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TEN GELEIDE

Het is dit jaar honderd jaar geleden dat in Nederland het algemeen mannenkiesrecht 
werd ingevoerd; in 1919 volgde ook het kiesrecht voor vrouwen. Het volk werd politiek 
mondig. Ter gelegenheid van het eeuwfeest van deze democratische verworvenheid 
zullen verschillende evenementen plaatsvinden en historische publicaties verschijnen. 
De redactie van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis sluit zich graag aan bij de 
jubeljaren 2017-2019. Zij zal in de editie van dit jaar weliswaar niet zozeer terugkijken 
op de kiesrechtuitbreidingen zelf, maar kiest met het thema ‘het volk spreekt’ wel voor 
verbreding en verdieping van het historisch fenomeen waarvoor deze uitbreidingen 
symbool staan.

Ook los van de herdenkingskalender is het volk alweer een tijdje hot, zowel onder 
historici als in de politiek. Natuurlijk zijn de kiezers, de mensen in het land, de hard-
werkende Nederlanders, of hoe zij door de jaren heen ook genoemd zijn, nooit echt 
weggeweest uit het blikveld van politici, maar zoals Mart Rutjes en Tjitske Akkerman 
in dit jaarboek laten zien, is er de afgelopen decennia sprake van verschillende ont-
wikkelingen – de opkomst van het populisme niet in de laatste plaats – die maken dat 
de (veronderstelde) wensen en grieven van burgers zichtbaarder zijn geworden in het 
politieke debat. Zelfs ‘het volk’ als begrip is de laatste jaren weer in toenemende mate 
salonfähig geworden. Historici liepen in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw 
al eens warm voor ‘history from below’, maar daarna maakte dit plaats voor andere 
modes. Inmiddels is geschiedenis van onderaf weer helemaal terug, nu ontdaan van de 
marxistische agenda van weleer, en is deze stroming ook internationaal vooral popu-
lair onder politiek historici die willen weten hoe ‘gewone mensen’ de politiek beleefden 
of eraan deelnamen. 

Chronologisch beslaan de bijdragen in dit jaarboek ditmaal de gehele periode 
waarin Nederland een modern parlement heeft gekend, van het laatachttiende-eeuwse 
revolutietijdvak tot het heden. Thematisch staan in de meeste bijdragen de manieren 
centraal waarop de burger door de jaren heen in beeld is gekomen bij politiek en par-
lement. Het kan hierbij gaan om burgerinitiatief in de vorm van burgerbrieven (Van 
de Griend, Oddens), massapetities (Van den Bos, Janse, Oddens), of protestacties (Van 
den Bos, Slagter), alsook om de publieke opinie zoals die wordt weergegeven door kie-
zersonderzoek en opiniepeilingen (Kaal en Meijer). Uiteraard besteden verschillende 
auteurs (Van den Bos, Kaal en Meijer, Janse, Rutjes) ook aandacht aan de wijze waarop 
de politiek de stem van de burger heeft uitgelegd en meegewogen; opvallend vaak 
vormen de momenten waarop het volk zich laat horen voor politici aanleiding zich uit 
te spreken over wat de volksstem hun waard is (zoals tijdens het Kamerdebat over het 
Oekraïnereferendum). Wat in verschillende bijdragen tevens naar voren komt, is dat 
we manifestaties van de volksstem niet zonder meer kunnen beschouwen als ‘activisme 
van onderaf ’ (Van den Bos), maar dat we per geval heel precies moeten kijken naar de 
mobiliserende rol van politieke en maatschappelijke organisaties. In het interview laat 
Eerste Kamerlid Hans Engels (d66) zijn licht schijnen over de begrippen ‘volk’, ‘burger’ 
en hun representatie.
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Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis is een uitgave van het Centrum voor Par-
lementaire Geschiedenis, verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Het 
jaarboek wil in zo breed mogelijke kring belangstelling wekken voor de Nederlandse 
parlementaire geschiedenis. 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 uitgangspunt 
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 (Thom de Graaf 
[voorzitter], Sybrand van Haersma Buma [vicevoorzitter], Rutger Zwart [secretaris- 
penningmeester], Angelien Eijsink, Frank de Grave en Arie Slob) en de wetenschap-
pelijke raad (Remieg Aerts, Paul Bovend’Eert, Ruud Koole en Gerrit Voerman) die het 
Centrum voor Parlementaire Geschiedenis en de redactie met waardevolle adviezen 
terzijde stond. Onze dank gaat tevens uit naar Rowin Jansen voor het zoeken naar 
illustraties en het opstellen van de lijst met afkortingen.

Anne Bos
Jan Willem Brouwer
Hans Goslinga
Joris Oddens
Jan Ramakers
Hilde Reiding
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ARTIKELEN

‘Het volk’ in Nederlandse parlementaire debatten

Een begripsgeschiedenis

Mart Rutjes

Inleiding

Het begrip ‘volk’ is inherent aan het parlement. De Staten-Generaal oefenen hun wet-
gevende en controlerende taken immers uit als vertegenwoordigers van het ‘gehele 
Nederlandse volk’. Nu zijn het representatieve karakter van de volksvertegenwoordi-
ging en de bijbehorende theoretische en praktische implicaties veelvuldig onderwerp 
van studie geweest, waarbij de nadruk meestal lag op de vertegenwoordigers en de 
wijze waarop zij die vertegenwoordiging invulden. De positie en functie van de verte-
genwoordigden zijn minder vaak aan bod gekomen, en dan meestal gedefinieerd als 
(individuele) kiezer of specifieke maatschappelijke groep. Zo is de historisch-semanti-
sche rol van ‘het volk’ als bron van macht en legitimiteit voor het parlement deels aan 
het zicht onttrokken gebleven. 

De toegenomen nadruk binnen het huidige politieke debat op de rol en identiteit 
van het Nederlandse volk maakt historische analyses van ‘het volk’ in de politiek echter 
urgenter dan ooit. De wijze waarop vertegenwoordigden zich als het volk presenteer-
den en uitten, komt in verschillende bijdragen in dit Jaarboek aan bod. In dit artikel 
richt ik mij juist op de politici: hoe hebben zij – en dan met name de leden van de 
Staten-Generaal en hun voorgangers – ‘het volk’ voorgesteld en aangehaald? Op wie 
doelden zij als zij over het volk spraken en met welk oogmerk? Het mag duidelijk zijn 
dat onderstaande analyse van een essentially contested concept als ‘het volk’ en aanver-
wante begrippen geen recht kan doen aan alle betekenissen en ontwikkelingen die 
het begrip in de afgelopen eeuwen heeft gekend.1 Een conclusie die op basis van het 
bestaande onderzoek wel kan worden getrokken, is dat het gebruik van het volksbegrip 
een aantal continuïteiten kent.2 

Dat is ten eerste het ongrijpbare en vage karakter ervan, waarmee het een politiek nut-
tig begrip is gebleken: in verschillende periodes kon het door verschillende actoren voor 
uiteenlopende doeleinden ingezet worden. Dat betekent niet dat het volk een ‘leeg’ begrip 
is. Een tweede continuïteit betreft namelijk de mobiliserende en legitimerende kracht die 
steeds, zij het in wisselende intensiteit, van het begrip is uitgegaan. Het volk is, ten derde, 
bij uitstek een contrastbegrip dat draait om insluiting en uitsluiting, zowel ten opzichte 
van andere natiestaten als binnen de natiestaat, waarbij een deel van het volk wordt voor-
gesteld als het ‘ware’ volk. Deze eigenschap heeft het begrip steeds gehad, zelfs, of mis-
schien wel juist, in tijden waarin politici vooral de eenheid van het volk benadrukten. 
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Desondanks is ook het volksbegrip conjunctuur- en contextgevoelig. In dit artikel 
bespreek ik de veranderende rol en functie van het begrip in het politieke spraakge-
bruik vanaf de late achttiende eeuw, toen het een overwegend politiek-emanciperende 
functie had, via het natievormende karakter ervan in de negentiende eeuw naar de 
dominante sociale betekenis in de twintigste eeuw. Met deze langetermijnanalyse hoop 
ik een kader te bieden voor de artikelen in dit Jaarboek en bij te dragen aan het inzicht 
in de discursieve geschiedenis van het Nederlandse parlement. 

Volk en soevereiniteit

Die Nederlandse parlementaire geschiedenis laat men tegenwoordig meestal beginnen 
in 1796, met de oprichting van de Nationale Vergadering.3 De wijze waarop het volk 
figureerde in het vertoog van de Nationale Vergadering en haar opvolgers tijdens de 
Bataafse Republiek moet begrepen worden vanuit de revolutionaire omstandigheden 
van de late achttiende eeuw. De nationale volksvertegenwoordigingen in de periode 
1796-1801 bestonden uit hervormingsgezinde patriotten die groot belang hechtten 
aan het beginsel van volkssoevereiniteit. Dat radicale begrip had gediend om de oude 
machthebbers – de stadhouder en de regenten – te bekritiseren, en moest nu aan de 
basis staan van de nieuwe politieke orde. Voor de meeste parlementsleden stond bui-
ten kijf dat de soevereine macht in de eerste en laatste plaats bij het volk lag, maar zij 
verschilden van mening over de uitwerking van dit beginsel binnen de kaders van de 
vertegenwoordigende democratie.4 

Dat verschil van mening draaide deels om de klassieke tegenstelling binnen de 
democratische representatie: zijn vertegenwoordigers vooral uitvoerders van de wen-
sen van de kiezers, of hebben zij op basis van het vertrouwen van de kiezer een grote 
mate van onafhankelijkheid om naar eigen inzicht te handelen?5 Radicale democra-
ten verwezen graag naar de directe band tussen volk en vertegenwoordiging en de 
noodzaak om de ‘volkswil’ voortdurend werkzaam te laten zijn. Het systeem zou ver-
schillende vormen van volksinvloed moeten krijgen om te voorkomen dat, zoals de 
parlementariër Bernardus Bosch het in 1796 stelde, ‘het volk dood en begraven is na 
de verkiezing van deszelfs vertegenwoordigers’.6 Daartegenover stond een wantrou-
wender blik van politici die minder hoge verwachtingen hadden van de capaciteiten 
van ‘het volk’ om rationele keuzes te maken ten behoeve van het algemeen belang. Dat 
kon nu juist beter overgelaten worden aan voor dat doel verkozen vertegenwoordigers. 

Daarin klonk het eeuwenoude onderscheid door tussen het volk als politieke elite 
(de populus of demos) en het volk als de – in de ogen van de elite terecht – van het volle-
dige burgerschap uitgesloten bevolking: het plebs, de massa, het gemeen of het grauw. 
Hoewel deze benamingen veel minder gebruikt werden, bleef dit type onderscheid 
voortbestaan in het algemene begrip ‘volk’, nu gelardeerd met adjectieven als ‘verlicht’ 
en ‘onverlicht’.7 Als abstracte, bijna metafysische en sacrale entiteit vormde het volk 
weliswaar een eenheid, maar voor de meeste parlementsleden gold in de staatkundige 
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praktijk dat niet alle burgers op dezelfde manier tot dat volk behoorden. Het begrip 
werd door de Bataafse revolutionairen zodoende op allerlei manieren gebruikt als con-
trastbegrip. De sociaaleconomische en culturele tegenstelling tussen een verlichte en 
ontwikkelde kern en een perifeer deel van het volk dat dit stadium van beschaving 
(nog) niet had bereikt, werd aangewend om specifieke groepen, onder meer vrouwen, 
kinderen, bedeelden en slaven, uit te sluiten van burgerrechten. De scheidslijnen wer-
den echter ook getrokken langs politieke en geografische lijnen. 

Verschillende radicale vertegenwoordigers, om een voorbeeld van de eerste cate-
gorie te geven, wilden voormalige aanhangers van de stadhouder van het stemrecht 
uitsluiten, met het argument dat zij als tegenstanders van het nieuwe regime de opper-
macht van het volk ontkenden en daarom buiten het volk als politieke gemeenschap 
geplaatst moesten worden.8 Een voorbeeld van de tweede categorie betreft de strijd 
om de vraag of Nederland een eenheidsstaat moest worden of een federatie kon blij-
ven. De talrijke voorstanders van de eenheidsstaat benadrukten daarbij het primaat 
van het Nederlandse volk boven regionale volksidentiteiten. Jan van Hooff, lid van 
de Nationale Vergadering, weigerde berichten te aanvaarden van provinciebesturen 
die zich kwalificeerden als ‘Representanten van het Volk van Friesland byvoorbeeld’, 
want: ‘Deeze Vergadering, dus geen gedeelte, maar wel het geheele Volk van Nederland 
representeerende, kan geen gedeelte, van het Volk, dat zy vertegenwoordigd, voor een 
geheel Volk erkennen, zonder de principes te violeeren.’9 

Volk en vaderland

Het begrip ‘volk’ werd vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw dus in toenemende 
mate deel van het natievormingsproces en de politieke strijd die daarmee gepaard 
ging. De nationalisering van het volksbegrip werd na 1800 van steeds groter belang 
in de politieke vertogen. Dat had aan de ene kant te maken met de depolitisering en 
nationale verzoening tussen de strijdende partijen die toen plaatsvond, waardoor het 
gebruik van het volksbegrip bij het voeren van interne politieke discussies taboe werd. 
De eenheid van het volk, niet de verdeeldheid diende te worden benadrukt, en hoewel 
dat vanaf het uitbreken van de revolutie in 1795 de mantra was geweest, was er in de 
praktijk weinig van terechtgekomen. 

De nationalisering van het volksbegrip werd aan de andere kant gekenmerkt door 
een toenemend contrast tussen het Nederlandse volk en buitenlandse volkeren. Met de 
sterkere bemoeienis van Frankrijk en de uiteindelijke inlijving in 1810 werd de tegen-
stelling tussen een onderdrukt volk en de buitenlandse overheerser steeds meer bena-
drukt.10 De herijking van het vaderlands gevoel creëerde ruimte voor nieuwe nationale 
symbolen, een ruimte waar Willem i na 1813 dankbaar gebruikmaakte. Het was toch 
wonderbaarlijk, zo schreef de voormalig patriot J.H. van der Palm in 1816, ‘dat de ver-
heffing van het Oranjehuis, weleer de twistappel der verwijdering, de leus zou worden 
der vereeniging?’11 
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Toch is dat wat gebeurde: een (tijdelijk verenigd) koninkrijk onder de Oranjes nam de 
plaats in van de republiek. De politieke cultuur van de Noordelijke Nederlanden werd 
tot de jaren 1840 gekenmerkt door een patriarchale stijl van regeren door de vorst in 
een bestel dat niet uitblonk in democratische experimenteerdrift.12 ‘Volk’, een begrip 
dat door het recente verleden sterke politieke connotaties had verworven, verloor ter-
rein ten opzichte van meer cultureel geladen begrippen als ‘vaderland’ en ‘natie’. Waar 
de term volk wel werd gebruikt, zoals in het woord ‘volksgeest’, werd vooral het zede-
lijke en huiselijke karakter van de Nederlander benadrukt, niet zijn politieke burger-
zin.13 De opvatting dat het volk een soevereine, continue werkzame en politiek schep-
pende kracht is, raakte uit het zicht.

De ontwikkelingen in het tijdvak 1815-1840 laten echter ook zien hoe plooibaar het 
volksbegrip bleef. Lokale en regionale identiteiten waren nog steeds van groot belang, 
waardoor het nog lang geen uitgemaakte zaak was dat ‘volk’ vooral op de Nederlandse 
gemeenschap als geheel sloeg. Bovendien, waar verwees ‘volk’ eigenlijk naar, in een 
staat die nu zowel de Noordelijke als de Zuidelijke Nederlanden betrof? Artikel 77 van 
de Grondwet van 1815 bepaalde dat de Staten-Generaal ‘het geheele Nederlandsche 
volk’ vertegenwoordigden, waaronder niet alleen de inwoners van Noord, maar ook 
Zuid en Luxemburg vielen.14 In de jaren na 1815 spande een deel van de bestuurlijke 
en culturele elite zich in om de staatkundige vereniging te vergezellen van een volks-
vereniging. Genootschappen als de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen openden 
departementen in het Zuiden, in de hoop op ‘het heilrijk uitzigt, om bij de versprei-
ding van haar eigen werkdadig nut, het hare toe te brengen tot de herstelling van alle 
Nederlanders, als één enig volk’.15 

Het mislukken van het Verenigd Koninkrijk heeft er, behalve bij aanhangers van de 
Groot-Nederlandse gedachte, toe geleid deze pogingen bij voorbaat als gedoemd tot 
mislukken te kwalificeren. In het Nederlandse nationalistische vertoog van de latere 
negentiende eeuw (dat door de Belgische Opstand een stimulans kreeg) werd deze 
ongelukkige episode achteraf gepresenteerd als bewijs van de onverenigbaarheid van 
het Noorden en het Zuiden, waar zich sinds de scheiding in de zestiende eeuw twee 
verschillende ‘volksaarden’ hadden ontwikkeld.16 Maar zoals het weinig zinvol is om de 
jaren 1815-1830 op dusdanige finalistische manier te beschouwen, kan de ontwikkeling 
van het volksbegrip evenmin op lineaire wijze beschreven worden.

Volk als sociaal-maatschappelijk begrip 
 
In de periode na 1848 zou het begrip ‘volk’ zich, meer dan begrippen als ‘natie’ en 
‘vaderland’, nog verder blijven ontwikkelen. In de periode tot 1940 ging het deze twee 
begrippen overvleugelen, zo bleek uit onderzoek van Remieg Aerts en Henk te Velde. 
Het aantal verschillende betekenissen breidde zich nog verder uit, verschillende groe-
pen eigenden zich het begrip toe, en vanaf het eind van de negentiende eeuw won het 
aan status.17 Vanaf die tijd begon ook de biologische betekenis van ‘volk’ toe te nemen 
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(als synoniem van ras). Daarbij bleven veel betekenissen en gebruiksvormen bestaan: 
het volk als eenheid of juist als bijzonder deel in een groter (inter)nationaal geheel, 
het volk als elite of juist het ‘gemeen’, als groep staatsburgers of een organisch-etnische 
gemeenschap. 

Toch begon de politieke en sociale strekking van het begrip (volk als synoniem van 
maatschappij) eind negentiende eeuw terrein te winnen ten opzichte van de histo-
risch-metafysische connotatie, om na 1900 de overhand te krijgen.18 In de dominante 
liberale voorstelling zou het volk als gemeenschap zijn verwezenlijking vinden door 
nationale integratie en staatsburgerschap van actieve vrije burgers. Voor volkssoeverei-
niteit bleven de meeste negentiende-eeuwse Nederlandse burgers beducht, maar ‘het 
volk’ had onmiskenbaar weer politieke kleur op de wangen gekregen. De prille ont-
wikkeling van de massasamenleving en politieke mobilisatie versterkten bovendien de 
sociale betekenis van het begrip. Dat toonde zich met name in de sociaaldemocratische 
adoptie van het begrip volk, als een positieve aanduiding van de arbeidersklasse, maar 
ook de claim van Kuyper dat de gereformeerde ‘kleine luyden’ het wezen van het volk 
belichaamden. Het woord ‘volk’ werd zo een belangrijk retorisch pressiemiddel in de 
emancipatiestrijd, al nam de kracht ervan ook weer af naarmate de democratie zich 
verbreedde.19 

Wat betekende dit nu voor het parlementaire gebruik van het begrip? In het mid-
den van de negentiende eeuw was de klassiek-liberale opvatting van de onafhanke-
lijke vertegenwoordiger nog dominant. Kamerleden dienden voor het volk te spre-
ken en handelen, en op basis van kunde en vertrouwen het algemeen volksbelang te 
behartigen. Het vertegenwoordigen van deelbelangen was daarbij uit den boze.20 Het 
ontstaan van de partijdemocratie in de late negentiende eeuw leidde dan ook regel-
matig tot het verwijt dat het algemeen belang in het geding was. De tegenstander ver-
wijten het algemeen volksbelang niet te behartigen en dit zelf wel te doen, is uiteraard 
(partij)politieke retoriek. Maar het was blijkbaar wel retoriek die nog aansprak: het 
argument dat de vertegenwoordiger voor het hele volk – al werden daar verschillende 
dingen onder verstaan – sprak, bleef overeind. 

Het hielp dat de Tweede Kamer een spreekcultuur had waarin een zakelijk-juridi-
sche stijl de norm was. Mede omdat de Eerste en Tweede Kamer niet als een modern 
en openbaar parlement waren ontstaan maar als opvolger van de besloten Staten- 
Generaal van de oude Republiek, waren hun deliberaties naar binnen gerichte uit-
wisselingen van rationele argumenten, geen pathetische vertogen voor een breder 
publiek.21 De scepsis ten aanzien van welsprekendheid, die ook in de twintigste eeuw 
aanhield, temperde al te emotionele verwijzingen naar ‘het volk’, terwijl de gedachte 
dat men tot elkaar sprak en niet zozeer tot het volk de afstand tussen beide aanzienlijk 
hield: het volk was van fundamenteel belang, maar hield zich ergens anders op dan in 
het parlement.

Toch kreeg de democratische politiek, met haar nadruk op meer volksinvloed, toe-
nemend belang van politieke partijen en bijbehorende groepsidentiteit, rond 1900 vat 
op het parlement. De kiezer eiste een minder afstandelijke houding van de vertegen-
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woordigers tot het volk. Politieke nieuwkomers pleitten dan ook voor een ander type 
representatie. De Kamer zou niet alleen maar een op zichzelf staande behartiger van 
het algemeen belang namens de kiezers zijn, maar een weerspiegeling van het volk, 
zowel in ideologische als sociale zin. Het parlement was zo niet langer voor het volk, 
maar van het volk, zoals Jasper Loots heeft betoogd.22 Het betrof een dubbele trans-
formatie, want het bevatte ook de verschuiving van de betekenis van volk als abstracte 
cultuurgemeenschap naar volk als de Nederlandse bevolking in sociaal-maatschappe-
lijke zin. De invoering van het algemeen kiesrecht in 1919 versterkte deze ontwikkeling. 
Volk, kiezer en bevolking schoven verder over elkaar.

Het gelijkstellen van ‘volk’ aan ‘bevolking’ is wel de belangrijkste ontwikkeling van 
het begrip in de twintigste eeuw genoemd.23 Tegelijkertijd bleven de oudere beteke-
nissen gewoon voortbestaan. Daarbinnen bleef het begrip nog altijd net zozeer een 
uitsluitingsbegrip als een insluitingsbegrip. De politieke en maatschappelijke eman-
cipatie van verschillende bevolkingsgroepen leidde weliswaar tot de inclusie van die 
groepen in het volksbegrip, of in ieder geval tot een legitieme claim deel van het volk te 
zijn, maar dat gold niet voor het grootste deel van de bewoners van het Koninkrijk: de 
inwoners van de overzeese koloniën. Zij werden weliswaar als bevolking beschouwd, 
maar niet als het Nederlandse volk. Hier was het contrast vaak impliciet, in de tegen-
stelling met andere naties was de verwoording meestal explicieter. Binnen de oplo-
pende internationale spanningen en het neonationalisme van het fin de siècle werd 
het Nederlandse volk (als etnisch en/of biologisch begrip) scherper tegenover buiten-
landse volkeren geplaatst.24

In de gespannen verhoudingen van het interbellum kon ‘het volk’ zodoende op 
vele wijzen begrepen en ingezet worden in het politieke spraakgebruik. De hoofdbe-
tekenis van dit begrip was wel verschoven, van een relatief abstracte kern van de natie 
naar een sociaal-kwantitatief begrip dat naar verschillende groepen en individuen kon 
verwijzen. Katholieken en antirevolutionairen spraken graag van (nationale) volksde-
len die zij vertegenwoordigden, terwijl sociaaldemocraten met ‘het volk’ niet alleen op 
het geheel, maar vooral op de arbeidersklasse doelde. De verzuilde nadruk op eenheid 
in verscheidenheid riep wel de vraag op welke eigenschappen of karaktertrekken dat 
volk dan toch tot een gemeenschap maakten.25 De discussie over de sociale en culturele 
identiteit van het volk zou later in de eeuw terugkeren. Datzelfde gold voor de bete-
kenis van ‘volk’ als niet (voldoende) vertegenwoordigd deel van de bevolking door de 
bestaande partijen. In de jaren twintig en dertig vochten verschillende nieuwe poli-
tieke partijen en bewegingen de positie en legitimiteit van de bestaande parlementaire 
verhoudingen aan door het volk op deze wijze aan te halen.26 In het interbellum nam 
de racialisering van het volksbegrip, een ontwikkeling die in de late negentiende eeuw 
inzette, toe. Dat was met name, maar zeker niet alleen, terug te vinden in het spraak-
gebruik van de nationaalsocialisten. Door deze connotatie zou het begrip volk na de 
Tweede Wereldoorlog vaak met de nodige voorzichtigheid en aanhalingstekens in de 
mond worden genomen. 
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Volk tussen individualisering en nationale identiteit

Maar spreken van ‘het volk’ was na 1945 beslist geen taboe, zeker niet in de weder-
opbouwperiode waarin politici zich ‘het volk’ en ‘het volksleven’ graag andermaal als 
een eenheid voorstelden. In de bekende woorden van het noodkabinet-Schermer-
horn-Drees (eerstgenoemde was tevens de eerste voorzitter van de in 1945 opgerichte 
Nederlandse Volksbeweging): ‘De nood, zoowel als de wil tot opbouw brengen ons 
volk tot het gemeenschappelijk aanvaarden van een taak, die menschelijke krachten 
te boven schijnt te gaan, doch juist daarom tot een gezamenlijke krachtsinspanning 
roept.’27 De oproep tot volkseendracht kwam niet alleen voort uit de sociaaleconomi-
sche omstandigheden, maar moet ook worden gezien in de context van de vrees voor 
buitenparlementaire kritiek en de legitimiteit van het parlement. Deze was, net als 
tijdens het interbellum, niet vanzelfsprekend. Naoorlogse politici moesten dus laten 
zien dat zij de noden en wensen van de bevolking begrepen en in de geest van het volk 
handelden.28 Vandaar dat de Tweede Kamerleden tot in de jaren zestig huiverig waren 
om hun schadeloosstelling sterk te verhogen ondanks de toenemende werkdruk en 
professionalisering: ‘Wij zijn geen volk, dat voor diegenen, die worden afgevaardigd 
naar een openbaar lichaam, wensen, dat deze daaruit volkomen hun levensonderhoud 
krijgen.’29 

De nadruk lag daarmee op de vertegenwoordiging voor – en tot op zekere hoogte 
van – het volk, maar het politiek-emancipatoir gebruik van het begrip was, in de rela-
tief stabiele politieke verhoudingen van de jaren veertig en vijftig, beperkt. Het demo-
cratisch repertoire kenmerkte zich in deze periode door disciplinering, waarbij actieve 
politieke burgerparticipatie werd gewantrouwd.30 Een sterkere politiek-ideologische 
hantering van het volksbegrip lag wel voor de hand in de context van de polarisatie en 
scherpere debatstijl van de jaren zestig en zeventig. Toch leek ‘het volk’ in de nationale 
betekenis juist aan populariteit te verliezen vanaf de jaren zestig: begrippen als ‘het 
Nederlandse volk’ en ‘ons volk’ werden na de jaren vijftig steeds minder gebruikt in de 
Tweede Kamer.31 Hoewel nauwkeuriger onderzoek naar de precieze toepassing van het 
begrip in deze periode gewenst is, ligt het voor de hand de afname van het gebruik te 
verbinden aan de toenemende nadruk op het individu vanaf de jaren zestig. 

De gezagscrisis schiep weliswaar ruimte voor politiek activisme en nieuwe vormen 
van emancipatie, maar die waren doorgaans gericht op de ontplooiing van het indi-
vidu, minder op volksverheffing en ook niet op het aanhalen van de banden tussen 
volk en volksvertegenwoordiging. Binnen het libertaire repertoire dat dominant werd 
in de jaren zeventig diende het individu zich onbelemmerd van gezagsstructuren en 
groepsdruk te kunnen ontwikkelen. Politiek moest zich juist buiten het parlement, in 
de samenleving afspelen om zo maatschappelijke veranderingen in gang te zetten.32 
Verschillende politici meenden dan ook een toegenomen verwijdering of kloof tussen 
het parlement en individuele burgers te zien. Tegelijkertijd werden Kamerleden beïn-
vloed door de veranderingen in het democratisch vertoog: zij spraken minder vaak 
van het volk, maar des te vaker van ‘de kiezer’ of ‘de burger’.33 ‘Het volk’ leek, in een 
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natie die voorgesteld werd als een maatschappij bestaande uit geëmancipeerde indivi-
duen, weinig zeggingskracht voor politici te behouden. 

Maar op het moment dat ‘het volk’ als begrip overvleugeld raakte en nog vooral 
dienst deed als synoniem voor bevolking, begon stilaan de discussie over ‘de Neder-
landse identiteit’. Een complex van maatschappelijke veranderingen creëerde vanaf 
het einde van de jaren zeventig een voedingsbodem voor hernieuwd politiek debat 
over nationale identiteit. In deze discussie deed ‘volk’ wederom dienst als sociaal-cul-
tureel contrastbegrip: een Nederlands volk met specifieke normen, waarden en een 
gedeelde geschiedenis werd gepositioneerd tegenover groepen migranten die volgens 
deze definitie niet of nog niet tot dat volk behoorden. Hoewel neoconservatieve, radi-
caal-rechtse en soms radicaal-linkse politici deze identiteitskaart al vanaf eind jaren 
zeventig trokken, begon het identiteitsdebat pas aan het begin van deze eeuw de poli-
tieke arena te domineren.34

Een tweede factor die heeft bijgedragen aan de heropleving van het volksbegrip was 
de opkomst van het populisme in Nederland en daarbuiten. Populisme kan gezien wor-
den als een specifiek moralistische voorstelling van politiek waarin een moreel puur en 
verenigd volk afgezet wordt tegen een corrupte elite. In deze voorstelling is het boven-
dien de populist die als enige dit ware volk representeert, waarmee het populisme inhe-
rent antipluralistisch is.35 Daarmee wordt duidelijk dat de terugkeer van het populisme 
in de Nederlandse politiek, nadat het zich kortstondig voordeed in de late achttiende 
en late negentiende eeuw en in het interbellum, de discussie over nationale identiteit en 
het gebruik van het begrip ‘volk’ daarbinnen heeft gestimuleerd en verscherpt. Tegelij-
kertijd heeft het populisme ook bijgedragen aan een sterkere politisering ervan: volgens 
menig populist is ‘het volk’ soeverein en moet het daarom zo veel mogelijk gehoord en 
geraadpleegd worden. Volk is daardoor net als rond 1800 een begrip dat in de politiek 
opnieuw een democratisch-mobiliserende lading heeft gekregen. Tegelijkertijd is het 
begrip inzet geweest van de hernieuwde identiteitspolitiek waarbij niet zozeer het poli-
tieke handelen als wel het wezen van dat volk vooropstaat: wie zijn dat volk waarvoor 
de populist zegt te spreken en, wellicht belangrijker, wie niet?

De voorlopige impact van deze ontwikkelingen op het Nederlandse parlement is 
tweeledig. Veel politici zijn sceptisch ten aanzien van de populistische voorstelling van 
‘het volk’ en aanverwante begrippen, en keren zich juist tegen deze verbeelding. Neder-
landse Kamerleden zien zichzelf volgens het laatste onderzoek nog steeds overwegend als 
vertegenwoordigers van degenen die op hun partij gestemd hebben, en pas daarna als ver-
tegenwoordigers van het hele volk. De meeste Kamerleden vinden bovendien dat zij een 
zekere mate van onafhankelijkheid hebben; slechts een vijfde van de Kamerleden vindt 
dat de mening van de kiezers altijd moet worden gevolgd.36 De grootste groep parlemen-
tariërs ziet zichzelf dus nog altijd als een professional die namens een heterogene bevol-
king politieke besluiten neemt, niet als direct doorgeefluik van de algemene volkswil. 

Toch is de omvang van die groep in de laatste decennia gedaald en heeft de afkal-
ving van de partijdemocratie geleid tot een heroriëntatie van politieke partijen: zou-
den zij zich niet moeten omvormen tot brede ‘volksbewegingen’? Verschillende tradi-
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tionele partijen zijn het begrippenapparaat van de populistische uitdagers bovendien 
voor een deel gaan overnemen. Daarnaast is er zowel binnen als buiten het parlement 
kritiek op de samenstelling van de Kamer. Mede als gevolg van het identiteitsdebat 
is de spiegelmetafoor weer populair geworden: het parlement moet een afspiegeling 
zijn van de samenleving, in al haar verscheidenheid, om het volk goed te kunnen ver-
tegenwoordigen.37 Het volksbegrip heeft, samenvattend, in het parlementaire spraak-
gebruik een nieuwe dynamiek gekregen waarbij oudere betekenissen die een tijdlang 
onder geschikt waren, zijn teruggekeerd, en waarin het volksbegrip weer vaker wordt 
gebruikt dan enkele decennia geleden. ‘Het volk’ lijkt weer helemaal terug. 

