848 groot. Dat hij boven de 
partijen moest staan, leek Willem iii niet in te zien, en in elk geval gedroeg hij zich er niet naar. 
Pas in de loop van de twintigste eeuw ontwikkelde het koningschap zich werkelijk van een 
parlementaire tegenkracht tot een neutrale macht in het politieke bestel. 
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‘Een apart genre’
Gesprekken van volksvertegenwoordigers met Emma, Wilhelmina, Juliana, 

Beatrix en Willem-Alexander

Remco Meijer1

In de eerste maanden na zijn inhuldiging ontving koning Willem-Alexander een voor een alle 
fractieleiders uit de Tweede Kamer op paleis Noordeinde. Het waren kennismakingsbezoeken, 
ze duurden een uur en vonden plaats op de werkkamer van de nieuwe koning. De reeks visites 
van parlementariërs werd op donderdag 6 juni 2013 ingeluid met een bezoek van de beide 
Kamervoorzitters, Fred de Graaf (Eerste Kamer, vvd) en Anouchka van Miltenburg (Tweede 
Kamer, vvd). Op 13 juni volgden, keurig op volgorde van de fractiegrootte, Halbe Zijlstra van 
de vvd, Diederik Samsom van de pvda en Geert Wilders van de pvv.

Voor zover de voorzitters van de eerste drie fracties iets over de bezoeken loslieten, waren 
de geluiden positief. pvv-leider Wilders, die zich in het verleden kritisch over leden van het 
Koninklijk Huis had uitgelaten, was het meest expliciet. Hij twitterde na afloop: ‘Openhartig 
en aangenaam gesprek gehad met de koning. Onze koning is een sympathieke en energieke 
man.’2 Op vrijdag 28 juni was sp-leider Emile Roemer aan de beurt, en nog net voor het 
zomerreces van de Tweede Kamer, op donderdag 4 juli, kwamen de leiders van cda, d66, 
ChristenUnie, GroenLinks, sgp, 50Plus en Partij voor de Dieren langs. De sfeer was kennelijk 
ook nu goed. cda-leider Sybrand van Haersma Buma: ‘Nederland mag trots zijn op deze open 
en betrokken vorst.’3 

Bezoeken als deze, van parlementariërs aan het staatshoofd, vormen een ongereguleerde 
traditie die al menige hobbel heeft gekend. Van tijd tot tijd zijn ze met discussie omgeven. De 
bezoeken zijn niet geïnstitutionaliseerd. De enige vaste jaarlijkse ontmoeting tussen staats-
hoofd en Kamerleden is op Prinsjesdag (artikel 65 Grondwet). Dan ontvangt een Commissie 
van In- en Uitgeleide de Koning, die naar goed gebruik de troonrede voorleest – al belet de 
Grondwet niet dat bijvoorbeeld de minister-president dat zou doen –, en is er na afloop een 
kort informeel samenzijn.

Strikt genomen zijn bezoeken van Kamerleden aan de regerend vorst niet nodig. Volgens 
artikel 42 van de Grondwet vormt de Koning samen met de ministers de regering (dat de 
formulering voor 1983 anders was, doet in dit verband niet ter zake).4 ‘De Koning is onschend-
baar, de ministers zijn verantwoordelijk,’ zegt het tweede lid van hetzelfde artikel. Artikel 45 
bepaalt dat het de ministerraad is die ‘besluit over het algemeen regeringsbeleid’. Dus naar de 
letter hebben volksvertegenwoordigers en Koning geen bemoeienis met elkaar.

Maar in de politieke praktijk is er natuurlijk wel degelijk een verstandhouding. Voor Wil-
lem-Alexander gold, op het moment dat hij de fractievoorzitters ontving, dat hij nog maar net 
was ingehuldigd in een Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal (artikel 32 Grondwet). 
Daarbij waren, traditiegetrouw, wederzijdse verklaringen van aanhankelijkheid uitgesproken. 
In feite had het daarbij kunnen blijven, maar de nieuwe koning besloot anders. Hij wilde zijn 
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democratische gezindheid tonen, zoals hij dat ook had gedaan in bijvoorbeeld het vraag-
gesprek dat hij voorafgaand aan zijn inhuldiging had toegestaan aan de publieke én (een 
novum) commerciële omroep.

Op de vraag van de televisie-interviewers ‘Mocht de Tweede Kamer ooit besluiten dat 
het koningschap puur ceremonieel zou moeten worden, zou dat dan voor u acceptabel zijn?’, 
antwoordde hij: ‘Als het wetgevingsproces democratisch en volgens de regels van de Grondwet 
gaat, accepteer ik alles. Daar heb ik helemaal geen probleem mee. Daar ben ik Koning voor. 
Als daar een handtekening van mij onder moet komen, dan komt die er.’ En: ‘Het parlement 
is het hoogste orgaan in Nederland.’5

Als best voorbereide troonopvolger uit de Nederlandse geschiedenis wist hij dat Kamer-
debatten over het Koninklijk Huis de afgelopen jaren soms ongemeen fel waren geweest. Als 
historicus wist hij ook dat de relatie tussen het parlement en de regerend vorst in de loop van 
de geschiedenis aan schommelingen onderhevig was geweest.6 Hij wilde een goede start maken.

‘Oranje kan nooit, ja nooit genoeg voor Nederland doen’

Hoe onvergelijkbaar anders lagen de zaken 130 jaar eerder. Koning Willem iii trouwde op  
7 januari 1879 met prinses Emma van Waldeck-Pyrmont, zijn tweede huwelijk. Het lag op dat 
moment niet voor de hand dat Emma veel met de volksvertegenwoordiging te maken zou 

Koning Willem-Alexander ontvangt de voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg, juni 2013

[Foto: anp – Robin van Lonkhuijsen]
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krijgen, want Willem iii had uit zijn eerste huwelijk twee erfopvolgers: zijn zonen Willem en 
Alexander. Niettemin maakte de ‘Duitsche’ zich de inrichting van het Nederlandse staatsbestel 
snel eigen – naar zou blijken een goede investering.7

Op 11 juni 1879 overleed prins Willem, de eerste troonopvolger. Op 31 augustus 1880 werd 
op paleis Noordeinde prinses Wilhelmina geboren. En op 21 juni 1884 stierf ook prins Alexan-
der, na Willem tweede in lijn. Nu was Wilhelmina de vermoedelijke troonopvolgster. Een 
minderjarige troonpretendent vereiste (en vereist) dat, voor het geval van overlijden van 
de koning, een regent wordt aangesteld. De Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal 
besloot op 2 augustus 1884 dat Emma dat zou worden. 

In 1890 werd Emma daadwerkelijk tweemaal tot regentes benoemd: eerst voor haar ern-
stig zieke echtgenoot Willem iii en vervolgens, na diens overlijden in november, voor haar 
dochter, tot deze achttien jaar zou zijn. In beide gevallen legde zij, zoals vereist was, de eed af 
tegenover de voorzitter van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal.

Naast deze (noodzakelijke) ontmoetingen met de Staten-Generaal is van Emma bekend 
dat zij drie kabinetsformaties meemaakte, waarbij zij steeds de vicepresident van de Raad 
van State ontving, de beide Kamervoorzitters en vervolgens de kandidaat-formateurs uit de 
Tweede Kamer.8 Terwijl zij haar ministers tweewekelijks uitnodigde, was van een systematisch 
ontvangen van Kamerleden geen sprake. Integendeel, zij bewaarde distantie, en dat zij in 1894 
op gezag van haar ministers de Kamer moest ontbinden, zou haar nog jarenlang dwarszitten 
– anders dan Willem iii, die dit met gretigheid deed. Over de volksvertegenwoordiging had 
zij overigens wel een mening, zoals tijdgenoot, Kamerlid en minister van Buitenlandse Zaken 
Willem Hendrik de Beaufort later optekende: ‘Met de clericale partijen, zoowel de Roomsche 
als de antirevolutionaire, had zij zeer weinig op, met de radicalen evenmin; maar zij liet het 
nooit doorschemeren. Het voeren van oppositie tegen de personen in het Parlement was haar 
zeer tegen de borst, stemmingen waarbij blijkbaar niet de zaak maar het partijbelang in de 
Kamer den doorslag had gegeven, wekten hare verontwaardiging.’9

Emma wist dat haar regentschap tot 31 augustus 1898 zou duren. De achttienjarige Wilhel-
mina werd ingehuldigd op 6 september van dat jaar. In haar korte inhuldigingsrede citeerde 
de jonge koningin woorden van haar voorvaderen: ‘Oranje kan nooit, ja nooit genoeg voor 
Nederland doen.’ Daartoe behoorde in de eerste plaats boven de partijen staan, leerde zij van 
haar moeder.

Het horen van de ‘fractievoorzitters’ in de Tweede Kamer door het staatshoofd tijdens de 
kabinetsformatie kwam stapsgewijs in zwang vanaf 1879. Wilhelmina zette deze onder Wil-
lem iii gegroeide praktijk, door Emma bij de formaties van 1891, 1894 en 1897 gecontinueerd, 
inhoudsvol voort. Maar, zo concludeert Wilhelmina-biograaf Cees Fasseur: ‘Bij dit alles bleef 
de verhouding tussen staatshoofd en Staten-Generaal afstandelijk. Afgezien van een enkele ont-
vangst aan het hof of bij hun beëdiging zagen Wilhelmina en de grondwettelijke vertegenwoor-
digers van haar volk elkaar alleen op Prinsjesdag.’ Als Wilhelmina teleurgesteld was in het poli-
tieke handwerk, betrof dat bijna altijd gedragingen van haar ministers, aldus Fasseur. ‘Slechts bij 
uitzondering moest een individueel Kamerlid het ontgelden. […] Van een Kamerlid verwachtte 
zij vermoedelijk niet anders dan dat hij het belang van zijn partij voorop stelde.’10 

Met een paar volksvertegenwoordigers had Wilhelmina een nauwere band, gewild of onge-
wild. Een man die zij graag zag, was A.F. de Savornin Lohman, wellicht omdat hij binnen de 
protestants-christelijke beweging de tegenvoeter was van Abraham Kuyper. De Savornin Loh-
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man, met onderbrekingen zo’n veertig jaar Kamerlid, zou tot zijn dood in 1924 een belang-
rijk adviseur van Wilhelmina zijn. Met de antirevolutionaire politicus Kuyper had de jonge 
koningin juist een verstoorde relatie, die zich nooit meer herstelde. Kuyper schreef in 1900 een 
artikel waarin hij het opnam voor de Boeren in Zuid-Afrika in hun strijd tegen Engeland. Wil-
helmina vond het een goed stuk. Tijdens een audiëntie in het paleis op de Dam, waar Kuyper 
aanwezig was, liet zij hem dit in een vertrouwelijk onderonsje weten. Fasseur: ‘Zij hoopte dat 
het vertaald en veel gelezen zou worden. Diezelfde avond stonden haar woorden in de krant! 
Haar vertrouwelijke mededeling was “misbruikt” om haar en de regering in moeilijkheden te 
brengen. Kuyper had het voortaan bij haar verkorven.’11

Veel te stellen ook had Wilhelmina met de sociaaldemocratische voorman Pieter Jelles 
Troelstra. Wilhelmina deed vele kabinetsformaties en las tientallen troonredes voor, maar het 
oproer zaaiende gedrag van de antimonarchist Troelstra – die voor algemeen kiesrecht streed – 
was voor haar aanleiding om in september 1911 niet naar de Verenigde Vergadering op Prins-
jesdag te komen. Formeel was de reden dat zij de toenmalige Kamervoorzitter ongeschikt 
vond voor zijn taak. Maar, schrijft Troelstra-biograaf Piet Hagen: ‘De indruk was gewekt dat 
haar weigering mede was ingegeven door angst voor de demonstratie. Men vermoedde dat zij 
op weg naar het Binnenhof een confrontatie met de rode kiesrechtoptocht wilde vermijden.’ 
Toen zij Troelstra twee jaar later in het kader van de kabinetsformatie van 1913 in een persoon-
lijke audiëntie op paleis Het Loo ontving, vond Wilhelmina hem overigens ‘een genie’, zij het 
van een ‘vermoeiend’ soort. Maar: ‘Ik zou niet gaarne die anderhalf uur inspannend luisteren 
hebben gemist.’12 

‘Het zwijgend koningschap’

‘Leden der Staten-Generaal, tezamen zullen wij werken voor het heil van Nederland en het 
Rijk.’ Aldus een passage uit de inhuldigingsrede van koningin Juliana op 30 april 1948. Juliana 
zou het eerste staatshoofd zijn dat systematisch groepen Kamerleden ontving. Zij startte de 
voorbereidingen daartoe begin jaren zeventig. Het ging niet zonder slag of stoot.

In een gesprek met het Kamerpresidium op 7 juni 1972 uitte koningin Juliana haar verlangen 
‘om de leden van de Tweede Kamer persoonlijk te ontmoeten’.13 Bedacht werd dat telkens groep-
jes van acht tot negen man op paleis Huis ten Bosch zouden verschijnen om met de vorstin van 
gedachten te wisselen. Zowel Kamervoorzitter Frans-Joseph van Thiel (kvp) als plaatsvervan-
gend voorzitter Anne Vondeling (pvda) oordeelde dat de voorgenomen bezoeken een goed idee 
waren. Ze vonden dat het zonderling aandeed als het staatshoofd wel allerlei maatschappelijke 
groeperingen sprak, maar met een grote boog om de Kamer heen liep. Opmerkelijk is de vol-
gende uitspraak van Van Thiel: ‘Het is niet de bedoeling dat de contacten door geheimdoenerij 
worden omgeven. De Kamerleden zullen gerust mogen vertellen over hun ontmoetingen met de 
koningin en van het gevoerde gesprek.’14 Die stelling is later niet houdbaar gebleken.

In de Kamer zelf werd ook met instemming gereageerd op de voornemens, zelfs door de 
republikeinse psp, maar opvallend genoeg niet door het vvd-Kamerlid Theo Joekes. In zijn 
memoires schrijft hij dat hij ‘beducht’ was voor de gesprekken:

Ons stelsel kent geen rechtstreeks werkcontact tussen Koning en Kamerleden. De invoering 
van de ministeriële verantwoordelijkheid in 1848 was gericht geweest op het terugdringen 
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van de macht van de Koning. Als bijproduct van die ontwikkeling verdwenen de recht-
streekse functionele contacten tussen de Koning en de Staten-Generaal vrijwel geheel. Het 
voorlezen van de Troonrede ‘in een Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal’ vormt 
het laatste, volgens sommigen sterk folkloristische overblijfsel van dat contact. […] Ik 
voelde er niets voor om mee te werken aan het organiseren van nieuwe functionele con-
tacten, buiten de ministers om, tussen het staatshoofd en de Tweede Kamer.15

Ook in de kranten ontstond discussie. Het plan voor de bezoekjes werd onvoorwaardelijk 
afgekeurd (‘volstrekt verwerpelijk’) door hoogleraar staats- en administratief recht H.Th.J.F. 
van Maarseveen, die ‘het zwijgend koningschap’ bepleitte.16 Daarop reageerde Willem-Hen-
drik de Beaufort, toen plaatsvervangend griffier van de Tweede Kamer, met de opmerking: 
‘Noch de Grondwet, noch het gewoonterecht, noch de theorie van het zwijgend koningschap 
zegt eigenlijk iets over de geoorloofdheid van informele ontmoetingen tussen de koningin 
en mensen met politieke verantwoordelijkheid.’ De Beaufort zag geen reden bang te zijn dat 
tegen de constitutionele regels gezondigd zou worden. ‘Integendeel: het plan voor contact 
tussen koningin en Kamerleden is een teken dat de ballast die in het verleden aan het koning-
schap was verbonden, overboord is gegooid.’17

Door de val van het eerste kabinet-Biesheuvel in de zomer van 1972 zouden de bezoeken, 
waarvoor al een schema was opgesteld, niet plaatsvinden. Pas onder het kabinet-Den Uyl 
kwamen in de zomer van 1974 de gesprekken opnieuw op de agenda. Op 28 augustus 1974 
besloot het presidium van de Tweede Kamer positief tegenover de bezoeken te staan, mits er 
een goede vorm voor werd gevonden. Eerst zou het oordeel van de minister-president worden 
afgewacht en daarna zouden de fractievoorzitters om advies worden gevraagd.18 Op 13 november 
lag het voorstel voor om het presidium als eerste gespreksgroep en daarna een delegatie uit de 
Commissie Werkwijze te ontvangen. De onofficiële leiders van de gespreksgroepjes dienden 
ervoor te waken dat de deelnemers (partij)politiek zouden gaan bedrijven.19 Op 15 januari 
1975 bleek van de zijde van het Kabinet van de Koningin het verzoek te zijn gekomen om de 
groepjes regionaal te bundelen en deze te laten leiden door leden van het presidium. Besloten 
werd dat het presidium bij elk groepje een leider zou aanwijzen die de andere leden aan de 
koningin kon voorstellen.20

Uit krantenberichten valt op te maken dat de bezoeken toen daadwerkelijk van start gin-
gen. Koningin Juliana ontving de plukjes Kamerleden ‘in intieme kring’ op de koffie op Huis 
ten Bosch, steeds op woensdagochtend van 9.30 tot ongeveer 11.30 uur. Het schema was in 
handen van (inmiddels) Kamervoorzitter Vondeling.21 Waarnemend Kamervoorzitter Toon 
Weijters zei na afloop van het eerste bezoek in februari 1975: ‘Het was een gezellige bijeen-
komst. Er is over zeer veel onderwerpen gesproken. Maar volgens afspraak hebben we moei-
lijke politieke onderwerpen niet aangeroerd.’22

De regionale verdeling werd bij de volgende ronde bezoeken in de loop van 1978 verlaten. 
Volgens de Juliana-biografen Schenk en Van Herk werd de overeenkomst nu ‘in gelijke inte-
resses’ gezocht. Een van de parlementariërs gaf de sfeer aldus weer: ‘De koningin moederde 
wat rond met de koffie, gaf moederlijke adviezen over rust en gezondheid, ze was goed op de 
hoogte van de politieke actualiteit, het was niet helemaal pure salonconversatie.’23 

Joekes was erbij toen op 23 mei 1979 de vaste commissie voor Financiën bij Juliana te gast 
was, nu in het toenmalige paleisje aan het Lange Voorhout. Hij vond het bezoek opnieuw ‘een 
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probleem’, want de koningin hoorde niet zozeer ‘boven’ als wel ‘buiten’ de partijen te staan. ‘Het 
is in ieders belang daar zuinig op te zijn.’ En dus liet hij het gesprek zoveel mogelijk over andere 
onderwerpen gaan. Die opzet slaagde: ‘Toen ik als laatste afscheid van haar nam, zei zij dat zij het 
toch jammer vond dat wij helemaal niet aan het financiële beleid waren toegekomen.’24

Tijdens de regeerperiode van Juliana vonden veertien kabinetsformaties plaats, waarbij 
zij talrijke contacten met fractieleiders had. Ook was het tot de Grondwetswijziging van 1983 
nog gewoonte dat zij de voorzitter van de Eerste Kamer benoemde en dat een delegatie van de 
Tweede Kamer met een ‘opgave’ van drie kandidaat-voorzitters naar het paleis ging.

Dat betrof een kort bezoek aan Huis ten Bosch op de middag van Prinsjesdag, om aan het 
begin van het nieuwe parlementaire jaar de voorzitter aan te wijzen. Altijd werd de nummer één op 
de voordracht overgenomen, dus was hier vooral sprake van staatsrechtelijke folklore. Niettemin: 
‘De aanbieding was in de loop van de jaren door de Kamer zelf tot een bijna algemeen gewaar-
deerde jaarlijkse excursie van acht leden en drie bodes naar het paleis geworden’, aldus Joekes.25 

‘Haar eigenzinnigheid zal krachtig in toom moeten worden gehouden’

In de openingszinnen van haar inhuldigingsrede zei koningin Beatrix tegen de Verenigde Ver-
gadering van de Staten-Generaal: ‘Al wat ons volk ervaart als juist, rechtvaardig, nationaal, 
wordt in ons staatsbestel getoetst aan uw vertrouwen. Vertrouwen van volk en parlement is 
ook de grondslag van de constitutionele monarchie.’ Dat waren mooie woorden op 30 april 
1980. Het kernbegrip ‘vertrouwen’ kwam verderop in de rede nog een aantal maal voorbij. 
Misschien dat in de woorden nog de echo van een antwoord zat op de uitlatingen van Gerard 
Nederhorst in 1965. De toenmalige pvda-fractieleider legde in een nogal breed verspreide 
maar niettemin vertrouwelijke brief uit dat de sociaaldemocraten wat hem betrof voor de toe-
stemmingswet voor het huwelijk met prins Claus zouden stemmen. Maar hij schreef daarin 
ook over Beatrix: ‘Haar eigenzinnigheid zal krachtig in toom moeten worden gehouden.’ De 
brief lekte uit en zorgde voor politieke opwinding.26

Vertrouwen – het zou door loslippigheid van volksvertegenwoordigers een aantal maal 
flink op de proef worden gesteld.

Het bekendste geval dateert uit 1999. Op woensdag 10 februari publiceerde de Volkskrant 
een bericht over een bezoek dat de leden van de gecombineerde commissies Justitie en Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer aan koningin Beatrix had-
den afgelegd.27 Het bericht bevatte een samenvatting van enkele opvattingen die de koningin 
in het gesprek met de volksvertegenwoordigers te berde had gebracht. Van koningin Beatrix 
is bekend dat zij, indien zij zich gevrijwaard wist van pers in haar omgeving, onverbloemd 
haar mening gaf over lopende zaken. In dit geval kon zij niet vermoeden dat van de zes-
tien Kamerleden er acht een journalist zouden informeren en daarmee het geheim van paleis 
Noordeinde – dat voortvloeit uit het leerstuk van de ministeriële verantwoordelijkheid – op 
tamelijk unieke wijze zouden schenden. Volgens deze Kamerleden betoonde de koningin zich 
geen voorstander van het referendum en de gekozen burgemeester. Ze maakte zich zorgen 
over het uitgaansgeweld en vertelde dat haar zonen niet meer gingen stappen in Amsterdam 
sinds in de nabijheid van een van hen een pistool was afgevuurd. Ze verkozen nu Brussel of 
Londen. Ze hoopte dat de politie snel de beschikking over pepperspray zou krijgen en was 
verbaasd over het cellenoverschot.

B_BOOM090 parlementaire geschiedenis 2013 binnenwerk.indd   62 28-10-13   16:57



63

‘EEN APART GENRE’

De krant plaatste het bericht op een binnenpagina, maar desondanks kreeg het veel aandacht. 
De toenmalige fractieleiders Hans Dijkstal (vvd) en Jaap de Hoop Scheffer (cda) wilden dat 
het presidium van de Tweede Kamer onderzoek zou doen naar ‘het lek’. De Hoop Scheffer 
had vermoedens richting nieuwe volksvertegenwoordigers, die de mores nog onvoldoende 
zouden kennen. De gang van zaken was pijnlijk, omdat Beatrix – na ontmoetingen met volks-
vertegenwoordigers in 1983, 1987 en 1993 – onder Paars i geen Kamerdelegaties had ontvangen. 
Net nu zij zich bereid had verklaard de banden weer aan te halen, ging het meteen zo mis. ‘Bij 
het hof is er op zijn minst met opgetrokken wenkbrauwen op gereageerd,’ zei Eef Brouwers, 
toen hoofddirecteur van de Rijksvoorlichtingsdienst. ‘Het is toch vrij normaal dat Kamerle-
den de afspraak nakomen dat naar buiten toe niets wordt gezegd.’28

Toenmalig Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven (pvda) vond dat de zaak louter 
gediend was met discretie. De gang van zaken bezwaarde haar temeer omdat de gesprekken 
op haar initiatief hervat waren. Van Nieuwenhoven schreef na de publicatie wel per omme-
gaande een brief om de leden die nadien nog op bezoek zouden gaan op de regels te wijzen:

Ik wil jullie in herinnering brengen dat discretie een voorwaarde is voor het plaatsvinden 
en blijven plaatsvinden van deze gesprekken. […] Daarom heb ik namens het presidium 
van de Tweede Kamer nog eens aan de koningin laten weten dat onze leden in geen enkele 
vorm mededelingen hierover naar buiten zullen brengen.29

Terwijl in het kabinet gesproken werd over de gekozen burgemeester, bleek de koningin 
tegen te zijn. Dankzij de staatsrechtelijke doodzonde van de Kamerleden legde het artikel 
dus verschil van opvatting binnen de regering bloot. Minister-president Wim Kok noemde 
de Volkskrant die vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie ‘rapporteur van onfatsoen’.30 
De reeks gesprekken werd wel afgemaakt, maar een nieuwe ronde liet tien jaar op zich wach-
ten.

En prompt ging het toen weer mis. Nu was rtl-verslaggever Frits Wester de verleider 
die een Kamerlid uit de school liet klappen. Kamervoorzitter Gerdi Verbeet kaartte in de 
loop van 2009 bij de koningin aan dat het wel erg lang geleden was dat het paleis groepen 
Kamerleden over de vloer had gehad. Besloten werd in het najaar drie sessies te organise-
ren waarop steeds maximaal vijftig Kamerleden konden intekenen.31 De opzet was anders 
dan tien jaar tevoren. Toen waren er meer sessies met minder Kamerleden per keer, waar-
bij Beatrix met haar gasten aan een lange tafel zat. Nu waren statafels opgesteld, waar de 
Kamerleden zich omheen groepeerden. Behalve Beatrix deden ook prins Willem-Alexander 
en prinses Máxima mee; individueel liepen ze ongedwongen de verschillende tafels af.

vvd-Kamerlid Arend Jan Boekestijn had de sfeer kennelijk ook als uiterst informeel 
opgevat. Na afloop van de eerste sessie op 18 november 2009 sprak hij tegen rtl Nieuws 
over zijn ervaringen. Binnen een minuut verspeelde hij daarmee zijn positie als Kamerlid.

Boekestijn: ‘Het was echt een heel inhoudelijke bijeenkomst. De koningin ziet dingen 
gebeuren in het parlement en in Europa waar ze zich zorgen over maakt.’
Wester: ‘Zoals?’
Boekestijn: ‘De kloof tussen kiezer en gekozene, de hypecultuur in het parlement.’
Wester: ‘De cultuur van de spoeddebatjes?’
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Boekestijn: ‘We maakten de grap: een spoeddebat is tegenwoordig een uitsteldebat. Het is heel 
goed daarover met haar van gedachten te wisselen. Het was een heel goed gesprek, vond ik.’
Wester: ‘De hyperigheid baart de koningin zorgen?’
Boekestijn: ‘Ja. Net als ons allemaal. Het is natuurlijk niet goed dat, als er zoveel spoedde-
batten worden aangevraagd, het dan vier weken duurt voor ze behandeld worden.’ 

Nog diezelfde avond stapte Boekestijn op, naar eigen zeggen vrijwillig. In de wandelgangen 
van de vvd-burelen zei Boekestijn desgevraagd geen verklaring voor zijn ontboezeming te 
hebben. Hij wist dat vertrouwelijkheid de code was: ‘Mensen kunnen domme dingen doen. 
Ik heb gelukkiger avonden gekend.’ Wel maakte hij nog excuses aan de koningin en aan zijn 
collega-Kamerleden, met de mededeling: ‘Ik betreur wat ik heb gedaan.’32

 Marc Chavannes, commentator van nrc Handelsblad, vatte het incident met Boekestijn 
als volgt samen:

Het klonk aardig en enthousiast zoals hij de visite beschreef. Vol bewondering over de 
ingevoerde opvattingen van het staatshoofd. […] Maar het was een doodzonde. De konin-
gin kan zich niet verdedigen in het openbaar als mensen het niet eens zijn met wat zij zou 
hebben gezegd. […] En was het nu nuttig dat de koningin haar zorgen met de Kamerleden 
deelde? En hebben zij over hun zorgen kunnen praten? Het blijft een apart genre, dit soort 
gesprekken.’33

De twee volgende sessies vonden overigens gewoon doorgang. Geen enkel Kamerlid liet zich 
nog verleiden daarover mededelingen te doen.

In de nadagen van Beatrix’ koningschap voltrok zich in het parlement nog een majeure 
ontwikkeling die raakte aan de omgang tussen vorst en volksvertegenwoordiging. De Tweede 
Kamer deed de formatie van 2012 zelf. Dat betekende dat de fractieleiders niet hun gebruike-
lijke gang naar het paleis maakten. In plaats daarvan gingen ze nu de dag na de verkiezingen 
collectief naar de voorzitter van de Tweede Kamer. Na twaalf formaties te hebben gedaan, 
waarbij in de loop der jaren tientallen volksvertegenwoordigers ten paleize waren verschenen, 
stond de koningin nu buitenspel.

Het betekende niet dat Beatrix helemaal niemand over de vloer kreeg. Op verzoek van 
Kamervoorzitter Van Miltenburg brachten de informateurs Henk Kamp (vvd) en Wouter Bos 
(pvda) een bezoek aan het staatshoofd om haar ‘op de hoogte te stellen van de werkwijze bij 
de kabinets(in)formatie’, zoals de formulering in het officiële bericht van 27 september 2012 
luidde.34 Dat bericht veroorzaakte onrust bij een aantal fractievoorzitters. Hoezo, de informa-
teurs naar de koningin laten gaan, dat was toch juist niet de bedoeling? Van Miltenburg riep 
de fractieleiders bij zich en legde uit dat zij het die ochtend tijdens een bezoek aan de koningin 
had geopperd. Het zou een ‘beleefdheidsbezoek’ worden. ‘Over inhoud noch tijdspad van de 
formatie zal worden gesproken.’35 Dat stelde het parlement gerust; het bezoek werd aldus een 
dag later afgelegd. 

Nadat Kamp en Bos hun eindverslag hadden opgesteld, en de Tweede Kamer Mark Rutte 
als formateur had aangewezen, ging de laatste op 31 oktober bij de koningin op bezoek. Hij zal, 
aldus het persbericht, ‘in het licht van de relevante bepalingen van de Grondwet Hare Majes-
teit de Koningin op de hoogte stellen van zijn werkwijze’. De relevante bepalingen werden 
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verder niet geconcretiseerd. Op 3 november ging Rutte weer, nu om de koningin op de hoogte 
te stellen van het eindverslag dat hij aan de Tweede Kamer had aangeboden. Op 5 november 
beëdigde de koningin het nieuwe kabinet. Die taak kon haar niet worden afgenomen, krach-
tens artikel 49 van de Grondwet. Zij wist toen al dat ze op 28 januari 2013 haar abdicatie zou 
aankondigen.36

Besluit

Arendo Joustra, hoofdredacteur van het weekblad Elsevier, heeft over de inhuldiging van 
koning Willem-Alexander twee interessante observaties gedaan. Anders dan zijn voorgangers 
bleef koning Willem-Alexander staan toen de parlementariërs hun eed of belofte aflegden. 
Dat was mooi, want daarmee onderstreepte hij zijn respect voor de parlementaire democratie, 
waarmee hij zijn toespraak ook begon. Hij was als gast naar de Verenigde Vergadering in De 
Nieuwe Kerk gekomen en gedroeg zich ook zo, aldus Joustra.37 Wat Joustra ook in positieve 
zin opviel was dat de nieuwe koning (die geschiedenis had gestudeerd) naar het Plakkaat van 
Verlatinghe uit 1581 verwees. In dit document hadden de Staten-Generaal de dienende rol van 
de Koning reeds vastgelegd. De redenering destijds was dat een volk wel zonder Koning kon, 
maar een Koning niet zonder volk.38

Beide waarnemingen sluiten aan bij wat in het begin van dit artikel is vastgesteld. Koning 
Willem-Alexander is doordrongen van de constitutionele verhoudingen en laat tegelijkertijd blij-
ken waarde te hechten aan een werkzame, respectvolle relatie met volksvertegenwoordigers. Het 
verklaart mede waarom hij op de receptie na afloop van de inhuldiging volgens enkele aanwezi-
gen gepikeerd reageerde op de parlementariërs die wel in de kerk zaten maar niet de eed of belofte 
aflegden.39 In totaal waren er zestien weigeraars, maar slechts vier van hen bleven op 30 april 
daadwerkelijk weg uit de Nieuwe Kerk (in 1980 bleven alle eedweigeraars weg, net als Troelstra en 
enkele anderen deden in 1898). De twaalf overigen kwamen nu ostentatief wel. Senaatsvoorzit-
ter De Graaf had die houding ‘kwalijk’ en ‘ongemanierd’ genoemd. Maar: ‘Ik kan ze de toegang 
niet weigeren, ook al zou ik dat willen.’40 Kennelijk stelde koning Willem-Alexander zich in het 
verlengde hiervan op het standpunt dat als hij respect geeft, hij ook respect wil terugontvangen.

Tekenend voor de houding van de nieuwe koning tegenover de volksvertegenwoordiging is 
dat Willem-Alexander de nieuwe Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol (vvd), nadat zij 
op 2 juli 2013 de strijd om de opvolging van Fred de Graaf in haar voordeel had beslecht, al bin-
nen twee weken voor een kennismakingsgesprek op Noordeinde ontving.41 Werkbare relaties met 
Kamerleden zijn voor de koning natuurlijk ook vanzelfsprekend, omdat hij gedurende zijn lange 
‘wachtjaren’ op allerlei terreinen contacten had met het parlement. Of het nu ging om het water-
dossier, de ruimtelijke ordening of zijn bestuurlijke activiteiten in de sportwereld, steeds stond hij 
in verbinding met Kamerleden. Zij behoorden als het ware tot zijn opleidings-dna. Ook tijdens 
diners op de Eikenhorst in Wassenaar had hij als kroonprins al vaak volksvertegenwoordigers 
ontvangen. Kortom, de door Fasseur geregistreerde afstand tussen staatshoofd en Staten-Gene-
raal is in de loop van de voorbije eeuw danig afgenomen. Maar het ongemak is gebleven, omdat 
de ministeriële verantwoordelijkheid openheid over de contacten in de weg staat.

Wel verdwenen zijn de contacten in de formatie, maar die komen misschien wel weer, 
opperde Willem-Alexander in het eerdergenoemde tv-interview van half april:
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Het belangrijkste is dat de Koning uiteindelijk een staatsrechtelijke rol heeft bij de beëdi-
ging en het benoemen van de ministers. Hoe dat tot stand komt, dat zal ook na de vorige 
formatie wel weer gaan veranderen. Daar ben ik van overtuigd. In de tijd dat ik koning ben 
van dit land zullen we terugkijken naar dit interview en zeggen: ja, toen dachten we dat 
het allemaal in beton gegoten was. Dat is het niet. Het gaat meebewegen. En dat is prima. 
Zolang het democratisch proces maar goed wordt gevolgd en de regels van de Grondwet 
gehandhaafd blijven.42
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‘Weg met den troon, weg met de koningin!’
Republikeinse uitingen in het parlement

Bert van den Braak

Het republikeinse geluid heeft in het Nederlandse parlement lange tijd geheel ontbroken, en 
als het al klonk, dan was dat meestal tijdelijk en zonder veel weerklank. Slechts zelden waren er 
pleidooien voor (volledige) afschaffing van de monarchie en voor invoering van de republiek. 
Het Nederlandse staatsbestel had immers de nodige republikeinse trekjes, zoals Busken Huet 
al in 1865 constateerde: Nederland is een ‘republiek met een Oranjevorst als erfelijk voorzit-
ter’.1 Discussies over de monarchie gingen veelal over de kosten, het aantal leden, vermeende 
invloed (of zelfs macht), of – zoals dit jaar – over de eed. Niettemin werd het koningschap 
al in de negentiende eeuw door sommige politici als on-Nederlands beschouwd; ons land is 
immers van oudsher een republiek.2 Maar pas met de komst van de socialisten, eerst Domela 
Nieuwenhuis (in 1888) en daarna de sdap (in 1897), werd het koningschap echt ter discussie 
gesteld. Communisten riepen in 1932 zelfs op Prinsjesdag: ‘Weg met de koningin!’ Na 1945 liet 
eigenlijk alleen de psp in het parlement soms nog een principieel republikeins geluid horen. 
Een overzicht.

Negentiende eeuw

Het koningschap werd in de negentiende eeuw door velen beschouwd als een samenbindend 
instituut, dat partijtwisten, waaraan de Republiek in 1795 ten gronde was gegaan, moest voor-
komen. De monarchie werd voorts na de Bataafs-Franse tijd gezien als een staatsvorm waarmee 
kon worden voorkomen dat een kleine kliek regenten opnieuw de dienst zou gaan uitmaken. 
Voor velen was niet zozeer de monarchie, als wel de band met Oranje van doorslaggevende 
betekenis. Met name liberale politici stelden dat Nederland geen monarchie pur sang was, maar 
een republiek met een erfelijke Oranjevorst aan het hoofd. Oranje was, zo stelde onder anderen 
de liberaal W.H. de Beaufort in 1884, de ‘naam’ waaronder allen zich in 1813 hadden verenigd en 
niet langer, zoals tijdens de Republiek, een partij.3 De erfelijke, aan ‘Oranje’ gekoppelde monar-
chie werd als passend gezien voor een stabiele, ‘moderne’ en voor velen tevens protestantse natie. 
Door een grondwet en een gekozen volksvertegenwoordiging met wetgevende bevoegdheden 
leken er voldoende waarborgen te zijn voor een evenwichtig bestel. 

Van dat evenwicht bleek zowel onder Willem i als Willem ii overigens (nog) niet volledig 
sprake te zijn. Nadat in 1840 de (strafrechtelijke) ministeriële verantwoordelijkheid was inge-
voerd, waardoor ministers medeverantwoordelijkheid gingen dragen voor regeringsdaden 
van de Koning, en vervolgens in 1848 de stelregel ‘de koning regeert, de ministers zijn verant-
woordelijk’ leidend werd, was het koningschap – zeker in theorie – echter ontdaan van zijn 
politieke lading. Het ‘onschendbare’ koningschap moest daarna nog wel vaste vorm krijgen, 
en dat kostte enige tijd. Willem iii had tijd nodig om te wennen aan een ondergeschikte rol, 
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maar ondanks diverse botsingen met ministers, die deels samenhingen met zijn karakter, 
bleef het instituut onaangetast.

Pas toen in 1884 Alexander, de laatste zoon van Willem iii, stierf en er een meisje (Wil-
helmina) overbleef als enige troonopvolger, kwam er voorzichtig enige discussie over de 
staatsvorm. Er bestond in antirevolutionaire kring vrees voor het weinig lonkende perspec-
tief dat het koningschap door het toekomstige huwelijk van de kroonprinses zou overgaan 
op een vreemd vorstenhuis; Kuyper meende dat met de dood van Willem iii het Huis van 
Oranje zou uitsterven.4 Maar een alternatief voor het erfelijk koningschap werd niet aan-
gedragen.

De liberaal S. van Houten liet zich in de Verenigde Vergadering op 1 augustus 1884 bij 
de behandeling van het wetsvoorstel tot aanwijzing van Emma als mogelijke regentes nogal 
relativerend uit over de betekenis van het koningschap. Hij zei: ‘[Die] bezorgdheid wordt 
echter getemperd door de overtuiging dat de Kroon in ons Staatsstelsel nu reeds […] is 
veeleer een ornament dan het fundament.’ 5

Eerste republikeinse uitingen

Het opkomende socialisme zorgde voor een nieuw geluid. De socialisten keerden zich 
tegen de gevestigde machten en verhoudingen in de samenleving en daarmee ook tegen het 
koningschap. In het blad Recht voor Allen hekelde F. Domela Nieuwenhuis in 1886 de vol-
gens hem kunstmatig gekweekte sympathie van de bevolking voor de koning – een koning 
die weinig werk maakte van zijn ‘baantje’.

De eerste parlementaire uiting van republikeinse gezindheid kwam eveneens van Domela. 
In 1890 onderschreef hij als enige niet het Adres van rouwbeklag dat de Kamer aan koningin-
regentes Emma zou sturen na het overlijden van haar echtgenoot, koning Willem iii. Domela 
verklaarde dat velen geneigd waren te zeggen ‘de mortuis nil nisi bene [over de doden niets 
dan goed]’, maar dat dit niet voor hem gold. Hij protesteerde er allereerst tegen dat in het 
ontwerp-Adres de Kamerleden werden voorgesteld als vertegenwoordigers van de gehele 
natie. Ten tweede was er volgens hem in het geheel geen sprake van rouw bij een groot deel 
van de bevolking. Als republikein wilde hij eer doen toekomen aan iedereen die daarop aan-
spraak mocht maken, maar de overleden koning behoorde daar in zijn ogen niet toe. Geen 
van de andere Kamerleden reageerde hierop.6

Toen in februari 1891 een wetsvoorstel tot regeling van het inkomen van de Kroon werd 
behandeld, beperkte Domela zich tot kritiek op de inhoud en onthield hij zich van een 
republikeins betoog. Hij stelde voor het inkomen te laten zoals tijdens Willem iii en pas bij 
de meerderjarigheid van de koningin een definitieve regeling te treffen. Hij diende daartoe 
een amendement in, dat echter onvoldoende werd ondersteund om in de beraadslagingen 
te kunnen worden betrokken.7 Domela had in 1890 evenmin de twee Verenigde Vergade-
ringen bijgewoond waarin Emma de eed aflegde als regentes, noch vergaderingen waarin 
besluiten over het waarnemen van het koninklijk gezag waren besproken.

Met de komst in 1897 van sociaaldemocraten werd het republikeinse geluid in de Tweede 
Kamer sterker. De twee gekozen sdap’ers, P.J. Troelstra en H.H. van Kol, ontbraken al direct 
bij de beëdiging door de koningin van de na verkiezingen gekozen leden. Dit gebeurde tot 
en met 1905 nog collectief ten paleize.8
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Een eerste debat waarin Troelstra het principiële republikeinse standpunt verdedigde, was op 
27 september 1898 bij de behandeling van het ontwerp-Adres van Antwoord (het debat over de 
troonrede). Troelstra ging toen in op het feit dat de sociaaldemocraten (net als de onafhankelijke 
socialist G.L. van der Zwaag) waren weggebleven bij de inhuldiging van koningin Wilhelmina. 
Hij betoogde dat de leuze ‘Oranje Boven!’ niet langer een antikapitalistische strekking had, zoals 
ten tijde van de Republiek. Oranje was volgens Troelstra niet de steunpilaar van de ‘kleine luiden’ 
tegenover de regenten, maar verbonden aan de heersende klasse, de bourgeoisie. De sociaalde-
mocratische voorman betwistte dat het volk zo koningsgezind was en deed nogal schamper over 
de feestvreugde in met name Amsterdam. Dat de monarchie een waarborg was voor nationale 
eenheid kon volgens hem moeilijk worden volgehouden. Sociaaldemocraten waren op diverse 
plaatsen belaagd door oranjegezinden.9 Dat hij het instituut aanviel, had, zo zei hij, overigens niets 
te maken met de persoon van de koningin. In ridderlijkheid ten opzichte van een jonge vrouw 
– of zij nu arbeidster of vorstin was – wilden de sociaaldemocraten voor niemand onderdoen.

Een tweede gelegenheid waarbij Troelstra zich kritisch over de monarchie uitliet, was 
bij de behandeling in januari 1901 van de goedkeuringswet voor het huwelijk van koningin 
Wilhelmina met hertog Heinrich van Mecklenburg. Die behandeling vond toen (dat was zo 

De Nederlandse maagd feliciteert de koningin dat de bedreigingen van het koningshuis 

(republiek, anarchie, bolsjewisme) zijn afgewend. Op de achtergrond de Nederlandse socialisten

P.J. Troelstra en D.J. Wijnkoop en de Duitse sociaaldemocraat Philip Scheidemann.

[Prent van Johan Braakensiek, verschenen in De Amsterdammer, 30 november 1918]
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tot 1983) nog afzonderlijk in beide Kamers plaats. Troelstra noemde het huwelijk geen zaak 
van grote betekenis, want eigenlijk had het kabinet via een proclamatie en de Tweede Kamer 
via een huldeblijk al ingestemd met het huwelijk. Troelstra ‘plaagde’ een beetje door de toe-
komstige echtgenoot ‘haren jeugdigen Nimrod’ te noemen. Toen de Voorzitter hem hiervoor 
berispte, antwoordde hij dat Nimrod een geweldige jager was en dat dit dus geen belediging 
kon worden genoemd.10 Ook nu werd niet het instituut aangevallen, maar bleef het bij opmer-
kingen over zaken als uiterlijk vertoon en rechtsongelijkheid.
Zowel in 1898 als 1901 reageerden de overige Kamerleden afwijzend op de kritische opstelling. 
Dat was nog sterker het geval op 22 december 1908. Troelstra zei toen: 

Mijnheer de Voorzitter! Ik acht mij geroepen, waar hier naar aanleiding der demonstratie, 
die wij zooeven hebben bijgewoond, gesproken is namens de gansche Kamer, de verkla-
ring af te leggen, dat er leden in deze Kamer zijn, die in het zoo pas medegedeelde geen 
aanleiding vinden om zich voor deze demonstratie verantwoordelijk te stellen.11

Troelstra zei dit nadat in de Tweede Kamer gejuich had opgeklonken omdat minister-presi-
dent Heemskerk melding had gemaakt van de zwangerschap van de koningin. Kamervoorzit-
ter J. Röell reageerde hierop met de constatering dat de Kamer met vreugdevolle aandoening 
kennis had genomen van de mededeling van de minister. Maar dat gold dus niet voor ieder-
een, zo bleek uit de reactie van Troelstra. Toen hij het woord vroeg, klonk alom: ‘Neen, neen, 
niet geven’, maar de Voorzitter zag geen grond om de socialistische voorman het zwijgen op 
te leggen. De korte verklaring van Troelstra ontlokte de liberale afgevaardigde K. Reyne de 
uitroep ‘Bah!’, terwijl het liberale Kamerlid J.W. IJzerman hem toeriep: ‘Daar zul je plezier van 
beleven bij de verkiezingen.’

Troelstra – die volgens de dagboekaantekeningen van W.H. de Beaufort ‘doodsbleek’ was – 
stelde overvallen te zijn geweest door de melding van de minister, waardoor de socialisten 
geen gelegenheid hadden gekregen zich uit de zaal te verwijderen. Zijn fractiegenoot J.H.A. 
Schaper had tevergeefs geprobeerd Troelstra te weerhouden van een reactie, maar die had 
gemeend niet te mogen zwijgen.12

Interbellum

Een nieuwe verbale aanval op de monarchie kwam pas op 1 oktober 1918. Hoewel het Adres 
van Antwoord door de Tweede Kamer in 1906 was afgeschaft, wilden communisten en soci-
aaldemocraten dat jaar wel een dergelijke reactie geven op de troonrede. De grote problemen 
door de oorlogsomstandigheden, zoals voedselschaarste, maakte dat volgens hen wenselijk. 
Het leek vooral een goede manier om direct de confrontatie aan te gaan met het pas aange-
treden christelijke kabinet.

De nieuwgekozen communist (al heette de communistische partij toen nog sdp) D. Wijn-
koop keerde zich voluit tegen het koningschap. Hij zei dat het koningschap zo spoedig moge-
lijk diende te verdwijnen, omdat het een drijfkracht achter de zwartste reactie was. Er kwam 
overigens geen Adres van Antwoord, maar het regeringsbeleid kwam via interpellaties wel op 
de agenda. In november 1918, bij de bespreking in de Tweede Kamer van de onrust in het leger, 
ging de revolutionair-socialist H. Kolthek nog verder. Hij bepleitte de revolutie, ‘omdat de 
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geschiedenis ons leert, dat nog nooit een heerschende klasse anders dan door geweld afstand 
van haar macht heeft gedaan’.13

Toen de Tweede Kamer in 1921 voorstellen tot herziening van de grondwet besprak, werd 
in het parlement voor het eerst een fundamenteel debat gevoerd over de staatsvorm. De 
communist W. van Ravesteijn erkende dat afschaffing van het koningschap, anders dan via 
revolutie, niet mogelijk was. Wel vond hij dat zodra de Oranjedynastie was uitgestorven, een 
republikeinse staatsvorm diende te worden ingevoerd.14 Troelstra kwam in oktober 1921 met 
het amendement om in de Grondwet op te nemen dat er bij het ontbreken van een troonop-
volger een volksstemming moest komen. Daarin zou worden beslist over de vraag: monarchie 
(met nieuwe dynastie) of republiek? Communisten en vrijzinnig-democraten kwamen met 
grotendeels identieke amendementen.

Op 3 november 1921 gaf Troelstra een uitvoerige toelichting op zijn amendement. Hij zei 
onder meer dat als Willem iii president en geen koning was geweest, hij ongetwijfeld zou 
zijn afgezet. Hij erkende dat Wilhelmina het veel beter deed. Ook voor haar gold dat haar 
koningschap naar buiten toe was omgeven met veel pracht en praal, maar feitelijk betekenis-
loos was. Hij vond het Oranjehuis niet geschikt voor het vertegenwoordigen van de eenheid 
van de natie, gezien de rol die het had gespeeld in zowel de godsdienst- als klassenstrijd. Een 
goede president kon hetzelfde presteren als een koning, maar zou tenminste democratisch 
zijn gekozen. Bij een moderne maatschappij paste volgens Troelstra het beste een republiek.15 
Toch gingen de sociaaldemocraten niet verder dan het openen van de mogelijkheid om op 
termijn een uitspraak te vragen over invoering van de republiek. Amendementen daarover 
werden echter verworpen.

Troelstra’s vertrek uit de Kamer, in 1925, zorgde voor een kleine koerswijziging bij de sdap. 
In 1926 woonden veertien sociaaldemocratische Kamerleden de opening van de zitting van 
de Staten-Generaal bij. Toen hiertegen in de partij nadien echter protesten opklonken, werd 
besloten hiervan in de toekomst af te zien. In 1933 nam de sdap niettemin afscheid van haar 
republikeinse strijdpunt. In een rapport over vernieuwing van de tactiek, dat was geschreven 
onder leiding van partijleider J.W. Albarda, werd de monarchie als grondwettige staatsvorm 
erkend.16 Enerzijds bleek de bevolking daar in meerderheid voor te zijn en anderzijds lieten de 
Scandinavische landen en Groot-Brittannië zien dat het koningschap heel goed kon samen-
gaan met een (sociaal)democratisch bewind. In hetzelfde rapport werd erkend dat nationale 
gevoelens niet per se strijdig waren met een internationale oriëntatie. Was in 1933 sdap-vete-
raan Schaper als enige sociaaldemocraat aanwezig in de Ridderzaal, in 1934 woonden zeven-
tien sociaaldemocratische Kamerleden de voorlezing van de troonrede bij. Een enkele uitzon-
dering daargelaten, bleven zij dat voortaan doen. Noch bij de behandeling van het voorstel 
in 1937 om het inkomen van de Kroon te verhogen, noch bij de goedkeuringswet voor het 
huwelijk van Juliana en Bernhard maakten de sociaaldemocraten bezwaren.

Een heftige antimonarchale uiting was er op 20 september 1932 wel geweest van de zijde 
van de communisten. L.L.H. de Visser en D. Wijnkoop, die voor het eerst op Prinsjesdag aan-
wezig waren in de Ridderzaal, riepen onmiddellijk na het uitspreken van de troonrede: ‘Weg 
met den troon, weg met de koningin!’ Dit werd evenwel direct grotendeels overstemd door 
de andere Kamerleden, die de koningin toejuichten en vervolgens het Wilhelmus aanhieven.17 
Heel wat minder opgewonden was De Visser bij de behandeling in januari 1937 van het voor-
stel tot grondwetsherziening over de kosten van het koningschap. Hij zei weliswaar nog altijd 
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voorstander te zijn van de republiek, maar inmiddels was dat voor de communisten geen 
politieke prioriteit meer.

Na 1945

De rol van koningin Wilhelmina tijdens de bezettingsjaren deden antimonarchale geluiden 
lange tijd verstommen. Bij de inhuldiging van koningin Juliana in september 1948 waren zelfs 
vijf van de tien communisten (er waren twee vacatures in de senaat) aanwezig. En toen op 
7 maart 1961 in de Tweede Kamer werd stilgestaan bij het koperen regeringsjubileum van de 
koningin werd namens alle fracties hulde gebracht. 

Niettemin verklaarde drie maanden later psp-Kamerlid N. van der Veen principieel voor 
de republiek te zijn. Hij deed dit bij de behandeling van een wetsvoorstel over verhoging van 
de bedragen voor de kosten van het koningschap. De psp-afgevaardigde drukte zich echter 
zeer voorzichtig uit en liet weten juist geen principiële discussie te willen voeren. De vorstin 
had, zo zei de psp’er, in de lijn van de Oranjes alles gedaan om die principiële bezwaren te 
doen verstommen. Hij sprak verder van de voortreffelijke wijze waarop Juliana haar ‘moeilijke 
en vaak eenzame’ taak uitoefende. Hij zette alleen vraagtekens bij de verhoging, daar waar 
velen door ‘beperkende maatregelen’ werden getroffen. Nu was het de psp wel wat moeilijk 
gemaakt, zo zei Van der Veen. Een volgende keer kon er beter worden gestreefd naar een eens-
gezinde beslissing.18 Het wetsvoorstel werd overigens zonder tegenstem aangenomen.

Uit dit milde commentaar van de enige republikeinse partij in het parlement leek te kun-
nen worden afgeleid dat het koningschap feitelijk algemeen aanvaard was. Dat bleek begin 
jaren zestig echter toch niet het geval te zijn. Discussie over de huwelijken van de prinsessen 
Irene (die trouwde met een katholieke Spaanse troonpretendent) en Beatrix zorgden voor een 
breder debat over de monarchie. De in de pvda opgekomen beweging Nieuw Links zou in 
1966 pleiten voor afschaffing van de monarchie na het einde van de regeerperiode van Juliana. 

Vooral de bij een deel van de pvda levende bezwaren tegen een Duitse prins-gemaal door 
het voorgenomen huwelijk van prinses Beatrix en Claus von Amsberg legde in 1965 latente 
republikeinse gevoelens bloot. Dit was voor fractievoorzitter G.M. Nederhorst reden om in 
een brief aan 73 partijgenoten uit te leggen waarom steun van de goedkeuringswet voor het 
huwelijk beter was dan afwijzing daarvan. Nederhorst somde allerlei bedenkingen op tegen 
prinses Beatrix als toekomstig staatshoofd, maar gaf aan haar de voorkeur boven een republiek 
met een president van kvp-huize (hij noemde Luns of De Quay). De pvda-fracties stemden in 
beide Kamers in overgrote meerderheid voor de wet.19 De psp keerde zich in beide Kamers wel 
tegen goedkeuring van het huwelijk. Voor die partij was het republikeinse standpunt daarbij 
leidend, al waren er specifieke bezwaren tegen dit huwelijk.

Die heftige debatten bleken echter vooral ‘oprispingen’ te zijn, al waren er in 1970 in de 
pvda-Tweede Kamerfractie nog enkelen die zich keerden tegen wetgeving over het inkomen 
van de Kroon – en al bevonden zich onder de vijftien afwezigen bij de inhuldigingsplechtig-
heid van koningin Beatrix op 30 april 1980 behalve de twee psp-parlementariërs ook zeven 
pvda’ers, van wie drie vanwege principiële redenen (een vijfde ‘republikein’ was de d66’er 
Ch. Mertens).

In 1976 was het echter juist het progressieve kabinet-Den Uyl dat ervoor zorgde dat de 
monarchie de Lockheed-affaire ‘overleefde’, door geen vervolging tegen de prins te laten 
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instellen toen was aangetoond dat de Amerikaanse vliegtuigfabriek Lockheed prins Bernhard 
had omgekocht. De psp sprak zich daar toen als enige wel voor uit.

Tijdens de behandeling van de voorstellen over het grondwetshoofdstuk over het koning-
schap, op 21 januari 1981, herhaalde de psp’er A.G. van der Spek nog eens de principiële keuze 
van zijn partij voor de republiek. Hij noemde als argumenten tegen een onschendbaar, erfelijk 
staatshoofd het koninklijke vetorecht bij wetgeving en de rol bij de formatie. Nog belangrij-
ker vond hij echter dat de Koning werd gezien als symbool van nationale eenheid. Dat was 
volgens hem een rem op mondiaal denken en steun voor nationaal, nationalistisch en zelfs 
hypernationalistisch denken, met alle gevaren van dien. Hij sprak zich uit voor een gekozen 
staatshoofd op wiens functioneren kritiek mogelijk moest zijn. Ook dat staatshoofd zou een 
louter representatieve functie moeten vervullen en geen deel moeten zijn van de regering, 
noch een rol moeten spelen bij de formatie. Van der Spek zag zelfs wel iets in het Zwitserse 
model, waarbij ministers roulerend het presidentschap vervullen.20

Ook ditmaal stond de psp alleen. De pvda’er S. Patijn erkende dat in het beginselpro-
gramma van zijn partij sinds 1977 stond dat een erfelijk staatshoofd werd afgewezen. De pvda 
had echter geen enkele moeite met het erfelijk koningschap onder het Huis van Oranje. Res-
pect voor en instemming met de wijze waarop de leden van het Huis van Oranje de afgelopen 
decennia het koningschap hadden vervuld, maakten dat het vraagstuk van de staatsvorm geen 
punt van debat was voor de pvda.21 De psp stemde als enige in beide lezingen tegen het wets-
voorstel over aanpassing van de grondwettelijke bepalingen over het koningschap.

Republikeinse ‘uitingen’ zouden na 1981 beperkt blijven tot het vanwege principiële 
redenen niet bijwonen van de Verenigde Vergadering op Prinsjesdag. Het ging daarbij om 
de psp’ers, enkele GroenLinks-parlementariërs en de pvda’er P. de Visser. Uit de kring van 
GroenLinks kwam rond de eeuwwisseling ook verzet tegen toestemming voor het huwelijk 
van enkele prinsen. Bij de troonswisseling in 2013 ontstond nog discussie over de vraag of 
parlementariërs de eed of belofte aan de vorst moesten afleggen.

Principiële debatten over de staatsvorm zijn er in het parlement in tweehonderd jaar vrijwel 
niet geweest en voor zover dat geluid werd gehoord, werd al spoedig erkend dat voorstellen tot 
afschaffing van de monarchie (vooralsnog) onhaalbaar waren. De erfelijke monarchie onder 
het Huis van Oranje stond en staat in het parlement ‘als een huis’.

Noten

1 www.parlement.com/id/vjbcchazjuqb/en_toen_kwam_er_geen_oranjevorst (geraadpleegd op 23 

augustus 2013).

2 Zie o.a. Cees Fasseur, De gekroonde republiek (Amsterdam 2011).

3 htk 1886-1887, p. 832.

4 Zie over de opvattingen van Kuyper: Jeroen Koch, Abraham Kuyper. Een biografie (Amsterdam 

2006) p. 448-499.

5 Handelingen Verenigde Vergadering 1884, p. 9.

6 htk 1890-1891, p. 156.

7 Ibidem, p. 815.
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8 In mei 1888 werden de nieuwe Kamerleden, vanwege ziekte van de koning, beëdigd door de tijde-

lijk Kamervoorzitter. Domela was daardoor niet voor de vraag gesteld of hij naar de koning moest 

gaan.

9 htk 1898-1899, p. 47

10 htk 1900-1901, p. 916.

11 htk 1908-1909, p. 1467.

12 J.P. de Valk en M. van Faassen (red.), Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort, 

1874-1918, Eerste band: 1874-1910 (Den Haag 1993) p. 451-452.

13 htk 1918-1919, p. 390-391.

14 htk 1921-1922, p. 351-352.

15 Ibidem, p. 346-349.

16 H. van Hulst, A. Pleysier en A. Scheffer, Het roode vaandel volgen wij. Geschiedenis van de Sociaal- 

Democratische Arbeiderspartij van 1880 tot 1940 (’s-Gravenhage 1969) p. 284-285.

17 E. van Raalte, De geschiedenis van de opening der Staten-Generaal van 1814 tot 1952 (Den Haag 1952) 

p. 43.

18 htk 1960-1961, p. 1037.

19 N. Cramer, Wandelingen door de Handelingen (Den Haag 1975) p. 310-314.

20 htk 1980-1981, p. 2458.

21 Ibidem, p. 2453.
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Constitutionele observaties bij de minister van Staat

Hans Engels

Met ingang van 21 december 2012 werden bij separate Koninklijke Besluiten twee nieuwe 
ministers van Staat benoemd: voormalig vicepremier Els Borst (d66) en de voormalige vice-
president van de Raad van State, H.D. Tjeenk Willink (pvda).1 Borst is na Marga Klompé de 
tweede vrouw en na Hans van Mierlo de tweede d66’er die de titel ‘minister van Staat’ ten 
deel valt.2 Met de benoeming van Tjeenk Willink is, net als eerder enkelen van zijn naoorlogse 
ambtsvoorgangers (L.J.M. Beel, M. Ruppert en W. Scholten), een voormalige vicepresident 
van de Raad van State benoemd tot minister van Staat.3

De ministers van Staat vormen een wat minder bekende categorie ‘ministers’. Op het eerste 
gezicht gaat het om de toekenning van een eretitel, hetgeen een ceremoniële functie impli-
ceert. Toch komen zij incidenteel ook inhoudelijk in beeld, bijvoorbeeld als informateur tij-
dens een kabinetsformatie. Dat suggereert een meer dan alleen ceremoniële rol. Een interes-
sante vraag is in dat licht hoe hun positie staatsrechtelijk en politiek nu precies moet worden 
geduid. Voor dat doel beschrijf ik eerst de verschillende betekenissen en toepassingen van de 
minister van Staat vanaf de negentiende eeuw. Daarna schets ik de rol van de minister van 
Staat in de politieke praktijk na 1945.4 Ik sluit af met enkele staatsrechtelijke observaties.

Voor de goede orde meld ik nog dat een aantal relevante vragen niet zal worden beant-
woord. Bijvoorbeeld de vraag hoe de keuzes worden gemaakt om iemand wel of niet te benoe-
men.5 Ook over de vraag door wie (ministerraad en/of staatshoofd) deze keuzes worden 
gemaakt is geen informatie beschikbaar.

De ontwikkeling van het begrip ‘minister van Staat’

Het begrip ‘minister van Staat’ heeft in de loop van onze staatkundige geschiedenis verschil-
lende betekenissen gekend.6 De term werd voor het eerst genoemd in artikel 5 van de derde 
afdeling der constitutionele wetten van 1806.7 Ook in de ‘Constitutie van het Koningrijk 
Holland’ van 1806 komt de minister van Staat voor.8 Daarnaast functioneerde een collegiaal 
adviesorgaan in de vorm van een Staatsraad, bestaande uit de ministers.9 Over enige beslis-
singsbevoegdheid beschikte dit orgaan niet; uitsluitend de Koning was bevoegd besluiten te 
nemen. Er bestond al wel een duidelijk verband tussen het ministersambt (destijds aangeduid 
als ‘minister van Staat’) en het beheer van een departement. Van een zelfstandige bevoegd-
heid en verantwoordelijkheid van de ministers, die zich tegen de Koning kon handhaven, was 
echter (nog) geen sprake.

In de Grondwet van 1814 kwam de aanduiding minister (van Staat) niet meer voor en 
werden ministers uitsluitend aangeduid als ‘hoofden der ministeriële departementen’. De 
ministers konden door de Koning naar eigen goeddunken worden benoemd en ontslagen. De 
Koning bleef de uitvoerende macht en beschikte als zodanig over alle bestuurlijke en (mede)
wetgevende bevoegdheden. De ministers waren in die zin de hoogste uitvoerders van de 
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koninklijke wil en alleen aan de Koning verantwoording schuldig. Koning Willem i zag in zijn 
ministers slechts zijn dienaren, volstrekt ondergeschikt aan zijn positie als soeverein staats-
hoofd. De ministers vormden in die verhoudingen ook geen homogeen college dat buiten 
de Koning om beraadslaagde en besloot, maar functioneerden als hoge ambtenaren zonder 
onderlinge band. In die hoedanigheid beheerden zij, op grondslag van de bevelen van de 
koning, de verschillende takken van algemeen bestuur en traden zij namens hem op in de 
Staten-Generaal.

Deze in 1814 ontworpen en geaccepteerde constitutionele verhoudingen verklaren waarom 
Willem i in 1815 zonder enige staatsrechtelijke tegenwerping twee vooraanstaande burgers tot 
minister van Staat kon benoemen, hoewel de Grondwet als ministers uitsluitend de depar-
tementshoofden noemde. De benoeming was ingebed in een besluit tot instelling van een 
kabinetsraad, een adviesorgaan onder voorzitterschap van de Koning.10 Het besluit bepaalde 
uitdrukkelijk welke functionarissen tot deze kabinetsraad toegang hadden: een aantal hoof-
den van departementen, de door de Koning benoemde ministers van Staat en de secretaris 
van Staat.

De historicus H.T. Colenbrander maakt melding van een door de koning in 1818 uitgege-
ven verklaring over de betekenis en inhoud van het ministerschap van Staat.11 Hieruit blijkt 
dat ministers van Staat werden beschouwd als ministers zonder departement, maar wel in 
actieve dienst. Zij hadden zitting in de kabinetsraad als gelijke in rang met de departemen-
tale ministers en konden voorts worden benoemd in belangrijke adviescommissies van de 
Koning, eventueel als voorzitter. Verder behield de koning zich het recht voor ministers van 
Staat te belasten met speciale opdrachten.

Uit notulen van de kabinetsraad blijkt dat Willem i met het verstrekken van dergelijke 
opdrachten aan ministers van Staat niet erg scheutig was. Aard en omvang van deze taken 
bleken evenmin indrukwekkend.12 Niettemin werd hun in bovenvermeld Koninklijk Besluit 
een traktement toegekend. Bovendien verleende de Tweede Kamer uit praktisch oogpunt toe-
stemming voor het bijwonen van Kamervergaderingen door ministers van Staat, al reser-
veerde de Grondwet dit recht uitsluitend voor de hoofden van departementen.

Men kan hieruit opmaken dat het ministerschap van Staat aanvankelijk een tweeslachtig 
karakter droeg. Enerzijds kende dit ambt een bestuurlijk element, waarmee het trekken ver-
toonde van een ministerschap zonder portefeuille. Anderzijds zien wij toch ook al een aanzet 
naar een ontwikkeling naar de minister van Staat als ereambt. Dat laatste blijkt uit de benoe-
ming van G.K. van Hogendorp, die zich als vooraanstaand staatsman had onderscheiden en 
wiens grote betekenis voor de totstandkoming van de nieuwe constitutionele monarchie door 
de Koning in de vorm van dit ministerschap van Staat werd erkend.13

De kabinetsraad bleek intussen niet te voldoen aan de wens van koning Willem i om het 
overzicht over het algemeen bestuur te bewaren. Op grond van de gedachte dat ook in een 
constitutionele monarchie de eenheid in de administratie een eerste voorwaarde is, stelde hij 
in 1823 tevens een Raad van Ministers in.14 Deze raad, samengesteld uit alle departements-
hoofden en de secretaris van Staat, vergaderde onder voorzitterschap van de vicepresident 
van de Raad van State over aan de koning uit te brengen adviezen over alle wetsontwerpen 
en algemene bestuurlijke besluiten. Met deze eerste vorm van een ministerraad, waarvan de 
ministers van Staat geen deel uitmaakten, verloor het ministerschap van Staat als ambt veel 
van zijn betekenis. Dit functieverlies werd nog eens versterkt door het afnemende belang van 
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de kabinetsraad, waarin op den duur ook niet meer automatisch aan alle ministers van Staat 
zitting werd verleend.

Het Reglement van Orde voor de Raad van Ministers van 1842 opende niettemin opnieuw 
de mogelijkheid voor de Koning om ministers van Staat als buitengewoon lid zitting te doen 
nemen in de ministerraad ter behandeling van een bijzonder onderwerp. Deze constructie om 
titularissen tijdelijk zitting in de ministerraad te verlenen, was een onzuiver element in het 
toenmalige staatsbestel. In de considerans bij het Reglement werd overigens ook wel erkend 
dat de grondwetsherziening van 1840 – waarbij de strafrechtelijke ministeriële verantwoorde-
lijkheid en het ministeriële contraseign werden ingevoerd – met zich meebracht dat alleen de 
departementshoofden lid van de ministerraad konden zijn.

Om die reden werd de weinig consequente doorvoering van dit principe door de juristen 
J. de Bosch Kemper en P.F. Hubrecht terecht bekritiseerd. Zij achtten de mogelijkheid om 
buitengewone leden te benoemen in strijd met het constitutionele recht, omdat de eenheid 
van het regeringsbeleid door het opnemen van dergelijke invloedrijke personen ernstig in 
gevaar zou kunnen worden gebracht.15 De rechtsfilosoof H. Dooyeweerd sloot zich later bij 
deze kritiek aan. Hij betoogde dat waar de hoofden van departementen na de grondwetswij-
ziging van 1840 verantwoordelijk moesten worden gesteld voor hun regeringshandelingen, 
zij ook zonder inmenging van vreemde elementen overleg moesten kunnen voeren over de 
wijze waarop conflicten tussen de verschillende takken van algemeen bestuur zouden kunnen 
worden vermeden. Ministers van Staat die geen departementshoofd waren en derhalve geen 
ministeriële verantwoordelijkheid droegen, zoals departementsministers, zouden op deze 
wijze toch invloed op het regeringsbeleid kunnen krijgen.16

Geheel ongegrond was deze vrees niet, al werd het gevreesde op een andere wijze werke-
lijkheid. Om de werking van de ministeriële verantwoordelijkheid te ontlopen, behandelde 
de koning belangrijke regeringskwesties niet langer in de ministerraad, maar opnieuw in de 
kabinetsraad. Dat gold met name voor het werk van de commissie tot herziening van de 
Grondwet van 1848.17 Een van de in die periode meest invloedrijke leden van de kabinets-
raad was minister van Staat H. van Zuylen van Nijevelt, die tevens het departement voor 
de Hervormde Eeredienst beheerde.18 Aangezien Van Zuylen tevens departementaal minister 
was, kan men hem niet als voorbeeld van een inconstitutioneel gepositioneerde minister van 
Staat opvoeren. Een daadwerkelijke benoeming van een minister van Staat in de ministerraad 
heeft nimmer plaatsgevonden.

Een van de consequenties van de grondwetsherziening van 1848 – de invoering van de 
politieke ministeriële verantwoordelijkheid, gekoppeld aan de koninklijke onschendbaarheid – 
werd vervolgens wel doorgetrokken naar het functioneren van de ministerraad. Voor zover 
het in dit verband van belang is, betekende dit dat bij de herziening van het Reglement van 
Orde voor de Raad van Ministers de bevoegdheid van de Koning om ministers van Staat 
tijdelijk zitting te verlenen in de ministerraad was teruggenomen. De kabinetsraad raakte 
vervolgens geleidelijk in onbruik en kwam na 1849 niet meer bijeen.19

Daarmee verdween de minister van Staat uit het geschreven staatsrecht. Het ministerschap 
van Staat kreeg uitsluitend betekenis als eretitel, bedoeld om vooraanstaande burgers met 
grote verdiensten op staatkundig terrein te onderscheiden.20 Het ontbreken van een taak, sala-
ris en pensioen maakte van de aanduiding minister een ‘schijnnaam’.21 De opvatting van De 
Bosch Kemper dat het instituut in deze vorm als onverenigbaar met het geldende staatsrecht 
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moet worden beschouwd, achtte Hubrecht echter door de praktijk weerlegd.22 Het staat het 
staatshoofd immers vrij – zoals ook Dooyeweerd opmerkte – om ministers van Staat advies 
te vragen, mits het beginsel van de ministeriële verantwoordelijkheid daardoor niet wordt 
aangetast.23

De minister van Staat in de huidige praktijk 

De vraag rijst welke betekenis het ministerschap van Staat tegenwoordig, ondanks het ont-
breken van enige formele bevoegdheid, feitelijk heeft. Gebleken is dat de regering in bepaalde 
situaties een beroep doet op een of meer ministers van Staat. Zo heeft het kabinet in 1964 
inzake de ministeriële verantwoordelijkheid voor gedragingen van leden van het Koninklijk 
Huis schriftelijk advies gevraagd aan twee ministers van Staat (W. Drees en P.J. Oud) en ver-
volgens aan de Staten-Generaal overlegd.24 Bekend is voorts dat minister van Staat (sinds 
1991) en voormalig minister van Buitenlandse Zaken M. van der Stoel (pvda) in 2001 een 
bemiddelende rol heeft gespeeld bij de voorbereiding door het kabinet-Kok (pvda-vvd-d66) 
van het huwelijk van kroonprins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta. Van der Stoel 
voerde namens de regering besprekingen met de vader van Máxima, Jorge Zorreguieta, en 
wist hem ervan te overtuigen dat hij vanwege zijn omstreden verleden in Argentinië niet bij 
het huwelijk van zijn dochter aanwezig kon zijn. Dit type formele optredens van ministers 
van Staat is echter een zeldzaamheid en lijkt te zijn beperkt tot zaken die de positie van het 
staatshoofd raken en een bijzondere constitutionele impact hebben.

Denkbaar is ook dat ministers van Staat worden geconsulteerd door het staatshoofd. In 
het kader van zijn lidmaatschap van de regering zal de Koning normaliter primair overleggen 
met een of meer ministers uit het kabinet, zulks in overeenstemming met het constitutionele 
principe van de ministeriële verantwoordelijkheid. Maar er zijn – uiteraard evenzeer onder 
werking van de ministeriële verantwoordelijkheid – ook andere adviseurs actief, bijvoor-
beeld in het Kabinet van de Koning en in de hofhouding. In die context kunnen – en zullen 
soms ook – ministers van Staat informeel ‘bijpraten’ met het staatshoofd. Vanwege het aan de 
koninklijke onschendbaarheid verbonden principe van ‘het geheim van het Noordeinde’ is 
daarover geen officiële informatie beschikbaar.25

Bekend is wel dat ministers van Staat in een aantal kabinetsformaties zijn opgetreden. Dat 
gold in ieder geval tot 2012, toen de regie bij de kabinetsformatie op grond van een wijziging in 
het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij de nieuw gekozen Kamer zelf werd neerge-
legd.26 Tot dat moment voltrokken formaties zich volgens een vaste procedure, dat wil zeggen 
op basis van een aantal politieke procesregels, met een centrale rol voor het staatshoofd.27 Deze 
procedure had in staatsrechtelijk opzicht geen formele status. Zij bestond uit een vast geheel 
van politieke regels die bij wijze van parlementaire zelfbinding in de vorm van een staatkundige 
gewoonte werden gevolgd. In deze inmiddels verouderde procedurele context schets ik hierna 
een beeld van de betrokkenheid van ministers van Staat bij een aantal kabinetsformaties.

Kabinetsformatie 1973 

Het eerste geval heeft betrekking op de formatieperiode die leidde tot de totstandkoming van 
het kabinet-Den Uyl in 1973. Na het mislukken van de formatiepoging van Jaap Burger (pvda) 
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kwamen in het kader van een nieuwe consultatieronde op 9 april 1973 drie ministers van 
Staat – J. Donner (arp), Klompé en Beel (beiden kvp) – naar Soestdijk om koningin Juliana 
op enkele punten nader van advies te dienen. Op zichzelf was dit een opmerkelijk nieuw 
element in de procedure voor de kabinetsformatie. Hoewel de adviezen geheim zijn, mag 
volgens staatsrechtsgeleerde J.J. Vis worden aangenomen dat de koningin juist met hen een 
suggestie uit het advies van de fractievoorzitter van d’66 (Van Mierlo) heeft willen bespreken. 
Dat voorstel hield in dat de koningin een geclausuleerde informatieopdracht zou verstrekken 
aan demissionair minister Dries van Agt (kvp) om de betekenis te onderzoeken van de toe-
gezegde zakelijke benadering van de kvp ten opzichte van een progressief kabinet-Den Uyl. 
Een aanwijzing voor deze aanname is de omstandigheid dat de ministers van Staat allen van 
confessionele huize waren. Elders trekt Vis de conclusie dat de op deze adviesronde gevolgde 
informatieopdracht aan twee confessionele informateurs (W. Albeda en Van Agt) mede geba-
seerd was op de adviezen van deze ministers van Staat.28

Men heeft wel gesuggereerd dat deze manoeuvre paste in een vooropgezet plan van de 
koningin om te komen tot een progressief kabinet-Den Uyl.29 Raadpleging van drie confes-
sionele ministers van Staat en de benoeming van twee als ‘progressief ’ te boek staande confes-
sionele informateurs zouden in een scenario passen dat voorzag in de uiteindelijke capitulatie 
van de kvp. Dergelijke verhalen over draaiboeken en complottheorieën zijn echter moeilijk 
hard te maken.30 Het ligt eerder in de rede te veronderstellen dat de koningin als gevolg van 
de ontstane impasse een adempauze heeft willen inlassen en de adviezen van de ministers 
van Staat heeft aangewend als een extra legitimatie voor de verdere werkzaamheden aan een 
extraparlementair kabinet.

Kabinetsformatie 1981

Een volgende maal dat het staatshoofd zich in een kabinetsformatie heeft laten adviseren 
door ministers van Staat deed zich voor vlak na de verkiezingen van 26 mei 1981. De zittende 
regeringscoalitie van cda en vvd had haar kleine meerderheid in de Tweede Kamer verloren 
(van 77 naar 74 zetels), de pvda was 9 zetels kwijtgeraakt en d’66 had een winst geboekt van 
9 zetels. Een complicerende factor was het vóór de verkiezingen door d’66 ingenomen stand-
punt niet met cda en vvd samen een regeringscoalitie te willen vormen. Naast de adviezen 
die de koningin kreeg van haar gebruikelijke politieke (de fractievoorzitters in de Tweede 
Kamer) en vaste constitutionele adviseurs (de voorzitters van beide Kamers en de vicepre-
sident van de Raad van State) raadpleegde zij ook vier ministers van Staat: Burger (pvda), 
Drees (pvda), Klompé (cda) en Ruppert (cda).

De vraag rijst of er een speciale aanleiding was om al in dit vroege stadium advies te vra-
gen aan ministers van Staat. Op zichzelf genomen zijn hiervoor twee, in zekere zin met elkaar 
samenhangende redenen denkbaar. In de eerste plaats het feit dat het voor koningin Beatrix 
de eerste kabinetsformatie was die zij na haar troonsbestijging in 1980 moest leiden. In de 
tweede plaats de buitengewoon lastige situatie die was ontstaan als gevolg van de politieke 
blokkade van d’66, waardoor op basis van de verkiezingsuitslag een coalitie tussen cda, pvda 
en d’66 het meest reëel leek, terwijl deze anderzijds politiek juist uiterst gevoelig lag.31

Uit de openbare adviezen van de fractievoorzitters kan men opmaken dat de koningin 
met de benoeming van twee cda-informateurs (Ruud Lubbers en Jan de Koning) formeel 
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tegemoetkwam aan het advies van de cda-fractie. De vraag is echter of zij daarmee hetzelfde 
doel voor ogen had als de voorzitter van de cda-fractie (Van Agt), waarvan bekend is dat hij 
een voorkeur had voor een coalitie met de vvd en d’66.

Naar de invloed van de adviezen van de ministers van Staat kan men slechts raden. Een 
aanwijzing vormt wellicht een opiniebijdrage in de Volkskrant van Burger, een van de geraad-
pleegde ministers van Staat. Hoewel in het algemeen een voorstander van een progressief 
meerderheidskabinet, was volgens hem het meest redelijke antwoord op de uitslag van de 
verkiezingen een kabinet van cda, pvda en d’66.32 Uit het verdere verloop van de formatie kan 
vervolgens worden afgeleid dat de informateurs op basis van de opdracht van de koningin de 
weg hebben gebaand voor de daadwerkelijke totstandkoming van een regeringscoalitie met 
deze samenstelling.

Kabinetsformatie 2003

Pas bij de formatie van het kabinet-Balkenende ii, in 2003, kwam weer een minister van Staat 
in beeld. Allereerst vond een informatieronde plaats gericht op een coalitie van cda en pvda. 
Er was een grote mate van overeenstemming in de Kamer en in de samenleving dat deze coa-
litie het meeste recht deed aan de verkiezingsuitslag. Deze eerste informatieronde strandde 
na 77 dagen echter op een veelbesproken gebrek aan chemie tussen de onderhandelaars van 
cda (Jan Peter Balkenende en Maxime Verhagen) en pvda (Wouter Bos). Er ontstond veel 
onvrede over de mislukte informatiepoging, aangezien deze vrij lang had geduurd en het land 
al geruime tijd niet door een stabiel kabinet bestuurd werd. Bovendien bleef een cda-pvda-
coalitie de enige mogelijke meerderheidscombinatie bestaande uit twee partijen en bleef deze 
combinatie volgens velen de coalitie die het meest recht zou doen aan de verkiezingsuitslag.

Daarop benoemde de koningin staatsraad Rein Jan Hoekstra (cda) en minister van Staat 
(sinds 2001) Frits Korthals Altes (vvd) tot informateurs. Zij kregen als opdracht onderzoek 
te doen naar de mogelijkheden van een meerderheidskabinet bestaande uit cda, vvd en een 
of meer andere partijen. In deze tweede informatieronde onderzochten de informateurs twee 
mogelijke coalities: cda en vvd met ChristenUnie (4 zetels) en sgp (2 zetels) – de zogenaamde 
‘Staphorster variant’ – en een combinatie van cda, vvd en d66. Beide opties leken haalbaar, 
maar al snel kozen cda en vvd voor een coalitie met d66. Met name de ideologische afstand 
tussen de liberale vvd en de streng-christelijke sgp was hieraan debet. De onderhandelingen 
verliepen daarna voorspoedig en uiteindelijk stemden de fracties van cda, vvd en d66 in met 
een regeerakkoord.

Uit deze gebeurtenissen valt niet op te maken of de minister van Staat (Korthals Altes) 
als zodanig een bijzondere rol in dit formatieproces heeft gespeeld. In afwijking van eerdere 
interventies van ministers van Staat in kabinetsformaties moet worden vastgesteld dat in dit 
geval een minister van Staat geen adviserende rol vervulde, maar daadwerkelijk als informa-
teur werd benoemd.

Kabinetsformatie 2006 en 2010

Bij de formatie van het daaropvolgende interim-kabinet van cda en vvd in 2006, dat nodig 
was nadat d66 het kabinet had verlaten, trad als informateur oud-premier en minister van Staat 
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(sinds 1996) Lubbers (cda) op. Lubbers had voor deze niet erg ingewikkelde opdracht vijf dagen 
nodig. Hier mag worden aangenomen dat Lubbers ook zonder zijn titel van minister van Staat 
zou zijn benoemd, hoewel in het betreffende rvd-communiqué alleen die laatste hoedanigheid 
werd genoemd. Het was algemeen bekend dat Lubbers tijdens zijn twaalfjarig premierschap een 
bijzondere relatie had opgebouwd met koningin Beatrix. Daarnaast was hij zowel lid van de 
grootste partij als een buiten de actieve politiek staande, gezaghebbende figuur.

Tijdens de langdurige (in totaal vier maanden) en bijzondere (vanwege enkele afwijkingen 
van de vaste formatieprocedure) formatie van het eerste kabinet-Rutte, in 2010, trad minister 
van Staat Lubbers opnieuw op als informateur. De vvd was bij de verkiezingen de grootste 
partij geworden (31 zetels), met één zetel meer dan de pvda. De grootste winnaar was de 
pvv (25 zetels). Een meerderheidscoalitie bestaande uit slechts twee partijen was op basis van 
de verkiezingsuitslag niet mogelijk. Er waren vier driepartijencoalities met een meerderheid 
mogelijk, waarvan er twee onwaarschijnlijk waren doordat bepaalde partijen elkaar uitsloten. 
Alleen een coalitie van de traditionele middenpartijen vvd, pvda en cda en een centrum-
rechts kabinet (vvd-pvv-cda) leken denkbaar. Een mogelijke coalitie met vier partijen was de 
zogeheten Paars-Plus-variant: vvd-pvda-d66-GroenLinks. Een overweging bij de keuze voor 
een coalitie was vooral of deze een meerderheid in de Eerste Kamer zou hebben (38 van de 75 
zetels) na de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2011.

Minister van Staat Ruud Lubbers verlaat op 22 juli 2010 Paleis Noordeinde, na door koningin Beatrix te 

zijn benoemd tot informateur

[Foto: anp]
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Nadat onderzoeken naar een Paars-Plus-coalitie en naar een middencoalitie van vvd-pvda-
cda waren gestrand, benoemde de koningin Lubbers tot informateur.33 Omdat de pvda en de 
vvd er samen niet uitkwamen, leek inderdaad een sleutelrol voor het cda weggelegd. Zo waren 
een centrumrechts kabinet (vvd-pvv-cda, 76 zetels) en een middenkabinet (vvd-pvda-cda, 
82 zetels) nog steeds mogelijk en leek ook een ‘links’ kabinet nog niet uitgesloten (pvda-cda-
sp-GroenLinks, 76 zetels). Al snel bleek dat het cda bereid was tot informele gesprekken met 
de vvd en de pvv over een politieke samenwerking. Opmerkelijk genoeg vonden deze – met 
instemming van Lubbers zelf – plaats buiten aanwezigheid van de informateur. Om die reden 
werd Lubbers ontboden in de Tweede Kamer. Naar de mening van een aantal fracties was hij 
met zijn onderzoek naar een minderheidskabinet niet alleen zijn opdracht te buiten gegaan, 
maar was hij vervolgens de regie kwijtgeraakt toen hij vvd, pvv en cda informeel met elkaar 
liet spreken. Een Kamermeerderheid, waaronder vvd, pvv en cda, deelde deze observaties 
uiteraard niet. Uiteindelijk werd onder leiding van informateur Ivo Opstelten (vvd) overeen-
stemming bereikt over zowel een regeerakkoord als een gedoogakkoord voor een kabinet van 
vvd en cda met gedoogsteun van de pvv.34

Ook uit deze formatie kan geen conclusie worden getrokken over de feitelijke rol en bete-
kenis van de minister van Staat in de politieke praktijk. Het optreden van Lubbers lijkt eerder 
ingegeven door zijn status als oud-premier en zijn lidmaatschap van het cda – dat op dat 
moment een sleutelpositie innam in de formatie –, dan door een mogelijk gewicht dat ver-
bonden zou zijn met de titel minister van Staat.

Staatsrechtelijke kanttekeningen

De nog openstaande vraag is of er sprake kan zijn van staatsrechtelijke complicaties indien 
ministers van Staat adviezen aan de regering verstrekken.35 Ik neem daarvoor als uitgangspunt 
het in artikel 43 Grondwet neergelegde beginsel van de politieke ministeriële verantwoordelijk-
heid en de koninklijke onschendbaarheid. Oud heeft over dit punt opgemerkt dat wanneer de 
Kroon een minister van Staat consulteert, dit geen andere betekenis heeft dan dat zij het advies 
van een politiek ervaren staatsman wenst te vernemen. Zij zou die staatsman evengoed hebben 
kunnen raadplegen indien deze de titel van minister van Staat niet had bezeten.36

Naar mijn oordeel moet men hier een onderscheid aanbrengen. Op de eerste plaats maakt 
het verschil of advies gevraagd wordt door het kabinet of door de Koning, een verschil dat 
voortvloeit uit de ministeriële verantwoordelijkheid en de koninklijke onschendbaarheid. Om 
dezelfde reden is tevens de aard van de adviesaanvraag van belang. Niemand zal staatsrechtelijke 
bezwaren kunnen inbrengen tegen het feit dat de Koning zich in het algemeen en informeel laat 
informeren en adviseren over allerlei maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen. Gaat 
het evenwel om zaken die het algemeen regeringsbeleid raken, dan staat het de Koning naar 
mijn oordeel niet zonder meer vrij buiten de minister(s) om formeel advies in te winnen van 
een willekeurig iemand met veel politieke en staatsrechtelijk ervaring. Dit zou de ministeriële 
verantwoordelijkheid doorbreken en de koninklijke onschendbaarheid in gevaar brengen.

In situaties met een demissionair kabinet ligt de zaak extra gevoelig. Het parlement beschikt 
in die situatie materieel immers niet over volle mogelijkheden om de ministeriële verantwoor-
delijkheid te effectueren. Het hanteren van de vertrouwensregel als sanctiemiddel heeft nu een-
maal minder zin als de ministers hun ontslag – zij het op termijn – al hebben aangeboden.37 
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Een in die zin niet volledig functionerende ministeriële verantwoordelijkheid relativeert ver-
volgens ook de koninklijke onschendbaarheid. Deze bijzondere constitutionele situatie, meer 
beheerst door politieke gebruiken en spelregels dan door constitutionele rechtsregels, kan met 
andere woorden van bijzondere invloed zijn op de positie van de Koning. Met name tijdens 
de kabinetsformaties onder het oude regime, met een regierol voor het staatshoofd, bestond 
een risico dat vanwege het zelfstandige handelen van de Koning ministeriële verantwoordelijk-
heid en koninklijke onschendbaarheid onder spanning zouden kunnen komen te staan. De 
demissionaire premier was formeel immers niet verantwoordelijk voor de kabinetsformatie, 
maar bleef wel aanspreekbaar op het handelen van het staatshoofd. De ontwikkeling van een 
min of meer vaste formatieprocedure en de constructie van ministeriële verantwoordelijkheid 
achteraf door de nieuwe minister-president neutraliseerde deze spanning maar gedeeltelijk. 
Uiteindelijk nam de koningin de beslissingen over de benoeming van (in)formateurs en de for-
muleringen van de opdrachten nu eenmaal zelf. Bovendien droeg de politieke verantwoording 
van het nieuwe kabinet achteraf in de praktijk slechts een formeel, en daarmee vrijwel fictief 
karakter, aangezien de omvang daarvan zoveel mogelijk werd beperkt.38

Men moet zich over het politieke karakter van koninklijke formatiebeslissingen overigens 
ook weer niet al te veel illusies maken, omdat deze beslissingen dikwijls aansloten bij een op 
voorhand vrij duidelijke politieke situatie. Bovendien werd de speelruimte van de koningin 
bepaald door de marges die de politieke hoofdrolspelers in een formatieproces openlieten, 
hetgeen met name het geval was als er een impasse in de situatie dreigde. Om die reden heeft 
de staatsrechtsgeleerde A.M. Donner de koninklijke onschendbaarheid tijdens kabinetsfor-
maties proberen te nuanceren. De functie van de koningin in het formatieproces achtte hij 
dermate onpolitiek dat hij geneigd was te spreken van een koninklijk handelen dat paste en 
gelegitimeerd was binnen de constitutionele positie van het staatshoofd. Die positie karakte-
riseerde hij door het koninklijke ambt te definiëren als een magistratuur, dat wil zeggen een 
ambt dat in onafhankelijkheid en zelfstandigheid, maar in volstrekte trouw aan de constitutie 
moet worden vervuld.39

In de besproken kabinetsformaties, die nog plaatsvonden onder vigeur van de oude pro-
cedure, zal de aanwijzing van ministers van Staat als informateur – naar mag worden aan-
genomen – in de consultaties vooraf aan de orde zijn geweest. Bovendien heeft de nieuwe 
minister-president voor de kabinetsformatie achteraf de ministeriële verantwoordelijkheid 
genomen en daarmee het koninklijk handelen formeel afgedekt.

In de twee besproken kabinetsformaties waarin de koningin – naast de volgens de vaste 
procedure gevolgde raadplegingen – ook ministers van Staat consulteerde, is de vraag naar 
een mogelijke spanning met de koninklijke onschendbaarheid ingewikkelder. Hiermee week 
zij immers af van de vaste procedure. Voor een staatsrechtelijk oordeel over het incidenteel 
inwinnen van extra adviezen bij ministers van Staat tijdens kabinetsformaties door het staats-
hoofd is een eerste relevante waarneming dat de besproken bijzondere consultaties niet in het 
geheim plaatsvonden.40 Daarmee werden deze modificaties in zekere zin materieel gekoppeld 
aan de bestaande procedure en daarmee procedureel geobjectiveerd, dat wil zeggen binnen de 
bestaande constitutionele verhoudingen gebracht. Dat de inhoud van de adviezen niet open-
baar werd gemaakt was evenmin afwijkend: alleen de adviezen van de politieke adviseurs zijn 
(sinds 1971) openbaar. Daarmee werd zoals gezegd ruimte geboden voor speculaties over een 
mogelijk eigenstandige invloed van het staatshoofd op het proces, die onder bepaalde omstan-
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digheden meer risico’s voor de koninklijke onschendbaarheid kunnen inhouden dan voor het 
publiek zichtbare en herkenbare koninklijke handelingen. Dat ook hier achteraf ministeriële 
verantwoordelijkheid is genomen voor de gehele kabinetsformatie doet aan deze observatie 
niet af. Voor het bewaken en bewaren van de constitutionele positie van het staatshoofd is het 
belangrijk dat over diens rol geen onjuiste gedachtegangen ontstaan. Dit geldt temeer waar 
het neutraliseren van de koninklijke rol plaatsvindt door inschakeling van extra adviseurs in 
de formatie uit de kring van de ministers van Staat, van wie de benoeming formeel niet met 
het oog op deze of enige andere functie is geschied.

Enkele vaststellingen

Op grond van de ontwikkeling van het ambt van minister van Staat in de negentiende eeuw 
kan worden vastgesteld dat het oorspronkelijk een staatsambt was, vervolgens werd omge-
vormd tot een enigszins dubbelzinnig erestaatsambt, langzamerhand het ambtskarakter 
geheel verloor en uiteindelijk vrijwel uitsluitend betekenis kreeg als eretitel – althans formeel.

Met betrekking tot de staatkundige vraag in hoeverre het ministerschap van Staat momen-
teel feitelijk (nog) enige betekenis heeft, kan uit de bovenbeschreven gebeurtenissen een voor-
zichtige afsluitende conclusie worden beproefd. Formeel kan de eretitel minister van Staat 
worden beschouwd als een onderscheiding zonder functionele inhoud. In de praktijk kan 
deze onderscheiding echter met zich meebrengen dat men als persoon met een grote politieke 
en staatkundige ervaring en een zekere afstandelijkheid tot de dagelijkse politiek in bijzondere 
omstandigheden wordt geraadpleegd door de regering of het staatshoofd, waarbij aan deze 
adviezen een zekere invloed niet ontzegd kan worden. Het blijkt aantrekkelijk en nuttig een 
beroep te kunnen doen op personen met politiek gezag die geen directe band meer onder-
houden met de actuele politiek. Voor zover zij de titel minister van Staat dragen gaat daar een 
zekere objectiverende, dat wil zeggen constitutioneel legitimerende werking van uit.

Ten aanzien van de staatsrechtelijke vraag naar de verhouding tussen de adviezen van 
ministers van Staat aan de regering en het beginsel van de ministeriële verantwoordelijk-
heid kan het volgende worden geconcludeerd. Het inwinnen van adviezen van ministers van 
Staat door de regering levert geen staatsrechtelijke problemen op. Raadpleging van ministers 
van Staat door het staatshoofd buiten de ministers om over zaken betreffende het algemeen 
regeringsbeleid is naar mijn oordeel staatsrechtelijk niet mogelijk. De koninklijke onschend-
baarheid en ministeriële verantwoordelijkheid impliceren in mijn ogen dat er voor de Koning 
geen zelfstandige rol binnen de regering kan zijn.41 De geldende constitutionele verhoudingen 
binnen de centrale constitutionele instellingen hebben blijkbaar niet belemmerend gewerkt 
op het consulteren van ministers van Staat tijdens enkele kabinetsformaties. Deze incidentele 
praktijk heeft het risico op discussies over de koninklijke onschendbaarheid vergroot omdat 
er enige ruimte voor speculaties over mogelijke eigenzinnigheid van het staatshoofd bleef. 
Ook in de huidige formatieprocedure kan het raadplegen van ministers van Staat niet worden 
uitgesloten. Inmiddels is het proces van de parlementarisering en daarmee de transparantie in 
de kabinetsformatie echter vrijwel voltooid, zodat de mogelijke consultatie van ministers van 
Staat in de formatieprocedure in de toekomst voldoende geobjectiveerd lijkt.
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Noten

1 Koninklijke Besluiten van 21 december 2012, nrs. 12.003098 en 12.003099. Geen van beide kb’s is 

overigens op voordracht van een minister tot stand gekomen. Wel heeft de minister-president de 

kb’s overeenkomstig art. 47 ge gecontrasigneerd. Een ministeriële voordracht voor een kb ont-

breekt bijvoorbeeld ook bij de benoeming en het ontslag van de minister-president, en het ontslag 

van niet naar een nieuw kabinet overgaande bewindslieden. Zie: C.A.J.M. Kortmann, De grond-

wetsherziening 1983 (Deventer 1983) p. 172. De overige ministers van Staat zijn thans R.F.M. Lubbers 

(cda, benoemd op 31 januari 1995), F. Korthals Altes (vvd, 26 oktober 2001), J.A. van Kemenade 

(pvda, 5 april 2002), W. Kok (pvda, 11 april 2003) en H. van den Broek (cda, 25 februari 2005).

2 Niet bekend is in hoeverre het feit dat na het overlijden van Van Mierlo behoefte bestond aan een 

minister van Staat van d66-huize of het feit dat er na mevrouw Klompé weer een vrouwelijke 

minister van Staat kon worden benoemd een rol hebben gespeeld.

3 Eerder benoemde ministers van Staat waren onder anderen P.S. Gerbrandy, L.J.M. Beel, P.J. Oud, 

E.N. van Kleffens, J.M.L.Th. Cals, M.A.M. Klompé, C.P.M. Romme, J. Donner, J.A.W. Burger,  

M. Ruppert, J. Zijlstra, E.H. Toxopeus, I. Samkalden, E. van Lennep, M. van der Stoel, W. Scholten, 

H.A.F.M.O. van Mierlo en P.H. Kooijmans.

4 Daarvoor maak ik veelvuldig gebruik van J.W.M. Engels, ‘De minister van Staat’, Tijdschrift voor 

Openbaar Bestuur 9 (1983) p. 572-576.

5 Bijvoorbeeld de niet-benoemde ex-premiers P.J.S. de Jong, A.A.M. van Agt en J.P. Balkenende. Van 

de wel benoemde ex-premier Cals wordt beweerd dat hij actief – en blijkbaar succesvol – lobbyde 

voor deze titel. Zie: Paul van der Steen, Cals. Koopman in verwachtingen 1914-1971 (Amsterdam 

2004) p. 426.

6 E. van Raalte, ‘Minister van Staat’, Themis 76 (1915) p. 270-291.

7 ‘De Algemene Bestiering des Koningkrijks is, onder ’t onmiddellijk beleid van vier ministers van 

Staat, door den Koning te benoemen; te weten: Een Minister van Buitenlandsche Zaken; een Minister 

der Zee- en Landmagt; een Minister der Financiën; en een Minister der Binnenlandsche Zaken’. Art. 

27 Constitutie voor het Koninkrijk Holland 1806: ‘Het Generaal Bestuur – des Koningk rijks is onder 

het onmiddellijk toevoorzigt van Ministers van Staat: de Koning benoemt dezelve, en bepaalt hun 

getal en werkzaamheden’.

8 Art. 27 ‘Constitutie voor het Koningrijk Holland’ 1806: ‘Het Generaal Bestuur – des Koningkrijks 

is onder het onmiddellijk toevoorzigt van Ministers van Staat: de Koning benoemt dezelve, en 

bepaalt hun getal en werkzaamheden’.

9 Art. 29 ‘Constitutie van het Koningrijk Holland’.

10 kb van 16 september 1815 (Staatscourant, nr. 223). Een van beide ministers van Staat was Van 

Hogendorp.

11 H.T. Colenbrander (red.), Gedenkschriften van Anton Reinhard Falck (’s-Gravenhage 1913) p. 408-

410. Falck was de eerste secretaris van Staat, als zodanig rechterhand van de Koning en schakel tus-

sen de Koning en ministers. De functie was de voorloper van de huidige directeur van het Kabinet 

der Koningin.

12 Om een indruk te geven: voorbereiding van de benoeming van een waterschout in Antwerpen 

(notulen kabinetsraad, 25 oktober 1815); algemeen toezicht en opperbestuur der politie in de 

zuidelijke provinciën (Colenbrander (red.), Gedenkschriften, p. 184); de Hervormde Eeredien-

sten (notulen kabinetsraad, 17 januari 1816); voorbereiden van een ontwerpbesluit inzake zonder 
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bevoegdheid gevoerde titels en benamingen (Staatscourant, 25 maart 1818); de Generale Directie 

der Ontvangsten (Staatscourant, 27 december 1820).

13 Dat men zich over de verhouding tussen koning Willem i en Van Hogendorp overigens geen al te 

grote illusies moet maken, blijkt enerzijds uit Van Hogendorps ontslag als minister van Staat bij 

kb van 22 mei 1819 en voorts uit een latere opmerking van Van Hogendorp dat hij nooit begrepen 

heeft wat een minister van Staat nu eigenlijk was.

14 Reglement van Orde voor den Raad van Ministers van 19 september 1823. Zie: Herman Dooye-

weerd, De ministerraad in het Nederlandse staatsrecht (Amsterdam 1917) p. 398-401.

15 De Tijdgenoot 2 (1842) p. 182; P.F. Hubrecht, ‘De ministerraad’, Bijdragen tot de kennis van het 

staats-, provinciaal en gemeente-bestuur in Nederland 1 (1858) p. 285.

16 Dooyeweerd, De ministerraad, p. 129-130. Vgl. de soortgelijke kritiek van T. Sybenga op de rol van 

de directeur van het Kabinet des Konings in zijn De Grondwet van 1887 toegelicht, ook in verband 

met de praktijk (6de druk; ’s-Gravenhage 1921) p. 171.

17 Dooyeweerd, De ministerraad, p. 132-133. Achteraf bleken de op basis van de besprekingen in de 

kabinetsraad ingediende wetsvoorstellen tot wijziging van de Grondwet slechts de aanzet tot latere, 

echte hervormingsvoorstellen.

18 Staatscourant, 15 september 1841. Uit de notulen van de kabinetsraad van begin 1848 kan men 

opmaken dat Van Zuylen vaak als eerste op de presentielijst vermeld staat en als een der eersten het 

woord voerde (zie bijvoorbeeld de notulen van 29 februari 1848).

19 Reglement van Orde voor den Ministerraad van 26 augustus 1850. Zie: Dooyeweerd, De minister-

raad, p. 408-414.

20 J. de Bosch Kemper, Handleiding tot de kennis van het Nederlandsche staatsregt en staatsbestuur 

(Amsterdam 1865) p. 370.

21 A. Kuyper, Antirevolutionaire staatkunde, deel ii (Kampen 1917) p. 140-141.

22 Hubrecht, ‘De ministerraad’, p. 284.

23 Dooyeweerd, De ministerraad, p. 354.

24 P.J. Oud, Het constitutioneel recht van het Koninkrijk der Nederlanden, deel i (Zwolle 1967) p. 234 en 

430.

25 J.W.M. Engels, ‘Het “geheim van het Noordeinde”: onschendbaar?’, Nederlands Juristenblad, 61 

(1986) p. 609-612.

26 Artikel 139a Reglement van Orde van de Tweede Kamer. De aldaar vastgelegde procedure, waarin 

voor het staatshoofd geen rol meer is weggelegd, is in 2012 voor het eerst en daarmee voorshands 

eenmalig gevolgd tijdens de formatie van het kabinet Rutte ii. Daarover: Carla van Baalen en 

Alexander van Kessel, ‘Het nieuwe formeren en verder… Terugblik op de kabinetsformatie 2012’ 

in: Careljan Rotteveel Mansveld (red.), Het nieuwe formeren. Terugblik op de formatie van het kabi-

net-Rutte ii (Den Haag 2013) p. 9-21.

27 Zie over deze procedure: C.W. van der Pot, bewerkt door D.J. Elzinga en R. de Lange, Handboek 

van het Nederlandse staatsrecht (15de druk; Deventer 2006) p. 523 en verder.

28 J.J. Vis, Kabinetsformatie 1973. De slag om het Catshuis (Utrecht 1973) p. 73; idem, ‘Vrijheid en verant-

woordelijkheid bij de kabinetsformatie’ in: Vrijheid en recht. Opstellen aangeboden aan prof.mr. E.H. 

s’Jacob ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen (Zwolle 

1975) p. 352. Zo ook P.F. Maas, Kabinetsformaties 1959-1973 (’s-Gravenhage 1982) p. 347.

29 H.A. van Wijnen, Van de macht des Konings. Mythe en werkelijkheid van de constitutionele monar-

chie (Amsterdam 1975) p. 57-58.
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30 Vgl. bijvoorbeeld E. van Raalte, De werkelijke betekenis en functionering van het Nederlandse 

koningschap (Zwolle 1975) p. 73-74.

31 Maas (Kabinetsformaties, p. 15) vraagt zich uitsluitend af in hoeverre hier sprake zou kunnen zijn 

van hoffelijkheid, dan wel van de introductie van een nieuw formatiegebruik in de vorm van een 

uitbreiding van het aantal vaste neutrale adviseurs. Het zal duidelijk zijn dat ik geen van beide 

verklaringen juist acht. 

32 De Volkskrant, 2 juni 1981.

33 Het rvd-communiqué maakte opnieuw alleen melding van het ministerschap van Staat.

34 Later keerde inmiddels oud-informateur Lubbers zich tegen een kabinet van vvd en cda met 

gedoogsteun van de pvv. Zie: Bert Bukman, Het slagveld. De lange weg naar het kabinet-Rutte 

(Amsterdam 2011) p. 108-109.

35 Ik laat hier verder buiten beschouwing de bijzondere actie in 2005 van de gezamenlijke ministers 

van Staat, aangevuld met twee ex-premiers (De Jong en Van Agt), die een verklaring uitbrachten 

ter ondersteuning van de Europese grondwet.

36 Oud, Constitutioneel recht, i, p. 430.

37 De indiening van een motie van afkeuring en het aannemen daarvan door een meerderheid in de 

nieuw gekozen Tweede Kamer tegen demissionair minister Verdonk in 2006 blijft voorshands een 

opmerkelijke uitzondering. De reactie van het kabinet (een portefeuillewisseling) was overigens 

zeer bijzonder en staatsrechtelijk onrechtmatig.

38 Ministeriële verantwoordelijkheid wordt primair gedragen voor de werkzaamheden van de forma-

teur, die uiteindelijk zelf tot het nieuwe kabinet is toegetreden als premier.

39 A.M. Donner, ‘Het koningschap in Nederland’ in: Liber amicorum Josse Mertens de Wilmars (Zwolle 

1982) p. 77. In deze benadering herkennen wij elementen van de calvinistische staatsleer, waarin 

voor volkssoevereiniteit geen plaats is, de regering het ankerpunt van overheidshandelen is en de 

Koning als erfgenaam van de Vader des Vaderlands de – van oorsprong – protestantse natie sym-

boliseert.

40 Niet uitgesloten kan worden dat daarnaast ook geheime consultaties hebben plaatsgevonden.

41 Uiteraard realiseer ik mij dat – bijvoorbeeld in meer conservatieve en confessionele kringen – 

nog hardnekkig wordt vastgehouden aan een zekere zelfstandige staatsrechtelijke positie van de 

Koning. Zij baseren zich daarbij wat mij betreft op een onjuiste uitleg van de Grondwet.
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‘Leden van het Europees Parlement’
Staatshoofden te gast in Straatsburg

Karin van Leeuwen en Marielle Scherer

Dames en Heren leden van het Europees Parlement,
Er bestaat in ons werelddeel een historische geestelijke verwantschap, een saamhorigheids-
gevoel, dat ons tot Europeanen maakt. In de verdragen die wij hebben gesloten, hebben 
wij telkens duidelijker beschreven in wat voor beschaving wij willen leven. Onze Europese 
instellingen, waaronder Uw parlement, zijn de pijlers van die beschaving.1

Gedurende haar 33-jarige regeerperiode richtte koningin Beatrix tweemaal het woord tot het 
Europees Parlement: op 16 februari 1984 en nog eens op 26 oktober 2004. De Nederlandse vorstin 
was niet de enige prominente gast in de geschiedenis van het Parlement. Sinds de eerste directe 
verkiezingen, in 1979, heeft het Europees Parlement een podium geboden voor tal van staatshoof-
den die het woord tot ‘Europa’ wilden richten. Presidenten en gekroonde staatshoofden vanuit 
alle windstreken, maar ook geestelijk leiders als paus Johannes Paulus ii en de dalai lama, staan op 
de lijst met gasten die het Europees Parlement tot op heden heeft ontvangen. Volgens strak pro-
tocol krijgen zij daarbij de gelegenheid om in speciale sessies, doorgaans geagendeerd tijdens de 
vierwekelijkse plenaire zittingen van het Europees Parlement in Straatsburg, het woord te richten 
tot de verzamelde Europese volksvertegenwoordigers. Opmerkelijk is dat niet alleen staatshoof-
den en leiders van derde staten maar ook die van de lidstaten van de Unie, zoals koningin Beatrix, 
op deze wijze het Europees Parlement kunnen toespreken. Wat betekent het dat ook deze staats-
hoofden als gasten worden ontvangen, terwijl zij tegelijkertijd verbonden zijn aan een regering 
die via de Raad van ministers van de Europese Unie (hierna: Raad) ook weer eu-orgaan is?

In dit artikel verkennen wij aan de hand van de twee bezoeken van koningin Beatrix de 
functie van deze bezoeken van lidstaat-staatshoofden nader. De nadruk ligt daarbij op de 
betekenis van deze bezoeken voor het Europees Parlement. Niettemin vormen de toespraken 
ook vanuit het perspectief van de geschiedenis van de Nederlandse monarchie bijzondere 
aangelegenheden. Zo richtte koningin Beatrix, naast haar twee redes in het Europees Parle-
ment, slechts bij vier andere gelegenheden het woord tot een buitenlands parlement.2 Behalve 
deze vorm roept ook de inhoudelijke invulling van de beide Straatsburgse speeches vragen 
op. Het duidelijk pro-Europese geluid dat koningin Beatrix bij deze gelegenheden liet horen, 
laat zich immers slecht verenigen met recente interpretaties van de functie van de monarchie. 
In de context van Europese eenwording en globalisering wordt deze wel omschreven als het 
‘historische embleem’ van het ‘knusse nationale huis’ waarin de Nederlandse bevolking zich in 
onzekere tijden zou willen terugtrekken.3 Zoals in veel terugblikken op het koningschap van 
koningin Beatrix is gememoreerd, heeft de Europagezinde vorstin zich in de praktijk echter 
juist ingezet om de deuren van dit ‘knusse nationale huis’ open te breken.4 Haar toespraken in 
het Europees Parlement vormden hierop geen uitzondering.
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Zelf heeft koningin Beatrix haar rol wel omschreven als ‘instrument in het proces’ van Euro-
pese integratie.5 Wanneer wij hiervan mogen uitgaan, komt vooral de vraag op welke functie 
de bezoeken dan voor de Europese integratie hadden. In een recent onderzoek naar de bezoe-
ken van buitenlandse staatshoofden aan het Duitse parlement heeft Hélène Miard-Delacroix 
een tweetal functies beschreven die ook hier mogelijk van toepassing zijn. Enerzijds legt zij 
de bezoeken uit als een zelfbevestiging van het ontvangende parlement, anderzijds ook als de 
bevestiging van de internationale positie van de staat als geheel.6 In het geval van de bezoeken 
van lidstaat-staatshoofden aan het Europees Parlement kan verondersteld worden dat vooral 
de eerste van deze twee beschreven functies van toepassing is. Dit houdt in dat de bezoeken 
zoals die van koningin Beatrix, zowel gelet op het ritueel als op de inhoud van de toespraak, 
vooral moeten worden begrepen als onderdeel van de emancipatie van het Europees Parle-
ment ten opzichte van de andere Europese instellingen.7

De emancipatie van een jong parlement

Tot 1979 was het Europees Parlement volgens voormalig secretaris-generaal Julian Priestley wel 
de ‘laatste plaats’ waar een staatshoofd naartoe zou gaan om het woord tot Europa te richten.8 
Het Parlement werd nog niet echt serieus genomen. Ook ministers van de lidstaten lieten zich 
sinds de jaren zeventig hooguit in Straatsburg zien wanneer zij in hun functie van Raadsvoorzit-
ter het programma van hun half jaar durende voorzitterschap kwamen toelichten of wanneer 
het Parlement hun een vraag had gesteld. Dit was niettemin een verbetering ten opzichte van 
de beginjaren van het Parlement, waarin vooral de Europese Commissie gesprekspartner van de 
puur als advieslichaam ingestelde ‘Gemeenschappelijke Vergadering’ was geweest.9

Omstreeks het jaar van de eerste directe verkiezingen begon de macht van het Europees Par-
lement echter geleidelijk toe te nemen. In de eerste helft van de jaren zeventig verkreeg het een 
beperkt budgetrecht en vanaf de jaren tachtig verwierf het Parlement op steeds meer terreinen 
medewetgevende bevoegdheden. De lidstaten realiseerden zich in toenemende mate dat zij om 
de Europese begroting en Europese regelgeving rond te krijgen, moesten overleggen met het 
Europees Parlement. De grotere bevoegdheden kwamen echter niet uit de lucht vallen. Gesteund 
door een aantal lidstaten deed vooral het Parlement zelf wat het kon om zijn positie als enige 
rechtstreeks gekozen orgaan in Europa te versterken. Het schrok er bijvoorbeeld niet voor terug 
conflicten over de begroting met de lidstaten aan te gaan (bijvoorbeeld in 1979, 1982 en 1984), 
of eigen Europese verdragsvoorstellen te ontwerpen (bijvoorbeeld het ontwerpverdrag van de 
groep Europarlementariërs rond Europees pionier Altiero Spinelli uit 1984).10

Op een meer symbolisch niveau streed vooral de voorzitter van het Europees Parlement 
als formeel vertegenwoordiger van het Parlement in internationale betrekkingen en bij plech-
tigheden voor een serieuzere rol in de Europese politiek. Door ervoor te zorgen dat hij aanwe-
zig mocht zijn bij de halfjaarlijkse bijeenkomsten van de Europese Raad trachtte de voorzitter 
niet alleen een vaste plek aan de Europese vergadertafels te bemachtigen, maar verschafte hij 
het Parlement ook meer zichtbaarheid ten overstaan van het nieuwe kiezerspubliek.11 Ook 
officiële bezoeken van en aan de lidstaten droegen daaraan bij.

Zo kon het gebeuren dat het Europees Parlement tussen 1979 en heden maar liefst 46 
maal een staatshoofd van een lidstaat ontving.12 Deze bezoeken vanuit de lidstaten vormen 
slechts een klein deel van het totale aantal officiële bezoeken. Uit een inventarisatie die het 

B_BOOM090 parlementaire geschiedenis 2013 binnenwerk.indd   92 28-10-13   16:57



93

‘LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT’

ministerie van Buitenlandse Zaken voorafgaand aan het tweede officiële bezoek van koningin 
Beatrix in 2004 maakte, blijkt bijvoorbeeld dat in de periode van maart 1999 tot februari 2004 
26 staatshoofden een officieel bezoek hebben gebracht aan het Europees Parlement. Onder 
deze genodigden bevonden zich vijf staatshoofden van eu-lidstaten: de presidenten van res-
pectievelijk Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Duitsland en Ierland. Eenentwintig staatshoofden 
vertegenwoordigden zogenaamde ‘derde landen’, die (nog) geen lid waren van de Europese 
Unie. Zo vlak voor de uitbreidingen van de Europese Unie in 2004 en 2007 bevonden zich 
onder hen acht staatshoofden van kandidaat-lidstaten, maar bijvoorbeeld ook de presidenten 
van Senegal, Zuid-Korea en Peru, en de koning van Jordanië.13

In vergelijking met het aantal officiële bezoekers aan nationale parlementen is het aantal 
Straatsburgse bezoekers groot. In Nederland heeft in de jaren tussen 1979 en 2004 slechts 
eenmaal een buitenlands staatshoofd de Verenigde Vergadering toegesproken.14 In de Duitse 
bondsdag voerden tussen 1982 en 2010 25 buitenlandse gasten het woord – niet noodzakelijk 
allemaal staatshoofden. In de Franse Assemblée Nationale, waar de mogelijkheid voor toe-
spraken van buitenlandse gasten pas in 1994 werd gecreëerd, betraden tussen dat jaar en 2010 
zestien buitenlandse gasten het spreekgestoelte.15

Met welke redenen in het bijzonder de lidstaat-staatshoofden naar Straatsburg en later 
– toen daar meer plenaire vergaderingen plaatsvonden – ook Brussel kwamen, is bij gebrek 
aan omvattend onderzoek niet met zekerheid vast te stellen. Staatshoofden van eu-lidstaten 
beschikken over een open uitnodiging om een officieel bezoek aan het Europees Parlement te 
komen brengen.16 Tot op heden bezochten zij allen het Europees Parlement ten minste een-
maal, met uitzondering van Cyprus, Zweden en het juist toegetreden Kroatië. Vooral staats-
hoofden uit de nieuwe lidstaten lieten zich graag in het Europees Parlement zien: vertegen-
woordigers van Griekenland, Portugal en Spanje betraden al binnen twee jaar na de toetreding 
het Straatsburgse spreekgestoelte, hun ambtgenoten van Oostenrijk en Finland hadden in de 
jaren negentig niet meer dan drie jaar nodig.17 Bij de ‘oude’ lidstaten gaf soms de persoonlijke 
Europagezindheid van het staatshoofd zelf de doorslag, zoals in het geval van Italië, waarvan 
de presidenten sinds 1979 maar liefst vijf bezoeken aflegden.18 In veel andere gevallen viel het 
(eerste) bezoek van het staatshoofd samen met het bekleden van het voorzitterschap van de 
Raad. Niet zelden ging daaraan een uitgebreide lobby van de voorzitter van het Europees 
Parlement vooraf: koningin Elizabeth ii bijvoorbeeld memoreerde bij haar bezoek in 1992 dat 
twee eerdere voorzitters, de Britse Lord Plumb en de Spanjaard Enrique Barõn Crespo, al op 
een bezoek hadden aangedrongen.19 

Ook de bezoeken van koningin Beatrix, die in dit artikel verder zullen worden belicht, 
kwamen op verzoek van de voorzitter van het Europees Parlement tot stand. Het eerste van 
de twee volgde uit een bezoek dat de Nederlandse voorzitter van het Europees Parlement Piet 
Dankert in mei 1983 aan Nederland bracht. Ingegeven door zorgen over de ‘sterk verminderde 
Europese gezindheid’ in Nederland is dit verzoek illustratief voor de symbolische emancipa-
tiestrijd die Dankert in deze periode namens het Parlement voerde.20 Eerder had diezelfde 
Dankert faam verworven in de strijd met de lidstaten om de begrotingsbevoegdheden van 
het Parlement.21 Het tweede bezoek van koningin Beatrix beantwoordde eveneens aan een 
uitdrukkelijk verzoek vanuit het Europees Parlement, dat overigens minder precies te dateren 
is. Van Nederlandse zijde werd vervolgens besloten het bezoek te laten plaatsvinden tijdens 
het Nederlandse Raadsvoorzitterschap in 2004.22
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Ritueel van het bezoek 

Met de mondelinge uitnodigingen begonnen de voorbereidingen voor het ritueel dat het offi-
ciële bezoek moest reguleren en, zoals hier verondersteld wordt, de status van het Europees 
Parlement (en het bezoek) moest bevestigen. In 1983 leek het Parlement op dit terrein nog wat 
onwennig, zo suggereert het overhaaste telexbericht dat Dankert in juni 1983 aan koningin 
Beatrix stuurde. Hij verontschuldigde zich voor de ‘voorbarige publiciteit’ in de media over 
een uitnodiging aan de koningin om het Europees Parlement toe te spreken. Naar alle waar-
schijnlijkheid was het voorgenomen besluit hierover uitgelekt uit een besloten vergadering 
van de ep-voorzitter en de fractieleiders. Wel volgens gebruik was de schriftelijke uitnodiging 
die kort daarna in Den Haag arriveerde.23 Met deze uitnodiging – een formaliteit gezien de 
open uitnodiging – trad aan beide zijden het protocol in werking. 

Opmerkelijk is dat het protocol van het Europees Parlement – anders dan doorgaans op 
nationaal niveau het geval is – voorgaat op het protocol van het staatshoofd. Dit in het Euro-
pees Parlement zeer serieus genomen en door een speciale dienst bewaakte protocol maakt 
onder andere een onderscheid tussen een ‘officieel bezoek’, waarbij het staatshoofd de leden 
van het Europees Parlement tijdens een plechtige bijeenkomst toespreekt, en een ‘werkbe-
zoek’, dat een minder omvangrijk programma kent en veel vaker plaatsvindt (in 2005 bijvoor-
beeld 108 keer tegenover vijf officiële bezoeken).24 Er wordt door het Europees Parlement geen 
onderscheid gemaakt in de wijze waarop koninklijke gasten en niet-erfelijke staatshoofden 
worden ontvangen. Zoals het reglement van het Europees Parlement voorschrijft, vindt de 
voorbereiding van een officieel bezoek plaats in nauw overleg tussen het Parlement en de nati-
onale betrokkenen. In het geval van de bezoeken van koningin Beatrix waren dit aan de Euro-
pese kant de al genoemde Protocoldienst en het Kabinet van de voorzitter van het Europees 
Parlement en aan de Nederlandse kant de Directie Kabinet en Protocol van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken, de Permanent Vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlan-
den bij de Europese Gemeenschappen te Brussel, het Kabinet der de Koningin en de Dienst 
Koninklijk Huis.25 Maanden van voorbereidingen, inclusief een ‘advance party’ om beveiliging 
en protocol af te stemmen, leidden bij beide gelegenheden tot een draaiboek waarin het pro-
gramma van het bezoek van minuut tot minuut was vastgelegd.26

Het reglement van het Europees Parlement schrijft niet voor waar een officieel bezoek 
dient plaats te vinden. Straatsburg – de officiële zetel van het Europees Parlement en de plaats 
waar elke maand een plenaire parlementszitting plaatsvindt – was tot dusver de meest aan-
gewezen locatie, al blijken vanaf 2002 steeds vaker officiële bezoeken aan Brussel gebracht 
te worden.27 Beide bezoeken van koningin Beatrix vonden in Straatsburg plaats. Tijdens de 
voorbereidingen voorafgaand aan het bezoek in 1984, haar eerste officiële optreden op Franse 
bodem sinds de troonsbestijging, had de koningin verzocht het bezoek te laten lijken op een 
werkbezoek met ‘zo weinig mogelijk ceremonieel’. Met inachtneming van het ep-protocol 
werd aan dit verzoek gehoor gegeven. Op het vliegveld van Straatsburg werd de vorstin met 
haar gevolg volgens ep-protocol verwelkomd door een erehaag met daarin onder meer de 
voorzitter van het Europees Parlement, de burgemeester van Straatsburg en de regionale pre-
fect. Bij aankomst bij het gebouw van het Europees Parlement volgde de begroeting door een 
kleine delegatie van het Europees Parlement.28 In 2004, toen het bezoek samenviel met het 
belangrijke debat over de verkiezing van de nieuwe Europese Commissie, vond pas hier de 
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ontmoeting met de voorzitter van het Europees Parlement plaats.29 Bij beide bezoeken was 
vervolgens korte tijd ingeruimd voor een gesprek tussen koningin Beatrix en haar gevolg met 
de voorzitter van het Europees Parlement en zijn delegatie. Dat was tevens het gebruikelijke 
moment voor het uitwisselen van geschenken.30

Na een kort ‘opknapmoment’ begeleidde de voorzitter de koningin en haar gevolg naar de 
plenaire zaal van het Europees Parlement, waar – ondanks de doorgaans drukke agenda’s van 
de Straatsburgse zittingsweek – alle leden van het Europees Parlement bijeen waren, hopend op 
een inspirerend betoog of eenvoudigweg tot deze beleefdheid verplicht door hun fractievoor-
zitter.31 In duidelijk onderscheid met de vertegenwoordigers van Europese organen als de Raad 
en de Europese Commissie, waarvoor in de plenaire zaal aparte banken zijn ingericht, kreeg de 
koningin als gast van de voorzitter een plaats op het presidiumgestoelte, aan de rechterhand van 
de voorzitter. Hier werd zij door de voorzitter kort verwelkomd. Spreken deed zij in 1984, toen 
het Europees Parlement nog bijeenkwam in de zaal van de Raad van Europa, vanaf een speci-
aal hiertoe opgesteld spreekgestoelte.32 In de plenaire zaal van het in 1999 in gebruik genomen 
Louise Weiss-gebouw is voor toespraken tijdens officiële bezoeken een apart spreekgestoelte 
ingericht, aangezien reguliere sprekers altijd vanaf hun eigen zitplaats het woord voeren.33

Gedurende ongeveer een half uur mocht koningin Beatrix vanaf deze plaats het Parlement 
toespreken. Niet elke spreker nam zoveel tijd: de Britse koningin Elizabeth ii had in 1992, net 

Koningin Beatrix spreekt op 16 februari 1984 het Europees Parlement toe. Boven, tweede van rechts, luistert 

parlementsvoorzitter Piet Dankert

[Foto: anp – Paul Vreeker]
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als haar Deense ambtgenote Margarethe ii vijf jaar eerder, niet veel meer dan tien minuten 
nodig voor haar speech, inclusief een goed ontvangen grap over de ervaringen van haar voor-
vaderen met de Britse parlementaire traditie.34 Andere sprekers, zoals de Belgische koning 
Boudewijn in 1987, namen juist wat meer tijd.35 Koningin Beatrix, die in 1984 nog keurig een 
half uur had gesproken, leek in 2004 wat meer opgejaagd. Haar komst naar Straatsburg stond 
die dag letterlijk in de schaduw van een debat over de goedkeuring van de door José Manuel 
Barroso gepresenteerde nieuwe Europese Commissie. In het Europees Parlement bestond 
grote weerstand tegen vooral de Italiaanse kandidaat-commissaris Rocco Buttiglione vanwege 
diens controversiële uitspraken over homoseksualiteit, en het dreigde daarom zijn steun te 
onthouden aan de nieuwe Commissie – een noviteit in het bestaan van het Parlement.36 Tegen 
deze achtergrond bleven voor koningin Beatrix niet meer dan twintig minuten over – vooral 
het bij voorzitter Josep Borrell gebruikelijke, uitgebreide dankwoord leek vanwege het debat 
over Buttiglione sterk te zijn ingekort.37

Het staatshoofd aan het woord 

Het bezoek van het staatshoofd en het ritueel eromheen bevestigden dat de lidstaat het 
Europees Parlement serieus nam. In de toespraak werd deze boodschap idealiter nog eens 
onderstreept. Toespraken met een politieke inhoud konden bij het Parlement op de meeste 
waardering rekenen. Maar gezien de constitutionele rol van de meeste staatshoofden, die al 
te politieke uitspraken vaak niet toeliet, waren ook vergezichten zeer welkom, of juist terug-
blikken, die, afkomstig van een relatieve buitenstaander, de Europese integratie in het alge-
meen en het werk van het Parlement in het bijzonder in perspectief plaatsten. Dit blijkt onder 
andere uit de momenten waarop het Parlement een applaus inzette.38 In de jaren tachtig, 
toen het Parlement nadrukkelijk streefde naar uitbreiding van zijn bevoegdheden, betuigden 
veel staatshoofden expliciet steun aan dit doel.39 Nadat het Verdrag van Maastricht in 1992 de 
meeste wensen van het Parlement stevig had verankerd, verschoof de aandacht naar andere 
ontwikkelingen, waarbij het vraagstuk van de uitbreiding richting Midden- en Oost-Europa 
de meeste aandacht kreeg. Tegelijkertijd vormden de toespraken vooral voor nieuwe lidstaten 
een goede gelegenheid om de verhouding tussen de eigen staat en de eu te bespreken, bijvoor-
beeld door te wijzen op gedeelde waarden.