Bos, A.S., Brouwer, J.W.L., Goslinga, H., Oddens, J., Ramakers, J.J.M. & Reiding, H. (red.). (2017).  
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2017. Het volk spreekt. Amsterdam: Boom uitgevers Amsterdam



19

Verzoekschriften aan het Bataafse parlement

Een terreinverkenning

Joris Oddens 

Van Amsterdam verneemen wij, dat door een aanzienlijk Gezelschap Vaderlan-
ders, zich bijeengevoegd hebbende, onder de spreuk voor Een en Ondeelbaar-
heid, een Adres door de Republiek is verzonden, met aanmaning hetzelve ten 
spoedigste ter teekening te leggen, en vervolgens aan de Nationale Vergadering 
te presenteren. (De Weerlicht, dinsdag, 30 mei 1797, ‘het Derde jaar der Bataaf-
sche Revolutie’)

Deze bijdrage gaat over verzoekschriften aan het Bataafse parlement.1 Met ‘Bataafs 
 parlement’ doel ik op de vertegenwoordigende vergaderingen die ten tijde van de 
Bataafse Republiek in Den Haag bijeen waren onder verschillende namen en met 
wisselende bevoegdheden: de Nationale Vergadering van 1796 tot 1798 en het Verte-
genwoordigend Lichaam tussen 1798 en 1801.2 De term ‘verzoekschrift’ hanteer ik als 
algemene benaming voor schriftelijk bij autoriteiten ingediende verzoeken met een of 
meer ondertekenaars. De centrale vragen die ik mezelf heb gesteld zijn: hoe vallen de 
verzoekschriften aan het Bataafse parlement te karakteriseren en voor welke doelein-
den zetten (groepen) burgers ze in?3 Het betreft hier vrijwel onontgonnen terrein dus 
ik zal deze vragen veeleer inventariserend dan uitputtend beantwoorden.4 

Door de eeuwen heen zijn er in het Nederlandse taalgebied tal van andere woorden 
in omloop geweest voor verzoekschriften, zoals ‘smeekschrift’, ‘supplicatie’, ‘memo-
rie’, ‘remonstrantie’, ‘adres’, ‘verzoek’, ‘voordracht’, ‘rekest’ en ‘petitie’. Het woord ‘peti-
tie’ kwam rond 1800 uit het Engels via het Frans in het Nederlands terecht, maar is 
sindsdien vooral gebruikt in de betekenis van een verzoekschrift met meer dan één 
ondertekenaar en een politiek oogmerk.5 In de vroegmoderne tijd werd deze catego-
rie ook al onderscheiden, maar werd doorgaans gesproken van ‘rekesten’ of ‘adressen’ 
over ‘staatszaken’, ‘’s lands zaken’, ‘regeringszaken’ of het ‘algemeen belang’. Het was 
deze categorie die het Bataafse parlement bedoelde toen het op 10 maart 1796, enkele 
dagen na zijn oprichting, een decreet uitvaardigde over wat wij nu het recht van petitie 
noemen: ‘Elk burger van Nederland’, luidde de eerste zin van dit decreet, ‘heeft het 
recht van Voordragt, Petitie of Verzoek omtrend ’s Lands Zaken.’6 Over verzoekschrif-
ten over andere dan ‘’s Lands Zaken’ repte het decreet niet, omdat het recht om deze in 
te dienen voor het parlement vanzelf sprak.

Ook historici maken vaak een onderscheid tussen verzoekschriften die gericht zijn 
op beïnvloeding van het politieke proces en verzoekschriften met een persoonlijk of 
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privaat belang.7 Uit functioneel oogpunt is dit wel begrijpelijk, al moet bedacht wor-
den dat een duidelijke grens tussen politiek en niet-politiek of tussen privaat en 
algemeen belang niet valt te trekken. Verzoekschriften die in principe het belang 
van een bepaald individu of een bepaalde groep beogen, kunnen wel degelijk ook 
gevolgen hebben voor andere groepen of individuen in een samenleving. Zeker in 
tijden van polarisatie krijgen verzoekschriften, die op andere momenten misschien 
onschuldig lijken, al snel een politieke lading. In de indeling van deze bijdrage houd 
ik weliswaar het traditionele onderscheid tussen ‘politiek’ en ‘niet-politiek’ enigs-
zins aan, maar kies ik er niettemin bewust voor de verzoekschriftenpraktijk in haar 
geheel te beschouwen. 

 

Enkele beschrijvende kenmerken

Om te beginnen zal ik aandacht besteden aan enkele kwantitatieve, materiële en 
formele kenmerken van de verzoekschriften aan het Bataafse parlement. Wat aller-
eerst opvalt is hun enorme aantal. Voor de periode 1796-1801 zijn in het Nationaal 
Archief 112 pakken met ongesorteerde, op datum gerangschikte verzoekschriften 
overgeleverd (volgens een ruwe schatting zo’n 17.000 verzoekschriften).8 Daarnaast 

Detail van een verzoekschrift met het nationaal zegel (1797) [nationaal archief – wet gevende 
colleges]
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bevinden zich vele tientallen pakken met gesorteerde verzoekschriften over bepaalde 
onderwerpen in de archieven van de verschillende parlementaire commissies. Het is 
bovendien duidelijk dat een onbekend aantal oorspronkelijk bij het parlement inge-
diende verzoekschriften elders is terechtgekomen, bijvoorbeeld in de archieven van 
de agentschappen (voorlopers van de ministeries) of andere bestuurscolleges waar-
aan om nader advies werd gevraagd. Ter vergelijking: het Nationaal Archief beschikt 
over 32 pakken verzoekschriften die zijn ingediend aan de oude Staten-Generaal in 
de laatste vijf jaar van hun bestaan (1791-1796), terwijl voor de Tweede Kamer van de 
nieuwe Staten-Generaal in de eerste vijf jaar van haar bestaan (1815-1820) niet meer 
dan vier pakken zijn overgeleverd.9 Deze vergelijking zegt niet zo veel over de totale 
aantallen ingediende verzoekschriften – na 1815 kwamen verzoekschriften bijvoor-
beeld eerder bij de koning terecht dan bij de Tweede Kamer – maar maakt wel dui-
delijk hoezeer het Bataafse parlement gedurende zijn bestaan de centrale institutie 
was voor burgers die iets te verzoeken hadden.

Voor alle verzoekschriften aan het Bataafse parlement gold (zoals vastgelegd in 
het genoemde decreet uit 1796) dat ze moesten zijn geschreven op (of vergezeld gaan 
van) standaardpapier waarop een belast zegel was gedrukt. Een nieuw ontworpen 
‘Nationaal Zegel’ werd op 1 januari 1797 in gebruik genomen. Het Nationaal Zegel 
verving het ‘Generaliteitszegel’, maar de daarvoor in 1695 vastgestelde tarieven ble-
ven tot 1805 van kracht voor verzoekschriften aan de meeste nationale bestuurscol-
leges, waaronder ook het parlement.10 Dit betekende dat voor verzoekschriften een 
basistarief gold van drie stuivers, terwijl voor bepaalde types verzoeken duurdere 
zegels moesten worden gebruikt. Overigens heeft hierover bij tijdgenoten de nodige 
verwarring bestaan en werden voor de zekerheid vaak de hogere tarieven gehanteerd 
die in 1794 waren vastgesteld door de Staten van Holland, gewend als men was om 
zich met bepaalde verzoeken tot het gewestelijke niveau te richten.

 Bij de oprichting van het Bataafse parlement verviel de bij de Staten-Generaal 
geldende verplichting om bij de indiening van een verzoekschrift tegen betaling 
gebruik te maken van de diensten van een zogeheten solliciteur, een gecertificeerde 
tussenpersoon die ervoor zorg droeg dat de juiste procedures werden gevolgd.11 
Een belangrijke barrière voor het indienen van een verzoekschrift viel hiermee 
weg, althans in theorie. In de praktijk bleven veel burgers ook in de nieuw ontstane 
situatie behoefte houden aan betaalde hulp bij het opstellen, indienen en opvolgen 
van een verzoekschrift. Deze kon lokaal worden geboden door ‘praktizijns’, alge-
meen juridisch dienstverleners, maar er werden in de Bataafse tijd ook commerciële 
bureautjes opgericht die regionaal of landelijk opereerden en gespecialiseerd waren 
in het opstellen van verzoekschriften.12

De verzoekschriften die het parlement bereikten, leken qua vorm meestal op de 
verzoekschriften zoals we die kennen uit de Republiek. Kort na haar oprichting in 
1796 ontving de Nationale Vergadering bijvoorbeeld het volgende verzoekschrift om 
een ambt (een voorloper van de sollicitatiebrief):
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Aan de Nationale Vergadering Representeerende het Volk van Neederland

Geeft reverentelijk te kennen, den ondergeteekenden, Jacob van Daalen, woonende 
in den Hage.
Dat hij suppliant vernoomen hebbende, dat aan ulieder Vergadering, eenige 
klerks plaatsen zullen koomen te vaceeren, en hij suppliant wel wenschte 
dat men hem met eene van dezelve zouden gelieven te begunstigen, vermits 
zijne ouders door plundering en geweld, in den jaare 1787 aangedaan, uit haar 
bestaan zijn geraakt, en hij dus niet langer tot hunnen lasten kan verstrekke. 

Waar omme zoo keert hij zig tot Ulieden, Burgers Representanten, verzoekende dat 
het Ulieden goedgunstiglijk behaage, hem met een van dezelve plaatse te begun-
stige, en daar van te verleenen favorabele resolutie in forma.

’t Welk doende etc.

J.v. Daalen junior13

De standaardformuleringen aan het begin (‘reverentelijk’ kon worden vervangen door 
bijvoorbeeld ‘met de meeste eerbied’ of ‘met alle verschuldigde achting’) en aan het 
eind (een in de Republiek sinds lang afgekorte versie van de formule ‘het welk doende, 
zoo zult gij wel doen [en zal ik God tot u bidden]’) vinden we in de meeste verzoek-
schriften. Het kwam echter ook voor dat de opstellers het taalgebruik meer aanpasten 
aan de conventies van de tijd, die meer egalitair en minder onderdanig waren.

Zo begonnen sommige verzoekschriften met de revolutionaire leus ‘Gelijkheid 
Vrijheid Broederschap’ (inderdaad in een andere volgorde dan in Frankrijk gebruik 
was) en de aanhef ‘Medeburgers!’ of schreef men simpelweg ‘geeft te kennen’, zonder 
frase die eerbied uitdrukte. De traditionele afsluiting werd ook wel vervangen door het 
revolutionaire ‘Heil en broederschap!’14 Uit radicaalpolitieke hoek kwamen verschil-
lende inzendingen die het parlement weliswaar als verzoekschriften behandelde, maar 
waarin alle gebruikelijke beleefdheidsfrases achterwege waren gelaten. Berucht werden 
bijvoorbeeld de ‘tien eensluidende requesten van ingezeetenen van Amsterdam’ die het 
parlement ontving in december 1797.15 De indieners verzochten eigenlijk niets, maar 
verklaarden plechtig niet te zullen instemmen met elk grondwetsontwerp dat afweek 
van de ideeën van een radicale minderheid binnen het parlement.16 

Het middenstuk van het verzoekschrift, dat bestond uit een motivatie van het 
verzoek gevolgd door het verzoek zelf, kon heel beknopt zijn, zoals in het voorbeeld 
hierboven, maar het kon ook vele pagina’s in beslag nemen. Na de afsluiting volgde 
de handtekening van de indiener of, als deze niet in staat was zijn of haar naam te 
schrijven, een merkteken en de handtekening van iemand, meestal de opsteller van de 
tekst, die verklaarde dat dit merkteken was geplaatst door de indiener. Het genoemde 
decreet uit 1796 bepaalde dat verzoekschriften, anders dan in de Republiek het gebruik 
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was geweest, niet mochten worden ingediend in naam van anderen: iedereen die wilde 
doorgaan voor (mede)indiener moest met een handtekening of merkteken vertegen-
woordigd zijn. Hoewel niet iedereen zich hier iets van aantrok – sommige indieners 
bleven stug ondertekenen namens de ‘burgers en ingezetenen’ van hun lokale gemeen-
schap of de leden van hun gezin –, resulteerde deze eis bij veel collectieve verzoek-
schriften in paginalange handtekeningenlijsten. Verzoekschriften konden tot slot ver-
gezeld gaan van allerlei bijlagen, zoals bewijsstukken, verklaringen (bijvoorbeeld van 
goed gedrag) van lagere overheden of medeburgers en kopieën van eerder ingediende 
verzoekschriften.

Veruit de meeste verzoekschriften waren handgeschreven, maar er waren ook 
gedrukte verzoekschriften. Het ging dan meestal om verzoeken met een politieke strek-
king die op verschillende plaatsen ter tekening aangeboden werden om zo veel moge-
lijk handtekeningen te vergaren. In het archief vinden we vele tientallen verzoekschrif-
ten met identieke inhoud – die overigens ook wel handgeschreven konden zijn – en 
veel handtekeningen. In individuele, handgeschreven verzoekschriften keren eveneens 
regelmatig identieke formuleringen terug. Dit laatste kan zijn veroorzaakt doordat ze 
door dezelfde professionele schrijver zijn opgesteld, maar kan er ook op duiden dat de 
opstellers bij het schrijven gebruikmaakten van zogeheten ‘formulierboeken’ waarin 
voor verschillende doeleinden voorbeeldverzoekschriften te vinden waren.17

Verzoekschriften omtrent particuliere en lokale zaken

Voor bepaalde soorten verzoekschriften geldt dat de noodzaak of verplichting om ze 
in te dienen ook in de Republiek bestond; het Bataafse parlement had dan de bevoegd-
heid om er besluiten over te nemen overgenomen van de Provinciale Staten, de Raad 
van State of de Staten-Generaal.18 Het ging bijvoorbeeld om standaardverzoeken om 
paspoorten, meerderjarigheidsverklaringen of dispensatie van bepaalde wetten. Het 
parlement ontving ook veel verzoekschriften met een economisch oogmerk, zoals ver-
zoeken om toestemming voor de in-, uit- of doorvoer van geld of goederen, het trans-
port van schepen of het varen onder neutrale vlag. Rondom de indiening van dit soort 
verzoekschriften veranderde er in procedureel opzicht waarschijnlijk niet zo veel ten 
opzichte van de praktijk in de Republiek, al zal het indieners niet altijd direct duide-
lijk zijn geweest dat ze in de veranderde situatie met hun verzoeken bij het parlement 
moesten zijn.

Ook andere categorieën verzoekschriften bestonden al eerder, maar veranderden 
van omvang of karakter onder invloed van de specifieke tijdsomstandigheden. Het 
aantal verzoeken om ambten nam bijvoorbeeld een hoge vlucht, omdat het parlement 
meer banen te vergeven had dan de Staten-Generaal, alsook omdat burgers ervan uit-
gingen dat het einde van het oligarchische patronagestelsel van de Republiek zou resul-
teren in vacatures op alle overheidsniveaus. Het parlement ontving verder talloze ver-
zoeken om pensioenen, vooral van oud-militairen die door de politieke omwenteling 
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Verzoek van zeven ‘Bataafsche kinderen’ om een gratificatie (1801) [nationaal archief –  
wet gevende colleges] 
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hun baan hadden verloren. Vele honderden verzoeken waren afkomstig van burgers 
die tijdens de stadhouderlijke restauratie in politieke ballingschap hadden verbleven 
en aanspraak hoopten te maken op een financiële tegemoetkoming die het parlement 
voormalige ballingen in het vooruitzicht had gesteld.19

Onduidelijkheid bestond er na oprichting van het parlement over gratieverzoeken. 
Tijdens een van zijn eerste zittingen ontving het parlement bijvoorbeeld een verzoek-
schrift van een vrouw wier man ‘een misstap’ had begaan ‘door een te ver gedreven 
Patriotismus’ en hiervoor gevangen was gezet; zij vroeg namens hem om strafvermin-
dering. Dit gaf aanleiding tot een debat over de vraag welke bevoegdheden het parle-
ment had ten aanzien van gratieverlening.20 Hoewel aanvankelijk werd besloten geen 
gratieverzoeken in behandeling te nemen – een deel van de leden vond dat het gratie-
recht aan het provinciaal bestuur toekwam, een ander deel vond het gratierecht voor 
de wetgevende macht een ‘bloote despotique aanmatiging’ die niet thuishoorde in een 
vrije republiek21 –, bleven veroordeelden en hun naasten hun geluk beproeven. Zo ont-
ving het parlement in 1796 een gratieverzoek van twee ter dood veroordeelde Duitse 
soldaten, die in Middelharnis een vrouw hadden verkracht22 en verzochten drie Haagse 
burgers om gratie voor hun vriend, die eveneens de doodstraf wachtte wegens grove 
misdragingen tijdens nota bene het inhuldigingsfeest van het parlement.23 De discussies 
die naar aanleiding van deze verzoeken steeds weer oplaaiden werden pas beslecht in 
de Staatsregeling van 1798, waarin het parlement toch een gratierecht werd toegekend.

In talloze andere verzoekschriften werd ook een beroep gedaan op het parlement 
in de hoedanigheid van appelinstantie, maar dan voor lokale politieke kwesties. Het 
kon dan gaan om onrecht waarvan de verzoekers vonden dat het hun persoonlijk was 
aangedaan, zoals ontslag uit een overheidsfunctie of ontzegging van deelname aan 
de grondvergaderingen door middel waarvan burgers bij het politieke proces betrok-
ken werden. Het konden daarnaast door meerdere burgers ondertekende klachten zijn 
over het gebrek aan lokale naleving van maatregelen die volgden uit genomen beslui-
ten, zoals het decreet van 5 augustus 1796 waarin de scheiding van Kerk en Staat en de 
gelijkstelling van de verschillende religieuze gezindten werden geproclameerd. In het 
najaar van 1797 ontving het parlement twee verzoekschriften van katholieke burgers 
uit het Gelderse Oijen die meenden dat dit decreet hun recht gaf om gebruik te maken 
van de enige kerk die het dorp rijk was, wat hun door de hervormde gemeente niet 
werd toegestaan.24 Burgers beklaagden zich ook wel in algemene zin bij het parlement 
over hun lokale bestuur, dat zich in hun ogen te weinig revolutionair opstelde of juist 
te veel. Soms ontving het parlement verzoekschriften van verschillende partijen in een 
lokaal conflict.

Dat burgers zich direct tot het nationale parlement richtten met verzoeken om te 
interveniëren in lokale kwesties sprak niet vanzelf. Weliswaar had het verzoekschrift in 
de tijd van de Republiek ook al wel deze appelfunctie gehad, maar in de meeste geval-
len waren de Provinciale Staten hiervoor de aangewezen instantie geweest. In het regle-
ment waarin de bevoegdheden van het parlement werden vastgelegd, was bepaald dat 
de gewesten voorlopig bleven gaan over hun eigen interne (lokale) aangelegenheden. 
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Verzoekers trokken zich hier – uit berekendheid of onwetendheid – echter lang niet 
altijd iets van aan, tot ongenoegen van de meer federalistisch ingestelde parlements-
leden. Pas in de Staatsregeling van 1798 werden alle besturen formeel ondergeschikt 
gemaakt aan het parlement en kreeg dit dus ook echt de grondwettelijke bevoegdheid 
om (de uitvoerende macht te gelasten) lokaal in te grijpen.

Verzoekschriften konden tevens gaan over conflicten tussen lokale autoriteiten en 
provinciale besturen of andere bovenlokale overheden; in dat geval lag een verzoek-
schrift aan het parlement vanaf het begin meer voor de hand. In de Bataafse tijd begon 
er geleidelijk een scherper onderscheid te ontstaan tussen verzoekschriften ingediend 
door burgers en ambtelijke ‘missives’ van lagere overheden, al vinden we ook nog altijd 
wel verzoekschriften ingediend door (leden van) lokale plattelandsbesturen, zoals in 
de Republiek gebruikelijk was. Zeker bij conflicten tussen overheden kwam het voor 
dat lokale bestuurders verzoekschriften uit hun gemeenschap uitlokten of daar zelf het 
initiatief toe namen om hun positie kracht bij te zetten. Zoiets was bijvoorbeeld aan 
de hand in het stadje Buren, dat tot de Bataafse omwenteling de autonome status van 
‘vrije heerlijkheid’ had genoten. In maart 1796 ontving het parlement verschillende 
handgeschreven maar identieke verzoekschriften ondertekend door vele Burenaars die 
de vergadering vroegen een onderzoek te starten naar inlijvingspogingen door de pro-
vincie Gelderland, waartegen zij zich verzetten.25

Het Burense voorbeeld vestigt de aandacht op nog iets anders. Buren was voor 1795 
een graafschap waarvan stadhouder Willem v de graaf was, en de inwoners van Buren 
bleven ook na 1795 aanhangers van de naar Engeland uitgeweken Prins van Oran-
je-Nassau. Hun orangisme weerhield hen er echter niet van om zich te richten tot het 
nationale parlement, hoewel dit toch meer dan welke andere nieuwe institutie ook de 
door hen betreurde ommekeer van zaken symboliseerde. Een dergelijk pragmatisme 
zien we ook bij een groep afgezette en in Groningse ‘ballingschap’ verblijvende gema-
tigde bestuurders uit het radicale Friesland, die zich eerst heftig hadden verzet tegen 
de komst van een nationaal parlement, maar zich al op de vierde zittingsdag van dit-
zelfde parlement per verzoekschrift beklaagden over het oneerlijke rechtsproces tegen 
hen.26 Het feit dat tegenstanders van het Bataafse parlement naar het middel van het 
verzoekschrift grepen, laat zien dat zij de legitimiteit van deze nieuwe institutie op een 
bepaald niveau toch erkenden.

Verzoekschriften over zaken van algemeen of collectief belang

Burgers maakten op allerlei manieren van hun petitierecht gebruik om zich te men-
gen in de (grond)wetgevende werkzaamheden van het parlement. Sommige burgers 
zonden bijvoorbeeld op eigen initiatief concept-grondwetsteksten in of presenteerden 
spontaan specifieke voorstellen met het verzoek deze in overweging te nemen. Burgers 
woonachtig in het kiesdistrict met hoofdplaats Strijen verzochten bijvoorbeeld om 
nieuwe verkiezingen in hun district, omdat zij hadden vastgesteld dat het door hen 
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verkozen parlementslid tijdens de zittingen al geruime tijd afwezig was.27 Een uitbraak 
van runderpest deed een Stolwijkse boer ertoe besluiten een verzoekschrift op te stel-
len waarin hij het parlement aanraadde alle stallen met teer te (laten) insmeren om 
verdere verspreiding te voorkomen.28 Ook het beroemde besluit tot gelijkberechtiging 
van de joden in de Bataafse Republiek, genomen op 2 september 1796, vond zijn oor-
sprong in een verzoekschrift, te weten van een aantal joodse Amsterdammers, verenigd 
in de sociëteit Felix Libertate.29

Veel vaker nog reageerden burgers door middel van verzoekschriften op algemeen 
geldende besluiten die al door het parlement genomen waren of mogelijk genomen 
zouden worden. Hier hebben we te maken met politieke verzoekschriften in strikte zin, 
waarvoor we doorgaans het woord ‘petitie’ reserveren: het gaat vrijwel altijd om ver-
zoekschriften met meerdere ondertekenaars per verzoekschrift en om meerdere ver-
zoekschriften rondom hetzelfde thema. In de Republiek was er vaak discussie geweest 
over de toelaatbaarheid van dit soort verzoekschriften, die door autoriteiten werden 
beoordeeld als subversief: nog in 1794, tijdens de repressieve fase van stadhouderlijke 
restauratie die na de patriottentijd intrad, hadden de Staten van Holland alle verzoek-
schriften waarmee men zich mengde in stads- of staatszaken ten strengste verboden.30 
In de Bataafse tijd werd van de hernieuwde vrijheid ten aanzien van het opstellen en 
indienen van politieke verzoekschriften massaal gebruikgemaakt.

Hoewel lang niet iedere Bataafse petitiecampagne groots werd opgezet, is wel dui-
delijk dat er op lokaal en ook op bovenlokaal niveau veel sprake is geweest van afstem-
ming en navolging. In de derde zittingsmaand dienden drie leden die behoorden tot 
de radicale minderheid van het parlement een initiatiefvoorstel in waarin zij ervoor 
pleitten het Bataafse volk in een volksraadpleging te vragen om toestemming voor 
aanpassing van het door hen gehate (want federalistische) regeringsreglement.31 Kort 
daarna ontving het parlement een verzoekschrift van burgers uit Dordrecht die voor 
dit voorstel hun steun uitspraken.32 Dit verzoekschrift werd gevolgd door een verzoek-
schrift van Rotterdamse burgers die stelden te delen in de ‘loflijke gevoelens onzer 
Dordrechtsche medebroeders’.33

Aan de radicale zijde van het politieke spectrum zouden dergelijke een-tweetjes 
vanaf dat moment regelmatig voorkomen. Het is aannemelijk dat hierover direct 
contact bestond tussen de betrokken parlementsleden enerzijds en de politieke clubs 
waaruit dergelijke verzoekschriften voortkwamen anderzijds, maar het fijne weten we 
hier niet van. Wel is bekend dat de politieke clubs onderling met elkaar in contact 
stonden door communicatienetwerken die vaak al in de patriottentijd waren ont-
staan.34 Petities werden in druk vermenigvuldigd en binnen de eigen club ter tekening 
gelegd, maar ook verder verspreid onder politieke geestverwanten elders in de Bataafse 
Republiek, zoals onder meer blijkt uit het citaat waarmee ik dit artikel begon. Voor 
het werven van handtekeningen werden tevens lokale media ingezet: zo stond in de 
Goudasche Courant van 24 november 1796 een verzoekschrift afgedrukt waarin er bij 
het parlement op werd aangedrongen om in het grondwetsontwerp waarmee het zich 
bezighield te breken met de federatieve beginselen van de oude Republiek en uit te 
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gaan van het principe van de eenheidsstaat. Dit verzoekschrift was opgesteld binnen 
radicale kringen in Dordrecht, maar de krant deelde mee dat het nu ook op verschil-
lende plaatsen in Gouda ter tekening zou worden gelegd.

De radicalen pakten hun petitieacties vooral in de eerste zittingsjaren van het 
parlement steeds systematischer en grootschaliger aan. In november 1796 spoorden 
radicale burgers het parlement er nogmaals toe aan om met het regeringsreglement 
te breken; ditmaal was sprake van een gedrukte standaardpetitie waarvan exempla-
ren met vele handtekeningen werden ingestuurd vanuit dorpen en steden in het hele 
land.35 Toen op 22 januari 1798 in Den Haag een staatsgreep had plaatsgevonden en een 
deel van de parlementsleden was afgezet, ontving het radicale rompparlement dat was 
overgebleven meer dan honderd petities ondertekend door vele duizenden burgers 
die in niet mis te verstane bewoordingen hun steun betuigden aan deze hoognodige 
afrekening met het ‘aristocratische monster’.36 De eerste (gedrukte) steunbetuigingen 
bereikten het parlement zo kort na de coup dat hier vrijwel zeker sprake is geweest van 
afstemming vooraf met de coupplegers. 

Niet alleen de radicalen bedienden zich van grootschalige petitieacties, maar het 
lijkt erop dat de mobilisering van vertolkers van een tegengeluid minder centraal 
werd aangestuurd. In het laatste kwart van 1797 ontving het parlement bijvoorbeeld 
enkele tientallen verzoekschriften met vele honderden ondertekenaars, die hoofdzake-
lijk afkomstig waren uit de provincies Gelderland, Brabant en Drenthe. De verzoekers 
protesteerden tegen de voorgenomen samenvoeging van de gewestelijke schulden, die 
voor de inwoners van deze provincies zeer ongunstig zou uitpakken. De verzoekschrif-
ten waren ingediend per dorp of stad, maar waren in de meeste gevallen gedrukt. Ieder 
gewest had zijn eigen standaardtekst, wat suggereert dat deze acties langs provinciale 
lijnen werden gecoördineerd.37

Grootschalig was tevens het protest tegen de afschaffing van de gilden; hiervoor 
circuleerden in 1798 verschillende gedrukte standaardpetities. Bij een van die petities 
hoefde alleen nog een plaatsnaam te worden ingevuld; bij een andere was zelfs dat niet 
nodig en volstonden de handtekeningen van de boze gildeleden.38 In hetzelfde jaar 
ontving het parlement veel verzoekschriften, zowel geschreven als gedrukt, waarin (de 
leden van) lokale armenbesturen protesteerden tegen het voornemen om de armen-
zorg te nationaliseren; daartegenover stonden overigens ook voorgedrukte verzoek-
schriften van burgers die het parlement aanspoorden om deze hervorming juist zo 
spoedig mogelijk door te zetten.39

Het heetste hangijzer van de Bataafse tijd was, gemeten naar het grote aantal ver-
zoekschriften, de al genoemde kwestie van het besluit over de scheiding van Kerk en 
Staat. Bij de tot dat moment geprivilegieerde Hervormde Kerk heerste veel onvrede 
over dit besluit. Tijdens een bijeenkomst van predikanten die in 1797 in Utrecht plaats-
vond werd daarom besloten een landelijke petitiecampagne op te zetten.40 Gedurende 
de laatste drie maanden van dat jaar werd het Bataafse parlement overspoeld door 
petities uit het hele land. Hoewel er verschillende standaardpetities circuleerden, 
bediende het leeuwendeel van de verzoekers zich van dezelfde gedrukte tekst over de 

Bos, A.S., Brouwer, J.W.L., Goslinga, H., Oddens, J., Ramakers, J.J.M. & Reiding, H. (red.). (2017).  
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2017. Het volk spreekt. Amsterdam: Boom uitgevers Amsterdam



VE RZOE KS CHRIFTEN AAN HET BATAAFSE PARLEMENT

29

kerkelijke goederen die de hervormden beschouwden als hun bezit. Zij verzochten het 
parlement met klem hier niet aan af te doen in het aanstaande grondwetsontwerp.41 
Schattingen van het aantal ondertekenaars in deze campagne lopen uiteen van 215.000 
tot 235.000, ruim 10 procent van de totale bevolking.42 De hervormde actie lokte een 
reactie uit van katholieke ingezetenen van de Bataafse Republiek, die, hoewel zij kon-
den bogen op een veel minder sterk ontwikkelde organisatiestructuur, toch kwamen 
tot meer dan honderd tegenpetities, met eveneens een brede landelijke verspreiding.43

Besluit

De grote negentiende-eeuwse petitiecampagnes, zoals de Aprilbeweging van 1853 en 
het Volkspetitionnement van 1878, behoren onmiskenbaar tot de canon van de poli-
tieke geschiedenis van Nederland en hebben van historici ook de nodige aandacht 
gekregen.44 De enkele pagina’s die in de geschiedschrijving tot nu toe zijn gewijd aan 
de zojuist genoemde hervormde campagne uit 1797, die in omvang niet onderdeed 
voor haar negentiende-eeuwse navolgers en als contrarevolutionair massaverschijnsel 
in een revolutionair tijdsgewricht minstens zo interessant is, staan hiermee in won-
derlijk contrast. Uiteraard is de historische relevantie van een petitiecampagne niet 
een-op-een af te lezen uit het aantal handtekeningen, maar de vrijwel volkomen onbe-
kendheid van de campagne van 1797 is in ieder geval symptomatisch voor de stand van 
het onderzoek naar de verzoekschriften aan het Bataafse parlement.

Er zijn tal van goede redenen te verzinnen om in deze situatie verandering te bren-
gen; ik noem er hier een paar. In het Nederlandse revolutietijdvak werd volop geëxpe-
rimenteerd met volkssoevereiniteit, maar er is nog weinig onderzoek gedaan naar de 
manier waarop het volk zelf deze experimenten begreep. Behalve de geprivilegieerde 
positie van de Hervormde Kerk waren ook het patronagestelsel, de armenzorg, het 
gildewezen en andere instituten van de oude Republiek onderwerp van fundamentele 
debatten. Deze debatten zijn op beleidsniveau tamelijk goed onderzocht, maar er is 
dringend behoefte aan een perspectief van onderaf. De Bataafse verzoekschriften kun-
nen uitstekend in deze behoefte voorzien. Onderzoek naar de verzoekschriften kan 
ons bovendien meer inzicht verschaffen in de verhouding tussen burger, politiek en 
civil society in het revolutietijdvak: in hoeverre waren verzoekschriften werkelijk grass-
roots-fenomenen en in hoeverre werden petitiebewegingen aangestuurd door politieke 
en maatschappelijke elites? Welke bemiddelende rol was weggelegd voor politieke 
clubs en andere associatieverbanden? 

Meer onderzoek naar de verzoekschriftenpraktijk buiten de grote petitiecampag-
nes om is niet alleen wenselijk voor de Bataafse tijd, maar ook voor latere periodes, 
waaruit eveneens grote aantallen originele verzoekschriften zijn overgeleverd. Para-
doxaal genoeg staat deze grote beschikbaarheid het onderzoek naar verzoekschriften 
zelf (en niet alleen naar hun behandeling in bijvoorbeeld het parlement) misschien 
nog wel het meest in de weg. We hebben in Nederland in dit opzicht te maken met een 
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luxeprobleem: verzoekschriften aan het negentiende-eeuwse Britse Parliament zijn er 
bijvoorbeeld nauwelijks meer.45 Een belangrijke stap in het hanteerbaar maken van 
het materiaal kan worden gezet door de relevante archieven te digitaliseren. De ver-
zoekschriften aan het Bataafse parlement lijken me een prachtige casus om mee te 
beginnen. 
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Omstreden petities

Het petitionnement en het probleem van politieke legitimiteit, 1828-18781

Maartje Janse

De negentiende eeuw kende een levendig gebruik van petities: verzoekschriften waarin 
de bevoegde macht werd uitgenodigd iets te doen of na te laten. In dit artikel staat een 
omstreden vorm van petitioneren centraal: grootschalige petities, gericht aan het par-
lement of de Koning. Wanneer tienduizenden, soms honderdduizenden, petitionaris-
sen op zelfbewuste toon wilden meepraten over de politiek lokte dit vaak felle reacties 
uit van regering, parlement en burgers. Het was voor alle betrokkenen duidelijk dat 
hier fundamentele kwesties ter discussie stonden, bovenal de vraag in hoeverre gewone 
burgers konden participeren in het politieke systeem.2 Onder de Grondwet van 1815 
was het volk vertegenwoordigd door middel van verkiezingen op basis van beperkt 
kiesrecht. Hoe legitiem waren alternatieve manieren waarop het volk zijn stem kon 
laten horen in politieke kwesties eigenlijk? Wie mochten precies petitioneren, en aan 
wie en waarover? Grootschalige petities konden de positie van het parlement tegen-
over Koning en regering versterken, maar ook verzwakken – vooral als de Koning een 
petitiebeweging succesvol inzette om zijn machtspositie te versterken. Meer dan eens 
leidde een petitiebeweging tot de val van een kabinet en de ontbinding van de Tweede 
Kamer. Daarmee was het een machtiger wapen dan wel eens wordt gedacht. 