Ook de twee Nederlandse toespraken vertonen een verschuiving qua onderwerpkeuze. 
Opmerkelijker is echter de constante waarin een eigen inbreng van de vorstin naar voren 
komt. Deze betrof vooral de zorgen over een gebrek aan Europees elan – precies het thema 
dat in 1983 voor Dankert aanleiding had gevormd voor zijn uitnodiging. Om dit thema aan de 
orde te stellen, greep koningin Beatrix zowel in 1984 als in 2004 terug op de eerste speech die zij 
in Europees verband had gehouden, in 1961 in Toulouse tijdens een vierdaagse studiebijeen-
komst van de Fondation Européenne de la Culture.40 Daar had prinses Beatrix de aanwezige 
jeugd aangespoord zich actief in te zetten voor Europese samenwerking om te komen tot een 
‘Europees bewustzijn’ en een gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. In vergelijking 
met toen was er veel veranderd, hield zij het Europees Parlement in 2004 voor: ‘De Europese 
eenheid heeft overtuigend vorm gekregen en is een deel van ons leven geworden. Maar er is 
weinig meer te bespeuren van de bevlogenheid van toen. Velen zijn nu kritisch gestemd en 
maken zich vooral zorgen over de hindernissen die nog moeten worden overwonnen.’41
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Het is niet precies te achterhalen in hoeverre de stem van de vorstin in deze woorden doorklonk. 
Net als voor alle andere in het buitenland gehouden toespraken, die in de regel door de Dienst 
van het Koninklijk Huis in overleg met koningin Beatrix worden opgesteld, had het ministerie 
van Buitenlandse Zaken ‘bouwstenen’ voor de tekst aangeleverd en was deze, in verband met 
de ministeriële verantwoordelijkheid, vervolgens weer ter goedkeuring aan dit ministerie voor-
gelegd.42 Niettemin bespeurden toehoorders als Europarlementariër Kathalijne Buitenweg (De 
Groenen/Europese Vrije Alliantie) in de speech ‘[e]en heel andere toonzetting dan we uit Den 
Haag gewend zijn. Niks geen gezeur over centen, maar een luid welkom aan nieuwe lidstaten. 
Een Europees verhaal waarin het weer eens gaat over idealen in plaats van over geld, en waarin 
ook emoties hun plaats hebben.’ Buitenweg beschouwde de speech als ‘een duidelijk standje […] 
voor het kabinet’.43 Weliswaar vormde het in de speech besproken legitimiteitsprobleem van de 
Europese Unie in 2004 een van de ‘speerpunten’ van het Unie-voorzitterschap van de Neder-
landse regering;44 de toon die de koningin in haar toespraak bezigde week echter duidelijk af 
van de slogan ‘Europa, best belangrijk’, die het kabinet als motto voor het voorzitterschap had 
gekozen – zeker omdat hieraan in de nationale politieke arena nog eens was toegevoegd dat het 
Nederlandse eigenbelang steeds voorop zou staan in het kabinetsbeleid.45

Ook in 1984 had koningin Beatrix verwezen naar haar optreden in Toulouse 23 jaar eerder. 
De vergelijking gaf haar ook toen al aanleiding tot zorgen over een gebrek aan idealisme: ‘Nu, 
zovele jaren later, vraag ik mij af hoever wij met de Europese integratie zijn gevorderd. Niet 
ver genoeg, helaas, om met voldoening en vertrouwen Europa over te dragen aan de jongere 
generatie van nu. Voor velen is de Europese eenheid daarom een abstract begrip. De zin ervan 
ontgaat hen.’46 Bij deze gelegenheid had de vorstin zich voor een oplossing van dit probleem in 
het bijzonder tot het Europees Parlement gericht. Juist de gekozen parlementsleden moesten 
zorgen dat ‘de geest van Europa voelbaar blijft achter een vaak ondoorzichtige bureaucratie’ en 
dat Europa ‘geen Europa van paragrafen, maar een Europa van mensen’ zou worden. Concrete 
aanbevelingen volgden: in lijn met het door het Europees Parlement zelf ontwikkelde Spinelli-
plan sprak koningin Beatrix zich in 1984 namens het kabinet uit voor uitbreiding van de poli-
tieke macht van het Europees Parlement en voor meerderheidsbesluitvorming in de Raad.47 

Kranten berichtten dat de vorstin met deze uitspraken ‘politiek verder ging dan men in 
het algemeen van zo’n gelegenheidsrede zou verwachten’.48 Toch bleef de toespraak geheel 
binnen de in de Tweede Kamer al uitgesproken, maar destijds wellicht minder opgemerkte 
kabinetsstandpunten.49 Het beschikbare archiefmateriaal rondom de voorbereiding van deze 
toespraak van 1984 bevestigt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken nauw bij de voor-
bereidingen van de speech betrokken was geweest. Zo was de boodschap dat anno 1984 het 
elan uit het eenwordingsproces in Europa aan het verdwijnen was al goed terug te zien in 
het twaalftal ‘bouwstenen’ dat het ministerie van Buitenlandse Zaken in december 1983 ten 
behoeve van de speech van koningin Beatrix had aangeleverd.50 Een vergelijking tussen de 
concepttekst die de Dienst van het Koninklijk Huis op basis van deze bouwstenen schreef 
en de uiteindelijke toespraak laat zien dat de strekking van het stuk – een pleidooi voor een 
sterker Europees Parlement – ongewijzigd bleef. Alleen de formuleringen van enkele passages 
werden afgezwakt. Dit gold onder andere voor de passage over de eventuele invoering van 
meerderheidsbesluitvorming, waaraan de tekst van de Dienst van het Koninklijk Huis alvast 
de volgende verzachtende woorden toevoegde: ‘Voor- en tegenstanders van deze gedragslijn 
zullen zich overigens kunnen vinden in de wetenschap dat in iedere besluitvorming over-
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tuigen belangrijker is dan overstemmen.’ Na correctie door het ministerie was deze passage 
in nog wat diplomatiekere bewoordingen gegoten: ‘De Europese Verdragen zelf bieden een 
zorgvuldig afgewogen systeem waarbij de besluitvorming recht doet aan de algemene en de 
bijzondere belangen van alle lid-staten, grote en kleine. Overigens blijft in iedere besluitvor-
ming overtuigen belangrijker dan overstemmen.’51

In 1984 vormde het ontstaan van een ‘Europese democratie’, als antwoord op het gebrek 
aan elan, de kernboodschap van de toespraak van koningin Beatrix. In 2004 daarentegen 
ontbrak een heldere oplossing voor het aangeroerde gebrek aan bevlogenheid. Wel kwamen 
nog verscheidene andere onderwerpen aan bod. Politieke opwinding kwam ditmaal vooral 
voort uit een uitspraak waarvan verondersteld werd dat deze betrekking had op de toetre-
dingsonderhandelingen met Turkije, dat sinds 1999 kandidaat-lidstaat was. Officieel zou de 
Nederlandse regering hierover pas een maand na de rede van koningin Beatrix een standpunt 
innemen.52 Verschillende kranten berichtten echter dat de koningin zich, ‘[z]onder de naam 
van dat land te noemen’, al mengde ‘in de discussie over de vraag of Turkije rijp is voor onder-
handelingen over het eu-lidmaatschap.’53 Zij wezen dan voornamelijk op de volgende passage, 
die voortvloeide uit het warme welkom dat de vorstin uitsprak richting de Parlementsleden 
uit de eerder in 2004 toegetreden lidstaten:

Onze Unie wint aan kracht wanneer zij zich openstelt voor landen die onze rechtsnormen 
delen en zich inspannen om aan de criteria te voldoen. Dit besef kan een aanmoediging 
zijn het overleg met hen die zich bij de Unie willen aansluiten, open, eerlijk en zonder 
vooringenomenheid te voeren. Als volkeren zich inspannen om de moeilijke overgang 
naar de democratische staatsvorm zo goed mogelijk te laten verlopen, verdienen zij extra 
waardering en steun.54

Hoe deze woorden moesten worden uitgelegd bleef ook na afloop van de toespraak onduide-
lijk: waar staatssecretaris Atzo Nicolaï volgens het Algemeen Dagblad bevestigde dat zij ‘ook 
over Turkije’ gingen, noteerde Trouw uit diens mond dat dit niet het geval was.55 Wel duidelijk 
was dat opnieuw een ‘politiek’ punt was aangeroerd, dat door het Europees Parlement met 
applaus werd ontvangen. In 1984 had de Nederlandse koningin, niet gewend aan dergelijke 
onderbrekingen, zich door dergelijke bijval nog laten verrassen.56 In 2004 was zij ongetwijfeld 
beter voorbereid op de expressieve stijl waarmee Europarlementariërs hun oordeel vaak ken-
baar maken. Eén verkeerd getimed applaus kon zij echter niet voorkomen. Zij opende haar 
rede met de mededeling dat zij, zoals in de eu gebruikelijk, in haar moedertaal zou spreken. 
Terwijl onder meer de aanwezige Vlamingen instemmend klapten vervolgde koningin Beatrix 
met een vooral door haarzelf belangrijk geacht pleidooi voor meertaligheid, volgens de vor-
stin ‘de beste basis voor wederzijds begrip’.57

Napraten

De keuze voor het Nederlands in de toespraak van 2004 – gezien de daaropvolgende bood-
schap en de gebruikelijke handelwijze van de vorstin vermoedelijk à contrecoeur – toont aan dat 
koningin Beatrix, die haar eigen rol elders als ‘instrumenteel’ duidde, zich inderdaad welwillend 
aanpaste aan wat gebruikelijk was in het Europees Parlement.58 Dit gold ook voor het vervolg 
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van het ritueel. Na de toespraak volgden, geheel volgens protocol maar toch minder vormelijk 
van karakter, een aperitief en een lunch – in 1984 in het Chateau des Rohan in de Straatsburgse 
binnenstad, in 2004 in het Parlementsgebouw.59 In 1984 was over de samenstelling van het hier-
bij aanwezige gezelschap vooraf nog gediscussieerd. Koningin Beatrix suggereerde om tijdens 
het aperitief ruimte te laten voor een informeel gesprek met de fractievoorzitters in plaats van 
een afzonderlijke samenkomst te organiseren met de Nederlandse parlementariërs. De laatsten 
zou zij dan in het voorjaar van 1984 op Noordeinde uitnodigen. Volgens Permanent Vertegen-
woordiger Rutten was een ontmoeting tussen een staatshoofd en de Europarlementariërs uit 
eigen land echter gebruikelijk, waarna het programma op dit punt werd aangepast.60 In 2004 
was het ‘Nederlandse’ karakter van het informele gedeelte nog versterkt door de tegenwoordig-
heid van een Nederlandse Directeur-Generaal van het Europees Parlement en de (aftredende) 
Nederlandse Eurocommissaris Frits Bolkestein.61 Aldus leek het programma afbreuk te doen aan 
de symbolische ontmoeting tussen de lidstaat enerzijds en ‘Europa’ anderzijds.

Velen zal het doorbreken van deze symboliek in 2004 zijn ontgaan. De lunch met onder 
meer de fractievoorzitters werd overstemd door de discussie over de goedkeuring van de 
nieuwe Commissie. Volgens de Volkskrant zat koningin Beatrix ‘ingeklemd’ tussen ‘de twee 
grootste kemphanen in het gevecht rond de nieuwe Commissie’: fractieleider Hans-Gert Pöt-
tering van de Europese Volkspartij en Europese Democraten (evp) en fractieleider Martin 
Schulz van de Partij van de Europese Sociaaldemocraten (pes).62 De Nederlandse Europarle-
mentariër Max van den Berg (pes) greep tegenover de aanwezige journalisten een uitspraak 
van koningin Beatrix over de mensenrechten aan om de weerstand van zijn fractie tegen 
beoogd commissaris Buttiglione te onderstrepen.63 Ook het officiële uitgeleide naar het vlieg-
veld leed onder de situatie: voorzitter Borrell nam al direct na de lunch afscheid van koningin 
Beatrix en haar gevolg, terwijl ook staatssecretaris Nicolaï en Permanent Vertegenwoordiger 
Tom de Bruijn zich vanaf het vliegveld snel terug naar het parlementsgebouw haastten. Het 
Parlement moest verder met het echte werk.

Waren de officiële bezoeken hun functie aan het verliezen? Nam het belang van de meer 
symbolische strijd om zichtbaarheid af? Een bevestiging van dit vermoeden vormt de open-
lijke vraag die een commissie in 2007 stelde bij een heroverweging van de parlementaire werk-
wijze. Waar het Europees Parlement in de beginjaren van zijn bestaan blij mocht zijn met 
elke blijk van aandacht uit de lidstaten, vroeg deze commissie zich nu af of het grote aantal 
jaarlijkse bezoeken en plechtigheden de werkzaamheden niet te veel onderbraken. Tot een 
verandering van de interne procedures leidde deze kritiek overigens niet.64

Totdat deze discussie opstak, hadden de officiële bezoeken van lidstaat-staatshoofden 
niettemin op uiteenlopende manieren een rol gespeeld in de emancipatiestrijd van het Euro-
pees Parlement. Aanvankelijk onderschreef alleen al de komst van de staatshoofden naar 
Straatsburg het belang van het Parlement, waarbij ook de inhoud van hun toespraak van 
grote waarde kon blijken. Behalve inspiratie boden deze speeches soms welkome toezeggin-
gen en aanmoedigingen in de strijd om meer bevoegdheden, die het Europees Parlement 
graag meenam in de onderhandelingen over nieuwe besluitvormingsprocedures.65 Maar ook 
in 2004 verwezen Europarlementariërs graag naar standpunten die zij in de speech bevestigd 
zagen, zoals onder meer de interventie van Max van den Berg liet zien – al was het maar 
omdat tijdens het bezoek van het (eigen) staatshoofd de doorgaans afwezige pers nu eens 
wel ruimschoots aanwezig was.66 Ook de oorspronkelijke ambitie van de voorzitters om het 
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Europees Parlement onder de aandacht van de burger te brengen, werd daarmee gediend, zo 
legde toenmalig voorzitter Dankert in 1984 eens te meer uit aan de meegereisde journalisten:

Ik denk dat de toespraak een effect van grote bewustwording ten aanzien van de Europese 
problematiek zal hebben, zeker in Nederland. Ze [de Koningin] heeft gezorgd voor public 
relations in de richting van Europa en dat zeker op een moment, dat de burger ‘Brussel’ 
alleen maar ziet als een plek waar je geld kunt brengen of vandaan kunt halen naar gelang 
je positie in de eeg. We hebben te maken met een her-nationalisatie in Europa, maar de 
koningin heeft duidelijk aangegeven dat de burger Europa nodig heeft om nationaal te 
kunnen blijven voortbestaan.67

Het is maar de vraag of het Europees Parlement in de huidige Nederlandse vorst, koning Willem-
Alexander, opnieuw zo’n gewillige pleitbezorger vindt. De eerste tekenen van de invulling van het 
koningschap door de nieuwe vorst wijzen eerder in de richting van een uitbouw van het ‘knusse 
nationale huis’ dan op de Europagezindheid van zijn moeder, en een verleden als spreker voor 
een Europese jongerenorganisatie ontbreekt. Tegelijkertijd lijkt de behoefte van het Europees Par-
lement aan zelfbevestiging via de staatshoofden afgenomen, zoals de ontvangst van 2004 en de 
heroverweging van de bezoeken uit 2007 onderstrepen. In plaats van op staatshoofden mag het 
politiek volwassen geworden Parlement zich dan ook steeds vaker verheugen op de komst van 
regeringsleiders, die de lidstaten ook politiek vertegenwoordigen. Vanuit dit oogpunt zal het Par-
lement ongetwijfeld meer uitkijken naar de door de Nederlandse minister-president Mark Rutte 
aangekondigde speech over de toekomst van de eu dan naar een eventueel koninklijk bezoek.68 
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Toerekenen, aanrekenen, afrekenen?
Debat over het rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie inzake het 

overlijden van Alexander Dolmatov, 18 april 2013

Anne Bos

Op 17 januari 2013 pleegde de 36-jarige Russische asielzoeker en activist Aleksandr Dolmatov 
zelfmoord in een cel in een Rotterdams detentiecentrum.1 Dolmatov was in juni 2012 naar 
Nederland gevlucht omdat hij zich vanwege zijn betrokkenheid bij een oppositiegroep 
in Rusland niet meer veilig voelde. In december 2012 werd zijn asielverzoek afgewezen. 
Dolmatov was tegen dit besluit in beroep gegaan. Enkele dagen voor zijn dood was hij in 
bewaring gesteld in het Detentiecentrum Rotterdam om van daaruit te worden uitgezet naar 
Rusland. Zijn inbewaringstelling was onrechtmatig, want er was nog geen uitspraak gedaan 
in de beroepsprocedure. Dat Dolmatov toch was opgesloten voor uitzetting kwam door een 
fout in het computersysteem van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, indigo, dat de status 
van asielzoekers in sommige gevallen automatisch omzette in ‘verwijderbaar’, terwijl hun pro-
cedure nog liep. Later bleek dat dezelfde systeemfout was voorgekomen bij nog driehonderd 

Staatssecretaris Fred Teeven verlaat de vergaderzaal tijdens een schorsing van het debat naar aanleiding 

van de kwestie-Dolmatov, op 18 april 2013

[Foto: anp – Jerry Lampen]
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asielzoekers. Toen het beroep van Dolmatov met een vertraging van drie dagen alsnog werd 
ingevoerd in indigo werd verzuimd de fout handmatig met een ‘vinkje’ te herstellen.

In de zaak-Dolmatov was nog meer fout gegaan. Zo was de informatieoverdracht over 
Dolmatovs psychische problemen en zijn suïcidepogingen gebrekkig en was de medische zorg 
die hij kreeg ontoereikend. Ook was er in afwijking van het medisch protocol bij suïcidale 
vreemdelingen geen cameratoezicht in zijn cel. Tevens had de overheid fouten gemaakt bij 
zijn rechtsbijstand. Dat op verschillende momenten door verschillende organisaties in de 
vreemdelingenketen onzorgvuldig was gehandeld, kwam aan het licht toen staatssecretaris 
van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (vvd) kort na de dood van Dolmatov de Inspectie 
Veiligheid en Justitie opdracht gaf te onderzoeken of de betrokken partijen zorgvuldig hadden 
gehandeld. Op 12 april publiceerde de Inspectie een kritisch rapport.2

In een reactie op het rapport verklaarde de staatssecretaris tegen de nos niet te denken 
aan het indienen van zijn ontslag, maar aan het nemen van verbetermaatregelen. De staats-
secretaris meende dat hij niet moest aftreden, maar optreden.3 Op 17 april hield de Tweede 
Kamer een hoorzitting over de zaak, waarbij de opstellers van het rapport werden bevraagd 
op aanvullende informatie. Een dag later volgde een debat tussen de staatssecretaris en de 
Tweede Kamer over het rapport.

Het debat op 18 april was opgedeeld in drie termijnen en duurde vrijwel de hele dag en 
avond: het begon om 10.15 uur en eindigde om 23.22 uur. Tussendoor werd er diverse malen 
geschorst voor overleg binnen de fracties. Aan de stemmingen over de moties aan het eind van 
het debat namen 144 Kamerleden deel. 4

Formeel stond bij het debat het inspectierapport centraal, maar van meet af aan was dui-
delijk dat het ook ging over het politieke lot van de staatssecretaris. De ernst van de gebeur-
tenis, de dood van een persoon die aan de zorg van de overheid was toevertrouwd en de 
uiteenlopende fouten van de ambtelijke diensten gaven daartoe aanleiding. Vooraf speculeer-
den journalisten en politici volop over de uitkomst van het debat. Zeker was dat de vvd de 
staatssecretaris zou steunen, maar wat was het standpunt van de pvda? Het steunen van een 
eventuele motie van wantrouwen zou coalitiegenoot vvd pijn doen vanwege de populariteit 
van de staatssecretaris bij met name de liberale rechtervleugel, en zou de sfeer binnen de coa-
litie dus bederven, met mogelijk een kabinetscrisis tot gevolg. Die sfeer was net goed, daar het 
kabinet er na lang onderhandelen in was geslaagd een sociaal akkoord te bereiken.5 Mogelijk 
zou de pvda zich dus als coalitiepartij geroepen voelen de staatssecretaris voor gedwongen 
aftreden te behoeden. Daar stond tegenover dat de achterban van de pvda ontevreden was 
over het asielbeleid. In het verkiezingsprogramma had de partij zich uitgesproken voor een 
humaner vreemdelingenbeleid en het verlagen van het aantal vreemdelingen in detentie. Bij 
de kabinetsformatie was de vvd maar aan een beperkt aantal wensen tegemoetgekomen.

Voor sommige oppositiefracties gaven de bevindingen van de inspectie aanleiding om, 
naast de positie van de staatssecretaris, het gehele vreemdelingenbeleid ter discussie te stellen. 
De tragische gebeurtenis was een uitvloeisel van een te streng beleid dat slechts gericht was 
op uitzetting van vreemdelingen, vonden zij. Andere fracties drongen er om uiteenlopende 
redenen juist op aan het debat niet te breed te maken.

De uitkomst van het debat was dat de staatssecretaris mocht aanblijven, nadat hij de toe-
zegging had gedaan dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek zou uitvoeren 
naar de veiligheid van vreemdelingen die onder verantwoordelijkheid van de rijksoverheid in 
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Nederland verblijven. De motie van wantrouwen, die in de derde termijn was ingediend door 
de sp, GroenLinks en de pvdd, haalde het niet. Bij hoofdelijke stemming stemden 96 leden 
(vvd, pvda, pvv, 50Plus en sgp) tegen en 48 voor. 

Teeven had liever meer vertrouwen gehad, maar vond de steun van twee derde van de 
Tweede Kamer voldoende, zo zei hij na afloop van het debat.6 Een paar weken later erkende 
pvda-fractievoorzitter Samsom in een interview met de Volkskrant dat het moeite had gekost 
zijn fractie op één lijn te krijgen. Aanvankelijk wilde een kwart van de fractie het vertrou-
wen in de staatssecretaris opzeggen. ‘Uiteindelijk stond de hele fractie achter het besluit,’ zei 
Samsom. Of het laten vallen van de staatssecretaris voor de vvd onaanvaardbaar was geweest, 
had de pvda-fractieleider ‘niet getest’.7

In de navolgende fragmenten uit het debat is ervoor gekozen elementen uit te lichten die betrek-
king hebben op de betekenis van politieke verantwoordelijkheid en de invulling van de ver-
trouwensregel. Heldere regels voor aftreden of aanblijven van een bewindspersoon zijn er niet. 
Politici geven steeds opnieuw interpretaties van politieke verantwoordelijkheid en de (onge-
schreven) vertrouwensregel, in het bijzonder wanneer de verantwoordelijkheid betrekking heeft 
op ambtelijk falen. Dikwijls ontstaat daarbij begripsverwarring en worden verantwoordelijk-
heid, schuld, aansprakelijkheid en verwijtbaarheid door elkaar gehaald. Ook bij dit debat was dat 
het geval. De staatssecretaris zorgde zelf voor verwarring door vooraf in de media te verklaren 
dat er een verschil was tussen aanrekenen en toerekenen.8 Verschillende woordvoerders kwamen 
daar in het debat op terug. Ook het onderscheid tussen beleidsfouten en uitvoeringsfouten dat 
door zowel vvd-fractievoorzitter Zijlstra als de staatssecretaris werd gemaakt, riep vragen op.

Bij debatten over politieke verantwoordelijkheid wordt vaak teruggegrepen op het col-
lectieve geheugen van de Kamer en wordt gezocht naar parallellen met het verleden. In het 
Dolmatov-debat werd verwezen naar drie gebeurtenissen. De eerste was een uitspraak die 
vvd-Kamerlid Frits Bolkestein deed in het debat over de parlementaire enquête bouwsub-
sidies van 1988. Bij dat debat draaide het om de vraag in hoeverre bewindspersonen zich 
kunnen verschuilen achter ambtenaren met het argument dat zij niet op de hoogte waren 
van gemaakte fouten. Bolkestein wilde de trend van het vermijden van politieke consequen-
ties keren. Hij vond het een goede norm indien een bewindspersoon zich verantwoordelijk 
achtte voor alles wat er in zijn naam gebeurde en dus aftrad na een ernstige fout. Dan werd, 
zo redeneerde Bolkestein, de verantwoordelijkheid functioneel geobjectiveerd en was die dus 
onpersoonlijk. Een minister hoefde zich dan niet meer persoonlijk gekwetst te voelen. De 
verhoudingen zouden zuiverder en minder emotioneel beladen zijn. Bolkestein noemde als 
voorbeeld de Britse minister van Buitenlandse Zaken Carrington, die in 1982 was afgetre-
den omdat de inlichtingendiensten niet zouden hebben voorzien dat Argentinië de Britse 
Falklandeilanden wilde innemen.9

De Bolkestein- of Carringtondoctrine wordt sindsdien in de parlementaire debatten 
vaak opgevoerd als lichtend voorbeeld van politieke zuiverheid en is te beschouwen als een 
vorm van invented tradition. Al in 1988 was immers gebleken dat Carrington helemaal geen 
goed voorbeeld was geweest, en niet om principiële, maar om pragmatistische overwegin-
gen was afgetreden.10 vvd-woordvoerder Ard van der Steur voerde in het Dolmatov-debat 
de ‘Bolkesteindoctrine’ op, maar liet bewust of onbewust achterwege dat Bolkestein vond dat 
aftreden soms noodzakelijk was.
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De tweede verwijzing naar het verleden betreft de Schipholbrand van 2005. Zowel staatssecre-
taris Teeven, sgp-woordvoerder Kees van der Staaij als pvda-woordvoerder Jeroen Recourt 
voerde deze gebeurtenis en de politieke gevolgen daarvan aan. Bij een brand in een detentie-
centrum op de luchthaven Schiphol waren elf gedetineerde vreemdelingen omgekomen. De 
Onderzoeksraad voor Veiligheid deed er onderzoek naar en kwam in september 2006 met een 
zeer kritisch rapport over het handelen en nalaten van ambtelijke diensten. Hierop traden 
minister van Justitie Piet Hein Donner (cda) en minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
ordening en Milieubeheer Sybilla Dekker (vvd) af. Het vertrek en de daarbij aangevoerde 
motivatie werden in het Dolmatov-debat gememoreerd als mogelijk precedent.

De derde gebeurtenis uit het verleden werd aangehaald door Marianne Thieme (pvdd). 
Zij verwees naar het aftreden van staatssecretaris van Sociale Zaken Robin Linschoten (vvd), 
die in 1996 aftrad omdat hij onvoldoende vertrouwen kreeg van de Tweede Kamer in een 
debat over bestuurlijke problemen bij het College van toezicht sociale zekerheid, waarvoor de 
Kamer hem verantwoordelijk hield. Thieme vond dat Teeven een voorbeeld aan Linschoten 
moest nemen als de pvda zou laten blijken te twijfelen of zij voldoende vertrouwen in hem 
had. Haar pogingen om dat gebrek aan vertrouwen aan te tonen liepen op niets uit. In de 
derde termijn van het debat zorgde Thieme voor opschudding en ergernis door een ongebrui-
kelijke ‘motie van vertrouwen’ aan te kondigen. Zij ondersteunde de motie zelf niet omdat 
haar naam al onder een motie van wantrouwen stond. Diverse Kamerleden probeerden haar 
van indiening van de motie te weerhouden. Zij verweten haar geen respect te hebben voor 
het staatsrecht en de regels die de Tweede Kamer hanteert. De motie werd omschreven als een 
‘staatsrechtelijk monstrum’ en ‘poppenkast’, en werd verworpen met 144-0.

Aan de orde is het debat over het rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie inzake een 
zelfmoord van een gedetineerde

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Justitie van harte welkom, evenals de mensen op 
de publieke tribune en de mensen die thuis het debat volgen. De spreektijden per fractie zijn 
zes minuten. 

[…]

De heer Van Hijum (cda): De heer Van der Steur gaf zo-even aan dat hij na het debat de mogelijke 
consequenties van het rapport van de inspectie voor de positie van de staatssecretaris zou willen 
beoordelen in de fractie. Dat lijkt mij een zuivere redenering die ook de cda-fractie zal volgen. 
Mijn vraag betreft echter de opmerking die zijn fractievoorzitter in de aanloop naar dit debat heeft 
gemaakt, dat er een onderscheid gemaakt zou moeten worden tussen beleidsfouten en uitvoe-
ringsfouten. Die staatsrechtelijke doctrine over de ministeriële verantwoordelijkheid kende ik nog 
niet. Zou de heer Van der Steur, die ook jurist is, mij de Zijlstradoctrine nader kunnen toelichten?

De heer Van der Steur (vvd): Dat doe ik met genoegen. Laat ik vooropstellen dat de minis-
teriëleverantwoordelijkheidsdoctrine in Nederland de naam draagt van de heer Bolkestein. 
Die doctrine is in 1988 door de heer Bolkestein ontwikkeld. Die zegt twee heel eenvoudige 
zaken. Ten eerste ligt de politieke verantwoordelijkheid voor het handelen of het nalaten van 
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handelen van diens ambtenaren, bij de bewindspersoon; of deze dat nu wist of niet wist. Dat 
maakt dus niet uit voor de vraag of de staatssecretaris in dit geval politiek verantwoordelijk 
is voor wat er fout is gegaan in het geval van de heer Dolmatov. De vvd-fractie houdt die 
doctrine nog steeds staande: voor de politieke verantwoordelijkheid doet het niet ter zake of 
de bewindspersoon op de hoogte is van iets of niet; dat doet niet ter zake bij een handelen 
of nalaten van handelen van een ambtenaar in een individueel geval. Het is dan ook logisch 
dat de staatssecretaris, uitgaande van dit uitgangspunt van de Bolkesteindoctrine, al in zijn 
beleidsreactie en in de persconferentie heeft gezegd dat hij zijn volledige politieke verant-
woordelijkheid aanvaardt voor wat er fout is gegaan.

Onze fractievoorzitter heeft vervolgens aangegeven wat een voorbeeld is van de uitein-
delijke afweging – die, zoals de heer Van Hijum ongetwijfeld weet, een politieke afweging is – 
rond de vraag of de politieke verantwoordelijkheid die wordt genomen en de fouten die zijn 
gemaakt, moeten leiden tot consequenties. Wat de heer Zijlstra zei, is dus een van de onder-
delen van die afweging. Dat wil niet zeggen dat er opeens een andere doctrine is ten aanzien 
van de politieke verantwoordelijkheid. De heer Schouw vroeg net al naar voorbeelden van die 
afwegingen. Welnu, wat die afwegingen zijn, zullen we zien aan het eind van het debat. Zoals 
bekend zal dit voor een groot deel in de boezem van de fractie plaatsvinden en daar waar-
schijnlijk ook blijven, maar de eindconclusie zal ongetwijfeld helder zijn.

De heer Van Hijum (cda): Dat was een heel uitgebreid antwoord. Ik realiseer me dat zoiets 
wel een beetje wordt uitgelokt als je deze vraag aan een jurist stelt. Ik proefde echter dat de 
heer van der Steur zegt dat het doen of nalaten van mensen van uitvoeringsorganisaties die 
onder de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris vallen, wel degelijk ook vallen onder 
diens politieke verantwoordelijkheid.

De heer Van der Steur (vvd): Absoluut.

[…]

De heer Van der Staaij (sgp): Ik gun de heer Van der Steur graag de Bolkesteindoctrine, maar 
ik herinner er wel aan dat de ministeriële verantwoordelijkheid voor het hele departement al 
sinds 1848 in de Grondwet is verankerd.

Ik vind het een belangrijk punt dat we de ministeriële verantwoordelijkheid en de ver-
trouwensregel nauwgezet uit elkaar houden. Als de heer Van der Steur het daarmee eens is, is 
hij het dan ook met mij eens dat het uiteindelijk niet gaat om de persoonlijke verwijtbaarheid 
van de betreffende minister of staatssecretaris? Zou dat wel het geval zijn, dan zouden we 
daarmee de ministeriële verantwoordelijkheid uithollen, aangezien er dan geen probleem zou 
zijn zolang de minister of staatssecretaris het maar niet wist. Het is nu juist de bedoeling om 
de ministeriële verantwoordelijkheid volledig te activeren door hem ook politiek verantwoor-
delijk te houden voor alles wat er in departementen gebeurt.

De heer Van der Steur (vvd): Dat is een juiste samenvatting – ik had het niet mooier kunnen 
doen – van de gevolgen en de consequenties die wij verbinden aan artikel 42, tweede lid van 
de Grondwet dat de ministers verantwoordelijk zijn.
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De Bolkesteindoctrine is in 1988 ontstaan, omdat juist dit laatste punt zich ontwikkelde. Men 
begon te zeggen: maar als hij er nou niets van afwist of er geen schuld aan had, dan… Het 
ging dus in de richting van een soort schuldaansprakelijkheid en Bolkestein heeft daar in 
ieder geval voor onze fractie een einde aan gemaakt door uit te spreken dat het niet gaat om 
schuldaansprakelijkheid, omdat een bewindspersoon op basis van de risicoaansprakelijkheid 
politiek verantwoordelijk is voor alles wat er fout gaat op zijn ministerie. Ik ben het dus geheel 
met de heer Van der Staaij eens.

[…]

De heer Schouw (d66): […] Dan kom ik bij de positie van deze staatssecretaris. De staatsse-
cretaris heeft voor de nos-camera gezegd dat hij de juiste man is om de maatregelen door te 
voeren. Ik vond dat voorbarig en onverstandig. Los van de appreciatie van de te nemen maatre-
gelen, is de vraag natuurlijk of het beleid niet anders zou moeten. De staatssecretaris zou naar 
de opvatting van mijn fractie het pad moeten verlaten van strenge, symbolische maatregelen 
met als hoogste doel vreemdelingen tegen te houden: afhouden, tegenhouden en ontmoedigen. 
‘Humaan en snoeihard’ is een onmogelijke spagaat. Vrijdag zagen wij een staatssecretaris die zijn 
verantwoordelijkheid nam en zich oprecht aangedaan toonde, maar maandag zagen wij weer 
een andere staatssecretaris met de quote ‘toerekenen is toch niet hetzelfde als aanrekenen’. Ik heb 
die twee woorden eens opgezocht in de synoniemenlijst en ze blijken precies dezelfde betekenis 
te hebben. […] Dolmatov is een illustratie van wat er mis is in de vreemdelingenketen. Deze 
tragische zaak moet de aanleiding zijn voor een fundamentele verandering in het asielbeleid.

[…]

Staatssecretaris Teeven: [...] Ik ben van mening dat in het domein van het menselijke en het 
maatschappelijke ook over schuld moet kunnen worden gesproken. Daarom ben ik ook naar 
de Kamer gekomen om me te verantwoorden. Een muur van non-verantwoording werkt aso-
ciaal, werkt escalerend en prikkelt tot verdere juridisering. In die zin ben ik het zeer eens met 
de uitspraak van de Ombudsman. Aan de andere kant ga ik juridisering niet uit de weg als 
juridische aansprakelijkheid expliciet moet worden erkend. Als je als overheid juridische aan-
sprakelijkheid erkent voor de laatste fase, dan accepteer je ook politieke verantwoordelijkheid, 
want die zit daar nog voor. Veel Kamerleden hebben hierover gesproken. Ik heb dat gedaan en 
ik doe dat nog steeds. Dat is gewoon zo. […]

In deze zaak is er een directe relatie, dat kun je niet ontkennen, tussen het betreuren van 
een slachtoffer van suïcide en het onzorgvuldig optreden van de overheid. De conclusies 
van de inspectie zijn ernstig en de aanbevelingen zijn duidelijk. De leden hebben het ook al 
gezegd: ik neem ze allemaal over.

[…]

Mevrouw Thieme (pvdd): Ik maak een opmerking over de houding van deze staatssecretaris. 
Neemt de staatssecretaris de politieke verantwoordelijkheid of zegt hij alleen maar sorry voor 
de bühne? 
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Staatssecretaris Teeven: Ik zeg geen sorry voor de bühne, want ik heb het oprecht moeilijk 
met deze zaak. Ik heb al aangegeven dat wij als overheid echt moeten zorgen voor iemand 
die van zijn vrijheid wordt beroofd, iemand die aan de zorg van de overheid is toevertrouwd. 
Ik ben mij er heel wel van bewust dat je daar goed voor moet zorgen. Als zo iemand dan ook 
nog eens onterecht zonder juridische titel in die vreemdelingendetentie blijkt te zitten, dan is 
dat geen makkelijk moment. Voor een staatssecretaris die naar het oordeel van een gedeelte 
van de Kamer een hard vreemdelingenbeleid voorstaat, is dat buitengewoon tragisch. Het is 
niet voor mij tragisch, het is tragisch wat er gebeurd is. Ik heb het daar oprecht heel moeilijk 
mee. Dat is echt iets wat je niet in je kouwe kleren gaat zitten. Ik zeg dat niet voor de bühne. 
Mevrouw Thieme kiest haar eigen woorden – zo ken ik haar ook wel – en ik kies ook mijn 
eigen woorden. Dat mag in deze zaal. Ik doe dat niet voor de bühne. Ik vind het jammer dat 
mevrouw Thieme dat zegt.

[…]

Staatssecretaris Teeven: Naar het oordeel van de regering vormen de gebeurtenissen rond de 
heer Aleksandr Dolmatov een incident, in die zin dat het hierbij een unieke, zij het tragische 
samenloop van omstandigheden betreft. Laat helder zijn – daarover moet geen misverstand 
blijven bestaan tijdens dit debat – dat dit mij geenszins ontslaat van de plicht om hieruit les-
sen te trekken. Dat geldt ook voor de ambtelijke organisaties waarvoor ik de verantwoorde-
lijkheid draag. Wij moeten hieruit lessen trekken, opdat een incident als dit in de toekomst 
nooit meer kan plaatsvinden. Ik heb de Kamer deze middag geprobeerd te zeggen welke lessen 
wij zullen trekken. Naar mijn oordeel is in deze zaak geen hoofdverantwoordelijke voor de 
gemaakte fouten aan te wijzen. Hierbij heeft een samenspel van factoren een rol gespeeld. 
Politiek gezien ben ik ten volle verantwoordelijk voor dat samenspel van factoren. Dat geldt 
dus ook voor de diensten en voor de handelwijze van deze diensten die onder mijn verant-
woordelijkheid vallen. Ik ben ook verantwoordelijk voor de daar gemaakte fouten. Daarom 
sta ik hier vandaag. Ik sta hier omdat ik daarvoor verantwoording wil afleggen.

Enkele woordvoerders hebben het gehad over het verschil tussen toerekenen en aanreke-
nen. Dat verschil is deze week in de media naar voren gekomen. Ik heb over dit verschil tussen 
toerekenen en aanrekenen een opmerking gemaakt. Daarmee heb ik niets anders beoogd dan 
uit te leggen dat politieke verantwoordelijkheid iets anders is dan persoonlijke verwijtbaar-
heid. Volgens mij moet je die twee dingen goed van elkaar onderscheiden. Ik ben het ook met 
de sprekers eens die zeggen dat persoonlijke verwijtbaarheid voor de politieke verantwoorde-
lijkheid volstrekt niet van belang is. Eigenlijk is persoonlijke verwijtbaarheid staatsrechtelijk 
ook zonder betekenis. Het gaat eigenlijk alleen maar over de politieke verantwoordelijkheid 
en de toerekenbaarheid, precies zoals de heer Van der Steur en anderen zeiden. […]

Ik heb nog eens teruggekeken naar wat de heer Van der Staaij op 24 oktober 2006 in 
het debat over de Schipholbrand hierover [over verantwoordelijkheid, ab] opmerkte. Hij zei: 
een debat waarvan de vertrouwensvraag onderdeel kan zijn, namelijk de vraag of de Kamer 
voldoende vertrouwen heeft in een bewindspersoon, is een debat dat op het scherpst van de 
snede kan worden gevoerd; dan voel je die verantwoording ook het meest. Het is ook om die 
reden dat ik vandaag hier sta. Ik vind dat ik dat echt moet doen. Maar bij het invullen van 
mijn verantwoordelijkheid gaat het behalve om het afleggen van verantwoording ook om het 
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doorvoeren van verbeteringen en het komen met oplossingen en ook om het voorkomen dat 
zoiets weer kan gebeuren. De maatregelen die ik voorsta, kunnen naar mijn stelligste overtui-
ging een herhaling van dit incident voorkomen. Dat zal er ook toe leiden dat het functioneren 
van de vreemdelingenketen en het vertrouwen daarin in de toekomst verbeteren. Dat is mijn 
overtuiging. Daar kunt u mij op aanspreken en verantwoordelijk voor houden. 

[…]

De heer Van Hijum (cda): Ik dank de staatssecretaris voor de toelichting op zijn worsteling, 
zo vat ik het toch maar even samen. Ik moet hem zeggen dat ook mijn fractie met deze vraag 
worstelt. De vertrouwensvraag is immers niet iets wat je mathematisch kunt berekenen en 
met een schaartje kunt knippen. Heeft hij overwogen om af te treden en hoe heeft hij gewo-
gen dat hij, behalve de mogelijkheid om doortastend op te treden en herhaling te voorkomen, 
ook altijd de staatssecretaris blijft onder wiens verantwoordelijkheid deze onzorgvuldigheden 
hebben kunnen optreden? 

Staatssecretaris Teeven: Uiteraard heb ik dat gewogen, voordat ik mij in dit debat ging ver-
antwoorden. Dat heb ik al gewogen toen ik het rapport kreeg van de calamiteitencommissie. 
Al lang voordat de inspectie haar onderzoek had afgerond, kon je al een beetje zien aanko-
men dat dit ongeveer het verschrikkelijkste was dat in het overheidsapparaat kon gebeuren. 
Natuurlijk kijk je daarnaar. Ik ben van mening dat ik dan verantwoording moet afleggen in 
het parlement en dat heb ik vandaag gedaan. Het is aan de Kamer om in tweede termijn te 
beoordelen of ik voldoende vertrouwen krijg om de verbetermaatregelen ook door te voeren. 
Ik denk dat ik dit kan en ik denk dat ik daartoe ook in staat ben. 

De heer Van der Staaij (sgp): Ik heb er veel waardering voor dat de staatssecretaris uitvoerig 
is ingegaan op de vragen over wat er is gebeurd en hoe dat heeft kunnen gebeuren. Dat hoort 
inderdaad bij het politiek verantwoording afleggen. Ik heb tijdens het Schipholbranddebat 
waar de staatssecretaris naar verwees, juist gezegd dat het ook belangrijk is dat die politieke 
verantwoordelijkheid wordt genomen. Tegelijkertijd hadden wij in dat debat wel te maken 
met twee ministers die afgetreden waren. Zij zeiden toen dat het niet zozeer ging om het feit 
dat zij tekortgeschoten waren als politiek ambtsdragers, als wel dat zij vonden dat de ernst van 
de feiten en de gevolgen ervan zodanig waren dat aftreden op zijn plaats was. Als de staats-
secretaris die vergelijking met dat Schipholbranddebat ook maakt, waarom vindt hij dan dat 
de norm van dat Schipholbranddebat in dit geval niet op diezelfde manier aan de orde is? 

Staatssecretaris Teeven: Een van de redenen was dat in het Schipholbranddebat – het zijn 
woorden die de heer Van der Staaij toen zelf gesproken heeft – het beter was geweest als de 
bewindspersonen zelf waren verschenen om verantwoording af te leggen met de dreiging van 
aftreden. Ik maak de zinsnede af want dan is het volstrekt helder wat er op het spel staat. Om 
de vraag van de heer Van der Staaij te beantwoorden: ik denk dat ik in staat ben die verant-
woordelijkheid nog te dragen. Maar het is uiteraard aan de fracties nu, zo werkt dat in een 
debat, om zich daar in tweede termijn over uit te spreken. Daarvan zal ik ook kennis nemen, 
natuurlijk. 
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De heer Van der Staaij (sgp): Die opmerking heb ik inderdaad gemaakt. Het was echter wel 
in het kader van het moment van aftreden, dat wij zeiden: nee, in zo’n situatie moet altijd 
allereerst politieke verantwoording worden afgelegd aan het parlement. Inhoudelijk hebben 
wij toen wel gezegd dat het opstappen van de bewindslieden in de rede lag, gelet op de ern-
stige fouten die zijn gemaakt onder hun politieke verantwoordelijkheid en dat er zonder het 
genoemde overheidsfalen geen of minder slachtoffers zouden zijn gevallen. Dit vond plaats in 
een context waarin wel een zeer bijzondere verantwoordelijkheid van de overheid in het geding 
was. Het komt er wel weer zeer dicht in de buurt, als ik die criteria ook op dit debat leg. Wat 
zouden dan de redenen zijn? Ik stel die vraag niet zozeer om vast te stellen of er vertrouwen 
is of deze staatssecretaris aan de slag wil met maatregelen om misverstanden te voorkomen, 
als wel vanuit de diepere gedachte aan de zweepslag voor de bureaucratie. Je geeft eigenlijk het 
signaal af dat er dingen zijn die de normale foutenmarge te boven gaan, zeker als het gaat om 
zaken van leven en dood. Past het dan niet op een gegeven moment om te zeggen: wij moeten 
op de meest stellige manier tot uitdrukking brengen dat dit niet had mogen gebeuren? 

Staatssecretaris Teeven: Dat is een dilemma waar ik ook mee geworsteld heb. Ik hoor in de 
tweede termijn graag wat daarover het standpunt van de fracties is. 

De heer Recourt (pvda): Ik heb hier ook mee geworsteld en ik heb ook de Handelingen over 
het Schipholdebat teruggelezen. Ik zal kort voorlezen wat minister Donner destijds bij zijn 
aftreden zei. Hij zei: ‘Deze vragen vergen een grondig en serieus debat tussen regering en 
parlement. Dat geldt ook voor de vraag of overheidsdiensten niet meer mogen vertrouwen 
op de deskundigheid van anderen. Ik zou dat debat graag voeren, maar een dergelijk debat is 
niet mogelijk indien het in het teken staat van het al dan niet aanblijven van een minister. Een 
waardig debat dat recht doet aan de ernst van deze vragen is mitsdien slechts mogelijk door 
mijn vertrek. Dit is een van de weinige situaties waarin de ministeriële verantwoordelijkheid 
inhoudt dat men aftreedt.’

Ik moet eerlijk zeggen dat ik het waardeer dat deze staatssecretaris wel het debat met de 
Kamer is aangegaan. Het is nu aan onze fractie om daar een oordeel over te geven. Ik denk 
echter dat dit iets anders is dan wat de heer Van der Staaij net zei. 

De voorzitter: We zijn in debat met de staatssecretaris, maar dank voor uw opmerking.

De heer Recourt (pvda): Excuus. Herkent de staatssecretaris zich in de woorden van minister 
Donner?

Staatssecretaris Teeven: Ik herken me daar wel in. Ik heb echter niet alleen naar de Handelingen 
over de Schipholbrand gekeken, maar ook naar de verschillen met de Schipholbrand. Daarbij 
ging het om beleid. Daar gaat het hier ook wel om, maar de cruciale dingen waar het hier 
om gaat, en waarbij de doodsoorzaak van de heer Dolmatov echt rechtstreeks in verband 
staat met het onzorgvuldig handelen van de overheid, zijn zaken in de uitvoering. Er was wel 
beleid, er waren wel protocollen en er was ook toezicht. Uiteindelijk zijn echter in de uitvoe-
ring cruciale fouten gemaakt. Daar ben ik voor honderd procent politiek verantwoordelijk 
voor, maar ik vind dat wel een verschil. 
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[…]

Tweede termijn (hervatting om 19.24 uur)

[…]

Mevrouw Gesthuizen (sp): […] Als ik de balans opmaak is er voor mij maar één conclusie 
mogelijk: staatssecretaris, stap op!

[…]

De heer Van der Staaij (sgp): […] Ik zei al dat de stap van politieke verantwoordelijkheid 
nemen, verantwoording afleggen en zeggen wat er is gebeurd, wat ons betreft goed is geno-
men. Blijft nog wel de vraag over die ook speelde bij de Schipholbrand, zoals in het debat even 
naar voren kwam. De bewindslieden die toen zijn afgetreden, zeiden dat optreden altijd moet 
bij misstanden, maar dat soms ook aftreden geboden is, in uitzonderlijke omstandigheden, als 
er sprake is van zodanig ernstige fouten dat we moeten zeggen dat dit niet had mogen gebeu-
ren onder verantwoordelijkheid van een staatssecretaris of een minister. Mijn vraag is of de 
staatssecretaris, juist in het licht van de vergelijking met de Schipholbrand, nog eens uitdruk-
kelijk wil aangeven hoe hij gewogen heeft of, gezien de ernst en de impact van de fouten die 
hier in het geding zijn, niet ook aftreden in de rede had gelegen. Ik wil zijn overwegingen nog 
heel scherp en helder horen voordat van ons als Kamer in het kader van moties van wantrou-
wen zo’n afweging wordt gevraagd. 

[…]

De heer Voordewind (ChristenUnie): […] Wat er nu wel overblijft, is de weging van de poli-
tieke verantwoordelijkheid. De staatssecretaris meent dat hij de persoon kan zijn om de ver-
betertrajecten in te voeren. Niet aftreden maar optreden, zei hij vanmiddag. Verder legt hij die 
weging terug in de Kamer. Voordat de Kamer tot die conclusie komt, wil ik op één cruciale 
vraag nog een antwoord van de staatssecretaris hebben. De vraag is of hij wil onderbouwen 
of met de keuze om aan te blijven, het aangetaste overheidsvertrouwen in voldoende mate 
hersteld kan worden. Op die vraag zouden wij in tweede termijn graag zijn antwoord horen. 

[…]

De heer Van Hijum (cda): […] Ook mijn fractie heeft toch nog een aantal vragen om 
 uiteindelijk de vertrouwensvraag te kunnen beantwoorden, die de staatssecretaris nu weer 
in de Kamer heeft teruggelegd. Hij deed dat vanuit zijn eigen opvatting ‘niet aftreden maar 
optreden’, en dat tegenover de doctrine die ook gehanteerd had kunnen worden: de Carring  ton- 
dan wel Bolkesteindoctrine die erop neerkomt dat het noodzakelijk is om zelf consequen-
ties te verbinden aan het falen van de overheid. De heer Van de Steur heeft die doctrine hier 
vanmorgen toegelicht. […] Waarom wordt wel de juridische aansprakelijkheid aanvaard, 
maar worden er geen politieke consequenties getrokken? Het beleid en de protocollen mogen 
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dan voor een belangrijk deel op orde zijn, maar het handelen van de overheid was dat toch 
niet. Natuurlijk mogen mensen fouten maken, maar de vraag is wel of de optelsom van de 
gemaakte fouten in dit geval niet te groot is om te accepteren. Graag krijg ik daarop een dui-
delijke reactie.

[…]

Mevrouw Thieme (pvdd): […] Als ik het debat zo beluister, heeft het er alle schijn van dat 
met name de coalitiepartijen de staatssecretaris het voordeel van de twijfel willen geven. Ik 
kan er helaas niet onderuit om die conclusie te trekken. Niets is zo schadelijk voor het ver-
trouwen in de rechtsstaat, in de politiek en in het landsbestuur dan iemand het voordeel van 
de twijfel geven in een situatie waarin er geen sprake is van twijfel. Wie dat doet, laat iemand 
ermee wegkomen als hij zijn politieke verantwoordelijkheid niet neemt. […]

Staatssecretaris Teeven: […] Met het voordeel van de twijfel kan ik niet door, is mijn ant-
woord aan mevrouw Thieme. Er is vertrouwen of er is geen vertrouwen. Als er geen vertrou-
wen is – dat ga ik horen van de Kamer in derde termijn – dan is dat er niet en dan zal ik mijn 
consequenties daaruit trekken, maar het voordeel van de twijfel, daar heb ik helemaal niets 
aan als staatssecretaris. Dat wou ik maar even gezegd hebben. 

[…]

Mevrouw Thieme (pvdd): De staatssecretaris zegt dat hij honderd procent vertrouwen 
vraagt van de coalitiepartners in de Tweede Kamer, van met name de Partij van de Arbeid. 
Dat siert hem. Wij hebben in het verleden ook zo’n staatssecretaris gehad. Dat was Robin 
Linschoten. Nadat Jeltje van Nieuwenhoven had uitgesproken ‘het schuurt, het voelt niet 
goed’, zei voormalig staatssecretaris Robin Linschoten: met deze duiding kan ik niet verder. 
Hij heeft toen de eer aan zichzelf gehouden. De bijdrage van de Partij van de Arbeid in derde 
termijn zal dus interessant worden. Wat gaat de heer Recourt zeggen? Als de Partij van de 
Arbeid toch wel duidelijk aangeeft dat het schuurt – maar dan in moderne bewoordingen – 
zal deze staatssecretaris dan, net zoals voormalig staatssecretaris Linschoten, serieus achter 
zijn oren krabben?

Staatssecretaris Teeven: Dat zijn als-danvragen. Die zullen we straks in derde termijn moeten 
beantwoorden. Maar laat volstrekt helder zijn dat er geen mogelijkheid is voor een staatsse-
cretaris om aan te blijven als een van beide regeringspartijen, en ook niet meerdere partijen, 
maar zeker als een van beide regeringspartijen geen vertrouwen heeft in een bewindspersoon. 
Dat heeft de heer Van der Steur in eerste termijn ook nog eens duidelijk gemaakt. Dan is het 
gewoon afgelopen. Zo simpel werkt dat! 

Noten

1 De voornaam van Dolmatov wordt in het rapport gespeld als Alexander, in het Kamerdebat als 

Aleksandr.
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Rondom ‘Het Huwelijk’
Uit het dagboek van premier Cals, 1965-1966

Jan Willem Brouwer

‘Wat doet een minister-president wanneer geen prinsessen zich verloven?’ In december 1966, 
kort nadat zijn kabinet was gevallen in de roemruchte Nacht van Schmelzer, sprak oud-pre-
mier J.M.L.Th. Cals (kvp) in een interview in Vrij Nederland over hoe het huwelijk van prin-
ses Beatrix en de Duitse diplomaat Claus von Amsberg hem bijna voortdurend had bezig-
gehouden.1 Cals bedoelde het ongetwijfeld als grapje, maar daarmee was de bewering niet 
onwaar. Integendeel. Zijn voorganger V.G.M. Marijnen (kvp) had in 1964 een zware dobber 
gehad aan de oplossing van de problemen rond de verloving van prinses Irene: complicaties 
in de contacten met de koninklijke familie, een enorme publieke belangstelling en veel poli-
tieke commotie. Het jaar erop zag Cals zich geconfronteerd met vergelijkbare problemen. 

‘Margriet’-kladblokken

Wat doet een minister-president wanneer prinsessen zich verloven? Daarvan krijgen we een 
mooi beeld dankzij Cals’ dagboek over de verwikkelingen rond ‘Het Huwelijk’. Zijn kabinet 
was nog geen drie weken aan het werk, toen hij op 3 mei ’s avonds toevallig hoorde dat De 
Telegraaf beschikte over foto’s van de kroonprinses gearmd met een onbekende man.2 De 
premier was zich onmiddellijk bewust van de implicaties van dit bericht. De volgende mor-
gen begon hij een dagboek dat hij zou bijhouden tot de verloving op 28 juni; eind november 
pakte hij het weer op, en hij zou het voortzetten tot het huwelijk op 10 maart 1966.

Dat dagboek – het is misschien meer een logboek – geeft een fascinerend beeld van die 
hectische maanden. De premier hield zijn aantekeningen in telegramstijl bij in twee klad-
blokken van het merk ‘Margriet’. Zijn handschrift is vaak moeilijk leesbaar en dat werd er 
naarmate de tijd vorderde beslist niet beter op. 

Het is onmogelijk hier het volledige dagboek – dat zich in het archief-Cals op het Katho-
liek Documentatiecentrum te Nijmegen bevindt3 – te publiceren. Bovendien is het tweede 
gedeelte van de aantekeningen daarvoor te beknopt en ook te moeilijk te ontcijferen. Hier 
zijn vooral de passages uitgelicht over de contacten met de koninklijke familie en over het 
overleg binnen het kabinet en met het parlement.

De koningin, het te verloven paar, de pers en de politiek

Het eerste deel van het dagboek laat zien in wat voor maalstroom Cals begin mei 1965 
terechtkwam. Allereerst waren daar zijn betrekkingen met de koninklijke familie. Aanvanke-
lijk verzetten Juliana en Beatrix zich tegen inmenging van buitenaf. Daarna was een heikel 
punt dat de kroonprinses de publiciteit rond de verloving in eigen hand wilde houden, los 
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van de Rijksvoorlichtingsdienst (rvd). Ten tweede moest Cals informatie inwinnen over Von 
Amsberg, die in de Tweede Wereldoorlog lid was geweest van de Hitlerjugend en gediend had 
in de Wehrmacht. Ten derde vroeg de grote speurzin van de pers om veel aandacht. Ten slotte 
moest Cals de procedure bewaken: de goedkeuringswet voor het huwelijk diende zonder 
ongelukken het parlement te passeren; de fractievoorzitters moesten daarom van tevoren 
worden geconsulteerd. Dat kon pas gebeuren nadat zeker was dat Von Amsbergs verleden 
geen bezwaar zou opleveren maar voordat de pers achter de verlovingsdatum zou zijn geko-
men. Het gevaar van lekken was groot. Vooral prins Bernhard vertelde aan wie het maar 
wilde horen dat zijn oudste dochter zich zou gaan verloven.

Dinsdag 4 mei 1965
9.30 Tel[efoon] Lammers4: alleen Daily Mail heeft geïnformeerd – afgehouden.
12.30 (A[mster]dam) Koningin heeft laten vragen via Ridderzaal te bellen. Verzoek haar 
voordien contact te hebben.
12.45-13.30 (A’dam-Den Haag) v[an] Thiel5 op de hoogte gebracht; is met mij van mening dat 
er geen reden is nu seniores bijeen te roepen. Deelt ook mening, dat bij belangrijke medede-
ling alle fractievoorzitters worden betrokken. 
Tel. Lammers: fr[eule] Roëll6 deelt mede: ondanks herhaalde aandrang weigert B[eatrix] 
pertinent naam te noemen. Voor de pers voorlopig: we weten het niet; àls het een verloving 
wordt, zorgen we voor tijdig bericht.
Tel. Koningin […]: van verloving is geen sprake; ‘een van vele goede vrienden’. Zéér veront-
waardigd over optreden pers. Vraagt mij persoonlijk hoofdredacteuren te wijzen op onjuist 
optreden!
Tel. Lammers: opgebeld door Parool, Haagse Post etc. Géén mededeling voor radio of tv, 
ook geen persconferentie! Alleen zeggen dat nadere inlichtingen vandaag niet te geven zijn 
[woord onleesbaar]
5 u[ur] overige ministers bijeen. Ingelicht door Biesheuvel7 en Samkalden8.
5-6 Huis ten Bosch – bespreking met Koningin. Gewezen op onhoudbaarheid besluit naam 
niet te noemen: K[oningin] is het daarmee eens, maar B[eatrix] dreigt dan definitief nee te 
zeggen. Zij zal toch nog aandringen. Vraag curriculum vitae. K[oningin] aarzelt zeer, maar 
is toch wezenlijk minder afwijzend dan bij telefonisch gesprek. Is ook overtuigd dat niet 
gezegd kan worden dat het ‘een v.d. vele vrienden’ is. Wij komen tot opstelling communiqué: 
geruchten voorbarig. Verzoek om rust voor B[eatrix]. Tijdstip uitgifte zal door mij worden 
bepaald.
’s Avonds bespreking Biesheuvel en Samkalden (Vondeling9 in buitenland): overtuigd dat het 
ernst is. Met mij van mening dat onrust nog groter wordt als geen naam wordt genoemd. bbc 
roept verloving B[eatrix] om met Prins Richard Casimir v. Saksen Coburg Gotha – door upi 
in Duitsland gecheckt – onjuist! upi int[ernational] zet foto op alle netten. Besloten com-
muniqué zo laat mogelijk uit te geven. mp moet naam weten […].

Woensdag 5 mei 1965 (nationale feestdag)
Tijdens wapenschouw (A[mers]foort) bij Kon[ingin] nogmaals op gegevens aangedrongen – 
uitstel niet langer verantwoord. Afspr[aak] Kon[ingin] zal mij tussen 5-6 bellen (02).
3.45 Tel. Lammers: Daily Expr[ess] vraagt naam. Tel[egraaf] + hp publiceren morgen niet 
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Het dagboek van minister-president Cals, 1965-1966

[Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen, Archief J.M.L.Th. Cals]

– fr[eule] Roëll duidelijk gemaakt, dat naam moet gegeven worden. Stempels10 en Diemer11 
komen donderdag.
4 u[ur] Beel12: mevrouw Hiltermann13 gebeld met (onjuist!) verhaal over ontstaan foto. hp zou 
foto’s niet publiceren. Een W.Ned. ochtendblad zou verhaal brengen.
5 u[ur] bel Koningin – afgesproken: vanavond half elf communiqué; tekst op ondergeschikte 
punten nog wat gewijzigd – gevraagd ’s avonds curriculum vitae mee te brengen (A[mster]
dam) ‘ik moet u kunnen verdedigen’ – ben verontrust door vermoeden: Duitser; beste is naam 
te noemen anders blijven ze zoeken. Heb morgen gesprek met vertrouwensmannen pers. 
Moet zelf dan per se weten wie het is. 
11 u[ur] A’dam (Rai-gebouw) Koningin + Prins: curr[iculum] vitae overhandigd!

Donderdag 6 mei 1965
[…] 2.30 Sinninghe Damsté14 – ingelicht: hij kende de naam + diverse gegevens al. Kon[ingin] 
zond in maart Sesink15 om inlichtingen naar hem toe! Zal persoonlijk naar Bonn gaan.

Vrijdag 7 mei 1965
10 u Bespreking in M[inister]R[aad]: enkele gegevens uit curr[iculum] vitae meegedeeld. Geen 
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publicatie van gegevens – alleen als gegevens zeer negatief zijn is er nu al een taak voor ons; 
anders (én t[egenover] pers èn t[egenover] Kamer) pas als er een verloving is – alg[emeen] 
gevoelen: M[inister]P[resident] (Kabinet) te laat ingelicht – aan Van Thiel + Jonkman16 zal 
standpunt worden medegedeeld, dat Kab[inet] nog een aanleiding ziet tot beslissingen.
Tel. Koningin: v[on] A[msberg] is protestant
Vd Wiel17: Bildzeitung om 6 u[ur] naam achterhaald […] – heb enkele hoofd-gegevens uit 
curr[iculum] vitae gegeven – bij rvd geen enkele reactie die prettig was
12 u tel Sin[ninghe] D[amsté] uit Bonn: verstrekt (zeer gunstige) nadere gegevens over 
C[laus]: Lidmaatschap Jungsche en H[itler] J[ugend] automatisch (12 -14; 14-18). Ging van 
school uit – goed teken: geen Dienstgrad – zeer vroeg ontslagen uit gevangenschap: decem-
ber 1945 – […] – door Amerikaanse en Britse bezetting gescreend – in beide gevallen niets 
belastends – voor intreden in Buitenlandse Dienst idem – voortreffelijke dienstrapporten  
(7 laatste jaren). Oprecht, rustig, noordelijk koel, flegmatisch, altijd in balans, neiging tot het 
zakelijke, nuchter, zeer beheerst, prettige terughoudendheid, plichtbewust, op doel afgaand, 
verantwoordelijkheidsgevoel, betrouwbaar, loyaal, geen snob, wel individualist, natuurlijke 
tact, prettig in de omgang, hoffelijk, voortvarend, vriendelijk en gezien bij collega’s en minde-
ren, characterliche Sauberkeit, geen affaires gehad, einwandfrei optreden + levenswandel, vlot 
Engels + Frans, medisch ‘Tropenfest’. 
[…]

Donderdag 20 mei
3-6 u. Soestdijk – gesprek met Koningin – verloving B[eatrix] + C[laus] – bekendmaking 
28 juni (26 juni ’s middags uitslag Christina) – event[uele] reacties besproken – tijdschema 
inlichten mr, Seniorenconvent, hoofdredacteuren – geadviseerd tv, radio, schrijvende pers te 
scheiden. B[eatrix] is van plan Rooy18 als adviseur te vragen – Beel is op de hoogte – spreek af 
nauw contact te houden – verteld over inlichtingen, die ik heb laten inwinnen. K[oningin] (+ 
B[eatrix]!?) dacht dat maar 2 zusters getrouwd waren […]

Di[nsdag] 25 mei
4.30-6 Gesprek Beel: ev[entuele] bezwaren besproken – goede presentatie en voorbereiding 
van beslissende betekenis – oppassen dat niet teveel raadgevers worden ingeschakeld – moei-
lijkheid geheimhouding tot 27 juni – presentatie-ontvangst door Staten-Generaal – Beel vindt 
dat volstaan moet worden met fr[actie]voorzitters – m.i. alle Kamerleden – vooroverleg ook 
volgens Beel met alle fractievoorzitters .
’s avonds gesprek Vondeling: ingelicht over a.s. gesprek B[eatrix] (-C[laus]).