De Nederlandse petitiegeschiedenis verdient meer aandacht, alleen al omdat ze 
veranderende politieke verhoudingen en overtuigingen haarscherp in beeld kan bren-
gen. Voor de negentiende eeuw bestaat er literatuur over een aantal individuele petitie-
campagnes,3 maar er is nauwelijks iets verschenen over petitioneren als zodanig.4 Een 
recent artikel van Joris Oddens over de periode 1780-1830 bracht daar verandering in. 
Oddens laat zien dat er ook toen al grootschalige petities werden georganiseerd, met 
de impliciete en soms expliciete claim dat deze het volk beter representeerden dan de 
volksvertegenwoordigers, wat fundamentele vragen over het politieke bestel opwierp.5 
Op basis van parlementaire verslagen, pamfletten en andere bronnen waarin de legiti-
miteit van petities werd besproken analyseert deze bijdrage voor de halve eeuw daarna 
hoe petitionarissen en hun sympathisanten legitimiteit claimden, en hoe politici en 
critici reageerden op die claims.

In de negentiende eeuw werden de begrippen ‘adres’, ‘verzoekschrift’ en ‘petitie’ 
door elkaar gebruikt en kwam het later veelgebruikte ‘massapetitie’ niet voor; voor 
1892 vinden we ‘monsterpetitie’ slechts eenmaal in de Handelingen.6 Wel raakte een 
ander woord in zwang om een massale petitiebeweging aan te duiden: dat was een 
‘petition nement’. Hoogstwaarschijnlijk hadden Nederlandstalige volksvertegenwoor-
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digers deze term in de late jaren 1820 overgenomen van de Franstalige Belgische petiti-
onarissen. Het Franse pétitionnement betekent letterlijk ‘activiteit van het petitioneren’, 
waarmee het nieuwe fenomeen van het organiseren van grootschalige petitiecampag-
nes werd aangeduid. Hoewel dergelijke acties al in de late achttiende eeuw voorkwa-
men, gebruikte men dit woord nauwelijks in de negentiende eeuw. Na 1815 nam men 
afstand van het revolutietijdperk en eerdere debatten over petitioneren leken vergeten.7

De Zuidelijke petitiebeweging (1828-1830)

In maart 1829 bereikten honderdvijftig petities die samen zo’n 150.000 handtekeningen 
droegen het parlement van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het betrof een 
uiting van de toenemende onvrede in de Zuidelijke Nederlanden met het ambitieuze 
eenwordingsbeleid van Willem i. Katholieken en liberalen hadden in 1828 de handen 
ineengeslagen om te protesteren tegen onder meer pogingen tot het inperken van de 
persvrijheid en van de macht van de Katholieke Kerk. Een directe aanleiding voor de 
petities vormde de gevangenzetting van de kritische journalist Louis de Potter, maar de 
beweging was qua timing duidelijk gericht op de Kamerdebatten over de tienjaarlijkse 
begroting die mei 1829 gevoerd zouden worden.8

Van Maanen, de repressieve minister van Justitie, toonde zich in correspondentie 
met Willem i bezorgd over de petitiebeweging. Het speet hem dat hij geen wettelijke 
grond had kunnen vinden om de beweging te verbieden: ‘[M]assaal ondertekende 
petities [...] zijn te lang gedoogd’, aldus Van Maanen, en vielen inmiddels onder het 
gewoonterecht. Dat waren dan meestal petities die gingen om ‘bepaalde belangen, hetzij 
van eene zekere klasse van ingezetenen, handelaren, fabrikanten enz., of wel van eene 
bijzondere gemeente’; die waren daarmee nog in de geest van het grondwettelijke recht 
van petitie. Dit keer was er iets anders aan de hand. De petities uit de achttiende eeuw 
negerend, stelde Van Maanen dat er niet eerder grootschalige petities waren ingediend 
over ‘algemeene staatsbelangen, beginselen van regeering, questien van staatsregt enz.’9

De Koning reisde af naar het zuiden om de gemoederen te kalmeren, maar hij 
bereikte het tegenovergestelde toen hij in een toespraak te Luik ook over de petitie-
beweging begon. Hij nam ‘die zogenaamde grieven’ niet serieus, sprak hij zijn onder-
danen toe, want hij wist dat die het resultaat waren van het ‘schandelijk gedrag’ van 
enkele individuen. Tot grote woede van de Koning leidden zijn woorden tot een tweede 
petitiecampagne, veel groter en beter georganiseerd dan de eerste met duizend petities 
en meer dan 300.000 ondertekenaars, van wie een deel afkomstig uit de Noordelijke 
Nederlanden.10

In en buiten de Kamer werd uitvoerig gedebatteerd over deze ‘razernij der petitiën’.11 
Deels toont de kritiek dat er een sterke continuïteit bestond met de achttiende-eeuwse 
oordelen over petities. Legitieme petities waren eerbiedig van toon en strikt noodzake-
lijk, zodat ze niet de kostbare tijd van de volksvertegenwoordiging verspilden; bovenal 
waren ze het resultaat van een vrijwillige daad, niet van manipulatie.12 Rond 1830 werd 
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op die gronden betoogd dat de zuidelijke petitionarissen geen legitieme petities had-
den geproduceerd. Critici spraken zelfs van ‘schandschriften [...] of verdienen zulke 
petitieën, dikwijls in den vorm van: wij eischen enz. eene andere benaming [...]?’13 De 
conservatieve jurist Cornelis van Assen betoogde in een omvangrijk pamflet onder 
meer dat het parlement zijn tijd verbeuzelde met het behandelen van zo veel petities.14 
De petities werden veelvuldig voorgesteld als het product van volksmennerij en mani-
pulatie door agitatoren, onder wie bijvoorbeeld katholieke priesters. De petitionaris-
sen zouden niet begrepen hebben waar het om ging, maar in ‘kroegen en gemeene 
herbergen’ hun handtekening hebben gezet in ruil voor een borrel.15

Andere kritiekpunten op petities laten echter zien dat na de revolutietijd veel aan-
dacht uitging naar het gevaar van petities voor een terugval in politieke en maatschap-
pelijke wanorde, of zelfs voor een nieuwe revolutie: ‘Wat anders is dit dan de open-
bare rust in gevaar brengen, verdeeldheid te zaaijen en wanorde en wantrouwen aan te 
kweeken? Wat anders is dit dan de jaren van 1784-1787 te hernieuwen?’ Dat de Franse 
Revolutie ‘steeds een baken moge zijn voor iederen regtschapen Nederlander! Ver-
bannen wij dus uit ons midden alle partijschap.’16 Zelfs het recht van petitie werd als 
on-Nederlands bestempeld. Volgens Van Assen was dat een vrucht van Franse bodem 
waarvan men nu inzag dat die hier misplaatst was. ‘Niet zonder schaamte zag men [na 
1801] terug op handelingen [...] die tegen het eigenlijk nationaal karakter waren inge-
slopen.’ Ook Engeland had Nederland op het verkeerde pad gebracht, ‘dat Engeland, 
van waar de waanzin der volken des vasten lands zoo vele instellingen heeft gehaald’, 
volgens Van Assen vaak met desastreuze gevolgen.17

Een anonieme auteur veroordeelde vooral ‘petitien over punten van het staatsregt, 
dat toch in alle gevallen geheel buiten de competentie der massa’s moet blijven […] opdat 
nimmer het volk zich met de regering van den lande moeije, of zich bevoegd achte 
stem in de wetgeving te bezitten’. Hij citeerde de liberaal Donker Curtius die in de 
Kamer had gewaarschuwd: ‘[A]lzoo zou weldra onze Staat van gewijzigde en beperkte 
Monarchie, in eene soort van Volksregering ontaard zijn.’18 Van Maanen had vergelijk-
bare zorgen geuit toen hij aan Willem i schreef dat een onbeteugeld petitionnement 
kon leiden ‘tot den staat van democratie, ja van anarchie’.19

Een aantal liberale volksvertegenwoordigers verwierp het idee dat petitiebewegin-
gen tot revolutie leiden. Ze zouden juist kritiek kunnen kanaliseren en zo plotselinge 
uitbarstingen van onvrede voorkomen.20 Dergelijke volksparticipatie in de politiek 
zou een vruchtbaar communicatiemiddel tussen regering en geregeerden kunnen zijn, 
en parlement en regering kunnen legitimeren in de ogen van het volk. Het liberale 
Kamerlid Luzac schreef Van Assen in 1829: ‘Wij moeten vertegenwoordigers hebben, 
die begrijpen willen, dat eene constitutie leven moet brengen in alle de deelen van 
het ligchaam van den Staat en dat dit leven, geene insurrectie is, maar noodzakelijke 
beweging en een voortgang tot het goede.’21 

Maar nog steeds was niet duidelijk wat er met de petities moest gebeuren. De 
meeste waren gericht aan de Tweede Kamer, terwijl Van Maanen in 1815 bij de pre-
sentatie van de Grondwet had benadrukt dat petities via de Provinciale Staten aan de 
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Koning dienden te worden gestuurd, en niet gericht mochten worden aan de volksver-
tegenwoordiging. Een Koninklijk Besluit van 1820 dat Departementshoofden verbood 
dergelijke informatie van het parlement in ontvangst te nemen, had dit nog bekrach-
tigd. Verschillende Kamerleden verdedigden desondanks het recht van ingezetenen om 
de volksvertegenwoordiging direct te petitioneren, zodat die inderdaad een bemidde-
lende functie kon vervullen tussen burger en regering.22 

Een creatieve oplossing moest de impasse doorbreken: de Tweede Kamer kon de 
Koning zelf petitioneren middels een formeel adres, om zijn aandacht te vragen voor 
de ontvangen petities. Dit voorstel sneuvelde in de Eerste Kamer: evenals de Koning 
en zijn kabinet vreesden de senatoren dat het doorsturen van petities een precedent-
werking zou hebben en het petitioneren van het parlement zou normaliseren en legi-
timeren. Dat was gevaarlijk, omdat het uiteindelijk tot ministeriële verantwoordelijk-
heid kon leiden. Dat ministeriële verantwoordelijkheid een steeds terugkerende eis 
was in de zuidelijke petities politiseerde de procedurele discussie nog meer.23 Toen op  
25 augustus 1830 in Brussel een revolutie uitbrak die zou leiden tot de Belgische onaf-
hankelijkheid, voelden velen zich bevestigd in hun overtuiging dat petitionnementen 
destructieve politieke hartstochten kunnen opwekken.

De Aprilbeweging (1853)

In het zittingsjaar 1848-1849 werden er maar liefst tweeduizend petities ingediend bij 
het parlement met verzoeken gerelateerd aan de grondwetswijziging.24 In de jaren voor 
de grondwetswijziging hadden liberalen het wapen van de petitiebeweging slechts 
éénmaal in stelling gebracht om brede maatschappelijke steun voor een grondwets-
wijziging aan te tonen. Het ‘voorstel der Negenmannen’ (1844), genoemd naar Thor-
becke en acht andere Kamerleden die het indienden, was bedoeld als manifest om de 
publieke opinie te beïnvloeden en burgers een stem te geven.25 De liberale pers riep op 
tot petitioneren: ‘De Koning verneme dat het negental in de volksvertegenwoordiging 
de werkelijke tolk der natie is.’26 Pamfletten bevatten soms modelpetities, die ook los 
in Amsterdam ruim werden verspreid.27 De Negenmannen presenteerden de petities 
om hun eisen meer legitimiteit te geven en stelden daarmee impliciet de legitimiteit 
van de overige Kamerleden ter discussie. Ze hadden betoogd dat de vijfduizend hand-
tekeningen allemaal afkomstig waren van stemrechthebbenden, die goed op de hoogte 
waren van de politiek. Tegenstanders echter zagen ‘het zoogenoemde petitionnement’ 
als ‘het zekerste kenmerk van hoog opgevoerde hartstogt in het staatkundige’.28 Een 
grondwetsherziening volgde pas in 1848, maar deze petitiebeweging was wel de aanlei-
ding geweest voor de oprichting van de eerste uitgesproken politieke vereniging sinds 
de revolutietijd: de liberale Amstelsociëteit.29

Het eerste grootschalige petitionnement na 1848 liet tot april 1853 op zich wachten. 
In essentie was de aan dit petitionnement gerelateerde Aprilbeweging een antikatho-
lieke beweging, gericht tegen het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie die gewaar-
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borgd was in de nieuwe Grondwet. Tegelijkertijd werd de beweging gevoed door een 
conservatief ressentiment tegen Thorbecke. Vooraanstaande leden van de Nederlands 
Hervormde Kerk maakten gebruik van de organisatiestructuur van de kerk om een 
landelijke petitiebeweging op te zetten. Alle hervormde kerkenraden maar ook andere 
protestantse kerken en instellingen ontvingen de petitietekst, die aan de Koning gericht 
was. Uiteindelijk leverde dit meer dan 200.000 handtekeningen op (op een bevolking 
van drie miljoen).30 

De bisschoppelijke hiërarchie werd volgens plan hersteld, maar de Aprilbeweging 
had toch grote politieke repercussies door de reactie van de Koning. Een delegatie van 
de Amsterdamse kerkenraad bood haar door maar liefst vijftigduizend mannen en 
vrouwen ondertekende petitie persoonlijk aan Willem iii aan, en dit plechtige moment 
inspireerde de Koning tot een controversiële stellingname. Hij legde de formele reactie 
die zijn ministerraad had voorbereid terzijde, sprak zijn sympathie uit voor de petitio-
narissen, en uitte kritiek op zijn ministers en op de Grondwet die hij van zijn vader had 
geërfd. Thorbecke en de overige ministers namen hierop ontslag en een conservatieve 
regering trad aan.31

Nu waren het de liberalen die zo’n petitionnement bedenkelijk vonden, en waren 
het de conservatieven en orthodox-protestanten die de legitimiteit van de omstreden 
petitiebeweging verdedigden. Het liberale tijdschrift De Gids hekelde ‘[d]ie hartstog-
telijkheid, die ongepaste bedreigingen, die oproerige taal’ van de Aprilbeweging. Het 
gebruikte de kritiek die tegen de eerdere liberale bewegingen waren gebruikt: het peti-
tionnement was niet legitiem omdat het geen mouvement spontané, geen spontane 
beweging was, maar het product van agitatie en organisatie van bovenaf.32 De drij-
vende krachten achter de beweging hadden de ‘onoordeelkundige volksmenigte’ angst 
aangejaagd voor katholieken en hen zo tot ondertekening aangezet van petities die de 
grondwettige vrijheid van de katholieken niet eerbiedigden. Daarmee was de beweging 
ongrondwettig.33 De petitionarissen zelf lijken zich achteraf ook geschaamd te hebben 
voor hun stellingname, ze krabbelden terug en nuanceerden hun positie.34 Een jaar na 
dato schreef het antipapistische tijdschrift De Fakkel: ‘Wat is er van de Aprilbeweging 
geworden? Eene treurigflauwe herinnering, eene reeds lang weggestorven echo, een 
belachelijk iets.’35 Of zoals een thorbeckiaan het spottend formuleerde in een Kamer-
rede: ‘Eerst was het een algemeene nationale beweging, naderhand was zij enkel een 
mouvement spontané; nu wordt dat mouvement spontané geapaïseerd en eindelijk zal het 
blijken voor de geheele wereld dat het eene ondeugende politieke beweging is geweest.’36

Reflectie op het petitionnement

Petitionnementen waren volgens veel parlementariërs gevaarlijk omdat ze een aanval 
vormden op hun zo sterk gekoesterde onafhankelijkheid. Steeds als het onderwerp ter 
sprake kwam, klonken er onafhankelijkheidsverklaringen: ‘Ik ben niet bevreesd voor 
die petitionnementen; ik vraag alleen naar de zaken die in het adres staan en niet naar 
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het aantal der onderteekenaren’, stelde een liberaal Kamerlid in 1865.37 Hij vroeg naar 
aanleiding van een aantal adressen over de suikerbelasting: ‘[W]elke waarde kunnen 
wij aan al die adressen hechten? Zijn zij wel zoo zuiver? Zijn zij alleen onderteekend 
door belanghebbenden en deskundigen [...]?’ Toch beschouwden politici in de prak-
tijk petitiebewegingen wel degelijk als indicator van de publieke opinie, die vanaf 1840 
steeds belangrijker werd in de politiek. Ministers verdedigden hun beslissing om over 
een bepaald onderwerp geen wetsvoorstel in te dienen door ‘met eene zekere soort van 
gering-schatting’ te zeggen dat er maar een enkele petitie over was ingediend.38 In 1851, 
bij de debatten over de Onderwijswet, was het orthodox-protestantse Kamerlid Groen 
van Prinsterer te verstaan gegeven dat de tijd nog niet rijp was voor zijn voorstellen, 
omdat er geen petities over waren ingediend, en dus nog niet was ‘gebleken dat de natie 
in uw gevoelen deelt’.39

Groen kwam op die opmerking terug in het debat rond de Onderwijswet van 
1856, toen honderd petities met 13.500 handtekeningen waren aangeboden, waarin 

Aanbieding van een adres aan koning Willem iii in Utrecht (1853-1856), schilderij van Nicolaas Pieneman  
[collectie centraal museum utrecht]
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onder andere gepleit werd voor het behoud van het christelijk beginsel op de open-
bare school. Als de stem van het volk nu genegeerd werd, dan zou het petitierecht ‘in 
eene bijkans belagchelijke formaliteit ontaarden’, die uiteindelijk de positie van het 
parlement zelf zou verzwakken. Groen wees er fijntjes op dat de meeste petitiona-
rissen maar weinig vertrouwen hadden in de volksvertegenwoordiging: ‘“Wat kan er 
dus,” werd door menigeen gezegd, “van de Kamer worden verwacht! Zij doet al wat 
het Ministerie verlangt; zij let niet op uwe wenschen; zij kent ze niet; zij miskent ze. 
[…] Neen! naar de Kamer niet; wendt u tot den Koning.”’ Groen had zich tegen deze 
denktrant verzet: de Koning petitioneren was het laatste redmiddel, een petitie aan het 
parlement was voor burgers de constitutionele manier om hun zorgen te uiten. Hij 
waarschuwde de conservatieve regering voor een herhaling van de Aprilbeweging als 
ze niet naar het volk zou luisteren.40

Conservatief afgevaardigde Johannes Bosscha vertolkte de mening van de Kamer-
meerderheid toen hij de petitiebeweging van 1856 afschilderde als een gevaarlijke 
bedreiging voor de onafhankelijkheid en reputatie van het parlement. Liet het parle-
ment zich beïnvloeden door een petitionnement, dan zou er spoedig een contra-peti-
tionnement volgen, 

van degenen die eerder op een onafhankelijke kamer vertrouwden. Nieuwe hoopen 
en honderdtallen van adressen zullen aanrukken, en in plaats van een betamelijk 
zelfvertrouwen aan den dag te leggen op haar eigen oordeel, zal de Kamer ver-
klaren, liever een speelbal te willen zijn, gereed om geslingerd te worden door de 
meeningen van allerlei bekende en onbekende adressanten.41

De omvang van de petitiebeweging legitimeerde deze niet, maar tastte volgens hem 
haar legitimiteit juist aan. De campagne was ‘eene poging tot vervaard-making’ (bang-
makerij); ‘als intimiderend paraderen van een leger voor de slag’; als een ‘vertooning van 
strijdkrachten’. Kamerleden veranderden niet van mening door het zien van stapels peti-
ties, aldus Bosscha, omdat ze ervan uitgingen dat de meeste petitionarissen niet begre-
pen wat ze ondertekenden. ‘En daarom, of de lijst van die naamteekeningen een, of twee, 
of twintig vellen of ellen papiers beslaat, is voor mijne overtuiging volmaakt hetzelfde.’42

Reflectie op het fenomeen van het petitionnement volgde. Groen had in de Kamer 
verklaard: 

Wij hebben niet enkel petitien, maar ook (ik bedien mij met opzet van een woord, 
dat in gunstigen en ook ongunstigen zin gebruikt wordt) petitionnement. Dat is: 
reeds de menigvuldigheid zelve der petitien bewijst dat de maatregel, om welks 
bestrijding het te doen is, in buitengewone mate weêrzin en zedelijken weêrstand 
gewekt heeft. 

Bosscha gruwde echter van het woord en verklaarde: ‘[Z]oo veel eerbied ik heb voor 
het regt van petitie, zoo weinig eerbied heb ik voor een petitionnement.’ Bitter merkte 
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Groen op dat ‘staatkundige wijsheid’ voor parlementariërs blijkbaar betekende ‘zoo 
min mogelijk notie van dat zoogenaamde petitionnement nemen, […] immers mogen 
we niet vergeten dat hier eigenlijk alles neerkomt op dit ééne: het onkundige volk is 
slagtoffer van politieke kunstenarij’.43 Koning Willem iii was daarentegen blij met het 
petitionnement. Door net als bij de Aprilbeweging zijn steun voor de petitionarissen 
uit te spreken, lukte het hem het kabinet-Van Hall-Donker Curtius ten val te bren-
gen. Dit was het tweede achtereenvolgende kabinet dat aftrad omdat de Koning, die in 
beide gevallen al langer ontevreden was over de regeringen, het momentum van een 
petitionnement kon gebruiken om de macht naar zich toe te trekken.44

Zelfs pressiegroepen, die als dubbele taakopvatting hadden de publieke opinie voor 
te lichten en die te vertolken, toonden zich ambivalent ten opzichte van het organise-
ren van grootschalige landelijke petities. De leiders van de Maatschappij tot Nut van 
den Javaan (1866-1877), die streed voor afschaffing van het cultuurstelsel, realiseerden 
zich dat ze hun zaak ook konden benadelen met een petitionnement, ‘omdat het eene 
politieke demonstratie zou wezen’. Petities van mensen zonder kiesrecht waren legi-
tiem wanneer ze grieven van sociale of morele aard overbrachten, maar het volk als 
zodanig hoorde zich niet met politiek bezig te houden. Agitatie rond een kwestie in 
verkiezingstijd werd daarbij lange tijd veroordeeld als een machine de guerre: een par-
tijpolitiek ‘oorlogswerktuig’ om de verkiezingsuitslag te beïnvloeden.45 

In 1872 richtten orthodox-protestanten in het kader van de schoolstrijd het 
Anti-Schoolwet-Verbond op, naar voorbeeld van de Britse Anti-Corn Law League en 
Anti-Slavery Society, en waarschijnlijk ook geïnspireerd door het recente succes van 
het Anti-Dagbladzegel-Verbond (1867-1869).46 Het Anti-Schoolwet-Verbond bood een 
nieuw perspectief op petitioneren: zijn petities zouden niet de parlementaire agenda 
volgen, maar die agenda bepalen. Als het Verbond tienduizend leden zou hebben, zou 
het een petitionnement organiseren. In deze voorstelling van politiek werd participatie 
van het volk legitiem geacht als het massaparticipatie was. Zelfs de oude Groen vond 
dit te ver gaan en wees de plannen van de hand als on-Nederlands: ‘We zijn hier niet 
in Engeland.’47 

Het Volkspetitionnement (1878)

Toch leek het petitionnement uit 1878 erop te wijzen dat de Nederlandse politieke 
cultuur steeds meer op de Engelse was gaan lijken. Het protest was gericht tegen de 
liberale Onderwijswet van 1877, die hogere eisen stelde aan het onderwijs op lagere 
scholen, terwijl alleen staatsscholen meer geld kregen om aan die eisen te voldoen. 
De campagne was niet georganiseerd door het Anti-Schoolwet-Verbond, maar kwam 
wel voort uit hetzelfde orthodox-protestantse netwerk. In tegenstelling tot de April-
beweging was deze petitiecampagne iets waar orthodox-protestanten trots op zouden 
blijven. In de jaren 1850 waren petitionnementen gepresenteerd als spontane uitdruk-
kingen van de volkswil, hooguit gefaciliteerd door de kerk of bepaalde verenigingen. 
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Nu leek het haast of de petitie zelf secundair was en het vertoon van een machtige 
organisatie het belangrijkste doel. Als onderdeel van de campagne verscheen, slechts 
maanden nadat de petitie aan de Koning was aangeboden, een indrukwekkend, 167 
pagina’s tellend geïllustreerd Gedenkboek.48 

De petitiecampagne was in alle opzichten indrukwekkend. Op de dag dat de wet 
de Eerste Kamer was gepasseerd, begon het raderwerk van de machine te draaien. Niet 
minder dan 200.000 exemplaren van het verzoekschrift werden verspreid door het 
hele land. Een fijnmazig netwerk van lokale commissies en agenten, geregisseerd door 
een efficiënt centraal comité, had slechts een week nodig om 305.596 handtekenin-
gen te verzamelen van mannen en vrouwen uit heel Nederland. Katholieken, die ver-
gelijkbare bezwaren hadden tegen de Onderwijswet, voegden daar nog eens 164.000 
hand tekeningen van hoofden van huishoudens aan toe. Katholieken hadden eerder 
al petities gestuurd naar de Tweede en de Eerste Kamer, ondertekend door respec-
tievelijk 148.000 en 168.000 huishoudens. Dit was echt een massale petitiebeweging: 
in totaal waren bijna 800.000 handtekeningen verzameld tegen Kappeynes wet. De 
Tweede Kamer werd door slechts 122.000 kiezers samengesteld – op papier, want het 
opkomstpercentage was laag.49 De adressanten claimden zelfs dat minstens de helft 
van de Nederlanders het met hen eens was, maar dat velen niet hadden willen tekenen, 
ofwel omdat ze het middel van petitionnement afkeurden, ofwel omdat ze er geen 
vertrouwen meer in hadden na vijfentwintig jaar vruchteloze strijd.50 

Explicieter dan ooit tevoren klonk het argument dat het petitionnement de volks-
wil beter representeerde dan het parlement; vandaar dat het ook werd aangeduid als 
‘Volkspetitionnement’. Maar minister van Justitie Jan Kappeyne van de Coppello was 
niet onder de indruk. In zijn officiële rapport schreef hij: ‘Het Volkspetitionnement 
moet worden gequalificeerd als een zuiver staatkundige demonstratie, lang van te 
voren bedacht en voorbereid.’ Waarom anders was er niet tegen de wet geprotesteerd 
toen daarover gedebatteerd werd in het parlement? ‘Het Volkspetitionnement blijkt 
alzoo eene Staatkundige beweging te zijn, welke den Koning in weerspraak poogt te 
brengen met de Vertegenwoordiging.’51 Organisator Abraham Kuyper wees Kappey-
nes suggesties van de hand als een ‘zuivere onwaarheid’. De petitionarissen hadden 
zich tot de Koning gericht omdat ze hun vertrouwen in het parlement verloren had-
den. ‘Algemeen was de opinie, dat men niet tot de Staten-Generaal moest gaan, omdat 
deze enkel den kiezers naar de oogen zien, en dus niet het volk, maar alleen de voor 
zichzelven zorgende kiezers vertegenwoordigen.’ De ‘volksleiders’ hadden niets anders 
gedaan dan ‘de volksuiting organiseeren en het volk, wij durven zeggen, op de onpar-
tijdigste wijze voorlichten’.52 

Het kan echter niet ontkend worden dat Kuyper een maandenlange, zeer geagi-
teerde perscampagne had gevoerd om zijn achterban warm te krijgen voor de petitie. 
Zijn retoriek was opruiend. Omdat het parlement niet het volk vertegenwoordigde 
maar slechts een liberale ‘kiezers-aristocratie’, aldus Kuyper, was het volkspetition-
nement noodzakelijk om ‘het land zelf tot den Koning te laten spreken’. De Koning 
zou naar zijn volk luisteren en de wet niet ondertekenen. Kuyper stelde dat gewetens-
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vrijheid ook op de Koning van toepassing moest zijn. Mochten liberalen hem dwingen 
de wet te bekrachtigen tegen zijn wil, dan zou dat het ultieme bewijs zijn dat het poli-
tieke systeem gecorrumpeerd was. ‘Weg met zóó onzedelijke constitutie! Weg met zóó 
gewetenloos systeem!’53

Liberalen veroordeelden Kuypers agitatie als populistisch en antiparlementair, als 
niets minder dan een oproep aan de Koning om het parlement terzijde te schuiven en 
persoonlijk in te grijpen in staatszaken.54 Volgens hen was het petitionnement niets 
meer dan ‘volksopwinding door volksmisleiding’ en waren de petitionarissen een door 
‘gemoederen-opruijerij’ en ‘bedrieglijke leuzen opgezweepte volkshoop’. De nrc vond 
het woord ‘volk’ in volkspetitionnement niet op zijn plaats, omdat het petitionnement 
‘zich bepaalt tot een kerkelijke partij, en dus alle nationaal karakter mist’. Liberalen 
zagen de Onderwijswet als een belangrijk middel om de nationale eenheid te verster-
ken; toegeven aan sektarisme zou dat ideaal bedreigen.55 Ze benadrukten daarbij dat 
de kwantiteit van de ondertekenaars noodzakelijkerwijs de kwaliteit ervan compro-
mitteerde: 

Wanneer een tiende van dezen drom petitionnarissen zich geadresseerd had, dan 
had de manifestatie voor ernstig gemeend kunnen gehouden worden. Aan 10000, 
20000, aan 30000 des noods, angstige en bezwaarde Nederlandsche gemoederen 
had men geloof kunnen slaan, maar toen de verzamelaars met 100000, met 200000, 
met 300000 dito gemoederen kwamen aanloopen, was het met het effect gedaan.56 

De kracht van het getal werd vanaf een bepaald punt ondermijnd door het argument 
dat de politieke natie zo klein was dat een grootschalig petitionnement per definitie 
een product was van manipulatie van een politiek ongeschikte – en dus gevaarlijke – 
massa.

Willem iii ontving het Volkspetitionnement ook dit keer met sympathie, maar 
tekende niettemin de liberale Onderwijswet. Toch bleek de petitiebeweging van groot 
belang voor de politisering, mobilisatie en het zelfvertrouwen van orthodox-protes-
tanten. De organisatoren voelden dat er kansen waren voor een meer permanente 
‘organisatie der ontdekte krachten’. Kuyper kreeg de vraag: ‘Wat doet gij nu met die 
honderdduizenden, met de comité’s? […] Kan er iets blijvends, iets goeds uit voort-
komen?’57 De petitiecampagne was daarnaast belangrijk voor het verbinden van reli-
gieuze identiteit aan politieke kwesties. In het verleden is het belang van het Volkspe-
titionnement voor het ontstaan van de Anti-Revolutionaire Partij in 1878 wellicht te 
simplistisch voorgesteld (er lagen al langer plannen voor die partij, die zelfs vertraagd 
werden door het petitionnement),58 maar het petitionnement en de teleurstellende 
reactie van de Koning waren onmiskenbaar cruciaal in de acceptatie en ondersteuning 
van de eerste politieke partij in Nederland.59
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Conclusie

Petitionnementen, hoewel omstreden, legden gewicht in de schaal en konden de 
machtsverhoudingen tussen parlement, regering en Koning op scherp zetten. Vooral 
in de decennia waarin er nog geen machtsevenwicht was ontstaan tussen Koning 
en parlement en partijpolitiek nog omstreden was, vormde het petitionnement een 
gevreesd politiek wapen: het kon als machine de guerre worden ingezet in verkiezings-
tijd, of door de Koning worden gebruikt in de machtsstrijd met zijn kabinet.

Grootschalige petities betwistten uit de aard der zaak het politieke systeem, dat 
gebaseerd was op een beperkt kiesrecht. Petities herinnerden het volk eraan dat het 
door zich te organiseren veel kon bereiken in de politiek, ook voor degenen die daar 
formeel van waren uitgesloten. Politieke organisaties als de Amstelsociëteit en de 
Anti-Revolutionaire Partij hielden dat idee levend na het petitionnement. Tegelijker-
tijd herinnerden petities politici eraan dat ‘het volk’ veel talrijker en diverser was dan 
het electoraat waaraan het parlement zijn legitimiteit ontleende. 