Wo[ensdag] 26 mei
[…] Marijnen: deelt mede dat Kon[ingin] + Prins hem daags te voren (bij diner afgetreden 
bewindslieden) verloving B+C heeft medegedeeld.

Donderdag 27 mei (Hemelvaart)
10-12 gesprek B+C […] aanvankelijk ook Prins aanwezig. Na kwartier alleen B+C. B[eatrix] 
geeft uiteenzetting van haar plannen, waarover zij met Rooy overleg pleegde, ma[andag] 10-12 
binne[nlandse] pers, daarna fotopers. 6 u[ur] bericht over radio (niet tv!). Na [woord onlees-
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baar] voorbereiding ± 3 u[ur] tv-uitzending met interview. Di[nsdag] morgen buitenlandse 
pers. – vraagt nadrukkelijk zo weinig mogelijk personen in te lichten. Bang voor mr! Gezegd: 
centrale verantw[oordelijkheid] als iets misloopt bij Kabinet; ben bereid met vice-premiers zo 
lang mogelijk verantw[oordelijkheid] alléén te dragen – absoluut noodz[akelijk] is allereerst: 
coördinatie – […] van Nispen daarvoor. B[eatrix] wil voorlopig alleen ‘persoonlijke’ adviezen 
van Rooy, Diemer en mej[uffrouw] Wijnen19 – niet secr[etaris] van koningin (daar lekt alles!) 
– Wij bereiden alle stukken voor pers voor. Die worden ma[andag] uitgereikt – ik: dat kan 
niet – alles via rvd onder mijn verantw[oordelijkheid] […]
C[laus] blijft tot 19 juni op A[uswärtiges] A[mt] – aangedrongen op geheimhouding van ver-
trek tot laatste dag – programma besproken. Ook B[eatrix] stelt prijs op ontmoeting met vol-
ledige Kamers. Bezoek Amsterdam: geen stadion, wel boottocht. Interesses C[laus]: Wirtschaft 
(scheepvaart), Entwicklungshilfe (wijs op pol[itieke] complicaties) – dring aan op belang-
stelling voor culturele sector. C[laus] houdt van (klassieke) muziek – B[eatrix] spreekt over 
fin[anciële] situatie ‘heb alleen schulden; ga failliet als koningin sterft’ – ik deel stand v[an] 
zaken mede: verhoging inkomsten en wet Kroongoederen – B[eatrix] zal V[an] Walsum20 en 
De Kempenaer21 aantrekken voor advies over programma komende maanden […] wijs nog 
op belang dat C[laus] snel Nederlands leert – adviseer bij presentatie niet Engels maar D[uits] 
te spreken.

Vrijdag 28 mei
Luns deelt mij (in M[inister]R[aad]) mede, dat de Prins hem op de hoogte heeft gesteld van 
a.s. verloving (in juni). 
[…]

Di[nsdag] 1 juni
[…] ½ 5–6 ¼ bespreking Vondeling + Biesheuvel: mededeling gedaan van gesprek met B + C 
– zij betwijfelen of geheimhouding mogelijk zal zijn tot 28/6. Dringen aan op geheimhouding 
van zijde B[eatrix] + Prins + K[oningin]. Zijn van mening dat alle fractievoorzitters moeten 
worden gekend; tevoren afzonderlijke gesprekken met seniores […]
8½–10½ Bespreking Kolfschoten22 mededeling: K[olfschoten] aanvankelijk erg bezorgd over 
reacties – van mening, dat presentatie van grootste gewicht is – gesproken over mogelijke 
feestviering in Den Haag als residentie. K[oningin] + B+C op Huis ten Bosch? Dan beter 
mogelijk feest te organiseren. Den Haag als residentie! […]

Wo[ensdag] 2 juni
Bespreking Beel: secretaris : v. Schellen? – voorlopig kiezen. Prins sprak al met Vd B23! – Israël: 
zo mogelijk door laten gaan – emergency: vervroegen schijnt welhaast onmogelijk – aankon-
diging: akk[oord] met mededeling in Staten-Generaal
Geheimhouding! P[rins] mededeling aan vd Beugel (+ Luns!)
[…]

Vrijdag 11 juni
[…] Bespr. Beel (½ 8–½ 9 – auto naar Soestdijk) – geheimhouding! – verteld van ervaringen 
afgelopen dagen. […]
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Bespreking Soestdijk ½ 9 – ½ 12 (’s avonds), Koningin, Prins, Beel – geheimhouding: erop 
gewezen dat ik vertrouwen van Kabinetsleden en Kamervoorzitters verspeel als zij door ande-
ren worden ingelicht; bezorgdheid over vele consultaties; ernstig beroep geen nieuwe perso-
nen in te schakelen – coördinatie: Kon[ingin] en Pr[ins] akkoord; zien zelf ook noodzaak in; 
alle inlichtingen via één persoon (v. Nispen c.q. Lammers) 
[…]

Dinsdag 15 juni 1965
10.30 Tel. Beel: wijst op persberichten: mevr[ouw] V[on] Amsberg na ongeluk in ziekenhuis. 
Bericht in Trouw gelezen: Min[ister] Cals seniorenconvent ingelicht!
[…]
12 u Tel. secr. Beatrix: prinses èn secr. niet te bereiken.
12.30–1 u Tel. Koningin: 1) Niets bekend over ongeluk mevr. V[on] A[msberg] – Beatrix niet 
te bereiken 2) Zal schema via kab[inet] kon[ingin] laten bezorgen; 3) Kon[ingin] vraagt zich 
af of pers niet kan worden ingelicht met verzoek ‘de spanning op te voeren tot 28 juni’ – verzet 
mij daar krachtig tegen; 4) dring nogmaals aan op geheimhouding – wijs erop dat ik dagelijks 
nieuwe verhalen hoor […] – verzoek thans niemand meer in te schakelen – spreek in dit verband 
verzoeken van secr. 5) Kon[ingin] deelt mij mede (met excuus dat dit niet eerder is gebeurd) dat 
van Schellen (buza) voorlopig is gevraagd – niet als secr[etaris] maar als tijdelijk assistent – wijs 
op noodzaak dat [onleesbare letter] zelf zal kunnen beslissen. K[oningin] akkoord.
Tel. Wijnen: prinses is tegen ½8 terug.
[…] (’s avonds gesprek op Drakesteyn van Prinses Beatrix, jvr Roëll, mej. Wijnen, prof Rooy, 
Mr Diemer, Rengelink24, Lammers, v. Nispen)
[...]

Woensdag 16 juni ’65
[…] 10 ½ Tel. Prinses Beatrix: afspraak gemaakt voor bespreking vrijdag 18 juni, 5 uur, […] 
Geïnformeerd naar Mevr[ouw] v[on] A[msberg] – ernstig maar geen levensgevaar – […]
[…] Tel. Schmelzer – pers belaagt hem om mening over B-C – heb gezegd dat Seniorencon-
vent nog niet bijeengeroepen wordt, maar dat dit wel in komende weken mogelijk is – zal zich 
zoveel mogelijk op de vlakte houden.
5 u Bespr. v. Nispen: pers is op de hoogte van bespreking op Drakesteyn. […] – Vd Wiel wist 
van niets – zeer verontwaardigd. […]
6 u Tel. Vd Wiel: pers weet a) over 14 dagen (uitstel vakantie Hof) b) op een maandag 1 uur 
(verzetten programma’s radio). Beklaagt zich over gebrek aan inlichtingen. […]
 […] 9–10.15 tel. Soestdijk: […] Deel mede dat pers data al ongeveer weet – Kon[ingin] vraagt 
wat te doen – uitvoerige discussie over vervroegde bekendmaking – wijs erop dat Kabinet en 
Seniores niets weten in tegenstelling tot 10-tallen anderen die van andere zijde zijn ingelicht! 
Eindconclusie: bericht aan redacties: laat ons met rust; bij verloving lichten wij U zeer tijdig 
in […] Kon[ingin] deelt mede dat B[eatrix] tot vrijdagavond ‘onvindbaar’ is; ik vertel dat ik 
Vrijdag 5 uur met B[eatrix] gesprek zal hebben.
[...]
Tel. Lammers: raadt af bericht aan pers te zenden – zegt: heb talloze journalisten vandaag 
medegedeeld: je moet niet vragen, je moet koningin kans geven beslissing bekend te maken.
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[…]
11 u Tel. Lammers: Daily Mirror bericht vannacht: binnen 14 dagen verloving.

Donderdag 17 juni 1965
[…]
Tel. Vondeling: – gevraagd pvda collega’s in te lichten dat verloving binnen 14 dagen doorgaat 
en dat ik morgen om 10 u in M[inister]R[aad] nadere mededelingen zal doen.
[…]
¼4 Tel. Vondeling: deelt mede: vanavond in Parool artikel tegen verloving. Idem in Haagse 
Courant art[ikel] voor. Is van mening dat thans terstond seniores moeten worden geraad-
pleegd en […]. Zal overleggen met voorzitter Kamer.
Tel. Schmelzer: als je club bij elkaar haalt dan is het bekend. […]
Beel: volledig akkoord: je moet nu Kabinet en seniores inlichten. Als B[eatrix] bezwaar heeft: 
ik volledig akkoord – zelfs wenselijk de hoofdredacteuren in te lichten en zeker niet wachten 
tot maandagbladen.
Tel. v. Thiel: van de kant van de Kamer nog geen gevaar. Bakker25: vraag stellen? Gezegd seni-
ores nog niet met elkaar – afzonderlijk 5 fractievoorzitters ontvangen – liefst mededelen aan 
10 fractievoorzitters […]
[…] Tel. Vondeling: fractiebureau gesproken – Maandagavond. Gezegd: ik kan alleen zeggen, 
dat ik voor mezelf na inlichtingen geen aanleiding zag dat contact met B[eatrix] niet zou 
worden voortgezet – reactie: vervelend dat het een Duitser is, maar niet prohibitief – vandaag: 
wel vervelend, dat Parool zegt: het moet niet! – van mening, dat niet langer stommetje kan 
worden gespeeld – de zaak moet nu bekend gemaakt worden.
[…]

Vrijdag 18 juni
M[inister]R[aad] 10–1.30 : uitvoerige bespreking problematiek en programma – mr akkoord 
met goedk[eurings] wet.
1.30 tel. Beel: had gesprek met Kon[ingin] + P[rins] – geschrokken van publicatie – wilden 
ev[entueel] uitstellen tot sept[ember] – Beel gezegd: beter eerder dan later […]

Zaterdag 19 juni 65
[…] 3 ½–5 ¼ bespr. fr[eule] Wttewael v[an] Stoetwegen26: – fractie akkoord, unaniem – geen 
statements van fractieleiders […]

Zondag 20 juni
[…] 2.30–4.30 Geertsema – fractie gaat zeker akkoord – Geertsema [woord onleesbaar] met 
hoofdbestuur vvd – weet iets van – acht nodig: gesprek over voorlichting – [vier woorden 
onleesbaar]

Maandag 21 juni
[…] 10–12.30 bespreking Roolvink – arp zal zeker geen moeilijkheden veroorzaken
[…] 12.45–14.30 Lunch met Luns: o.m. Prinses B[eatrix] heeft rechtstreeks Schellen27 gevraagd 
als voorl. secr. zulks terwijl Pr[ins] destijds L[uns] om advies vroeg – vindt dit onjuiste gang 
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van zaken – ik deel mede dat Kon[ingin] mij vertelde, dat v[an] S[chelle] reeds had aange-
nomen!
[…] Tel. v. Vredenburch: v[on] A[msberg] ± 2 [woord onleesbaar] geëngageerd – prima fami-
lie – alleen maar goede inlichtingen – zal mij donderdag bellen voor bezoek.
[…]

Dinsdag 22 juni ’65
[…] 11–1 bespreking 10 fractievoorzitters + voorzitter tk: 1) Geheimhouding datum afkondi-
ging Koningin. Wel tijdig parlement inl[ichten] + bevinding 2) consulteren alle fractievoor-
zitters; nationale zaak 3) Uiteenzetting gegeven over feitelijke gang v[an] zaken 4) Curriculum 
Vitae v[on] Amsberg 5) reg[ering] aanvankelijk voornemens indiening goedk[eurings]wet te 
bevorderen (t.z.t.) – stelt op prijs gevoelen Kamers te horen alvorens (a.s. Vrijdag) in principe 
daartoe te besluiten. […] – afgesproken onderhoud morgen 12 u[ur] voort te zetten – pers te 
woord gestaan (optimistisch!)
[…]
½ 6–½ 8 Bespreking Seniorenconvent 1e Kamer (+ 2 griffiers + chef griffie!): resultaat: kvp 
akkoord met goedkeuring wet; pvda nader informatie bespreken – waarschijnlijk positief; 
arp akkoord; chu akkoord; vvd akkoord; cpn grote aarzeling; nog geen def[initief] oordeel; 
psp tegen
Pers (vragen met [woord onleesbaar])
[…]

Woensdag 23 juni 1965
[…] 12–1 Bespreking fractievoorzitters iie Kamer: pvda akkoord, maar ziet wel moeilijkhe-
den; sgp akk[oord] [zie apart verslag] – toegezegd nadere gegevens te verschaffen over vraag 
of ‘Totenkopf ’ wijst op Waffen ss (verzoek Bakker). Id[em] (verzoek Nederhorst) lidmaat-
schap studentenorg[anisatie] Hamburg.
[…]
[…] Tel. de Jong28 […] inlichtingen gevraagd over Waffen ss etc. Hij komt morgenochtend 
11 ¼ bij v. Nispen – eerste reactie: ‘Waffen ss zegt niets, zeker niet na 44 – geen verschil met 
andere militaire onderdelen’ – zeg toe met S[inninghe] D[amsté] contact op te nemen inzake 
informaties (de Jong noemt enkele centrale adressen in Berlijn).
[…] Bel de Jong: deelt mede dat doodskop symbool was van panzergrenadiers en op zichzelf 
niets met ss te maken had – zal morgenochtend nadere documentatie meebrengen.
[…] Tel. De Jong: [cijfer onleesbaar] pantsergrenadiers was géén ss Korps – wel: vóór 1944 
belast met bestrijding verzet (partizanen) in Noord Italië – wij spreken af, dat de Jong mor-
genochtend naar Milaan zal gaan om op Ital[iaans] zusterinstituut zo volledig mogelijk over 
optreden legerafd. (en ev[entueel] v[on] A[msberg]) ingelicht te worden.
[…] 
9.30–10.30 u[ur] Tel. Koningin: uitvoerig verslag van besprekingen 1e en 2e Kamer – mede-
deling van opdracht aan de Jong – datum 28 juni vasthouden (Kon[ingin] is verbaasd over 
informatie van pers) – […] 
10.30 tel. v. Nispen tot Pannerden: de Jong gaat morgen naar Milaan – komt zaterdag […]

B_BOOM090 parlementaire geschiedenis 2013 binnenwerk.indd   130 28-10-13   16:57



131

RONDOM ‘HET HUWELIJK’

Donderdag 24 juni 1965
[…] Tel. v. Thiel: mededeling gedaan van resultaat onderzoek Waffen ss – afgesproken dat ik 
10 fractievoorzitters rechtstreeks zal inlichten.
2.30 Bespr. v. Vredenburch: deelt mede: v.A[msberg] tijdens verblijf in [twee woorden onlees-
baar] (officieus) geëngageerd met dochter Italiaanse Ambassadeur. V. Vr. kent de familie goed 
(Prinses B[eatrix] kent de dochter ook) – zij staat uitstekend bekend – verloving is afgeraakt 
toen It. weer enige maanden in Rome woonden – alles in onderlinge overeenstemming – It. 
familie zéér te spreken over v.A. die beschreven wordt als integer, bescheiden, intelligent – hij 
vertelde destijds aan vader v. Italiaanse dat hij arm was; deze antwoordde dat hij zijn dochter 
ook geen rijkdommen kon meegeven, hetgeen v.A. weinig scheen te interesseren.
[…] Tel. fr. Wttewael v. Stoetwegen : vraagt advies over optreden in tv uitzending +Lank-
horst29. Adviseer positief.
Tel. Beatrix: 1) Ouders lid nsdap? Weet niet – morgen C[laus] vragen 2) lid Studentenorg.? 
Neen, zeker niet – voelde niets voor Mensur30 etc. – Geweigerd lid te worden – overigens ook 
geen geld – hard werken + 1 maaltijd per dag! 3) gevochten? Buiten Duitsland nooit een schot 
gelost. Via Wenen bij terugtrekkende troepen terechtgekomen 4) reserve-officier? Weet niet 
(waarschijnlijk niet) 5) wanneer ontslag? […] zal ontslag vragen na officiële verloving – heeft 
nu 1 mnd verlof 6) Verhaal medisch team Abidjan waar? weet niet, maar het kan best – C. is 
zeer pro-joods 7) post in Israël? […]
[…]

Vrijdag 25 juni 1965
[…] 10 ¼–1 Koninkrijksministerraad […]
¼ 9–9 ½ Tel. Prinses Beatrix: C. veilig gearriveerd – aan grens herkend! Antwoord op vragen: 
1) ouders geen lid van nsdap – wel lid Duitse club in Tanganyka – club en bloc ingelijfd – 
v.A. geen eed afgelegd 2) geen reserve-officier 3) neemt 28 juni ontslag 4) verhaal Abidjan is 
juist […]. Verder gesproken over persconferentie; opdracht de Jong enz. (ev. morgenmiddag 
terugbellen)
[…]

Zaterdag 26 juni
10 u Bespr. Lammers en Vd Wiel: voorbespreking persconferentie.
10 ½-12 ½ persconferentie met (50) hoofdredacteuren
Bespr. Diemer: zorg over aparte adviseurs Prinses – gevaar tegen elkaar uitspelen rvd-advi-
seurs.
[…] Tel. [naam onleesbaar ‘Wacht’?] – op poort ingang ss-tekens – brigadecommandant 
gewaarschuwd (kinderen maken het schoon).
Bespr. insp[ecteur] Gem. politie (gewaarschuwd voor [woord onleesbaar]) – afgesproken: 
geen speciale bewaking; wel opnemen in extra-surveillance (dag + nacht) van omgeving 
(China – Z-Afrika)
[…] Tel. Beel: Afspraak: morgen 1 uur gehaald voor bezoek Soestdijk.

Zondag 27 juni
Tel. Beel – Tel. Soestdijk – 2 ½-6 Soestdijk. Bespreking met Koningin, Prins, Beatrix, v. Amsberg 
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Maandag 28 juni
12.30 naar nts-studie (Voorhout): radio + t.v. toespraak
Tel. Schüttenhelm: excuus voor televisie storing – verzoekt tijdig overleg voor betere organisa-
tie bij huwelijk – Tel. Beel – Tel. Jonkman – Tel vd Wiel – Tel. Samkalden: [woord onleesbaar] 
– Tel. v. Nispen: regeling morgen – Tel. Koningin: geen rijtoer in Den Haag – dank voor speech 
– […] – Tel. Beel: met veel genoegen geluisterd […]

Toch in Amsterdam en een gelukkige afloop

Het dagboek is in drie etappes geschreven. Allereerst de periode tot de verloving. Onder de 
aantekeningen van 28 juni kraste Cals een rij grote kruisen alsof hij meende dat de zaak in 
kannen en kruiken was. Op 26 oktober moest hij het kladblok weer tevoorschijn halen. Aanlei-
ding was de brief van pvda-fractieleider G.M. Nederhorst die de dag ervoor was gepubliceerd. 
In die brief – gericht aan partijleden die bezwaar maakten tegen het huwelijk – verdedigde 
Nederhorst zijn steun voor de Toestemmingswet. Tegelijkertijd gaf hij ook onverbloemd zijn 
mening over de kroonprinses (‘Beatrix staat volledig vreemd tegenover de harde eisen, die het 
koningschap stelt’) en over de monarchie die toch zijn voorkeur had boven een presidentieel 
systeem omdat dan waarschijnlijk een conservatieve kvp’er als De Quay of Luns staatshoofd 
zou zijn.

Maar ook de kwestie van de plaats van het huwelijk – wel of niet in Amsterdam – bereikte 
eind oktober haar hoogtepunt.31 Cals slaagde erin de schade van Nederhorsts brief – de kvp 
was woedend – te beperken. De pvda-leider bood in de Kamer zijn excuses aan. De kwestie-
Amsterdam was ingewikkelder. Opinieonderzoek wees uit dat een groot aantal Nederlanders 
achter het huwelijk stond. Een flinke minderheid maakte echter bezwaar. Vooral de hoofdstad 
was plaats van protesten en incidenten. De koninklijke familie had een voorkeur voor Amster-
dam, maar Beatrix raakte onder de indruk van de protesten en verklaarde eind oktober bereid 
te zijn uit te wijken naar Baarn. Het kabinet was verdeeld maar besloot uiteindelijk niet te 
wijken en hield vast aan Amsterdam. Op 10 november nam de Tweede Kamer met een grote 
meerderheid de Toestemmingswet aan. Negen Kamerleden – de psp-fractie en vijf pvda’ers – 
stemden tegen. Op 7 december waren er in de Eerste Kamer vijf tegenstemmen, opnieuw van 
de psp en drie sociaaldemocraten.32

De derde etappe – in het tweede kladblok33 – was de periode 3 januari tot en met 14 maart 
1966 waarin het hoofdzakelijk ging om de voorbereiding van de feesten, het programma, de 
cadeaus en de genodigden. Toch zou Cals tot op het laatst nog kleine zorgen hebben over de 
communicatie binnen de Kroon.

26 oktober
Schmelzer: brief aan pvda; respectloze bejegening leden Kon[inklijk] Huis; tot ernstige 
bezorgdheid [twee woorden onleesbaar] klaarheid voor juiste verh[ouding] reg[erings]
partijen reeds nu standpunt fractie op 2 punten nodig: (1) stelling gelijk met V[oorlopig]
V[erslag] (2) wijze waarop gesproken wordt over De Quay + Luns 

[…]
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Donderdagavond 28/10
11u initiatief weer in eigen handen. B[eatrix]+C[laus] aan reg[ering] vragen of het op piëteits-
gronden wel wenselijk is om A’dam te kiezen. Novum = punt voor vele A’dammers en vooral 
grote groep, die heeft meegeleefd – brief Zaterdag publiceren […]

[…] 

Zaterdag 30 oktober
v.Hall – heeft gespr[ek] met kon[ingin] gehad – stelt voor ook verzetsmensen te vragen – deelt 
mede: wethouders akk[oord] met deze oplossing Samkalden – waarom Raad niet geconsulteerd 
[veel woorden onleesbaar]

v.Hall – secr[etaris] van Joden – zondag 5 uur […]

Zondag 31 okt[ober]
Tel. Biesh[euvel] – ligt moeilijk bij Samkalden (1) redenering geldt voor heel Nederland – waar 
dan wel? (2) Nederhorst […]
Tel Samkalden: gesproken evt. functie – zal wel in orde komen – standpunt over const[itutionele] 
monarchie – moeilijkheid: brief [woord onleesbaar] over functie die achter hem wil gaan staan

[…] Kolfschoten: zo enigszins mogelijk in A’dam doorgaan – prestigeverlies – na uiteenzet-
ting in B+W – Seniorenconvent – maandag bericht zenden 

[…] A’dam 5 uur – bespr. div[erse] vertegenwoordigers

Maandag 1 november
[…] 11-1 Huis ten Bosch – Wil je piëteit tonen, dan enige plaats: Baarn – niet natuurlijk in Den 
Haag ¼ gasten A’dam – willen geen breuk met A’dam – Willen niet als zondebok behandeld 
worden – Karakter feest = Baarn + feest in A’dam + Den Haag dan beter beperkt familiehuwelijk 
– in [woord onleesbaar] volle vertegenwoordiging verkleinen – B[eatrix] dan misschien gemak-
kelijker leven verder op te bouwen – reculer pour mieux sauter – Prins – toch A’dam

maandag 1 november M[inister]R[aad]
[Cals doet verslag van de afgelopen dagen] 
[…] Zaterdagnacht 0.30 uur tel. V[an] Hall: het wordt Baarn! Ik: dat v[an] H[all] dan kan 
beslissen!!
1.00 u[ur] tel. Koningin: ‘Wij zijn er nu helemaal uitgekomen: het wordt Baarn’. (Prins was er bij 
+ jonge paar) ‘Vindt U dat geen mooie oplossing?’ Ik: Kabinet moet beslissen, maar ik zie poli-
tiek ernstige gevaren. Kon[ingin]: als het nu niet in A’dam is, mogen we zelf toch wel uitmaken 
waar wèl! H.M. nog eens bespreken met B[eatrix] +C[laus] erbij.
Maandagmorgen met Biesh[euvel], Small[enbroek], Samk[alden], (later Vondeling) naar Huis 
ten Bosch
K[oningin]: nu familiehuwelijk! Wij: ministeriële verantw[oordelijkheid] blijft! Maar vervelend 
dat Kab[inet] zelf nog niet eens is.
Cl[aus] – na gesprek van gisteren ook niet Den H[aag] – B[eatrix] – argumentatie geldt ook 
voor Den Haag – Ik: Waarom trouwt U dan??
Hierna kwam het kabinet bijeen. Cals vroeg de ministers om een beslissing. De meerder-
heid sprak zich uit voor Amsterdam, de pvda’ers niet. Alleen Vondeling koos voor Baarn. De 
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ministerraad aanvaardde de meerderheidsbeslissing. Later reed Cals naar Huis ten Bosch om 
de uitslag bekend te maken. Na afloop noteerde hij: ‘hele koninklijke familie zéér opgelucht 
over beslissing A[mster]dam!’

Op 5 maart 1966 bood de regering het jonge paar een dejeuner aan in de Prinsenhof in Delft. 
Toen dook een laatste probleem op: Beatrix weigerde te vertellen waarheen de huwelijksreis 
zou gaan.

Za[terdag] 5 maart
[…] Tel. Luns: gesproken over huwelijksreis – hij zal K[oningin] daarover benaderen
Prinsenhof regeringsontvangst – diner – taptoe – Alles voortreffelijk verlopen ondanks feit 
dat ceremonieel te elfder ure ingrijpend moest worden gewijzigd, omdat K[oningin] eerst nog 
moest kennismaken met fam[ilie]leden v[on] Amsberg, getuigen en bruidsmeisjes!
Luns – K[oningin] weigert iets mede te delen over huwelijksreis
Luns – C[laus] schijnt daartoe wel bereid
Cals – B[eatrix] deelt mede: ‘mijn vader weet alles precies van dag tot dag waar we te bereiken zijn’
[…]

Di[nsdag] 8 maart
Tel. Luns: afgesproken dat hij – mede namens mij – Pr[ins] B[ernhard] zal benaderen – mocht 
hij inlichtingen weigeren, dan zal ik formeel K[oningin] benaderen en mededelen, dat ik extra 
kabinetszitting zal bijeenroepen indien ik geen inlichtingen over huwelijksreis krijg.

Wo[ensdag] 9 maart
Tel. Luns: heeft nog niets over huwelijksreis gehoord – adviseer hem Pr[ins] B[ernhard] te 
bellen
Id[em]: L[uns] heeft gebeld. Pr[ins] B[ernhard] heeft begrip voor onze wens al ziet hij moei-
lijkheden. Hij zei: ‘er is geen haast en geen gevaar – maar ik zal U morgen na déjeuner verder 
inlichten.’

Donderdag 10 maart 1966
9.30 A’dam Onderweg met Beel gesproken over div[erse] aspecten huwelijk (ook h[uwelijk] 
v[an] V[ollenhoven])
Huwelijk stadhuis – Inzegening Westerkerk – Déjeuner Paleis op de Dam
- Familieleden v[on] A[msberg] komen allen nog eens bedanken voor zéér op prijs gesteld 
feest 5 maart
- Claus bedankt voor alle zorgen rond huwelijk
- Kon[ingin] is erg opgelucht en blij dat alles redelijk goed is verlopen
- Luns voert gesprek met Prins over huwelijksreis34

(na thuiskomst uitgeput in bed!)
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23 E.H van der Beugel, oud-staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (pvda).

24 J.W. Rengelink, televisie-commissaris van de nts.

25 M. Bakker, voorzitter van de cpn-fractie in de Tweede Kamer.
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29 H.J. Lankhorst, lid van de Tweede Kamer (psp).

30 Traditioneel studentenduel in Duitsland.

31 kdc, Archief Cals, inv.nr. 120.

32 Jan Willem Brouwer, ‘Zaken rond de troon’ in: Peter van der Heiden en Alexander van Kessel 

(red.), Rondom de Nacht van Schmelzer. De kabinetten-Marijnen, -Cals en -Zijlstra (1963-1967) 

(Amsterdam 2010) p. 127-128.

33 kdc, Archief Cals, inv.nr. 125.

34 De volgende dag verklaarde Luns in de ministerraad dat hij Bernhard had moeten beloven aan nie-

mand mededeling van het reisdoel te zullen doen, ook de koningin niet. De ministerraad besloot 

dat de zaak gesloten was als Cals en Luns de verantwoording konden nemen.
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Sybrand van Haersma Buma: 
‘We moeten vertrouwen delegeren naar de burgers’1

Hans Goslinga en Jan Ramakers 

Sybrand van Haersma Buma (48) had niet de illusie dat hij het cda zetelwinst zou bezorgen 
toen hij in het voorjaar van 2012, na de val van het kabinet-Rutte i, besloot zich te kandideren 
voor het lijsttrekkerschap. ‘Ik wist dat het een lastige campagne zou worden. De partij stond 
in de peilingen al een hele tijd tussen de tien en vijftien zetels en onderzoeken lieten zien dat 
het al moeilijk zou zijn dat aantal te overtreffen. Ik wilde daarom in de campagne twee din-
gen laten zien: het cda is niet meer de grote partij van vroeger met 54 zetels, maar nog wel 
strijdvaardig en voluit bereid ervoor te gaan. Mijn grote angst was dat ik er alleen voor zou 
staan, dat onze mensen na de zoveelste kabinetscrisis zouden zeggen: bekijk het maar. Maar in 

cda-leider Sybrand van Haersma Buma op het cda-voorjaarscongres in Den Bosch, 1 juni 2013

[anp – Toussaint Kluiters]
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werkelijkheid trof ik toch weer enthousiasme en op straat merkte ik dat de reactie op het cda 
niet meer zo hard negatief was als in 2010.’

Ondanks die opsteker tekende Buma voor twee primeurs. Hij was de eerste rechtstreeks 
door de leden gekozen lijsttrekker (‘tot mijn verrassing in één ronde’) en onder zijn aanvoe-
ring belandde het cda op een ongekend dieptepunt van dertien zetels. De bodem lag dus nog 
een stuk lager dan in 2010, toen de partij na de voortijdige val van het kabinet-Balkenende iv 
duikelde van 41 naar 21 zetels. De nederlaag werd hem nochtans niet aangerekend maar in een 
stemming van realistische berusting aanvaard. Hoe kijkt Buma zelf terug op het resultaat en 
de oorzaken? 

Hij ziet de twee opeenvolgende verliezen vooral als de prijs voor tien jaar regeren en com-
promissen sluiten. ‘In 2010 werden we afgerekend op de val van het kabinet en het beleid dat 
het voerde. In 2012 was het vooral de afrekening met de hele periode. Bovendien culmineerde 
de campagne in de race tussen Samsom en Rutte wie de grootste zou worden. Net als in 2010 
deden wij niet mee in die race. Daar beklaag ik me niet over. In de tijd dat we wel meededen, 
dachten we ook niet: o, wat sneu voor de kleintjes. Ja, het resultaat was by far het laagste ooit 
voor het cda, maar ik had me daarop voorbereid. Dus mijn gedachte op de verkiezingsavond 
was: nu begint het voor ons pas. De spannende vraag was: komt er verder verval, ruzie en 
afbraak of is het mogelijk de verdeeldheid achter ons te laten en weer te bouwen aan ons pro-
fiel, zoals in de periode 1998-2002?’

De jurist Buma werd in 1994, na functies bij de Raad van State en het ministerie van Binnen-
landse Zaken, beleidsmedewerker bij de cda-fractie – een historisch moment, want voor het 
eerst sinds 1918 stond de partij buiten de macht. Hij bewaart aan deze periode nog scherpe 
herinneringen, zegt hij. ‘We hebben toen, in de eerste periode van 1994 tot 1998, pijn zitten 
te verwerken, een soort rouwverwerking. Nu hebben we, net als in 1998, de lijst voor de helft 
vernieuwd. Dat vonden Ruth [partijvoorzitter Peetoom] en ik van belang, want zo sloegen we 
de rouwperiode over. De nieuwkomers kwamen niet binnen met het gevoel: we hebben de 
verkiezingen verloren. Nee, wat leuk, we zitten in de Kamer, we gaan aan het werk. Die dertien 
zetels hebben we voor een belangrijk deel aan onszelf te wijten, dat is zo, maar nu moeten we 
laten zien dat we er zijn. Dat is al uitdagend genoeg.’

Het cda heeft immers, onderkent hij, te maken met structurele ontwikkelingen, zoals het 
wegvallen van een vaste aanhang. ‘De tijd van grote partijen is voorbij. De basis is gewoon 
veel onzekerder geworden. Dat zie je ook in Vlaanderen. In Duitsland staat de cdu er heel 
goed voor, maar ook daar weten ze: als Merkel weg is, zullen we de boel weer van de grond af 
moeten bevechten. Vergeet niet dat Samsom vorig jaar drie weken voor de verkiezingen nog 
op vijftien zetels stond, net als Rutte in 2010. Dus ik weet hoe fluctuerend het is en ik weet dus 
ook dat herstel mogelijk is. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Het herstel zal dus stap 
voor stap gaan, dat is een langzaam proces en daar zitten we nu middenin.’

Buma onderkent ook dat het cda in het bijzonder te lijden heeft onder de ontkerkelijking, 
maar tegelijk relativeert hij die factor. ‘Ik merk dat wij mensen aantrekken die niet kerkelijk 
zijn maar wel hechten aan de waarden en normen waar wij als partij voor staan, zoals het 
besef van verantwoordelijkheid voor de samenleving. Het is waar dat het cda vanaf 1980 
steeds kleiner wordt, maar het is mijn ambitie te laten zien dat we met de samenleving mee-
bewegen en niet meer zozeer een kerkelijk georiënteerde partij zijn als wel een partij die de 
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christelijke waarden hooghoudt. Dat is eigenlijk niks nieuws. Al bij de oprichting is in de 
grondslag van de partij vastgelegd dat we mensen niet op geloof beoordelen, maar veel meer 
op hoe je in de samenleving staat. De woorden veranderen, net zoals de aard van onze achter-
ban. In het Zuiden is het niet meer zo dat mensen op het cda stemmen omdat de pastoor het 
zegt. Die tijd is voorbij; we hebben zelfs last van wat er in de katholieke kerk gebeurt. Maar het 
is mijn overtuiging dat er structureel een plek is voor een partij als het cda. In de Europese 
Volkspartij, waarvan wij deel uitmaken, zitten partijen die, hoewel soms kerkelijker dan wij, 
niet de C in hun naam dragen maar wel dezelfde waarden uitdragen en een groot deel van hun 
bevolking vertegenwoordigen.’

Dat het profiel van de partij klaarblijkelijk niet meer zo helder is voor de kiezers, schrijft 
hij toe aan tien jaar compromissen sluiten. ‘We zullen duidelijk moeten maken: wat is het 
cda zelf. Dat is niet een kwestie van een tienpuntenplan. In mijn congresrede in juni, waar 
ik maanden aan gewerkt heb, ben ik teruggegaan naar de vraag: hoe zou de wereld er in onze 
ogen uit moeten zien? Op welke principes willen wij de samenleving bouwen? Ik heb er zeven 
genoemd, zoals de samenleving, niet de overheid; een eerlijke economie, tegen de profiteurs; 
de familie als fundament; Nederland verbonden aan Europa; de toekomst van onze kinderen. 
Daarmee haal je niet de voorpagina’s, dat weet ik. Het gaat mij om het op gang brengen van 
een dieper liggende beweging die zich afzet tegen de idee dat de markt of de staat alles oplost, 
zoals respectievelijk de liberalen en sociaaldemocraten denken. Burgers moeten hun eigen 
plek weer kunnen innemen en ruimte krijgen voor eigen initiatieven. De welvaartsstaat maakt 
mensen uiteindelijk niet gelukkig, net zomin als een onbelemmerde marktwerking. Ik zeg dat 
niet omdat het cda dat al lang vindt, maar omdat ik dat in gesprekken met mensen terug- 
hoor. Ze hebben die opvatting bij ons onvoldoende gezien, dat realiseer ik me; we gingen met 
rechts of met links mee. Maar het is wel ons verhaal. Het kost tijd dat over te brengen. Dat is 
in deze tijd waarin je stante pede over van alles en nog wat standpunten moet innemen mis-
schien een tegennatuurlijke beweging. Maar ik kies welbewust voor de lange termijn.’

Buma verwerpt de analyse dat het cda veel vertrouwen heeft verloren door de samenwerking 
met de populistische anti-islampartij pvv tussen 2010 en 2012. Hij erkent dat er binnen de 
partij zeker zo tegenaan wordt gekeken, maar buiten de partij veel minder. ‘Daar hoor ik veel 
meer: jullie regeren al tien jaar, jullie regeren altijd, het is tijd voor een ander. Een heel ander 
sentiment dus dan wijzelf zouden verwachten. Dat snap ik ook. Daarom zit ik in de oppositie 
niet ongelukkig te wezen. Dit is logisch en reëel. De vraag is: wat doe ik met die periode?’ 

Hij beschouwde de vorige coalitie dus beslist niet als een wezenlijke breuk met de mid-
denpositie die zijn partijen altijd innam. ‘Ik heb de coalitie met de vvd en pvv altijd gezien 
als passend in het patroon dat het cda soms met partijen ter linkerzijde en soms met partijen 
ter rechterzijde regeerde. Niet het cda veranderde in 2010, maar de constellatie. In de partij 
zag niet iedereen dat zo, maar ik vind dat het cda niet op voorhand partijen moet uitsluiten. 
Of het nu de pvv of de sp is, ik zeg niet van tevoren: het kan niet. Mijn uitgangspunt is niet 
hoe wij politiek uitkomen tussen rechts of links maar vooral onze positie vanuit de cda-
principes. 

Als de buitenwereld de zeven principes waarop wij de samenleving willen bouwen als 
het redelijke midden ziet, vind ik dat mooi, omdat het ons een plek geeft. Die positie in het 
midden betekent niet dat je niet stellig kunt zijn. Zeker wel. Overigens, het stempel “links” of 
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“rechts” wordt nog heel vaak geplakt, terwijl dat voor de kiezers nauwelijks nog iets zegt. De 
pvv wordt gezien als rechts, terwijl haar economisch beleid bijna helemaal sp is.’

Buma is niet bevreesd dat het cda in de oprukkende afrekencultuur in de Nederlandse poli-
tiek geen kansen zou hebben. ‘In het verleden is de partij al eens doodverklaard, net als de 
pvda en d66. De vraag is of je een onderstroom in Nederland vertegenwoordigt. Ik ben ervan 
overtuigd dat wij dat doen. Daarom heb ik er geen behoefte aan om onze positie in de peilin-
gen met een paar fratsen snel te verbeteren. Dat zou op zich best kunnen, maar ik zie liever 
dat er rondom mijn ideologie een basis wordt gevormd, die vervolgens wordt herkend in onze 
standpunten. De vraag is: moet je de onvrede die er in samenleving is echoën of moet je laten 
zien dat je met je eigen ideologie een alternatief hebt dat werkt?’

Heel hard ‘tegen’ roepen, is niet de weg die Buma wil gaan, hoeveel succes protestpartijen 
daar in de peilingen ook mee hebben. Vlak voor Prinsjesdag stonden pvv, sp en 50Plus samen 
op ongeveer vijftig zetels, een derde van het electoraat. Peilingen zijn maar peilingen, maar 
toch: de breuk tussen de traditionele partijen en de burgers lijkt steeds manifester te worden. 
Buma relativeert en schetst dit verschijnsel niet als iets wat exclusief is voor Nederland. ‘Ook 
elders, in Europa en Amerika, zijn de oude banden tussen de delen van de bevolking en hun 
traditionele vertegenwoordigers doorgesneden of veel minder sterk geworden. Dat geldt ook 
niet alleen de politiek. Je ziet het ook bij de vakbonden. Dat vertrouwen is weg. Maar het is 
niet te vervangen door als politici te roepen: o, zijn jullie boos, dan zijn wij ook boos. Vergeet 
overigens niet dat de partijen die de boosheid uitten bij de laatste verkiezingen, dus toen het 
erop aankwam, heel erg terugvielen. Je moet in de politiek luisteren naar mensen, maar ook 
verantwoordelijkheid nemen. Dat zit er bij mij heel sterk in.’

Daarbij realiseert Buma zich terdege dat traditionele gezagsverhoudingen niet meer bestaan. 
‘De burger zoekt pasklare oplossingen en is niet zozeer geïnteresseerd in het zorgvuldige afwe-
gingsproces dat daaraan voorafgaat. Bij de dokter vraagt de patiënt al snel om een second 
 opinion, de populairste rechter is de Rijdende Rechter met zijn instantuitspraken. Daar lopen 
we in de politiek ook tegenaan. Dat is niet alleen negatief. De burger heeft veel meer moge-
lijkheden dan in het verleden om zich te informeren. Daar zit ook een element van demo-
cratisering in. Maar ons probleem is wel dat onze instellingen niet zijn ingericht op deze 
nieuwe manier van samenleven. Wij debatteren in de Kamer een halve dag over een kwestie 
en verwachten dan dat de burger alle nuances van het debat heeft meegekregen. Onze logica, 
met haar ingebouwde zorgvuldigheidsmarges, is in de snelheid van de moderne wereld hele-
maal niet meer zo logisch. In die nieuwe logica is het ook niet meer logisch dat het cda de 
grootste partij is. Het moet daar niet verontwaardigd over zijn, maar die plek iedere keer weer 
verdienen. Het is voor ons niet erg vruchtbaar te denken in de tegenstelling populistisch-niet-
populistisch. Het cda moet zelf onderdeel zijn van de verandering. Dat betekent bijvoorbeeld 
ook dat je niet-leden meer moet laten meepraten in de partij als je op zoek bent naar een 
antwoord op de problemen dat past bij de christendemocratie.’

De onzekere tijden waarin we leven, bieden het cda volgens Buma ook kansen. ‘Mensen 
vertrouwen alleen nog op kleinere verbanden op netwerkniveau, op hun familie, op de men-
sen om hen heen. Daar kan het cda gebruik van maken. Kleinschaligheid past in het denken 
van het cda. Denk aan kredietunies, aan mensen die samen zonnepanelen kopen, aan initia-
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tieven om de buurt veilig te houden, aan crowdfunding. Als de politiek inderdaad kansen biedt 
om het vertrouwen op netwerkniveau aan te spreken, hoeft de burger zich niet meer alleen 
op Den Haag te richten. En als Den Haag dan ook ruimte biedt aan dit soort initiatieven, niet 
alles aan regeltjes bindt, kun je het wantrouwen voor zijn, want dan is er in feite sprake van 
delegatie en verspreiding van vertrouwen. Het langjarige vertrouwen op politiek en bestuur-
lijk niveau kunnen we alleen handhaven als we niet telkens van mening veranderen als de 
bevolking dat wil. In die zin zijn de oorspronkelijke partijen als het cda partijen waarop je 
kunt bouwen. Maar als politiek en bestuur geen vertrouwen delegeren, zelf alles willen rege-
len, wordt de burger daar niet gelukkiger van. Dan wordt alles kapotgeregeld. We moeten als 
politiek durven aanvaarden dat er dingen fout gaan, zonder meteen in de reflex te schieten 
van meer regels, meer overheid.’

Eenzelfde soort nuchtere realiteitszin legt Buma aan de dag als we komen te spreken over de 
veranderde rol van de Eerste Kamer nu het kabinet voor zijn plannen telkens op zoek moet 
naar wisselende meerderheden in de senaat, die daardoor een politiekere rol krijgt toebedeeld 
dan in het verleden in de regel het geval was. ‘Het is natuurlijk de vraag wat er gebeurt bij de 
volgende begrotingscyclus,’ aldus Buma, ‘maar veel interessanter is de staatsrechtelijke positie 
van de Eerste Kamer. Al die jaren waarin het cda in de regering zat, was de kritiek vaak dat het 
in de Eerste Kamer uit coalitiebelangen voor dingen stemde, waar het eigenlijk tegen moest 
zijn. En dan ben ik verrast dat fracties in de Eerste Kamer nu te horen krijgen: jullie moeten 
het kabinet steunen, nu ze in de positie zijn om vrij ergens voor of tegen te zijn. De realiteit is 
dat de Eerste Kamer bevolkt wordt door politici. Een senator zal altijd een politieke afweging 
maken, ook al kijkt hij met een ander oog naar voorstellen dan de Tweede Kamer; de senaat 
is geen rechter. Het verbaast mij dat er ophef ontstaat als een fractie die niet gebonden is aan 
het regeerakkoord gewoon conform haar eigen uitgangspunten stemt. Het enige aparte is dat 
dit kabinet in de Eerste Kamer een minderheidspositie heeft.’

Buma vindt ook niet dat het getrapte mandaat van de Eerste Kamer deze tot terughou-
dendheid zou moeten bewegen. ‘Dat is in 1848 nu eenmaal zo geregeld, en men kan hooguit 
zeggen dat men toen wat beter had moeten nadenken. Het komt wel vaker voor dat een kabi-
net geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer.’ Hij vindt het niet juist dat de discussie of een 
Eerste Kamerlid voor of tegen een wetsvoorstel stemt wordt gevoerd in morele termen. ‘Vindt 
hij het een goed voorstel, dan stemt hij voor, anders stemt hij tegen. Maar dat is vaak een net 
iets andere weging dan in de Tweede Kamer. De Eerste Kamer is wel degelijk een politiek 
orgaan, maar zij weegt inhoudelijker dan de Tweede Kamer en komt daardoor wel eens tot een 
ander oordeel. Hoe meer een regeerakkoord is dichtgetimmerd, hoe meer een Eerste Kamer 
wordt overruled. De Eerste Kamer is in de regel wel degelijk terughoudend, al was het maar 
omdat zij alleen ja of nee kan zeggen. En meestal is dat een ja. Dat neemt niet weg dat het 
kabinet zich moet realiseren dat het een minderheidspositie heeft. Bovendien is dat goed voor 
het debat. Als een kabinet een meerderheidspositie heeft, is de klacht algauw: er is geen debat. 
Maar nu het kabinet een minderheidspositie heeft, vindt men het onhandig. Het is inderdaad 
onhandig, met name in relatie tot een dichtgetimmerd regeerakkoord. 

Het heeft natuurlijk ook alles te maken met dat waar we het in het begin over hadden: het 
veranderde politieke landschap, de verdwenen zekerheid van een paar grote politieke partijen 
die in verschillende samenstelling met elkaar gingen regeren. Die situatie komt niet meer 
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terug, en daarom bestaan kabinetten korter. Dat is natuurlijk niet handig, maar het is de uit-
komst van een democratisch proces. En omdat het Nederlandse politieke systeem zo open is, 
gaan mensen ook stemmen, anders dan bijvoorbeeld in Engeland, waar het in districten waar 
één partij dominant is weinig zin heeft. Het creëert betrokkenheid. Tegen het systeem pleiten 
de moeilijke regeerbaarheid en de lange kabinetsformaties. Wel vind ik dat de verantwoor-
delijkheid voor politieke stabiliteit bij álle politieke partijen ligt, en niet alleen bij de partijen 
die tot de constructieve oppositie worden gerekend. Overigens is er inhoudelijk wel degelijk 
sprake van grote continuïteit in Nederland: 80 procent van het Lenteakkoord dat werd geslo-
ten met steun van GroenLinks is gelijk aan het Catshuisakkoord dat tot stand kwam met 
medewerking van de pvv. Die continuïteit vind ik fascinerend.’ 

1 Het vraaggesprek met Buma heeft plaatsgevonden op dinsdag 27 augustus 2013 en werd  
 geautoriseerd op 11 september 2013.
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‘Ik gaan in see / met Jee-Tee-Vee’
In memoriam J.T. Vellenga (1920-2012)

Wim Slagter

Natuurlijk, er was na zo’n dertien jaar Kamerlidmaatschap sprake van ‘metaalmoeheid’, maar 
wanneer Jakob Vellenga in 1979 tot voorzitter van de Tweede Kamer was gekozen, had dat 
zeker tot een langer verblijf op het Binnenhof geleid. Zijn eigen pvda-fractie besloot ech-
ter met een krappe meerderheid Dick Dolman voor het voorzitterschap te kandideren. Het 
gevoel van onbehagen keerde daarmee terug (‘Ik had er niet zo veel lol meer in’) en uiteinde-
lijk hakte Vellenga de knoop door. Om zijn opvolger de tijd te gunnen zich in te werken, nam 
hij in augustus 1979 bij aanvang van het nieuwe parlementaire jaar afscheid van de Kamer.

Hiërarchisch gezien behoorde Vellenga in zijn fractie eerder tot de backbenchers, maar 
anoniem was hij zeker niet. Dat had ook en vooral te maken met zijn politieke Werdegang, 
want Vellenga behoorde tot de ‘doorbraaksocialisten’ van het eerste uur. Hij was in 1920 
geboren in het rechtzinnig hervormde gezin van een Leeuwarder magazijnbediende: vader 
stemde op de Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij – een vooroorlogse, zéér protestantse 
splinterpartij – en zoon Jappie werd aanvankelijk lid van de Christelijk-Historische Jongeren 
Organisatie. Maar het onvermogen van de traditionele partijen om de economische crisis in 
de jaren dertig aan te pakken en aansluitend de bezettingsjaren deden Vellenga junior ver-
langen naar een doorbraak van het op de antithesegedachte gebaseerde politieke bestel. Hem 
stond een brede progressieve partij voor ogen, waarin vanuit verschillende levensbeschouwe-
lijke achtergronden en met het socialisme als basis gezamenlijk voor bijvoorbeeld het ophef-
fen van de sociale tegenstellingen zou worden gestreden; de bestaande partijen vormden daar-
bij vooral een hinderlijke sta-in-de-weg. Toen na de bevrijding sdap, vdb en cdu in de nieuwe 
Partij van de Arbeid opgingen, stond Vellenga vooraan. Letterlijk – want op 9 februari 1946 
was hij aanwezig bij de oprichtingsbijeenkomst in Amsterdam: ‘Minutenlang daarna hebben 
we staan klappen. Ik stond te zweven. Dat was een imposante gebeurtenis voor een gewone 
jongen van 25 jaar.’1

Jaren later erkende Vellenga dat zijn hooggespannen verwachtingen jegens de doorbraak-
gedachte niet waren uitgekomen, vooral niet omdat het electoraat van de confessionele par-
tijen ‘behoudender’ bleek dan verwacht. Wat hij echter tevens én tot zijn spijt constateerde 
– en ook daarbij nam hij geen blad voor de mond en toonde hij zich dus allerminst ‘anoniem’ 
– was dat de pvda mee-evolueerde en met het verstrijken van de jaren meer pragmatisme 
vertoonde dan Vellenga voor wenselijk hield. Tijdens ‘Paars i’ (1994-1998) hield het inmiddels 
75-jarige oud-Kamerlid op een 1 mei-viering – in de woorden van de dienstdoende verslag-
gever – ‘een orthodox-socialistische donderpreek’:

Werk – werk – werk hoor ik dit kabinet zeggen. En we laten ons van alles aanpraten, omdat 
het banen zou opleveren. Maar ik zie een ander resultaat: hogere winsten, stijgende aande-
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len. Markt! Markt! Markt! Dat verrekte realisme – goed, het is nodig in de politiek. Maar 
laat toch alsjeblieft het idealisme blijven!2

Zelf zei hij later zich meer thuis te hebben gevoeld bij Jan Pronk (‘Zeg maar de linkse kant 
van de pvda’) dan bij partijgenoten als Wim Kok of Wouter Bos, die in die paarse jaren hun 
ideologische veren hadden afgeschud.3

Ofschoon hij het geloof niet vaarwel zei, bleef Vellenga levenslang beducht voor ‘christe-
lijke politiek’. Zo vroeg hij tijdens een debat over de werkgelegenheidsnota van het kabinet-
Den Uyl het sgp-Kamerlid Cor van Dis of deze zich terughoudender kon opstellen bij het 
leggen van het directe verband tussen het optreden van niet-gelovige politici en de oorza-
ken van de werkloosheid. Van Dis suggereerde volgens Vellenga 

dat dit nu ervan komt als men niet meer zijn vertrouwen stelt op God en alles wat daar-
bij hoort. Ik zeg dat in alle eerbied ten opzichte van uw opvattingen die voor een deel 
ook de mijne zijn. Maar is uw conclusie niet wat te snel en te rechtlijnig: dus – omdat 
zij dat niet doen, omdat zij dat verkeerd zien, omdat zij ongelovig zijn – daaraan is een 
groot deel van de huidige malaise te wijten?

J.T. Vellenga in de Kamerbankjes, 1976

[Foto: Rijksmuseum – Eddy Posthuma de Boer]
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Van Dis moest inbinden, want hoewel hij staande hield dat ‘in het houden van Gods geboden 
groot loon ligt’, gaf hij aan Vellenga toe ‘dat het benadrukken van de weg, waarover ik zoëven 
sprak – het zoeken van de wijsheid bij God – echt niet impliceert dat wij direct zonder meer voor 
alle problemen een oplossing hebben’.4

Na een periode als wethouder in Leeuwarden, als lid van de Leeuwarder gemeenteraad 
– gedurende een aantal jaren zat hij zowel in de raad als in de Kamer – en als Statenlid van 
Friesland, werd Vellenga in 1965 voor het eerst en, na een korte onderbreking, in 1968 opnieuw 
namens het gewest Friesland van de pvda in de Tweede Kamer gekozen. In een in het dialect van 
de Friese hoofdstad opgestelde advertentietekst – Vellenga gebruikte zelf ook veel en graag het 
Liwwadders – werden zijn betekenis én populariteit nog eens benadrukt:

Ik gaan in see / met Jee-Tee-Vee.
Een Liwwadder jonge / das toch gien waag?
Hij is tuus bij ons / en in Den Haag!
Eén fan lijst één P.v.d.A. / Jou wete ’t: J.T. Vellenga.5

In de Kamer trad Vellenga vooral op als woordvoerder Sociale Zaken, Binnenlandse Zaken 
(burgemeestersbenoemingen) en Maatschappelijk Werk (ouderen). Daarnaast voelde hij 
zich in de eerste plaats pleitbezorger voor ‘zijn’ gewest. Samen met andere Friese Kamerleden 
behoorde Vellenga in 1972 tot de ondertekenaars van een (aangenomen) motie die de regering 
uitnodigde de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid voor de instandhouding en bevor-
dering van het Fries te erkennen.

Een hoffelijk, maar tegelijkertijd ook een volhardend en geducht debater: zo werd Vellenga 
dikwijls omschreven. Dat bleek al uit de hierboven beschreven gedachtewisseling met Van 
Dis, maar ook een lenig woordkunstenaar als Dries van Agt werd met Vellenga’s vasthoudend-
heid geconfronteerd. Toen de pvda’er wilde weten of na het aantreden van het kabinet-Van 
Agt i en dus bij het wisselen van de politieke wacht ambtenaren gedwongen waren geweest 
te vertrekken (‘Er zijn toch in concreto bepaalde dingen gebeurd’), wilde Van Agt zich er 
aanvankelijk luchtigjes van afmaken (‘Mensen mogen weggaan als zij dat willen in dit land, 
gelukkig. Dat moeten wij maar zo houden’). Uiteindelijk kreeg een standvastige Vellenga van 
de minister-president de verzekering ‘[i]n volle openheid en openbaarheid: er is op Algemene 
Zaken geen ambtenaar vertrokken, en bij mijn weten heeft geen ambtenaar het voornemen 
opgevat om te vertrekken, door mijn toedoen. C’est bien simple.’6

Vellenga was een liefhebber van het woord: vooral in Friesland hield hij talloze spreekbeur-
ten en ook schreef hij veel artikelen: in de provinciale kranten, maar tevens in het maandblad 
Doorbraak, waarvan hij ruim tien jaar eindredacteur was. Daarnaast verbond hij als ambte-
naar van de burgerlijke stand meer dan vijfduizend Leeuwarder bruidsparen in de echt en was 
hij gedurende een aantal jaren een zeer gewaardeerde goedheiligman op het Sinterklaasfeest 
van de personeelsvereniging Binnenskamers van de Tweede Kamer. In die hoedanigheid kon 
hij Joop den Uyl ook dringend adviseren ‘te verhuizen of af te studeren. Dan kon hij niet lan-
ger “de doctorandus uit Buitenveldert” genoemd worden.’7

Tot zijn overlijden op 20 september 2012 bleef Vellenga, hoewel de ouderdom greep op 
zijn lichaam had gekregen, helder van geest: volledig op de hoogte van de actualiteit en geze-
gend met een verbluffend geheugen.8 En altoos bereid om te ‘klassineren’: een weinig meer 

‘IK GAAN IN SEE /  MET JEE-TEE-VEE’
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gebruikte term, maar tijdgenoten van Jakob Vellenga weten dat er dan op niveau werd gekeu-
veld, gediscussieerd en geredeneerd.

Noten

1 Leeuwarder Courant, 9 februari 2006.

2 Friesch Dagblad, 2 mei 1996.

3 Interview in Leeuwarder Courant, 9 februari 2006.

4 htk 1974-1975, p. 3873.

5 Tresoar (Fries Historisch en Letterkundig Centrum), ‘Knipselmap mei artikels oer en fan Jacob 

Vellenga’, Knipsel 26 mei 1966.

6 htk 1977-1978, p. 763.

7 Het Vrije Volk, 2 december 1977. Of Sinterklaas echt afstuderen of wellicht toch het correctere pro-

moveren heeft gezegd, zal vermoedelijk, zoals in kringen rond de goedheiligman niet ongebruike-

lijk is, altijd een mysterie blijven.

8 Zoals nog is te zien op www.youtube.com/watch?v=ScqXZhFhjcw (geraadpleegd op 3 juni 2013).

WIM SLAGTER
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In memoriam Piet van Zeil (1927-2012) 

Hetty van Rooij

Toen Ruud Lubbers op 17 november 2012 met zijn vrouw Ria in Heerlen arriveerde voor de 
begrafenis van Piet van Zeil, kreeg hij achter in de kerk de vraag of hij wellicht iets wilde 
zeggen. Dat kwam onverwacht. Ruud Lubbers was de premier die zijn staatssecretaris van 
Economische Zaken ooit tooide met de bijnaam die Van Zeil nooit meer is kwijtgeraakt: ‘de 
kleine krabbelaar’. In Heerlen besloot hij het beeld bij te stellen. ‘Van Zeil was een actieve en 
bevlogen man die onvermoeibaar werkte om dingen voor elkaar te krijgen, en die breder keek 
dan alleen de katholieke wereld waar hij deel van uitmaakte,’ zei Lubbers in de stampvolle 
Pancratiuskerk.

Van Zeil was, inderdaad, actief en onvermoeibaar. ‘Ik werk het liefst 25 uur per dag,’ heeft 
hij ooit over zichzelf gezegd. Hij was ijverig en volhardend, praatte graag en veel en zocht 
de schijnwerpers op. Hij was geïnteresseerd in mensen en wilde ‘erbij’ horen. En als hij zich 
gewaardeerd en geaccepteerd voelde, conformeerde hij zich zonder moeite aan zijn omgeving 
en zette hij zich daarvoor volledig in.

Zo was Van Zeil na zijn pensionering een actief bezoeker van de kvp-reünies, alleen toe-
gankelijk voor wie ooit rechtstreeks voor de kvp in het parlement gekozen was. In dat gezel-
schap, met generatiegenoten als Frans Andriessen, Hans van den Broek, Til Gardeniers en 
Ruud Lubbers, was Van Zeil een gangmaker – de bijnaam ‘Piet de Prater’ heeft hij altijd met 
ere gedragen. Maar het ging hem niet alleen om de gezelligheid. Van Zeil heeft zich daarnaast 
ook jarenlang veel moeite getroost om te zorgen dat de geschiedenis van zijn eigen partij, de 
kvp, is vastgelegd en bewaard.

Piet van Zeil werd geboren als de zoon van een katholieke cafébaas in Hillegom, die stierf 
toen zijn zoon zeven jaar was. Als kind moest de jonge Piet af en toe beschonken gasten 
naar huis brengen, een ervaring die hem voor het leven heeft geleerd dat je van alcohol beter 
kunt afblijven. Op zijn zestiende, na de driejarige mulo-a, werkte hij als jongste bediende bij 
de coöperatieve inkoopvereniging De Volharding in Haarlem. Recht vanuit de schoolbanken 
rolde hij in de naoorlogse Katholieke Arbeidersbeweging (kab). Net als Cor Kleisterlee was 
Piet van Zeil een echte ‘Kajotter’: gevormd en getraind binnen de kaj, de Katholieke Arbeiders 
Jongeren. ‘En hij deed alles wat er in die tijd van een Kajotter werd verwacht,’ herinnert Gerrit 
Braks zich.

Op zijn twintigste zat Van Zeil in het bestuur van de Haarlemse afdeling van de kab, en hij 
leerde dat ijver wordt beloond. In 1950, toen hij inmiddels 23 was, werd hij fulltime bestuurder 
van de Katholieke Bond van Vervoerspersoneel Sint Raphaël. Dankzij de vakbeweging kon hij 
zijn gebrekkige ontwikkeling verruimen en zijn nederige afkomst achter zich laten. De vakbe-
weging plaveide ook zijn weg naar de landelijke politiek. In 1966 werd Piet van Zeil lid van de 
kvp, in 1972 stond hij op een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer.

Een man met een progressieve signatuur, sociaal bewogen, welbespraakt, gezellig in de 
omgang en bereid om zeer hard te werken – het is geen wonder dat Piet van Zeil in de Tweede 
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Piet van Zeil, staatssecretaris van Economische Zaken, in juni 1982

[Foto: Nationaal Archief/Anefo – Hans van Dijk]
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Kamerfractie van de kvp snel een prominente positie innam. Hij werd luchtvaartspecialist en 
woordvoerder koninkrijksaangelegenheden en medezeggenschap. In 1975 was hij woordvoer-
der over de onafhankelijkheid in Suriname, in 1976 interpelleerde hij zijn latere baas Lubbers 
over de verplaatsing van de Nehem van kvp-bolwerk Den Bosch naar Den Haag. Als Kamerlid 
voor de kvp, en later voor het cda, conformeerde hij zich opnieuw aan zijn omgeving. ‘Het was 
bijna vanzelfsprekend dat hij op een gegeven moment ambtelijk fractiesecretaris werd,’ zegt 
Gerrit Braks, die met Van Zeil te maken kreeg toen hij als Brussels ambtenaar naar Den Haag 
wilde. ‘Piet was zeer sociaal, hij vroeg naar alle gezondheden en hield alle verjaardagen bij. Hij 
informeerde ook altijd naar onze kinderen, terwijl zijn vrouw en hijzelf geen kinderen had-
den – dat was een groot en stil verdriet. Piet maakte zich onmisbaar. En toen de kvp voor het 
laatste jaar van haar bestaan een voorzitter zocht, lag het volledig voor de hand dat hij dat werd.’

Maar Piet van Zeil was er de man niet naar om op de winkel te passen. ‘Ik zeg heel nadruk-
kelijk dat ik mij niet ingehuurd voel om alleen de begrafenis netjes te regelen,’ zei hij eind 1979, 
kort nadat de partijraad hem tot voorzitter had gekozen. Er was nog bijna een jaar te gaan tot 
de fusie met arp en chu. Van Zeil beschouwde het als zijn taak om de belangen van zijn partij 
te verdedigen en de positie van de kvp binnen het cda veilig te stellen.

Zijn inzet en ijver werden opnieuw beloond. In de laatste twee kabinetten-Van Agt en het 
eerste kabinet-Lubbers was Piet van Zeil staatssecretaris van Economische Zaken, belast met 
uiteenlopende onderwerpen als het midden- en kleinbedrijf, binnenlandse handel, toerisme, 
consumentenzaken, het ijkwezen en het regionaal economisch beleid. Vooral de portefeuille 
midden- en kleinbedrijf paste hem als een handschoen. Hij kende de wereld van de onderne-
mer en voelde zich er thuis. Zijn functie stelde hem in staat om te doen wat hij graag deed en 
waar hij goed in was: omgaan met mensen. Hij was dol op bedrijfsbezoeken en voelde zich 
nooit te goed om zich te laten fotograferen in vrachtwagencabines, naast bloemenmeisjes of 
met een glas bier in de hand. Niemand weet meer precies wie de kreet heeft bedacht die in de 
jaren tachtig de ronde deed, maar hij wordt doorgaans toegeschreven aan Dries van Agt: ‘Voor 
een opening in stijl, kies Piet van Zeil.’ De staatssecretaris kon daar zelf hartelijk om lachen.