Petities vroegen iets aan het parlement, maar ze gaven ook iets terug: de verwach-
ting dat de geadresseerde ontvankelijk zou zijn voor de stem van het volk en, daaruit 
volgend, de erkenning dat hij het volk daadwerkelijk vertegenwoordigde. Petities kon-
den de legitimiteit van het parlement ter discussie stellen, maar die evenzeer erkennen. 
In een systeem dat niet op volkssoevereiniteit gebaseerd was, waren ze daarmee van 
wezenlijk belang en speelden ze een belangrijke rol in de ontwikkeling van ons parle-
mentaire stelsel. 
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Om de eenheid van regering, partij en land

Het debat over kruisraketten in Nederland

Maarten van den Bos

In het najaar van 1981 verscheen een themanummer van het Tijdschrift voor Theo-
logie over het vraagstuk van de kernbewapening. In het nummer gingen drie voor-
aanstaande Nederlandse theologen in op de vraag in hoeverre het bezit en eventueel 
gebruik van kernwapens te rijmen viel met christelijke opvattingen over oorlog en 
vrede. De conclusie was eensluidend: eigenlijk niet. De drie beschouwingen, gebaseerd 
op voordrachten over het thema ter gelegenheid van een studiedag van de theologische 
faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen in mei 1981, waren mede daarom 
unaniem lovend over de Nederlandse vredesbeweging.1 In 1977 was het Interkerke-
lijk Vredesberaad gestart met een campagne onder de leuze ‘Help de kernwapens de 
wereld uit, om te beginnen uit Nederland’. Korte tijd later sloot de Nederlandse tak 
van de internationale katholieke vredesbeweging Pax Christi zich bij deze campagne 
aan. Samen zouden de organisaties het hart vormen van een brede beweging tegen 
de kernbewapening. Toen de navo twee jaar later besloot nieuwe kruisvluchtwapens  
– in de volksmond: kruisraketten – in West-Europa te stationeren begon de campagne 
zich meer en meer te richten op het tegenhouden van de plaatsing van deze wapens 
in Nederland. In 1981 en 1983 demonstreerden omvangrijke massa’s mensen tegen de 
plaatsing van 48 kruisraketten in Nederland en in 1985 tekenden niet minder dan 3,75 
miljoen mensen het zogenoemde volkspetitionnement tegen plaatsing.2 

In 1983 schreef een van de drie voornoemde theologen – de Vlaamse dominicaan 
en hoogleraar dogmatiek en geschiedenis van de theologie aan de Nijmeegse universi-
teit Edward Schillebeeckx – in het internationale tijdschrift Concilium een beschouwing 
over de vredesbeweging. In dat stuk zette hij zijn eigen positie ten opzichte van de kern-
bewapening nadrukkelijk af tegen die van het Vaticaan, dat bepaald had dat het bezit van 
nucleaire wapens ‘in de huidige omstandigheden’ nog moreel aanvaardbaar geacht kon 
worden.3 Juist omwille van deze houding van het kerkelijk leergezag prees hij de moed 
van de kerkelijke vredesbeweging, die naar het oordeel van Schillebeeckx gedragen werd 
door een hernieuwd religieus elan. Er was ‘een evangelisch radicaal verzet tegen bepaald 
geweld en zeker tegen de kernbewapeningsspiraal’ ontstaan. Schillebeeckx waardeerde 
dat positief vanuit de grondgedachte, die hij enkele jaren eerder al had geformuleerd, dat 
christenen de verplichting hebben tot een ‘actieve en constante zorg’ voor ‘de gaafheid 
van het politiek ethos’, een zorg die zij overigens deelden met ‘alle goedwillenden’.4 

In zijn beschouwing over de kerkelijke vredesbeweging raakte Schillebeeckx 
aan een aantal beelden die nog altijd bestaan van de grote demonstraties tegen de 
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kern bewapening uit de jaren tachtig. Dat zij gedragen werden door een evangelisch 
bewustzijn, dat het ging om een massabeweging van onderaf en dat de doelstelling 
van de campagne uiteindelijk breder was dan het tegenhouden van de plaatsing van 
48 kruisraketten.5 Die beelden zijn dan wel niet geheel bezijden de waarheid, maar 
vertellen ook niet het hele verhaal. 

In dit artikel wil ik laten zien dat de campagne niet zozeer werd gedragen door een 
diepchristelijke overtuiging, als wel door een daarmee losjes verbonden idee over poli-
tiek. De campagne was door de bedenkers ervan nadrukkelijk bedoeld als een manier 
om meer Nederlanders te betrekken bij beslissingen rond vraagstukken van oorlog en 
vrede, als een poging het buitenlands beleid te democratiseren. Nadat de navo echter 
in 1979 het besluit had genomen nieuwe kruisvluchtwapens in West-Europa te sta-
tioneren, waaronder 48 in Nederland, kreeg het tegenhouden van plaatsing almaar 
meer aandacht. Deze versmalling van de oorspronkelijke doelstellingen was niet alleen 
dusdanig dat de oorspronkelijke bedenkers van de campagne met steeds meer onge-
mak naar hun geesteskind keken, maar geeft ook aanleiding enkele kanttekeningen te 
plaatsen bij bestaande beelden van de vredesbeweging in de jaren tachtig. 

Een wanhoopsoffensief

Het Interkerkelijk Vredesberaad bestond een kleine tien jaar toen het zijn campagne 
tegen de kernbewapening lanceerde. Het beraad was in 1966 op initiatief van de Neder-
landse tak van de internationale katholieke vredesbeweging Pax Christi opgericht als 
orgaan van negen kerkgenootschappen om, in onderling overleg, ‘de verantwoorde-
lijkheid van de kerken voor de wereldvrede tot uitdrukking te brengen’. Dit zou moe-
ten gebeuren door ‘studie, voorlichting en gewetensvorming’. Een van de eerste, meer 
concrete initiatieven was de omvorming van de in katholieke kring al langer gangbare 
Vredeszondag tot een oecumenische Vredesweek. Het beraad stelde zich niets minder 
ten doel dan ‘de bevordering van de mentaliteitsverandering in de kerken en ook in het 
gehele volk met betrekking tot het vraagstuk van oorlog en vrede’.6 

Dat een dergelijke ambitie enige kans op teleurstelling in zich droeg, werd aanvan-
kelijk genegeerd. Een stevige evaluatie van de tiende Vredesweek in 1976 sloeg echter 
het deksel van de put. Binnen het ikv ontbrandde een fundamentele discussie over de 
vraag of de manier waarop werd geprobeerd vraagstukken rond oorlog en vrede op 
de maatschappelijke en politieke agenda te krijgen nog wel aansloeg. Het antwoord 
bleek al snel negatief te zijn. De in 1974 aangetreden algemeen secretaris Mient Jan 
Faber stelde vervolgens voor de opzet van de Vredesweek grondig te herzien. Er moest 
een herkenbaar, politiek gemotiveerd speerpunt worden gekozen, dat ook gedurende 
het jaar door het ikv op de agenda werd gehouden. Dat zou de zichtbaarheid van het 
beraad, dat volgens Faber veel te veel ‘een praatclub’ was geworden, ten goede komen.7 
Ben ter Veer, polemoloog en latere voorzitter van het beraad, werkte vervolgens enkele 
van de suggesties uit tot een actieplan waarin de Vredesweek van 1977 werd gekozen 
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als startpunt voor een ‘langduriger en meer geconcentreerde campagne tegen de kern-
bewapening’. In een uitvoerige notitie legde Ter Veer uit dat het hem daarbij niet zozeer 
ging om de kernbewapening als zodanig, maar vooral om de betrokkenheid van de 
burger bij de internationale politiek.8

Deze gedachte was gebaseerd op een overtuiging die Ter Veer al in de loop van de 
jaren zestig geformuleerd had. Opgeleid als psycholoog met een grote belangstelling 
voor de vraag wat mensen aanzet tot politieke betrokkenheid, kwam hij begin jaren 
zestig terecht bij het Polemologisch Instituut in Groningen. Ook raakte hij betrokken 
bij het bestuur van Pax Christi en was hij een van de drijvende krachten achter de 
oprichting van het ikv. Zijn belangstelling voor vraagstukken rond oorlog en vrede 
was gewekt in 1958, toen hij met enkele andere leden van de Utrechtse katholieke stu-
dentenvereniging Veritas een congres organiseerde over de politieke en morele achter-
gronden van ‘de atoomoorlog’.9 Binnen Pax Christi, en later in het ikv, ontpopte Ter 
Veer zich als een voorvechter van een meer politieke lijn, nog slechts losjes verbonden 
met de religieuze achtergrond van de organisaties die zich moesten ontwikkelen tot 
politieke pressiegroepen die hun achterbannen wisten te mobiliseren rond concrete 
vraagstukken. In een rede uit oktober 1966 merkte hij daarbij op dat het vooral van 
belang was de internationale politiek te democratiseren. Bij het nemen van belangrijke 
beslissingen was de stem van eenieder, dus niet alleen die van deskundigen en poli-
tici, van gelijk gewicht. Om te bereiken dat er ook naar die stemmen werd geluisterd, 
was het van belang dat Pax Christi als katholieke organisatie niet bevreesd was het 
morele gezag van de kerk wanneer dat nodig was om te vormen tot ‘een harde poli-
tieke macht’. Geloof en kerk werden hier betrekkelijk instrumenteel opgevat; een actief 
kerklidmaatschap was volgens Ter Veer niet langer een noodzakelijke voorwaarde voor 
actieve betrokkenheid bij Pax Christi.10 

Ter Veer realiseerde zich dat dit een zaak was van lange adem, en het bescheiden 
succes van de Vredesweek in 1977 stemde hem zodoende niet ontevreden. De cam-
pagne was her en der opgemerkt en vooral het pleidooi voor de eenzijdige denuclea-
risatie van Nederland was opgepikt. Een jaar later was het nieuwe er echter wel een 
beetje af en zwakte de aandacht weer wat af. In een uitvoerige reflectie in het maand-
blad Wending oordeelde Ter Veer desondanks positief over de start van de campagne, 
die tien jaar zou moeten duren. Zoals gezegd ging het hem primair om het in bewe-
ging krijgen van de burger en het democratiseren van de buitenlandse politiek in het 
algemeen. Door een ‘democratische beweging’ tegen kernwapens op gang te brengen 
zou het mogelijk zijn ‘de politiek’ tot luisteren te dwingen. Juist daarom was gekozen 
voor het uitgangspunt dat de kernwapens in eerste instantie uit Nederland moesten 
verdwijnen. Het betrof hier een besluit dat door de Nederlandse politici zou moeten 
worden genomen, zodat massale druk vanuit de bevolking ook effect zou sorteren. Ter 
Veer wilde aantonen dat dit effect zou hebben.11

Binnen het bestuur van Pax Christi, dat in eerste instantie nogal terughoudend 
reageerde op de voornemens van het ikv, hamerde Ter Veer er consequent op dat een 
concreet speerpunt nodig was om mensen tot politieke betrokkenheid te bewegen. Het 

Bos, A.S., Brouwer, J.W.L., Goslinga, H., Oddens, J., Ramakers, J.J.M. & Reiding, H. (red.). (2017).  
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2017. Het volk spreekt. Amsterdam: Boom uitgevers Amsterdam



OM D E  E ENHEID VAN REGERING, PARTIJ  EN LAND

45

feit dat verschillende bestuursleden geopolitieke vraagtekens zetten bij de campagne, 
was daaraan voor hem ondergeschikt.12 Het bestuur van Pax Christi nam die gedachte 
langzaam maar zeker over, vooral door voorbereidend werk van de werkgroep Ethiek 
Kernwapens, die eind jaren zeventig vaststelde dat de atoombewapening niet zozeer als 
een geopolitiek, maar vooral als een moreel vraagstuk moest worden behandeld. Het 
was aan elke Nederlander te beoordelen of atoombewapening met zijn of haar geweten 
te verenigen viel. Het was een opvatting waarin de in katholieke kring steeds stevi-
ger positie van het individuele geweten als basis voor morele en politieke beslissingen 
nadrukkelijk doorklonk.13 Begin jaren tachtig schaarde Pax Christi zich vervolgens als 
‘kritisch partner’ achter de doelstellingen van het ikv.14 

Een voortdurend politiek steekspel

Het is de vraag of de campagne tegen de kernbewapening werkelijk maatschappe-
lijk en politiek effect zou hebben gesorteerd als de navo niet in december 1979 had 
besloten tot het plaatsen van nieuwe kruisvluchtwapens in West-Europa. Medio jaren 
zeventig was de Sovjet-Unie begonnen met de modernisering van haar nucleaire arse-
naal. Vanaf 1976 werden verouderde wapens voor de middellange afstand vervangen 
door zogenoemde ss-20-raketten. Deze waren voorzien van een meervoudige kernkop 
en bovendien waren ze mobiel, wat ze veel minder kwetsbaar maakte. De raketten 
stonden gericht op West-Europa, en dan voornamelijk op West-Duitsland. De soci-
aaldemocratische bondskanselier Helmut Schmidt maakte zich er mede daarom grote 
zorgen over. Naar zijn overtuiging tastte de modernisering door de Sovjet-Unie het 
bewapeningsevenwicht tussen Oost en West aan en maakte deze West-Europa kwets-
baar voor Russische druk. In een lezing op 28 oktober 1977 te Londen maakte Schmidt 
zijn internationale bondgenoten deelgenoot van zijn ongerustheid. Dat was de aan-
loop naar het zogenoemde dubbelbesluit dat de navo na lang wikken en wegen op  
12 december 1979 nam. Dit besluit hield in dat er vanaf 1983 nieuwe kruisvluchtwapens 
in West-Europa geplaatst zouden worden. Tegelijkertijd werd er een open uitnodiging 
aan de Sovjet-Unie gedaan om de onderhandelingen over wapenreductie te openen.15 

Met de aandacht voor vernieuwing van het nucleaire arsenaal kwam ook de inter-
nationale beweging voor nucleaire ontwapening uit de sluimertoestand waarin zij 
medio jaren zestig was geraakt.16 De ontspanning die de Koude Oorlog in de jaren 
na de Cubacrisis kenmerkte, had – in combinatie met het uitbreken van de oorlog in 
Vietnam – de aandacht voor nucleaire bewapening wat doen verslappen. De hoop dat 
van de wederzijdse capaciteit tot totale vernietiging gebruik kon worden gemaakt om 
de bewapening via onderhandelingen terug te schroeven, leek te worden bewaarheid. 
Zo waren in mei 1972 de Strategic Arms Limitation Talks tussen de Verenigde Staten 
en de Sovjet-Unie beklonken met een verdrag waarin de partijen afspraken dat zij 
de stationering van contraraketten zouden beperken en dat zij het aantal strategische 
raketten zouden bevriezen. Met de verkilling in de internationale verhoudingen vanaf 
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medio jaren zeventig en het einde van de oorlog in Vietnam in 1975 kwam de nucleaire 
bewapening echter als thema terug op de agenda.17 Doordat het ikv al in 1977 was over-
gegaan tot het daadwerkelijk opzetten van een campagne tegen de kernbewapening, 
wist het beraad vervolgens in de internationale vredesbeweging een voortrekkersrol 
op zich te nemen.18 

Na enig overleg tussen vredesorganisaties uit verschillende landen werd gekozen 
voor een grote estafettedemonstratie in het najaar van 1981 om politici uit verschil-
lende landen te laten zien dat de vredesbeweging zich wilde verzetten tegen de stati-
onering van nieuwe nucleaire wapens in West-Europa. Op 21 november was Amster-
dam aan de beurt, waar niet minder dan 400.000 mensen demonstreerden tegen de 
plaatsing van kruisraketten in Nederland. Het was de grootste demonstratie van na de 
Tweede Wereldoorlog en vormde een groot succes voor het ikv, Pax Christi en andere 
bij de organisatie van de demonstratie betrokken partners. Het politieke gewicht van 
de campagne nam hiermee alleen maar toe. Eerder al had het kabinet onder leiding 
van Dries van Agt een besluit over mogelijke plaatsing van kruisraketten in Nederland 
op de lange baan geschoven, en tegen het einde van 1981 bleek opnieuw dat regering 
en parlement niet bij machte waren de maatschappelijke onrust te trotseren en een 
besluit te nemen. Het was het begin van een politiek gekenmerkt door het voortdu-
rend uitstellen van besluitvorming. Ook het na de verkiezingen van 1982 aangetreden 
kabinet-Lubbers, dat over een ruime parlementaire meerderheid beschikte, bleef lang 
onmachtig een definitief besluit over de kwestie te nemen. Daarmee bleef de plaatsing 
van de wapens tot november 1985 boven de markt hangen, wat de vredesbeweging de 
kans gaf om het verzet ertegen verder op te schroeven.19

Een van de oorzaken van het feit dat een definitief besluit hierover zo lang op zich 
liet wachten, was de ongemakkelijke positie van het cda in het debat. Al in 1979 was 
duidelijk geworden dat een aantal leden van de Tweede Kamerfractie van de partij niet 
bereid was zonder slag of stoot in te stemmen met de plaatsing van kruisraketten in 
Nederland. Over nucleaire bewapening bestond binnen de partij een redelijke con-
sensus. De kernbewapening was een noodzakelijk kwaad in de strijd tegen het com-
munisme, wapenbeheersing was gewenst en ontwapening een belangrijke stip op de 
horizon.20 De gedachte dat Nederland die ontwapening echter eenzijdig zou kunnen 
afdwingen was, zo bleek uit verschillende gesprekken tussen vertegenwoordigers van 
het ikv, Pax Christi en het cda, voor de cda-fractie een paar bruggen te ver.21 Het 
gegeven echter dat ingestemd moest worden met de stationering van extra kruisra-
ketten in Nederland was voor een aantal cda’ers van een andere orde. Het feit dat 
een door kerkelijke organisaties gedragen vredesbeweging zich daar met hand en tand 
tegen verzette, maakte het besluit er bovendien niet gemakkelijker op. Het was voor het 
jonge cda nog wat zoeken naar de verhouding met de kerken, en de maatschappelijke 
onvrede over de kruisraketten die mede gedragen werd door religieus geïnspireerde 
organisaties bleek ingewikkeld te zijn.22 

Het was de vraag of de regering, de partij en het land inzake de kernbewapening 
nog tot een zekere mate van overeenstemming te brengen waren, schreef premier Lub-
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bers in mei 1984 in een vertrouwelijke brief aan twee van zijn ministers.23 Juist de wor-
steling met het dossier binnen het cda bood de vredesbeweging de mogelijkheid het 
morele gezag van de kerken, zoals Ter Veer het eerder omschreef, ook in te zetten. De 
poging dit ook te doen maakte echter dat de campagne steeds verder weg dreef van 
haar oorspronkelijke doelstellingen. 

Als een nachtkaars

Nadat het kabinet-Lubbers in het voorjaar van 1983 een besluit over de plaatsing van de 
kruisraketten in Nederland opnieuw had uitgesteld, ontstond bij de organisatoren van 
de demonstratie van november 1981 het voornemen om opnieuw een grote demon-
stratie op touw te zetten. Er werd een Kommitee Kruisraketten Nee (kkn) opgericht, 
waarin alle partners samenwerkten die zich tegen de wapens hadden gekeerd. Wat 
opviel was dat het daarbij, ondanks de leidende rol van Pax Christi en vooral het ikv, 
allang niet meer ging om het bredere idee van het democratiseren van het buiten-
lands beleid of een theologisch geïnformeerde morele afweging over kernbewapening. 
De doelstellingen van de campagne tegen de kernbewapening waren versmald tot een 
binnenlands-politieke strijd over de stemmen van de Tweede Kamerfractie van het 
cda.24 Vrijwel alles leek geoorloofd om leden van die fractie te overreden zich tegen-
stander van plaatsing te betonen. Pax Christi bijvoorbeeld oefende aanzienlijke druk 
uit op de Nederlandse bisschoppenconferentie om, in een brief over kernbewapening 
die zou moeten verschijnen in 1983, onomwonden uit te spreken dat stationering van 
nieuwe wapens in Nederland uit den boze was.25 Hoewel de bisschoppen hardnekkig 
weigerden een dergelijke uitspraak te doen, voelde premier Lubbers zich genoodzaakt 
om per brief ‘op strikt persoonlijke titel’ vertrouwelijk aan de aartsbisschop, kardinaal 
Willebrands, te vragen toch ook rekening te houden met de ingewikkelde positie van 
zijn cda in dezen.26 

De demonstratie, die uiteindelijk op 29 oktober 1983 in Den Haag plaatsvond, 
was wederom een groot succes. Niet minder dan 550.000 mensen werden op de been 
gebracht, en de vraag of men voor of tegen plaatsing was leek elke andere politieke 
discussie inmiddels te overschaduwen.27 Met name binnen het ikv groeide echter het 
ongemak met de versmalling van de campagne, zeker nadat het beraad vanaf eind 1981 
steeds meer aandacht kreeg voor de omstandigheden van mensen aan de andere zijde 
van het IJzeren Gordijn. De afkondiging van de staat van beleg in Polen op 13 decem-
ber 1981 entameerde binnen het ikv een gesprek over de verhouding van de discussie 
over de kernbewapening tot de relatie die langzaam maar zeker opgebouwd werd met 
dissidenten uit met name Polen en Oost-Berlijn. Dat velen van hen ‘de Westerse bewa-
peningspolitiek’ meer ervoeren als een steun in de rug dan als een bedreiging was een 
ongemakkelijke waarheid waarmee het ikv rekening te houden had, aldus Ter Veer.28 Het 
kostte hem mede daarom in toenemende mate moeite zijn volle aandacht en inzet op te 
brengen voor een campagne die steeds meer een strijd tegen de kruisraketten was gewor-
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den. De vraag die bovendien binnen zowel ikv als Pax Christi steeds nadrukkelijker werd 
gesteld was wat er van de brede achterban die was opgebouwd zou overblijven wanneer 
er definitief een besluit – positief of negatief – over de kruisraketten zou zijn genomen.29

Toen de demonstratie van oktober 1983 uiteindelijk niet bleek te resulteren in een 
‘nee’ tegen plaatsing, ontstond er onenigheid binnen het kkn. Een aantal leden deed 
voorstellen voor radicalere acties. Er werd geopperd te dreigen met blokkades wanneer 
de wapens daadwerkelijk Nederland zouden worden binnengebracht en verschillende 
vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid passeerden de revue. Voor het bestuur 
van Pax Christi als het ikv waren dergelijke acties echter onbespreekbaar. Zowel Ter 
Veer en Faber als de in 1983 als algemeen secretaris van Pax Christi aangestelde pries-
ter Jan ter Laak wilde liever opnieuw de verbreding zoeken door het vraagstuk van 
de kernbewapening te integreren in een meer algemene opvatting over ontwapening 
en ontspanning tussen Oost en West. Een compromis werd uiteindelijk gevonden in 
het organiseren van een volkspetitionnement, wat mensen in de gelegenheid stelde te 
tekenen tegen het plaatsen van de kruisraketten. Echt overtuigd van de meerwaarde 
van die actie was echter vrijwel niemand.30 Bovendien was het succes van de actie – er 
werden meer dan 3,5 miljoen handtekeningen opgehaald – snel over toen Lubbers bij 

Demonstratie in Den Haag tegen de plaatsing van kernwapens, 29 oktober 1983 
[nationaal archief/spaarnestad] 
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het in ontvangst nemen van de handtekeningen het spreken nadrukkelijk onmogelijk 
werd gemaakt. Verschillende media spraken een dag later van een ‘morele overwin-
ning’ voor de premier. Kort hierna besloot het kabinet tot plaatsing.31

Op voorspraak van Ter Laak werd het kkn vervolgens ‘te slapen gelegd’. Her-
nieuwde pleidooien voor actie werden door hem en Ter Veer stevig afgeraden: het was 
over. Het kkn werd vervolgens nooit meer wakker, en zowel Pax Christi als het ikv 
richtte zich op andere zaken.32 De achterban kon hiervoor echter betrekkelijk weinig 
belangstelling opbrengen, zo bleek. Die was voornamelijk gemobiliseerd als tegenstan-
der van de plaatsing van kruisraketten in Nederland. Toen het ikv en Pax Christi de 
campagne – die in de oorspronkelijke opzet tien jaar zou duren – in 1987 formeel 
afsloten, stelden zij vast dat de belangstelling ervoor na het plaatsingsbesluit niet alleen 
was uitgegaan als een nachtkaars, maar dat de oorspronkelijke doelstellingen ook niet 
echt waren bereikt. Men was er naar eigen oordeel onvoldoende in geslaagd mensen 
ervan te overtuigen dat het belangrijk was zich met internationale politiek bezig te 
houden. De campagne had pas echt brede aandacht gekregen toen de vraag voor of 
tegen plaatsing de politieke agenda ging domineren. Zij had de vredesbeweging wel-
iswaar veel steun en bekendheid opgeleverd, maar de aandacht bleek net zo makkelijk 
weer weg te ebben.33

Slotbeschouwing

De campagne van ikv en Pax Christi tegen de kernbewapening is wel beschouwd als 
een hoogtepunt van de zogenoemde nieuwe sociale bewegingen. Deze kwamen in de 
loop van de jaren zestig op en brachten menig Nederlander tot politieke betrokken-
heid. De grote demonstraties van 1981 en 1983 kunnen dan gelden als voorbeelden 
van succesvolle politieke mobilisatie.34 Dat waren ze ook, maar de bedoeling achter 
de campagne was anders. Voor bedenker Ben ter Veer ging het om het opbouwen van 
een bestendige maatschappelijke beweging die de internationale politiek dichter bij 
de belevingswereld van mensen zou brengen. Tot diens teleurstelling bleek een grote 
groep Nederlanders graag bereid te zijn te demonstreren tegen de plaatsing van kruis-
raketten, maar meer ook niet. Uit onderzoek werd duidelijk dat het daarbij vooral 
ging om een binnenlands vraagstuk: bij de demonstranten bleek vooral de zittende 
regering impopulair en was het verzet tegen de kruisraketten een manier dat ook dui-
delijk te maken. De bredere achtergronden van de campagne bleven veelal onbekend; 
in de publicitaire en politieke maalstroom die ontstond na het bekend worden van het 
dubbelbesluit in december 1979 was het vrijwel ondoenlijk de oorspronkelijke opzet 
ervan overeind te houden.35 De initiatiefnemers werden meegezogen in de dynamiek 
die zij uiteraard gedeeltelijk zelf hadden gewenst, maar waarbij zij zich steeds onge-
makkelijker voelden. 

Het beeld dat Schillebeeckx in 1983 van de campagne schetste moet dan ook 
nadrukkelijk worden bijgesteld. Beter dan als een succesvolle sociale beweging gestoeld 
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op een herlevend evangelisch radicalisme kan het verzet tegen de kruisraketten wor-
den beschouwd als een voorbeeld van succesvolle politieke mobilisatie. Meer dan een 
laatste uiting van de actiebereidheid die wel wordt gesignaleerd in de jaren zestig en 
zeventig, was ze een voorbode van een samenleving waarin mensen zich steeds minder 
aansluiten bij brede bewegingen waarvan het lidmaatschap zware verplichtingen met 
zich meebrengt. Eerder verenigen zij zich tijdelijk en meer los-vast rond thema’s die 
op een bepaald moment om een complex van redenen op veel aandacht kunnen reke-
nen. Als de aandacht verflauwt, lossen deze netwerken weer op.36 De campagne tegen 
de kernbewapening kwam met andere woorden niet per se voort uit activisme van 
onderaf, maar uit een met de beste bedoelingen georganiseerde poging om de burger 
een stem te geven in de internationale politiek die pas vleugels kreeg toen de voorlig-
gende vraag was versmald tot een eenvoudig voor of tegen. 
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De stem van het volk op het Binnenhof

Ordeverstoringen in de Tweede Kamer

Wim Slagter

‘Alle tekenen van goed- of afkeuring zijn aan de toehoorders verboden. De Voorzitter zorgt voor 
de handhaving van dit verbod en voor de bewaring van behoorlijke stilte. Hij kan bij overtre-
ding de toehoorders of ook degene, die de orde stoort of gestoord heeft, doen vertrekken.’ 
(J.G. Pippel, Het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal [derde 
druk; ’s-Gravenhage 1950] p. 552)

Zou het echt waar zijn wat minister Trip in de jaren zeventig van de vorige eeuw over 
de ‘behoorlijke stilte’ uit het Reglement van Orde van de Tweede Kamer in zijn noti-
tieboekje aantekende? 

Het zwaarst hebben het de politiemannen die wat verveeld achter op de tribune 
staan. Je ziet ze denken: ‘Gebeurde er maar eens iets waar wij aan te pas moeten 
komen.’ Maar dat is hoge uitzondering. Als er al eens een wat rumoerige reactie 
van de tribune komt dan is een bestraffende blik en een tikje met de hamer van de 
voorzitter meestal al voldoende.1

 
Ruim een eeuw geleden verwonderden buitenlandse bezoekers van de Tweede Kamer 
zich erover dat het publiek, ‘het volk’ dus, zich rustig diende te houden: 

Op de [gereserveerde] tribune was ook aanwezig een Noorsch sociaaldemokraat 
[…] van wien het applaus uitging. Zeer verbaasd was hij, toen hem dit in ons par-
lement een misdrijf bleek te zijn, dat hij met verwijdering door den sterken arm 
te boeten had. In Noorwegen immers zijn teekenen van goed- of afkeuring van de 
parlementstribune een zeer gewoon verschijnsel en denkt geen president eraan, 
dan de tribune te ontruimen.2

Twee categorieën

Om maar met de deur in huis te vallen: het is ondoenlijk een compleet en sluitend 
overzicht te geven van de momenten waarop ‘het volk’ zich direct en luidkeels in de 
beraadslagingen in de Tweede Kamer mengde.3 Wanneer uitsluitend de Handelingen 
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als bron worden gebruikt, stuit de speurder, áls er al melding van een incident wordt 
gedaan, in het gunstigste geval op een uiterst summiere verwijzing, zoals in het vol-
gende voorbeeld uit 1953: 

De voorzitter: Mijnheer Van den Berg, ik moet uw betoog onderbreken. Ik gelast, de 
tribune te ontruimen. De vergadering wordt van 16.24 uur tot 16.45 uur geschorst.4

 
Nu bevatten de Handelingen naar hun aard ‘slechts’ het woordelijk verslag van de ple-
naire debatten, maar gelukkig behoeven latere generaties niet van informatie versto-
ken te blijven over het hoe en waarom van deze maatregel uit 1994 van Kamervoorzit-
ter Deetman:

[A]ctievoerders [hadden] een luidkeels protest laten horen tegen de door het kabi-
net voorgestelde norm tegen nachtelijk vliegtuiglawaai. Twintig minuten later kon 
toen voor een vrijwel lege zaal het debat worden hervat. […] Actievoerders van 
Milieudefensie [hadden] een spandoek ontrol[d] en kleurrijke papieren vliegtuig-
jes de grote vergaderzaal [in gestuurd]. Tegelijkertijd declameerde een woordvoer-
der een protest tegen de nachtelijke geluidshinder.5

Conclusie: gelukkig het land met een ijverige parlementaire pers… Maar ook zij heeft 
zeker niet álle incidenten geboekstaafd en daarom zal een inventarisatie vermoedelijk 
altijd lacunes blijven vertonen. Het is daarnaast minstens zo interessant om te kijken 
of de aard van de incidenten veel van elkaar verschilt of juist samenhang vertoont. 

Bij een eerste inventarisatie van de lijst met incidenten6 is ruwweg een tweedeling 
vast te stellen. De ene (en grootste) categorie ‘externe’ ordeverstoorders werd gevormd 
door toehoorders op de publieke tribune die dikwijls spontaan en een enkele keer 
‘met voorbedachten rade’ op sprekers en het besprokene in de Kamer reageerden. Het 
gevolg was doorgaans een korte onderbreking van de zitting, al dan niet gevolgd door 
een schorsing en een verwijdering of ontruiming van de tribune, zoals bovenvermelde 
gebeurtenis over de luchtvaartwet toont. 

De tweede, kleinere groep vertolkers van de ‘stem van het volk’ is moeilijker te 
definiëren. Soms betrof het verwarde mensen of ‘gewone’ burgers die hun persoonlijk 
leed met Kamer of bewindslieden wilden delen. Daarvan zijn de acties van een ‘door 
de belastingen geruïneerde’ voormalige Indische accountant in 1926 en een Iraanse 
vluchteling in 2005 treffende voorbeelden, maar er waren ook personen die een grotere 
maatschappelijke kwestie onder de (publieke) aandacht wensten te brengen, zoals de 
opposanten tegen de stop op openhartoperaties (1974) of de verontruste Groningers 
die aandacht vroegen voor de bodemdaling in hun provincie (2015). 

Als een fil rouge door deze tweede categorie loopt evenwel het thema ‘vrede en veilig-
heid’ in de ruimste zin des woords – op de tribunes en in de plenaire zaal van de Tweede 
Kamer, maar óók buiten het Binnenhof.7 Daarbij valt op dat het enerzijds om pacifistisch 
geïnspireerde acties ging, terwijl aan de andere kant de naweeën van Tweede Wereldoor-
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log, Koude Oorlog en (de)kolonisatie nog geruime tijd doorwerkten. Daarom is ervoor 
gekozen een aantal casussen over dit onderwerp uit een groter geheel te lichten. 

Verstoring

De ‘Nacht van Staal’ is ongetwijfeld bij een breder publiek bekend. Tijdens de behan-
deling van de begroting van het departement van Oorlog in 1906 was het onrustig in 
de vergaderzaal, maar de reacties van de toehoorders bleven beperkt tot bijval van de 
publieke tribune.8

Een geruchtmakende zaak, waarbij ‘het volk’ zich meer roerde, speelde in juni 1921. 
De Haarlemse tuinman Herman Groenendaal had op principiële gronden geweigerd 
op te komen voor de eerste oefening van de militaire dienstplicht. Daarop werd hij 
gearresteerd, en tijdens zijn detentie ging hij in hongerstaking. Medestanders demon-
streerden onder meer in Den Haag voor zijn vrijlating en voor aangepaste wetgeving 
over dit onderwerp.9 Een maand later stond de beëdiging van het nieuwe liberale 
Kamerlid Johanna Westerman op de Kameragenda. 