Piet van Zeil is nooit een politicus geweest van weidse vergezichten en een bevlogen maat-
schappijvisie. Hij was geen intellectueel en geen voortrekker; hij maakte gebruik van de moge-
lijkheden en de kansen die zich aandienden, en wist daar het beste van te maken. En soms 
interpreteerde hij die mogelijkheden ruim. Dat leidde af en toe tot affaires rond zijn persoon, 
of misschien is ‘akkefietjes’ wel een beter woord. Het ging altijd om kleine dingen. Gratis 
vliegtickets van de klm en de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij in ruil voor adviezen en 
een paar cursussen. Gratis geklus in en rond zijn huis, omdat hij commissaris was van een 
woningbouwvereniging in Utrecht. Een krediet voor een bevriende aannemer. Een wijnrek 
met een paar flessen. Het was geen corruptie, het was al helemaal geen fraude, en Piet van Zeil 
is nooit een strafbaar feit ten laste gelegd. Het heeft allemaal ook nooit politieke consequenties 
gehad. Maar ‘iets’ bleef aan hem kleven, en dat ‘iets’ had binnen het jonge cda ook te maken 
met negatieve associaties rond de kvp.

Dat zou allemaal allang in de nevelen van de tijd zijn verdwenen als Ruud Lubbers er niet 
een etiket op had geplakt: ‘de kleine krabbelaar’. Lubbers zegt nu dat die uitspraak uit haar 
verband is gerukt. ‘Piet sleepte heel veel voor zijn partij uit het vuur, en nooit uit eigenbelang. 
Als er al eens kritiek kwam, ging het om kleine dingen. Zo heb ik die uitspraak bedoeld. Kom 
op zeg. Piet was een keiharde werker en voor zover er al eens iets was, was het klein bier.’
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Maar het kwaad was geschied. Niet alleen Piet van Zeil zelf, maar vooral ook zijn vrouw heb-
ben geleden onder de manier waarop hij door de premier was weggezet. Van Zeil werd als 
staatssecretaris in het tweede kabinet-Lubbers opgevolgd door de vvd’er Albert-Jan Evenhuis 
en verdween in 1986 uit de landelijke politiek. Nog datzelfde jaar volgde zijn benoeming tot 
burgemeester van Heerlen, een functie die hij bekleedde tot zijn pensionering in 1992.

Gerrit Braks: ‘Piet was kwetsbaar, omdat hij zich politiek manifesteerde. Dat heeft hij zich 
wellicht onvoldoende gerealiseerd. Maar dat etiket van Lubbers heeft hij niet verdiend, en dat 
mag best eens worden gecorrigeerd.’

Van Zeil voelde zich op zijn gemak in Limburg, en de Limburgers voelden zich op hun 
gemak met hem. Na zijn pensionering bleef het echtpaar in Heerlen wonen. Lubbers: ‘Piet 
was een katholieke Hollander die aardde in het Zuiden, die eigenlijk een Limburger wás. Ik 
herkende dat heel goed toen ik daar in de kerk stond te praten.’

Heerlen bezorgde zijn oud-burgemeester een afscheid in de beste rooms-katholieke tra-
ditie, met een plechtige gezongen requiemmis met drie heren. Het Heerlense mannenkoor 
Sint Pancratius, waarvan Van Zeil erelid was, zette het Wilhelmus in en een volle kerk zong 
mee. Voor Gerrit Braks was dat een bijzonder en betekenisvol moment. ‘Piet heeft zijn doelen 
bereikt,’ zegt hij. ‘Hij was een man die het moest doen met een gebrekkige opleiding, maar hij 
heeft alle kansen gegrepen die hem werden geboden. Hij heeft naam weten te maken in de 
politiek en is overeind gebleven als bestuurder van een problematische gemeente. Dat heeft 
hij goed gedaan. Daar was hij trots op. En dat is terecht.’

HETTY VAN ROOIJ
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IJdel, tactisch onhandig, maar wel verdienstelijk
Roelof Kruisinga (1922-2012) 

Marcel ten Hooven

Roelof Kruisinga is een van die politici wier roemloze politieke einde hun nagedachtenis over-
schaduwt. De biografie van Kruisinga wordt gestempeld door zijn tussentijdse vertrek als 
minister van Defensie op 3 maart 1978, nog geen drie maanden na zijn aantreden, wegens zijn 
onoverkomelijke bezwaren tegen het voornemen van de Navo om de neutronenbom in het 
wapenarsenaal op te nemen. Met dat standpunt raakte hij door ontactisch optreden in een 
politiek isolement, wat niet wegneemt dat zijn aftocht zich voltrok in een sfeer van mystifica-
ties, kwaadsprekerij en de vereffening van oude rekeningen.

Ook ruim dertig jaar na zijn aftreden betoogde Kruisinga dat zijn standpunt en de conse-
quentie die hij eraan verbond juist waren, op grond van het verdrag tegen chemische en bio-
logische wapens waaraan Nederland zich gebonden had. ‘Het neutronenwapen was gewoon 
een chemisch wapen. Het moet toch duidelijk zijn dat als ons land het verdrag van Genève 
heeft getekend, het niet zelf daarna kan meewerken aan de introductie van chemische 
wapens.’1 In de overlevering is zijn aftreden evenwel te boek komen te staan als het besluit 
van een labiele persoon met een alcoholprobleem. Aan die interpretatie van de werkelijk-
heid heeft oud-premier Dries van Agt, met wie Kruisinga een moeizame verstandhouding 
onderhield, niet in de laatste plaats bijgedragen, onder meer met zijn opmerking: ‘Kruisinga 
was verknocht aan de alcohol.’2

Door het stempel dat deze affaire drukt op zijn politieke biografie zijn de verdiensten van 
dr. Roelof Johannes Hendrik Kruisinga (Grijpskerk 27 augustus 1922 – Wassenaar 7 december 
2012) wat aan het zicht onttrokken. Gevraagd naar zijn mooiste tijd in de politiek noemde 
Kruisinga de jaren dat hij oppositie tegen het kabinet-Den Uyl voerde (1973-1977). Als frac-
tievoorzitter van de chu moest hij op twee borden tegelijkertijd schaken, nu de twee andere 
partijen van christendemocratische huize, kvp en arp, wel tot het kabinet waren toegetreden. 
Ondanks zijn oppositie tegen het kabinet mocht Kruisinga de afstand tot deze twee partijen 
niet te groot laten worden, met het oog op de beoogde fusie tot het cda.

Een complicerende factor was dat de chu een sterk apolitieke partij was, wat het voeren 
van een strakke, uitgedachte tactiek bemoeilijkte. Eerder dan ideologisch geladen was het 
politieke engagement van chu’ers naar hun eigen zeggen een ‘wijze van zijn’.3 Politiek gezien 
was dat wel een rechtse wijze van zijn, zeker sinds de chu bij de Doorbraak eind jaren veertig 
meer linksgezinde leden als Piet Lieftinck en Gerard van Walsum naar de pvda zag overste-
ken.4 Dat maakte het balanceren tussen het oppositievoeren tegen het kabinet-Den Uyl en het 
te vriend houden van kvp en arp des te lastiger. 

Op de conduitestaat van Kruisinga kan ook de awbz worden bijgeschreven. Samen met 
minister Bauke Roolvink (Sociale Zaken) bracht hij deze volksverzekering tegen moeilijk te 
verzekeren ziektekosten tot stand als staatssecretaris van Volksgezondheid in het kabinet-De 
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Minister van Defensie R.J.H. Kruisinga aan het woord in de Tweede Kamer, februari 1978

[Foto: Nationaal Archief]
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Jong (1967-1971). In de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (1969), een van de eerste 
milieuwetten, introduceerde hij met de invoering van zuiveringsheffingen het principe ‘de 
vervuiler betaalt’. Met minister Joop Bakker (Verkeer en Waterstaat) bracht hij de Wet inzake 
de luchtverontreiniging (1970) aan de eindstreep. In 1970 legaliseerde hij met staatssecretaris 
Louis van Son (Economische Zaken) de verkoop van condooms in cafés. 

In een ontmoeting met Bibeb van Vrij Nederland, ruim een jaar na zijn voorlopige vertrek 
uit de politiek, toonde hij haar de gebonden exemplaren van de wetten en wetsontwerpen die 
hij tot stand had gebracht, een staaltje van de ijdelheid die hem onder collega’s en ook bij de 
parlementaire pers minder geliefd maakte. ‘Kijk, hierover schrijven ze niet omdat ze de pest 
aan me hebben. Deze boeken bevatten alle wetten en wetsvoorstellen van toen ik staatssecre-
taris was. In totaal drieëntwintig delen.’5 

Zijn ijdelheid zat Kruisinga in de weg. Hij kon met het belang dat hij aan zijn eigen per-
soon en positie hechtte kwaad bloed zetten bij anderen, ook bij geestverwanten. Op een van 
de kritieke momenten in de Molukse gijzelingscrisis, in 1977, wilde Kruisinga per se met de 
betrokkenen in de gezamenlijke Tweede Kamerfractie van kvp, arp en chu onderhandelen 
over zijn wens voorzitter te worden van de fractiecommissie Buitenlandse Zaken-Ontwik-
kelingssamenwerking-Defensie. Hij stond erop dat ook Van Agt, de cda-lijsttrekker, aan dat 
beraad zou deelnemen, hoewel diens aanwezigheid in het crisiscentrum als minister van Jus-
titie dringend gewenst was. 

Van Agt liet bij diverse gelegenheden blijken weinig genegenheid voor Kruisinga te kun-
nen opbrengen. In het eerste kabinetsberaad over het ontslag van zijn minister van Defensie, 
op 3 maart 1978, ontbrak Van Agt wegens een verblijf in Marokko, zijn eerste vakantie na de 
slopende kabinetsformatie van 208 dagen en het debat over de regeringsverklaring. ‘Wiegel 
hield me op de hoogte: hij waste dat varkentje. Om nou mijn vakantie te onderbreken voor 
die verrekte Kruisinga…’ zei hij naderhand.6 

In zijn verklaring voor de Tweede Kamer over Kruisinga’s vertrek sprak Van Agt geen 
enkel waarderend woord over de afgetreden bewindsman. Den Uyl kritiseerde de verklaring 
als ‘onwaardig’. cda-fractievoorzitter Aantjes oordeelde: ‘Zo neem je geen afscheid van een 
teamgenoot.’7 De pers was Kruisinga in deze crisisperiode evenmin welgezind. Het Parool was 
niet te houden: ‘Hij is een onveilig politicus, vanwege zijn instabiliteit, zijn drankgewoontes, 
grootspraak, ijdel vertoon, pronkzucht, onberekenbaarheid en onbeteugelbare solo-toeren.’8

Op de vraag van Bibeb waarom veel mensen de pest aan hem hadden, antwoordde Krui-
singa te vermoeden dat zijn gemengd Fries/Groningse inborst hem parten speelde. ‘Ach, ze 
kennen me natuurlijk slecht. Ik ben cynisch, ik zeg wat ik meen. Friezen zijn net blikken 
pannetjes, zeer gauw heet. Ik kan verschrikkelijk kwaad worden, al ben ik half Fries. Voor de 
andere helft Gronings. Achterdochtig.’
 De historicus Leon van Damme komt de eer toe de eerste serieuze poging tot objectieve 
geschiedschrijving van Kruisinga’s aftreden te hebben geschreven. Het is tekenend voor de 
hardnekkigheid van de mythevorming rond deze affaire dat deze poging tot 2012 op zich liet 
wachten.9 Tot dan toe was deze politieke kwestie met raadsels omgeven, overigens mede door 
toedoen van Kruisinga zelf. In de eerste plaats wekt het bevreemding dat Kruisinga het minis-
terschap van Defensie aanvaardde. Het bestuur van de chu claimde in juni 1977, al spoedig na 
de verkiezingen, een zwaar ministerschap voor Kruisinga. Van Defensie kon moeilijk worden 
gezegd dat het zo’n zware post was. Ook ten tijde van de Koude Oorlog fungeerde het feitelijk 
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als niet veel meer dan ‘de ijzerwinkel van Buitenlandse Zaken’. Buitenlandse Zaken bepaalde 
het beleid, Defensie leverde de spullen. 

Daar komt bij dat Kruisinga allesbehalve zo’n ijzervreter was. Hoewel hij later overstapte 
naar de hervormde kerk, is hij gevormd in een milieu van doopsgezinden, een kerkgenoot-
schap met een pacifistische inslag. Een karakteristiek van de doopsgezinden is dat zij militaire 
dienst en het dragen van wapens op grond van hun geloofsovertuiging afwijzen. ‘Ik ben de 
enige in het gezin die hervormd werd, het verbod wapens te dragen geldt niet voor mij. Maar 
invloeden werk je niet weg,’ zei Kruisinga tegen Bibeb.

 Zelf karakteriseerde hij zich liever als ‘vredesgezind’ dan als pacifistisch. Hij stond kritisch tot 
afwijzend tegenover de Navo en de afschrikkingsstrategie die het Atlantisch bondgenootschap 
in deze jaren voerde. Met nucleaire wapens had hij grote moeite en impliciet keerde hij zich in 
het gesprek met Bibeb ook tegen de aanwezigheid van atoomwapens op Nederlandse bases: ‘De 
atoomkoppen in ons land? Mijn standpunt inzake nucleaire bewapening is voldoende bekend.’ 

Waarom aanvaardde hij dan toch het ministerschap van Defensie? In de eerste plaats had 
hij zijn zinnen op een post in het kabinet gezet, ook al werd het niet het door hem geambi-
eerde Buitenlandse Zaken. Tegen Bibeb zei hij Defensie ‘een goed departement’ voor zichzelf 
te vinden: ‘Het moet geleid worden door iemand die zich rekenschap geeft van de gevolgen 
van wapens.’ Daarbij komt dat hij zich in zijn weerzin tegen de neutronenbom maatschap-
pelijk en politiek geruggensteund wist. Het voornemen van de Amerikaanse president Car-
ter om de Enhanced Radiation Reduced Blast-bom in productie te nemen, was in augustus 
1977 voor het Interkerkelijk Vredesberaad (ikv) aanleiding om de campagne ‘Kernwapens de 
wereld uit, om te beginnen uit Nederland’ te beginnen. Het ikv lobbyde met enig succes in 
Den Haag bij cda-politici. Nog voor het aantreden van het kabinet, in november 1977, sprak 
het algemeen bestuur van de partij zich tegen de neutronenbom uit. De cda-fractie in de 
Tweede Kamer sloot zich daar later, begin februari 1978, bij aan met een unaniem onderschre-
ven communiqué. ‘Het antwoord van de fractie was heel duidelijk: nee,’ memoreerde toen-
malig fractieleider Aantjes later.10 Helemaal recht aan de werkelijke verhoudingen in de fractie 
deed hij daarmee niet, bleek later. Na Kruisinga’s aftreden keerden tien cda-fractieleden zich 
tegen de d66-motie waarin de productie van de neutronenbom ‘ongewenst’ werd genoemd.11 

Deze context werpt een ander licht op de verklaring die Van Agt na Kruisinga’s aftreden in 
de Tweede Kamer aflegde. Hij verweet de vertrokken minister bij zijn aantreden ‘geen voor-
behoud’ te hebben gemaakt bij de mogelijke productie van de neutronenbom. Dat verwijt is 
gezocht. In afwachting van een bondgenootschappelijk besluit had de regering nog geen ander 
standpunt dan dat zij ‘de grote bezwaren’ tegen de bom onderkende.12 Van Agt deed het aan 
de Kamer voorkomen alsof Kruisinga met zijn tegenstand alleen stond in het kabinet: ‘Van 
meningsverschillen, laat staan ernstige meningsverschillen, die het kabinet in groepen zouden 
verdelen, is geen sprake geweest.’13 Uit de ministerraadsverslagen komt evenwel een ander 
beeld naar voren. Vooral cda-ministers toonden zich gevoelig voor de maatschappelijke en 
politieke tegenstand. In de ministerraad van 17 februari 1978 zei minister Job de Ruiter (Justi-
tie) dat de bevolking ‘een dergelijk nieuw afschrikwekkend wapen zou weigeren te accepteren’. 
Ook enkele vvd-bewindslieden toonden zich bezorgd. Leendert Ginjaar (Volksgezondheid) 
zei onder de indruk te zijn geraakt van de argumenten tegen het wapen. De notulen melden 
over zijn standpunt: ‘Spreker is persoonlijk tegen de neutronenbom gekant en ziet er weinig 
heil in het wapen eventueel in ons land in te zetten.’14

MARCEL TEN HOOVEN
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Al met al was het conflict in het kabinet tussen Kruisinga en zijn collega’s eerder procedureel 
dan inhoudelijk. Het ging de collega’s van de minister van Defensie te ver om de bezwaren 
tegen het neutronenwapen in dit stadium naar buiten te brengen. Dat zou de eenheid van de 
Navo schaden, de Sovjet-Unie in de kaart spelen en de Nederlandse onderhandelingspositie 
in het bondgenootschap ondermijnen. Dat conflict werd voor de buitenwereld duidelijk in 
een Kamerdebat van 23 februari 1978. Kruisinga zei daarin dat hij bij de Navo-partners zou 
bepleiten om de bom uit het wapenarsenaal te weren. Tot verbijstering en grote ergernis van 
de betrokkene zei hij bovendien dat minister Van der Klaauw van Buitenlandse Zaken het met 
hem eens was.15 De vvd-minister liet vanachter de regeringstafel met hoofdschudden blijken 
dat die bewering nonsens was. ‘Wat kon ik, zittend achter de regeringstafel doen? Ik zei tegen 
Kruisinga: “Roelof, houd op! Laat mij deze vragen beantwoorden.” Ik zonk achterover in mijn 
stoel. Het was een ramp.’16

In de kwestie rond zijn aftreden treft Kruisinga dus vooral het verwijt van oncollegiaal 
optreden en tactische onhandigheid. Hij maakte onvoldoende gebruik van de mogelijkheden 
van het politieke spel om de toenemende tegenstand tegen de neutronenbom in zijn voordeel 
te benutten. Potentiële bondgenoten, ook in het kabinet, vervreemdde hij van zich door te 
hoog in te zetten en te veel ineens te willen. Hij wekte bij christendemocratische collega’s ver-
ontwaardiging door zijn eigen gewetensbezwaren in de politieke strijd te werpen. Zij voelden 
zich daardoor impliciet beticht van onchristelijk gedrag en in hun integriteit aangetast.17

Tot de kwaadsprekerij rond Kruisinga’s aftreden behoort de twijfel die is gezaaid over het 
bestaan van een brief van zijn hand aan de Amerikaanse president Carter. Een telefoontje naar 
het Nationaal Archief is voldoende om aan deze twijfel een einde te maken. In zijn brief, een dag 
na zijn aftreden verstuurd, meende Kruisinga Carter op zijn christelijke plicht te moeten wijzen 
om zich voor de wereldvrede in te zetten: ‘In my conviction a Christian politician cannot accept 
a new escalation in the field of nuclear weapons. […] Mister President, I am sincerely convinced 
that the decision we do take now will and can be of decisive influence on world peace.’18

Na zijn aftreden was Kruisinga drie jaar lang (tot mei 1982) vicepresident van de who, de 
wereldgezondheidsorganisatie van de vn. In 1981 keerde hij terug in politiek Den Haag, als 
senator voor het cda. Hij bezette deze zetel tot 1991. Hij is ter aarde besteld in Sussex, Enge-
land, waar hij een boerderij had. 

Noten

1 Vraaggesprek van de auteur met Roelof Kruisinga, 28 januari 2008. 
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Een eenling die uitgroeide tot parlementaire held

Piet de Visser (1931-2012)

Hans Goslinga

De politieke geschiedenis van Nederland is volgens Joop van den Berg, kenner bij uitstek, niet 
alleen gemaakt door helden, maar ook door volgers, backbenchers en eigengereide eenlingen. 
Piet de Visser (1931-2012) behoorde zonder twijfel tot de laatste categorie. Toch is er meer dan 
één reden hem ook als een parlementaire held te beschouwen. In de eerste plaats vanwege zijn 
moed en vasthoudendheid in de zogeheten ‘Paspoortkwestie’, waarin het onvermogen van de 
overheid bleek om een nieuw, fraudebestendig paspoort te vervaardigen. In de tweede plaats 
om zijn trefzekere grappen en metaforen waarmee hij van het Kamerdebat theater maakte in 
de meest gunstige zin van het woord.

Marius Jacobus de Visser, geboren in Rotterdam, was in de periode 1981-1991 met twee 
onderbrekingen negen jaar lid van de Tweede Kamer voor de pvda. Aanvankelijk viel hij 
weinig op, maar toen het tweede kabinet-Lubbers meteen na zijn aantreden in 1986 de order 
voor de vervaardiging van een nieuw, fraudebestendig paspoort bij de onbekende drukkerij 
Elba in Schiedam plaatste, trof hem dat in de ziel en kwam hij in het geweer. De Visser begreep 
niet waarom het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat het voortouw had in het project, 
twee gerenommeerde drukkerijen als de Staatsdrukkerij in Den Haag en de firma Enschedé in 
Haarlem had gepasseerd. Hier was voor hem een principieel punt in het geding. In zijn ogen 
behoorde de overheid als hoeder van de gemeenschap pal te staan voor de zorgvuldigheid, de 
toewijding en het vakmanschap die deze drukkerijen in een paar eeuwen hadden opgebouwd. 
Hij beschouwde hun kennis en ervaring als ‘het kapitaal van de samenleving’ en het stak hem 
dat het kabinet met dat kapitaal zo achteloos omging.

De wijze waarop hij de verantwoordelijke staatssecretaris, de christendemocraat René van 
der Linden, de daaropvolgende jaren kritisch bleef volgen, leverde hem nationale bekendheid 
op. Een van zijn beruchte uitspraken uit die periode over Van der Linden: ‘Er zijn politici met 
zo’n dikke huid dat ze zich ook zonder ruggengraat staande weten te houden.’

Zijn drijfveer was ook politiek geladen. Zo plaatste hij het paspoortbesluit in het opko-
mende neoliberale klimaat, waarin de economische krachten vrij baan kregen, de overheid als 
probleem en de collectieve sector als suspect werd gezien. Reagan in de Verenigde Staten en 
Thatcher in Groot-Brittannië zetten in die dagen de toon. ‘Kijk eens naar Engeland. Wat daar 
huisgehouden wordt door dat wijf van Thatcher. Ter wille van dat stompzinnige geld wordt 
de solidariteit er systematisch naar de knoppen geholpen,’ zei De Visser in 1988 in een vraag-
gesprek met het dagblad Trouw. Hij was geen man die een blad voor de mond nam, al maande 
hij zichzelf vaak tot tempering van zijn gemoed met een citaat van de Amerikaanse auteur 
Henry Miller: ‘Instead of bucking your head against a stone wall, sit quietly with hands folded 
and wait for the wall to crumble.’
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Piet de Visser, november 1985

[Foto: Nationaal Archief/Spaarnestad]
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De Visser meende dat de kabinetten-Lubbers meegingen in wat de schrijver Rudy Kousbroek 
omschreef als ‘de zachte en schunnige verwoesting’ van de samenleving. Het enige wat geldt, 
zei hij in hetzelfde interview, is het economisch argument. ‘De economie is heilig.’ De politici 
die zo dachten gedroegen zich in zijn visie als de hogepriesters in het oude Egypte, die meen-
den macht te hebben over de waterstand in de Nijl. Hij vond dat de kabinetten-Lubbers met 
hun no-nonsensebeleid het weefsel van de samenleving kapotmaakten. In dat perspectief zag 
hij het besluit de ‘oude adel’ van de Staatsdrukkerij en de firma Enschedé, de drukker van 
ons geld, te passeren en voor een consortium te kiezen, waarvan naast ‘het kleine drukkertje’ 
Baard uit Schiedam aanvankelijk ook Kodak en Philips deel uitmaakten.

Zijn fractie riep hem meer dan eens tot de orde. In 1988, vlak voor de parlementaire 
enquête naar de paspoortkwestie van start ging, zei hij in het eerdergenoemde Trouw-inter-
view: ‘Ze zitten met gekromde tenen te luisteren als ik in de Kamer het woord voer. Maar ze 
moeten me mijn gang laten gaan.’ Uit deze uitspraken bleek hoe moeizaam en afstandelijk de 
verhouding tussen hem en de pvda-fractie was.

De Visser was vrij snel na de oorlog lid geworden van de pvda. Afkomstig uit een her-
vormd nest was hij een typisch kind van de Doorbraak (het streven van de pvda de religieuze 
scheidslijnen in de Nederlandse politiek te doorbreken, en christenen en humanisten onder 
één dak te brengen). Hij hekelde de neiging van de confessionele partijen het christelijk geloof 
te monopoliseren. ‘Ik zie geen enkele reden waarom zij zich christelijk mogen noemen en de 
pvda niet. Het huis mijns Vaders telt vele woningen.’

Hij nam het zijn eigen partij kwalijk dat zij zich later zo sterk verwijderde van de Door-
braakgedachte en er niet in slaagde het wantrouwen bij veel christenen weg te nemen. Met 
enkele geestverwanten in de fractie stemde hij onder het kabinet-Lubbers-Kok (1989-1994) 
tegen het besluit de Ster-reclame op zondag op tv en radio toe te laten. ‘We vieren kerstfeest, 
paasfeest en in de Tweede Kamer hebben we zelfs een derde pinksterdag. We hebben drie 
dagen nodig om de uitstorting van de Heilige Geest te vieren! En dan roepen ze in de fractie: 
het christendom stelt geen moer voor.’

Ook op andere punten stelde hij zich in de fractie afwijkend op. Hij stemde consequent 
tegen de kernwapenonderdelen van de defensiebegroting en hij toonde zich ontvankelijk voor 
vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid tegen de plaatsing van kruisraketten op Neder-
landse bodem. In 1990 keerde hij zich fel tegen de beslissing van het kabinet om aan de Golf-
oorlog deel te nemen. Het leverde zijn gevleugeld geworden uitspraak op: ‘We zijn die oorlog 
ingerommeld.’ De onvrede hierover werd in het parlement breder gedeeld en leidde ertoe dat de 
Kamer stelselmatig werd betrokken bij de besluitvorming over internationale militaire missies.

Voor De Visser brak de al tot het uiterste opgerekte spanningsboog tussen idealisme en 
realisme in 1991 naar aanleiding van de wao-crisis, die het kabinet-Lubbers-Kok aan het randje 
van de afgrond bracht. Uit onvrede over het standpunt van zijn fractie gaf hij zijn Kamerzetel 
op; na het pvda-congres in Nijmegen waarop premier en partijleider Kok de zegen van de 
leden kreeg, bedankte hij ook voor de partij. In 1994 deed hij nog een vergeefse poging om 
voor GroenLinks in de Kamer te komen, maar dat lukte ondanks een voorkeursactie niet.

De paspoortkwestie mondde uit in een bestuurlijke blamage voor de overheid. In het oog 
springend was vooral het amateurisme van het ministerie van Buitenlandse Zaken bij dit 
project, alsook de verlammende stammenstrijd tussen dat departement en het ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Dat het Kamerlid De Visser er een casus belli van had gemaakt, ook 
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met de ironie hem eigen (‘Nederland voert een nieuw paspoort in, het lijkt wel oorlog’), was 
achteraf dus gegrond.

In politieke zin was het resultaat het aftreden van staatssecretaris Van der Linden en diens 
voorganger, de liberaal Van Eekelen, op dat moment minister van Defensie. Dat de vvd-
fractie zich vanwege het evenwicht in de coalitie gedwongen zag het vertrouwen in de eigen 
bewindsman op te zeggen, waarna deze tegen zijn zin heenging, droeg bij aan de onvrede 
onder de liberalen over het bewind-Lubbers. Een klein jaar later leidde die onvrede tot een 
breuk en de val van het kabinet.

De enquête naar de paspoortkwestie onder leiding van het liberale Kamerlid Loek Her-
mans was de derde sinds de Kamer begin jaren tachtig, naar aanleiding van de ondergang 
van het rsv-concern, dit zware parlementaire wapen opnieuw had ontdekt. De derde opeen-
volgende inzet van het wapen bevestigde aldus het herwonnen zelfbewustzijn van de Kamer.

Hoewel het einde van zijn politieke carrière een tragisch karakter had, kon De Visser op 
zijn parlementaire optreden meer dan tevreden terugkijken. Over het Kamerlidmaatschap zei 
hij in het meermalen geciteerde interview in Trouw: ‘Ik krijg er geen Wilhelmusgevoel van, 
maar ik vind het een hele hoge baan. Je zit daar voor veertien miljoen mensen de regering op 
de vingers te kijken en op te letten of die veertien miljoen mensen niet worden bedonderd.’

HANS GOSLINGA
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Liever juridisch maatwerk dan het politieke gewoel
Gerard Helders (1905-2013)

Pieter Drooglever

Van 16 februari 1957 tot 19 mei 1959 was mr. G.Ph. Helders namens de chu minister van Zaken 
Overzee in de kabinetten-Drees iv en -Beel ii. Voor Helders was dit ministerschap niet zijn 
eerste kennismaking met de zaken van overzee. Nadat hij zijn rechtenstudie in Leiden had 
afgerond en in het huwelijk was getreden met Pieternella Margaretha Meijer was hij in 1930 
naar Nederlands-Indië getrokken. Na een korte opleiding werd hij daar benoemd tot inspec-
teur van de belastingen in Bandoeng en, vanaf 1937, in Batavia. Deze betrekking gaf hem ruim 
de gelegenheid om zijn kennis van overheidsfinanciën en bestuursrecht te verdiepen. Van zijn 
maatschappelijke en politieke ambities gaf hij in deze periode al blijk door het vertegenwoor-
digen van de Christelijk Staatkundige Partij in de gemeenteraden van zijn beide standplaatsen 
en het bekleden van het voorzitterschap van het bestuur van het Tjikini-ziekenhuis in Batavia.

Bij het uitbreken van de oorlog in Oost-Azië werd Helders als reserveofficier van het 
Nederlandse leger onder de wapenen geroepen; in 1941 werd hij belast met de leiding van het 
Algemeen Hoofdkwartier in Batavia. Na de capitulatie van maart 1942 volgden voor Helders 
en zijn gezin de Japanse interneringskampen. Ze brachten het er allemaal levend vanaf. 

Na afloop van de oorlog kon Helders in Nederland zijn loopbaan voortzetten bij het 
ministerie van Financiën en bij de Nederlandsch-Indische Handelsbank, die zich bezighield 
met de financiering van het Indische bedrijfsleven. Dat verkeerde in zwaar weer, zeker na de 
nationalisatie van de daar werkzame Nederlandse bedrijven in 1957. Op het moment dat hij 
begin 1957 door W. Drees gevraagd werd zitting te nemen in diens kabinet stond Helders op 
de nominatie om benoemd te worden tot president-directeur van de vanuit de Nederlandsch-
Indische Handelsbank gevormde trustmaatschappij. Het kostte Drees echter niet veel moeite 
om hem op andere gedachten te brengen.1

Bij de vorming van het vierde kabinet-Drees was er twijfel geweest of overzeese zaken 
een volwaardig ministerschap rechtvaardigden, niet alleen door het wegvallen van de Unie 
met Indonesië, maar ook door de toenmalige ontwikkelingen in Suriname en de Nederlandse 
Antillen. In die zoveel rustiger en voor het oorlogsgeweld gespaard gebleven gebieden in ‘de 
West’ had Nederland na 1945 een beleid kunnen voeren dat op ruime afstand parallel liep aan 
de voor Indonesië uitgestippelde politiek. Kern hiervan was een graduele bestuursoverdracht, 
gekoppeld aan het streven om de voormalige rijksdelen onder te brengen in een groter ver-
band. Wat in Indonesië op een fiasco was uitgelopen, leek voor deze gebieden beter te lukken. 
In 1954 was voor Suriname en de Nederlandse Antillen een statuut van kracht geworden dat 
inderdaad zorgde voor een grotere mate van zelfbestuur, maar dat op het punt van financiën 
en buitenlands beleid de touwtjes stevig in Nederlandse handen liet. De samenwerking met 
Nederland zou plaatsvinden in Unieverband. Het was nu zaak deze beleidsvoornemens in  
praktijk te brengen. Al in het eerste jaar van zijn ministerschap bezocht Helders deze gebieds-
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delen, waarover hij een enthousiast rapport uitbracht aan de ministerraad.2 De toekomst kon 
met vertrouwen tegemoet worden gezien.

Het voornaamste aandachtspunt was gelijkwaardigheid, met name in de persoonlijke con-
tacten. Dat was niet altijd even gemakkelijk. Zo bleef de afbakening van de bevoegdheden 
tussen de Nederlandse gouverneur en de lokale autoriteiten soms problematisch. Een netelig 
geval deed zich al dadelijk voor met de benoeming van de Antilliaanse advocaat S.W. van der 
Meer tot minister van Justitie in de regering in Willemstad. Deze had dit nieuwe ambt wel 
willen aanvaarden, maar alleen als hij zijn advocatenpraktijk zou kunnen voortzetten. Dit was 
door de kabinetsformateur aanvaard, tegen de wens van de Nederlandse gouverneur in, die 
dit in strijd achtte met de waardigheid van het ministersambt. De beslissing zou in Nederland 
genomen kunnen worden, maar daar voelde men weinig voor ingrijpen.

De zaak werd aangehouden tot het aantreden van Helders en werd opnieuw actueel met 
het voornemen van Van der Meer om de journalist Adriaan de Wit het land uit te zetten. 
Diens hoofdzonde was dat hij de Antilliaanse regering in verlegenheid had gebracht door 
zijn berichtgeving over de relatie met Venezuela – traditioneel een gevoelige zaak in het 
Antilliaanse regeringscentrum. De uitvoering van dit besluit werd echter met een beroep op 
de persvrijheid tegengewerkt door de Nederlandse procureur-generaal aldaar, die daarin werd 
gesteund door Helders. Het werd door de Antilliaanse regering hoog opgenomen, wat leidde 
tot het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Het was voor alle partijen een onbevredigende 
affaire, die de volle aandacht vroeg van de Nederlandse minister gedurende de eerste maanden 
van zijn bewind. De kwestie eindigde met het intrekken van het uitwijzingsbesluit, gevolgd 
door het vrijwillig vertrek van de betrokken journalist.3 Het mocht een weinig elegante oplos-
sing zijn, maar het had in ieder geval het voordeel dat het gezichtsverlies gelijkelijk over de 
partijen verdeeld werd en dat men voorlopig weer opgewekt verder kon. 

Bepaald ingewikkelder waren de problemen op het oostelijk halfrond. Deze werden 
beheerst door de relatie met Indonesië. De soevereiniteitsoverdracht van 1950 en het defi-
nitieve echec van de Nederlands-Indonesische Unie – dat volgde uit de mislukking van de 
Geneefse conferentie van januari 1957 – veranderden deze relatie fundamenteel. De vastge-
lopen besprekingen luidden een periode in van toenemende verscherping van het conflict 
over de toekomst van Nieuw-Guinea. Dat gebied was op aandringen van Nederland in 1949 
voorlopig buiten de overdracht gehouden. Op goede gronden kon men aan Nederlandse kant 
volhouden dat het niet rijp voor was voor zelfbeschikking, maar bij velen leefde ook de over-
tuiging dat Indonesië hoe dan ook geen aanspraak kon maken op dit gebied. In feite had 
Nederland zich er intussen al toe gezet de Papoease bevolking rijp te maken voor zelfbestuur, 
een proces dat naar men meende nog vele decennia in beslag zou nemen.4

Dit probleem lag niet op het bord van minister Helders alleen. Het hele kabinet was erbij 
betrokken, wat met name gold voor minister van Buitenlandse Zaken J.M.A.H. Luns. Voor 
Helders restte de bestuurlijke taak, maar deze was niet zonder betekenis. Na het wegvallen van 
de rechtstreekse bestuurlijke band met Batavia waren voor Nieuw-Guinea de administratieve 
taken direct overgegaan naar het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen (inmiddels Zaken 
Overzee geheten) in Den Haag, waar zelfbewuste ambtenaren met een degelijke Indische 
achtergrond de teugels in handen hadden genomen. De gouverneur in de Nieuw-Guinese 
hoofdstad Hollandia voelde zich door hen dikwijls voor het blok gezet, wat aanleiding gaf tot 
irritaties over en weer. Hoewel de relatie tussen gouverneur J. van Baal en Helders aanvanke-
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LIEVER JURIDISCH MAATWERK DAN HET POLITIEKE GEWOEL

G.Ph. Helders verlaat op 17 februari 1957 paleis Soestdijk na te zijn beëdigd tot minister van Zaken Overzee

[Foto: Nationaal Archief/Spaarnestad]
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lijk goed leek, bleek deze op den duur niet werkbaar. Toen Helders Van Baal in oktober 1957 
bezocht, vond de gouverneur hem ‘maar matig in de zaken van zijn gebied geïnteresseerd, en 
gebrekkig geïnformeerd bovendien’. Bij het mede door de minister geforceerde vertrek van 
Van Baal, in 1958, was de verhouding ronduit slecht te noemen.5

Dat nam niet weg dat er in zakelijk opzicht eigenlijk niet veel te klagen was. Op wetgevend 
gebied speelde vooral de nadere uitwerking van het bestuurlijk model voor Nieuw-Guinea 
na de geïmproviseerde afscheiding in 1950, waarbij werd gestreefd naar inspraak op regionaal 
en centraal niveau van de bevolking. Over dit principe bestond geen verschil van inzicht tus-
sen de bestuurders in Nederland en Hollandia. Globaal genomen hield men in Nederland 
hierbij echter meer de internationale bühne in het oog, die spectaculaire stappen op de weg 
naar zelfbestuur eiste, terwijl Van Baal en de zijnen betwijfelden of de Papoea’s hier al aan toe 
waren. Ook was er verschil van inzicht als het op de centen aankwam. De zuinigheid van het 
kabinet-Drees, dat voer onder de vlag van bestedingsbeperking, kon in Hollandia niet altijd 
rekenen op begrip. Bij alle irritaties was er niettemin voldoende overeenstemming om de 
eerste stappen op het pad van bestuurshervorming te zetten. Pas in een later stadium zou er 
onder druk van de internationale gemeenschap en een zelfbewust geworden Papoea-elite ter 
plaatse meer vaart in komen. De grondslagen van de ‘papoeaniseringspolitiek’ die door hun 
opvolgers gevoerd werd, werd echter door Van Baal en Helders gelegd.6

De toenemende nadruk op bestuurlijke hervorming en voorbereiding tot zelfbestuur was 
het directe gevolg van de groeiende spanning met Indonesië. Helders steunde het door Luns 
gevoerde Indonesiëbeleid en het zoeken naar internationale steun voor een eigen dekolonisa-
tiebeleid steeds zonder meer. Zo werkte hij van harte mee met het aantrekken van de banden 
met Australië, dat als beheerder van de oostelijke helft van Nieuw-Guinea gemeenschappelijke 
belangen met Nederland had. Daartoe bezocht Helders al in het eerste jaar van zijn minister-
schap zijn collega voor ‘Territories’ in Canberra, met wie hij in een aantal parallelle verkla-
ringen de wens tot samenwerking tussen beide landen vastlegde. Dat initiatief joeg Indonesië 
echter op de kast, waardoor Australië weer in zijn schulp kroop en Washington zich begon af 
te vragen of men wel op de goede weg was. Een kentering van het getij tekende zich af in de 
daaropvolgende periode, waarin Luns een nieuw diplomatiek tegenoffensief lanceerde terwijl 
Indonesië steeds nadrukkelijker de militaire kaart ging spelen. Helders steunde de voorstellen 
tot versterking van de verdediging van Nieuw-Guinea steeds ten volle.7

Op 12 december 1958 viel het vierde kabinet-Drees. Het luidde tevens het einde van de 
rooms-rode coalitie en van het ministerschap van Helders in, al bleef hij op zijn post tij-
dens het interim-kabinet-Beel ii. Zaken Overzee werd tijdens de formatie van het kabinet-
De Quay opgeheven; de West-Indische aangelegenheden kwamen te ressorteren onder het 
kabinet van de minister-president, terwijl het bestuur over Nieuw-Guinea werd toevertrouwd 
aan Binnenlandse Zaken. Het Indonesiëbeleid bleef bij Luns. De verdere gang van zaken zou 
uitwijzen dat in deze nieuwe constellatie de aanpak van de Nieuw-Guineakwestie nagenoeg 
naadloos zou aansluiten op het onder Helders gevoerde beleid.

Voor Helders zelf betekende dit het afscheid van de politiek, maar niet het einde van zijn 
Haagse carrière. Nadat hij tijdens de moeizame formatie van het kabinet-De Quay nog even 
in beeld was geweest voor de post van minister van Volkshuisvesting,8 maakte hij in augustus 
1959 de overstap naar de Raad van State, waarvan hij de volgende zestien jaren een toegewijd 
lid was. Voor Helders was het geen slechte ruil: juridisch maatwerk was meer naar zijn aard 
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dan het politieke gewoel. Na zijn pensionering in 1975 volgde een langdurig otium, dat hem 
voor een korte tijd de positie van de oudste man van Nederland bezorgde. Hij kon toen terug-
zien op een lang en welbesteed leven. Desgevraagd verklaarde hij zich nog steeds een gelovig 
protestant die leefde bij de Bijbel en de dingen nam zoals ze kwamen. Zijn lectuur beperkte 
hij bij voorkeur tot ambtelijke stukken op zijn vakgebied.9 Zo bleef hij de man die hij altijd 
geweest was, en wilde zijn. Een sobere, serieuze burger die op zijn manier vorm gaf aan de 
ambities van zijn generatie.

Noten

1 Voor enkele korte levensschetsen van Helders, zie: nrc Handelsblad, 13 augustus 2011, en de gege-

vens op www.parlement.com/id/vg0911huapyl/g_ph_gerard_helders.

2 Zie: P.J. Drooglever en M.J.B. Schouten, Bronnen tot de geschiedenis van de Nederlands-Indonesische 

betrekkingen 1950-1963, nr. 462 (digitale publicatie van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 

2006, raadpleegbaar via www.historici.nl).

3 Gert Oostindie en Inge Klinkers, Knellende Koninkrijksbanden. Het Nederlandse dekolonisatiebeleid 

in de Caraïben, 1940-2000, deel ii, 1954-1975 (Amsterdam 2001) p. 23, 36 en 40-48.

4 Het hier volgende is voornamelijk gebaseerd op P.J. Drooglever, Een daad van vrije keuze. De 

Papoea’s van westelijk Nieuw-Guinea en de grenzen van het zelfbeschikkingsrecht (Den Haag en 

Amsterdam 2005).

5 J. van Baal, Ontglipt verleden, deel ii (Franeker 1989) p. 572.

6 Ibidem, p. 546, 554-564 en passim.

7 Zie o.a.: Drooglever en Schouten, Bronnen, nr. 6984.

8 Alexander van Kessel, ‘Van brede basis naar centrumrechts’ in: Jan Willem Brouwer en Jan Rama-

kers (red.), Het kabinet-De Quay (1959-1963). Regeren zonder rood (Amsterdam 2007) p. 30.

9 nrc Handelsblad, 13 augustus 2011.
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Volkenrechtsgeleerde en staatsman
Peter Kooijmans (1933-2013)

Bas de Gaay Fortman

In de overnaadse vier waarmee wij als vier jonge docenten aan de Vrije Universiteit wekelijks 
over de Amsterdamse bosbaan roeiden, was hij ‘de boeg’. Dat is de 1. Die zit vooraan maar kijkt 
naar achteren. Hij overziet de hele boot en de omgeving. De boeg is niet degene die het tempo 
aangeeft; dat is de 4, ‘slag’ geheten. Evenmin geldt hij als een zware krachtpatser die extra hard 
aan zijn riem kan trekken maar daarmee ook het evenwicht kan verstoren; dat zijn de roeiers 
in het midden. Hij zorgt voor de balans. Overzicht en evenwicht, dat zijn vaardigheden die de 
boeg moet meebrengen. Ze kenmerkten Peter Kooijmans ten volle. Inzicht kwam daarbij en, 
natuurlijk, hij kon ook roeien.

Op en top academicus was hij toch in de politiek geen vreemde eend in de bijt. Antirevo-
lutionair van huis uit – ‘een telg van Abraham Kuyper’ noemde hij het zelf – was hij actief in 
de partij, en niet alleen in de gebruikelijke academische functie van redacteur van het weten-
schappelijk orgaan. In de tijd van de partijpolitieke hergroepering – eind jaren zestig, begin 
jaren zeventig – was hij vicevoorzitter van het Centraal Comité (sic!) van arp-kiesvereni-
gingen en hielp hij mee de mannenbroeders het cda in te loodsen. Opmerkelijk genoeg – of 
liever typerend voor zijn maatschappelijke oriëntatie – werd hij in deze periode ook voorzitter 
van het Interkerkelijk Vredesberaad (ikv) waarin hij namens de gereformeerde kerken zitting 
had genomen. In die positie is hij eens door minister-president De Jong in het Catshuis op 
het matje geroepen. Inhoudelijk stond hij niet ver van de werkgroep van christenradicalen die 
ijverde voor een progressieve koers. Illustratief in dat opzicht was zijn lidmaatschap van het 
Comité Vietnam dat in mei 1967 een grote demonstratie in Amsterdam organiseerde. Maar 
institutionele dissidentie was zijn lijn niet. 

Hoe dit ook zij, Kooijmans’ benoeming tot staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in het 
kabinet-Den Uyl (1973-1977) kwam wel als een verrassing. De functie, gericht op de interna-
tionale rechtsorde en ontwapening, was door Den Uyl gecreëerd om het nieuwlinkse verzet 
tegen Max van der Stoel als kandidaat-minister in zijn ‘alternatief kabinet’ te apaiseren. Maar 
toen Den Uyls droom werkelijkheid werd, bedankte de beoogde kandidaat, de Groningse 
hoogleraar volkenrecht en pvda-lid Bert Röling. Daarop kozen de formateurs Burger en Rup-
pert voor diens vu-collega Kooijmans van de Antirevolutionaire Partij. 

Wie in de tijd van dat kabinet van pvda, kvp, arp, ppr en d’66 bij deze staatsecretaris 
van Buitenlandse Zaken belet zocht, placht hem op Plein 19 (het voormalige Amsterdamse 
logement) te ontmoeten in het bijzijn van Theo van Boven, zijn ambtelijke steun en toeverlaat 
voor Nederlands beleid inzake de Verenigde Naties. Twee keien in het volkenrecht en de rech-
ten van de mens door de loop van hun politieke en ambtelijke carrièregang verenigd!

In de Kamer zelf kwam Kooijmans aan het woord bij de goedkeuring van verdragen op 
het terrein van de ontwapening, zoals dat tot verbod van plaatsing van kernwapens op de zee-
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bodem. Opmerkelijk in het debat hierover, in april 1975, was zijn openhartige taalgebruik. Zo 
gaf hij het lid Van der Spek (psp) toe dat er natuurlijk veel bevredigender controlesystemen 
denkbaar zijn dan die in het verdrag stonden. ‘Vastgesteld moet echter worden dat de totale 
opzet van het hier gekozen verdrag in de praktijk goed kan werken. Ik moet er echter aan 
toevoegen dat er nog geen praktijkervaring is.’1

Met Kamerleden werd geen ‘aap wat heb je mooie jongen’ gespeeld. Zo keerde Kooijmans 
zich bij de openbare behandeling van ‘zijn’ Nota Ontwapening en Veiligheid tegen de ‘ver-
dachtmaking’ van de afgevaardigde Waltmans (ppr) dat de vredespolitiek van de regering 
bewapeningspolitiek zou zijn, maar gaf hij dit lid ook onomwonden toe dat slechts bij de bio-
logische wapens van echte ontwapening sprake was. Aan ‘het ethisch dilemma van de paradox 
van de afschrikking’ besteedde hij alle aandacht, hetwelk, zo stelde hij, principieel verplichtte 
de weg te blijven zoeken naar een ethisch aanvaardbaar veiligheidsstelsel.2 Dat bijna vijftien 
jaar later Sovjetleider Michail Gorbatsjov met zijn nieuwe denken (novoje mushlinye) die weg 
opende, ervoer hij als een grote opluchting.

Na die viereneenhalf jaar beroepspolitiek keerde de oud-hoogleraar terug naar de aca-
demie, ditmaal op de leerstoel Volkenrecht in Leiden. Hier lanceerde hij het Leiden Journal 
of International Law. Kooijmans gaf colleges die uitblonken in helderheid. Door studenten 
en promovendi werd hij op handen gedragen. Zijn didactisch-analytische methode was het 
kritisch blijven doorvragen, uitmondend in het zelfstandig leren stellen van eigen vragen. In 
kringen van het volkenrecht en de mensenrechten verwierf hij een aanzienlijke reputatie. Ove-
rigens was die al in gang gezet met zijn proefschrift getiteld The doctrine of the Legal Equality 
of States: An Inquiry into the Foundations of International Law (Leiden 1964). Hierin maakte 
hij duidelijk dat naast statelijke soevereiniteit – grondslag van de internationale betrekkingen 
krachtens de Vrede van Münster – de rechten van het individu in het volkenrecht essentiële 
betekenis hebben gekregen.

Ook in deze periode bleef Kooijmans gericht op de praktijk. Hij was internationaal waar-
nemer bij verkiezingen, lid van de Adviescommissie inzake volkenrechtelijke vraagstukken 
en hij bekleedde tal van bestuurs- en toezichthoudende functies in het maatschappelijk mid-
denveld. Van 1985 tot 1992 was hij de eerste vn-rapporteur voor folteringen. Frequent bezocht 
hij landen met een hoge plek op Amnesty Internationals lijst van zeer zorgelijke situaties. Met 
zijn ‘seigneurale’ en tegelijk besliste optreden wist hij door te dringen tot de verantwoordelij-
ken. Wat hij vond aan bewijsmateriaal over martelingen maakte op hem een diepe indruk; die 
bevindingen bracht hij stelselmatig in de openbaarheid. Hemzelf bleven deze ervaringen met 
’s mensen wreedheid een leven lang bij. 

Intussen was de arp opgegaan in het Christen-Democratisch Appèl (cda). In dat par-
tijpolitieke circuit werd Kooijmans voorzitter van de Nederlandse afdeling van de Europese 
Unie van Christendemocraten (eucd) en vicevoorzitter van de eucd zelf. Zo bleef hij ook in 
het vizier van zijn partij, die begin 1993 een opvolger zocht voor de naar Brussel vertrokken 
minister Hans van den Broek. 

Ruim anderhalf jaar was Peter Kooijmans minister van Buitenlandse Zaken. Hij wierp zich 
op als tegenstander van een etnische opdeling van Kroatië en als voorstander van Nederlandse 
deelname aan de vn-vredesmissie in Bosnië (standplaats Srebrenica). Bij de Wereldconfe-
rentie over de Rechten van de Mens in Wenen 1993 speelde hij een gezaghebbende rol. Voor 
handhaving van mensenrechten zette hij zich consequent in. Ter bevordering van het Pales-
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Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken P.H. Kooijmans debatteert met de Tweede Kamer, mei 1974. Naast hem 

minister van Financiën W.F. Duisenberg (links) en minister van Economische Zaken R.F.M. Lubbers (rechts)

[Foto: Nationaal Archief/Anefo – Bert Verhoeff]

VOLKENRECHTSGELEERDE EN STAATSMAN

tijns-Israëlisch vredesoverleg bezocht hij plo-leider Arafat in Tunis en hij nodigde hem uit in 
Nederland. De zorg om vrede in het Nabije Oosten bleef voor hem een constante bekommer-
nis. Typerend voor zijn optreden in heikele kwesties was de ‘non-confrontational dialogue’ 
zoals hij het tegenover de Chinezen noemde, nadat hij had gewezen op schendingen van de 
mensenrechten. Voor het rkk-radioprogramma Andersdenkenden (sic!) vroeg Gerard Klaa-
sen hem eens wat hij vond van het bezoek van paus Benedictus aan het Heilige Land. Kooij-
mans sprak de hoop uit dat de paus daar een duidelijke boodschap zou overbrengen. ‘Niet wat 
de oplossing zou kunnen zijn van het conflict,’ voegde hij hieraan toe, ‘maar wat de instelling 
van partijen zou moeten zijn.’ Werkelijkheidszin noopte hem vervolgens tot de constatering 
dat er daar nog vele oren waren ‘die nodig doorgeprikt moe[s]ten worden’. 

Kooijmans was wars van zelfprofilering en kon goed luisteren, maar was te veel politicus 
om zich zomaar te laten wegzetten. Zo begon hij zijn debat met de Kamer over de prioriteiten-
nota in mei 1993 met een antwoord op het verwijt van het doorgaans genegeerde lid Janmaat 
(cd) dat het hem aan politieke ervaring zou ontbreken, hetwelk in de prioriteitennota te mer-
ken zou zijn: ‘Toen de eerste minister mij belde om te vragen of ik eventueel beschikbaar zou 
zijn voor deze functie, zat ik niet te vissen in de sloot achter mijn huis. Ik was in Genève bezig 
een rapport te schrijven over de meest recente missie naar Joegoslavië.’ Dat laatste bleef gedu-
rende zijn ministersperiode voortdurend op de agenda. De genocide in Srebrenica waarin de 
missie in juli 1995 eindigde, raakte hem dan ook diep. Zelf was hij toen alweer terug in Leiden 
als hoogleraar Volkenrecht.
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In 1997 koos de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Nederlandse hoogleraar 
Peter Kooijmans tot rechter in het Internationaal Gerechtshof. Het Haagse Vredespaleis is, 
zoals bekend, de zetel van dat Hof, en dat maakte de internationale gemeenschap zeer terug-
houdend jegens een Nederlandse kandidatuur voor het rechtersambt. Deze benoeming was 
dus uitzonderlijk. Ze vloeide niet zozeer voort uit goed lobbywerk, als wel uit de overtuiging 
dat het Hof deze volkenrechtsgeleerde met zijn indrukwekkende internationaal-politieke 
ervaring goed kon gebruiken. Kooijmans’ inbreng in die negen jaar als rechter – 1997-2006 
– was inderdaad bijzonder. Kwantitatief – hij schreef één ‘dissenting opinion’, twee ‘(joint) 
declarations’ en twaalf ‘(joint) separate opinions’ –, maar vooral ook kwalitatief. Treffend 
was bijvoorbeeld zijn separate opinie in de adviesaanvrage inzake de rechtsgevolgen van het 
bouwen van een muur in door Israël bezet Palestijns grondgebied. Zijn argumentatie was 
doordesemd van zorg: om het conflict zelf dat aan beide zijden onschuldige burgers treft, 
om de menselijke tragedie die elk verstand te boven gaat, om de stelselmatige overtreding 
van internationaal gevestigde normen en regels, maar ook om juridische onhelderheid in de 
hoofdtekst van het advies, om veronachtzaming van aspecten betreffende de context daarin, 
en – met kracht geponeerd – om het juridisch verdwalen in politiek vaarwater. Juist de rechter 
die zelf een politieke carrière achter de rug had, toonde zich allergisch voor politieke uitspra-
ken in juridische vermomming.

Na zijn afscheid als lid van het Internationaal Gerechtshof vielen Kooijmans bijzondere 
onderscheidingen ten deel. Zo werd hij benoemd tot minister van Staat en, zeer uitzonderlijk, 
tot ridder in de Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau. Hij pronkte er niet mee en droeg 
zijn lintjes zelden, indachtig het advies van Paul-Henri Spaak: ‘niet vragen, niet weigeren, niet 
dragen’. Met zijn gezondheid ging het de laatste jaren niet goed meer, maar ondanks toene-
mende fysieke beperkingen bleef hij elk samenzijn bezoeken waarvan het thema hem boeide 
en waarvan hij wist dat zijn aanwezigheid anderen goed zou doen. Op 13 februari van dit jaar 
stierf hij, na een leven in dienst van recht en vrede. Door zijn lieve vrouw Jeanne Verhage, 
kinderen, kleinkinderen en vrienden uit alle perioden van zijn leven werd in een indrukwek-
kende dienst in de Wassenaarse dorpskerk afscheid van hem genomen. Diep betreurd blijft 
zijn dood maar inspirerend zijn de herinneringen aan Peter Kooijmans, een mens wiens 
vriendelijkheid allen bekend was.

Noten

1 htk 1974-1975, p. 4158.

2 htk 1975-1976, p. 5092. 
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In memoriam Jan van Houwelingen (1939-2013)

Willem Aantjes

Op 17 maart 2013 overleed in de leeftijd van 73 jaar Jan van Houwelingen, oud-Tweede 
Kamerlid en oud-staatssecretaris van Defensie.

Van Houwelingen kwam uit een politiek zeer betrokken (antirevolutionair) midden-
standsgezin. De belangstelling voor de politiek was hem dan ook met de paplepel ingegoten. 
Van jongs af aan was hij politiek actief. Als voor zovelen in de arp was zijn eerste leerschool de 
antirevolutionaire Jongerenorganisatie arjos. De arjos was de opvolger van de vooroorlogse 
arja (waarin de jonge Joop den Uyl nog actief is geweest; wie weet had hij nog voor Colijn 
geplakt), waarvan de A stond voor Actie. Heel typerend stond de S in arjos voor Studieclubs.

Na zijn hbo-studie Proceschemie was Jan van Houwelingen van 1965 tot 1973 werkzaam bij 
Electro fact control data in Amersfoort, laatstelijk als lid van de Raad van Bestuur. De theo-
retische deskundigheid die hij daar leerde toetsen aan de praktische toepasbaarheid, zou hem 
later als Kamerlid nog zeer van pas komen.

Staatssecretaris van Defensie Jan van Houwelingen voert het woord in de Kamer, september 1981

[Foto: Nationaal Archief/Anefo – Rob Bogaerts]
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Naast zijn beroepsmatige werk was hij meteen al ook politiek actief – tot 1968 als voorzitter van 
de Utrechtse provinciale arjos, daarna van 1968 tot 1973 als vicevoorzitter van de landelijke 
arjos. Daar leerden hij en Anneke van de Ploeg elkaar kennen, met wie hij tot zijn overlijden 
getrouwd zou zijn. Vanaf 1970 was hij lid van de Utrechtse Provinciale Staten. Zowel die functie 
als zijn bestuursfunctie bij de arjos eindigde in 1973, toen hij lid van de Tweede Kamer werd.

Jan van Houwelingen was typisch een antirevolutionair van christelijk-sociale snit, maar 
wel een die niet in het getuigenis bleef steken. Hij schuwde het politieke compromis niet en 
streefde met alle begrip voor andere zienswijzen naar werkbare meerderheden.

Einde jaren zeventig, in de tijd waarin de arp opging in het cda, waren de kwesties van 
de kernwapens en het neutronenwapen actueel, evenals de mogelijke levering van verrijkt 
uranium aan Brazilië. Toen vooral die laatste kwestie urgent werd, was veel overleg nodig tus-
sen minister-president Dries van Agt en ondergetekende als fractievoorzitter van het cda. Van 
Agt werd daarbij vaak vergezeld door minister van Buitenlandse Zaken Van der Klaauw, en ik 
door het fractielid Van Houwelingen. De grote deskundigheid van Jan van Houwelingen in 
combinatie met zijn politieke feeling kwam daarbij ten volle tot haar recht. Ik doe niemand 
tekort als ik zeg dat zijn inbreng daarbij dominant was. Het gaat misschien te ver om te zeggen 
dat die beslissend is geweest, maar er is geen twijfel aan dat die van grote invloed is geweest. 
Ik denk dat het overleg voor de beide ministers heel wat moeilijker was dan – dankzij Van 
Houwelingen – voor mij.

Het gezag dat Jan van Houwelingen zich als parlementariër had verworven, heeft er zeker 
in hoge mate toe bijdragen dat hij in het tweede kabinet-Van Agt een plaats kreeg als staatse-
cretaris van Defensie. Dit kabinet-Van Agt-Den Uyl was slechts een kort leven beschoren, 
maar Lubbers continueerde Van Houwelingen graag in zijn eerste kabinet en nam hem ook 
graag mee naar zijn tweede kabinet. In zijn eerste periode als staatssecretaris van Defensie was 
Van Houwelingen belast met de portefeuille Personeel, in zijn tweede met Materieel, in zijn 
derde met beide beleidsterreinen.

Na zijn drievoudige staatsecretariaat lag de weg open voor terugkeer naar het bedrijfsle-
ven, waar de lopers voor belangrijke en financieel lucratieve functies voor hem uitgerold lagen. 
Maar wat ik zonder enige reserve als de meest eervolle beslissing van Jan van Houwelingen 
beschouw, is dat hij dit allemaal aan zich voorbij liet gaan en er de voorkeur aan gaf terug te 
keren in het parlement. Zoals het parlement hem de gelegenheid had gegeven zich zodanig te 
ontwikkelen dat een functie als bewindspersoon voor de hand lag, zo vond hij nu dat hij met 
zijn ervaring als bewindspersoon in het parlement behoorde terug te keren. 

Er zijn helaas slechts weinigen die hem dit nadoen. Van Kamerlid naar bewindspersoon 
is niet zozeer een beloning voor een verdienstelijk politiek verleden als wel een investering in 
een politieke toekomst.

Van 1989 tot 1994 was Van Houwelingen dan ook opnieuw en met overtuiging en inzet 
Tweede Kamerlid. Het heeft mij altijd verbaasd dat de fractie zijn trouw en politieke inzichten 
en ervaring nooit adequaat heeft beantwoord. Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar ik vrees 
dat zijn ‘verleden’ als ‘loyalist’ in 1977 daar niet vreemd aan is. In ieder geval heeft hij zelf nooit 
van enige teleurstelling in dit opzicht blijk gegeven. Integendeel, zijn inzet in het parlement 
was even gedreven en overtuigd als in zijn kabinetsjaren.

In 1994 verliet hij de Tweede Kamer, niet teleurgesteld en ook niet om alsnog een lucratieve 
functie in het bedrijfsleven te gaan vervullen, maar omdat hij de kans kreeg als burgemeester 

WILLEM AANTJES
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van Haarlemmermeer in een nieuwe rol zijn parlementaire en politiek-bestuurlijke ervaring 
ten dienste van de gemeenschap te stellen. Nog bijna tien jaar lang, tot aan zijn pensionering, 
heeft hij in deze functie gediend. In die tijd is hij zo met zijn gemeente verbonden geraakt dat 
hij daar tot zijn dood is blijven wonen.

Een van de functies die hij daarnaast en daarna heeft vervuld, was die van voorzitter van 
de Raad van Toezicht van het psychiatrisch centrum Zon & Schild in Amersfoort en van de 
Symforagroep, waarin Zon & Schild is opgegaan. Hij volgde mij in die functie op, toen ik 
die na bijna dertig jaar vanwege het bereiken van de leeftijdslimiet van zeventig jaar moest 
neerleggen. Bij de overdracht heb ik gezegd dat het mij voldoening gaf dat Van Houwelingen 
mij toch nog een keer als voorzitter opvolgde. In de tijd dat ik fractievoorzitter van de arp-
fractie was, was Jan van Houwelingen (net als Hannie van Leeuwen) namelijk mijns inziens 
een potentiële opvolger.

Als voorzitter van de Raad van Toezicht is hij een grote steun geweest voor de Raad van 
Bestuur van Zon & Schild, niet alleen bij het besturen van de instelling, maar ook bij de 
fusieprocessen die zich in zijn periode voordeden. De kracht van zijn bemoeienissen was zijn 
betrokkenheid bij het lot van de patiënten. Ik noem deze (vrijwilligers)functie, omdat daaruit 
blijkt hoezeer hij ook na zijn beroepsmatige leven gedreven werd door zijn sociale instelling 
en aandacht voor mensen aan de rand van de samenleving.

Zijn laatste jaren waren moeilijk voor hemzelf en voor zijn naaste omgeving omdat hij 
leed aan de ziekte van Parkinson. Desondanks is hij dapper tot het eind toe actief gebleven, 
maar het moet soms een hel voor hem zijn geweest. Dat hij daarvan is verlost, moge wie hem 
het naast stonden vrede geven met zijn heengaan. 