Nadat zij door een bode was opgehaald, zag men een zeer net gekleede dame, met 
lichten mantel en chiquen hoed de vergaderzaal binnentreden en voortschrijden 
naar den voorzitterszetel. […] Al spoedig bleek dat men hier met een manifestatie 
te doen had, want de dame begon, zich tot den voorzitter wendende, met ‘Mijnheer 
de Voorzitter’, blijkbaar te trachten een speech af te steken. Weldra hoorde men 
enkele klanken, waarvan de naam Groenendaal enkel hoorbaar was.10

Een andere verslaggever: 

De voorzitter, geheel verbouwereerd, probeerde haar het zwijgen op te leggen en 
gebood haar zich te verwijderen. Maar zij ging onverstoorbaar door: te pleiten voor 
de invrijheidsstelling van Groenendaal. Toen gelastte de voorzitter aan den Kamer-
bewaarder om haar te verwijderen en deze, geholpen door een bode, wist haar, 
hoewel ze protesteerde en tegenstribbelde, uit de Kamer te verwijderen.11 

De ordeverstoorster, Adriana Stoop, echtgenote van een sociaaldemocratische wet-
houder uit Dordrecht, kon echter met haar actie, zelfs bij geestverwanten, op weinig 
begrip rekenen:

 
Maar deze uit een goed gevoel voortgekomen handeling kon niet worden toegelaten. 
[…] Waar zou het heen gaan, wanneer de zes millioen Nederlanders allen toegang 
tot de Kamer hadden om er hun meening te zeggen? De wetgeving zou onmogelijk 
zijn. Dus mevrouw Stoop-Snouck Hurgronje moest worden verwijderd. Er zat niets 
anders op. Wij vermoeden, dat mevrouw Stoop zelve dit wel met ons eens zal zijn!12
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De Handelingen maken geen woord vuil aan dit voorval, evenmin aan wat enkele 
maanden later als een voortzetting ervan beschouwd kan worden. Bij de opening van 
het parlementaire jaar 1921-1922 wilde koningin Wilhelmina net beginnen met het 
voorlezen van de Troonrede, toen een aantal vrouwen13 een paar keer luid ‘Herman 
Groenendaal moet vrij!’ door de Ridderzaal riep. ‘Tijdens de pogingen om de orde ver-
storende elementen te verwijderen, ontstond een hevig tumult, waarin tal van klappen 
vielen,’ schreef de socialistische pers.14 Toen de rust was hersteld, sprak de koningin de 
Troonrede alsnog uit, al leek zij wel degelijk onder de indruk van het incident te zijn.15 

Antimilitaristisch

Sommige naoorlogse ordeverstoringen sluiten tot op zekere hoogte aan bij de ‘Groe-
nendaal-zaak’, omdat deze eveneens een antimilitaristisch karakter hadden. In novem-
ber 1969 moest een betoog van minister Den Toom (Defensie) worden onderbroken:

 
(Demonstratie en geroep op de publieke tribune.) De vergadering wordt voor enkele 
ogenblikken geschorst. De Voorzitter: Ik hoop, dat de Minister de gelegenheid 
krijgt zijn betoog ongestoord voort te zetten.16 

Wat was er gebeurd? Op de publieke tribune had Rudolf Kater demonstratief zijn 
oproep voor militaire dienst in brand gestoken. Deze biologieleraar uit Bloemendaal 
werd door de politie verwijderd, maar niet nadat hij had opgeroepen tot navolging 
van zijn (verzets)daad. Dezelfde avond vond er een tweede incident plaats, toen de 
Amsterdamse student Peter Traksel, lid van de Bond van Dienstweigeraars, tientallen 
stencils de zaal inwierp die een oproep tot dienstweigeren bevatten. Dit keer moest 
staatssecretaris Duynstee (Defensie) zijn betoog onderbreken.17 Kamervoorzitter Van 
Thiel trad nu streng(er) op, zo blijkt uit de Handelingen:

(Geroep op de publieke tribune.) De Voorzitter: Ik wil stilte hebben en ik wil, dat 
deze mijnheer ogenblikkelijk wordt verwijderd. Ik waarschuw de publieke tribune, 
dat ik verder geen interrupties zal toelaten. Anders zal de gehele tribune worden 
ontruimd.18

Ernstiger was in feite het incident een jaar later. In oktober 1970 bleek op een ochtend 
zand en suiker in de brandstoftanks van een aantal legervoertuigen op een kazerne-
terrein in Assen te zijn gestrooid. Een lid van de actiegroep die deze daad had uitge-
voerd, de Asser kunstenaar en antimilitarist Harm Brinksma, gaf zich al spoedig bij de 
marechaussee aan. Op de dag dat zijn zaak voor de rechtbank zou dienen (11 februari 
1971), reisde Brinksma naar Den Haag. Tijdens een Kamerdebat over het Koninklijk 
Huis ontstond er plotseling paniek. Alleen – waarover? Eerst de Handelingen:
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De vergadering wordt voor enkele ogenblikken geschorst en daarna hervat. De Voor-
zitster: Ik betreur dit incident. Ik geef wederom het woord…19 
 

De kranten zorgden nadien voor een welkome aanvulling op deze schaarse informatie: 
Brinksma had pamfletten in de vergaderzaal geworpen met de tekst ‘Barbertje moet 
hangen’ en geroepen: ‘Niet de manschappen, maar de kolonels en de generaals zijn de 
saboteurs!’ Tegelijkertijd liet hij zich aan touwen vanuit een van de loges naar beneden 
zakken en wekte daarmee de indruk dat hij zichzelf zou verhangen. Volgens verschei-
dene aanwezigen riep waarnemend Kamervoorzitter freule Wttewaall van Stoetwegen: 
‘Haal weg die man! Haal weg die man!’, waarop sgp-fractieleider Abma, op dat moment 
aan het woord en zich niet bewust van hetgeen zich in de zaal afspeelde, moet hebben 
gereageerd: ‘Ik dacht toch niet dat ik zo opwindend was.’ Politieagenten en Kamerperso-
neel trokken Brinksma ten slotte met vereende krachten weer naar boven.20 Deze kreeg 
voor zijn sabotagedaad ‘slechts’ een (voorwaardelijke) gevangenisstraf; een maatregel 
vanwege de ordeverstoring in de Tweede Kamer bleef, zoals vaker overigens, uit. 

En dan was er nog ‘Bingel’ die de ministers Lubbers, De Ruiter en Van den Broek 
niet weinig deed schrikken, door tijdens het Kamerdebat in juni 1984 over de mogelijke 
plaatsing van kruisvluchtwapens plotseling op de regeringstafel te springen. De jon-
geman, gekleed in trui en op witte gymschoenen, riep: ‘Dit is een Festival of Fools!’21 
en: ‘Wat heb je aan een recht om te demonstreren, als er geen plicht tot luisteren is!’22 
Zijn tirade duurde nog geen halve minuut – toen werd hij weggeleid. Een lid van het 
Kamerpersoneel herinnerde zich later:

Ik dacht: het kwaad is al geschied, laat dat jong effe uitrazen. Toen ben ik naar hem 
toegegaan en heb gezegd: nou is het genoeg. Kom nou maar naar beneden. En dat 
deed ie. Buiten de deur stond politie klaar. Maar dat leek me niet nodig. Ik heb hem 
op mijn kamer een kopje koffie gegeven.23

‘Drie van Breda’

Ook de misschien wel meest opmerkelijke ordeverstoring in de Kamer valt in de cate-
gorie ‘vrede en veiligheid’, en daarbij springt vooral de reactie van Kamervoorzitter 
Van Thiel in het oog. In oktober 1969 voerde de Tweede Kamer een debat over een 
mogelijke vrijlating van de drie nog in Nederland vastzittende Duitse oorlogsmisda-
digers (‘Drie van Breda’). Een aantal aanwezigen op de publieke tribune reageerde 
zeer emotioneel op sommige sprekers (‘Deze moordenaars mogen nooit meer vrij’), 
waarna de Kamervoorzitter de politie vroeg om de ‘interrumpanten’ (Van Thiel) van 
de tribune te verwijderen. Daarop vroeg de psp’er Gortzak om enig begrip voor de 
gevoeligheden bij de bezoekers, van wie een enkeling in een concentratiekamp had 
gezeten. Van Thiel schorste daarop de vergadering. Hij begaf zich naar de tribune, waar 
hij de politie verzocht zich terug te trekken en waar hij een aantal geëmotioneerde toe-
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hoorders kalmeerde. Na tien minuten kon Van Thiel de zitting heropenen, maar eerst 
wenste hij ‘een verklaring omtrent [z]ijn gedrag’ af te leggen:

Ik heb er begrip voor, dat er bij bezoekers van onze tribune een bepaalde gemoeds-
gesteldheid aanwezig is […]. Degenen die zich – als ik het zo mag uitdrukken – 
schuldig hebben gemaakt aan het overtreden van ons Reglement van Orde, hebben 
mij de verzekering gegeven dat dit uit hun volle gemoed kwam, niet met de bedoe-
ling om de orde te verstoren, maar om uiting te geven aan een opgekropt gemoed.

Tot driemaal toe verzocht de Kamervoorzitter ten slotte de aanwezigen niet langer te 
demonstreren of te interrumperen, maar dan liever te vertrekken, want ‘dan maakt u 
het ons mogelijk ordelijk over dit zware probleem te beraadslagen en dient u de zaak, 
die wij op het ogenblik bespreken’.24 

Tweeëneenhalf jaar later speelde dezelfde kwestie opnieuw. Ook ditmaal handelde 
Van Thiel meer naar de geest dan naar de letter van het reglement, al waarschuwde hij 
de toehoorders wel ‘dat, als er weer tekenen van goedkeuring worden gegeven, zij het 
einde der vergadering niet zullen meemaken’.25 En even later, toen het blijkbaar nog 
niet iedereen duidelijk was: ‘Ik verzoek u rustig te blijven. Degene, die de tribune wil 
verlaten, krijgt daartoe nu de gelegenheid.’26

Eerst woorden, later daden

Aan het einde van deze bijdrage nog een aantal opmerkingen, deels als samenvatting 
en deels in de vorm van een paar vragen. In de eerste plaats kan worden geconcludeerd 
dat, bij alle oprechtheid die de daden van demonstranten en actievoerders kenmerkte, 
de ordeverstoringen vaak ludiek van aard waren; blinde woede of fanatisme bleven gro-
tendeels achterwege. Ofschoon het vvd-Kamerlid Wiegel in 1973 wel degelijk schrok 
toen plotseling een man voor het spreekgestoelte opdook en ook later ‘onbevoegden’ 
met enige regelmaat tot de plenaire zaal wisten door te dringen, bleken de acties an sich 
zonder direct gevaar. Het was vooral publicitaire aandacht die de indringers wilden 
genereren; het plegen van een staatsgreep was niet hun oogmerk.

Vervolgens lijkt het accent bij de Kamerincidenten vanaf de tweede helft van de 
jaren zestig van de vorige eeuw te verschuiven van verbale uitingen van bijval of onge-
noegen vanaf een van de tribunes tot meer activistische vormen van protest. Anders 
gezegd: het roepen vanaf de politieke zijlijn werd meer en meer vervangen door daad-
werkelijke actie; het werpen van pamfletten in de Tweede Kamer en het doordringen 
tot de plenaire zaal getuigen ervan. Het lijdt nauwelijks twijfel dat dit proces zowel een 
gevolg is van de veranderingen in de samenleving – zeker ná ‘de culturele revolutie van 
de jaren zestig’– als van de gewijzigde invloed door de media, met een steeds toene-
mende betekenis van en voor de televisie (en in de eenentwintigste eeuw die van inter-
net en social media). Wie in beeld komt of veel twittert, krijgt aandacht, zo lijkt het. 

Bos, A.S., Brouwer, J.W.L., Goslinga, H., Oddens, J., Ramakers, J.J.M. & Reiding, H. (red.). (2017).  
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2017. Het volk spreekt. Amsterdam: Boom uitgevers Amsterdam



DE  S TEM VAN HET VOLK OP HET BINNENHOF

57

Daaraan parallel loopt een activistische tendens in de Kamer zelf. Een veranderende 
tijdgeest, de komst van een nieuwe generatie politici én de versplintering van het tra-
ditionele partijenlandschap zetten – ook weer sinds de jaren zestig – de onderlinge 
tegenstellingen voortaan scherper neer. Opvallend is daarbij dat uitgerekend een 
vertegenwoordiger van de ‘regentengeneratie’ geen moeite met die fellere toon zei te 
hebben en dat later, ook bij een aantal ordeverstoringen-van-buitenaf in de Tweede 
Kamer, niet alleen met de mond, maar ook met de daad beleed: ‘Ik geloof niet dat alles 
zo in fluweel verpakt moet worden. Laat het maar botsen, al moet er natuurlijk wel 
zoiets als politieke wellevendheid bestaan.’27 

In feite – en dat is een derde constatering – was (en is) het Kamergebouw, zowel 
het ‘oude’ dat tot 1992 dienst deed, als de huidige schepping van architect Pi de Bruijn, 
een ‘open’ bouwwerk,28 al werden de veiligheidsmaatregelen in de loop der jaren steeds 
meer verscherpt, zeker sinds de moordaanslag op Pim Fortuyn (2002) en vanwege ter-

Tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken en Defensie gooit het publiek  
vanaf de tribune papieren in de vergaderzaal van de Tweede Kamer. De tribune wordt hierop  
ontruimd, 11 februari 1982 [nationaal archief/anefo – hans van dijk] 
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roristische dreiging. Maar of het de ‘vesting’ is geworden die Kamervoorzitter Weisglas 
na het binnendringen van een Greenpeace-activist in september 2002 in het uiterste 
geval ‘omwille van de veiligheid’ voor ogen stond? 29

Vervolgens is het opvallend dat zich nogal eens een incident rond ‘kleine’ partijen 
afspeelde en dan vooral rond groeperingen die ook onder collega-parlementariërs met 
enige regelmaat voor opschudding zorgden (nsb, cpn, cd). Zijn (of: waren) het vooral 
vertegenwoordigingen met uiterst controversiële standpunten die felle reacties uitlok-
ken (of uitlokten)?

In de laatste plaats: het kon binnen dit bestek slechts terloops worden aangestipt, 
maar zou het niet interessant zijn in een afzonderlijke beschouwing de rol van de opeen-
volgende Kamervoorzitters eens nader te belichten?30 De verschillen in taak opvatting, 
werkwijze, strengheid, humor en gezag tussen de verschillende presidenten – vergelijk 
bijvoorbeeld alleen al de naoorlogse voorzitters Van Thiel,31 Vondeling,32 Dolman33 en 
Weisglas34 – gekoppeld aan het tijdsgewricht waarin zij hun ambt bekleedden, zouden 
een dergelijke bespiegeling rechtvaardigen.

Ten slotte: de opvallendste indringer in de geschiedenis van de Tweede Kamer 
was… een oranje kat in 1908. Deze zorgde voor veel afleiding tijdens de beraadslagin-
gen over de prozaïsche ‘Wijziging en aanvulling der wetten betreffende de registratie-
behandeling’. Sommige couranten wijdden meer kolommen aan de kat dan aan het 
debat. Uiteindelijk werd het dier ‘onder des bodes arm de Kamer uitgezet’.35
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Bijlage36

Overzicht ordeverstoringen door bezoekers in de Tweede Kamer

Datum Aard van het incident

12.12.1816 ‘Terwijl men bezig is met de stemmen op te nemen [over het voorstel 
van het lid d’Hoffschmidt betreffende een verbod op de graanuitvoer 
uit Luxemburg – wSl.], geven eenige persoonen op de openbare 
tribune aanwezig, teekenen van afkeuring, zoo dikwerf als een der 
leden zich tegen het voorstel verklaart’ (htk 1816-1817, p. 51).
•	 geen ingrijpen voorzitter Membréde

 9.4.1903 Bijval van een toehoorder op de publieke tribune, wanneer Melchers 
(sdap) – zelf gewezen predikant – het gedrag van de christelijke 
politici als dat van ‘Pharizeeërs, Schriftgeleerden en Sadduceeërs’ 
e.d. betitelt. 
•	 de toehoorder wordt verwijderd
Later die dag ook applaus van toehoorder op gereserveerde tribune 
voor rede van Troelstra (sdap) over de stakingswetten. 
•	 Deze laatste zondaar schrikte (sic) blijkbaar zoodanig van zijne 

eigene driestheid, dat hij, nog eer de voorzitter het verzoek tot 
hem richtte, om de tribune te verlaten, ijlings de vlucht nam.’ 
(Tilburgsche Courant, 12. 4.1903)

21.12.1906 Applaus en bijval op tribune na rede minister Staal tijdens 
defensiebegroting (‘Nacht van Staal’).
•	 er wordt gedreigd met ontruiming tribune

24.6.1910 Bijval van tribune voor Van Doorn (lib.) bij interpellatie over de 
zgn. Borromeüs-encycliek. 
•	 voorzitter Van Bylandt verzoekt de bezoekers ‘geen teekenen van 

goed- of afkeuring te geven; anders zal ik de tribunes moeten laten 
ontruimen’.

Van Doorn reageert met de opmerking: ‘Dat was zeker de 
Hollandsche geest die zich uitsprak’ (htk 1909-1910, p. 2154); deze 
opmerking neemt hij later terug (ibidem, p. 2165). 

14.11.1911 Rumoer en bijval op gereserveerde tribune na rede Troelstra (sdap) 
over kiesrecht.
•	 gereserveerde tribune wordt ontruimd

23.5.1912 Een 32-jarige overspannen kleermaker uit Leiden klaagt luidkeels 
zijn nood over de ziektewet.
•	 hij wordt van tribune verwijderd
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Datum Aard van het incident

12.7.1921 Vrouw dringt door tot de vergaderzaal en wil Kamer toespreken 
over dienstweigeraar Groenendaal.
•	 Kamerpersoneel verwijdert de vrouw

16.11.1922 Man uit Harderwijk klaagt over honger bij zijn gezin.
•	 man wordt door politie verwijderd

17.10.1923 Rumoer door marinepersoneel bij debat over Vlootwet.
•	 tribune wordt ontruimd

28.5.1926 Tijdens een Kamerzitting beschuldigt een voormalig Indisch 
accountant vanaf de publieke tribune de minister van Koloniën van 
‘schurkenstreken’ en zegt dat hij is ‘geruïneerd door de belastingen’. 
•	 demonstrant wordt verwijderd

 7.12.1928 Applaus voor Kleerekoper (sdap) in een woordenwisseling met 
Kersten (sgp).
•	 ‘De Voorzitter [De Visser]: Wanneer nog één oogenblik op de 

publieke tribune eenige beweging gemaakt wordt, zal ik die tribune 
laten ontruimen’ (htk 1928-1929, p. 914)

 7.4.1938 Applaus na rede Rost van Tonningen (nsb) tijdens de zgn. zaak-Oss. 
•	 gehele publieke tribune wordt ontruimd

20.12.1948 Individuele protesten van man en vrouw tijdens regeringsverklaring 
over Indiëbeleid.
•	 beiden worden van tribune verwijderd

 1.3.1950 Onrust bij publiek na verwijdering Wagenaar (cpn) uit 
vergaderzaal.
•	 publieke tribune wordt ontruimd

13 2.1952 Open brief van een inwoner van Duivendrecht over diens woon- en 
werksituatie wordt in Kamer verspreid. 
•	 met een vermanend woord van de voorzitter wordt demonstrant 

weggezonden

23.2.1956 78-jarige vrouw uit Den Haag bekritiseert vanaf de tribune luidkeels 
minister Beel (Binnenlandse Zaken) en de hele kvp vanwege het 
gevolgde Indonesiëbeleid.
•	 vrouw wordt door politie verwijderd
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Datum Aard van het incident

 9.4.1963
 

Applaus tijdens rede Bakker (cpn) over ‘agressor West-Duitsland’.
•	 voorzitter Kortenhorst dreigt met ontruimen tribune
In dezelfde zitting: veel rumoer (‘Schande!’, ‘Ik schaam me voor de 
Kamer!’), nadat de Kamer de stationering van Duitse legereenheden 
in Budel heeft goedgekeurd.
•	 na de stemming wordt zitting (snel) gesloten

27.8.1968 Pamfletten worden vanaf publieke tribune de zaal ingegooid uit 
protest tegen de in de ogen van de actievoerders onvoldoende 
maatregelen tegen de Sovjetunie i.v.m. bezetting Tsjechoslowakije. 
•	 zaalwachters grijpen in en leiden actievoerders van tribune

15.10.1968 Pamfletten worden in vergaderzaal gegooid n.a.v. het wetsontwerp 
over de huurbelasting.
•	 actievoerders worden verwijderd

 6.5.1969 Rumoer op tribune bij debat over de bezetting door studenten van 
de Katholieke Hogeschool Tilburg.
•	 voorzitter Van Thiel maakt duidelijk dit niet toe te laten

26.6.1969 Herhaaldelijk bijval van tribune tijdens debat over vervolging 
bezetters Maagdenhuis (studentenprotest).
•	 voorzitter Van Thiel dreigt meer dan eens met ontruiming 

21.10.1969 Rumoer op publieke tribune n.a.v. debat over mogelijke gratiëring 
van nog in Nederland gedetineerde oorlogsmisdadigers (‘Drie van 
Breda’). 
•	 schorsing zitting; voorzitter Van Thiel spreekt met toehoorders op 

tribune 

 4.11.1969 Protesten (o.m. door verbranden op publieke tribune van oproep 
militaire dienst) tegen dienstplicht.
•	 beide malen wordt de veroorzaker verwijderd

13.2.1970 Pamfletten tegen minister Luns (‘Luns moet pleite’) worden in 
vergaderzaal geworpen.
•	 waarnemend voorzitter Nederhorst schorst een ogenblik, laat 

demonstranten verwijderen en hervat vergadering met de woorden: 
‘Lunstime is over’
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Datum Aard van het incident

15.12.1970 Tientallen boze bouwvakkers bezetten uit protest tegen de 
loonmaatregel van minister Roolvink (Sociale Zaken) de 
vergaderzaal (voor aanvang der vergadering). 
•	 na een gesprek met voorzitter Van Thiel (‘Laten ze het gebouw eerst 

maar eens bekijken’) verlaten de demonstranten na een uur het 
Kamergebouw

10.2.1971 Tijdens debat over de volkstelling legt een lid van de 
‘kabouterbeweging’ een stuk ‘verschoningszeep’ op voorzitterstafel 
om van de volkstelling verschoond te mogen blijven.
•	 man wordt verwijderd 

11.2.1971 Tijdens een defensiedebat lijkt een man zich vanuit een der loges in 
de vergaderzaal aan een touw te verhangen.
•	 na een schorsing wordt de man door bodes en politie weggeleid 

23.3.1971 Invalide man gooit prothese in vergaderzaal om te protesteren tegen 
het niet in aanmerking komen voor een uitkering.
•	 korte schorsing van de zitting; man krijgt een kopje koffie om te 

bedaren

29.2.1972 Bij nieuw debat over de ‘Drie van Breda’ komt het tot geroep en 
applaus op tribune. 
•	 toehoorders wordt verzocht te stoppen of de tribune te verlaten 

 9.10.1973 Inwoner van Gouda dringt door tot vlak voor spreekgestoelte en 
gaat in gesprek met Wiegel (vvd).
•	 actievoerder wordt weggevoerd

 2.4.1974 Een twintigtal hartpatiënten bezet een uur de vergaderzaal (voor 
aanvang der vergadering) uit protest tegen het uitblijven van meer 
openhartoperaties.
•	 na een gesprek met minister Vorrink en staatssecretaris Hendriks 

(Volksgezondheid) vertrekken de demonstranten

12.2.1980 Protest feministen tegen begroting crm.
•	 actievoerders worden verwijderd

 3.12.1980 Inwoner van Groningen laat op tribune bijval blijken. Hij gaat 
vervolgens in discussie met voorzitter Dolman.
•	 man wordt door de politie van de tribune gehaald
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Datum Aard van het incident

27.1.1981 Protesten bij Surinaamse bezoekers vanwege aanscherping 
visumplicht en controle op illegaal in Nederland verblijvende 
Surinamers. 
•	 publieke tribune wordt ontruimd

17.3.1981 Pamfletten en stinkbom in vergaderzaal n.a.v. Leegstandswet.
•	 publieke tribune wordt ontruimd

 9.3.1982 Tegenstanders van aanleg weg door Bos van Amelisweerd (Utrecht) 
gooien ballonnen en boombladeren de zaal in.
•	 actievoerders worden verwijderd

13.6.1984 Jongeman dringt door in vergaderzaal, springt op regeringstafel uit 
protest tegen kruisvluchtwapens.
•	 man wordt meegenomen door Kamerpersoneel

20.6.1985 Rumoer tijdens rede Voorhoeve (vvd) over Strategisch Defensie 
Initiatief (sdi).
•	 publieke tribune wordt ontruimd

14.9.1989 Onrust op tribune bij installatie Janmaat (cd), maar ook vanwege 
aanwezigheid Iraanse actievoerders (leuzen en spandoek).
•	 tribune wordt gedeeltelijk ontruimd

 8.3.1990 Bijval tijdens pleidooi Beckers-de Bruijn (ppr) voor meer jonge 
boeren.
•	 er wordt gedreigd met ontruiming tribune

 2.12.1993 Twee vrouwelijke Zwarte Pieten moeten zonder directe aanleiding 
van Kamervoorzitter Deetman tribune verlaten.
•	 ‘Pieten’ worden verwijderd

 2.3.1994 Protest Milieudefensie n.a.v. nachtelijk vliegtuiglawaai.
•	 publieke tribune wordt ontruimd

 4.9.1996 Studenten gooien eieren naar minister Ritzen (Onderwijs) i.v.m. 
Wet Modernisering Universitaire Bestuursstructuur); tevens 
proberen twee studenten de vergaderzaal binnen te dringen.
•	 publieke tribune wordt ontruimd

18.12.1997 Luidkeels inmenging van boeren in debat om beperking van de 
varkensstapel (zij worden gesteund door o.a. het lid Janmaat (cd).
•	 publieke tribune wordt ontruimd
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Datum Aard van het incident

 7.4.1998 Actiegroep mengt zich in stemming over Multilateraal Akkoord 
inzake Investeringen.
•	  publieke tribune wordt ontruimd

 2.4.2001 Iraanse vluchteling op de tribune ontkleedt zich uit protest tegen 
asielbeleid.
•	 man wordt afgevoerd en overgedragen aan de politie

18.9.2002 Activist van de milieubeweging Greenpeace probeert zich aan het 
spreekgestoelte in de vergaderzaal vast te ketenen. 
•	 man wordt weggevoerd en gearresteerd

 5.4.2005 In België wonende Engelsman springt van tribune de zaal in uit 
protest tegen de omgangsregeling voor gescheiden vaders; hij breekt 
beide enkels.
•	 man wordt per brancard afgevoerd

15.10.2009 Protest tegen initiatiefvoorstel verbod op huizenkraak.
•	 tribune wordt ontruimd

 5.11.2014 Protest gedeeltelijk ontklede studenten tegen leenstelsel Hoger 
Onderwijs.
•	 tribune wordt ontruimd

12.2.2015 Protest inwoners provincie Groningen tegen bodemdaling door 
gaswinning (Het zingen van het Groningse volkslied wordt wel 
toegestaan).
•	 actievoerders verlaten vrijwillig tribune

 6.12.2016 Protest van leden sp-jongerenorganisatie rood tegen 
arbeidsmarktbeleid minister Asscher (Sociale Zaken).
•	 actievoerders verlaten vrijwillig tribune

10. 5.2017 Leraren basisonderwijs op tribune reageren afkeurend op uitspraak 
staatssecretaris Dekker (ocw) over verschil in salariëring tussen 
leraren basis- en voortgezet onderwijs.
•	 bezoekers wordt verzocht hun emoties beter te bedwingen
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Het volk in beeld

Nederlandse politici op zoek naar het volk in de jaren zestig en zeventig1

Harm Kaal en Fons Meijer 

In de jaren vijftig was volgens de Britse historicus Martin Conway in West-Europa 
sprake van een tamelijk saaie politieke cultuur, een cultuur die draaide rond man-
nen van middelbare leeftijd die ‘in relative anonymity’ het land bestuurden.2 Ook in 
Nederland stonden politici en kiezers op grote afstand van elkaar. Voor de verkiezings-
tijd gold dit soms minder. Zo beleefden in de heftige verkiezingscampagne van 1956 
aanhangers en politici van de Partij van de Arbeid en de Katholieke Volkspartij de 
eenheid in eigen kring in de vorm van een op bepaalde momenten zelfs gewelddadige 
onderlinge rivaliteit. Met name in het katholieke zuiden van het land kwam het tot 
spraakmakende confrontaties.3 Doorgaans bleef echter ook in verkiezingstijd afstand 
tussen politici en kiezers bestaan. Tijdens verkiezingsbijeenkomsten beperkten politici 
zich tot het uitdragen van hun politieke boodschap. Tot daadwerkelijk contact met de 
kiezer kwam het zelden en de ‘persoon achter de politicus’ bleef veelal buiten beeld. 

In de jaren zestig en zeventig veranderde dit. Politici lieten meer van zichzelf zien: 
de persoon ‘achter’ de politicus kwam meer in beeld en politici zochten de kiezers 
op. Lezers van populaire tijdschriften als Libelle, Margriet, Avenue, Voetbal Internati-
onal en Nieuwe Revu werden getrakteerd op artikelen over politiek en interviews met 
politici. ‘Eigenlijk lijkt hij op mijn Willem’, zo concludeerde Truus van Hanegem aan 
de vooravond van de verkiezingen van 1977 in een dubbelinterview in de Libelle met 
Frans Andriessen, fractievoorzitter van de Katholieke Volkspartij (kvp) ten tijde van 
het kabinet-Den Uyl.4 Politici groeiden uit tot celebrities en deinsden er niet voor terug 
om in programma’s als avro’s Sterrenslag de strijd aan te gaan met een team uit de 
showbizzwereld. Populaire cultuur werd een belangrijk podium voor politici om een 
breed publiek te bereiken. 

In dit artikel onderzoeken we deze transformatie van de Nederlandse politieke 
cultuur. We richten ons hierbij in het bijzonder op de vraag welke vormen de inter-
actie tussen politici en kiezers aannam, want de wijze waarop politici en kiezers zich 
tot elkaar verhouden laat ons zien hoe politieke representatie werkt. Als uitgangs-
punt nemen we de ontwikkeling van politieke representatie die de Franse politico-
loog Bernard Manin schetst in zijn studie The principles of representative govern-
ment.5 Manin neemt in de jaren zestig een overgang waar van party democracy naar 
audience democracy. Waar burgers zich eerst langs lijnen van klasse en religie identi-
ficeerden met een bepaalde gemeenschap, waarvan de partij de politieke voorhoede 
vormde, verschoof deze identificatie naar de persoon van de politieke leider. Radio 
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en televisie boden een platform voor politici om buiten de partij om ‘direct’ contact 
te leggen met het electoraat. 

In het eerste deel van dit artikel staan we daarom stil bij de rol die televisie speelde 
bij de opkomst van een nieuwe politieke cultuur die gekenmerkt werd door het publie-
kelijk ter verantwoording roepen van politici. Het ondervragen van politici door kri-
tische journalisten en evenzeer kritische burgers zorgde geregeld voor spektakel op 
de beeldbuis. Ook de opkomst van opiniepeilingen speelde een belangrijke rol bij 
deze transformatie van politieke representatie: de mening van het volk over politieke 
kwesties, politieke voorkeuren en politiek leiderschap werd haast continu aan de 
volksvertegenwoordigers voorgehouden. Politici grepen dit aan om, inspelend op de 
vraagstukken en opvattingen die onder het volk leefden, een band met het electoraat 
op te bouwen.6 In het laatste deel van dit artikel bespreken we deze opmars van het 
opinieonderzoek in Nederland en staan we kort stil bij de gevolgen die dit had voor de 
manier waarop politici kiezers benaderden. 

Jaren van distantie: politiek in de jaren vijftig en het begin van de jaren zestig

In 1956 zorgde de heftige strijd tussen de kvp en de pvda in de zuidelijke provincies 
weliswaar voor vuurwerk, maar het bleef bij incidenten. In de perscommentaren klonk 
in de jaren vijftig de kritiek door dat de structureel matte verkiezingscultuur de parle-
mentaire democratie geen goed deed.7 Politici en het volk dat ze vertegenwoordigden 
dreigden van elkaar vervreemd te raken. Journalisten legden de schuld hiervoor bij de 
politieke partijen. De meeste partijen hielden het in verkiezingstijd bij ‘vergaderin-
gen’ waarin het aanwezige publiek getrakteerd werd op een toespraak van een kandi-
daat-Kamerlid. Zo’n redevoering ging vaak over de hoofden van de toehoorders heen, 
want politiek was een ‘schier academische gelegenheid geworden’ waar ‘gewone men-
sen’ geen touw aan vast konden knopen.8 Journalisten en andere politiek commenta-
toren droegen ook oplossingen aan: politici moesten met elkaar het debat aangaan om 
kiezers inzicht te geven in de belangrijke politieke tegenstellingen, en de radio moest 
voor campagnevoering worden vrijgegeven.9 De regering had na de oorlog politieke 
partijen in aanloop naar de verkiezingen radiozendtijd – en vanaf 1959 ook televisie-
zendtijd – ter beschikking gesteld voor het houden van verkiezingstoespraken, maar 
dwong in ruil hiervoor een ‘spertijd’ af. Hoewel de regeling per verkiezingsjaar licht 
verschilde, kwam het erop neer dat de omroepen en partijen beloofden in de drie 
weken voorafgaand aan de verkiezingen geen verkiezingspropaganda uit te zenden en 
ook polemiek achterwege te laten. Deze regeling bleef tot en met de Kamerverkiezin-
gen van 1963 van kracht.10 

Het baarde de politieke partijen zelf ook zorgen dat zij de aansluiting bij het publiek 
aan het verliezen waren. In een poging de aandacht te herwinnen werden politieke bij-
eenkomsten opgeleukt met cabaret en werden campagnestunts bedacht, zoals de heli-
kopter (‘hefschroefvliegtuig’) waarmee politici van de kvp en de pvda in de campagne 
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van 1956 naar hun spreekbeurten in het land werden vervoerd.11 De oproep om meer te 
debatteren, kreeg voorzichtig navolging. In de jaren vijftig zond de radio ruim voordat 
de spertijd inging een paar debatten uit tussen vertegenwoordigers van de pvda en de 
vvd. Met haar ‘fakkeldragersactie’, voor het eerst opgezet in 1951, probeerde de pvda 
eigen partijleden tot actie aan te zetten. De actie was erop gericht een voorhoede te cre-
eren van actieve partijleden op lokaal niveau die door middel van huiskamermeetings 
de betrokkenheid van burgers bij de politiek moesten vergroten.12

De jaren vijftig vormden eveneens de periode waarin politieke partijen voor het 
eerst geconfronteerd werden met de resultaten van wetenschappelijk uitgevoerd kie-
zersonderzoek.13 De kvp liet het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut (kaski) onder-
zoek uitvoeren naar het stemgedrag van katholieken. Het kaski stelde in zijn rappor-
ten de graad van ‘politieke orthodoxie’ vast: het percentage als katholiek geregistreerde 
kiezers dat in een bepaalde regio de stem uitbracht op de kvp. Deze rapporten lieten 
zien dat het voor katholieken steeds minder vanzelfsprekend was om op de kvp te 
stemmen. Hoewel de pvda verheugd was over de uitslag van het kiezersonderzoek die 
het succes van haar doorbraakstreven suggereerde, maakten de sociaaldemocraten 
zich tegelijkertijd ongerust over studies die een gebrek aan steun lieten zien onder 
het groeiende aantal kiezers dat zichzelf tot de middenklasse rekende.14 Hier bovenop 
kwamen nog de resultaten van het kiezersonderzoek van de Amsterdamse politico-
loog Hans Daudt. Daudt introduceerde begin jaren zestig een nieuwe benadering 
van zwevende kiezers. Politieke partijen hadden wisselend kiesgedrag lang afgedaan 
als een blijk van gebrek aan politieke belangstelling en politiek inzicht bij de kiezer. 
Daudt stelde daarentegen dat de zwevende kiezer zijn of haar stem liet bepalen door 
de mate waarin de agenda van een partij bij de eigen wensen en belangen aansloot. 
Voor politieke partijen had dit grote consequenties: stemmenwinst viel dus te beha-
len door de onder het electoraat levende vraagstukken en wensen te identificeren om 
vervolgens de eigen standpunten hierover tijdens de verkiezingscampagne naar voren 
te brengen.15 

Politiek op de beeldbuis: televisiedebatten in de jaren zestig en zeventig

Het geringe publieke enthousiasme voor politiek en de opkomst van de zwevende kie-
zer zetten de Nederlandse politieke partijen begin jaren zestig aan het denken. Ook de 
media pikten dit vraagstuk van wat we nu de ‘kloof ’ tussen burgers en politici zouden 
noemen op. Vooral het nieuwe medium televisie bleek een uitermate aantrekkelijk 
podium om politici en kiezers met elkaar te confronteren.