IN MEMORIAM JAN VAN HOUWELINGEN (1939-2013)
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Het parlementaire jaar 2012-2013*

Jan Ramakers

September 2012

Verkiezingen

Na een korte, intensieve campagne, toegespitst op grote thema’s als de economische en finan-
ciële crisis, de zorg, de woningmarkt en Europa, vinden op 12 september de verkiezingen voor 
de Tweede Kamer plaats. De verwachting is dat de strijd zich zal toespitsen op de vvd en de 
sp, maar blijkt te gaan tussen de vvd en de pvda. De uitslag is verrassend; de kiezer is mas-
saal naar het midden getrokken. De vvd haalt 41 zetels (+10), pvda 38 (+8), pvv 15 (-9), sp 15 
(0), cda 13 (-8), d66 12 (+2), ChristenUnie 5 (0), GroenLinks 4 (-6), sgp 3 (+1), Partij voor de 
Dieren 2 (0), en nieuwkomer 50Plus 2. GroenLinks en ChristenUnie profiteren van een lijst-
verbinding met respectievelijk de pvda en de sgp en krijgen een restzetel. Omtzigt (cda) is de 
enige kandidaat op een onverkiesbare plaats die dankzij voorkeurstemmen in de Kamer komt. 

Kabinetsformatie

Nu de koningin niet langer het voortouw heeft in de kabinetsformatie, treedt demissionair 
vvd-minister Kamp op verzoek van de Tweede Kamer op als ‘verkenner’ in het formatie-
proces. Hij bespreekt met de fracties welke opdracht een informateur moet krijgen. Vrijwel 
algemeen is de opvatting dat er een poging moet worden ondernomen om een kabinet te 
formeren waaraan ‘ten minste’ vvd en pvda deelnemen, eventueel aan te vullen met een of 
meer andere partijen, omdat de twee geen meerderheid in de Eerste Kamer hebben. Rutte wil 
in ieder geval niet met pvda én sp in een kabinet. 

Op maandag 17 september gaan Rutte en Samsom samen in gesprek met Kamp. Zij signa-
leren een ‘groeiend draagvlak’ voor samenwerking, en Kamp adviseert de Kamer ‘op zo kort 
mogelijke termijn de mogelijkheid te onderzoeken van een stabiel kabinet uit vvd en pvda, 
de grootste partijen en de grootste winnaars’. Ook stelt hij voor samen met pvda-prominent 
en oud-minister Bos op te treden als informateur, maar daar moet de Tweede Kamer zich nog 
over uitspreken na het debat met de verkenner, een novum in de parlementaire geschiedenis.

Tijdens het debat wordt duidelijk dat vvd en pvda er de voorkeur aan geven er zonder een 
derde partij uit te komen. Roemer verwijt Samsom de sp te hebben laten vallen. Ook Groen-
Links en d66 voelen zich buitengesloten, maar de meerderheid van de adviezen aan Kamp sug-
gereerden dat de grote twee het eerst maar samen moesten proberen. De motie van Rutte om 
Kamp en Bos tot informateur te benoemen, wordt met grote meerderheid aangenomen.

* Dit overzicht is gebaseerd op de berichtgeving in de Volkskrant, nrc Handelsblad en sc 
Online, en op de website www.tweedekamer.nl.
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JAN RAMAKERS

De formatie start – onder strikte mediastilte – met een ronde met financiële topadviseurs: 
Teulings (cpb), Knot (dnb), demissionair minster van Financiën De Jager (cda) en diens 
topambtenaar Van Zwol praten informateurs en onderhandelaars bij over de economische 
problemen en de overheidsfinanciën.

Er doet zich een incident voor als de nieuwe Kamervoorzitter, Van Miltenburg, koningin 
Beatrix tijdens een kennismakingsbezoek blijkt te hebben voorgesteld ook de informateurs 
te ontvangen voor een nadere kennismaking. Opmerkelijk, want het staatshoofd speelt geen 
rol meer aan het begin van het formatieproces. d66-fractievoorzitter Pechtold maakt dan ook 
onmiddelijk bezwaar tegen de handelwijze van Van Miltenburg. In een overleg met de frac-
tievoorzitters legt de Kamervoorzitter uit dat Kamp en Bos geen bezwaar hadden tegen een 
beleefdheidsbezoek; bij nieuwe stappen zal zij vooraf overleg plegen met de fractievoorzitters.

Prinsjesdag en troonrede

Omdat de troonrede wordt uitgesproken onder verantwoordelijkheid van een demissionair 
kabinet, is de inhoud van beperkte betekenis. Aan troonrede en miljoenennota liggen immers 
het Lenteakkoord van de ‘Kunduzcoalitie’ ten grondslag, waaraan tijdens de formatie onge-
twijfeld zal worden gemorreld. Het demissionaire kabinet waarschuwt dat de pijn van de 
financiële crisis nog niet voorbij is. De koopkracht daalt voor het vierde achtereenvolgende 
jaar door lastenverzwaringen. Zo worden de onbelaste reiskostenvergoedingen afgeschaft en 
worden de lonen bij de overheid bevroren. Verder gaat de btw omhoog, is de rente van de 
aflossingsvrije hypotheek niet langer belastingaftrekbaar, en gaan het eigen risico in de zorg, 
de accijnzen op tabak en drank, en de aow-gerechtigde leeftijd omhoog. ‘Scheefwoners’ gaan 
meer huur betalen, de ziektewet wordt hervormd. Wel worden de bezuinigingen op het pas-
send onderwijs geschrapt.

Nieuwe voorzitter Tweede Kamer

Op 19 september neemt Verbeet afscheid als voorzitter van de Tweede Kamer. Er zijn drie 
kandidaten om haar op te volgen: Van Miltenburg (vvd), Schouw (d66) en Arib (pvda). 
Voorlopig neemt Bosma (pvv) de taken van Verbeet waar. Op 25 september kiest de Kamer in 
drie stemrondes Van Miltenburg tot voorzitter. De vvd heeft nu gelijktijdig het premierschap 
en het voorzitterschap van Eerste en Tweede Kamer in handen, hetgeen ongebruikelijk is.

En verder…

• besluit de Tweede Kamer op initiatief van de ChristenUnie voor de duur van de kabinets-
formatie tot een stop op de uitzetting van asielzoekerskinderen die langer dan vijf jaar in 
Nederland verblijven; minister Leers (cda; Immigratie en Asiel) laat echter onduidelijk-
heid bestaan over de vraag of hij de motie uitvoert; ChristenUnie en d66 willen dat Leers 
en premier Rutte naar de Kamer komen om zich voor de kwestie te verantwoorden;

• vinden de Tweede Kamerfracties van d66, pvda, GroenLinks en sp het besluit van minister 
Schulz (vvd) om de a27 fors te verbreden ongepast, omdat het te ingrijpend zou zijn voor 
een demissionair minister.
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HET PARLEMENTAIRE JAAR 2012-2013

Oktober 2012

Kabinetsformatie

Op 1 oktober bereiken de onderhandelaars in het formatieproces een deelakkoord over de 
wijziging van de begroting voor 2013, het ‘Herfstakkoord’, dat geldt als een product van 
geven en nemen. De ‘forensentaks’ en de langstudeerboete, delen van het ‘Lenteakkoord’ 
waar beide partijen vanaf willen, gaan van de baan. Verder wordt het liggeld in ziekenhui-
zen afgeschaft, wordt de eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg teruggedraaid 
en krijgen zzp’ers langer recht op doorbetaling bij ziekte. De dekking wordt voor een groot 
deel gevonden in het schrappen van het ‘vitaliteitssparen’, dat spaarloon- en levensloopre-
geling zou moeten gaan vervangen. Ook gaat de aow-leeftijd versneld omhoog. Een dag 
later vindt er een debat plaats waarin de Tweede Kamer Kamp en Bos ter verantwoording 
roepen voor het akkoord. Rutte en Samsom verdedigen het akkoord vanuit de Kamerbank-
jes. Links vindt het akkoord niet sociaal en groen genoeg; rechts, met name Wilders, hekelt 
de vele belastingverhogingen. 

Begrijpelijkerwijs leveren de Algemene Financiële Beschouwingen niet veel op. Harbers 
(vvd) en Plasterk (pvda) verdedigen de begroting uiteraard het sterkst. Zij krijgen het voor-
spelbare verwijt dat beide partijen verkiezingsbeloften hebben gebroken.

Samsom en Rutte op het Binnenhof tijdens de formatie van het kabinet-Rutte ii, oktober 2012

[Foto: anp – Phil Nijhuis]
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JAN RAMAKERS

In de loop van de onderhandelingen komen de partijen tot een akkoord over de wijziging 
van de studiefinanciering. In 2014 zal de basisbeurs worden vervangen door een sociaal leen-
stelsel. De onderhandelingen verlopen voorspoedig; de partijen verwachten er eind van de 
maand uit te zijn. Het cpb moet de plannen dan nog doorrekenen. De onderhandelaars 
zetten nadrukkelijk in op handhaving van het poldermodel. Werkgevers- en werknemers-
organisaties zullen nauw worden betrokken bij de uitwerking van de plannen en zij kunnen 
alternatieven aandragen.

Nog sneller dan verwacht – in het weekend van 27-28 oktober – is het conceptregeerak-
koord rond. Het bevat niet zozeer compromissen als wel een uitruil van pijnlijke maatrege-
len. De fracties stemmen in met het resultaat. Opmerkelijke zaken uit het conceptakkoord 
zijn onder meer: er wordt voor 16 miljard bezuinigd, de hoogte van de zorgpremie wordt 
sterk inkomensafhankelijk, de hypotheekrenteaftrek wordt ook voor bestaande gevallen 
gefaseerd verlaagd, het ontslagrecht wordt versoepeld, de ww-duur verkort, de inkomsten-
belasting gaat omlaag, de Hedwigepolder wordt onder water gezet, Ontwikkelingssamen-
werking levert een miljard in, het aantal gemeenten wordt beperkt en er komt een pardon 
voor in Nederland gewortelde asielzoekerskinderen.

Ook de namen van de beoogde bewindsliedenploeg zijn ingevuld. De verdeling van 
ministerszetels is 7 vvd – 6 pvda. Veel vvd-ministers uit het eerste kabinet-Rutte blijven aan: 
premier Rutte zelf, Opstelten (Justitie), Schippers (Volksgezondheid), Kamp (Economische 
Zaken), Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu). Fractievoorzitter Blok (Wonen en 
Rijksdienst) is nieuw als minister, Hennis-Plasschaert komt verrassend op Defensie. Net zo 
verrassend is Asscher voor de pvda als vicepremier op Sociale Zaken. Verder levert de par-
tij Dijsselbloem (Financiën), Plasterk (Binnenlandse Zaken), Timmermans (Buitenlandse 
Zaken), Bussemaker (Onderwijs) en Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-
samenwerking). Voor de vvd treden als staatssecretaris aan: Weekers (Financiën), Teeven 
(Justitie) en Dekker (Onderwijs). De pvda levert Klijnsma (Sociale Zaken), Van Rijn (Volks-
gezondheid), Verdaas (Economische Zaken) en Mansveld (Infrastructuur en Milieu). Blok 
wordt door oud-staatsecretaris Zijlstra vervangen als vvd-fractievoorzitter, Samsom blijft in 
de Kamer voor de pvda.

In het Kamerdebat over de informatie blijkt de oppositie vooral felle kritiek te hebben op 
de inkomensafhankelijke zorgpremie, die met name de middengroepen onevenredig zwaar 
zou treffen. De vvd zou kiezersbedrog hebben gepleegd tegenover de ‘hardwerkende Neder-
lander’, vooral omdat de maatregel wel nivellerend werkt, maar geen bezuinigingen oplevert. 
De linkerzijde is onder meer ook kritisch over de voorgenomen hervorming van arbeids-
markt en ww en over de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking. Aan een gedachtewis-
seling over het formatieproces zelf heeft de Tweede Kamer geen behoefte. 

Rutte wordt benoemd tot formateur, zodat hij de gesprekken met de beoogde bewinds-
lieden kan starten.

Vertrek partijleider GroenLinks

Nadat de partijtop van GroenLinks het vertrouwen in partijleider en fractievoorzitter Sap 
heeft opgezegd, stapt deze op. Na de verkiezingsnederlaag had de partijtop nog in het open-
baar zijn vertrouwen in Sap uitgesproken, hoewel er wel degelijk twijfels bestonden. Sap 
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zelf zag toen nog geen reden om haar functie neer te leggen zolang de commissie van de 
partij die de oorzaken van de verkiezingsnederlaag onderzoekt, niet haar conclusies heeft 
bekendgemaakt. Bovendien heeft Sap een mandaat van de leden; zij vindt daarnaast dat 
een voortijdig vertrek niets oplost. Het partijbestuur krijgt stevige kritiek en maakt aan de 
inderhaast bijeengeroepen partijraad bekend zijn functie neer te leggen. Van Ojik volgt Sap 
op als fractievoorzitter. Voortman neemt de vacante Kamerzetel in. Sap verschijnt niet bij 
haar afscheid van de Kamer.

Aftreden Van Rey

vvd-senator Van Rey komt in de problemen als hij ervan wordt beschuldigd in zijn functie 
van wethouder van Roermond geheime informatie te hebben gelekt over de sollicitatiepro-
cedure naar beoogd burgemeester en partijgenoot Offermans. Ook wordt hij verdacht van 
corruptie in de vastgoedsector. Van Rey legt uiteindelijk zijn politieke en bestuurlijke func-
ties neer.

Onderzoek Eerste Kamer naar privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten

De onderzoekscommissie van de Eerste Kamer onder voorzitterschap van Kuiper (Chris-
tenUnie) presenteert het rapport Verbroken verbindingen? over de besluitvorming rond de 
privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten. De commissie onderzocht post en 
telefonie, de ns, de reïntegratiesector en de energiesector. Zij is kritisch over de privati-
sering en verzelfstandiging van al deze sectoren. De verzelfstandiging heeft niet geleid tot 
eenvoudiger en goedkopere organisatievormen. Het parlement moet zich intensiever met 
de verzelfstandigde diensten bezighouden en vaker evaluaties verrichten. Bestuurders van 
verzelfstandigde diensten moeten door het parlement kunnen worden gehoord omdat er 
miljarden aan overheidsgeld in omgaan. De commissie adviseert de splitsing tussen ns en 
Prorail ongedaan te maken.

En verder…

• verklaart een meerderheid van de Tweede Kamer de Natuurwet van staatssecretaris 
Bleker controversieel;

• gebruikt vvd-Kamerlid Litjens zijn maidenspeech om felle kritiek te uiten op Nationale 
Ombudsman Brenninkmeijer die geregeld zijn boekje ver te buiten zou gaan en daarmee 
het instituut Ombudsman zou schaden;

• heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer er geen moeite mee als Curaçao 
onafhankelijk zou worden; bij de verkiezingen aldaar blijkt een groeiend deel van de 
eilandbewoners, zij het nog een minderheid, daarvoor te voelen;

• steunen vvd en pvda het voorheen omstreden initiatiefwetsvoorstel van d66 en 
GroenLinks om gemeenten de bevoegdheid te geven om winkels te openen op zon- en 
feestdagen.
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November 2012

Kabinetsformatie

Op zaterdag 3 november stemmen de pvda-leden op het partijcongres in grote meerderheid 
in met het regeerakkoord, al is er wel wat kritiek, met name op het migratiehoofdstuk en op 
de bezuiniging op ontwikkelingshulp. Op de avond van diezelfde dag vindt het constituerend 
beraad van het nieuwe kabinet plaats. De nieuwe bewindslieden worden ’s maandags in een 
korte ceremonie beëdigd door de koningin, conform de nadrukkelijke wens van een meerder-
heid van de Tweede Kamer voor het eerst in de geschiedenis in het openbaar. Het is pijnlijk 
dat de ceremonie in verband met een regiefout over moet, tot ergernis van koningin Beatrix: 
‘Dan wordt het een toneelstukje.’ Daarna volgt de traditionele bordesscène.

Rumoer over het regeerakkoord

Er ontstaat vooral binnen de vvd veel rumoer over de afspraak in het regeerakkoord om tot 
een inkomensafhankelijke zorgpremie te komen. Die heeft wel een nivellerend, maar geen 
bezuinigingseffect. Desondanks blijft de fractie na langdurig overleg en bloc achter het akkoord 
staan. De pvda, waarvoor de inkomensafhankelijke premie al vijftien jaar een ‘kroonjuweel’ 
is, heeft immers ook het nodige ingeleverd. Met de nadere uitwerking van het plan moet het 
gewenste maatwerk worden geleverd.

Volgens sommige cijfers zou een aantal groepen er 10 tot 20 procent in koopkracht op 
achteruitgaan. In de Tweede Kamer willen cda, pvv, sp en d66 alleen het debat over de rege-
ringsverklaring met de premier aangaan als het kabinet extra cijfers overlegt over de koop-
krachtgevolgen van de voornemens. Nieuwe koopkrachtcijfers pakken nog ongunstiger uit. 
Het kabinet gaat akkoord met het eerder afgewezen verzoek van Buma (cda) om de plan-
nen te laten doorrekenen door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (nibud). Het 
debat over de regeringsverklaring wordt uitgesteld.

Ook de Eerste Kamer roert zich. Nadat de fracties van cda, d66 en sp hebben laten weten 
de plannen niet te zullen steunen, laat vvd-fractievoorzitter Hermans ook weten ‘grote moeite’ 
met de kabinetsplannen te hebben. De vvd-top wil dat de inkomensafhankelijke zorgpremie 
van tafel gaat. Wil het kabinet niet struikelen nog voor de regeringsverklaring is afgelegd, dan 
moet het regeerakkoord worden opengebroken. De pvda wil de vvd wel tegemoetkomen als 
het koopkrachtverlies voor de laagste inkomens verder wordt beperkt. Het kabinet stelt daar-
toe een aantal belastingmaatregelen voor die tevens de onrust in de vvd-achterban moeten 
bezweren doordat zij minder nivellerend werken dan de oorspronkelijke voornemens. Als 
tegemoetkoming aan de pvda worden de versobering van de ww en de vermindering van de 
ontslagbescherming minder rigoureus. Het plan met de zorgpremie gaat van de baan. Premier 
Rutte gaat door het stof: hij excuseert zich voor het feit dat hij in zijn rol van vvd-onderhan-
delaar een fout heeft gemaakt.

Debat over de regeringsverklaring

De valse start van het tweede kabinet-Rutte levert veel kritiek op van de oppositie tijdens het 
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debat over de regeringsverklaring. De oppositiepartijen vinden elkaar in hun kritiek op de 
te verwachten stijgende werkloosheid als gevolg van het kabinetsbeleid. De kwestie van de 
inkomensafhankelijke zorgpremie drijft zelfs de aartsvijanden d66 en pvv in elkaars armen. 
Roemer (sp) noemt de start van het kabinet ‘verwarrend en onprofessioneel’, Wilders (pvv) 
spreekt van het ‘krukkenteam fc Rutte’, en Buma verwijt de vvd dat die ‘stupide’ heeft onder-
handeld. vvd en pvda hebben de storm slechts overleefd doordat beide veel hebben inge-
leverd. vvd-fractievoorzitter Blok verdedigt zich met de mantra dat de vvd verantwoorde-
lijkheid wil nemen. pvda-leider Samsom ontkent niet dat de pvda stevige concessies heeft 
moeten doen. Zo accepteert hij de bezuiniging op ontwikkelingshulp ‘niet zonder pijn’. 

Opmerkelijk is dat de oppositie boos is op Kamervoorzitter Van Miltenburg, die meer dan 
eens fractievoorzitters afkapt omdat zij hun quotum van drie interrupties hebben bereikt.

Europese top

Eind november vindt in Brussel het gevecht tussen de eu-lidstaten plaats over de begroting 
van de Unie. Daaraan voorafgaand debatteert de Tweede Kamer met premier Rutte over de 
Nederlandse inzet tijdens de onderhandelingen. Rutte krijgt steun van vrijwel de hele Kamer 
voor zijn voornemen te pleiten voor inperking van het zogenoemde meerjarig kader voor 
2014 tot 2020 met ongeveer 10 procent. Er moet zo’n 100 miljard van het totaal af. Kamer en 
kabinet bepleiten verder een aantal maatregelen waardoor Nederland netto minder afdraagt 
aan de Unie, alsmede een verschuiving van budgetten van landbouw naar onderzoek en 
innovatie.

En verder…

• blijkt bij het begrotingsdebat voor Justitie dat de bewindslieden Opstelten en Teeven 
inzake het veiligheidsbeleid pragmatisch te werk gaan; op een aantal punten komen zij 
zowel pvv als pvda tegemoet; 

• neemt de Eerste Kamer de Wet normering bezoldiging publieke en semipublieke sector 
aan waardoor de topsalarissen bij overheid en semipublieke sector definitief aan banden 
worden gelegd;

• verklaart de nieuwe minister van Financiën, Dijsselbloem, dat er wel degelijk ‘een heel 
groot risico’ bestaat dat de steun aan Griekenland Nederland geld gaat kosten, waarmee 
hij afstand neemt van het standpunt van zijn voorganger De Jager;

• blijkt dat de plannen van het kabinet voor een sociaal leenstelsel voor studenten in de 
Eerste Kamer kansloos zullen zijn, omdat GroenLinks alleen een sterk aangepast voorstel 
zal steunen, dat voor studenten gunstiger uitpakt; 

• is de oppositie, met name de pvv, kritisch over het akkoord dat de Europese ministers van 
Financiën hebben gesloten over hulp aan Griekenland; de vvd breekt daarmee de verkie-
zingsbelofte dat er geen extra geld naar Griekenland zou gaan; Rutte geeft toe dat hij zijn 
belofte ‘niet helemaal’ kan waarmaken;

• trekt het kabinet een aantal wetsvoorstellen van Rutte i in, te weten die met betrekking tot 
de verhoging van de griffierechten, de minimumstraffen bij recidive, de strengere voor-
waarden voor het Nederlanderschap en de verkleining van de Eerste en Tweede Kamer; 
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• berekent pvv-Tweede Kamerlid Van Klaveren dat de bezuiniging op ontwikkelingshulp 
tot 2017 beperkt blijft tot 200 miljoen euro netto per jaar, terwijl het regeerakkoord ogen-
schijnlijk een bezuiniging van een miljard belooft;

• overweegt de sgp haar kieslijst open te stellen voor vrouwen;
• eist een Kamermeerderheid garanties van het kabinet voor de veiligheid van het 

Elektronisch Patiëntendossier.

December 2012

Algemene Beschouwingen in de Eerste Kamer

Tijdens de Algemene Beschouwingen in de Eerste Kamer is premier Rutte op zoek naar zoveel 
mogelijk steun voor de plannen van het kabinet. Dat is afhankelijk van wisselende meer-
derheden voor verschillende voornemens; de coalitie steunt op niet meer dan dertig Eerste 
Kamerzetels. Rutte biedt ook openingen aan de oppositie: het regeerakkoord is ‘niet in beton 
gegoten’. De oppositie laat de premier in alle toonaarden weten dat hij naar compromissen zal 
moeten zoeken; alles-of-niets voorstellen lijken bij voorbaat kansloos.

Voor het eerst in de parlementaire geschiedenis wordt in de Eerste Kamer een motie van 
wantrouwen ingediend tegen het voltallige kabinet. De pvv dient deze bovendien al in in de 
eerste ronde van het debat. Dat gaat ook de andere oppositiefracties te ver. Ze vinden dat de 
pvv het antwoord van Rutte in de eerste ronde van het debat heeft af te wachten.

Aftreden staatssecretaris Verdaas

Na een maand en een dag treedt staatssecretaris Verdaas (pvda, Economische Zaken) af omdat 
hij in opspraak is gekomen in verband met zijn declaratiegedrag als Gelders gedeputeerde. 
Premier Rutte en pvda-leider Samsom hebben tijdens de kabinetsformatie geen onderzoek 
gedaan naar het handelen van Verdaas. Overigens meent Rutte dat hem geen blaam treft. 
Tegenover de Kamer verklaart hij dat Verdaas is afgetreden naar aanleiding van twee nieuwe 
feiten, die nu pas aan het licht zijn gekomen. Uit onderzoek van dagblad De Gelderlander 
zou echter blijken dat Rutte wel degelijk over alle informatie beschikte en dat hij de Kamer 
dus onjuist heeft voorgelicht. De oppositie vindt dat de premier volledig op de hoogte had 
kunnen zijn. Rutte ontkent dat het volledige dossier over Verdaas hem heeft bereikt. Verdaas 
wordt opgevolgd door partijgenote Dijksma.

Begroting Sociale Zaken

Bij het debat over de begroting voor Sociale Zaken blijkt het regeerakkoord niet heilig. Vooral 
de pvda is bereid dit op een aantal punten aan te passen, bijvoorbeeld als het gaat om ontslag-
recht en ww. Wel zijn de financiële kaders ‘in beton gegoten’. Er zal dus compensatie moeten 
worden gezocht voor aanpassingen. Minister Asscher staat niet onwelwillend tegenover een 
beperking van de bezuiniging op de ww door invoering van een werknemerspremie, zoals sp 
en ChristenUnie hebben voorgesteld. Uit overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties 
moet de haalbaarheid blijken. Een volledige afschaffing van de bezuiniging acht hij onmoge-
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lijk. Asscher wil niet tornen aan de bezuiniging op de kinderopvang, ook al lijkt die voor 2013 
al te zijn gehaald door het inkrimpen van de sector.

Mediabeleid

De Tweede Kamer debatteert voor het eerst met staatssecretaris Dekker over zijn mediabeleid, 
in het bijzonder over de bezuiniging van 100 miljoen euro per jaar op de publieke omroep. 
Regeringspartijen vvd en pvda blijken nogal verschillend over de plannen te denken. De vvd 
is voor een beperkte publieke omroep met enkel nieuws, achtergronden, kunst en cultuur, de 
pvda pleit voor een sterke, brede publieke omroep. Dekker laat vooralsnog in het midden wat 
volgens hem de kerntaken van de publieke omroep moeten zijn.

Europadebat

Er is geen sprake van overdracht van soevereiniteit aan Brussel; wel ‘deelt’ Nederland bevoegd-
heden met de eu. Dat stellen woordvoerders van regeringspartijen vvd en pvda tijdens het 
debat voorafgaand aan de Europese top die medio december plaatsvindt.

In documenten van de Europese Raad wordt ook gesproken over ‘het poolen van econo-
mische soevereiniteit’. d66-leider Pechtold vindt dat een woordspelletje. Daarmee spelen de 
regeringspartijen de oppositie in de kaart. sp en pvv willen een referendum over de besluiten 
die op de komende Europese top voorliggen. Als de plannen doorgaan, krijgt Brussel veel 
meer zeggenschap over nationale begrotingen, macro-economisch beleid en – door de nog op 
te richten Europese bankenunie – over de banken.

Staatssecretaris Weekers in opspraak

vvd-staatssecretaris Weekers van Financiën komt in de problemen door zijn contacten met 
de in opspraak geraakte ex-senator en wethouder van Roermond, partijgenoot Van Rey. Van 
Rey heeft een reclameboodschap tijdens de verkiezingen voor hem gefinancierd. De vraag is 
of daar een tegenprestatie tegenover heeft gestaan. Verder heeft Weekers tegen vele adviezen 
in het belastingkantoor voor Noord- en Midden-Limburg niet van Roermond naar Venlo ver-
huisd. Ook vroeg Van Rey belastingadvies aan Weekers, die hem doorverwees naar een hoge 
ambtenaar van de belastingdienst. In de Tweede Kamer gaat Weekers door het stof voor de 
geschonken reclameboodschap; die had hij niet moeten aanvaarden. Premier Rutte verklaart 
dat zijn partijgenoot ‘brandschoon’ is en dat aan zijn aannamebeleid niets schort. De Kamer 
aanvaardt de uitleg van Weekers, maar de oppositie vindt dat Rutte tekortschiet. 

En verder…

• is er in de Tweede Kamer toch een meerderheid voor het schrappen van godslastering uit 
het Wetboek van Strafrecht nu de vvd, anders dan onder het kabinet-Rutte i, de sgp niet 
langer te vriend hoeft te houden;

• willen Jadnanansing (pvda) en Lucas (vvd) de begroting voor Onderwijs zo wijzigen dat 
er middelen beschikbaar komen voor techniekonderwijs op basisscholen;
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• stemt een meerderheid van de Tweede Kamer in met aangepaste steunmaatregelen voor 
Griekenland – de rente over lopende leningen wordt verlaagd en de aflossingstermijn ver-
lengd –, ondanks het risico dat er moet worden afgeschreven op de leningen;

• draagt de Tweede Kamer, op initiatief van d66 en met steun van de pvda, aan staats-
secretaris Dekker van Onderwijs op een einde te maken aan de 1040-lesurennorm in het 
voortgezet onderwijs;

• komt er na tien jaar discussie door steun van de GroenLinks, pvv, d66 en Partij voor de 
Dieren voor een initiatiefwet van pvda en sp per 2024 een verbod op de nertsenhouderij;

• kiest de parlementaire pers Samsom als politicus van het jaar en Hennis als het politiek 
talent van het jaar – Samsom eindigt ook op de eerste plaats bij het opiniepanel van het 
tv-programma EenVandaag;

• stemt de Tweede Kamer in met de stationering van Patriotraketten in Turkije en de uitzen-
ding van enkele honderden militairen ter bescherming tegen Syrië;

• maakt de Tweede Kamer door een motie van d66 en vvd een einde aan de Zondagswet 
van 1953 die de zondagsrust moet garanderen; handhaving daarvan wordt voortaan een 
gemeentelijke aangelegenheid.

Januari 2013

Dijsselbloem voorzitter van de eurogroep

Minister van Financiën Dijsselbloem wordt voorzitter van de eurogroep van zeventien 
ministers van Financiën, nadat aanvankelijk de Fransen zich tegen zijn kandidatuur heb-
ben verzet. Meteen na zijn benoeming in Brussel moet hij naar de Tweede Kamer komen. 
Aanleiding is een motie van wantrouwen die door pvv’er Van Dijck is ingediend. De 
grootste oppositiepartij vindt dat de ‘eurofiel’ Dijsselbloem geen twee bazen kan dienen. 
Maar behalve de pvv wil geen enkele partij het woord voeren. Ook voor eurokritische 
partijen als sp, ChristenUnie en Partij voor de Dieren gaat de motie van Van Dijck te ver.

Staatssecretaris Mansveld in de problemen

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur (pvda) komt in de Tweede Kamer in de 
problemen omdat deze geen genoegen neemt met haar informatievoorziening over het 
onderhoud van het spoor. Er dreigt een motie van wantrouwen of van afkeuring. De 
Kamer veronderstelt dat er vertragingen en veiligheidsrisico’s dreigen, maar de staatssec-
retaris vindt dat voorbarige conclusies en verzwijgt dat zij over informatie beschikt die tot 
dezelfde negatieve conclusies leidt. Mansveld ontkomt aan een motie door door het stof te 
gaan; zij erkent dat de informatievoorziening niet goed is verlopen en biedt haar excuses 
aan. Minister Schultz van Haegen komt ook naar de Kamer en kondigt disciplinaire maat-
regelen aan tegen de ambtenaren die het kritische rapport tegenhielden.
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En verder…

• wil het kabinet geen maatregelen nemen om het onevenredig grote koopkrachtverlies 
van ouderen te compenseren; minister Asscher denkt dat het koopkrachtverlies bij 
ouderen in 2013 niet sterk afwijkt van die bij andere groepen, maar sp en 50Plus vin-
den Asschers cijfers vertekenend;

• biedt de commissie-Hoekstra haar rapport over de corporatiesector aan de Tweede Kamer 
aan; volgens de commissie schort het in de sector aan ‘zelfcorrigerend vermogen’, maar is 
de affaire rond de in financiële problemen geraakte corporatie Vestia uniek in omvang en 
impact;

• keert Witteveen (pvda) terug in de Eerste Kamer als opvolger van Meurs, die lid wordt van 
de Onderzoeksraad voor Veiligheid;

• ziet de Tweede Kamer vooralsnog af van een parlementaire enquête naar de problemen 
met de hogesnelheidstrein Fyra; pvda en vvd zijn tegen;

• moet staatssecretaris Weekers zich in de Tweede Kamer verantwoorden voor belasting-
routes die multinationals in Nederland gebruiken om belasting te ontwijken; hij weigert 
echter maatregelen te nemen omdat die schadelijk zouden zijn voor het vestigingsklimaat 
en voor de schatkist;

• kondigt koningin Beatrix op 29 januari, twee dagen voor haar 75ste verjaardag, haar abdica-
tie aan; zij draagt op 30 april het koningschap over aan Willem-Alexander.

Februari 2013

Nationalisatie sns Reaal

De staat nationaliseert bank en verzekeraar sns Reaal die in de problemen is gekomen door de 
noodlijdende vastgoedtak. sns geldt als een systeembank die niet mag omvallen; bovendien 
heeft de bank nog een miljoenenschuld bij het Rijk openstaan. De stap kost de staat direct 
3,7 miljard euro. Daarnaast verschaft zij 1,1 miljard euro aan leningen en 5 miljard aan garan-
ties. Minister Dijsselbloem wil een deel van de kosten terughalen door de Nederlandse banken 
in 2014 een heffing van 1 miljard euro op te leggen. Hij vindt dit gerechtvaardigd omdat een 
faillissement van sns voor de banken ook hoge kosten met zich zou hebben meegebracht.

vvd-leider Rutte spreekt van mismanagement door de sns-top. pvda, sp en cda zien 
daarin aanleiding om de juridische mogelijkheden te onderzoeken om het management aan 
te pakken. pvda-leider Samsom wil bekijken of het mogelijk is uitgekeerde bonussen terug te 
vorderen. Regeringspartijen pvda en vvd willen een hoorzitting in de Tweede Kamer houden 
met De Nederlandsche Bank. De sp wil een parlementair onderzoek; de pvv geeft de voorkeur 
aan een enquête.

In de Kamer ontstaat ook ophef over het jaarsalaris van 5,5 ton voor de nieuwe sns-
topman. Dijsselbloem vindt dat echter verdedigbaar, gelet op wat elders in de sector wordt 
verdiend. Van links tot rechts vindt de Kamer dat de sector, die nu grotendeels in publieke 
handen is, fors dient te matigen. Ook Dijsselbloem roept op tot matiging van de lonen in de 
financiële sector, dit tot ongenoegen van de vakbonden, die vinden dat de minister zich niet 
met de cao-onderhandelingen heeft te bemoeien.
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Europadebat

cda-leider Buma legt bij Rutte het verzoek neer om een groot aantal bevoegdheden uit Brus-
sel terug te halen; dit naar aanleiding van de Europatoespraak van de Britse premier Cameron, 
waarin deze de mogelijkheid openhoudt desgewenst niet mee te doen aan Europese rege-
lingen. Buma vindt dat Rutte achter de feiten aanloopt en te weinig eigen visie ontwikkelt. 
Minister Timmermans en pvda-fractievoorzitter Samsom wijzen erop dat het inventariseren 
van bevoegdheden die kunnen worden overgedragen aan nationale overheden ook al in het 
regeerakkoord staat. Buma brengt dus niks nieuws.

Woonbeleid

De Tweede Kamer debatteert met minister Blok over zijn voornemens aangaande de woning-
markt. Hij wil de doorstroming van de huur- naar de koopsector bevorderen door de huren 
in de woningwetsector inkomensafhankelijk te maken. Het cda, waarvan het kabinet in de 
Eerste Kamer afhankelijk is, dreigt de plannen te blokkeren doordat het zich verzet tegen de 
strengere regels voor aflossing van hypotheken en tegen de verhuurdersheffing voor woning-
corporaties die uit de hogere huren betaald zou moeten worden. Deze heffing zou de investe-
ringsmogelijkheden van de corporaties frustreren. Als Buma voet bij stuk houdt, dreigt voor 
het kabinet een strop van 2 miljard euro. Blok moet tot overeenstemming met Buma komen 
voor de voorstellen de senaat bereiken. Hij belooft nog eens te gaan rekenen, maar het over-
leg met het cda loopt vast. Vervolgens zoekt Blok steun bij d66, ChristenUnie en sgp. Het 
regeerakkoord wordt opengebroken en er rolt een compromis uit de onderhandelingen: de 
maximale huurverhoging wordt beperkt tot 6,5 in plaats van 9 procent en de oorspronkelijke 
stringente hypotheekregels worden versoepeld, zodat de positie van starters op de koopmarkt 
verbetert. Door de beperking van de huurverhoging, en daarmee van de verhuurdersheffing, 
loopt de schatkist enkele honderden miljoenen mis.

Gaswinning in Groningen 

In Groningen vinden ten gevolge van de gaswinning enkele aardschokken plaats. Minister 
Kamp ziet echter geen mogelijkheid de gaswinning op een lager pitje te zetten. Hij wil ook, 
net als een Kamermeerderheid, eerst de resultaten van een nader onderzoek afwachten, die 
eind van het jaar worden verwacht. De politieke druk op de minister neemt echter toe; coa-
litiepartner pvda wil ‘per direct’ maatregelen nemen die het mogelijk maken de gaswinning 
te beperken.

Begrotingsproblemen

Ondanks tegenvallende cpb-cijfers – het begrotingstekort loopt in 2013 op tot 3,3 procent en 
in 2014 tot 3,4 procent, de werkloosheid stijgt naar 6,5 procent – wil de coalitie in 2013 niet 
extra bezuinigen om aan de begrotingseis van de eu te voldoen. In 2014 moet wel extra wor-
den bezuinigd. Dat hebben de fracties van vvd en pvda met het kabinet afgesproken. Voor de 
vvd was de drieprocentseis van Brussel tot nu toe heilig. Verder bezuinigen zou de economie 

B_BOOM090 parlementaire geschiedenis 2013 binnenwerk.indd   192 28-10-13   16:57



193

HET PARLEMENTAIRE JAAR 2012-2013

echter onnodig schaden. Bovendien zijn de tegenvallende cijfers voor een deel te wijten aan 
de eenmalige tegenvaller van de nationalisatie van sns Reaal, en wordt in 2014 herstel van de 
economische groei verwacht. Ook vreest de coalitie voor afkalving van het draagvlak voor 
hervormingen in de zorg en de sociale zekerheid als nu nog harder wordt bezuinigd. Premier 
Rutte gaat op zoek naar brede steun bij regerings- en oppositiepartijen en bij de sociale part-
ners voor nieuwe begrotingsplannen.

En verder…

• moet Timmermans van de Kamer in Brussel gaan pleiten voor meer openbaarheid van 
de vergaderstukken van de Europese Raad; de Kamer wil ook meer informatie over het 
regeringsstandpunt en over de ambtelijke voorbereiding daarvan;

• steunt een Kamermeerderheid van pvda, cda, d66, GroenLinks, sgp en pvdd een voorstel 
van de ChristenUnie voor (herinvoering van) een algeheel rookverbod in de horeca;

• laten cda, d66 en GroenLinks weten dat ze in de Eerste Kamer tegen het voorstel van 
staatssecretaris Teeven zullen stemmen om slachtoffers van een misdrijf in de rechtszaal 
een ‘strafwens’ te laten uitspreken; het voorstel haalt dan geen meerderheid;

• vindt de Eerste Kamer dat giften aan partijen boven 4500 euro openbaar moeten worden 
gemaakt;

• stemt de Tweede Kamer tegen een als ludiek bedoelde motie ‘van aanmoediging’ van de 
pvv die premier Rutte uitnodigt om op te stappen en zich aan te melden als nieuwe assi-
stent van eu-president Van Rompuy.

Maart 2013

Extra bezuinigingen

In een debat over de recente cpb-cijfers die extra bezuinigingen nodig maken vragen de coa-
litiepartijen de oppositie nadrukkelijk mee te denken over de invulling van die bezuinigingen. 
d66, GroenLinks en ChristenUnie blijken hier kritisch, maar niet onwelwillend tegenover te 
staan, maar pvv, sp en cda wijzen dit af. Inhoudelijk is er nog maar weinig te melden omdat 
het overleg tussen werkgevers en werknemers over ontslagrecht, duur van de ww en loonma-
tiging net is begonnen. Het kabinet wil de resultaten hiervan afwachten. De oorspronkelijke 
deadline voor het overleg van 1 april wordt niet gehaald.

Woonakkoord in de Eerste Kamer

Ondanks het feit dat de coalitie in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft en ondanks 
stevige kritiek van de pvda – Duivesteijn noemt in zijn maidenspeech een aantal aspecten 
‘onvoldoende doordacht’ en hij wil dat de minister aantoont dat de corporaties na de ‘ver-
huurdersheffing’ voldoende investeringsmogelijkheden houden –, slaagt minister Blok erin 
het Woonakkoord door de senaat te loodsen. Hij had daartoe al in de Tweede Kamer een com-
promis gesloten met d66, ChristenUnie en sgp. Daardoor kunnen onder meer de maatregelen 
tegen het ‘scheefwonen’ in de huursector doorgang vinden. 
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Privatisering en verzelfstandiging overheidsdiensten

Het kabinet gaat bij het privatiseringen en verzelfstandigingen van overheidsdiensten ‘explicie-
ter en vollediger kijken naar de publieke belangen’. Dit in reactie op rapporten die de parlemen-
taire onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten van de Eerste 
Kamer en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) vorig jaar uitbrachten. 
In het verleden is te lichtzinnig omgesprongen met publieke belangen, blijkt uit de rapporten. 
Het huidige kabinet voert een terughoudend beleid als het gaat om privatiseringen, maar is wel 
van plan een aantal staatsbedrijven af te stoten, waaronder de Staatsloterij en Holland Casino. 

Dijsselbloem en Cyprus

Minister Dijsselbloem krijgt alom felle kritiek voor uitspraken die hij als voorzitter van de 
Eurogroep van ministers van Financiën heeft gedaan over de bijdrage van particuliere spaar-
ders en aandeelhouders aan de oplossing van de bankencrisis op Cyprus. Hun spaartegoeden 
zijn volgens hem niet langer veilig als hun land een beroep doet op het Europees noodfonds; 
de belastingbetaler kan volgens hem niet langer alleen opdraaien voor de redding van een 
land. In een Kamerdebat over de uitspraken verwijt de oppositie Dijsselbloem met zijn uit-
spraken onrust onder spaarders te zaaien, waardoor de financiële sector wordt geschaad. Hij 
erkent dat hij beter had moeten benadrukken dat de kleine spaarder zal worden ontzien.

En verder…

• stelt het kabinet 300 miljoen euro beschikbaar voor plannen van werkgevers en werkne-
mers om mensen bij dreigend ontslag aan nieuw werk te helpen en trekt het in 2013 en 
2014 50 miljoen extra uit voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid;

• houdt de Eerste Kamer het Woonakkoord van minister Blok op omdat een meerderheid 
geen genoegen neemt met de onzorgvuldige wijze waarop deze schriftelijke vragen beant-
woordt;

• houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over de nationalisatie van sns Reaal;
• ontbiedt de pvv minister Asscher naar de Tweede Kamer om toelichting te geven op zijn 

kritische uitspraken over de Turkse bemoeienis met de ‘kwestie Yunis’, het rumoer rond 
het Turkse jongetje dat tegen de zin van zijn biologische moeder bij lesbische pleegouders 
is ondergebracht; 

• gaat de Tweede Kamer, dankzij de steun van het cda aan de kabinetsplannen, akkoord met 
een verplichte eindtoets in het basisonderwijs, die in mei in plaats van in februari wordt 
afgenomen, zodat de toets minder invloed heeft op de keuze van het vervolgonderwijs;

• overhandigen pvda, d66 en GroenLinks hun voorstellen voor een nieuwe natuurwet aan 
staatssecretaris Sharon Dijksma (pvda, Economische Zaken) in de initiatiefnota Mooi 
Nederland; het moet onder andere afgelopen zijn met de plezierjacht; 

• debatteert de Tweede Kamer over het correctief referendum, maar blijkt er vooralsnog 
geen tweederde meerderheid voor te zijn; er is wel een meerderheid van de helft plus één 
(vvd, cda en sgp zijn tegen).
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April 2013

Sociaal akkoord

Het kabinet sluit een langverwacht sociaal akkoord met vakbonden en werkgevers. Volgens 
minister van Sociale Zaken Asscher zijn de afspraken ‘in beton gegoten’. Het kabinet betaalt 
wel een prijs: een deel van het regeerakkoord wordt afgezwakt (maximale uitkeringsduur ww, 
geen verplicht arbeidsquotum gehandicapten voor de werkgevers, latere versobering van het 
ontslagrecht, minder flexibilisering van het ontslagrecht enzovoorts) en het meest recente 
bezuinigingspakket van 4,3 miljard euro gaat van tafel. Het akkoord moet de economie op 
gang brengen, waardoor de schade voor de begroting beperkt kan blijven. Het akkoord is 
politiek kansrijk omdat het cda, dat belangrijk is voor een meerderheid in de Eerste Kamer, 
er welwillend tegenover staat. d66 vindt dat het kabinet te langzaam hervormt. De pvv vindt 
het akkoord ‘een links feestje’, de sp is kritisch omdat de mogelijkheid van bezuinigingen blijft 
bestaan. Overigens meent vvd-fractievoorzitter Zijlstra dat aan de eerder afgesproken extra 
bezuinigingen voor 2014 niet valt te ontkomen. Partijgenote minister Schipper relativeert de 
begrotingsnorm van 3 procent, maar komt daarop terug. Er zijn derhalve veel onduidelijkhe-
den over de reikwijdte van het akkoord.

Op 17 april debatteert de Tweede Kamer met Asscher over het akkoord. Het debat gaat 
voor een belangrijk deel over de vraag of de bezuinigingen nu definitief van de baan zijn of 
niet. Het kabinet lijkt voor enkele onderdelen van het akkoord te kunnen rekenen op wisse-
lende meerderheden in de Eerste Kamer. Alleen pvv, 50Plus en Partij voor de Dieren zien in 
geen enkel onderdeel iets positiefs. Rutte geeft overigens toe dat de bezuinigingen in augustus 
weer in beeld komen als de begrotingsnorm voor volgend jaar niet wordt gehaald.

Zorgakkoord

Werkgevers, vakbonden en kabinet slagen er ook in een ‘zorgakkoord’ af te sluiten. De voorge-
nomen bevriezing van de lonen in de zorg gaat niet door, maar de loonstijging is beperkt. De 
versobering van de langdurige zorg wordt verzacht. De fnv-bond Abvakabo wijst het akkoord 
af. Hij vindt de bezuinigingen op de thuiszorg nog steeds te ver gaan. De Tweede Kamer 
debatteert dezelfde avond nog over het akkoord. De oppositie is op onderdelen nog steeds 
kritisch. Minister Dijsselbloem van Financiën sluit extra bezuinigingen op de zorg overigens 
niet uit als het begrotingstekort in 2014 de norm van 3 procent zal overschrijden.

Vrijspraakwet 

De Eerste Kamer stemt met een krappe meerderheid van 36 tegen 35 stemmen voor de zoge-
noemde Vrijspraakwet, waardoor vrijgesproken verdachten nogmaals kunnen worden ver-
volgd als er belangrijk nieuw bewijs opduikt. Hernieuwde vervolging is alleen mogelijk als het 
misdrijf tot iemands dood heeft geleid en er opzet in het spel is. De tegenstemmers (pvda, 
GroenLinks, sp, d66, 50Plus, osf en een deel van de cda-fractie) vinden de wet in strijd met 
het klassieke rechtsbeginsel ‘ne bis in idem’ (niet twee keer voor hetzelfde).
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Teeven in de problemen

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie raakt in de problemen door de zelfmoord 
van de Russische asielzoeker Dolmatov in het uitzetcentrum in Rotterdam. Uit een rapport 
van de Inspectie Veiligheid en Justitie blijkt dat de ind niet tijdig heeft geregistreerd dat Dol-
matov in beroep was gegaan tegen de beslissing om hem geen asielstatus te verlenen. Hij had 
daarom niet vast mogen zitten. Teeven erkent dat er grove fouten zijn gemaakt, waarvoor hij 
politiek verantwoordelijk is. In een Kamerdebat legt hij hiervoor verantwoording af. Tevoren 
heeft hij zich de ergernis van enkele Kamerleden op de hals gehaald door erop te speculeren 
dat hij wel kan aanblijven; die beslissing is immers aan de Kamer.

In het debat toont Teeven enige deemoed, maar hij zegt geen genoegen te nemen met 
het voordeel van de twijfel. Hij belooft beterschap en een onafhankelijk onderzoek naar de 
manier waarop asielzoekers worden behandeld. Hij overleeft daarop een motie van wantrou-
wen die wordt ingediend door de sp, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. vvd en pvda 
spreken hun vertrouwen in de bewindspersoon uit, sgp, pvv en 50Plus steunen de motie ook 
niet. Teeven vindt de steun van twee derde van de Kamer voldoende om aan te blijven.

Correctief referendum

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemt in met het wetsvoorstel van pvda, d66 en 
GroenLinks dat een correctief, bindend referendum mogelijk moet maken. Tegen stemmen 
vvd, cda, sgp en ChristenUnie. Wanneer in de Eerste Kamer ook een meerderheid voor het 
voorstel stemt, volgt een tweede lezing, waarbij een tweederde meerderheid nodig is. Dit kan 
echter pas na de volgende Tweede Kamerverkiezingen. 

Fraude met zorg- en huurtoeslagen

Staatssecretaris Weekers van Financiën komt in aanvaring met de oppositie omdat hij geen 
antwoord kan geven op vragen over fraude met zorg- en huurtoeslagen van een bende Bul-
garen. Weekers noemt het aanvankelijk een incident, waar hij van niet wist en niet hoefde te 
weten. Enkelen van Weekers’ eigen belastingambtenaren brengen in de openbaarheid dat hij 
wel degelijk op de hoogte is gesteld. De fraude is ook te omvangrijk om als incident te worden 
afgedaan. Hij wordt in een later stadium alsnog ter verantwoording geroepen.

Troonswisseling

Op 30 april vindt de troonswisseling plaats. Koningin Beatrix tekent de akte van abdicatie in 
het Paleis op de Dam, en koning Willem-Alexander wordt ingehuldigd tijdens een verenigde 
vergadering van de Staten-Generaal in de Grote Kerk in Amsterdam. De koning legt de eed 
van trouw aan de Grondwet af. Veertien Kamerleden (vier van de sp, drie van GroenLinks, 
drie van de pvda, drie van de Partij voor de Dieren en een lid van de Onafhankelijke Senaats-
fractie) weigeren de eed of belofte aan de vorst af te leggen. De sp-parlementariërs blijven 
weg, net als pvda-senator Postema, die verhinderd is.
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En verder…

• wil de Tweede Kamer opheldering van staatssecretaris Weekers over de Wet uniformering 
loonbegrip, die beoogt de belastingen te vereenvoudigen maar die ook alle pensioenge-
rechtigden geld kost; Weekers belooft compensatie voor burgers die er te veel op achter-
uitgaan;

• verzacht het kabinet de versobering van de Nabestaandenwet omdat vvd en pvda in de 
Eerste Kamer anders op onvoldoende steun kunnen rekenen;

• debatteert de Tweede Kamer over de bijdrage (vermogensheffing) van bewoners aan de 
kosten van verpleeg- en verzorgingshuizen; uitwassen wil de Kamer vermijden; 

• dient de sp een plan van het kabinet ter reparatie van het aow-gat zelf in als initiatiefwets-
voorstel, in de hoop dat de Raad van State er niets van heel laat; de sp neemt deze unieke 
stap omdat het kabinet de maatregel als zogenaamde ‘ministeriële regeling’ wil afkondi-
gen, zodat die niet door de Raad hoeft te worden getoetst;

• haalt de motie-Klaver (GroenLinks), die de regering vraagt uiterlijk in juni 2013 een plan 
van aanpak te presenteren tegen de mogelijkheden om Nederland als belastingparadijs te 
gebruiken, een meerderheid dankzij steun van regeringsfractie pvda;

• ontvangt de Tweede Kamer, op initiatief van pvda en sp, popmusici als Kyteman, Blaud-
zun, dj Isis en Tim Knol om hun mening te horen over de besteding van de beschikbare 
gelden voor de ‘topsector creatieve industrie’; 

• stemt de Tweede Kamer in met het cda-voorstel om een parlementaire enquête te houden 
naar het functioneren van woningcorporaties; de pvv’er Van Vliet gaat die leiden; 

• deelt kroonprins Willem-Alexander in een tv-interview voorafgaand aan de troonswis-
seling mee een ceremonieel koningschap te zullen accepteren: ‘Als het wetgevingproces 
volgens de regels van de Grondwet gaat, accepteer ik alles’; 

• verandert de pvda van koers door in de Tweede Kamer het onderzoek van minister Kamp 
naar de voor- en nadelen van schaliegaswinning te steunen;

• loopt Kamervoorzitter Miltenburg boos weg uit de Tweede Kamer na de uitgesproken 
suggestie van cda-leider Buma dat zij partijdig is.

Mei 2013 

Fraude met zorg- en huurtoeslagen

Staatssecretaris Weekers stuurt een brief aan de Tweede Kamer met tekst en uitleg over de 
fraude met zorg- en huurtoeslagen waarover hij vorige maand ter verantwoording is geroe-
pen. Volgens hem is een aantal overheidsdiensten al sinds 2011 aan de slag met de fraudezaak. 
In 2012 werden achtereenvolgens Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken geïnformeerd. 
Minister Asscher werd in maart 2013 als eerste bewindspersoon ingelicht over de kwestie. 
Niemand heeft eraan gedacht Financiën op de hoogte te stellen. De oppositie is niet tevreden 
met de uitleg, ook niet omdat Weekers er later mee komt dan afgesproken, en omdat Wee-
kers de media eerder inlicht dan de Kamer. De Algemene Rekenkamer zegt dat deze Weekers 
regelmatig heeft gewaarschuwd voor specifieke frauderisico’s van het toeslagensysteem van de 
belastingdienst. 
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Half mei volgt een debat in de Tweede Kamer. Aan de vooravond van het debat maakt rtl 
Nieuws een intern document van het ministerie van Financiën openbaar met een overzicht 
van fraudes. De Tweede Kamer heeft eerder vergeefs om zo’n overzicht gevraagd. Weekers 
wekt de indruk bewust informatie te hebben achtergehouden. sp, pvv, d66, cda en Groen-
Links stellen zich hard op, onder meer omdat Weekers de relatie met zijn eigen belastingdienst 
heeft geschaad. vvd en pvda steunen de staatssecretaris. Zij wijzen op de eigen verantwoor-
delijkheid van de Tweede Kamer, die het fraudegevoelige toeslagensysteem heeft gewild en die 
op spoed heeft aangedrongen bij de invoering. Weekers benadrukt dat hij wel op de hoogte 
was van fraude met de toeslagen, maar niet van het specifieke probleem met de Bulgaren. 
Hij erkent echter zijn politieke verantwoordelijkheid. De gaten in het systeem zullen worden 
gedicht. Een motie van wantrouwen van cda, sp, d66, GroenLinks, pvv, 50Plus en Partij voor 
de Dieren wordt verworpen. 

Strafbaarstelling van illegaal verblijf

In de pvda is grote onrust ontstaan door het voornemen in het regeerakkoord om illegaal 
verblijf in Nederland strafbaar te stellen. Een meerderheid van het partijcongres heeft zich 
daartegen uitgesproken. Partijleider Samsom vindt het echter niet verstandig om dit punt 
te gaan heronderhandelen met coalitiegenoot vvd. De politieke ledenraad van de pvda gaat 

Staatssecretaris van Financiën Weekers debatteert op 23 mei 2013 met de Tweede Kamer over fraude in de 

zorg. Weekers wordt geflankeerd door minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Schippers

[Foto: anp – Phil Nijhuis]
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medio mei schoorvoetend akkoord met Samsom, mits illegaliteit niet zwaarder wordt bestraft 
dan als overtreding. Bij een misdrijf is ook hulp strafbaar. 

Fraude in de zorg

De Tweede Kamer debatteert over fraude in de zorg. In 2011 zou ongeveer een miljard euro 
onterecht zijn gedeclareerd. Minister Schippers vindt dat verzekeraars heldere overzichten 
moeten gaan verstrekken van de zorg die is vergoed, zodat de burgers zicht krijgen op de 
kosten van ziekenhuiszorg. Zij vraagt de Nederlandse Zorgautoriteit snel te komen met een 
onderzoek naar de fraudegevoeligheid van het zorgstelsel. De Kamer verwerpt een motie van 
wantrouwen tegen Schippers die door de pvv wordt ingediend omdat zij geen inzicht heeft in 
de omvang van de fraude en er niets tegen doet. Alleen de sp steunt de motie. De sp wil een 
parlementaire enquête naar de fraude; andere partijen zijn daar nog niet aan toe. 

Verantwoordingsdag

Op Verantwoordingsdag debatteert de Tweede Kamer over de bevindingen van de Algemene 
Rekenkamer. Volgens de Rekenkamer kan het kabinet niet duidelijk maken of het wel zo veel 
bezuinigt als het heeft aangekondigd. Of het kabinet in 2012 de geplande 8 miljard euro heeft 
bezuinigd, is niet na te gaan. De Tweede Kamer kan zo haar controlerende taak niet uitvoeren. 
Minister van Financiën Dijsselbloem zegt dat het kabinet op koers ligt met de bezuinigingen. 
Uit het Financieel Jaarverslag van Dijsselbloem blijkt dat door de tegenvallende economische 
ontwikkeling de belastinginkomsten 11,4 miljard euro lager zijn dan begroot; de overheid gaf 
wel 2,6 miljard minder uit dan begroot.

En verder…

• willen vvd en pvda opheldering van minister Kamp over eventueel bedrog met het certi-
ficatensysteem voor groene energie;

• zijn kabinet en Tweede Kamer boos over het feit dat Nederland 350 tot 500 miljoen euro 
extra moet bijdragen aan de begroting van de eu voor 2013; minister van Buitenlandse 
Zaken Timmermans wil bekijken of het bedrag kan worden verlaagd, maar zijn collega 
van Financiën Dijsselbloem geeft hem geen kans;

• debatteert de Tweede Kamer over matchfixing in het Nederlandse voetbal; over aard en 
omvang van het verschijnsel is echter nog weinig bekend; een Kamermeerderheid vindt 
dat te lang is gewacht met een strafrechtelijk onderzoek;

• neemt ook de Eerste Kamer een initiatiefwetsvoorstel van d66 en GroenLinks aan, waar-
door gemeenten definitief zelf mogen bepalen of en wanneer het binnen hun grenzen 
koopzondag is.
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Juni 2013

Sluiting gevangenissen teruggedraaid

De Tweede Kamer verwerpt de plannen van staatssecretaris Teeven van Justitie om een groot 
aantal gevangenissen te sluiten en veroordeelden hun straf thuis te laten uitzitten met een enkel-
band. Ook coalitiepartners vvd en pvda vinden dat misdadigers hun straf in de gevangenis 
moeten uitzitten. Teeven hoopte met elektronische detentie bijna een derde van zijn bezuini-
gingen te realiseren. Hij belooft alternatieven uit te werken. In het alternatieve plan worden acht 
gevangenissen niet gesloten. Dit plan blijkt wel politiek en maatschappelijk aanvaardbaar.

Hervormingen in de zorg

Staatssecretaris Van Rijn zet in de Tweede Kamer zijn plannen uiteen voor de hervorming 
van de langdurige zorg. Hulpbehoevenden krijgen het wettelijk recht om hun eigen zorgver-
lener te kiezen. Zij krijgen daarvoor een persoonlijk zorgbudget. De volksverzekering voor 
langdurige zorg, de awbz, wordt afgeslankt. Daarvoor in de plaats krijgen de gemeenten een 
belangrijkere taak. Ook de systematiek waarmee de zorgbehoefte wordt vastgesteld, gaat op 
de schop. In het debat blijken alleen pvv, sp en 50Plus ronduit tegen de voorstellen van de 
staatssecretaris. De andere partijen steunen ze minstens op hoofdlijnen. De exacte uitwerking 
van de plannen moet nog plaatsvinden.

Senaatsvoorzitter De Graaf treedt af

De voorzitter van de Eerste Kamer, De Graaf (vvd), blijkt te hebben voorkomen dat pvv-frac-
tievoorzitter Wilders deel zou uitmaken van de Commissie van In- en Uitgeleide bij de inhul-
diging van de koning op 30 april. Hij vreesde dat ‘het beeld van Wilders naast de koning veel 
aandacht zou hebben getrokken’, omdat de pvv-leider regelmatig kritisch is over het Konink-
lijk Huis. Daarmee heeft hij zijn politieke neutraliteit geschonden. Zowel Eerste als Tweede 
Kamer vraagt per brief om uitleg en wil ook uitsluitsel over de vraag in hoeverre Tweede 
Kamervoorzitter Van Miltenburg op de hoogte was van de manoeuvres van De Graaf; zij zaten 
immers samen in het organisatiecomité. De uitleg van de senaatsvoorzitter roept alleen maar 
meer vragen op. Hij houdt vol dat hij geen fouten heeft gemaakt. De Graaf houdt echter de eer 
aan zichzelf en treedt af omdat zijn positie onhoudbaar is geworden. Wilders: ‘Dat siert hem.’ 
Ook de andere partijen reageren instemmend. De rol van Van Miltenburg blijft onduidelijk. 

Het fiasco met de Fyra

De Tweede Kamer hoort AnseldoBreda-topman Manfellotto, fabrikant van de falende Fyra-
treinen, de hogesnelheidstreinen naar Brussel. Begin juni werd definitief de stekker uit het 
project getrokken. Manfellotto legt de verantwoordelijkheid voor het falen volledig bij de 
Nederlandse en Belgische spoorwegen. Volgens hem zijn de treinen veilig en kunnen de kin-
derziekten op afzienbare termijn worden opgelost. In het Kamerdebat met staatssecretaris 
Mansveld (Infrastructuur) en minister Dijsselbloem (Financiën) pleiten pvda, d66 en cda 
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ervoor ook ruimte te geven aan andere aanbieders op de hogesnelheidslijn dan de ns. Volgens 
de bewindslieden is dat juridisch onmogelijk. De Tweede Kamer besluit tot een parlementaire 
enquête naar de problemen met de Fyra. cda en d66 waren daar al langer voorstander van, nu 
hebben zich daar de regeringspartijen vvd en pvda bij gevoegd.

Humaner asielbeleid

Staatssecretaris Teeven van Justitie wil het asielbeleid versoepelen. Hij wil alleen nog criminele 
en agressieve asielzoekers in bewaring laten nemen. Ook belooft hij de Kamer beter te infor-
meren over de grensgevallen van het ‘kinderpardon’. Hij komt daarmee vooral coalitiegenoot 
pvda tegemoet. De pvv is mordicus tegen de voorstellen, maar ook de vvd stelt grenzen. Zo 
vindt de pvda dat meer asielzoekers in aanmerking moeten komen voor een verblijfsvergun-
ning als zij buiten hun schuld niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst. De vvd 
is daar tegen.

Bezuinigingen op de onderwijsbegroting

Van de oppositiepartijen sp, cda en d66 mogen de bezuinigingsplannen op onderwijs en 
onderzoek ter grootte van 200 miljoen de prullenbak in. d66 wil dat het hele pakket van tafel 
gaat. De ChristenUnie wil dat het godsdienstonderwijs op openbare scholen gehandhaafd 
blijft. De pvv vindt dat al dit soort subsidies moeten verdwijnen. Bussemaker houdt voet bij 
stuk. De taken van de getroffen organisaties hebben geen prioriteit meer en zij heeft het geld 
hard nodig om te herinvesteren in onder meer de kwaliteit van leraren. 

Pensioensparen

Het plan om het belastingvrije pensioensparen te versoberen, lijkt te sneuvelen in de Eerste 
Kamer. Het overleg dat het kabinet op instigatie van de senaat met de sociale partners heeft 
gevoerd, levert niets op. De sociale partners, bestuurders van de pensioenfondsen, willen geen 
centrale afspraken maken over verlaging van de pensioenpremies. De regeringspartijen hopen 
met een lagere premie de koopkracht te verbeteren en de economie te stimuleren. Het is ook 
gunstig voor de werkgevers, die twee derde van de premie betalen. De fondsen menen echter 
een lagere premie niet te kunnen dragen.

Extra bezuinigingen

Tijdens het laatste grote debat in de Tweede Kamer voor het zomerreces blijkt het kabinet nog 
niet te weten hoe het de extra bezuinigingen van 6 miljard, die nodig zijn om het begrotings-
tekort op 3 procent te krijgen, moet invullen. De oppositie had graag over concrete voorstel-
len gedebatteerd, maar die zijn er niet. Wel kan Rutte in het debat een opsomming geven van 
de verlangens. vvd-fractievoorzitter Zijlstra houdt strikt vast aan de bezuinigingseis, pvda-
leider Samsom lijkt daarentegen wat terughoudender. Intussen pleit werkgeversvoorzitter 
Wientjes ervoor de extra bezuiniging niet te laten doorgaan en de schade op te vangen door 
de verkoop van abn Amro, sns en een deel van de Gasunie. Ook fnv-voorzitter Heerts vindt 
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6 miljard te veel. Rutte en Dijsselbloem voelen niks voor de verkoop van het ‘tafelzilver’. De 
opbrengst zal tegenvallen en het is een incidentele oplossing voor een structureel probleem. 

En verder…

• schrijft Dijsselbloem in een brief aan de Tweede Kamer dat Nederland verplicht is de aan-
beveling van de Europese Commissie om in 2014 6 miljard euro extra te bezuinigen uit te 
voeren, zodat het begrotingstekort op 2,8 procent komt; eerder zei premier Rutte nog dat 
hij zou vasthouden aan een maximaal tekort van 3 procent;

• krijgt oud-premier Van Agt in de Tweede Kamer de gelegenheid sancties tegen Israël te 
bepleiten omdat dat land weigert de muur af te breken die is bedoeld om terroristische 
acties van Palestijnen te voorkomen; Van Agt verzamelde voor zijn petitie/burgerinitiatief 
Sloop de Muur 65.000 handtekeningen;

• zegt Bonis (pvda) haar lidmaatschap van de Tweede Kamer op; de buitenlandwoord-
voerster zou conflicten hebben gehad met partijgenoot minister Timmermans van Bui-
tenlandse Zaken over Israël en Turkije; Bonis’ zetel wordt overgenomen door Van Laar; 
Cegerek wordt beëdigd als nieuw Kamerlid voor de pvda;

• zoekt staatssecretaris Dekker (ocw) bij de oppositie steun voor zijn plannen met de 
publieke omroep; hij staat onder andere welwillend tegenover de mogelijkheid levensbe-
schouwelijke programma’s te blijven maken;

• trekt het kabinet 600 miljoen uit voor werkloosheidsbestrijding;
• stelt Segers (ChristenUnie) voor naast de parlementaire enquête en het parlementaire 

onderzoek de ‘parlementaire ondervraging’ in te voeren, waarbij mensen onder ede in een 
vaste Kamercommissie kunnen worden gehoord;

• wil pvda-fractieleider Samsom dat het kabinet de burger ‘verleidt’ om zijn geld uit te 
geven, zodat de economie weer op gang komt; eerder deed Rutte al zo’n oproep aan de 
burger; ook pensioenfondsen en woningcorporaties zouden volgens Samsom meer geld 
moeten vrijmaken; de oppositie reageert unaniem kritisch;

• heeft Schultz van Haegen volgens de Volkskrant bij haar aantreden in 2010 als minister van 
Infrastructuur en Milieu niet aan premier Rutte gemeld dat haar man aandelen bezat in 
een bedrijf dat nauwe banden onderhield met haar ministerie; de minister ontkent dat, 
maar de Kamer wil opheldering.

Juli 2013

Prostitutiewet in de senaat verworpen

De Eerste Kamer verwerpt een nieuwe ontwerp-Prostitutiewet. Zij wil af van de daarin opge-
nomen registratieplicht die prostituees verplicht zich te melden bij hulpverleners, die signalen 
van dwang zouden kunnen opvangen. Volgens tegenstanders zou die registratieplicht niet 
werken. Ook ziet zij niets in de zogenoemde ‘vergewisplicht’ die de klant verplicht zich ervan 
te vergewissen dat de sekswerker legaal opereert. Het voorstel voor een vergunningenstelsel 
voor de branche en een verhoging van de minimumleeftijd voor prostituees van 18 naar 21 
jaar blijft gehandhaafd.
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En verder…

• blijkt Schultz van Haegen zich bij haar aantreden als minister geheel aan de regels te 
hebben gehouden met betrekking tot de zakelijke banden die haar echtgenoot zou 
onderhouden met haar ministerie;

• verzoekt de Tweede Kamer het kabinet in een motie een oplossing te zoeken voor de 
continuïteit van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, dat door bezuinigingen 
op de onderwijsbegroting zwaar wordt getroffen; de motie wordt gesteund door alle 
fracties in de Kamer behalve die van de pvv;

• wordt Broekers-Knol (vvd) na drie stemronden de nieuwe voorzitter van de Eerste 
Kamer; de andere kandidaten waren Franken (cda), Ter Horst en Linthorst (beide 
pvda);

• verwerpt de Eerste Kamer met ruime meerderheid een initiatiefvoorstel van Heijnen 
(pvda) dat inkrimping van gemeenteraden beoogt; alleen 50Plus en vvd stemmen voor; 

• treedt het vvd-Tweede Kamerlid Houwers terug in verband met een onderzoek van de 
Rijksrecherche naar het vermoeden dat hij onjuiste inkomensgegevens heeft verstrekt 
aan een financiële instelling bij het afsluiten van een hypotheek; hij wordt in september 
opgevolgd door Heerema.

Augustus 2013

Extra bezuinigingen

Medio augustus presenteert het Centraal Planbureau teleurstellende financieel-economi-
sche cijfers. De economie blijft krimpen. Het begrotingstekort bedraagt naar verwach-
ting in 2014 3,9 procent. Het kabinet zou 9 miljard euro extra moeten bezuinigen om te 
voldoen aan de eu-norm van een begrotingstekort van maximaal 3 procent. Toch houdt 
minister van Financiën Dijsselbloem vast aan het eerder vastgestelde bedrag van 6 miljard. 
De onderhandelingen met d66 en GroenLinks over de bezuinigingen worden echter opge-
schort tot na Prinsjesdag. De oppositie zou te hoge eisen stellen. Maar als de Eerste Kamer 
dwarsligt, dreigt een impasse.

Syrië

In het conflict tussen Syrische opstandelingen en het regime van president Assad komen 
honderden burgers om door een aanval met gifgas in Damascus. De Verenigde Staten, 
Groot-Brittannië en Frankrijk houden Assad verantwoordelijk en dreigen met een vergel-
dingsactie. Het kabinet vindt bij monde van Rutte en Tmmermans dat eerst de exacte feiten 
op tafel moeten worden gebracht door ter plekke aanwezige inspecteurs van de Verenigde 
Naties. Militair ingrijpen behoeft volgens hen een mandaat van de Verenigde Naties, maar 
Rusland en China blokkeren dat. Tijdens een spoeddebat blijkt dat een Kamermeerderheid 
de lijn van het kabinet volgt. Alleen de pvv en sp verwerpen militair ingrijpen in Syrië.

B_BOOM090 parlementaire geschiedenis 2013 binnenwerk.indd   203 28-10-13   16:57



204

JAN RAMAKERS

En verder…

• wil sp-leider Roemer dat het kabinet de stukken voor Prinsjesdag de week eraan vooraf-
gaand aan de Kamer overhandigt; het kabinet wil daar niet aan omdat het vreest dat de 
inhoud hiervan zal uitlekken naar de pers;

• verlaat Hilkens (pvda) na anderhalf jaar de Tweede Kamer; fractieleider Samsom zou 
individuele fractieleden te weinig ruimte geven; naar Hilkens’ eigen zeggen ‘strookt de 
manier waarop ik invulling wil geven aan de idealen helaas niet met de wijze waarop ik 
politiek kan bedrijven’.
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De voorgeschiedenis van tweehonderd jaar monarchie

Frans Grijzenhout, Niek van Sas en Wyger Velema (red.), Het Bataafse experiment. Politiek en 
cultuur rond 1800 (Vantilt; Nijmegen 2013) isbn 978 94 6004 132 7, 373 p., prijs: € 32,50
Edwina Hagen, President van Nederland. Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825) (Balans; 
Amsterdam 2012) isbn 978 94 600 3307 0, p. 357, prijs: € 29,95
Lotte Jensen, Verzet tegen Napoleon (Vantilt; Nijmegen 2013) isbn 978 94 6004 125 9, 223 p., 
prijs: € 17,50
Edwin van Meerkerk, De gebroeders Van Hogendorp. Botsende idealen in de kraamkamer van 
het Koninkrijk (Atlas Contact; Amsterdam en Antwerpen 2013) isbn 978 90 450 1933 8, 316 p., 
prijs: € 29,95
Joris Oddens, Pioniers in schaduwbeeld. Het eerste parlement van Nederland 1796-1798 (Vantilt; 
Nijmegen 2012) isbn 978 94 6004 109 9, 556 p., prijs: € 27,50
Mart Rutjes, Door gelijkheid gegrepen. Democratie, burgerschap en staat in Nederland 1795-1801 
(Vantilt; Nijmegen 2012) isbn 978 94 6004 108 2, 272 p., prijs: € 22,50
Diederick Slijkerman, Wonderjaren. Gijsbert Karel van Hogendorp, wegbereider van Nederland 
(Prometheus-Bert Bakker; Amsterdam 2013) isbn 978 90 351 3799 8, 278 p., prijs: € 19,95
Wilfried Uitterhoeve, 1813 – Haagse bluf. De korte chaos van de vrijwording (Vantilt; Nijmegen 
2013) isbn 978 94 6004 121 1, 405 p., prijs: € 25,00

In haar laatste troonrede wees koningin Beatrix op de nationale viering van tweehonderd jaar 
koninkrijk die in november 2013 begint. Ten onrechte dichtte zij het initiatief voor de gebeur-
tenissen van 1813 toe aan prins Willem Frederik, de latere koning Willem i. De proclamatie die 
hij uitvaardigde, was, net zoals de troontrede, door een ander geschreven. Ook in de troonrede 
van 1997 bleek de historische kennis van de schrijver van de koninklijke toespraak niet over-
een te stemmen met de actuele opvatting van de historische wetenschap. Toen was de viering 
van het honderdvijftig jarige bestaan van de ‘grondwet van 1848, die de grondslag legde voor 
onze parlementaire democratie’, reden om te verwijzen naar het vaderlands verleden. Het 
betrof in wezen echter een grondwetswijziging, waarmee Thorbecke en zijn medestanders 
zorgden voor de herintroductie van een democratisch bestel dat al in de eerste Nederlandse 
grondwet van 1798 was vastgelegd.

In de afgelopen decennia heeft de geschiedschrijving over de periode voorafgaand aan 1813 
een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Traditionele beelden zijn ontdaan van negentiende-
eeuwse Oranjemythes en door de ervaringen van de Tweede Wereldoorlog gekleurde oordelen. 
Het herwinnen van de onafhankelijkheid, de vestiging van het koninkrijk en de democratische 
grondwetshervorming van Thorbecke worden niet meer los gezien van hun schatplichtigheid 
aan de periode van de Nederlandse Revolutie (1783-1799), de Bataafse Republiek (1795-1806) 
en het napoleontische tijdvak (1806-1813). Recente wetenschappelijke publicaties benadrukken 
juist de betekenis van deze tijdvakken voor de vorming van het moderne Nederland.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw vond al een herwaardering plaats van de patriot-
tentijd (1780-1787) en beklemtoonden historici de eigenheid van de Nederlandse democra-
tiseringsbeweging die voorafging aan de Franse revolutie. In de volgende jaren groeide het 
aantal wetenschappelijk publicaties over het eind van de achttiende eeuw, waarbij naast poli-
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tieke aspecten vooral ook de culturele ontwikkelingen aandacht kregen. Dit culmineerde in 
een groot onderzoeksproject waarvan de synthese 1800: Blauwdrukken voor een samenleving 
(2001) van de Utrechtse historici Joost Kloek en Wijnand Mijnhardt het slotakkoord was. 
Vanuit een cultureel perspectief zagen zij een evolutionair proces zonder heftige rupturen. 
Uiteindelijk bestond er volgens hen meer continuïteit dan eerder werd verondersteld en rela-
tiveerden zij de breuk waarmee de jaren 1795-1813 omgeven werden. Ook constateerden zij 
– tegen de historiografische stroom in – een grote invloed en afhankelijkheid van de ontwik-
kelingen in Frankrijk.

Tegenover deze Utrechtse richting ontwikkelde zich een Amsterdamse school onder lei-
ding van Niek van Sas en Wyger Velema. Zij entameerden onderzoek waarin de politiek van 
de jaren 1795-1800, oftewel de eerste Nederlandse democratie, centraal staat. Het resultaat 
hiervan kreeg recentelijk vorm in een drietal boeken: twee dissertaties over het parlement van 
de Bataafse Republiek en een bundel die kan worden gezien als een synthese van deze Amster-
damse politieke benadering.

In Pioniers in schaduwbeeld van Joris Oddens wordt de geschiedenis van het eerste Neder-
landse parlement geanalyseerd. Het betreft hier de Eerste Nationale Vergadering, die op  
1 maart 1796 voor het eerst bijeenkwam, de Tweede Nationale Vergadering – gekozen nadat 
het eerste grondwetsontwerp tijdens een referendum door de bevolking verworpen was – 
en de Constituerende Vergadering, die na een staatsgreep en zuivering op 22 januari 1798 
als rompparlement zorgde voor de eerste grondwet. De verkiezing van het eerste parlement 
geschiedde op getrapte wijze in 126 districten met in totaal 3764 grondvergaderingen, één per 
vijfhonderd inwoners. Alle mannen ouder dan twintig jaar die niet onder curatele van de 
staat stonden of staatssteun ontvingen, mochten stemmen nadat zij verklaard hadden dat zij 
geloofden in de oppermacht van het volk. Zodoende was er een vertegenwoordiging van één 
volksrepresentant per 15.000 inwoners, wat neerkomt op een vrij directe democratie.

Oddens beschrijft uitvoerig de achtergronden van de eerste Nederlandse volksvertegen-
woordigers en de werkwijze, de commissies en de procedures van het parlement. Dat geeft 
inzicht in de ontwikkeling van de politieke cultuur in de prille democratie. Ook Oddens’ 
analyse van het constitutionele debat, de belangrijkste taak van de Nationale Vergadering, 
geeft een goed beeld van de praktijk van het parlement. De auteur behandelt verder de vor-
ming van facties in het parlement en pleit ervoor dit laatste proces te betrekken in studies 
naar het ontstaan van politieke partijen. De dissertatie vormt een goed leesbaar handboek 
dat als uitgangspunt kan dienen voor verder onderzoek naar deze volksvertegenwoordiging. 
In afwijking van de Utrechtse lijn stelt Oddens dat de Nederlandse parlementariërs niet aan 
de leiband van Frankrijk liepen, maar dat zij hun contacten met vertegenwoordigers van de 
Franse Republiek gebruikten voor hun binnenlandse politieke strijd. Hoewel een cultuurhis-
torische benadering als belangrijke vernieuwing wordt nagestreefd in Oddens’ onderzoek, 
blijft deze door het vooropstellen van de meer organisatorische analyse in de opzet enigszins 
verborgen in het betoog.

Waar Oddens het parlement als instituut vanuit de politieke praktijk benadert, hanteert 
Mart Rutjes in zijn proefschrift over de politiek van de Bataafse Republiek een ideehistorisch 
perspectief. In Door gelijkheid gegrepen neemt hij de ontwikkeling van het politieke vocabu-
laire onder de loep. Geïnspireerd door de begripshistorische theorie van Reinhart Koselleck 
behandelt hij de begrippen in hun politieke en sociale context. Door de politieke taal te zien 
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als een samenhangend geheel en niet te redeneren vanuit losse woorden, geeft Rutjes een ver-
frissende toevoeging aan het debat over wat Koselleck de Sattelzeit noemde, de periode tussen 
1750 en 1850 waarin begrippen een diepgaande betekenisverandering ondergingen en vorm 
gaven aan het moderne politieke denken. Centraal in zijn studie staan begrippen als eenheid, 
democratie, staat, republicanisme en burgerschap. Uiteindelijk is het radicale gelijkheidside-
aal van de Bataafse revolutionairen bepalend geweest voor de grote veranderingen die in het 
korte bestek van de Bataafse Republiek tot stand werden gebracht en waarvan de eenheids-
staat en de scheiding tussen kerk en staat belangrijke gevolgen zijn geweest.

Aanvankelijk bedoeld als een synthese van het onderzoeksproject naar de eerste Neder-
landse democratie, is de bijzonder fraai geïllustreerde bundel Het Bataafs experiment gewor-
den tot een vlootschouw van de Amsterdamse school. Onder redactionele leiding van Van 
Sas, Velema en kunsthistoricus Frans Grijzenhout geven negen auteurs een caleidoscopische 
blik op de veelkleurige facetten van de politiek en cultuur rond 1800. Enerzijds wordt de blik 
gericht op de politieke strijd in het Bataafse parlement – met aandacht voor politieke ideolo-
gie, voor opvattingen over de rechtsorde, voor de betekenis van godsdienst in de politiek en 
voor de buitenlandspolitieke koers –, anderzijds wordt er een brug geslagen naar de politieke 
cultuur. Juist in dit tweede deel biedt de bundel de meest innovatieve inzichten. De rol van en 
beeldvorming over de vrouw, de politieke satire en vooral de relatie tussen politiek en litera-
tuur zorgen voor een breed beeld op dit tijdvak waarin alles politiek leek. Het was ook een 
beladen periode waaraan in latere autobiografieën selectief herinnerd werd. Terecht merken 
de samenstellers aan het slot van hun inleiding op dat juist in de periode 1795-1813 – en niet 
daarna – het fundament werd gelegd voor ‘het moderne Nederland, zowel wat betreft poli-
tieke orde als qua nationale identiteit’.

Een belangrijk thema waaraan in de geschiedschrijving tot nu toe nog nauwelijks of geen 
aandacht is besteed, vormt de teloorgang van de Bataafse democratie. Na 1801 leek deze vrijwel 
geluidloos, vanzelfsprekend en zonder tranen te grave te zijn gedragen, om na 1848 geleidelijk 
weer op te staan en pas in 1917 met het algemeen mannenkiesrecht weer een vergelijkbaar niveau 
te bereiken. Opmerkelijk is dat de studies over de periode na 1801 vooral biografisch van aard zijn.

Onder druk van keizer Napoleon werd in 1805 Rutger Jan Schimmelpenninck aangewezen 
als raadspensionaris van het Bataafse Gemenebest, zoals de Bataafse Republiek toen officieel 
werd genoemd. Over Schimmelpenninck zijn in de loop der tijd diverse biografieën geschre-
ven. De Amsterdamse historica Edwina Hagen voegt daar met President van Nederland een 
nieuwe aan toe. De titel is in zekere zin een anachronisme, maar wijst onbedoeld op een 
belangrijk aspect van de Nederlandse geschiedenis. Vanaf 1588 tot 1806 was Nederland een 
republiek, maar alleen het laatste jaar kende het een functionaris die aangemerkt kan worden 
als een soort president. Het model van de presidentiële republiek lijkt in het huidige politieke 
discours het enige alternatief voor een monarchie, terwijl de Nederlandse geschiedenis ook 
een andere optie biedt. Het vernieuwende van Hagens biografie is de aandacht die wordt 
geschonken aan het persoonlijke in het politieke leven van Schimmelpenninck. Op basis van 
onderzoek in de archieven van de familie Schimmelpenninck schetst Hagen een beeld van een 
welbespraakte revolutionair die onder de Bataafse Republiek carrière maakte als diplomaat en 
uiteindelijk door zijn eigen ijdelheid en politieke intriges te gronde ging.

Ook het napoleontisch tijdvak dat na Schimmelpenninck volgde, mocht zich het afgelo-
pen decennium in hernieuwde belangstelling verheugen. Het meest opmerkelijke resultaat 
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van de recente studies is dat koning Lodewijk Napoleon nu gezien wordt als voorloper van 
het moderne koningschap, met als kenmerk onder andere de vorst als benaderbare leider en 
trooster van het volk. Meer aandacht voor de val van keizer Napoleon in 1813 en de geboorte 
van de Oranjemonarchie zijn de nieuwste ontwikkelingen in deze honger naar jubilea.

In de studies van Johan Joor, De adelaar en het lam (2000), en Mathijs Lok, Windvanen 
(2009), wordt al de aandacht gevestigd op de politieke onrust in Nederland en de opportunis-
tisch ogende houding van bestuurders tijdens de napoleontische periode. Lotte Jensens Verzet 
tegen Napoleon biedt hierop een belangrijke aanvulling door het verzet van schrijvers te ana-
lyseren. In het literaire vertoog ontwikkelde zich volgens Jensen het Nederlandschap en rijpte 
de geestelijke bodem voor een hernieuwde onafhankelijkheid. Haar benadering sluit aan bij de 
verbreding van de politieke geschiedenis, zoals ook in Bataafs experiment is toegepast.

Terwijl Jensen de culturele en geestelijke rijpheid voor een nieuw Nederland vooropstelt, 
geeft Wilfried Uitterhoeve in 1813 – Haagse bluf vooral gewicht aan de kracht van het evene-
mentiële in de politiek. Onverwachte gebeurtenissen en acties van individuen lijken bij hem 
de loop van de geschiedenis te bepalen. Na de dramatische nederlaag tijdens de Volkerenslag 
bij Leipzig stortte Napoleons rijk als een kaartenhuis in elkaar. In het Nederlandse deel van 
het keizerrijk ontstond een machtvacuüm. In een aantal vestingen hielden Franse troepen 
stand, terwijl bestuurders in de meeste steden niet wisten wat de toekomst zou brengen. Uit-
terhoeve beschrijft de ontwikkelingen in 24 plaatsen in de periode november 1813 tot mei 1814. 
Het was zeker geen vreedzame overgang. Terwijl prins Willem Frederik op 30 november voet 
op het strand van Scheveningen zette, sneuvelden in Arnhem meer dan dertienhonderd Fran-
sen en Pruisen bij een gevecht rond de Rijnpoort. Uiteindelijk was het krachtdadig optreden 
van het Driemanschap Van Hogendorp, Van der Duyn van Maasdam en Van Limburg Stirum 
beslissend voor de toekomst van Nederland: een synthese tussen de oude orde, de verworven-
heden van de revolutie en het napoleontische bestuursmodel.

Opmerkelijk is de aandacht voor de rol van Gijsbert Karel van Hogendorp in de geschied-
schrijving. Door een tweetal biografieën krijgt hij de positie van vader van het nieuwe Neder-
land. In Wonderjaren van Diederick Slijkerman wordt hij neergezet als de ten onrechte onbe-
kend gebleven staatsman die een plaats verdient tussen Schimmelpenninck en Thorbecke. 
In bepaalde opzichten was en is Van Hogendorp inderdaad een miskende grootheid. Zijn 
verdiensten worden – als we bijvoorbeeld naar de troonrede kijken – nu toegeschreven aan de 
latere koning Willem i, die hem na bewezen diensten terzijde schoof.

Verrassender en vernieuwender is de dubbelbiografie De gebroeders Van Hogendorp van 
Edwin van Meerkerk. Door naast de orangistische Gijsbert Karel zijn revolutionaire broer 
Dirk te plaatsen, krijgen beide karakters meer diepgang. Anders dan Slijkerman heeft Van 
Meerkerk zijn studie gebaseerd op nieuw bronnenonderzoek, waardoor een nieuw en rijker 
beeld naar voren komt. Het dubbelportret doet ook meer recht aan de periode waarin het 
nieuwe Nederland geboren werd en sluit daarmee aan op de actuele stand van de historische 
wetenschap.

In 1913 werd honderd jaar onafhankelijkheid groots herdacht. Het was een jaar waarin 
de eenheid van Nederland onder de Oranjes paste in het alom in Europa aanwezige natio-
nalisme. De natiestaat en de legitimering van de Oranjemonarchie stonden centraal. De ver-
diensten en betekenis van de revolutionaire en napoleontische perioden die voorafgingen aan 
hun vestiging in 1813, werden verzwegen of in een negatief daglicht gesteld. Vijftig jaar later, in 
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1963, liep de herdenking uit op een grote flop. Nationalisme was na de Tweede Wereldoorlog 
besmet geraakt. Nu, in een periode waarin de Europese eenheid niet meer als een vanzelf-
sprekendheid wordt gezien en nationale eigenheid opnieuw gearticuleerd wordt, zullen de 
herdenkingsactiviteiten wellicht een vruchtbaardere voedingsbodem vinden. Het is echter te 
hopen dat hierbij stereotyperingen en verdoezelingen, zoals die van de negentiende eeuw, niet 
de boventoon gaan voeren. De Grondwet van 1814 was immers niet democratisch en wat ver-
nieuwend was aan het staatsbestel van na 1813 was tijdens de Nederlandse Revolutie bedacht. 
Verworvenheden van de eerste grondwet, de staatsregeling van 1798, zoals volkssoevereiniteit 
en mensenrechten, zijn niet of pas door latere grondwetswijzigingen in onze constitutie ver-
ankerd. De parlementaire geschiedenis van Nederland begon niet in 1848, maar is meer dan 
een halve eeuw ouder.

Joost Rosendaal

De troonswisseling in boeken

Stijn Aerden en Wim Koesen, Van Willem tot Willem. Een kleine geschiedenis van Oranje (Tho-
mas Rap; Amsterdam 2013) isbn 978 90 600 5873 2, 224 p., prijs € 17,90
Jacco Alberts, De Nederlandse monarchie. 200 jaar Koninkrijk in acht affaires (Veen Media; 
Diemen 2013) isbn 978 90 8571 374 9, 156 p., prijs € 24,95
Lars Andersson, Lukas Burgering en Heidi Wulfsen, Ik zal handhaven. Beatrix, koningin in een 
veranderd land (Boom; Amsterdam 2013) isbn 978 94 6105 659 7, 303 p., prijs € 19,90
Han van Bree (red.), Beatrix, koningin der Nederlanden (Spectrum; Utrecht 2013) isbn  
978 90 003 2094 3, 192 p., prijs € 29,99
Jutta Chorus, Beatrix. Dwars door alle weerstand heen (Atlas Contact; Amsterdam 2013) isbn 
978 90 254 3202 7, 384 p., prijs € 19,95
Ernst Hirsch Ballin, De Koning. Continuïteit en perspectief van het Nederlandse koningschap 
(2de herziene druk, Boom; Den Haag 2013) isbn 908 90 8974 775 4, 77 p., prijs € 14,95
Jan Hoedeman en Remco Meijer, Willem-Alexander. Van prins tot koning (Atlas Contact; 
Amsterdam 2013, herdruk van Willem iv. Van prins tot koning uit 2010) isbn 978 90 450 2454 7, 
392 p., prijs € 19,95

En toen kwam de troonswisseling toch nog onverwacht. Dat was in elk geval vervelend voor 
sommige auteurs en uitgevers. Sommigen besloten de kat uit de boom te kijken. Anderen gok-
ten en… vergisten zich. Zo beschikten Jan Hoedeman en Remco Meijer kennelijk over harde 
informatie dat koningin Beatrix in 2009 zou aftreden. Daarom verrichtten de twee Volkskrant-
redacteuren in 2008 onderzoek voor een biografie van prins Willem-Alexander. Toen de troons-
afstand uitbleef, besloten zij hun boek begin 2010 uit te geven onder de titel Willem iv. Van prins 
tot koning. Drie jaar later verscheen Willem-Alexander. Van prins tot koning. Het gaat om een 
geactualiseerde herdruk, al doet de tekst soms nog gedateerd aan. Waarom handhaafden de 
auteurs de openingszin uit de eerste druk: ‘Prins Willem-Alexander was begin 2009 klaar om 
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koning te worden.’ Jammer is ook dat zij niet vertellen waarop hun overtuiging was gebaseerd 
dat Beatrix in 2009 zou aftreden. Maar voor de rest heeft het boek niets aan kwaliteit ingeboet. 
Het gaat natuurlijk niet om een echte biografie. Willem-Alexander was in 2009 pas 42 jaar en 
moest nog beginnen aan zijn belangrijkste werk. Het boek gaat dus vooral over de opleiding 
van de kroonprins. De conclusie daarover is anno 2013 niet veranderd. De auteurs menen dat 
de ‘politieke antenne’ van Willem-Alexander weliswaar niet altijd goed functioneert, maar dat 
de kans toch groot is dat zijn missie zal slagen – mits hij omgeven wordt door ‘adviseurs van 
kaliber’.

Ook Beatrix, koningin der Nederlanden, over verschillende aspecten van Beatrix’ koning-
schap, lijkt oorspronkelijk te zijn geschreven voor een troonswisseling in een recent verleden. 
Officieel is het fraai geïllustreerde boek uitgebracht ter ere van Beatrix’ 75ste verjaardag. Het 
veelvuldig gebruik van de voltooid verleden tijd, dat eerder past bij een afscheid dan bij een 
jubileum, doet vermoeden dat het enige tijd in de bureaulade heeft gelegen voor een abdicatie 
die niet kwam. De pogingen om de tekst met het oog op het naderende jubileum te actualiseren 
en aan te passen zijn wat halfslachtig uitgevoerd. In het hoofdstuk over monarchie en politiek 
kreeg de wijziging in 2012 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer – waardoor de 
Koning buitenspel kwam te staan bij kabinetsformaties – nog wel een plaats. Maar in de inlei-
ding vertonen de opmerkingen over Beatrix’ rol in de politiek tekenen van haastige correctie: 
‘Na de verkiezingen is (of moeten wij zeggen: was?) ze ook betrokken bij de vorming van nieuwe 
kabinetten. Ze voert gesprekken met alle betrokkenen en benoemt (in)formateurs.’

Oud-minister Ernst Hirsch Ballin werd niet verrast door de troonswisseling, maar door 
de staatsrechtelijke ontwikkelingen. Begin 2012 verscheen zijn De Koning. Continuïteit en per-
spectief van het Nederlandse koningschap, kort nadat de Kamer de procedure voor de kabi-
netsformatie had gewijzigd. Het erudiete en leesbare boek kreeg in de pers veel aandacht, 
niet alleen omdat de auteur nog betoogde dat de Kamer waarschijnlijk niet zou instemmen 
met de wijziging, maar ook omdat hij meende dat het zou gaan om een heilloze weg. Wilde 
de motie-Kolfschoten uit 1971 immers niet hetzelfde en was de Kamer ook toen niet met de 
staart tussen de benen naar het paleis teruggekeerd? De formatie van het kabinet-Rutte ii in 
de herfst van 2012 liet echter een andere uitkomst zien. In de tweede, herziene uitgave van zijn 
boek erkent de auteur zijn vergissing, maar herhaalt hij zijn waarschuwing. Ditmaal luidt zijn 
betoog dat de zwakke stee van het kabinet-Rutte ii – onvoldoende steun in de Eerste Kamer – 
een gevolg is van het wegvallen van de regie van het staatshoofd. Dat is merkwaardig. Ook in 
het verleden is toch wel eens een zwak kabinet gevormd? Het is de vraag waarom Hirsch Ballin 
zo de nadruk legt op de rol van de Koning bij kabinetsformaties. Zijn stelling is namelijk dat 
de betekenis van het koningschap in de eenentwintigste eeuw ligt in het verbindende karakter 
ervan en dat deze daarom geheel los moet staan van de politiek. Als zodanig zou het boek de 
bron hebben kunnen vormen van de gedachten over het koningschap die Willem-Alexander 
formuleerde aan de vooravond van zijn inhuldiging.

Lars Andersson, Lukas Burgering en Heidi Wulfsen waren in 2005 als programmamakers 
betrokken bij de nos-documentaire 25 Kroonjaren. Zij besloten hun ervaringen te gebruiken 
voor een studie van ‘het koningschap van Beatrix’ en gingen te rade bij tientallen oud-politici, 
wetenschappers en ooggetuigen. Helaas blijft de beloofde ‘inhoudelijke analyse’ over de poli-
tieke invloed van de koningin uit. De lezer wordt overspoeld door een lawine van citaten uit 
de interviews, terwijl de opvattingen van de auteurs een wat vrijblijvend karakter houden en 
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meestal niet veel verder gaan dan: ‘binnen de grenzen die de constitutionele rol haar toelaat, 
wil ze in woord en daad inhoud uitstralen’. Interessante uitspraken zijn er zeker – al zijn ze 
lastig terug te vinden in het chaotisch opgezette verhaal. Zo maakt oud-minister Pronk een 
mooie vergelijking tussen Juliana en Beatrix: ‘Juliana had een journalistieke stijl van vragen. 
Een antwoord kreeg een vervolgvraag en zo ontstond een volledig gesprek. Bij Beatrix was dat 
anders. Die ging discussies aan waarbij ze ook stellingen innam. Ze stelde niet alleen vragen. 
Ze gaf geen opdrachten, ze bestreed niet, maar ging in discussie.’

Heel wat geslaagder is Beatrix. Dwars door alle weerstand heen van de journaliste Jutta 
Chorus. Ook zij baseert zich vooral op interviews, maar zij weet daarmee een mooi verhaal te 
vertellen. De nadruk in haar boek ligt niet op het koningschap maar op het privéleven. Vooral 
Miente Boellaard, hofdame sinds 1981, geeft onverwacht veel details prijs uit het dagelijks 
bestaan in het paleis. Een probleem is dat Chorus de koningin niet zelf heeft gesproken, maar 
haar wel letterlijk aan het woord laat, en dat gebeurt te vaak zonder bronvermelding. Zo zou 
Beatrix in 2004 boos zijn geweest over het interview met prins Bernhard dat kort na diens 
dood verscheen in de Volkskrant. De koningin zou hebben gerept van hoogverraad. Chorus 
noteert verder: ‘“Welke man hebben we eigenlijk begraven”, zei ze.’ Een ander even opmerke-
lijk als oncontroleerbaar voorbeeld: na een bezoek aan Soestdijk zou prinses Máxima hebben 
gezegd: ‘Bernhard is de opperaap op de rots.’

Ook het Historisch Nieuwsblad deed een duit in het zakje. Medewerker Jaco Alberts bun-
delde voor zijn De Nederlandse monarchie acht vlot geschreven opstellen over ‘affaires’ die in 
de vergetelheid zijn geraakt, zoals de tiendaagse veldtocht van Willem i en de inmenging van 
Wilhelmina in de neutraliteitspolitiek tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het achtste en laat-
ste hoofdstuk – over de politieke complicaties rond het huwelijk van Willem-Alexander en 
Máxima in 2000-2001 – verscheen in 2001 niet in hn maar in nrc Handelsblad. Het is het 
enige opstel in het boek waarvoor de auteur – overigens samen met Gijsbert van Es – eigen 
onderzoek deed. Op basis van anonieme bronnen slaagden zij erin een aannemelijke recon-
structie te maken vanuit verschillende gezichtspunten. Het is naar mijn mening nog steeds de 
beste beschouwing over deze politiek brisante ‘affaire’.

Veel minder pretentie heeft Van Willem tot Willem. Een kleine geschiedenis van Oranje van 
Stijn Aerden en Wim Koesen. Zij schreven eerder biografieën van Rijk de Gooyer en Willem 
Ruska. Hun nieuwste boek betreft een hink-stap-sprong door de vaderlandse geschiedenis. 
Waar het verhaal precies over gaat, is niet helemaal duidelijk. De pikante aspecten van het 
leven van de Oranjes voeren in elk geval de boventoon. Het is vooral onderhoudend verteld. 
De lezer moet wel de nodige fouten voor lief nemen – de uitleg van de Luxemburgse kwestie 
zou het tentamen parlementaire geschiedenis niet hebben gepasseerd – en zich niet storen 
aan de flauwe grappen. Zoals de openingszin van een paragraaf over Willem ii: ‘De Held van 
Waterloo was nog vrijgezel – een mens kan ook niet alles tegelijk.’

Al bij al valt de oogst van boeken bij de troonswisseling een beetje tegen. Het wachten is op 
de publicaties rond de tweehonderdste verjaardag van de monarchie. Die gebeurtenis komt in 
elk geval minder onverwacht.

Jan Willem Brouwer
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Honderdvijftig jaar parlementaire geschiedenis1 

J.Th.J. van den Berg en J.J. Vis, De eerste honderdvijftig jaar. Parlementaire geschiedenis van 
Nederland 1796-1946 (Bert Bakker; Amsterdam 2013) isbn 978 90 351 2847 7, 786 p., prijs:  
€ 39,95

Joop van den Berg en Jan Vis hebben een tour de force verricht door in één band honderd-
vijftig jaar parlementaire geschiedenis te beschrijven. Het is parlementaire geschiedenis in 
klassieke stijl, die aansluit bij het aloude werk van de vrijzinnig-democraat P.J. Oud. Het is 
tevens voor het eerst sinds Oud (en diens bewerkers Jac Bosmans en Alexander van Kessel) dat 
de parlementaire geschiedenis over een lange periode in één boek bijeengebracht is. Anders 
dan Oud en andere oudere parlementair historici begint De eerste honderdvijftig jaar echter 
in 1796. De titel van het boek klinkt als een echo van Ouds Honderd jaren, maar is kritisch, als 
een programma. In het eerste deel van het boek, door Van den Berg, proef je de oud-docent 
die zijn studenten uitlegt dat de Bataafse Tijd ten onrechte is vergeten en die dat nu mede op 
basis van de meest recente literatuur rechtzet. Daarmee verheft het boek zich meteen boven 
de simpele samenvatting van de parlementaire geschiedenis.

Origineel in vergelijking met hun voorgangers is verder – vooral in het eerste deel – de 
grote nadruk op de Grondwet als kader voor de politiek. Dat is verhelderend, want zo wordt 
het politieke bedrijf van alledag in een breder verband geplaatst. Maar Van den Berg draaft wel 
wat door als hij het onderscheid tussen grondwetsherziening en een nieuwe grondwet geheel 
relativeert. Dat Thorbecke in 1848 een grondwet herzag in plaats van een nieuwe opstelde, is 
wezenlijk voor zijn hele politiek geweest; omgekeerd sloot de Grondwet van 1814 wellicht aan 
bij voorgangers, maar was deze als een geheel nieuwe grondwet bedoeld. Bij die stelling zie je 
de docent voor je die zijn studenten met succes prikkelt tot nadenken, maar in een handboek 
doet het wat geforceerd aan.

Overtuigender is het pleidooi om de patriot Willem Ockerse als schepper van de 
Staatsregeling van 1796 op één lijn te zetten met Van Hogendorp en Thorbecke. Ook verder 
valt de (her)waardering van hoofdpersonen op. Het meest opvallend is de herwaardering van 
Donker Curtius die een veel behendiger praktisch politicus was dan de ‘koppige, nurkse en 
voor geen compromis vatbare Thorbecke’ (contactgestoord, kortom). Thorbecke zou volgens 
Van den Berg nooit zijn eigen grondwetsherziening door het parlement hebben gekregen, 
Donker Curtius, lukte dat wel. Verfrissend is het gebrek aan respect voor de held van voor-
gaande parlementaire (en ook nog hedendaagse) historici zeker, maar zo wordt wel vergeten 
dat Thorbecke na 1848 het parlement gestempeld heeft met zijn gezag en optreden. Voor zo’n 
benadering laat dit boek weinig ruimte: het biedt parlementaire geschiedenis, maar amper 
geschiedenis van het instituut parlement als microkosmos. Dat terrein laten Van den Berg en 
Vis over aan andere auteurs. De auteurs kennen de nieuwste literatuur, maar die heeft weinig 
invloed gehad op hun aanpak, die toch het meeste lijkt op de door hen bewonderde Oud. Met 
vaste hand schetsen zij de parlementaire faits et gestes alsook enige beleidsgeschiedenis; hier 
spreekt ook hun lange ervaring in allerlei verbanden. Er komt veel bekends langs, maar er zijn 
genoeg eigen keuzes van de auteurs die duidelijk maken dat ze hun kennis uit de eerste hand  
– dat wil zeggen uit de Handelingen – hebben. Dat hun boek ook een betoog is, blijkt overi-
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gens niet uit het einde ervan. Na een beschouwing over de oorlog eindigt het boek abrupt. Een 
conclusie ontbreekt. Wat de auteurs denken over de aard van het Nederlandse parlement op 
de lange termijn moeten we maar tussen de regels door lezen.

De beschouwingen over de toestand van het land waarmee de hoofdstukken beginnen 
hadden korter gekund, zeker voor zover ze niet direct in relatie staan met de volgende tekst. 
Het boek is er nog dikker van geworden en dat is jammer, want een handboek voor studen-
ten zal het zo moeilijk kunnen zijn. Toch zullen vast nog meer drukken volgen. Dan kunnen 
kleine missers over personen recht worden gezet, zoals de vermelding dat Leopold van België 
de ‘broer’ is van Prince Consort Albert. Dat was zijn neef – volgens sommige verhalen zelfs zijn 
zoon. In 1830 was Albert nog niet getrouwd met Victoria, die ook nog geen koningin was. En 
als ze het voor 1918 hebben over de ‘oud geworden Jan Kappeyne’, die toen nog geen 65 was, 
dan lijkt het (ook volgens het register) te gaan over zijn oom, die al decennia dood was.

Het is erg jammer dat Joop van den Berg in zijn eentje het boek heeft moeten afmaken  
– coauteur Jan Vis overleed plotseling in 2011 –, en daardoor geen gelegenheid heeft gehad het 
deel te schrijven dat de periode na 1945 behandelt. Het had mooie typeringen kunnen opleve-
ren à la Oud, die ook als deelnemer geschiedenis schreef en daarmee tot zijn beste werk kwam. 
Wellicht komt Van den Berg er nog toe om in een wat persoonlijker getoonzette, lossere vorm 
herinneringen op schrift te stellen aan de tijd die hijzelf, als journalist en politicus, heeft mee-
gemaakt. Wie zou die in zijn stijl niet graag lezen? Het gaat dan niet om het persoonlijke als 
zodanig, maar om begrip van wat er in een parlement en in de politiek daaromheen gebeurt; 
inzicht dat alleen door iemand die daar ook daadwerkelijk heeft rondgelopen kan worden 
gegeven. Het past ook goed bij de – heel heldere – stijl van Van den Berg, die in zijn oordelen 
in dit boek bijna een medespeler is en soms minder afstand neemt dan bij parlementair his-
torici gebruikelijk.

Henk te Velde

1 Een verkorte versie hiervan verscheen eerder op de website van het Montesquieu Instituut.

Een drama in verschillende bedrijven

Karin van Leeuwen, Uit het spoor van Thorbecke. Grondwetsherziening en staatsvernieuwing 
in naoorlogs Nederland (1945-1983) (Boom; Amsterdam 2013) isbn 978 94 6105 759 4, 304 p., 
prijs: € 24,90

De grondwetsherziening van 1983 wordt wel gekarakteriseerd als een ‘facelift van een oude 
dame’. Echte nieuwe staatsrechtelijke elementen bevatte deze grondwetsherziening niet. Nee, 
het betrof veeleer een herschikking en modernisering van reeds bestaande constitutionele 
regels. Sommigen beschouwen deze grondwetsherziening daarom als mislukt; een mislukking 
die zich lang van tevoren aankondigde: diverse staatscommissies en (ambtelijke) werkgroe-
pen bleken niet in staat om een echte, inhoudelijke herziening te forceren. Het proefschrift 
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van Karin van Leeuwen brengt – bij mijn weten voor het eerst – de aanloop naar de herzie-
ning van 1983 gedetailleerd in beeld. Haar boek laat zich lezen als een drama in verschillende 
bedrijven: de hoofdrolspelers veranderen, de panelen verschuiven zo af en toe, maar het plot 
blijft telkens min of meer hetzelfde. De grondwetsherziening van 1983 mislukte, zo maakt Van 
Leeuwen duidelijk, omdat de hoofdrolspelers wezenlijk verschillende opvattingen hadden 
over de betekenis en de rol van de Grondwet.

De titel van het boek verwijst naar de grondwetsidee van Thorbecke: volgens de liberaal 
moest de grondwet gezien worden als een strijddocument. In deze visie dwingt de grondwet 
staatkundige vernieuwing af. Zo moeten de Bataafse Staatsregeling en de grondwetsherzie-
ning van 1848 worden begrepen – en wellicht ook die van 1917. Daar staat tegenover de opvat-
ting van de staatsrechtsgeleerde A.A.H. Struycken. Hij zag de Grondwet als een ‘plechtige 
samenvatting der beginselen’: een historisch document dat de fundamentele staatsrechtelijke 
beginselen codificeert. Naast deze twee zienswijzen is er nog een pragmatische traditie die 
staat voor een sterke inkorting van de grondwet, omdat zij slechts normatieve bepalingen zou 
hoeven te bevatten. In deze visie en in die van Struycken voltrekt staatkundige vernieuwing 
zich primair buiten de grondwet om. De grondwet zou ook de nodige ruimte moeten bieden 
voor vernieuwing van het staatsbestel. Deze opvattingen lopen ‘uit het spoor van Thorbecke’.

De Thorbeckiaanse opvatting, die in veel progressieve kringen werd gehuldigd (denk aan 
de ideeën van Ed van Thijn over staatkundige vernieuwing), heeft bij de herziening van 1983 
uiteindelijk het onderspit gedolven. Voorstellen als de direct gekozen minister-president, de 
gekozen formateur, het referendum, de constitutionele toetsing en stadsprovincies hebben het 
niet gehaald. Van de pragmatische traditie, uitgewerkt in de ‘Proeve van een nieuwe grondwet’ 
(1966), zijn wel sporen terug te vinden in de Grondwet: de tekst is korter en de grondrechten 
hebben daarin een veel prominentere plek gekregen. Toch is ook deze benadering niet ten 
volle ten uitvoer gebracht; zie bijvoorbeeld het hoofdstuk over de decentrale overheden. Dat 
komt doordat de Struyckiaanse opvatting, onder meer gehuldigd door A.M. Donner, bepaald 
niet had (en heeft) afgedaan. De Grondwet van 1983 behield daardoor allerlei beginselen, die 
in een normatieve grondwet niet strikt noodzakelijk zijn maar waarvan de grondwetgever 
kennelijk geen afstand kon doen. Sterker nog, symbolische beginselen als de sociale grond-
rechten werden juist aan de Grondwet toegevoegd. De grondwetsherziening van 1983 is daar-
mee een compromis geworden dat in het bijzonder de Thorbeckianen en (in mindere mate) 
de pragmatici teleurstelde. De herziening bracht niet wat zij hadden gehoopt.

Het gevolg is dat de Grondwet sinds 1917 inhoudelijk nauwelijks meer is veranderd. 
Jazeker, zij wordt om de paar jaar herzien. Maar de wijzigingen die daarbij zijn doorgevoerd 
(zoals de inlichtingenplicht bij de uitzending van militairen naar buitenlandse oorlogsgebie-
den, de vervanging van zwangere Kamerleden en de invoering van de Ombudsman), kunnen 
nauwelijks als staatkundige vernieuwingen worden aangeduid. Het is meer gerommel in de 
marge. Alleen de grondwetsherziening van 1956 bood een wezenlijke vernieuwing. Met deze 
herziening erkende de grondwetgever dat internationaal recht rechtstreeks in de nationale 
rechtsorde werkt en voor het nationale recht gaat. Ook werd het aantal Kamerleden met de 
helft uitgebreid. Van Leeuwen besteedt aan dit laatste aspect merkwaardigerwijs nauwelijks 
aandacht. Wel illustreert zij mooi dat de eerstgenoemde herziening voortvloeide uit de opvat-
ting dat de grondwet breed gedragen beginselen vastlegt, en dat deze herziening min of meer 
‘per ongeluk’ werd aanvaard.
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Een volgend opvallend element in Van Leeuwens proefschrift is de worsteling van politici om 
de bevolking te laten participeren in de voorbereiding van de herziening. Voor een grond-
wetsherziening was een breed draagvlak onder de burgers gewenst. Tal van initiatieven wer-
den ontplooid, tot en met prijsvragen voor studenten. Keer op keer bleek de bevolking toch 
minder in de Grondwet geïnteresseerd dan was voorzien en gehoopt. Alhoewel, na een uit-
drukkelijk verzoek van de opstellers van de Proeve werden maar liefst 229 reacties daarop 
ingezonden. Toch was de rol van de bevolking bij de grondwetsherziening uiteindelijk mini-
maal, constateert Van Leeuwen.

Het boek kenmerkt zich door een vlotte schrijfstijl. Van Leeuwen laat zien goed thuis te zijn 
in de grote hoeveelheid materiaal en de schier onuitputtelijke archieven. Zij geeft daarnaast blijk 
van een grote staatsrechtelijke kennis. En, wellicht nog belangrijker, het proefschrift heeft niet 
alleen parlementair-historische waarde, maar is bovendien uiterst relevant voor de hedendaagse 
discussie over de Grondwet: ook die wordt gekenmerkt door uiteenlopende denkbeelden over 
wat de Grondwet vermag. De vrijwel categorische afwijzing door het kabinet van de voorstellen 
van de staatscommissie Grondwet illustreert dat de grondwetsidee van Struycken bepaald nog 
niet verouderd is, terwijl bij de Tweede Kamer diverse grondwetsherzieningen aanhangig zijn 
(referendum, gekozen burgemeester, constitutionele toetsing), geïnitieerd door Kamerleden die 
juist via de Grondwet staatkundige vernieuwing trachten te bereiken. Zij moeten zich niet door 
het proefschrift van Van Leeuwen laten ontmoedigen. Wel kan het boek hen doen inzien dat een 
gedeelde grondwetsidee noodzakelijk is om echte staatkundige vernieuwing te bereiken.

Hansko Broeksteeg

De kabinetsformatie ontleed

Carla van Baalen en Alexander van Kessel, De kabinetsformatie in vijftig stappen (Boom; 
Amsterdam 2012) isbn 978 94 6105 572 9, 304 p., prijs € 19,90

Dit boek over de kabinetsformatie in Nederland heeft vele merites. Het is geschreven door 
historici met een solide juridische kennis, die een beroep doen op bronnen van constituti-
onalisten, formatiegeschiedschrijvers en zogeheten ‘ervaringsdeskundigen’ (personen die in 
het verleden betrokken zijn geweest bij het proces). Het boek is chronologisch goed gestruc-
tureerd: elk van de vijftig (!) stappen in de formatie begint met de staatsrechtelijke regels, 
conventies, gebruiken en tradities, die heden ten dage (dat wil zeggen tijdens het voorbije 
decennium) van kracht zijn, en weidt dan uit over gebruiken in het (soms verre) verleden. 
De focus ligt op de formatie als vormelijk proces van machtsverwerving, met andere woor-
den op de actoren die bij de verschillende stappen een belangrijke rol spelen. Het gaat dus 
niet over de beleidsmatige politiek-inhoudelijke inzet van elke stap in de onderhandelingen, 
hoewel dit aspect wel vaak aan bod komt in de getuigenissen van de ervaringsdeskundigen.

Dit boek kan gelezen worden als een soort handleiding, als naslagwerk, en als analyse van 
belangrijke historische ontwikkelingen in het formatieproces, zoals professionalisering, parle-
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mentarisering, de verambtelijking, de verschuiving van bepaalde taken van de formateur naar 
de informateur enzovoorts. Vele van deze ontwikkelingen zijn beïnvloed door bredere maat-
schappelijke ontwikkelingen, zoals democratisering, mediatisering en de vraag naar meer 
bestuursopenbaarheid en transparantie. Andere zijn het gevolg van een continu leerproces, 
waarbij elke formatie start met wat men geleerd heeft uit vorige formaties.

Kortom, deze publicatie is erg relevant en nuttig voor al diegenen die op een of andere 
manier betrokken zijn bij het Nederlandse formatieproces, zoals politici, journalisten, ambte-
naren, maar ook historici, politieke wetenschappers, constitutionalisten, analytici van onder-
handelingsmethoden, en wakkere burgers.

Ook voor iemand die leest met een ‘Belgische’ en ‘comparatieve bril’ levert dit werk veel 
verrassende inzichten. Enerzijds bevestigt dit werk een aantal informele formatieregels die 
elders ook hun diensten hebben bewezen (zoals het principe dat de grootste partij eerst aan 
zet komt in de informatiefase). Anderzijds vertoont de Dutch case specifieke kenmerken die 
voor Nederlanders evident blijken te zijn, maar in comparatief perspectief eerder uitzonderlijk 
in West-Europese coalitiedemocratieën. Zo is er de belangrijke inbreng van de ambtenarij, 
onder andere via het Bureau Formatie, maar inhoudelijk vooral van het Centraal Planbureau 
(via de doorberekening van de financiële haalbaarheid van het ontwerpregeerakkoord), de 
nota’s voor de informateur waaraan de ministeriële departementen al twee jaar voor de ver-
wachte verkiezingsdatum beginnen te werken. Voorts is er de sterke (potentiële) betrokken-
heid (in termen van informatieplicht en debatmogelijkheden) van de Tweede Kamer tijdens 
de verschillende formatiestappen, en dus niet alleen aan het einde van de rit, zoals in vele 
parlementaire democratieën helaas het geval is.

De voornaamste tekortkoming van dit werk is de quasi-afwezigheid van de lessen van empi-
risch politicologisch onderzoek betreffende het Nederlandse formatieproces – in comparatief 
perspectief, maar ook als case study (hoewel sporadisch sommige politicologen worden geci-
teerd). Vele vaststellingen in dit eerder historisch-juridische boek kunnen worden verklaard, 
of tenminste geduid door dit type onderzoek. De lange duur van het formatieproces kan bij-
voorbeeld verklaard worden door de toenemende fragmentatie van het partijsysteem en van de 
electorale volatiliteit. Dit verhoogt de electorale risico’s van een participatie en ook het aantal 
alternatieve coalities en bemoeilijkt het in elkaar puzzelen van een leefbare coalitie, wat moge 
blijken uit de soms lange formatieduur en vele mislukte stappen. Vandaar ook de toenemende 
noodzaak van duidelijke afspraken tussen coalitiepartners, geconcretiseerd in lange regeerak-
koorden. Dit is niet een gevolg van een zogeheten ‘calvinistische politieke cultuur’ (p. 172-176). 
Regeerakkoorden laten de verschillende coalitiepartners toe een aantal voor hen belangrijke 
beleidsprioriteiten op de regeringsagenda te plaatsen, die meestal vertolkt worden in concrete 
beleidsoutput (zie onder andere de analyses van Timmermans, Thomson en Moury). Wat het 
proportionaliteitsbeginsel inzake de verdeling van ministerportefeuilles betreft, wijst vergelij-
kend onderzoek uit dat dit beginsel is uitgegroeid tot een algemene ‘politicologische wet’.

Voorts worden sommige belangrijke vragen slechts gedeeltelijk beantwoord. Hoe zwaar 
wordt het ontwerpregeerakkoord geamendeerd na de consultatie van de fracties? Wat is de 
rol en het belang van de vicepremier(s) in de werking van het kabinet? (Dezelfde vraag kan 
gesteld worden met betrekking tot de ministers zonder portefeuille).

Tegelijkertijd bevat het boek soms ook ‘trivia’ in termen van de vijftig stappen (sommige 
ervan zijn louter formeel-administratief, en doen er echt niet toe voor de uitkomst van een 
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formatie, zoals stap 21 ‘Het Bureau Formatie en de persconferentie’), alsook detailinformatie 
die eerder in populaire media thuishoort (bijvoorbeeld het gele vest van Jorritsma op p. 256).

Al bij al blijft dit een verhelderend boek over de Nederlandse kabinetsformatie.

Lieven De Winter

De krankzinnige avonturen van d66

Menno van der Land, Langs de afgrond. Tien turbulente jaren in de geschiedenis van d66 
(Eburon; Delft 2012) isbn 978 90 5972 718 2, 416 p., prijs: € 29,50
Alexander Pechtold, Henk, Ingrid en Alexander (Uitgeverij Bert Bakker; Amsterdam 2012) 
isbn 978 90 351 3746 2, 208 p., prijs: € 14,95
Hans van Mierlo, Een krankzinnig avontuur. Politieke, culturele en literaire beschouwingen (De 
Bezige Bij; Amsterdam 2012) isbn 978 90 2346 359 7, 444 p., prijs: € 29,90

Lachen om niet te hoeven huilen: ‘Zelfs de hatemail is gestopt’, spotte campagneleider Bert 
Bakker in de maand voor de Tweede Kamerverkiezingen van november 2006 bitter over het 
totale gebrek aan aandacht voor zijn partij. d66 zat tijdens de viering van het veertigjarig 
bestaan van de partij zo diep in de put dat het einde nabij leek. In zijn boek Langs de afgrond 
verhaalt partijhistoricus Menno van der Land over de jaren 2002-2012, een periode die met 
recht ‘turbulent’ mag worden genoemd.

Van der Land beschreef in zijn dissertatie Tussen ideaal en illusie (2003) de geschiedenis 
van d66 van 1966 tot 2003 en pikt met dit boek de draad op. De historie van de afgelopen 
tien jaar laat zich lezen als een Grieks drama, met de partij als hoofdpersoon en de kiezers als 
mishaagde goden. De partij leed aan hybris door in 2003 na verlies en met slechts zes zetels in 
de Tweede Kamer toch deel te nemen aan het kabinet-Balkenende ii. Binnen de partij heerste 
hierover verdeeldheid. Zo was erelid en oud-minister Els Borst tegen omdat de partij in haar 
ogen te weinig invloed kon verwerven: als d66 een vuist moest maken, was het wel ‘een heel 
klein vuistje’. Boris Dittrich, die het partijleiderschap van Thom de Graaf had overgenomen, 
koos na aanvankelijke aarzeling toch voor onderhandelen over regeringsdeelname. De kleine, 
verdeelde partij belandde op het pluche, dat minder zacht bleek te zitten dan gedacht. Vooral 
voor vicepremier en minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties, Thom de 
Graaf, werd het een hard gelag. De Graaf voelde zich in 2005 gedwongen af te treden wegens 
gebrek aan steun voor zijn voorstellen voor bestuurlijke vernieuwing. De gekozen burgemees-
ter werd in de Eerste Kamer afgeserveerd. Erger nog voor De Graaf was dat zijn partijgenoten 
hem niet steunden in zijn streven een nieuw kiesstelsel te realiseren. De Graaf verliet het 
Binnenhof en Alexander Pechtold nam het ministersstokje over.

De climax van het drama zit in het vierde en vijfde hoofdstuk, waarin de Nederlandse 
deelname aan de militaire missie in de Afghaanse provincie Uruzgan, de leiderschapswissel 
van Dittrich naar Lousewies van der Laan en de affaire-Hirsi Ali – allemaal in de eerste helft 
van 2006 – worden besproken. Haarfijn wordt uit de doeken gedaan hoe een kleine partij op 
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een belangrijke positie door onderlinge haat en nijd een crisis veroorzaakte. Hierna zakt het 
boek wat in. De spanning die de auteur zo mooi had weten op te bouwen, ebt weg, onder meer 
omdat hij veel te uitvoerig citeert uit partijprogramma’s en redevoeringen. Het boek heeft 
een happy end. Na de catharsis – slechts een handjevol mensen op het partijcongres in okto-
ber en drie zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen van november 2006 – kregen de nieuwe 
partijleider Pechtold en partijvoorzitter Ingrid van Engelshoven d66 weer op de rails. Bij de 
verkiezingen van 2012 behaalde d66 twaalf zetels.

Van der Land maakt met behulp van interviews met een groot aantal betrokkenen pijnlijk 
duidelijk hoe ambities, persoonlijke tegenstellingen en gebrek aan communicatie de verhou-
dingen binnen de partij grondig verziekten. Die interviews zijn zeer waardevol, en de citaten 
alleen al maken het boek het lezen waard. Het is Van der Land gelukt medewerking te krijgen 
van alle vooraanstaande d66’ers, en dat is gezien de onrust in de partij een prestatie. Ook 
maakt hij gebruik van nog niet openbare archiefstukken van d66. Waarschijnlijk was dit alles 
niet mogelijk geweest als Van der Land niet zelf een positie had binnen de partij. Van der Land 
is actief voor d66 in Leiden en was in 2005-2006 adviseur van Pechtold. Zijn geringe distantie 
werkt soms echter ook in zijn nadeel. Zijn voorkeur voor de ‘Leidse school’ van De Graaf en 
Pechtold en zijn verering voor Van Mierlo, de ongekroonde oude koning van de partij, krijgen 
hier en daar dweperige trekjes.

In Henk, Ingrid en Alexander gaat Alexander Pechtold, met hulp van publicist Bart Snels, 
op zoek naar de beweegredenen van kiezers om pvv te stemmen. Hij gebruikt de standpunten 
en (drog)redeneringen van de geïnterviewden vervolgens als afzetpunt om standpunten van 
d66 uiteen te zetten. Het eerste deel bestaat uit een korte autobiografie, waarin Pechtold zijn 
carrière schetst en uiteenzet waarom hij de politiek is ingegaan. Ook legt hij uit waarom hij de 
strategie om Wilders te negeren van het begin af aan een slechte vond. Pechtold concludeert 
na de interviews met veertien pvv-stemmers dat de Henk & Ingrid niet bestaan; daarvoor is 
het pvv-electoraat te divers en verdeeld.

Vijf vrienden van Hans van Mierlo (1931-2010) selecteerden uit zijn nalatenschap 47 van 
zijn toespraken en beschouwingen, en bundelden die onder de titel Een krankzinnig avontuur. 
Van Mierlo werd in 1966 het boegbeeld van een politieke beweging die de culturele en maat-
schappelijke revolutie uitdroeg. d’66 schopte tegen het bestaande politieke bestel en wilde 
het zelfs tot ontploffing brengen. Dat maakt Van Mierlo echter niet tot een antipoliticus. Van 
Mierlo hield van de politiek. Hij verloor zich er soms zozeer in dat hij er haast aan onderdoor 
ging. Zijn liefde voor de democratie, zijn angst voor oorlog en zijn geloof in de kracht van de 
verbeelding – de kunsten – spreken uit alle teksten. Daarbij ontbreekt het niet aan pathos. De 
teksten zijn met zorg geredigeerd, maar helaas niet intact gelaten. De redactie heeft – getuige 
de verantwoording – geschrapt ‘in de gedeelten in de bijdragen waarin Van Mierlo ingaat op 
specifieke en toentertijd actuele politieke vraagstukken die de aandacht vele jaren later niet 
vast weten te houden nu de hitte van het politieke debat is bekoeld’. Dat nu is jammer voor 
historici. Waarover maakte Van Mierlo zich toen zo druk? Hoeveel is er geschrapt? Het valt 
voorlopig niet na te gaan, want de teksten maken deel uit van het archief-Van Mierlo, en dat is 
nog niet te raadplegen. De toespraken zijn hoe dan ook tijdgebonden en zonder enige kennis 
van de context niet allemaal goed te plaatsen.

Anne Bos
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De ontwikkeling van het publieke debat

Jaap van Rijn, De eeuw van het debat. De ontwikkeling van het publieke debat in Nederland en 
Engeland 1800-1920 (Wereldbibliotheek; Amsterdam 2010) isbn 978 90 284 2358 9, 362 p., prijs: 
€ 19,90

In 2010 promoveerde Jaap van Rijn op een proefschrift over de ontwikkeling van het publieke 
debat in Nederland en Engeland in de negentiende en vroege twintigste eeuw. Hij beschrijft 
daarin de ontwikkeling van een liberale elitaire en besloten debatcultuur gericht op uitwis-
seling van argumenten naar een publiek debat tussen ideologische partijen, waarbij het in de 
eerste plaats ging om het getuigen van de eigen standpunten.

Hoewel Nederland en Engeland evenveel aandacht krijgen, is er wel een verschil in behan-
deling. Voor Nederland heeft Van Rijn aanzienlijk meer archiefonderzoek verricht dan voor 
Engeland. In zeker opzicht fungeert Engeland als ijkpunt voor de Nederlandse ontwikke-
lingen. Vanwege de beperkte omvang van deze recensie beperk ik mij hoofdzakelijk tot die 
Nederlandse ontwikkelingen.

De uitgangssituatie wat betreft het publiek debatteren verschilde nogal in beide landen. In 
Engeland waren pers, koffiehuis en debatingclub brandpunten van levendige openbare debat-
ten. In Nederland was publiek debat in de eerste helft van de negentiende eeuw taboe, zeker 
als dat religie of politiek betrof. Toen dit taboe verdween, werden veel liberalen aangetrokken 
door de Engelse parlementaire vorm. De eerste Nederlandse debatingclub, de Vrijdagsche Ver-
eeniging (1846), was dan ook geïnspireerd door de Engelse verenigingsvorm. De Nederlandse 
liberalen wilden de mensen leren debatteren volgens parlementaire regels: een beschaafde en 
rationele uitwisseling van argumenten. In tegenstelling tot de Engelse debatingclubs waren 
de Nederlandse verenigingen elitair en besloten. Publiek was niet welkom. De Nederlandse 
liberalen pasten de Engelse vorm zo aan de Nederlandse omstandigheden aan, althans aan wat 
zij als Nederlandse omstandigheden definieerden.