Kiezers werden vanaf de tweede helft van de jaren zestig op televisie geregeld met 
zichzelf geconfronteerd. In de Zendtijd voor Politieke Partijen, de Postbus 51-spot-
jes die de overheid vanaf 1970 uitzond en in verschillende actualiteitenprogramma’s 
werd op uiteenlopende wijze aandacht besteed aan de relatie tussen kiezers en politici. 
Programma’s als kro’s Brandpunt, Nieuwspoort (eveneens kro) en Achter het Nieuws 
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(vara) zonden reportages uit van rumoerige partij- en verkiezingsbijeenkomsten 
waarop ‘gewone’ partijleden vragen stelden. Daarnaast zochten televisiejournalisten 
zelf de burger op om ze uit te horen over hun politieke opvattingen en opvattingen 
over de politiek. Ed van Thijn ging voor Achter het nieuws de Jordaan in om klachten 
van burgers in kaart te brengen.16 Willibrord Frequin ondervroeg in 1970 voor kro’s 
Nieuwspoort de Feyenoord-spelers over hun kennis van en mening over de Haagse 
politiek. De vragen naar de betekenis van partijafkortingen als arp en chu suggereer-
den dat Frequin geen hoge pet ophad van de politieke kennis van Willem van Hane-
gem en zijn teamgenoten.17 Ten slotte speelden kiezers een prominente rol in de televi-
siedebatten die in de jaren zestig voor het eerst werden uitgezonden. 

Soms, met enige tegenzin, onderkenden politici in de jaren zestig dat van hen de 
bereidwilligheid (en behendigheid) werd verwacht om kritische burgers van repliek te 
dienen. Politici en journalisten waren het erover eens dat debat een uitstekend middel is 
om de kloof te overbruggen en de behoefte van burgers aan meer, directer contact met 
politici te bevredigen. Een debat stelde politici in staat om duidelijk aan te geven waarin 
hun opvattingen en voornemens verschilden van die van hun politieke tegenstanders. 
Bovendien kwam zo de persoon van de politicus meer op de voorgrond te staan en dat 
was essentieel om ook belangstelling voor politiek op te wekken bij de grote groep kie-
zers die het propagandamateriaal dat zij op hun deurmat aantroffen ongelezen lieten.18 

Ook de Nederlandse Televisie Stichting (nts), die zich vooral toelegde op het uit-
zenden van ‘neutrale’ programma’s, zoals de journaals en sportuitzendingen, waagde 
zich vanaf 1967 aan het uitzenden van televisiedebatten met een rol voor het publiek. 
De eerste televisiedebatten uit 1963 waren toch vooral brave registraties geweest van 
politici die in een televisiestudio de Tweede Kamer naspeelden. Zo werd de debatleider 
netjes met ‘meneer de voorzitter’ aangesproken. In 1967 koos de nts voor een spannen-
der format. Aanvankelijk wilde de omroep vanuit twee zalen in het land kiezers vragen 
laten stellen aan politici in de vergaderzaal aan het Binnenhof. Daar staken de partijen 
echter een stokje voor: zij wilden toch vooral met elkaar in debat.19 Uiteindelijk verza-
melden de leiders van kvp, arp, vvd en pvda zich in verschillende zalen gevuld met 
hun eigen achterban op locaties in Zwolle en Haarlem. Vanuit een studio in Bussum 
werden zij ondervraagd door een kritisch journalistenpanel, maar er werden ook vra-
gen op hen afgevuurd vanuit het publiek dat zich in Zwolle en Haarlem verzameld 
had: vanuit de kvp-zaal in Zwolle kreeg Joop den Uyl in Haarlem commentaar van een 
kiezer op zijn ‘veelheid van woorden’.20 Ook bij het lijsttrekkersdebat dat de avro twee 
dagen voor de verkiezingen uitzond – onder de omineuze titel Helpers weg, voorlaatste 
ronde – werden de politici vanuit de zaal bevraagd en maakte Volkskrant-journalist 
Henri Faas, die samen met Herman Sandberg en Ferry Hoogendijk het journalisten-
panel vormde, met zijn kritische vragen aan het adres van Norbert Schmelzer duidelijk 
dat zijn krant de band met de kvp had doorgesneden.21 Niet alle kijkers waren over de 
televisiedebatten te spreken: Joop den Uyl kreeg in 1967 een brief van een kiezer die 
na drie minuten van het schakeldebat de televisie al had uitgezet: ‘[N]et zo min als we 
naar een boks-match kijken kunnen, was ons dit mogelijk.’22

Bos, A.S., Brouwer, J.W.L., Goslinga, H., Oddens, J., Ramakers, J.J.M. & Reiding, H. (red.). (2017).  
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2017. Het volk spreekt. Amsterdam: Boom uitgevers Amsterdam



HET VOLK IN BEELD

69

Er klonk meer kritiek op de debatten, ook vanuit de programmaraad van de Neder-
landse Omroep Stichting (nos), waarin de nts in 1969 was opgegaan. Een van de leden, 
voorvrouw van de tweede feministische golf Joke Kool-Smit, typeerde televisiedebat-
ten als ‘vliegenafvangerij’ door politici die een echt debat liever uit de weg gingen. Ze 
adviseerde de nos om meer in te zetten op confrontaties tussen politici en burgers, die, 
om goed te kunnen doorvragen, wel over voldoende kennis van de politiek dienden 
te beschikken.23 

Op dat laatste punt concentreerde de discussie over de rol van de nos zich in de 
jaren zeventig steeds meer: de nadruk kwam minder te liggen op een kritische con-
frontatie tussen burgers en politici en meer op het belang van goede politieke voorlich-
ting: ‘de kiezer dichterbij zijn verantwoordelijkheid (…) halen door inzicht te geven 
in zijn rol (…) en waartoe zijn stem dient’.24 Deze benadering kwam vooral uit de 
koker van de voorzitter van de programmaraad M.P.M. van Karnebeek, de voormalige 
burgemeester van Zwolle. Het was in zijn optiek de taak van de nos om de kiezer de 
complexiteit van het politieke krachtenveld te laten zien en over politiek aan het den-
ken te zetten, zodat bij de verkiezingen ‘bewust’ en niet ‘vanuit een sleur’ zou worden 
gestemd.25 Deze toch wat paternalistische benadering leverde wel mooie televisie op, 
zoals een uitzending van Ter Visie, waarin journalist Kees Sorgdrager met zijn groente-
boer uit Kortenhoef een dag de Tweede Kamer bezoekt om hem kennis te laten maken 
met ‘het politieke bedrijf ’.26 

In 1977 moest de nos niettemin constateren dat de ambitie om de kijker politiek 
voor te lichten wat te hoog was gegrepen. Uit een onderzoek naar een televisiedebat 
tussen de lijsttrekkers Dries van Agt (cda), Joop den Uyl (pvda) en Hans Wiegel (vvd) 
bleek dat kijkers in vergelijking met niet-kijkers niet beter in staat waren om program-
mapunten aan de juiste politieke partij te koppelen.27

Het volk in de peiling

Het paternalisme dat sprak uit de discussies binnen de nos over politieke voor-
lichting, trad ook naar voren in de receptie van opinieonderzoek in Nederland. De 
moderne opiniepeiling als middel om de meningen van het kiezersvolk in kaart te 
brengen, stamt uit het interbellum en werd ontwikkeld door de Amerikaanse markt-
onderzoeker George Gallup. Zijn methode onderscheidde zich van voorwetenschap-
pelijke vormen van opiniemetingen doordat de Gallup-poll slechts een kleine – doch 
representatieve – steekproef vereiste en hierdoor redelijk efficiënt en dus goedkoop 
was.28 Toen Gallups methode na de Tweede Wereldoorlog in Nederland werd geïn-
troduceerd, waren met name sociaaldemocraten bevreesd dat de uitkomsten van 
peilingen de mening van het publiek zouden beïnvloeden. Joop den Uyl, toen nog 
medewerker van de Wiardi Beckmanstichting, vond het maar niets dat burgers wer-
den ondervraagd over kwesties waarover ze vanwege een gebrek aan kennis toch geen 
‘verstandig’ oordeel konden vellen.29 
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De scepsis kreeg uiteindelijk niet de overhand. In de jaren zestig raakten Nederlandse 
politieke partijen in toenemende mate geïnteresseerd in opinieonderzoek, aangezien 
ze maar al te graag wilden weten hoe het kiezersvolk, en dan met name de eigen ach-
terban, dacht over politieke onderwerpen.30 Het waren vooral jongere partijleden, die 
vaak – maar niet altijd – in de sociale of de politieke wetenschappen waren opgeleid, 
die het gebruik van dergelijk onderzoek aanmoedigden. Binnen de pvda en kvp waren 
Ed van Thijn en Norbert Schmelzer de voornaamste pleitbezorgers van de toepassing 
van opinieonderzoek bij de vormgeving van campagnestrategieën.31

Vanaf de tweede helft van de jaren zestig zagen ook Nederlandse media de potentie 
van opinieonderzoek voor politieke verslaggeving in. Zo zond de ncrv van oktober 1966 
tot februari 1967 maandelijks het programma nipo-these uit, waarin prominente politici 
werden geconfronteerd met de uitslag van door het nipo uitgevoerde ‘denkbeeldige ver-
kiezingen’, en publiceerde De Telegraaf op frequente basis de resultaten van het opinieon-
derzoek van peilinginstituut Bureau Veldkamp.32 Een andere innovatie uit deze periode 
was de exitpoll die de net afgestudeerde socioloog Marcel van Dam op eigen initiatief 
voor de nts uitvoerde op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen van 1967. Op basis 
van een enquête die Van Dam met een team studenten van de Rijksuniversiteit Utrecht 
had afgenomen in vier Utrechtse stembureaus werd een paar uur voor de daadwerkelijke 
uitslag een – achteraf vrij accurate – prognose uitgezonden op televisie.33 

Jonge honden als Van Dam hadden het tij mee, want als gevolg van groeiende wel-
vaart, de erosie van traditionele politieke stromingen en een toenemende variatie in het 
medialandschap ging de politieke journalistiek zich herbezinnen op haar positie in de 
publieke sfeer. Kranten, maar vooral ook omroepen, stelden zich zelfstandiger en pro-
fessioneler op en moderne middelen om deze nieuwe, kritischer rol te kunnen vervul-
len werden hierbij niet geschuwd.34 De opiniepeiling bleek voor programmamakers en 
redacteuren een mooi instrument te zijn om het electoraat bij de politieke verslaggeving 
te betrekken, juist omdat dit hun nieuwe rol als hoeders van de publieke zaak bena-
drukte.35 Op deze wijze raakte ook het grote publiek steeds vertrouwder met de repre-
sentatie van het Nederlandse volk in de vorm van percentages, tabellen en grafieken.36

Toch accepteerde niet iedereen zonder meer de mediatisering van kiezersonderzoek, 
zoals bleek in het najaar van 1976. Toen nodigde vara-programmamaker Jan Nagel 
een jonge sociaalgeograaf uit om peilingen te presenteren in zijn radioprogramma In 
de Rooie Haan. Op 9 oktober 1976 maakte Maurice de Hond zijn eerste opwachting in 
de radiostudio en om verschillende redenen was dit optreden erg controversieel. Aller-
eerst pretendeerde hij een geheel nieuwe methode te hanteren, waarmee niet enkel 
werd gepeild wat mensen zouden stemmen, maar die tevens de verschuivingen binnen 
het electoraat in kaart bracht.37 Ten tweede voorspelde De Hond dat de centrumlinkse 
coalitie haar meerderheid zou verliezen ten behoeve van de vvd, een constatering die 
vrijwel niemand verwachtte en in de ministerraad van het kabinet-Den Uyl zelfs tot 
frictie leidde.38 Ten derde presenteerde De Hond zijn resultaten alsof het om surro-
gaatverkiezingen ging: waar eerdere peilformats zich gewoonlijk beperkten tot per-
centages van het totaal aantal stemmen, drukte De Hond zijn resultaten in zetels uit. 
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Het kwam De Hond op veel kritiek te staan van zijn collega-verkiezingsonderzoekers, 
die hem betichtten van een onbehoedzame omgang met precaire gegevens.39 Ondanks, 
of eerder dankzij, deze controverse, en het feit dat het De Hond lukte de uitslag van 
verschillende achtereenvolgende verkiezingen vrij nauwkeurig te voorspellen, groeide 
hij in de jaren daarna uit tot een graag geziene politiek commentator in de media en  
’s lands eerste ‘peilingcelebrity’.40

De resultaten van het opinieonderzoek hadden ook gevolgen voor de wijze waarop 
politici het electoraat benaderden. De kvp verminderde in de jaren zestig haar religi-
euze retoriek in de verkiezingspropaganda in reactie op onderzoek dat liet zien dat kie-
zers zich bij hun stemkeuze steeds minder door religie lieten leiden. De pvda op haar 
beurt werd geïnspireerd tot het identificeren van nieuwe categorieën binnen het elec-
toraat, zoals de ‘cultuurgevoeligen’: kiezers die staatkundige vernieuwing voorstonden. 
Opinieonderzoek was echter niet heilig: in de jaren zeventig sloeg de pvda onderzoek 
in de wind dat erop wees dat de partij met de polarisatiestrategie kiezers in het poli-
tieke midden van zich vervreemdde; de sociaaldemocraten gingen er nog steeds van 
uit dat het midden onder druk van polarisatie zou verdwijnen. Het succes van het cda 
in die tijd bewees uiteindelijk het tegendeel.41

Persoonlijke politiek

In de jaren zestig en zeventig hechtten Nederlandse politieke partijen groot belang aan 
het stimuleren van interactie tussen politici en kiezers. Opinieonderzoek verschafte 
hun inzicht in wat kiezers beroerde, televisie verschafte hun toegang tot de huiskamers 
van de kiezer. De omroepen zagen wel brood in de interactie tussen politici en kiezers: 
het leverde aantrekkelijke, spannende televisie op. Hier bleef het niet bij. Vrijwel alle 
politieke partijen organiseerden vanaf de verkiezingen van 1967 verkiezingskaravanen, 
waarbij de lijsttrekker en een reeks andere kandidaten het land doortrokken om toe-
spraken te geven, handjes te schudden en langs de deuren te gaan. Tegelijkertijd was dit 
een effectief middel om media-aandacht te genereren: journalisten mochten met de 
campagnebus meereizen, er werden doorlopend persconferenties belegd en het con-
tact met kiezers leverde natuurlijk mooie foto’s op. Voor burgers viel haast niet meer 
aan politiek te ontkomen: op markten en pleinen liepen ze flyerende politici tegen 
het lijf, en bladerend door de Libelle werden ze geconfronteerd met politici en hun 
gezinsleden. 

De nieuwe politieke cultuur ging gepaard met een nieuwe perceptie van politieke 
representatie, zoals Manin ook al aangaf. De nadruk die werd gelegd op de persoon 
van de politicus – televisie, de populaire media en peilingen naar de populariteit van 
politici droegen hieraan bij – maakte politiek veel minder abstract. Het uiterlijk, de 
kleding, het privéleven en het taalgebruik van politici kwamen onder een vergrootglas 
te liggen. De persoon van de politicus vormde een nieuwe bron van identificatie voor 
kiezers die zich niet meer als vanzelfsprekend langs lijnen van klasse of religie met een 
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politieke partij identificeerden. Meer dan voorheen werd de band tussen politici en 
kiezers er een van persoonlijke aard. Op initiatief van de nieuwe partij d’66 werden 
in het parlement discussies gevoerd over de staatkundige verankering van deze rela-
tie. Burgers dienden het recht te krijgen bepaalde bestuurders rechtstreeks te kiezen, 
ze hadden recht op inspraak in beleidsvorming die hen regardeerde en moesten via 
de stembus in de gelegenheid worden gesteld om te bepalen of er een progressief of 
conservatief kabinet kwam. Tegelijkertijd klonk, vaak uit dezelfde kelen, de roep om 
meer scholing van burgers op politiek gebied. Het televisieprogramma Inburgeren van 
de nts, dat in de jaren zestig werd uitgezonden, en het vak maatschappijleer, dat in de 
jaren zeventig werd geïntroduceerd, voorzagen in deze behoefte.42

In de jaren tachtig stonden personen nog steeds centraal: rond Ed Nijpels ont-
stond bij zijn aantreden als opvolger van Hans Wiegel in 1982 zelfs even een hype. Toch 
spraken politici minder tot de verbeelding dan voorheen. In reactie op teruglopende 
oplagecijfers, gekoppeld aan onderzoek dat liet zien dat de lezers niet op politiek zaten 
te wachten, besloot de redactie van Libelle begin jaren tachtig om minder aandacht 
aan politiek te besteden. De ‘saaie drie’, zo typeerde Het Vrije Volk Ruud Lubbers, Joop 
den Uyl en Ed Nijpels in een verslag van het televisiedebat dat aan de vooravond van 
de Kamerverkiezingen van 1986 was uitgezonden.43 Dat Joop den Uyl na de verkiezin-
gen werd opgevolgd door Wim Kok, veranderde hier weinig aan. ‘Wim Kok is zo saai,’ 
verzuchtte een reclameman die door nrc-Handelsblad was gevraagd de Zendtijd voor 
Politieke Partijen van de pvda te analyseren.44 Lubbers en Kok waren de personificaties 
van de nieuwe, door nuchterheid en zakelijkheid gekenmerkte stijl van leiderschap.45 
Hoewel beiden hiermee electoraal succes boekten, werkte het op de lange termijn ook 
in de hand dat politici en kiezers in de publieke beeldvorming weer meer uit elkaar 
dreven. Het was vooral met een aanklacht hiertegen dat Pim Fortuyn zich in 2001 in 
het centrum van de politiek katapulteerde. 

Kamerleden Relus ter Beek (pvda), Ria Beckers-de Bruijn (ppr) en Kamervoorzitter Anne Vondeling 
(coach, pvda) nemen deel aan de opnames van Sterrenslag 1978 [archief beeld en geluid/avro]
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Populisme in Nederland na 2002

Een bedreiging voor de liberale democratie?

Tjitske Akkerman

De politieke aardverschuiving die Pim Fortuyn als lijsttrekker van de lpf in 2002 tot 
stand bracht bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer betekende een doorbraak van 
het populisme in Nederland. Populisme was niet nieuw, maar het was voorheen een 
marginaal verschijnsel.1 In de jaren zestig was de populistische Boerenpartij met bijna   
5 procent van de stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1967 eenmalig een rela-
tieve uitschieter. In de jaren negentig van de vorige eeuw kwam het rechtse populisme 
van anti-immigratiepartijen op in West-Europa. In Nederland waren de Centrumdemo-
craten daarvan een weinig succesvolle exponent. Na de millenniumwisseling kan men 
dan ook spreken van een doorbraak. Toen kwam ook de term populisme in zwang bij de 
Nederlandse media. De in 1999 opgerichte partij Leefbaar Nederland en lijsttrekker Pim 
Fortuyn kregen dit stempel in sommige persberichten opgelegd en de term werd snel 
gemeengoed na 2002. De daaropvolgende golf van nieuwe rechts-populistische partijen 
die in de voetsporen traden van de lpf, waarvan de pvv het succesvolst zou worden, 
heeft populisme tot een synoniem gemaakt voor rechtse uitdagers van de gevestigde 
politieke partijen. Het is echter onterecht om populisme uitsluitend te identificeren met 
radicaal-rechtse partijen. In Nederland stond de sp in de jaren negentig bekend als een 
uitgesproken populistische partij.2 Ook elders in Europa vindt men linkse populistische 
partijen, zoals Die Linke in Duitsland, Podemos in Spanje of Syriza in Griekenland. In 
Latijns-Amerika kent het populisme een lange linkse traditie.3

Populisme heeft een slechte naam. Het heeft doorgaans een negatieve klank en wordt 
door politieke tegenstanders vaak gebruikt als scheldwoord. Waarschuwingen voor 
een populistisch spook dat door de westerse wereld waart, zijn aan de orde van de 
dag en worden op het hoogste niveau gegeven – van paus Franciscus tot de voor-
malige Amerikaanse president Barack Obama. Het zou een gevaar zijn voor de libe-
rale democratie. Om iets te kunnen zeggen over de mogelijke nadelige gevolgen van 
populisme voor de liberale democratie in Nederland is het allereerst van belang om 
te weten hoe sterk het verschijnsel is. Met de electorale doorbraak van de lpf in 2002 
lijkt het populisme steviger dan ooit te zijn verankerd in Nederland, maar hoe breed 
is deze golf eigenlijk? 

In dit artikel zal ik nagaan of deze golf zich breed heeft verbreid over het politieke 
spectrum en of deze golf tot op heden onveranderd hoog is gebleven. Vervolgens zal 
ik ingaan op de vraag of het populisme in Nederland moet worden beschouwd als een 
gevaar voor de liberale democratie. 
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Een smalle maar langdurige golf?

Empirisch onderzoek naar de mate waarin het populisme de Nederlandse politieke 
partijen in zijn greep heeft is schaars en beperkt qua periode en/of partijen.4 Het lijkt 
niet aannemelijk dat er sprake is van een brede golf die uitgerold is over het hele poli-
tieke spectrum. Onderzoek in meerdere landen wijst erop dat populisme zich door-
gaans bij uitstek voordoet aan de flanken van het politieke spectrum en dat midden-
partijen niet of nauwelijks meedeinen met de populistische golfslagen.5 Bovendien 
leek het er na de millenniumwisseling op dat het populisme bij de sp is afgenomen en 
zich dus voornamelijk ter rechterzijde manifesteerde.6 

Er is waarschijnlijk wel sprake van een langdurige golf. Na de lpf heeft de pvv zich 
gemanifesteerd als electoraal succesvolle partij, maar het is niet duidelijk in hoeverre 
de pvv populistisch is gebleven door de tijd heen.7 Nieuwe partijen die zich als buiten-
staander profileren en opponeren tegen de gevestigde politiek in, matigen na verloop 
van tijd vaak hun opstelling, omdat realisering van beleid vraagt om samenwerking in 
parlement en bestuurlijke verantwoordelijkheid. Het is de vraag of dat opgaat voor de 
pvv.8 Mijn veronderstelling is dan ook dat er rond de millenniumwisseling een lang-
durige populistische golf is ontstaan in Nederland die smal van karakter is gebleven. 

Wat is populisme?

Om te kunnen nagaan in hoeverre populisme een bedreiging vormt voor de liberale 
democratie is het van belang het begrip helder af te bakenen. Populisme bestaat, net als 
andere ideologieën, uit een analyse van wat er verkeerd is aan de maatschappelijke ver-
houdingen, een toekomstbeeld van een betere maatschappelijke ordening en een idee 
over hoe die alternatieve maatschappij kan worden bereikt.9 Een populistische ideolo-
gie gaat uit van een maatschappelijke en politieke kloof tussen de slechte elite en het 
goede volk. Populisten komen op voor het volk (de burgers, de mensen in het land) die 
door de politieke, culturele en economische elites genegeerd en gedomineerd worden. 
Typerend voor populistische partijen is bijvoorbeeld de constatering dat er een kloof 
bestaat tussen de politieke elite en de ‘gewone mensen’ in het land. Ook richten zij hun 
pijlen op economische elites, zoals graaiende bankiers die de burger laten opdraaien 
voor de kosten van hun immorele gedrag, en keren zij zich zich tegen de culturele elite, 
bijvoorbeeld de ‘grachtengordel’, die profiteert van subsidies voor ‘kunstbobo’s’.  

Het alternatief is een maatschappij waarin de volkswil regeert. Populisten wijzen 
een liberale opvatting van democratie af. Het liberale idee dat rechtsstaat en machtsde-
ling door checks and balances essentieel zijn voor bescherming van individuele vrijhe-
den en rechten van minderheden verdraagt zich slecht met het populistische ideaal van 
een meerderheidsdemocratie of volksdemocratie gebaseerd op de ongedeelde wil van 
het volk. Om een dergelijk politiek systeem te realiseren zullen populistische partijen 
politieke hervormingen nastreven die gericht zijn op herstel van volkssoevereiniteit 
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door middel van directe vormen van democratie.10 Dat wil niet zeggen dat partijen die 
streven naar meer directe democratie per definitie populistisch zijn. Het hangt ervan 
af of dat streven in het teken staat van een meerderheidsdemocratie of stevig ingebed 
is in een vertegenwoordigend systeem en de rechtsstaat. 

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is er sprake van een toename van refe-
renda in West-Europa, maar of die ontwikkeling toegeschreven kan worden aan de 
invloed van populistische partijen is de vraag.11 In Nederland was bijvoorbeeld d66 
een vroege voorvechter van politieke vernieuwing en ook ‘groene’ partijen, zoals in 
Nederland GroenLinks (gl), hebben geijverd voor directe democratie, maar dat maakt 
deze partijen nog niet populistisch.12 

Een populistische ideologie is nogal rudimentair van karakter en is daarom zelden 
in staat een programma van een politieke partij als geheel te dragen. Ze hecht zich 
meestal aan andere kernideologieën, zoals conservatisme, autoritarisme, nationalisme 
of socialisme. Radicaal-rechtse partijen als lpf en pvv zijn in de eerste plaats nationa-
listische partijen. Het nationalisme is voor deze partijen de kern, zowel wat betreft hun 
programmatische profilering als wat betreft de aantrekkingskracht die ze hebben op 
kiezers.13 Hun programma’s draaien vooral om thema’s als immigratie, integratie en 
islam. Voor kiezers zijn dat belangrijker redenen om op deze partijen te stemmen dan 
populistische issues.14 

Daarnaast hebben radicaal-rechtse populisten ook een autoritaire inslag, gericht 
op law and order. Ze staan voor een harde aanpak van criminaliteit en terrorisme die 
ten koste kan gaan van individuele rechten en vrijheden. Dus niet alleen het popu-
lisme, maar ook het nationalisme en het autoritarisme van deze partijen kan leiden tot 
voorstellen die op gespannen voet staan met de liberale democratie. 

De kernideologie van radicaal-linkse populistische partijen is een socialistische 
of sociaaldemocratische levensbeschouwing. Voor de kiezers van deze partijen speelt 
populisme als zodanig doorgaans geen stembepalende rol.15 Het sociaaleconomi-
sche gelijkheidsideaal van orthodox-linkse partijen of extreme activisten kan ook op 
gespannen voet staan met de liberale grondslagen van de democratie, maar linkse 
populistische partijen in West-Europa zoals de sp, Die Linke, Syriza of Podemos, heb-
ben doorgaans afstand genomen van dat soort dogma’s.16

Een gevaar voor de liberale democratie?

Populisme wordt vaker gezien als een gevaar voor de liberale democratie dan als een 
zegen. Onderkend wordt wel dat het een positief effect zou kunnen hebben als het te 
ver doorgeslagen elitisme zou corrigeren. Zo is er met name gewezen op het vermogen 
van populistische partijen om ontevreden kiezers te mobiliseren of om issues op de 
agenda te zetten die kiezers belangrijk vinden, maar die de gevestigde partijen mijden. 
Die laatste claim verwijst met name naar radicaal-rechtse populisten die thema’s als 
immigratie en integratie hebben weten te politiseren. Dan gaat het dus vooral om 
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nationalistische issues. De claim dat populisme ontevreden kiezers weet te mobiliseren 
is niet hard te maken; empirisch onderzoek wijst erop dat dit effect niet bestaat.17 Posi-
tieve effecten van populisme als zodanig zijn dus vooralsnog hypothetisch. 

Dat geldt al evenzeer voor de negatieve effecten van populisme. Populisme wordt 
vaak gelijkgesteld met het gedachtegoed en beleid van radicaal-rechtse partijen. Het 
beleid dat deze partijen voorstaan, getuigt soms van weinig respect voor de funda-
mentele rechten van minderheden of individuen.18 Voorstellen die in strijd zijn met de 
godsdienstvrijheid, zoals een verbod op de bouw van minaretten of moskeeën, of met 
het recht op een eerlijk proces, zoals het langdurig in detentie houden van verdachten 
van terrorisme zonder tussenkomst van de rechter, zijn daar voorbeelden van, maar 
dergelijke voorstellen liggen primair op het terrein van immigratie- of veiligheids beleid 
en komen voort uit het nationalisme of law and order denken van radicaal-rechtse 
populistische partijen. Met populisme als zodanig hebben ze niet zoveel te maken. 

Het is belangrijk om populisme scherp af te bakenen van vaak typisch (radicaal-)
rechtse voorstellen die voortkomen uit nationalisme of autoritarisme. Radicaal-linkse 
en -rechtse partijen kunnen wat betreft immigratiebeleid of veiligheid fundamenteel 
verschillen, ook al zijn ze alle populistisch. Over de vraag of en in hoeverre populisme 
als zodanig, los van nationalisme of autoritarisme, een gevaar vormt voor de liberale 
democratie in West-Europa, is nauwelijks onderzoek te vinden. 

Verkiezingsaffiches van pvv, denk, Piratenpartij, Forum voor Democratie en vnl op een aanplak-
bord, 15 maart 2017 [hollandse hoogte – herman wouters]
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Het populistisch gehalte van de Nederlandse politiek

Om het populistische gehalte van Nederlandse politieke partijen tussen 2002 en 2017 te 
onderzoeken, ga ik ten eerste na in hoeverre er in verkiezingsprogramma’s sprake is van 
een populistische retoriek die uitdrukking geeft aan een maatschappijvisie gebaseerd op 
de tegenstelling tussen het goede volk en de slechte elite.19 Vervolgens ga ik na of een 
meerderheidsdemocratie nagestreefd wordt. Daartoe kijk ik of er voorstellen worden 
gedaan voor directe democratie én ter versterking c.q. verzwakking van de vertegen-
woordigende democratie en de rechtsstaat.20 Wat betreft de rechtsstaat beperk ik me tot 
voorstellen die direct af te leiden zijn uit het ideaal van meerderheidsdemocratie.

Veel voorstellen van partijen die aan de rechtsstaat raken – of het nu gaat om regel-
rechte ondermijning of omgekeerd versterking –, bevinden zich op het terrein van 
immigratie-en integratiebeleid of hebben te maken met bestrijding van terrorisme en 
criminaliteit. Dit soort voorstellen zijn ideologisch eerder geïnspireerd door autorita-
risme of nationalisme dan door populisme. Daarom beperk ik me tot algemene voor-
stellen die gericht zijn op de hervorming van het politieke systeem en laat ik specifieke 
beleidsterreinen zoals immigratie, veiligheid of buitenlands beleid buiten beschou-
wing.21 Ik richt me daarbij op de verkiezingsprogramma’s van de grootste partijen in 
deze periode, te weten cda, d66, gl, lpf, pvda, pvv, sp en vvd.

Populistische retoriek 

In fig. 1 wordt weergegeven hoe vaak in de verkiezingsprogramma’s van bovengenoemde 
partijen een populistische retoriek te vinden is die uitdrukking geeft aan een maatschap-
pijvisie gebaseerd op de tegenstelling tussen het goede volk en de slechte elite. Het eerste 
wat opvalt is dat er geen sprake is van een brede golf. De middenpartijen cda, vvd, pvda 
en d66 refereren zelden aan een kloof tussen elite en volk. Ze signaleren een enkele keer 
een vertrouwensbreuk tussen politici die bijvoorbeeld te veel beloven en de burgers of 
kiezers. d66 sprak aanvankelijk nog van ‘regentendom’, maar laat die term in de loop der 
tijd varen. Het populisme manifesteert zich bij uitstek aan de rechter- en linkerflank bij 
lpf, pvv, sp en ten dele gl. De lpf richt zich tegen de ‘regentenklasse’ en ‘het baantjesbol-
werk in Den Haag’. De pvv keert zich met name tegen ‘progressieve elites’ of ‘de linkse 
kliek’. De sp richt de pijlen op ‘grootverdieners’ en ‘elites die rijker zijn na de crisis dan 
ervoor’. gl heeft in 2017 net als de sp scherpe kritiek op bankiers en multinationals en 
op ‘de achterkamertjes’ in Den Haag. Opmerkelijk is dat de populistische retoriek bij de 
sp niet is afgenomen, ook al stelt de sp zich sinds 2006 ‘gouvernementeler’ op en lijkt de 
partij zich sindsdien te matigen om regeringsdeelname mogelijk te maken.22 Opmerke-
lijk is ook dat gl, een partij die niet als populistisch te boek staat,23 in 2017 een scherpe 
koerswijziging heeft ingezet qua populistische retoriek. 

Concluderend kan dus worden vastgesteld dat de middenpartijen, zoals verwacht, 
nauwelijks door deze golf geraakt worden. Anders dan verwacht, blijkt een populisti-
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sche retoriek over de gehele periode zowel aan de rechter- als de linkerflank te vinden. 
Ter linkerzijde is niet alleen de sp onverminderd populistisch qua retoriek, maar heeft 
ook gl zich recentelijk in dit vaarwater begeven. 

Fig.1 Populistische retoriek 

Populistisch ideaal van democratie

Het valt te verwachten dat de partijen die zich retorisch het meest profileren als 
populistisch ook de partijen zijn die een democratie nastreven waarin de volks-
wil centraal staat. Omgekeerd valt te verwachten dat de middenpartijen niet warm 
lopen voor populistische hervormingen van de democratie (zie fig. 2, 3 en 4). Over 
het geheel genomen gaat dat laatste inderdaad op voor cda, vvd, pvda en d66. Het 
cda is het minst gecharmeerd van een meerderheids- of volksdemocratie. De partij 
spreekt zich uit tegen referenda, voor versterking van de Tweede Kamer en benadrukt 
het belang van de rechtsstaat. De vvd zwijgt over referenda, maar is voorstander van 
direct gekozen bestuurders. De pvda is tot 2017 pleitbezorger van een raadplegend 
en een correctief referendum. Voor zover deze partijen meer directe democratie 
willen, is dat streven ingebed in handhaving of versterking van de vertegenwoor-
digende democratie en van de rechtsstaat, waarbij de vvd het zuinigst is voor wat 
betreft hervormingen. d66 springt er uit als een partij die retorisch weinig populis-
tisch is, maar die tegelijk van alle partijen de meest uitgesproken voorstander is van 
meer directe democratie. De partij doet echter ook in toenemende mate voorstellen 
voor versterking van de rechtsstaat en kan zeker niet als onversneden voorstander 
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van een meerderheidsideaal worden aangemerkt. Aan de flanken zijn gl, sp en pvv 
uitgesproken voorstanders van directe democratie, maar gl en sp zijn, in tegenstel-
ling tot de pvv, tevens uitgesproken in hun voorkeur voor een vertegenwoordigende 
democratie en rechtsstaat. gl en sp pleiten bijvoorbeeld voor meer geld voor de 
rechterlijke macht, effectievere rechtsbijstand en een toetsingsmogelijkheid aan de 
grondwet of uitbreiding van Artikel 1 van de grondwet. Ook bepleiten beide partijen 
regelmatig versterking van de Tweede Kamer. Het ideaal van een democratie geba-
seerd op een volkswil die niet belemmerd wordt door intermediaire instituties of 
rechtsstaat is alleen te vinden bij de pvv. Deze partij is voor bindende referenda, een 
gekozen minister-president, afschaffing van de Eerste Kamer en afslanking van de 
Tweede Kamer en voor gekozen rechters of leden van de Hoge Raad. 

Opvallend is dat na verloop van tijd de aarzelingen bij de meeste partijen aan-
gaande de invoering van referenda toenemen. gl keert zich in 2017 helemaal af van 
het referendum. Zelfs d66 laat weten dat de partij weliswaar referenda blijft nastre-
ven, maar dat die niet mogen uitlopen op een ‘volksgericht’, zoals het referendum 
in juni 2016 over het eu-lidmaatschap van Groot-Brittannië dat uitmondde in een 
Brexit. d66 vindt evenals de pvda dat het raadplegend referendum geëvalueerd 
moet worden naar aanleiding van het referendum in april 2016 over het Associa-
tieakkoord van de eu met Oekraïne, waarbij een meerderheid van de stemmers het 
verdrag afwees. 

Het is duidelijk dat hierover zelfs bij de meest fervente voorstanders van directe 
democratie reserves zijn ontstaan. Opvallend is ook dat alle partijen – met uitzon-
dering van de pvv – zich vooral in 2017 als verdedigers van de rechtsstaat opwerpen. 
Dat zou een uitdrukking kunnen zijn van een toenemende zorg over de populisti-
sche bedreiging van de rechtsstaat door onder meer de ontwikkelingen in Hongarije 
en Polen, waar populistische partijen de rechtsstaat zwaar onder druk zetten, en de 
overwinning van de populistische presidentskandidaat Donald Trump in de Ver-
enigde Staten. Ook speelt een rol dat na de jarenlange bezuinigingen onder druk 
van de financiële crisis sommige partijen de tijd gekomen achten om nu weer te 
investeren in de rechterlijke macht en in een effectieve toegang van burgers tot de 
rechter. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat ondanks een stevige populistische 
retoriek bij de sp en gl, deze partijen zich tegelijkertijd opwerpen als verdedigers 
van een liberale democratie. Daarbij is gl recentelijk terughoudender geworden dan 
de sp wat betreft het streven naar meer directe democratie. Ter linkerzijde vinden 
we dus wel populistische retoriek, maar geen voorstellen richting een meerderheids-
ideaal of volksdemocratie. De pvv is de enige partij die onversneden populistisch is.
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Fig. 2 Voorstellen met betrekking tot directe democratie

Fig. 3 Voorstellen met betrekking tot de vertegenwoordigende democratie
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Fig. 4 Voorstellen met betrekking tot de rechtsstaat

Conclusies

Er is sinds 2002 sprake van een langdurige maar smalle golf van populisme in Neder-
land die zich beperkt tot de rechterflank van het politieke spectrum. Als we alleen 
afgaan op populistische retoriek, dan is er ook op uiterst links sprake van een onver-
minderd populisme tot op heden. Populisme is echter meer dan retoriek; het gaat ook 
om voorstellen en beleid gericht op een inrichting van het politieke systeem die de 
volkswil ruim baan geeft. In dat licht is alleen de pvv een onversneden populistische 
partij. Partijen aan de linkerflank zoals de sp en gl (in 2017) hanteren wel een popu-
listische retoriek, maar zijn ook uitgesproken voorstanders van een liberale democra-
tie. De populistische golf in strikte zin beperkt zich dus tot de rechterflank van het 
politieke spectrum, maar gezien het electorale succes van de pvv kan men nog steeds 
spreken van een stevige golf. 

Tegenover het onverminderde populisme op de rechterflank staat dat de reserves 
ten aanzien van meer directe democratie bij veel partijen toenemen en dat bovendien 
het belang van versterking van de rechtsstaat aan gewicht wint. Men zou daaruit de 
conclusie kunnen trekken dat de liberale democratie in Nederland ondanks het popu-
lisme stevig in haar schoenen staat. Dat is een voorbarige conclusie, omdat het hier 
gepresenteerde onderzoek alleen betrekking heeft op beleidsvoorstellen met betrek-
king tot de inrichting van de democratie. Als men naar andere beleidsterreinen kijkt, 
verandert het beeld. 
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De Commissie Rechtsstatelijkheid heeft de verkiezingsprogramma’s van de Neder-
landse politieke partijen in 2012 en 2017 doorgelicht met betrekking tot rechtsstatelijk-
heid.24 Daaruit blijkt dat voorstellen die twijfelachtig zijn of regelrecht in strijd met de 
rechtsstaat in 2017 in toenemende mate voorkomen. Vooral partijen aan de rechter-
zijde van het politieke spectrum (pvv, vnl, vvd, sgp en cda) zoeken in 2017 de grenzen 
van de rechtsstaat op of overschrijden ze. De rapporten maken duidelijk dat de rechts-
staat onder druk staat, maar ook dat dit niet in de eerste plaats komt door populisme. 
De meeste voorstellen die de Commissie Rechtsstatelijkheid aanmerkt als strijdig of 
twijfelachtig hebben betrekking op immigratiebeleid en veiligheidsbeleid. Dat wijst 
erop dat nationalisme en law and order denken een veel belangrijker rol spelen dan 
populisme als het gaat om de rechtsstaat. 

Het is dan ook zeker niet alleen of in de eerste plaats een populistische golf die 
voor een (potentiële) erosie van de liberale democratie verantwoordelijk gehouden 
moet worden. Het zijn net zo goed niet-populistische partijen die de rechtsstaat onder 
druk zetten. Naast de pvv zijn ook gevestigde middenpartijen als vvd en cda geneigd 
prioriteit te geven aan een restrictief vluchtelingen- en veiligheidsbeleid, waarbij indi-
viduele vrijheden en rechten in de knel kunnen komen. Hervormingsvoorstellen ten 
behoeve van een meer populistisch ingerichte democratie spelen slechts een beschei-
den rol in dit opzicht. Het is uitsluitend de pvv die daarop gericht is, en zelfs bij deze 
partij zijn dit soort voorstellen geen hoofdzaken. Kiezers stemmen in de eerste plaats 
op deze partij vanwege het anti-immigratieprogramma en veiligheidsbeleid. Van het 
populisme zouden we in Nederland niet meteen wakker hoeven te liggen, maar zorgen 
over de kwaliteit van de liberale democratie zijn terecht.
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SPRAAKMAKEND DEBAT

Wie luistert het beste naar het volk? 

Het Oekraïne-debat, 21 februari 2017

Jan Willem Brouwer

Sinds juli 2015 kunnen kiesgerechtigden een verzoek indienen om een referendum te 
houden over nieuw aangenomen wetten en verdragen. Het doel van de wet was om 
de zeggenschap van burgers te vergroten.1 In oktober 2015 slaagde Actiegroep Geen-
Peil erin om de benodigde verzoeken te verzamelen om het eerste referendum aan te 
 vragen. Onderwerp was de ratificatie van de associatieovereenkomst die de Europese 
Unie had gesloten met Oekraïne. 

De associatieovereenkomst was in juni 2014 tot stand gekomen en regelde onder 
meer samenwerking op het gebied van handel en veiligheid. Een grote meerderheid 

sp-Kamerlid Harry van Bommel tijdens een sp-demonstratie tegen het associatieverdrag tussen  
de eu en Oekraïne, 5 april 2016 [anp – bart maat]
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van de Oekraïners steunde het verdrag, maar buurland Rusland was ertegen. In april 
en juli 2015 hadden Tweede en Eerste Kamer het akkoord met een ruime meerderheid 
aangenomen. Alleen de pvdd, sp en pvv stemden tegen. 

Het raadgevend referendum vond plaats in Nederland op 6 april 2016. De vraag 
luidde: ‘Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst 
tussen de Europese Unie en Oekraïne?’ De opkomst bedroeg 32 procent, waarmee de 
drempel van 30 procent werd gehaald en het referendum geldig was. Het neekamp 
behaalde een ruime overwinning: 61 procent van de opgekomen kiezers – 2,5 miljoen 
kiezers – stemde tegen de wet. Een belangrijke reden voor nee-stemmers was de vrees 
dat het akkoord een opstap zou zijn voor een eu-lidmaatschap van Oekraïne. Het 
kabinet had geen actieve campagne gevoerd. Enkele partijen, zoals sp, pvv en d66, 
waren wel de straat opgegaan.

Een raadgevend referendum is niet bindend, dus formeel waren de Tweede en Eerste 
Kamer niet verplicht om de uitslag te volgen. Aan de vooravond van het referendum had 
een meerderheid van de politieke partijen echter verklaard dat Nederland het associatiever-
drag niet zonder meer kon ratificeren bij een ‘nee’. Volgens pvda-leider Diederik Samsom 
zou de coalitie ‘recht moeten doen’ aan de ‘nee-stem’: ‘De resultaten wijzen erop dat men-
sen toch echt niet willen dat Oekraïne bij de eu komt. Daar moeten we iets mee doen.’2 

Ruttes ‘geitenpaadje’

‘Het neekamp heeft overtuigend gewonnen,’ verklaarde premier Mark Rutte de avond 
waarop de uitslag van het referendum bekend werd. ‘Bij zo’n uitslag kan het verdrag 
niet zonder meer worden geratificeerd.’ Hij wilde een oplossing zoeken die voor alle 
partijen ‘acceptabel’ zou zijn.3 Op 13 april, tijdens het Kamerdebat over de referendum-
uitslag, legde de premier uit dat hij ratificatie niet uitsloot, maar in Brussel wilde gaan 
praten ‘om de verschillende grieven die benoemd zijn een plek te geven’. De positie 
‘nee is nee’ vond hij onaanvaardbaar. Nederland, eu-voorzitter tot 1 juli 2017, zou zich 
daarmee binnen de Unie buitenspel zetten en het voorzitterschap moeilijker succesvol 
ten uitvoer kunnen brengen. Rutte koos daarom voor de houding ‘nee, daar gaan wij 
mee aan de slag’.4 Hij vroeg de Kamer enkele maanden tijd om in Europa gehoor te 
vinden voor de bezwaren van het neekamp. Met coalitiepartner vvd besloot ook de 
pvda – na lang aarzelen – het kabinet de tijd te geven voor de onderhandelingen over 
aanpassing van het verdrag. Wanneer de resultaten daarvan zouden tegenvallen, sloten 
ook de pvda en vvd niet uit dat zij hun steun aan het akkoord zouden intrekken.5

Een groot aantal Kamerleden vond dat Nederland het akkoord niet mocht ratifice-
ren. Zoals cda-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma zei: ‘Je kunt niet miljoe-
nen mensen naar de stembus laten gaan voor een referendum om de uitslag vervolgens 
bij een ja wél, maar bij een nee niet te volgen.’6 Namens tien fracties (waaronder die 
van cda, d66 en GroenLinks) diende Harry van Bommel (sp) een motie in die het 
kabinet opriep de goedkeuringswet zo snel mogelijk in te trekken. Die werd echter ver-
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worpen met 75 tegen 71 stemmen van de voltallige oppositie plus de pvda’er Jacques 
Monasch (die daarop uit de fractie stapte). 

Het kabinet bleek meer tijd nodig te hebben dan aanvankelijk gedacht. In Brus-
sel bestond weinig begrip voor de Nederlandse wensen. Ook de gevolgen van het 
Brexit-referendum zorgden voor oponthoud. Op 22 september werd een Kamerbrede 
motie aangenomen waarin het kabinet werd verzocht om voor 1 november met een 
antwoord op de uitslag van het referendum te komen. Vervolgens gunde op 8 oktober 
een meerderheid in de Kamer Rutte de tijd om steun te verwerven voor een bindende 
verklaring bij het associatieakkoord. In oktober zei Rutte dat de marges smal waren. 
‘Of dat geitenpad er komt, is zeer de vraag.’7

Uiteindelijk boekte Rutte resultaat. Op 15 december 2016 stemden de Europese 
regeringsleiders in de Europese Raad ermee in dat een juridisch bindende verklaring 
aan het akkoord zou worden toegevoegd. Daarin werd benadrukt dat Oekraïne geen 
uitzicht kreeg op een lidmaatschap van de eu. In de verklaring werd tevens opgeno-
men dat de lidstaten niet waren verplicht tot extra financiële steun aan Kiev of tot 
militaire bijstand in tijden van oorlog. Oekraïners kregen niet het recht om in de eu te 
komen werken. Rutte deed na dit behaalde resultaat een verwoede poging om de tegen-
standers in de Eerste en Tweede Kamer te overtuigen van de noodzaak van ratificatie. 
Intrekking van het akkoord zou grote geopolitieke consequenties hebben; onder meer 
de stabiliteit in Oost-Europa zou ermee gemoeid zijn. Hierop besloot de d66-fractie 
zich bij het regeringskamp te voegen. In december maakte de GroenLinks-fractie, als 
gevolg van een uitspraak van het GroenLinks-partijcongres, een ommezwaai en kon-
digde aan alsnog met de ratificatie van het verdrag in te stemmen.8 

Wist het kabinet zich in de Tweede Kamer dus verzekerd van een meerderheid, in 
de senaat was dat minder zeker omdat vvd en pvda daar samen slechts over 36 van de 
benodigde 38 zetels beschikten. In december werd echter duidelijk dat Rutte zich ach-
ter de schermen had verzekerd van een groot gedeelte van de cda-fractie in de Eerste 
Kamer; gesproken werd zelfs van acht à negen cda-senatoren.9 Van Haersma Buma 
hield weliswaar vast aan zijn afwijzende standpunt, maar voor politieke schade werd 
niet gevreesd. In de pers werd opgemerkt dat de stemming in de Eerste Kamer pas na 
de verkiezingen van 15 maart 2016 zou plaatsvinden; dan zou verdeeldheid binnen het 
cda geen kwaad meer doen.10

Half december besloot het kabinet een wetsvoorstel in te dienen om de associatie-
overeenkomst, aangevuld met de verklaring, te ratificeren.11

Het Kamerdebat

Hierna volgt de (sterk ingekorte) weergave van het debat van 21 februari 2017 in de 
Tweede Kamer over het nieuwe wetsvoorstel. Bij de selectie van de fragmenten is de 
nadruk gelegd op de manier waarop de woordvoerders omgingen met de uitslag van 
het referendum. ‘Wie luistert het beste naar het volk?’12
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De uitslag is bekend. Op 23 februari 2017 aanvaardde de Tweede Kamer het aangepaste 
Oekraïneakkoord met 89 stemmen voor (vvd, GroenLinks, pvda, d66 en Roland van 
Vliet [ex-pvv]) en 55 stemmen tegen (pvdd, cda, sp, ChristenUnie, pvv, sgp, 50plus, 
Groep Bontes/Van Klaveren, Groep Kuzu/ Öztürk, alsmede de individuele leden Johan 
Houwers [ex-vvd], Norbert Klein [ex-50plus], en Monasch). 

Wat de Eerste Kamer betrof had Rutte zijn huiswerk goed gedaan. Bij de stemming 
op 30 mei 2017 kozen maar liefst 10 van de 13 cda-leden zijn kant. Ook de senatoren 
van cu en sgp maakten een andere afweging dan hun collega’s aan de overzijde. De 
pvdd, sp, pvv, 50plus en drie cda-senatoren stemden tegen. Met 50 tegen 25 werd de 
associatieovereenkomst dus ruimschoots aangenomen. ‘Zo werd,’ aldus de Volkskrant, 
‘met een droge klap een tragikomisch dossier afgehamerd dat een jaar lang het Bin-
nenhof in z’n greep hield.’13 

Aan de orde is de behandeling van het wetsvoorstel Regeling van de inwerking-
treding van de wet van 8 juli 2015, houdende goedkeuring van de op 27 juni 2014 
te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie 
en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en 
 Oekraïne, anderzijds (Stb. 2015, 315) (34669). 

De algemene beraadslaging wordt geopend. 

De heer Van Bommel (sp): 
[…] Voor de sp is het glashelder: wij keuren de juridische verklaring, een papieren tijger, 
af. Zij doet geen recht aan de uitslag van het referendum. Krap een jaar geleden stemde 
61% van de opgekomen kiezers tegen het Oekraïneakkoord. In plaats van meteen een 
intrekkingswet naar de Kamer te sturen, koos het kabinet ervoor om koehandel te drij-
ven in Brussel, over enkele zogenaamde zorgen die bij de kiezer zouden leven. Dat mag 
sympathiek klinken, maar het is allerminst zuiver. […] Kiezers hebben geen enquête 
ingevuld over hun eventuele zorgen. ‘Bent u voor of tegen het associatieakkoord met 
Oekraïne?’, daar kwam de referendumvraag op neer.  Het fundamentele ‘nee’ dat op deze 
vraag volgde, reduceren tot een paar zorgen die wel even weggepoetst konden wor-
den met een slinkse truc, is geen teken van betrouwbaarheid, het handelsmerk van de 
minister-president. Sterker nog, het ondermijnt het vertrouwen van de kiezer, zowel in 
de landelijke als Europese politiek. […] Ik had de uitkomst van het maandenlange over-
leg tussen Nederland en de andere lidstaten teleurstellend genoemd als ik niet van tevo-
ren lage verwachtingen had gehad. Wat de sp betreft was de enige zuivere optie geweest 
om direct een intrekkingswet naar de Kamer te sturen. Nu worden mensen bevestigd in 
hun gevoel dat in Brussel alles wel te regelen valt, met een glimlach en achterkamertjes-
deals. De trein dendert gewoon voort, net als na het grondwetreferendum. Het kabinet 
heeft, kortom, een belangrijke kans gemist om te laten zien dat Nederlandse burgers 
wel degelijk zeggenschap hebben over de kant die het opgaat met Europa. Dát zal de 
premier nog wel gaan voelen tijdens de verkiezingen van 15 maart. 
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De heer Monasch (Monasch): 
Vanavond bespreken we wellicht de grootste democratische farce van dit kabinet en 
die van premier Rutte in het bijzonder. Het Nederlandse volk was duidelijk bij het 
referendum, de spelregels waren duidelijk, een van de regeringsfracties was duidelijk: 
we accepteren de uitslag bij een rechtsgeldige uitkomst. Eerst krabbelde de Partij van 
de Arbeid terug, de partij zette haar afspraak met de kiezer bij het oud vuil. En daarna 
krabbelden partijen als d66 en GroenLinks terug. Partijen die voor referenda waren. 
Ze schrikken nu van de mening van de bevolking. Opeens schrappen ze referenda uit 
hun verkiezingsprogramma. Het verraad van elitair links is zelden zo geëtaleerd als in 
de afgelopen maanden op dit dossier. Opeens behoeft de zeggenschap van de burger 
niet meer: jullie mening bevalt ons niet, we sluiten ons van jullie af. Een gênante ver-
toning bij GroenLinks, d66 en Partij van de Arbeid.  […]

De heer Beertema (pvv): 
[…] Met het aannemen van deze wet hebben 2,5 miljoen tegenstemmers een slag ver-
loren. Ik heb het hier vaker gezegd: we hebben een slag verloren, maar de oorlog is 
nog lang niet voorbij. Die oorlog zullen wij uiteindelijk winnen, want wij staan aan 
de goede kant van de geschiedenis. De eu en haar ‘broodprofeten’– zo noem ik ze 
maar – staan aan de verkeerde kant, want overal komt het patriottische verzet tegen de 
Europese Unie op gang. Dat is het schrijven op de muur. De premier ziet het niet of wil 
het niet zien. Dat is buitengewoon onverstandig. […] 

De heer Verhoeven (d66):
Voorzitter. Dit is het zoveelste debat over het Oekraïnereferendum. Het is goed dat wij 
overal uitgebreid bij stil hebben gestaan afgelopen jaar, maar nu is het tijd om duide-
lijkheid te bieden. De inzet van mijn fractie is helder. We hebben voor dit Oekraïne-
referendum volop campagne gevoerd. We hebben voor en na de uitslag gezegd de 
uitslag serieus te nemen. We hebben het kabinet opgeroepen zo snel mogelijkheid 
duidelijkheid te geven. Het kabinet koos echter voor een andere procedure, richting 
een inhoudelijke oplossing. D66 heeft ook altijd een inhoudelijke oplossing gewild die 
recht deed aan de nee-stem.  […]

Mevrouw Thieme (pvdd):
De heer Verhoeven doet het nu voorkomen alsof hij alleen maar heeft gevraagd om 
snelle duidelijkheid van het kabinet, maar hij heeft de motie meeondertekend en daar 
voor gestemd, waarin het kabinet werd gevraagd te komen met een intrekkingswets-
voorstel. Wat is daarmee gebeurd? […] 

De heer Verhoeven (d66):
Ik denk dat ik deze vraag al een keer of tien heb beantwoord, maar ik doe dat graag nog 
een elfde keer. Daar staan wij hier immers voor. d66 heeft deze referendumwet ooit 
zelf gemaakt. In die wet staat dat je een intrekkingswet moet sturen op het moment 
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dat de uitslag daar aanleiding toe geeft. Daar hebben wij het kabinet om gevraagd. Het 
doel was om op die manier ruimte te creëren voor een inhoudelijke oplossing, want 
wij hebben altijd een inhoudelijke oplossing gewild. Toen zei het kabinet: dat doen wij 
niet. Het kabinet is aan de slag gegaan en negen maanden later kwam het kabinet, ter-
wijl er nog steeds geen intrekkingswet was gestuurd, met een inhoudelijke oplossing. 
Vervolgens heeft het kabinet ons gevraagd om daar serieus naar te kijken. d66 heeft 
toen gezegd: ja, daar willen wij serieus naar kijken. 

Mevrouw Thieme (pvdd):
d66 heeft direct na de uitslag van het referendum, waarin duidelijk werd dat de meer-
derheid van de bevolking vindt dat er een intrekkingswetsvoorstel moet komen, gezegd 
dat d66 de uitslag niet alleen serieus neemt, maar deze ook zal respecteren. Vervolgens 
stemt d66 in met een motie waarin het kabinet wordt verzocht om onmiddellijk, of zo 
snel mogelijk, te komen met een intrekkingswetsvoorstel, en ondertekent ook mede 
die motie. Ik begrijp niet hoe d66 zo kan draaien. […]

De heer Verhoeven (d66):
[…] Ik heb mevrouw Thieme nooit gezien in de zaaltjes waar de debatten plaatsvon-
den over dit verdrag. […] Mevrouw Thieme was ergens anders, denk ik, maar wij 
stonden in die zaaltjes en elke keer kwamen dezelfde vijf punten naar voren. […]  Wat 
doen we dus? We luisteren naar de bevolking door de zorgen van de bevolking, die 
voortdurend in al die zaaltjes geuit zijn, serieus te nemen. Dat doet het kabinet met 
deze oplossing. Wij vinden dus dat die recht doet aan de uitslag. […] 

Dit besluit […] komt tegemoet aan de belangrijkste zorgen van de kiezer bij het 
referendum. Geen lidmaatschap, mijnheer Beertema. Geen veiligheidsgaranties, mijn-
heer Van Bommel. Geen extra geld, mevrouw Thieme. Geen vrij verkeer, mijnheer 
Monasch. En een volle inzet op corruptiebestrijding, mijnheer Voordewind. […] De 
ontwikkelingen van de afgelopen maanden hebben alleen maar laten zien hoe belang-
rijk het is om als een eensgezind en daadkrachtig Europa te opereren. Poetin heeft 
gezelschap gekregen van Trump. Juist nu is een sterk Europa dus cruciaal, een sterk 
Europa dat vooruit wil en de hand uitsteekt naar degenen die dat ook willen. […]

Mevrouw Maij (pvda):
Vanaf het begin was het duidelijk: de Partij van de Arbeid was en is voorstander van 
een associatieakkoord met Oekraïne. In een tijd waarin instabiliteit en onveiligheid 
rondom ons, rondom Europa toenemen, vinden wij het belangrijk om een kwetsbare 
buur bij de hand te nemen en te ondersteunen. […] Het was tegelijkertijd duidelijk dat 
het referendum niet zonder gevolgen kon blijven. Daarom hebben wij het kabinet de 
ruimte gegeven om de belangrijkste bezwaren van de nee-stemmers een plek te geven. 
[…] Met de juridisch bindende verklaring die er nu ligt, is duidelijk en staat zwart-
op-wit dat er is tegemoetgekomen aan de bezwaren die door het neekamp duidelijk 
geventileerd werden. [….]  
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De heer Grashoff (GroenLinks):
De uiteindelijke afweging van GroenLinks is dat we gaan voor de inhoudelijke kant, 
de inhoudelijke voordelen en argumentatie ten gunste van dit associatieakkoord. 
Daarbij heeft de annex, de aanvullende verklaring, in zekere zin een rol gespeeld, 
hoewel wij beseffen dat die aanvullende verklaring voor veel stemmers uit het nee-
kamp niet voldoende zal zijn om hen te overtuigen. Maar in objectieve zin gaat 
zij wel in op de belangrijkste argumenten die in het debat rond het referendum 
genoemd zijn. Inhoudelijke argumenten zijn in deze aanvullende verklaring op een 
behoorlijke wijze weerlegd. […]

Mevrouw Thieme (pvdd):
Begrijp ik het goed dat GroenLinks er eigenlijk spijt van heeft dat zij de kiezer heeft 
beloofd dat het de uitkomst van het referendum zou respecteren? 

De heer Grashoff (GroenLinks):
Ik wil benadrukken dat onze kiezers, de GroenLinks-kiezers, in hoge mate zijn opge-
komen bij dit referendum en in een zeer overtuigende mate hebben gestemd voor het 
associatieverdrag. De vraag mag in dezen gesteld worden voor welke kiezers je precies 
staat: voor je eigen kiezers of voor de kiezers in het algemeen. In dit geval was dat een 
vreemd dilemma. De opkomst was niet meer dan net 30% en er was een meerderheid 
van ongeveer 60%, terwijl er vanuit onze eigen kiezersachterban en onze leden mas-
sieve steun was voor dit associatieverdrag. Uiteindelijk is ook heel belangrijk geweest 
dat onze leden met enkele duizenden op een congres zeer overtuigend hebben aange-
geven dat die inhoudelijke kant uiteindelijk de doorslag zou moeten geven. Ook dat 
is een aspect van democratie waaraan je je niet kunt onttrekken en waaraan wij ons 
overigens ook niet willen onttrekken.  […]

Mevrouw Thieme (pvdd):
Dan moet ik concluderen dat de partijdemocratie van GroenLinks prevaleert boven 
de democratie van een referendum. Dat geeft duidelijk aan dat GroenLinks binnen 
de partij misschien erg democratisch is, maar in feite lak heeft aan de democratie die 
wij tot stand hebben gebracht met de Referendumwet, waarbij de bevolking bij meer-
derheid het kabinet en het parlement mag adviseren door aan te geven hoe zij over 
bepaalde zaken denkt. Ik ben blij dat dat helder is: GroenLinks kiest dus voor partij-
democratie en niet voor de democratie van Nederland. 

De heer Grashoff (GroenLinks):
Ik ben ook blij dat mevrouw Thieme helder is, maar ik vraag mij af of het haar echt 
helder is. Wat het democratische principe betreft, is en blijft een raadgevend referen-
dum een raadgevend referendum. In die zin is er ten aanzien van de verantwoordelijk-
heid van het parlement dus geen woord Spaans bij en heeft het parlement gewoon het 
recht om daarover te stemmen. Daarnaast mag ik hopen dat de partijdemocratie bij 
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de Partij voor de Dieren van dien aard is dat mevrouw Thieme, als zij een duidelijke 
boodschap van haar leden meekrijgt, zich daar ook aan houdt, want anders zou ik 
ernstig gaan twijfelen aan de Partij voor de Dieren.  […]

Mevrouw Thieme (pvdd):
[…] Wie erover klaagt dat het populisme in aanhang groeit en dat het vertrouwen 
in Europa afneemt, zal zich in gemoede moeten afvragen of de oorzaak daarvan niet 
simpelweg ligt in het verraad van de middenpartijen. We zien zich een politiek spel 
voltrekken, met wisselende meerderheden in de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Het 
is politieke matchfixing met individuele leden van de Eerste Kamer die zijn schaduwen 
vooruitwerpt. Maar het resultaat is het enige wat telt voor het kabinet: de Europese 
partners niet dwarszitten en de Europese expansiedrift richting het oosten verder hel-
pen. De fractie van GroenLinks voelt zich niet langer gebonden aan eerdere beloften 
over het Oekraïnereferendum, omdat haar congres anders besloten heeft, en individu-
ele senatoren van het cda hebben al laten doorschemeren dat de Europese belangen 
zwaarder wegen. 

De kiezers wilden dit vrijhandelsverdrag niet, maar de minister-president zegt aan 
hun bezwaren tegemoet te komen via een juridisch bindende verklaring bij het ver-
drag. Hij meent daarbij de vrijheid te kunnen nemen om uit de diverse mogelijke rede-
nen achter het nee te kunnen shoppen, om het vervolgens te verkopen alsof hij daar-
mee recht doet aan de uitslag van het referendum. Het is niet meer dan een politieke 
houdini-act om de kiezers in verwarring te brengen. Dat zal overigens niet lukken. Die 
voorspelling kan ik doen zonder kristallen bol.  […]

De heer Ten Broeke (vvd):
[…] Het resultaat is toch het wachten waard. Zowel tijdens de campagne als daarna 
heb ik geprobeerd mijn oor te luisteren te leggen. Ik ben het debat met velen aange-
gaan, met voor- en tegenstanders van het verdrag. […] Met het onderhandelingsre-
sultaat van premier Rutte is dan nu een juridisch bindend besluit genomen door de 
Europese Unie. Daarmee doen we naar de overtuiging van de vvd recht aan de belang-
rijkste zorgen van de tegenstanders, maar wel op een manier waarmee we de veiligheid 
en de geopolitieke belangen van ons land en de eu beschermen.  […]

De heer Beertema (pvv):
De enige passende oplossing was geweest: een intrekkingswet op dag één na de uitslag 
van het referendum. U weet dat heel goed, wat u hier ook staat te praten en ondanks 
het feit dat u ons van van alles staat te beschuldigen. Dat was de enige democratische 
weg geweest, mijnheer Ten Broeke, en niets anders dan dat. 

De heer Ten Broeke (vvd):
Van de partij van de heer Beertema laat ik mij helemaal geen lesjes over democratie 
aanleunen en al zeker niet over een wet die hier is aangenomen, zijnde de referendum-
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wet, waarop met koeienletters stond: adviserend. Die term moet u maar eens op u laten 
inwerken.   […] De manier waarop het kabinet met dit referendum is omgegaan, past 
in de Nederlandse politieke traditie. In die traditie wordt van oudsher rekening gehou-
den met minderheden. Hier geldt de traditie van samenwerking, van het steeds weer 
opnieuw proberen om verschillen te overbruggen en het zoeken naar overeenkomsten 
tussen ieders belang. […] Als een premier leiderschap toont, geldt dat hij binnen- en 
buitenlandse belangen moet zien te verdedigen. Bovendien moet de uitspraak van 
Tweede Kamer en de senaat worden verzoend met de uitspraak van het referendum op 
een manier die vertrouwen geeft aan exporterende ondernemers die de basis onder onze 
welvaart vormen, al eeuwenlang. Dat vertrouwen zal gecombineerd moeten worden met 
het terugwinnen van het vertrouwen van afhakende kiezers. Ik realiseer mij heel goed dat 
dat vandaag nog niet is gebeurd. Maar ik en mijn fractie vatten onze taak als volgt op: je 
moet altijd je oor te luisteren leggen. Maar dat is niet hetzelfde als je oren laten hangen. 