Van Rijn maakt een scherp onderscheid tussen liberalen en conservatieven. Debatingclubs 
en politieke meetings waren liberale instrumenten. Conservatieven hadden er een afkeer van 
(p. 167). Ongetwijfeld zal de liefde voor het debat onder conservatieven minder diep zijn 
gegaan dan onder liberalen, maar het is de vraag of dit toch niet wat al te stellig is. Zo noemt 
Van Rijn als voorbeeld van leden van de vereniging rond 1850 personen als A.J. de Bull en 
H.J. van der Heim, die rond 1865 vooraanstaande conservatieven waren geworden. Zouden ze 
daarmee ook afkerig van debatteren zijn geworden?

De verspreiding van de debatingclub in Nederland vlotte niet erg. Tot 1865 kon Van Rijn 
er zeven vinden. In de tweede helft van de jaren zestig van de negentiende eeuw kwamen er 
nog acht bij. Het is een magere oogst. In plaatsen als Alkmaar, Hoorn, Leiden, Delft, Dord-
recht, Utrecht, Arnhem en Zwolle, om maar een aantal (middel)grote steden te noemen, werden 
blijkbaar helemaal geen debatingclubs opgericht. Hier wreekt zich overigens dat Van Rijn niet 
duidelijk verantwoordt of hij ook een poging heeft ondernomen de verspreiding kwantitatief 
in kaart te brengen.

Ter verklaring van de geringe populariteit van debatingclubs wijst Van Rijn erop dat ze 
elitair, vormelijk en deftig waren. Al aan het einde van de jaren 1870 zette de neergang van 
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de clubs in. De liberalen slaagden er niet in de debatingclubs aan te passen aan de nieuwe 
politieke realiteit, terwijl de nieuwe kiezers zich niet aanpasten aan de liberale vormen. Deze 
verklaring roept vragen op. Allereerst blijft het onduidelijk wat volgens Van Rijn de nieuwe 
politieke realiteit precies inhield. In de tekst (p. 213) en in de conclusie (p. 263) spreekt hij over 
de massa nieuwe kiezers in de jaren 1870 en 1880, maar de eerste kiesrechtuitbreiding vond 
pas in 1887 plaats. Die kan dus bezwaarlijk de neergang aan het eind van de jaren zeventig 
verklaren. Hier zou wat diepgaandere analyse op zijn plaats zijn geweest.

Na de neergang van de debatingclubs verplaatste het debat zich naar de kiesverenigingen, 
universitaire debatingclubs en andere verenigingen, zoals het Nut. De opkomende politieke 
stromingen ontwikkelden vanaf 1880 allemaal een eigen debatstijl. De liberalen bleven het 
debat zien als een manier om anderen te overtuigen en zo de waarheid te vinden. Orthodox-
protestanten, katholieken en socialisten meenden dat zij daarvoor geen debat nodig hadden, 
omdat zij de waarheid al in pacht hadden. Zij gebruikten het debat vooral om anderen te 
bekeren, de eigen achterban te bevestigen, of zagen er – zoals de katholieken – vanaf omdat ze 
er geen voordeel mee konden behalen. De andere waardering van deze nieuwkomers van de 
liberale debatcultuur komt mooi tot uitdrukking in een citaat van de socialist A.H. Gerhard 
uit 1901: ‘Debaters voelen zich gewoonlijk als oorlogvoerende partij. Hoofdzaak is den ander 
te “verslaan” en met heete oogen zoekt men de zwakke plekjes in de wapenrusting des tegen-
standers. “Samen de waarheid zoeken”! ... larie.’ (p. 218).

Tot slot gaat Van Rijn nog in op de verkiezingsdebatten rond 1900, die hij om onduide-
lijke redenen ‘maatschappelijke debatten’ noemt. Het is vreemd dat dit onderdeel slechts een 
viertal pagina’s krijgt toebedeeld omdat in deze decennia het publieke debat een hoogtepunt 
bereikte. Nooit eerder gingen debaters van de verschillende partijen zo vaak met elkaar in 
debat, vaak ten overstaan van honderden, soms duizenden toehoorders. Toch behandelt Van 
Rijn deze periode bijna terloops. Daar had hij heel wat meer mee kunnen en moeten doen. 
Ondanks deze onevenwichtigheid en de bovenvermelde kritiekpunten heeft Van Rijn naar 
mijn mening een mooi overzicht geschreven van de ontwikkeling van het publieke debat in 
Nederland (en Engeland).

Ron de Jong

De jaren zeventig: een scharnierdecennium

Duco Hellema, Nederland en de jaren zeventig (Boom; Amsterdam 2012) isbn 978 94 6105 038 0,
350 p., prijs: € 24,90

In de bestaande literatuur domineert een negatief beeld over de jaren zeventig. De Utrechtse 
hoogleraar Hellema pleit voor een herwaardering van dit tijdvak. Dat de jaren zeventig nogal 
eens weggezet worden als mat, conservatief en oersaai vindt hij onterecht. De zeventiger jaren 
onderscheidden zich juist door progressief activisme en hooggestemde idealen, aldus Hel-
lema, die in die tijd zelf actief was binnen de Communistische Partij van Nederland (cpn).
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Ter illustratie van het valse beeld van de jaren zeventig citeert Hellema onder meer Hans 
Righarts boek De eindeloze jaren zestig. Righart noemde de jaren zestig ‘de glanzende fata 
morgana’ en deed de jaren zeventig en tachtig af als ‘een verpletterende business as usual: crisis, 
werkloosheid, nucleaire dreiging, van alles en nog wat aan de macht, behalve de verbeelding’. 
Hij suggereerde wel dat de geest van de ‘eindeloze jaren zestig’ zich wellicht uitstrekte tot aan 
het eind van het kabinet-Den Uyl, dus tot diep in de jaren zeventig.

Ook Hellema trekt de grenzen wat ruimer en annexeert voor zijn ‘lange jaren zeventig’ op 
zijn beurt de tweede helft van de jaren zestig. Het magische jaar 1968 is in Hellema’s ogen niet 
het einde, maar het begin van revolutionaire gezindheid. Ergens rond het aantreden van het 
eerste kabinet-Lubbers in 1982 eindigen Hellema’s lange jaren zeventig. Onderzoekers die één 
decennium willen beschrijven, vertonen wel vaker een zekere expansiedrift naar aanpalende 
decennia; de loop der geschiedenis kiest nu eenmaal grilliger paden dan de strakke tijdskaders 
van de jaartelling. Onze huidige politieke etiquette laat zich bijvoorbeeld ook lastig verkla-
ren of beschrijven zonder in te gaan op Frits Bolkestein of Pim Fortuyn. Hellema weet zijn 
annexatie overtuigend te legitimeren.

In een knappe driehonderd pagina’s tekst bespreekt Hellema de belangrijkste politieke 
verwikkelingen van de jaren zeventig in Nederland, alsook – in kort bestek – elders in de 
wereld. In navolging van de Amerikaanse historicus Bruce Schulman beschouwt Hellema de 
jaren zeventig als een scharnierpunt tussen de naoorlogse periode van wederopbouw en de 
neoliberale decennia die zouden volgen. De ‘lange jaren zeventig’ zelf toonden in feite twee 
gezichten: die van progressieve en deels radicale hervormingsgezindheid naast – met name in 
de tweede helft van de beschreven periode – steeds duidelijker conservatieve en liberale tegen-
krachten. Dat leidde aanvankelijk tot een fase van politieke impasse. Pas in de jaren tachtig 
ging het roer echt om en vanaf toen domineerde het neoliberale gedachtegoed. Volgens Hel-
lema is dat ‘een van de spectaculairste politieke wendingen van de twintigste eeuw’ geweest.

Hellema’s studie begint met een overzicht van de in de jaren zestig in gang gezette golf 
van links activisme gericht op hervorming, inspraak en participatie. Die golf rolde door en 
strekte zich uit over de gehele lange jaren zeventig, stelt Hellema met nadruk. In zijn ogen was 
de kracht van de studentenbeweging bijvoorbeeld zeker niet verdwenen, zoals Kees Schuyt en 
Ed Taverne eerder beweerden.1

 Of Hellema daarin helemaal gelijk heeft, is de vraag, maar hij maakt wel aannemelijk dat 
er (ook) op onderwijsgebied in de jaren zeventig de nodige beweging viel te bespeuren. Een 
nadere studie naar de studentenbeweging en de situatie op de universiteiten is echter welkom, 
meent ook Hellema zelf. 

Naast die brede golf van links politiek activisme onderscheidt Hellema de meer radicale 
tot extreme vormen: van burgerlijke ongehoorzaamheid tot bezettingen en bomaanslagen. 
In Nederland vielen verhoudingsgewijs veel slachtoffers te betreuren, hoewel het echte ter-
rorisme hier een randverschijnsel bleef. 

In het boeiende hoofdstuk ‘Het Westen onder druk’ plaatst Hellema de ontwikkelingen 
in Nederland in een internationaal perspectief. Ook elders in de wereld was er sprake van 
een golf van links activisme. Amerika’s dominante positie op het wereldtoneel stond onder 
druk. Antiwesterse en antikapitalistische sentimenten waren wijdverbreid. Eind jaren zeven-
tig, begin jaren tachtig keerde het tij weer toen Ronald Reagan en Margaret Thatcher actief 
en succesvol de invloedssfeer van de Sovjet-Unie wisten terug te dringen. Volgens Hellema 
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wordt de invloed van deze internationale ontwikkelingen op Nederland vaak onderschat. 
Helaas blijkt moeilijk concreet te maken waar, wanneer en in welke mate Nederland door het 
wereldgebeuren werd beïnvloed. Niettemin is Hellema’s aanzet tot de beschrijving ervan een 
verrijking voor ons beeld van de jaren zeventig. 

Hellema doet ook een dappere poging de opkomst van de conservatieve tegenkrachten, 
‘die de realisatie van progressieve hervormingsplannen en -idealen in de weg stonden’, in kaart 
te brengen. Het is een nog goeddeels onontgonnen onderzoeksgebied, maar Hellema slaagt er 
goed in het andere gezicht van de jaren zeventig te laten zien. Want ‘de jaren zeventig waren 
[…] niet alleen de jaren van Dolle Mina, de vvdm en Het Werkteater, maar ook van de grote 
Veronica-demonstratie, van Wetenschap en Democratie, van pater Koopmans’ strijd tegen 
abortus en de opkomst van de Evangelische Omroep’. En van de spectaculaire groei van De 
Telegraaf die het kabinet-Den Uyl te vuur en te zwaard bestreed. 

Hellema’s eindoordeel over het kabinet-Den Uyl is positief. Het nam ‘wel degelijk maat-
regelen die de hervormingsgezinde, progressieve geest van die jaren tot uitdrukking brach-
ten’. De kabinetten-Van Agt illustreren daarentegen de politieke impasse die Hellema eind 
jaren zeventig in Nederland en vele andere landen constateert. Van Agt en Wiegel moesten 
opboksen tegen nog immer sterke links-maatschappelijke tegenkrachten en in het parlement 
hielden de loyalisten uit het cda het kabinet in een verstikkende houdgreep. Pas bij het eerste 
kabinet-Lubbers ging echt ‘het roer om’. Er waren nog wat laatste stuiptrekkingen van links 
verzet, maar de meeste activisten uit de jaren zeventig legden het hoofd in de schoot. ‘Juist nu 
het er werkelijk op aan leek te komen,’ voegt Hellema daaraan toe. 

Dit soort gedachten lijkt te verraden dat Hellema’s hart sneller klopt bij de revolutionaire 
zeventiger jaren dan bij de neoliberale jaren tachtig. Maar dat het boek, dat tevens ‘een soort 
persoonlijk retrospectief ’ is, geschreven is door een voormalig communist die zijn rode bril 
niet heeft weten af te zetten, kan niet worden gezegd. Zijn belofte dat het een zakelijk, en geen 
nostalgische terugblik zou worden, mag goeddeels geslaagd heten. Het is een prettig leesbaar, 
boeiend overzichtswerk dat de lezer, voor zover nodig, zal overtuigen dat de jaren zeventig 
allesbehalve saai waren. Maar stof tot verder onderzoek ligt er nog genoeg. Dus, in de geest 
van die tijd: onderzoekers aller landen, verenigt u en exploreer de boeiende jaren zeventig!

Peter van Griensven

1 Kees Schuyt en Ed Taverne, 1950: welvaart in zwart-wit (Den Haag 2000) p. 330.

Zin, nut en toekomst van christelijke politiek 

Pieter Jan Dijkman, Erik Borgman en Paul van Geest (red.), Dood of wederopstanding? Over 
het christelijke in de Nederlandse politiek (Boom; Amsterdam 2012) isbn 978 94 6105 202 5, 200 
p., prijs: € 22,50
Erik Borgman, Iris Plessius en Mirjam van Reisen (red.), In Liefde en Rechtvaardigheid. Het dagboek 
van Marga Klompé 1948-1949 (Verloren; Hilversum 2012) isbn 978 90 8704 332 2, 168 p., prijs: € 15,-
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Erik Borgman en Mirjam van Reisen (red.), De verbeelding van Marga Klompé. Perspectieven 
op de toekomst (Klement; Zoetermeer 2012) isbn 978 90 8687 110 0, 255 p., prijs € 22,50

Nu er voor het cda (voorlopig?) geen hoofdrol meer op het politieke toneel lijkt weggelegd, is de 
vraag naar zin, nut en toekomst van christelijke politiek des te prangender. Dijkman (hoofdre-
dacteur van Christen Democratische Verkenningen, het blad van het Wetenschappelijk Instituut 
voor het cda) en de Tilburgse hoogleraren Borgman (theologie) en Van Geest (kerkgeschiede-
nis) hebben deze vraag voorgelegd aan wetenschappers van diverse disciplines en een enkele 
politicus. Hun antwoorden zijn als artikelen eerst verschenen in het herfstnummer 2012 van 
Christen Democratische Verkenningen en nu ook in boekvorm. Tegen deze achtergrond is Dood 
of wederopstanding? vooral te zien als een bemoediging van het in de versukkeling geraakte cda. 
Het boek bevat namelijk niet alleen analyses van de oorzaken van die versukkeling, maar geeft 
ook adviezen waarvan de bedenkers verwachten dat het tij ermee gekeerd kan worden.

Om de gestage achteruitgang van het cda te verklaren, wordt algauw verwezen naar de secu-
larisatie van de samenleving. In de laatste halve eeuw is de voorheen natuurlijke samenhang 
tussen kerklidmaatschap en electoraal gedrag zo goed als verdwenen. Uit het in deze bundel 
gepresenteerde onderzoek van Nijmeegse en Amsterdamse sociologen en politicologen blijkt 
dat het cda in de voorbije decennia niet alleen heeft geleden onder het dalende aantal kerkleden, 
maar dat ook steeds minder kerkleden op de partij zijn gaan stemmen. Daartegenover staat dat 
het cda in sommige periodes aantrekkelijk bleek voor onkerkelijken die, zij het kortstondig, een 
enigszins dempend effect op de achteruitgang hebben gehad. Als voornaamste oorzaak voor het 
weglopen van cda-stemmers noemen deze onderzoekers het inruilen van het thema normen en 
waarden voor economisch-conservatieve onderwerpen. Daardoor verloor het cda zijn exclusi-
viteit en werd het inwisselbaar voor andere, seculiere partijen.

Het hele boek door lijkt deze analyse het impliciete uitgangspunt voor het reflecteren over 
zin, nut en toekomst van christelijke politiek in het algemeen en van het cda in het bijzonder. 
De redacteuren stellen in hun inleiding vast dat het christendom als referentiekader en hori-
zon binnen het cda aan het verdwijnen is. Daardoor is het gebrek aan een urgente boodschap, 
aan een langetermijnperspectief, aan een verhaal dat hoop voedt en grenzen overschrijdt een 
hardnekkig probleem voor de christelijke politiek geworden. Als dat zo is, kan een eenvoudig 
recept worden uitgeschreven: tegen de waan van de dag in christelijk geïnspireerde uitgangs-
punten als algemeen belang, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, subsidiariteit, solida-
riteit en rentmeesterschap blijven uitdragen en ernaar handelen. Wie, zoals de plaatsvervan-
gend fractievoorzitter van de cdu/csu in de Duitse Bondsdag, Günther Krings, het plastisch 
formuleert, met de tijdgeest probeert te trouwen, blijft snel als weduwnaar achter. Volgens 
Krings heeft een christendemocratische partij alleen toekomst wanneer deze meer nadenkt en 
spreekt over inhoud en doelstellingen dan over politieke marketing. De Amsterdamse filosoof 
Govert Buijs ziet nog toekomst voor het cda als het zich zou omvormen van machtspartij op 
zoek naar ideeën tot een ideeënpartij op zoek naar macht.

Dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. De moderne kiezer is toch in eerste 
instantie geïnteresseerd in wat hem op de korte termijn aan profijtelijks wordt aangeboden. 
Wat aan de horizon voor schoons gloort, ligt te ver weg. Maar wil het cda zich niet helemaal 
overleveren aan de waan van de dag, dan moet het het perspectief op een naar christelijke 
waarden gemodelleerde samenleving als het ultieme doel van politiek bedrijven levend hou-
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den. Daarbij helpt het als kan worden teruggegrepen op de idealen van een historisch aan-
sprekende figuur die kiezer en politicus nog steeds weet te begeesteren.

Vanuit Tilburg wordt door Borgman en zijn collega op de Marga Klompé-leerstoel, Van 
Reisen, geprobeerd van Marga Klompé (1912-1986) zo’n figuur te maken. Volgens hen laten 
velen, vooral jonge mensen, zich nog steeds door haar inspireren. Het dagboek dat Klompé 
in het eerste jaar van haar Tweede Kamerlidmaatschap (1948-1949) bijhield, presenteren zij 
als een belangrijke inspiratiebron. Maar dit zo’n zestig pagina’s tellende dagboek komt nau-
welijks uit boven het niveau van een beknopte kroniek van gebeurtenissen en ontmoetingen, 
waarin zelden een diepgaande gedachte is genoteerd. De bezorgers hebben het niet nodig 
gevonden het dagboek te annoteren, zodat de lezer door het ontbreken van iedere context de 
meeste notities moeilijk zal kunnen begrijpen. De toegevoegde lijst van in de tekst voorko-
mende personen met een korte functieaanduiding is handig, maar van de 350 in het dagboek 
zelf vermelde personen komen er slechts honderd in de lijst voor. De overige honderd pagina’s 
worden opgevuld met teksten en foto’s die met het jaar 1948-1949 weinig van doen hebben. Zo 
uitgegeven wordt het belang van het dagboek niet duidelijk.

Op het eerste oog is dat andere Klompé-boek interessanter, omdat hier een negental auteurs 
– van wie er zes zijn verbonden aan de Tilburgse universiteit – pogen de voorbeeldfunctie van 
Klompé in de huidige tijd op onder meer het gebied van de religie, het sociaal denken, de soci-
ale zekerheid en de zorg te duiden. Voor de auteurs staat buiten kijf dat Klompé een belangrijk 
ankerpunt is dat voor het heden en de toekomst vastigheid en richting geeft. Maar een teveel 
aan bewondering staat een kritische benadering van Klompé in de weg. Als van Klompé een 
progressieve kvp’er wordt gemaakt, wordt geen melding gedaan van haar uiterst behoudende 
standpunt in de Nieuw-Guineakwestie en ook niet van haar anti-cda-houding. Studenten van 
de opleiding Medewerker Design van de roc Tilburg hebben zich, zo verhaalt de projectleider, 
bij het ontwerpen van kleding door Klompé laten inspireren. Maar als een student die de pro-
blematiek van de overconsumptie visualiseert in een ontwerp dat bestaat uit een overvloed aan 
lagen stof, bekent hiertoe te zijn gekomen omdat zij Klompé aan de wieg van de voedselbanken 
ziet staan, vraagt men zich af of de redacteuren Klompé niet in bescherming hadden moeten 
nemen. Klompé zelf, wier voornaamste verdienste wellicht is geweest dat zij met de Bijstandswet 
van 1963 de bijstand juist uit de sfeer van de caritas heeft gehaald, zou toch wel met enige ver-
bazing naar zo’n student hebben gekeken. Maar met veel lenigheid is een icoon voor alles te 
gebruiken – en lenigheid kan men de auteurs van dit boek niet ontzeggen.

Nee, geef mij dan maar Benedictus van Nursia (480-547) zoals die door de hoogleraar 
Wijsbegeerte Wil Derkse in Dood of wederopstanding? als voorbeeldfiguur wordt gepresen-
teerd. In zijn Regel voor Monniken worden genegenheid, gemeenschapszin, generositeit, dee-
moed en dienstbaarheid onmisbare leiderschapskwaliteiten genoemd. Hoe vruchtbaar het 
benedictijns kloosterleven voor de samenleving – en dus ook voor de politiek – kan zijn, is te 
ervaren in en rond het Zwitserse klooster van Disentis, waar al meer dan 1250 jaar volgens de 
Regel wordt samengeleefd tot welzijn van de monniken en hun omgeving. ‘Zou het “benedic-
tijnse alternatief” geen zegen kunnen zijn, ook buiten de kloostermuren?’, zo vraagt Derkse 
zich af. Het minste wat cda-leiders in hun zoektocht naar overleving kunnen doen, is op 
retraite gaan naar Disentis.

Jac Bosmans
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Andere geluiden uit Brussel

Leon van Damme en Hilde Reiding, Brusselse verhalen. Europarlementariërs over de dagelijkse 
praktijk van het Europees Parlement vanaf 1979 (Boom; Amsterdam 2013) isbn 978 94 6105 549 1, 
336 p., prijs: € 19,90

Onderzoekers van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis werpen zich de laatste jaren 
op de bestudering van de werking van de Europese Unie. Dat kan bijdragen aan meer kennis 
over dit onderwerp. Die is in ons land niet groot – noch bij de burger, noch bij departementen 
en in de journalistiek. Brusselse verhalen bevat tien interviews met gewezen of nog werkzame 
leden van het Europees Parlement (ep). De titel die de auteurs Leon van Damme en Hilde 
Reiding aan hun werk gaven – Brusselse verhalen –, is bescheiden: het boek biedt meer dan 
de titel belooft. De aanpak is degelijk, waardoor het boek nuttige inzichten biedt. Van de 
tien geïnterviewden behoort er één niet tot een fractie in het Europees Parlement: de pvv’er 
Barry Madlener. De overige negen zijn of waren lid van vier verschillende Europese fracties. 
In Nederland zijn (waren) de tien parlementariërs lid van zeven verschillende politieke par-
tijen. Door slimme vragen te hanteren, in principe voor iedereen dezelfde, biedt het boek een 
duidelijk beeld van het dagelijks werk in het Parlement.

Helder wordt dat de Europese Unie, anders dan een nationale staat, bestuurd wordt door 
drie politieke organen: de Raad van Ministers, de Europese Commissie en het Europees 
Parlement. Van deze drie is alleen het werk in het Parlement openbaar. Een ander verschil 
met een nationale staat is dat het Parlement geen coalitie kent en dus ook geen oppositie 
(Madlener spreekt overigens wel over ‘onze rol in de oppositie’ en bedoelt daarmee dat deze 
partij tegen de huidige Europese Unie en tegen het Parlement is waarvan ze zelf deel uit-
maakt). Voor elk onderwerp moeten telkens opnieuw meerderheden worden gevonden. Een 
derde groot verschil met het werk in het Nederlandse parlement is dat in Europa gewerkt 
wordt met het systeem van rapporteurs. Interessant zijn de antwoorden op de vraag hoe men 
rapporteur wordt en hoe groot de invloed van de rapporteur is. Even verhelderend zijn de 
beschouwingen over hoe een rapporteur meerderheden kan behalen en toch – na amendering 
en stemming in de verantwoordelijke commissie en in de plenaire vergadering – een stand-
punt kan bereiken waarin de persoonlijke opvatting herkenbaar blijft. Grote fracties hebben 
meer invloed, tevens bij het aanwijzen van rapporteurs, maar ook aan kleine fracties worden 
rapporteurschappen gegund. Door als rapporteur gezag over het onderwerp bij collega’s te 
verwerven, heeft men invloed. Grondige kennis en hard werken geven vaak de doorslag. De 
pvv’ers krijgen geen rapporteurschappen en willen die ook niet.

De historische dimensie in dit boek betreft de verwerving van nieuwe parlementsbe-
voegdheden. Na verschillende fasen van steeds ruimere bevoegdheden is het recht van mede-
beslissing van het Europees Parlement bij het Verdrag van Lissabon (in werking getreden in 
2009) uitgebreid tot vrijwel alle wetgevingsgebieden: het ep mag sindsdien samen met de 
Raad besluiten nemen over het leeuwendeel van de voorstellen van de Europese Commissie. 
Daarmee wordt het rapporteurswerk en het zoeken naar compromissen nog boeiender. Bij 
blijvende onenigheid tussen Raad en Parlement komt er een bemiddelingscomité met even-
veel raads- als parlementsleden, en als ook daar geen overeenstemming wordt verkregen, 
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komt er geen wetgeving. Een vierde verschil met Den Haag is dat in het ep rustiger en minder 
‘hijgerig’ gewerkt wordt; het ep is meer op de lange termijn gericht dan op de waan van de 
dag.

Boeiend om te lezen zijn de contacten die parlementariërs onderhouden om resultaten te 
bereiken – uiteraard binnen de eigen fractie, met andere fracties of leden daarvan. Om effec-
tief te werken binnen de parlementscommissie waarvoor men zijn rapport maakt (dat na het 
behalen van een meerderheid in de commissie naar de plenaire vergadering gaat), zijn echter 
ook andere contacten nodig. Anders dan in Nederland, waar parlementsleden geen contact 
met departementale ambtenaren mogen hebben, onderhouden de parlementariërs en vooral 
de rapporteurs contacten met ambtenaren van de Europese Commissie en de Raad of met 
Eurocommissarissen of ministers van de lidstaten. Velen wijzen op de grote deskundigheid 
van de ambtenaren van de parlementaire commissies, van wier diensten rapporteurs veelal 
dankbaar gebruikmaken.

De lezer krijgt uit deze Brusselse verhalen een andere indruk van ‘Brussel’ dan uit wat 
er overwegend over hem wordt uitgestort. De geïnterviewden antwoorden soms opvallend 
openhartig, ook als het gaat om hun contacten met de verwante fractie in Den Haag of de 
top van de eigen politieke partij. Duidelijk blijkt dat de belangstelling van de meeste fracties 
in de Tweede Kamer voor het Europese werk sterk is afgenomen na de eerste rechtstreekse 
verkiezingen in 1979 en de beëindiging van het dubbelmandaat. De laatste tijd lijkt hierin weer 
een kentering zichtbaar te zijn. Men kan niet meer heen om de grote bevoegdheden die het 
Europees Parlement fasegewijs verworven heeft.

Ik heb hier slechts enkele voorbeelden gegeven en niet gesproken over de feitelijke invloed 
van het Parlement op de samenstelling van de Europese Commissie, noch over lobbyisten, 
fractiediscipline, motivatie en veel meer. Helaas komt de vaststelling van de jaarlijkse uniebe-
groting (de oudste beslissende bevoegdheid van het Europees Parlement) niet aan de orde in 
het boek, evenmin als het werken aan de oplossing van de eurocrisis.

Dit boek kan de belangstelling van veel lezers wekken en bijdragen tot enige reductie van 
het Neerlando-centrisme, want het maakt duidelijk dat ook niet door Twan Huijs, Mariëlle 
Tweebeeke of Pauw & Witteman geleide of gecontroleerde politieke besluitvorming legitiem 
en democratisch kan zijn. Het boek biedt echter nog lang geen geschiedenis van de Europese 
Unie, noch van het Europees Parlement, alleen al niet omdat de geïnterviewden uitsluitend 
Nederlanders zijn. Maar het is goed met Nederlanders en vanuit Nederlandse blik te begin-
nen. We mogen van deze onderzoekers zeker nog meer verwachten.

Harry Notenboom

De pvv, een partij als alle andere?

Chris Aalberts, Achter de pvv. Waarom burgers op Geert Wilders stemmen (Eburon; Delft 2012) 
isbn 978 90 5972 684 0, 215 p., prijs: € 19,95
Jhim van Bemmel, Wilders’ kring van discipelen. Angst en wantrouwen als bouwstenen van een 
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politieke partij (Free Musketeers; Zoetermeer 2012) isbn 978 90 484 2694 2, 215 p., prijs: € 17,95
Simon Otjes, Imitating the newcomer (Uitgeverij Boekenbent; Barneveld 2013) isbn 978 94 
6203 285 9, 368 p.
Koen Vossen, Rondom Wilders. Portret van de pvv (Boom; Amsterdam 2013), isbn 978 94 6105 
522 4, 310 p., prijs: 19,90

De kabinetscrisis na de mislukte Catshuisbesprekingen, in het voorjaar van 2012, leverde niet 
alleen een andere coalitie op, maar ook een stroom van publicaties over de partij die het 
kabinet-Rutte i door gedoogsteun mogelijk maakte: Geert Wilders’ pvv. Die tsunami van 
pvv-boeken is niet erg verwonderlijk, gezien de chaotische toestand waarin de partij rond 
de kabinetscrisis verkeerde, met uittredende Kamerleden en bestuurlijke crises in andere 
bestuurslagen waarin de pvv vertegenwoordigd was. De vertrekkende Kamerleden zwaaiden 
af met veel tamtam. Op de dag dat Wilders zijn verkiezingsprogram presenteerde, hielden 
Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven een persconferentie, waarin ze de vloer aanveegden 
met hun partijleider en hun voormalige fractie. Jhim van Bemmel stelde zijn kritiek op partij, 
fractie en leiderschap te boek.

Van Bemmel kijkt niet bepaald mild terug op zijn twee jaar Kamerlidmaatschap. De pvv 
is in zijn ogen een sekte waarin angst en wantrouwen de boventoon voeren en waarin Wil-
ders met ijzeren hand regeert, gesteund door een kleine kring van vertrouwelingen, ‘Wilders’ 
discipelen’. Van Bemmels afrekening is geen prettig boek. De frustratie druipt van de slecht 
geschreven pagina’s af; wat dat betreft had Van Bemmel beter geen sneer kunnen uitdelen 
naar zijn voormalige fractiegenoot Brinkman vanwege diens taalgebruik, maar dat terzijde. 
Wat steeds meer gaat tegenstaan is de veelvuldige beschrijving van Wilders in termen van 
psychiatrische stoornissen. Gaandeweg gaat de lezer zich hierdoor de vraag stellen of Van 
Bemmel, als het allemaal zó erg is, niet eerder tot de conclusie had kunnen komen om de frac-
tie te verlaten, in plaats van te wachten tot het moment waarop bleek dat hij niet meer op de 
kandidatenlijst voor de verkiezingen van 2012 zou terugkeren. Veel ‘huilie-huilie’, om in pvv-
termen te blijven, met niet altijd even sterke argumenten en op zijn minst de verdenking van 
opportunisme. Zo besteedt Van Bemmel veel aandacht aan het feit dat zijn verjaardag niet op 
de agenda voor de fractievergadering was vermeld (onder het omineuze vergaderpunt ‘Dis-
cipline’), maar wel die van anderen. Zonder rancune en zonder het uitmelken van dit soort 
trivialiteiten zou het boek wellicht een waardevol inkijkje in deze zeer gesloten fractie hebben 
gegeven, maar mét deze verongelijktheid blijft volstrekt duister wat het waarheidsgehalte van 
de beweringen van Van Bemmel is. De lezer blijft achter met het gevoel het dagboek van een 
versmade geliefde te hebben gelezen. Fatal attraction op het Binnenhof.

Gelukkig zijn er ook wetenschappers die van een afstand naar de pvv kijken, zoals Koen 
Vossen. Uitgaand van de persoon Wilders trekt hij steeds grotere cirkels, en komt hij zo bij de 
verschillende fracties, de partij en de kiezers. Verreweg de interessantste delen betreffen de ont-
wikkeling van Wilders zelf, van vrij anonieme vvd-backbencher tot boegbeeld van de pvv, en de 
door Vossen geschetste ideologische ontwikkeling van Wilders en daarmee van de pvv. Ideolo-
gisch ziet Vossen vier pijlers: islam-alarmisme, populisme, nationalisme en law-and-order. Wie 
de korte geschiedenis van de pvv bekijkt, zal zien dat de onderlinge verhouding van deze 
pijlers nogal eens aan verandering onderhevig is. Constant is wel de aandacht voor het gevaar 
dat deze partij ziet in de vermeende islamisering van Europa, door Wilders omgedoopt tot 
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Eurabië. Hoewel Wilders stevig is geradicaliseerd in zijn anti-islamstandpunt, toont Vossen 
overtuigend aan dat dat geen principieel, maar een gradueel verschil is.

Vossen huilt niet mee in het koor van publicisten die de pvv als fascistische partij zien. 
Terecht ziet hij overeenkomsten tussen de nsb en de pvv (‘het sterke nationalisme, het tucht- en 
ordedenken en de verkettering van een als homogeen blok aangeduide elite’), maar het ware 
kenmerk van fascisme is volgens Vossen een afkeer van de liberale democratie, iets waarvan je 
de pvv niet kunt beschuldigen. Vossen typeert Wilders juist als een rasparlementariër, die verzot 
is op zijn eigen biotoop: het Binnenhof. Rondom Wilders biedt een afgewogen beeld van een 
omstreden partij, waarin de auteur de verleidingen om al te kras stelling te nemen, weet te weer-
staan. Zo schrijft Vossen bijvoorbeeld wel dat het feit dat Wilders al bijna een decennium dag 
en nacht omringd wordt door bodyguards een psychologische impact kan hebben, maar kijkt 
hij wel uit om hieraan conclusies te verbinden. Voor Vossen is de pvv een partij als elke andere.

Dat geldt ook voor Chris Aalberts, die naar de pvv-kiezer gekeken heeft. Op basis van 
meer dan tachtig interviews met pvv-aanhangers komt hij tot de conclusie dat hun stemge-
drag even rationeel is als dat van andere kiezers: zij stemmen op de pvv met een doel. Dat doel 
kan het wakker schudden van andere partijen zijn, of een proteststem tegen ‘de rest’ of juist 
een stem vanwege inhoudelijke verwantschap met de standpunten van de partij, voornamelijk 
op het terrein van immigratie en integratie. Aalberts vond geen aanwijzingen dat aanhangers 
van de pvv op de persoon Wilders stemmen, een veelgehoorde stelling. De vraag blijft natuur-
lijk of dat dan ook zo is. Een bekend fenomeen in de sociale wetenschappen is ‘het sociaal 
wenselijke antwoord’ – een fenomeen waarmee iedere politieke interviewer van doen heeft, 
zoals opiniepeilingen en verkiezingsonderzoek ons telkens weer leren. Volgens de maatschap-
pelijke mores dient men op een programma te stemmen en niet op een persoon(lijkheid). 
Aalberts signaleert dit probleem, wijdt er ook een paragraaf aan, maar lijkt toch niet helemaal 
te weten wat hij ermee aan moet. 

Richtten de auteurs van bovengenoemde boeken zich op allerlei aspecten van de pvv, de 
politicoloog Simon Otjes trok het onderwerp van zijn proefschrift veel breder. Hij keek naar 
de reacties van bestaande partijen op nieuwkomers in het parlement in de periode vanaf 1945. 
Zijn conclusie luidt dat die reacties verschillen per arena; in de electorale arena hebben nieuw-
komers nauwelijks invloed op bestaande partijen, in de parlementaire arena wel. Hij verklaart 
dit door te wijzen op de verschillende kenmerken van beide arena’s: in het parlement lig-
gen procedures vast, waarbij nieuwe partijen hun punten kunnen inbrengen, bij verkiezingen 
proberen bestaande partijen zo veel mogelijk de nieuweling te negeren. De nieuwe partijen 
krijgen dus wel invloed op de politieke agenda in het parlement, maar veel minder daarbuiten 
– tenzij zij concurreren met een bestaande partij die flink verlies lijdt bij de verkiezingen. Op 
dat moment worden er wél standpunten overgenomen of aangepast.

Wat leren deze boeken ons nu over de toekomst van de pvv? De enige die er zelf een 
directe beschouwing aan wijdt is Van Bemmel, die – uiteraard – vooral dankzij zijn eigen 
onthullingen het einde van de partij ziet naderen. Vossen en Aalberts leren ons dat de pvv een 
partij is als alle andere. En dankzij Otjes weten we dan dat de invloed van die partij gering is. 
Zij wordt keurig opgenomen in de bestaande politieke verhoudingen en ingekapseld in het 
parlement – zoals alle partijen vóór haar.

Peter van der Heiden
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Jan Willem Brouwer, Alexander van Kessel, Jan Ramakers en 

Hilde Reiding 

Remieg Aerts, Herman de Liagre Böhl, Piet de Rooy en Henk te Velde, Land van kleine gebaren. 
Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-2012 (Boom; Amsterdam 2013) isbn 978 94 6105 
523 1, 439 p., prijs: € 29,90

‘De politieke cultuur is noch in verval, noch in volle bloei, maar vooral in verandering. 
Die verandering is inherent aan de aard van het verschijnsel democratie,’ stelt Piet de Rooy  
(p. 368) in het hoofdstuk over het begin van de 21ste eeuw, dat het in 1999 voor het eerst gepu-
bliceerde handboek Land van kleine gebaren up-to-date brengt. Bezuinigingen op de steeds 
duurder wordende verzorgingsstaat, toenemende criminaliteit en de gebrekkige integratie 
van nieuwkomers veroorzaakten de politieke instabiliteit sinds 2002, waarbij de ‘kleine geba-
ren in dit land […] snel groter en wilder’ werden. (p. 365) (avk)

Coos Huijsen, Nederland en het verhaal van Oranje (Balans; Amsterdam 2012) isbn 978 94 600 
3337 7, 400 p., prijs: € 29,95

Deze studie gaat over ‘de betekenis van Oranje voor het Nederlandse natiebesef ’ sinds de 
zestiende eeuw. Wat precies het ‘verhaal van Oranje’ is, wordt niet helemaal duidelijk. Het 
probleem is dat verschillende bevolkingsgroepen een eigen ‘verhaal’ hadden. Het interessantst 
zijn de beschouwingen over de opkomst van het populisme aan het begin van de eenentwin-
tigste eeuw. Ondanks zijn aanvallen op koningin Beatrix bleef Wilders onverminderd popu-
lair. Huijsen vraagt zich af ‘of de Oranjes nog wel voldoende beseffen wat er van hen wordt 
verwacht’. Maar is het dan eenduidig wat er van hen wordt verwacht? (jwb)

Paul de Hen, Op Financiën. Alle naoorlogse ministers van Financiën (Elsevier Boeken; Amster-
dam 2012) isbn 978 90 3525 064 2, 144 p., prijs: € 14,95

Elsevier-medewerker De Hen, voormalig adjunct-hoofdredacteur en economieredacteur, 
portretteert in dit boek de ministers van Financiën van Piet Lieftinck tot Jan-Kees de Jager. 
Dat levert, naast de nodige cijfers, soms scherpe observaties op. Opmerkelijk is de vaak grote 
populariteit van de ministers van Financiën bij de burgers, volgens De Hen ‘de populariteit 
van de technocraat’. Het blijkt dan ook riskant als een niet-technocraat, zoals de politiek leider 
van een partij, de post van minister van Financiën aanvaardt, zoals de pvda’ers Vondeling, 
Kok en Bos met uiteenlopend gevolg hebben ervaren. Hoe dan ook, sinds de krediet- en euro-
crisis is de schatkistbewaarder belangrijker en zichtbaarder geworden dan ooit. (jr)
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Wouter Beekers, Het bewoonbare land. Geschiedenis van de volkshuisvestingsbeweging in Neder-
land (Boom; Amsterdam 2012) isbn 978 94 6105 657 3, 372 p., prijs: € 24,95

Beekers, tot voor kort verbonden aan het Historisch Documentatiecentrum voor het Neder-
lands Protestantisme van de vu, tegenwoordig directeur van het wetenschappelijk bureau van 
de ChristenUnie, beschrijft en analyseert in dit proefschrift de anderhalve eeuw lange geschiede-
nis van de (professionalisering van de) volkshuisvestingssector in Nederland, die deel uitmaakt 
van een dynamisch maatschappelijk middenveld. Hij maakt daarmee ook inzichtelijk hoe de 
sector na de verzelfstandiging in de jaren negentig van de vorige eeuw zo spectaculair heeft kun-
nen ontsporen dat er een parlementaire enquête naar wordt gehouden. (jr)

Jan Tromp, Buigen. Nederigheid en vernedering in de Nederlandse politiek (Balans; Amsterdam 
2011) isbn 978 94 600 3350 6, 78 p., prijs: € 6,95

‘Niet iedereen is opgewassen tegen de stoornis van het almaar opgejaagde, het wankelmoe-
dige en het onwaarachtige,’ stelt de ervaren politiek journalist Jan Tromp in Buigen. (p. 59) 
Hij schetst aan de hand van de ervaringen van enkele backbenchers het politieke bedrijf als 
een slangenkuil. Vooral in de eigen partij en fractie zitten de tegenstanders. Hij citeert Konrad 
Adenauer: ‘je hebt “vijand”, de vergrotende trap van vijand is “politieke vijand”, de overtref-
fende trap van politieke vijand is “politieke vriend”’. (p. 30) Desondanks signaleert Tromp: 
‘veruit de meeste politici zijn vatbaar voor nederigheid en vernedering’. (p. 60) Vandaar de 
erkenning van Sytze Faber, ondanks zijn vernederende ervaringen als cda-loyalist tijdens het 
kabinet-Van Agt: ‘Toch was het een onvergetelijke tijd, die jaren in de Kamer.’ (p. 56) (avk)

Tom Pauka, Het geluk van links. Over Joop, Wim, Wouter en de toekomst (Nijgh & Van Ditmar; 
Amsterdam 2013) isbn 978 90 388 9656 4, 191 p., prijs: € 17,50

Aan het begin van zijn boek werpt Tom Pauka de vraag op of adviseurs die in de politiek 
werkzaam zijn zelf ook een mening moeten hebben. Zelf werkte hij jarenlang binnen de pvda 
als adviseur van achtereenvolgens fractievoorzitter Ed van Thijn, partijleiders Joop den Uyl, 
Wim Kok en Wouter Bos, en Kamervoorzitter Gerdi Verbeet. Op basis van zijn eigen ervaring 
stelt hij dat een politiek adviseur om zijn werk goed te kunnen doen zelf ‘een beginsel’ nodig 
heeft. Zijn eigen opvattingen vormen ook de rode draad van dit boek, dat in de kern een 
oproep aan zijn partij is om de onderklasse van ‘verongelijkten’ weer samen te brengen met 
de bovenlaag van ‘onssoortmensen’ die in de loop der jaren een steeds overheersender rol zijn 
gaan spelen in de pvda. Om zijn betoog kracht bij te zetten en de ontwikkelingen binnen zijn 
partij te illustreren, put hij waar nodig uit zijn persoonlijke ervaringen met de opeenvolgende 
partijleiders. (hr)

Addy de Jong, Meesturen vanaf de achterbank. De sgp als Stille Gedoog Partner 2010-2012 (De 
Banier; Apeldoorn 2012) isbn 978 90 336 33263, 160 p., prijs: € 9,95

Al enkele maanden na het aantreden van het kabinet-Rutte i in oktober 2010 vatte journalist 
Addy de Jong het plan op om een boek te schrijven over de unieke gedoogstructuur waarin 
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de sgp terechtgekomen was. Al tijdens de formatie werd sgp-voorman Kees van der Staaij 
gepolst over de mate van steun die hij aan een coalitie tussen vvd, cda en gedoogpartner 
pvv kon geven. Die steun was op dat moment nog niet noodzakelijk, maar wel handig, gezien 
mogelijk dissident stemgedrag uit de fracties van cda en pvv. Wat de sgp als tegenprestatie 
voor haar ondersteuning tegemoet kon zien werd nergens schriftelijk vastgelegd, maar dat het 
kabinet in zijn beleid rekening hield met de opvattingen van de sgp bleek overduidelijk, zeker 
toen na de Eerste Kamerverkiezingen van mei 2011 de positie van de sgp in de senaat door-
slaggevend werd voor het al dan niet aangenomen krijgen van regeringsvoorstellen. Het lijstje 
met ingewilligde politieke verlangens is volgens De Jong echter niet het belangrijkste resultaat 
van anderhalf jaar ‘stil gedogen’. Minstens zo belangrijk zijn de toegenomen zichtbaarheid van 
de partij en de veranderde, meer proactieve en op concreet resultaat gerichte werkwijze van de 
fractie, die naar hij verwacht zullen beklijven. (hr)

Peter Kee, Het briefje van Bleker. Over intriges op het Binnenhof, politici spindoctors en Pauw & 
Witteman (Uitgeverij Atlas Contact; Amsterdam en Antwerpen 2012) isbn 978 90 254 3962 0, 
279 p., prijs: € 19,95

Politici laten zich over het algemeen graag zien op tv bij Pauw & Witteman, omdat het naams-
bekendheid genereert bij het grote publiek. De programmamakers ontvangen hen het liefst 
als ze onder vuur liggen, maar politici komen juist bij voorkeur om in politiek gunstig getij 
de eigen boodschap voor het voetlicht te brengen. Over wie er onder welke voorwaarden aan 
tafel zit bij de talkshow wordt achter de schermen dus vaak druk onderhandeld. Parlemen-
tair redacteur Peter Kee beschrijft aan de hand van voorbeelden hoe dit in zijn werk gaat. De 
auteur heeft daarbij, zoals hij zelf ook toegeeft, wel rekening moeten houden met het gege-
ven dat p&w het vertrouwen van politici moet blijven behouden en heeft dus niet over alles 
wat hij heeft meegemaakt openlijk kunnen schrijven. Het meest open is de auteur over zijn 
belevenissen met pvv-politici. Met deze partij zijn de verhoudingen toch al slecht, dus veel 
schade kan dit het programma niet doen. Wie echt opzienbarende onthullingen verwacht, zal 
wellicht teleurgesteld worden, maar voor een aardig kijkje in de keuken van de parlementaire 
tv-journalistiek is dit boek een aanrader. (hr)

Bram Oosterwijk, Ik verlang geen dank. Lodewijk Pincoffs (1827-1911) (Douane; Rotterdam 
2011) isbn 978 90 72247 48 3, 309 p., prijs: € 24,90

Lodewijk Pincoffs was, behalve een invloedrijk Rotterdams havenbaron, van 1872 tot 1879 
liberaal lid van de Eerste Kamer – het eerste van Joodse afkomst. De Rotterdamse journalist 
Bram Oosterwijk besteedt in zijn biografie Ik verlang geen dank ook aandacht aan Pincoffs 
verrichtingen in de nationale politiek (p. 88-90 en 189-190). Van een politieke carrière op 
dat niveau was nauwelijks sprake, ook al omdat Pincoffs afzag van een kandidatuur voor de 
Tweede Kamer en – tweemaal: in 1868 en 1877 – het ministerschap van Financiën. Nadat hij 
enorme verliezen had proberen te maskeren door te knoeien met de boekhouding, vluchtte 
Pincoffs in het voorjaar van 1879 naar Amerika. Op 20 juni van dat jaar werd in de Eerste 
Kamer aan Pincoffs gerefereerd als de man ‘wiens naam wij in deze vergadering liever niet 
uitspreken’. (hek 1878-1879, p. 190) (avk)
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Rimko van der Maar en Hans Meijer, Herman van Roijen, 1905-1991. Een diplomaat van klasse 
(Boom; Amsterdam 2013) isbn 978 94 61055 14 9, 670 p., prijs: € 29,90

Een degelijke biografie gewijd aan de gezaghebbende diplomaat die in het kabinet-Schermer-
horn-Drees (1945-1946) minister was, eerst zonder portefeuille, later van Buitenlandse Zaken. 
Daarna was Van Roijen achtereenvolgens ambassadeur in Ottawa, Washington en Londen. 
Zijn grootste wapenfeit was de zogeheten Van Roijen-Roem-overeenkomst van 7 mei 1949, die 
de weg vrijmaakte voor de onafhankelijkheid van Indonesië. Aan de hand van privéarchieven 
laten de auteurs zien hoe Van Roijen vanuit een onmogelijke positie onderhandelde en erin 
slaagde niet alleen het vertrouwen van de Indonesiërs te winnen, maar ook de steun te behou-
den van Den Haag en van de autoriteiten in Batavia. (jwb)

H. Johannes Witteveen (coauteur: Saskia Rosdorff), De magie van harmonie. Een visie op de 
wereldeconomie. Autobiografie (Gibbon Uitgeefagentschap; Amsterdam 2012) isbn 978 94 9136 
307 8, 376 p., prijs: € 29,90 

De vooraanstaande econoom Johan Witteveen was van 1958 tot 1963 voor de vvd lid van de 
Eerste Kamer en minister van Financiën in het kabinet-Marijnen (1963-1965) en het kabinet-
De Jong (1967-1971), en tussen zijn ministerschappen was hij lid van de Tweede Kamer. Als 
directeur van het imf acteerde hij prominent op het wereldtoneel. Verder is hij een vooraan-
staand aanhanger van het universeel soefisme, dat het westerse denken combineert met het 
soefisme. Deze autobiografie biedt een mix van wetenschappelijke financieel-economische 
verhandelingen, persoonlijke en politieke herinneringen en beschouwingen over het (actuele) 
wereldgebeuren vanuit het perspectief van de soefileer, waarin het streven naar harmonie 
centraal staat. (jr)

Harry Notenboom, Vallende zuilen. In dienst van de goede zaak (Valkhof Pers; Nijmegen 2013) 
isbn 978 90 5625 398 1, 230 p., prijs: € 18,50

De ‘spichtige rekenmachine’ achter Norbert Schmelzer, zo werd Harry Notenboom in de pers 
getypeerd in de nasleep van de kabinetscrisis van oktober 1966, toen de kvp-fractie het kabi-
net van de ‘eigen’ premier Cals ten val bracht. Het oordeel van financieel woordvoerder Harry 
Notenboom (Tweede Kamerlid van 1963 tot 1979 en lid van het Europees Parlement van 1971 
tot 1984) gaf de doorslag: de rijksbegroting voor 1967 was naar zijn mening niet solide genoeg. 
Uit Notenbooms memoires worden zijn politieke, maatschappelijke en economische anker-
punten – voortvloeiend uit de katholieke sociale leer – duidelijk, en daarmee zijn drijfveren 
in de Nacht van Schmelzer: ‘Het ging mij in “de Nacht” meer om principes dan om cijfers.’  
(p. 132) Met leedwezen zag Notenboom tijdens zijn politieke loopbaan de katholieke zuil uit-
eenvallen: ‘“[D]e katholieke zaak” is heel mijn leven motief en drijfveer geweest van mijn 
denken en handelen.’ (p. 139) (avk)
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Maarten Engwirda, Per slot van rekening. Memoires (Elsevier Boeken; Amsterdam 2011) isbn 
978 90 6882 861 0, 157 p., prijs: € 14,95

d66-prominent Maarten Engwirda (1943) ziet zichzelf als politicus én rekenmeester. Hij was 
veertien jaar lid van de Tweede Kamer (waarvan twee jaar tevens lid van het Europees Parle-
ment en vier jaar fractievoorzitter) en daarna twintig jaar lid van de Algemene Rekenkamer 
respectievelijk de Europese Rekenkamer. In dit boek (niet te verwarren met de onder dezelfde 
titel verschenen memoires van Jelle Zijlstra) wil hij rekenschap afleggen aan zijn kiezers en 
aan de belastingbetaler. Engwirda doet dat op onderhoudende, zij het niet erg diepgravende 
wijze. De hoofdstukken over zijn Haagse periode – de jaren 1983-1984, waarin Engwirda deel 
uitmaakte van de parlementaire enquêtecommissie rsv, behoren tot zijn finest hours – zijn 
voor de lezers van dit Jaarboek het meest relevant. (jr)

Leonoor Meijer, Hedy. Feministe, politica, actievoerster (Uitgeverij Atlas Contact; Amsterdam/
Antwerpen 2012) isbn 978 90 254 3969 9, 271 p., prijs: € 19,95

‘Hoeveel paar schoenen heb ik niet versleten met het protesteren tegen van alles en nog wat in 
Amsterdam? We kregen in geen van de zaken iets gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat je voor 
werkelijke veranderingen het beste kan samenwerken binnen en met de partijen die werke-
lijke knopen doorhakken’, zo verklaart oud-bewindsvrouw en oud-Europarlementariër Hedy 
d’Ancona (pvda) haar keuze om de politiek in te gaan in het boek dat journalist Leonoor 
Meijer over haar schreef. In de vrouwenbeweging waarin zij vanaf de jaren zestig actief was, 
werd die keuze niet door iedereen even goed begrepen; sommige radicale feministen zagen 
het zelfs als verraad. Aan inzet voor de goede zaak ontbrak het D’Ancona echter niet; gedu-
rende haar hele politieke loopbaan bleef zij zich ervoor inzetten. Ook het lot van asielzoekers 
en immigranten lag haar – mede vanwege haar half-Joodse achtergrond – na aan het hart. 
Haar betrokkenheid bij dit thema leverde haar als minister van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur in het kabinet-Lubbers iii menig conflict op met medebewindslieden. Echt uitge-
diept worden dergelijke politieke conflicten in dit boek niet – het accent ligt daarvoor toch 
te veel op de mens D’Ancona –, maar wel wordt inzichtelijk gemaakt hoe lastig het voor een 
bewindspersoon kan zijn een beleid te verdedigen waarmee hij of zij zich persoonlijk niet ten 
volle kan verenigen. (hr)

Roderik van Grieken, Een feest van de democratie. De regels voor een goed verkiezingsdebat  
(Uitgeverij Bert Bakker; Amsterdam 2012) isbn 978 90 351 3881 0, 144 p., prijs: € 12,50

Debat is de ‘zuurstof van de democratie’. Goede politieke debatten zijn in Nederland echter 
schaars, meent oprichter en directeur van het Nederlands Debat Instituut, Roderik van Grie-
ken.  Op televisie ziet hij dikwijls debatten die door hun opzet niet te volgen zijn, inhoudelijk 
irrelevant zijn of oneerlijk voor de deelnemers. Met zijn boek hoopt hij een bijdrage te leveren 
aan het realiseren van betere verkiezingsdebatten. Een belangrijk misverstand dat hij daarbij 
uit de wereld helpt is dat een goed debat niet per definitie gelijk staat aan spannende televisie. 
Van Grieken laat aan de hand van voorbeelden zien dat nogal eens vergeten wordt dat het er 
bij een verkiezingsdebat in de eerste plaats om moet gaan  kiezers te informeren over de poli-
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tieke standpunten van deelnemende partijen, zodat ze kunnen bepalen op wie ze hun stem 
willen uitbrengen. Zowel de vormgeving van het debat als het handelen van zowel debatleider 
als politici moeten in de eerste plaats daarop zijn afgestemd. Hoe dat het beste kan, laat hij 
zien in dit boek. (hr)

Coen Verbraak, Politici. Kijken in de ziel (Uitgeverij Thomas Rap; Amsterdam 2012) isbn 978 
90 6005 925 8, 285 p., prijs: € 18,90

In de zomer van 2011 zond de omroep ntr in de serie Kijken in de ziel een reeks interviews 
uit met (oud-)politici. Geïnterviewd werden: Jan Marijnissen, Hans Wiegel, Frans Weisglas, 
Nebahat Albayrak, Elco Brinkman, Els Borst, André Rouvoet, Jack de Vries, Jolande Sap, Wou-
ter Bos, Rita Verdonk. Op dit moment is van hen alleen Elco Brinkman (in de Eerste Kamer) 
nog rechtstreeks betrokken bij de Haagse politiek. Op tv konden de interviews niet integraal 
worden uitgezonden en waren slechts fragmenten te zien; in deze bundel zijn volledige inter-
views opgenomen. In zijn voorwoord beschrijft Verbraak hoe lastig het was politici te strikken 
om het gesprek met hem aan te gaan. Waarom dat zo moeilijk geweest is valt na lezing van 
de bundel niet goed vast te stellen. De interviews zijn interessant, maar wijken – afgezien van 
hun lengte – niet echt af van andere politieke vraaggesprekken die in kranten of op televisie 
verschijnen. (hr)
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Lijst van afkortingen

abn Algemene Bank Nederland
agovv Alleen Gezamenlijk Oefenen Voert Verder
aow Algemene Ouderdomswet
arja Antirevolutionaire Jongeren Actie
arjos Antirevolutionaire Jongerenorganisatie
arp Antirevolutionaire Partij
awbz Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
bmgn Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden
buza Buitenlandse Zaken
cd  Centrum Democraten
cda Christen-Democratisch Appèl
cdu Christelijk-Democratische Unie
cdu/csu Christlich Demokratische Union / Christlich-Soziale Union
chu Christelijk-Historische Unie
cpb Centraal Planbureau
cpn Communistische Partij van Nederland
d’66 / d66 Democraten 66
dnb De Nederlandsche Bank
eeg Europese Economische Gemeenschap
eg  Europese Gemeenschappen
entos Eerste Nederlandse Tentoonstelling op Scheepvaartgebied
eu  Europese Unie
eucd Europese Unie van Christendemocraten
ep   Europees Parlement
ep-cardoc Europees Parlement Archief- en Documentatiecentrum
evp Europese Volkspartij 
fnv Federatie Nederlandse Vakbeweging
gw  Grondwet
hbo hoger beroepsonderwijs
hn  Historisch Nieuwsblad
hp  Haagse Post
hek Handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
hep-vv Handelingen van het Europees Parlement: Volledig Verslag
htk Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
ikv Interkerkelijk Vredesberaad
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imf International Monetary Fund
ind Immigratie- en Naturalisatiedienst
kab Katholieke Arbeidersbeweging
kaj  Katholieke Arbeiders Jongeren
kdk Kabinet der Koningin
kb  Koninklijk Besluit
klm  Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
knhg Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap
kvp Katholieke Volkspartij
na  Nationaal Archief
navo Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
nec Nijmegen Eendracht Combinatie
nibud Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
nos Nederlandse Omroepstichting
nrc Nieuwe Rotterdamse Courant
ns  Nederlandse Spoorwegen
nsb Nationaal-Socialistische Beweging
nts Nederlandse Televisie Stichting
ocw Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
osf Onafhankelijke Senaatsfractie
p&w Pauw & Witteman
pes  Partij van de Europese Sociaaldemocraten
plo Palestine Liberation Organization
ppr  Politieke Partij Radikalen
psp  Pacifistisch-Socialistische Partij
pvda Partij van de Arbeid
pvdd Partij voor de Dieren
pv  Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de 
  Europese Gemeenschappen
pvv Partij voor de Vrijheid
rkk Rooms-Katholiek Kerkgenootschap
rksp Rooms-Katholieke Staatspartij
roc Regionaal Opleidingen Centrum
rsv Rijn-Schelde-Verolme
rtl Radio Télévision Luxembourg
rvd Rijksvoorlichtingsdienst 
sdap Sociaal-Democratische Arbeiderspartij 
sdp Sociaal-Democratische Partij
sgp Staatkundig Gereformeerde Partij
sp  Socialistische Partij
vdb Vrijzinnig-Democratische Bond
vn  Verenigde Naties
vs   Verenigde Staten
vu  Vrije Universiteit
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vvd Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
vvdm Vereniging van Dienstplichtige Militairen
wao Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
who World Health Organization
wrr Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
ww Werkloosheidswet
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Over de auteurs en de redactie

W. Aantjes (1923) was van 1959 tot 1978 Tweede Kamerlid, sinds 1971 fractievoorzitter, eerst 
voor de arp, daarna voor het cda. 

C.C. van Baalen (1958) is directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis en 
hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 

A.S. Bos (1977) is historicus, verbonden aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis 
en als promovendus verbonden aan de afdeling Politieke Geschiedenis van de Radboud 
Universiteit Nijmegen. 

J.L.J. Bosmans (1945) is emeritus hoogleraar geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

B.H. van den Braak (1958) is historicus, verbonden aan het Parlementair Documentatie Centrum 
van de Universiteit Leiden. 

J.L.W. Broeksteeg (1974) is universitair hoofddocent staatsrecht aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen.

J.W.L. Brouwer (1956) is historicus, verbonden aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. 

P.J. Drooglever (1941) was verbonden aan het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en 
publiceerde de bronnenuitgave Officiële bescheiden betreffende de Nederlandsch-Indonesische 
betrekkingen 1945-1950 en Een daad van vrije keuze. De Papoea’s van westelijk Nieuw-Guinea en 
de grenzen van het zelfbeschikkingsrecht (2005).

J.W.M. Engels (1951) is bijzonder hoogleraar gemeenterecht/gemeentekunde (Thorbeckeleerstoel) 
aan de Universiteit Leiden, tevens werkzaam bij de vakgroep staatsrecht van de Rijksuniversiteit 
Groningen en lid van de Eerste Kamer (d66).

B. de Gaay Fortman (1937) is hoogleraar politieke economie van de rechten van de mens aan 
de Universiteit Utrecht en was van 1971 tot 1977 politiek leider van de ppr.

H. Goslinga (1948) is politiek columnist van het dagblad Trouw. 

P.G.T.W. van Griensven (1963) is econoom, verbonden aan het Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis.
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P.B. van der Heiden (1965) is politicoloog, verbonden aan het Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis, en freelance journalist.

M. ten Hooven (1957) is journalist, publicist en voormalig politiek redacteur van Trouw en 
Vrij Nederland.

R. de Jong (1960) is historicus, verbonden aan de Kiesraad.

A.C.M.W. van Kessel (1968) is historicus, verbonden aan het Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis. 

J.P.M. Koch (1962) is historicus, verbonden aan de Universiteit Utrecht.

C.W. van Leeuwen (1981) is universitair docent moderne Europese geschiedenis bij de capa-
citeitsgroep Europese studies van de Universiteit van Amsterdam.

M.M. Lok (1974) is universitair docent moderne Europese geschiedenis bij de capaciteitsgroep 
Europese studies van de Universiteit van Amsterdam.

R. Meijer (1962) is journalist van de Volkskrant.

D. van der Meulen (1963) is neerlandicus en publicist. Hij schreef eerder onder meer een 
biografie van Multatuli. 

H.A.C.M. Notenboom (1926) was lid van de kvp-fractie in de Tweede Kamer der Staten-
Generaal van 1963-1974 en lid van het Europees Parlement van 1979-1984 voor achtereenvolgens 
de kvp en het cda.

J.J.M. Ramakers (1954) is historicus, verbonden aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. 

H. Reiding (1975) is historicus, verbonden aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis.

H. van Rooij (1949) is journalist. Zij was onder meer parlementair redacteur, lid van de 
hoofdredactie van het Eindhovens Dagblad en correspondent eu en navo in Brussel.

J.G.M.M. Rosendaal (1963) is universitair docent geschiedenis aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen.

M. Scherer (1974) is onderzoeksassistente bij de afdeling politiek-institutionele Geschiedenis 
van het Huygens ing te Den Haag.

W. Slagter (1957) is werkzaam als docent aan een school voor voortgezet onderwijs in Sneek 
en is freelance journalist.
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D.S. Slijkerman (1969) is hoofd afdeling Beleid, Bestuurlijke & Regulatoire Zaken van het 
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen te Utrecht.

J.J.B. Turpijn (1976) is universitair docent Nederlandse geschiedenis, verbonden aan de 
Universiteit van Amsterdam.

H. te Velde (1959) is hoogleraar vaderlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden.

L. De Winter (1954) is hoogleraar politieke wetenschappen aan de Université Catholique de 
Louvain.

J.C. van Zanten (1972) is historicus en filosoof, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

B_BOOM090 parlementaire geschiedenis 2013 binnenwerk.indd   245 28-10-13   16:57



B_BOOM090 parlementaire geschiedenis 2013 binnenwerk.indd   246 28-10-13   16:57



B_BOOM090 parlementaire geschiedenis 2013 binnenwerk.indd   247 28-10-13   16:57



B_BOOM090 parlementaire geschiedenis 2013 binnenwerk.indd   248 28-10-13   16:57