De heer Omtzigt (cda):
[…] Natuurlijk kun je de uitslag van een raadgevend referendum, dat niet juridisch 
bindend is, naast je neerleggen, maar democratisch gezien kan dat niet. Op basis van 
deze overwegingen blijven wij van mening dat we tegen het associatieverdrag moeten 
stemmen en dat er dus niet geratificeerd kan worden. 

[…] Wat mij buitengewoon verwondert, is niet dat partijen voor of tegen zijn, 
maar dat deze partijen en de regering gedraaid zijn op basis van het inlegvelletje. Het 
inlegvelletje als zodanig is namelijk volstrekt, maar dan ook volstrekt leeg.  […]

De heer Ten Broeke (vvd):
Ik interrumpeer nu gewoon even om de positie goed te bepalen. Heb ik nog steeds van doen 
met de heer Omtzigt als vertegenwoordiger van de christendemocraten in deze Kamer die 
een voorstander zijn van representatieve democratie en een tegenstander van referenda? 
Klopt dat? Zijn de heer Omtzigt en de rest van zijn fractie die mening toegedaan? 

De heer Omtzigt (cda):
Wij zijn geen voorstander van referenda, maar als je die houdt, kun je de uitslag niet 
zomaar negeren. 

De heer Ten Broeke (vvd):
Dat is waar, maar als je tegelijkertijd voorstander bent van de representatieve demo-
cratie, dan word je geacht om dat te wegen. Dan moet je dus gaan interpreteren waarop 
het ‘nee’ gebaseerd is. Wat de heer Omtzigt nu doet, is zeggen: dat inlegvelletje, die 
verklaring die is opgesteld, verandert niets aan het verdrag. Hij was al voor het verdrag. 
Dan kom je dus voor de keuze te staan om het verdrag waar je voor bent, te verwerpen. 
Dat gaat het cda straks doen. De heer Omtzigt is een voorstander van de represen-
tatieve democratie. Wat heeft de heer Omtzigt dan gedaan om te wegen? Hij moet 
immers de afweging maken tussen een nee-stem en zijn eigen voorstem.
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De heer Omtzigt (cda):
De afweging is gemaakt door de meer dan 4 miljoen Nederlanders die zijn gaan stem-
men bij dat referendum. Wij hebben net als een aantal andere partijen gezegd dat we 
die uitslag zouden volgen. Sterker nog, we hebben voor het referendum tot drie keer 
toe – twee keer schriftelijk en een keer mondeling – aan de premier gevraagd wat er zou 
gebeuren bij een ‘nee’, zodat mensen ook zouden weten wat er in dat geval gebeurt. Daar 
is toen geen antwoord op gekomen. Wij hebben gezegd: wij volgen de uitslag. Daarop 
heb ik iets heel vreemds gezien: namelijk dat een aantal mensen hier in de Kamer in één 
keer denkt dat dit inlegvelletje, zoals de heer Ten Broeke het nu ook terecht noemt, ook 
maar iets aan welke werkelijkheid dan ook zou veranderen. Quod non! […]  

De heer Ten Broeke (vvd):
[…] Als de heer Omtzigt met ons mee campagne zou hebben gevoerd, zou hij ook 
hebben gemerkt dat heel veel mensen zeggen: het gaat ons niet om het verdrag, het 
gaat ons erom dat we niet vertrouwen dat er niet straks toch nog iets achter weg komt. 
Dat wordt hier weggenomen, maar dat wuift de heer Omtzigt weg. Ik constateer dat 
de heer Omtzigt, die zegt nog steeds een voorstander te zijn van de representatieve 
democratie, niet alleen zijn wegende taak hier terzijde legt, maar ook van een advi-
serend referendum de facto een bindend referendum maakt. Dat is toch wel een heel 
interessante figuur in de geschiedenis van de christendemocratie. 

De heer Omtzigt (cda):
[…] De heer Ten Broeke wil het over de christendemocratie hebben, maar de partij van 
de heer Ten Broeke is de partij die voor de verkiezingen deed alsof je € 1000 zou krijgen en 
die voor de verkiezingen deed alsof de hypotheekrente veilig zou zijn. Voor de verkiezingen 
zei de vvd dat je geen steun aan Griekenland zou geven als je op de vvd zou stemmen. Na 
de verkiezingen gebeurde precies het tegenovergestelde. Daarom heb ik de premier ook 
gevraagd: als er politici zijn die voor de verkiezingen iets riepen wat zij helemaal niet waar 
konden maken en wat niet eens op papier stond, betekent dat dan dat de uitslag ongeldig 
is? Gaat de vvd mij de maat nemen ten aanzien van de vraag of ik de uitslag van een refe-
rendum mag respecteren? Lachwekkender dan dat moet het eigenlijk niet worden. 

De heer Ten Broeke (vvd):
[…] De heer Omtzigt valt in zijn antwoord terug op een aantal verkiezingsleuzen, 
maar ik kan alleen maar zeggen: ik kan niet wachten totdat ik de heer Omtzigt tegen-
kom om alle gebroken beloften van deze vakantievierende oppositiepartij van de afge-
lopen vier jaar in elk zaaltje aan de orde te stellen.  […]

De heer Verhoeven (d66):
[…] De heer Omtzigt kan hier een uur uitleggen wat er allemaal aan de hand is, maar 
ik ben benieuwd naar iets anders waar hij dan ook maar eens duidelijkheid over moet 
geven. Hij haalde net hard uit naar de vvd. Dat kan ik op zich waarderen. Maar over 
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duidelijkheid voor en na de verkiezingen gesproken ... Het cda is hier toch ook ontzet-
tend dubbelhartig bezig door in de Tweede Kamer stoer te doen, terwijl iedereen weet 
dat na de verkiezingen op 15 maart, als dit behandeld wordt in de Eerste Kamer, juist 
het cda deze wet aan een meerderheid zal helpen? Dat weet toch iedereen? Kan de heer 
Omtzigt daar eens op ingaan? Kan hij daar eens duidelijkheid over geven? 

De heer Omtzigt (cda):
[…] De Tweede en de Eerste Kamer worden allebei zonder last gekozen. Zij maken 
hun eigen afweging. De reden dat dit verdrag nu wordt behandeld, komt niet door 
vertraging van de kant van de cda-fractie. Wij hebben niet voor deze timing gekozen. 
Dit kabinet heeft die timing gekozen, want het kabinet heeft er negen maanden over 
gedaan om een wetsvoorstel in te dienen. 

De heer Verhoeven (d66):
[…] De heer Omtzigt doet met zijn inhoudelijke verhaal net alsof hij de enige is die 
weet hoe het in elkaar zit. Hij houdt een verhaal in de trant van: we moeten de kiezer 
niet voor de gek houden, we moeten niet doen alsof. Als je het echter bestaat om in 
de Tweede Kamer te zeggen dat je fractie tegen iets gaat stemmen, maar dat je even op 
de verkiezingen wacht omdat je dat goed uitkomt, en dat je fractie in de Eerste Kamer 
vervolgens de fractie is die het kabinet aan een meerderheid helpt, dan houd je de 
kiezer op een verschrikkelijke manier voor de gek. Je zegt dan voor de verkiezingen 
namelijk iets anders dan na de verkiezingen. Dan pleeg je het grootste kiezersbedrog 
dat zo ongeveer te bedenken is. 

De heer Omtzigt (cda):
[…] Wij hebben niets te maken met de planning van een wetsvoorstel. Daar gaat de 
regering over. Ik weet ook niet wat de cda-fractie in de Eerste Kamer gaat doen. Die 
fractie is onafhankelijk. Ik zeg er in alle eerlijkheid wel bij dat ik hoop dat die fractie 
onze lijn zal volgen. […]

De heer Voordewind (ChristenUnie):
[…] De regering wil recht doen aan zowel de uitkomst van het raadgevend referendum 
als aan het belang van de associatieovereenkomst. Mijn fractie concludeert dat er na 
acht maanden niets is veranderd aan de overeenkomst. Er is alleen op een rij gezet 
waar de overeenkomst niet over gaat. Daarmee wordt de nee-stem feitelijk genegeerd. 
Ik kan geen andere conclusie trekken. […] Je moet recht doen aan de nee-stem tegen 
de overeenkomst. Anders voed je het wantrouwen tegen de politiek. Dat zal de kloof 
tussen de burger en de politiek verder verdiepen en het draagvlak voor de Europese 
samenwerking verder doen afbrokkelen. Alles afwegend kan de ChristenUnie niet 
instemmen met de goedkeuringswet. […]
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Minister Rutte:
Dit is zeker niet de eerste keer dat we hier in de Kamer over dit onderwerp spreken. Ik 
merkte bij een paar Kamerleden enige vermoeidheid en bij andere juist een hernieuwd 
enthousiasme. […] Ik wil toch beginnen met heel kort nog een keer de context te 
schetsen waarin dit debat plaatsvindt. […]  Er is wel iets aan de hand in de wereld. Er is 
grote instabiliteit. We zien de situatie in Amerika met de nieuwe Amerikaanse regering. 
We nemen kennis van de blijvende spanningen tussen Rusland en Oekraïne, van de 
bezetting van de Krim en de bemoeienis met de situatie in Oost-Oekraïne. We zien de 
situatie in Noord-Afrika, in het bijzonder in Libië en Egypte. Er is grote bezorgdheid 
over de ontwikkelingen in het Midden-Oosten Vredesproces. En we hebben natuurlijk 
ook de aanhoudende strijd tegen isis, maar ook de buitengewoon zorgelijke situatie 
in Syrië. Tegen die achtergrond acht de Nederlandse regering het haar taak om ervoor 
te zorgen dat Nederland stabiel en veilig blijft. Daar hoort bij dat Nederland lid is van 
internationale organisaties en verenigingen, zoals de Europese Unie en de navo, die 
de regering en ons land helpen om stabiel en veilig te blijven. Daar hoort dan ook wel 
bij dat wij in Nederland altijd ons best doen om te investeren in dat lidmaatschap en 
in die verenigingen. Tegen die achtergrond was en is de regering van mening dat het 
zomaar met slanke hand verwerpen van het associatieverdrag met Oekraïne, niet bij-
draagt aan de noodzakelijke Europese eenheid richting Moskou en Rusland.  Daarom 
hebben wij gezocht naar een oplossing waarbij wij enerzijds kunnen voorkomen dat 
wij die Europese eenheid doorbreken, en wij er anderzijds voor kunnen zorgen dat wij 
zo goed mogelijk een antwoord formuleren op de zorgen die tijdens de discussie in de 
aanloop naar het referendum in de Nederlandse samenleving naar voren kwamen en 
die, zo bleek uit de uitslag, uiteindelijk ook de doorslag hebben gegeven. Wij menen 
dat wij zo’n antwoord hebben geformuleerd met dit besluit van de staatshoofden en 
regeringsleiders in het kader van de Europese Raad bijeen.  […]

De heer Verhoeven (d66):
[…] Wat het afgelopen jaar gebeurd is verdient geen schoonheidsprijs. Daar ben ik het 
mee eens. […] Maar de afbraakpolitiek die we het afgelopen jaar hebben gezien, is nog 
veel erger. Eerst zijn er leugens verspreid. Er zijn voortdurend dingen beweerd over 
dingen die niet uit het verdrag voortkwamen. Vervolgens is gezegd dat de oplossing die 
het kabinet aandraagt om die leugens en interpretaties weg te nemen, inhoudelijk niets 
verandert aan het associatieakkoord. Dat klopt, want het is bedoeld om de leugens die 
zijn verspreid, te ontkrachten, zodat de bevolking niet meer de zorgen heeft die er wel 
zijn gekomen door wat er allemaal gezegd is. […]

De heer Ten Broeke (vvd):
[…] Ik kan het de heer Verhoeven alleen maar nazeggen: in de campagne hebben 
we te maken gehad met een ongelooflijke hoeveelheid fabels. Er is een fantastische 
fabeltjeskrant verspreid, door verschillende partijen, die ik hier niet nog een keer zal 
aanhalen. Dat betreft exact de onderwerpen die in de juridisch bindende verklaring 
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staan, maar vandaag moeten degenen die in de campagne vergeefs probeerden om 
het verdrag uit te leggen ineens aanhoren dat het niet gaat om de angsten, maar 
om wat precies in het verdrag staat.  Had ik dat maar tijdens de campagne gehoord. 
Had ik maar tijdens de campagne eens een keer van pvv, sp of Partij voor de Die-
ren gehoord dat er geen lidmaatschap kan voortvloeien uit dit verdrag. Nu moeten 
ook 27 andere lidstaten dat zeggen. Dat is het fundamentele verschil. Om die reden 
zeggen wij ja tegen het associatieverdrag, zoals we al deden, maar we vinden de aan-
vulling wel degelijk een verrijking. 

De heer Omtzigt (cda):
[…] Ik heb nog één vraag openstaan. Is het in zijn algemeenheid nodig om een indruk 
die politici wekken tijdens een verkiezingscampagne, bijvoorbeeld door bepaalde 
beloftes te doen en bepaalde dingen te zeggen, te corrigeren met een verklaring? Ik zou 
die vraag graag beantwoord zien door de minister-president.  […]

Minister Rutte:
Wat betreft de laatste vraag van het cda, van de heer Omtzigt, zoek ik even naar wat hij 
nou wil. Het kabinet heeft namelijk nooit gezegd dat het zomaar de uitslag zou over-
nemen. Dat is nooit het standpunt van het kabinet geweest. We hebben altijd gezegd 
dat we de uitslag zullen wegen. De letterlijke tekst die ik gebruikte op 6 april ’s avonds 
in een eerste reactie was: we kunnen nu niet zonder meer ratificeren. Ik weet niet waar 
de heer Omtzigt naar zoekt, maar dat zou mijn reactie zijn op zijn vraag.  […]

De heer Omtzigt (cda):
Ik had gehoopt van een van de collega’s of van de premier te horen welke uitspraken 
van welke politici er nou precies rechtgezet zijn met het inlegvel. Verder is mijn vraag 
aan de premier of, wanneer er een verkeerde indruk gewekt is, dat achteraf recht gezet 
moet worden. Deze premier heeft voor de verkiezingen indrukken gewekt over steun 
aan Griekenland, over hypotheekrenteaftrek, over € 1000 terug... De lijst is te lang, dus 
u zult mij waarschijnlijk afkappen, voorzitter. Kennelijk moet dat alles met verklarin-
gen rechtgezet worden. Dus welke politicus heeft iets gezegd wat rechtgezet moet wor-
den? Is er één politicus hier geweest die gezegd heeft dat dit verdrag het kandidaat-lid-
maatschap geeft? Dat doet dat verdrag namelijk niet en dus is die uitleg onnodig. Dan 
mijn tweede vraag: is het nodig om wanneer er verkeerde indrukken worden gewekt 
door politici, die later recht te zetten? Als dat zo is, ben ik wel benieuwd wanneer dat 
gaat gebeuren. 

Minister Rutte:
We hebben dat uitgebreid besproken in eerdere debatten. […] Ik heb wat betreft het 
Nederlandse toneel gewezen op heel veel uitspraken die zijn gedaan door politici die 
te maken hebben met de vier, vijf grieven die geadresseerd zijn in het besluit van de 
Europese staatshoofden en regeringsleiders. […]
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De heer Omtzigt (cda):
Ik wacht nog op het antwoord op de vraag of wij nog een in- of uitlegvelletje krijgen 
van de premier. 

Minister Rutte:
Dat ga ik doen zodra ik van de heer Omtzigt een verklaring krijg waarom hij en zijn 
partij in de afgelopen vijf jaar afwezig waren om dit land uit de crisis te halen. Dank 
u wel. 

De voorzitter:
Mijnheer Omtzigt, u mag kort reageren. 

De heer Omtzigt (cda):
Voorzitter. Ik doe mijn werk als parlementariër in het controleren van deze regering. Ik 
had verwacht dat u als voorzitter deze opmerking niet serieus zou nemen. De premier 
is geen enkele belofte van zichzelf nagekomen. Het enige verweer dat hij dan heeft 
richting de oppositie is dat wij afwezig zouden zijn. Dat is een affront voor het werk. 
De minister-president hoeft het niet met mij eens te zijn. Dat is hij ook niet met de 
heer Van Bommel. Maar ik vraag of er een uitleg komt. En dat weglachen is echt een 
belediging voor heel Nederland.  […]

Minister Rutte:
Om de belangrijkste doelstelling van het kabinet te realiseren, moet je wel verantwoor-
delijkheid nemen en niet een verantwoordelijkheidsvakantie houden, zoals het cda de 
afgelopen vijf jaar heeft gedaan.
 
De voorzitter:
Nee. 

Minister Rutte:
Ik meen dat het debat hiermee toch meer richting de verkiezingscampagne gaat. Dat is 
leuk. Daar kunnen we nog even over doorgaan... 

De voorzitter:
Nee. 

Minister Rutte:
... maar volgens mij moeten we dat op een andere plek doen. 

De voorzitter:
Ook de premier hoort zich aan het onderwerp te houden. 
De algemene beraadslaging wordt gesloten. 

JAN  WILLEM BROUW E R
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BRONDOCUMENT

Burgerpost met pantoffels voor  

pvda-voorzitter Ko Suurhoff, maart 1961 
 
‘Is dit serieus, zijn het querulanten of steekt er politiek achter?’1 

Vincent van de Griend

Begin 1961 werd pvda-voorzitter en Tweede Kamerlid Ko Suurhoff ‘verrast 
met een postpakket, waarin zich twee oude sloffen bevonden, afgetrapt en 
met kapotte zolen’.2 Nu was het ontvangen van post als zodanig geen uitzon-
derlijke gebeurtenis voor de partijvoorzitter. Sinds oktober 1960 had Suurhoff 
al ruim vijfduizend brieven gekregen. Ook zijn opvolgers, de voorzitters Sjeng 
Tans en Anne Vondeling, ontvingen jaarlijks zulke aantallen. Deze poststroom 
bestond voor een belangrijk deel uit brieven afkomstig vanuit de bevolking, 
ook wel ‘burgerbrieven’ genoemd. Anders dan bij verkiezingen of massade-
monstraties, bood het schrijven van een brief de mogelijkheid aan ‘gewone’ 
burgers om direct in contact te treden met hun vertegenwoordigers. Boven-
dien konden briefschrijvers op het lege briefpapier hun boodschap of verzoek 
naar eigen inzicht uiteenzetten. De burgerbrieven varieerden qua inhoud dan 
ook van uitgebreide politieke commentaren tot verzoeken om gesigneerde 
portretfoto’s van politici. 

Doorgaans krijgen deze brieven weinig aandacht in de politieke geschied-
schrijving. Door hun alledaagse karakter worden ze beschouwd als weinig bete-
kenisvol voor het verloop van de politieke geschiedenis, die zich voornamelijk 
op het niveau van de elite zou afspelen. Recentelijker hebben Duitse en Bel-
gische historici echter aangetoond dat burgerbrieven wel degelijk waardevolle 
informatie bevatten.3 In hun werk bestuderen zij de brieven als stemmen van 
het volk die verwachtingen en oordelen over het werk van volksvertegenwoor-
digers weerspiegelen. Politici haakten in op het commentaar of confronteerden 
burgers met alternatieve opvattingen. De brieven geven zodoende inzicht in een 
interactie waarin politieke representatie gestalte kreeg. In Nederland is echter 
nog nauwelijks onderzoek gedaan naar burgerpost, terwijl verschillende per-
soons- en partijarchieven brieven bevatten die nieuw licht kunnen werpen op 
de dagelijkse praktijk van politieke representatie in Nederland.4

Een analyse van de brief die de bovengenoemde pantoffels begeleidde (zie 
afbeelding), illustreert de politieke betekenis van zulke ogenschijnlijk triviale 
post. In de brief wees een invalide echtgenote van een gepensioneerde man 
verontwaardigd op hun armoedige situatie als gevolg van het uitblijven van 
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toereikende bijstand.5 Nadat de plaatselijke Sociale Dienst haar klacht had 
genegeerd, richtte ze zich tot de partijvoorzitter in de hoop dat hij zijn invloed 
zou aanwenden om haar situatie te verbeteren. Om Suurhoff ook daadwerke-
lijk tot actie te bewegen, speelde ze bewust in op het imago van de PvdA als 
de politieke voorvechter van de belangen van kwetsbare sociale groepen, zoals 
werklozen, ouderen en arbeidsongeschikten.6 De briefschrijfster merkte op te 
‘leven van Drees’, wat betekende dat zij een ouderdomsuitkering ontving die 
in de volksmond was vernoemd naar Willem Drees, de voormalige premier en 
pvda-leider. Drees had de naoorlogse opbouw van de sociale zekerheid geleid, 
en de schrijfster richtte zich specifiek tot Suurhoff die als minister van Sociale 
Zaken nauw betrokken was geweest bij de instelling van de aow. De versleten 
pantoffels dienden als overtuigend bewijs dat het geen ‘flauwekul’ was.

 Voor Suurhoff was het echter allerminst duidelijk of het ging om een grap 
of een serieuze klacht. Daarom vroeg hij een plaatselijke pvda-vertegenwoor-
diger om poolshoogte te nemen. Die berichtte dat de situatie geheel anders 
lag dan in de brief was voorgesteld. Uit inlichtingen van verschillende instan-
ties en personen bleek dat het betreffende echtpaar alle financiële en materiële 
hulp herhaaldelijk verkwistte. Er was geen sprake van onrechtvaardige tekort-
komingen in de sociale voorzieningen, waarvoor de pvda zeer bereid was in 
actie te komen.7 In plaats daarvan zou de oorzaak bij de mateloosheid van de 
man en vrouw zelf liggen. Dit was voor de partijvoorzitter reden genoeg om de 
pantoffels ‘zonder meer’ terug te sturen, tot ontsteltenis van de briefschrijfster.8 

Hoewel Suurhoffs argwaan suggereert dat hij het behandelen van burger-
brieven als last ervoer, laat het onderzoek dat hij instelde naar de achtergrond 
ervan tegelijkertijd zien dat hij burgerpost serieus nam. De sloffen en het beroep 
op het politieke zelfbeeld van de partij dwongen Suurhoff om zijn dagelijkse 
werkzaamheden te onderbreken en zich te verdiepen in de omstandigheden van 
een burger buiten het centrum van de politieke macht. Sjeng Tans zou daar later 
over opmerken dat een bestuurder het nu eenmaal aan zijn imago ‘verplicht’ is 
om de klachten van burgers aandachtig te bestuderen: ‘[J]e moet altijd maar 
denken: vooruit maar weer, je kunt nooit weten!’9 Hoe alledaags ook, een volks-
vertegenwoordiger kan niet zomaar voorbijgaan aan de stem van het volk. 

Transcript

E.E. veen. 27.3.’61. 

Geachte heer-Minister J. Suurhoff. 

Hier bij zijn wij zoo vrij om u dit te zenden ja het is van het mooiste. Maar hier kan 
men tocht heus niet meer mee lopen.  
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Brief van een burger aan minister Suurhoff, 27 maart 1961 [iisg amsterdam, archief pvda,  
correspondentie suurhoff]
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Wij haden aangevraag en kregen we deze brief van de sociale zaken. Mijn man nog ik 
hebben beslis niets anders. 

Ik had om wat lakens en slopen aan gevraag maar van alles niets. Ja en dekens hebben 
wij zo groot nodig daar wij met oude jassen over ons heen ligen. Had ik een hoop 
dat er een postwizel zou komen en had ik dezen brief al klaar ligen voor om door te 
sturen.  
 
Nu is alles voor niets. 
 
Weet u hier wat op te vinden. Wel haden wij de schoenen met één terug dat het geen 
vlouwekul is ziet uw zelf heer Suurhoff.  

Gaarnen met spoed de schoene terug. Wij leven van Drees. Mijn man is 72 jaar oud 
en ik zelf als Inverlide bena 56 jaar. In afwachting of er uitkomst komt.
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UIT DE NOTULEN VAN DE MINISTERRAAD

 
 
d66 is de vvd-spelletjes beu

De kwestie-Bouterse, 26-27 augustus 1997

Hilde Reiding

Inleiding

De door Justitie in gang gezette arrestatie van de Surinaamse ex-legerleider Desi 
Bouterse is vorige maand in Brazilië op het laatste moment verhinderd na tussen-
komst van de minister van Buitenlandse Zaken Van Mierlo vanaf zijn vakantie-
adres. De aanhouding bleef achterwege nadat minister Sorgdrager (justitie) tele-
fonisch Van Mierlo op zijn vakantieadres had gevraagd of hij akkoord ging met 
arrestatie. Dit is vernomen van hoge ambtelijke justitiële bronnen.1

Deze onthulling van nrc Handelsblad in augustus 1997 deed de politieke temperatuur 
in Den Haag hoog oplopen en leidde op de eerste dag na het zomerreces van de Tweede 
Kamer tot crisisdreiging in het kabinet.

Wat was er aan de hand? Begin jaren negentig was in Nederland een grootschalig 
justitieel onderzoek begonnen naar de drugssmokkel van Suriname naar Nederland. 
Het onderzoek leverde bewijs op van de betrokkenheid van oud-legerleider Desi Bou-
terse. Dat was pikant, want Bouterse was een prominente figuur in de Surinaamse 
politiek. Dat weerhield het Openbaar Ministerie er niet van om in juni 1997 via Inter-
pol een internationaal verzoek tot voorlopige aanhouding en uitlevering te laten uit-
gaan. Omdat Suriname een grondwettelijk verbod tot uitlevering van zijn eigen bur-
gers kent, kon Bouterse alleen worden opgepakt wanneer hij zich in het buitenland 
bevond. Dit nu was het geval op 18 juli 1997: een Nederlandse ambassademedewerker 
had Bouterse gezien op een vlucht van Paramaribo naar Brazilië. Het Openbaar Minis-
terie reageerde direct en zette alles in het werk om Bouterse te laten oppakken in Bra-
zilië. Overleg tussen de minister van Justitie, Winnie Sorgdrager (d66), en de minister 
van Buitenlandse Zaken, Hans van Mierlo (d66), leidde echter tot de beslissing geen 
actie te ondernemen.2 

De indruk die door de berichtgeving een maand later ontstond was die van een 
minister van Justitie die in één telefoongesprek was overruled door haar partijleider. 
Het beeld ontstond ook dat overwegingen van buitenlands-politieke aard de rechts-
gang hadden doorkruist. Dit was extra pijnlijk, omdat minister Van Mierlo net toen 
nrc Handelsblad met dit bericht naar buiten kwam in Rio de Janeiro een ontmoe-
ting had met de Surinaamse president, Jules Wijdenbosch. Van Mierlo hoopte door 
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middel van een persoonlijk gesprek de schade enigszins te kunnen herstellen die de 
Nederlands-Surinaamse relaties door de kwestie hadden opgelopen en uit te leggen 
waarom de Nederlandse regering niet kon voldoen aan Wijdenbosch’ verzoek het aan-
houdingsverzoek tegen Bouterse in te trekken. In Nederland waren politiek en recht-
spraak immers gescheiden circuits, zo legde hij ook uit in de media.3 Dit leek nogal 
in tegenspraak met hetgeen nu in de krant werd beweerd. Geen wonder dus dat de 
Tweede Kamer opheldering eiste.

Het politieke debat

Op 22 augustus, een dag na de publicatie in nrc Handelsblad, kwam de ministerraad 
bijeen. Er werd uitvoerig over de kwestie gesproken. Ter vergadering bleken vooral de 
vvd-ministers erg kritisch te zijn over de handelswijze van Sorgdrager en Van Mierlo. 
Zoals de laatsten later ook in de Tweede Kamer uitlegden, waren zij ervan overtuigd 
dat de kans dat Brazilië daadwerkelijk aan de arrestatie en uitlevering van Bouterse zou 
meewerken nihil was. De zaak lag daar heel moeilijk: het ging voor Brazilië immers 
om een politicus uit een bevriend buurland die inmiddels zelfs tot minister van staat 
was benoemd. Een diplomatiek massageproces van Nederland in Brazilië zou de kans 
op succes in de toekomst wellicht kunnen vergroten, maar wanneer dat land nu gefor-
ceerd werd en weigerde, zou die weg voor lange tijd worden geblokkeerd. Het zou dan 
ook voor andere buurlanden gemakkelijker worden medewerking aan de Nederlandse 
rechtsgang te weigeren. De bewegingsruimte van Bouterse zou daarmee worden ver-
groot en de kans hem ooit achter de tralies te krijgen juist verkleind. Het leek Van 
Mierlo en Sorgdrager daarom beter Brazilië nog niet te vragen Bouterse te arresteren.4

De vvd-ministers waren echter van mening dat wel een poging tot arrestatie 
gewaagd had moeten worden, zelfs al was de kans op succes niet groot. Niet geschoten 
was immers altijd mis. Ook vroegen ze zich af wiens competentie het nu eigenlijk 
was om hierover te besluiten: die van de minister van Justitie, of die van de minister 
van Buitenlandse Zaken?5 Sorgdrager erkende dat het aan het om, politie en burgers 
moeilijk uit te leggen zou zijn als een volgende keer weer besloten zou worden om 
te wachten op een gunstiger moment, maar benadrukte dat zij en Van Mierlo geza-
menlijk tot dit besluit gekomen waren. Van Mierlo verlangde bovendien steun van het 
kabinet voor hun beslissing: als hij daarop niet kon rekenen, zou er een problematische 
situatie ontstaan.6 

Op 26 augustus, de dinsdag na de ministerraadsvergadering, vond het Kamerdebat 
over de kwestie plaats. Hoewel van tevoren duidelijk was dat er een precaire politieke 
situatie zou ontstaan als de meerderheid van de Tweede Kamer zou betwisten dat er in 
situaties zoals deze een nadere afweging gemaakt moest worden over een verzoek tot 
aanhouding, zoals uit de hierna gepubliceerde notulen blijkt, besloot de vvd-fractie 
juist dat ter discussie te stellen. De vvd-fractie beoordeelde bij monde van woordvoer-
der Frans Weisglas de ‘inmenging van de minister van Buitenlandse Zaken in de door 
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het openbaar ministerie genomen beslissing’ als ongewenst.7 Het justitiële en politieke 
traject wat hem betrof mochten niet door elkaar lopen. Pijnlijk was ook het antwoord 
dat de vvd-woordvoerder gaf op de vraag van de cda-fractie of hij het gevoerde beleid 
afwees. Een echte ontkenning was het niet toen hij zei: ‘De situatie die zich op 18 juli 
heeft voorgedaan, is, zoals ik al heb gezegd, niet voor herhaling vatbaar.’8 

De cda-fractie liet de kans om de spanning binnen de coalitie nog wat op te voeren 
niet aan zich voorbijgaan en diende in de tweede termijn twee moties in. De eerste 
motie was een motie van afkeuring tegen de minister van Justitie, die in de Tweede 
Kamer al vaker zwaar onder vuur gelegen had. De tweede cda-motie had betrekking 
op de minister van Buitenlandse Zaken: deze werd verzocht ‘zich niet meer op deze 
wijze te bemoeien met de opsporing van Bouterse’.9 Voor die laatste motie verwachtte 
cda-fractievoorzitter Jaap de Hoop Scheffer op grond van de woorden die Weisglas in 

Minister Winnie Sorgdrager van Justitie en minister Hans van Mierlo van Defensie tijdens het  
plenaire debat over de zaak-Bouterse, 26 augustus 1997 [anp - toussaint kluiters]
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de eerste termijn gesproken had ‘buitengewoon veel en krachtige steun van de vvd’.10 
Zover kwam het niet, maar wel zei Weisglas dat wanneer zich weer een kans zou voor-
doen Bouterse ergens op te pakken, daadwerkelijk tot een arrestatieverzoek zou moe-
ten worden overgegaan. Ruimte voor andere overwegingen liet hij dus niet.11

De maat is vol

Zoals blijkt uit de hier volgende notulen schoot dit Van Mierlo en Sorgdrager in het 
verkeerde keelgat. Ook de suggestie dat Bouterse in de cel zou hebben gezeten als zij 
anders gehandeld hadden viel verkeerd. Van Mierlo vroeg om een schorsing van het 
debat en wilde kabinetsberaad. Hoewel premier Kok in de media verklaarde niet van 
tevoren te hebben geweten dat Van Mierlo de zaak op scherp wilde stellen,12 blijkt uit 
de notulen dat al voor het debat was afgesproken dat kabinetsberaad nodig zou zijn als 
een Kamermeerderheid Van Mierlo niet de ruimte wilde geven zijn rol in deze kwestie 
te spelen. De verwachting was echter dat het zover niet zou komen. 

Onder leiding van Frits Bolkestein was een afstandelijke houding van de vvd-frac-
tie tot het kabinet al langere tijd de gewoonte. Bij tijd en wijle had dat wel tot het nodige 
vuurwerk geleid, maar zelden tot echte politieke problemen.13 Toch leidde de houding 
van de vvd-fractie, zeker met de verkiezingen in het vooruitzicht, tot irritatie bij d66. 
‘Krassen, krassen, krassen,’ zeiden ze volgens de Volkskrant bij d66 over het getreiter 
van de vvd dat de d66-ministers ten deel viel. ‘Na drie jaar van afwisselend op de kast 
zitten, lachend afdoen en lijdzaam ondergaan was nu, in de kwestie rond de arrestatie 
van de Surinaamse ex-legerleider Bouterse de maat vol’, zo beschreef het dagblad de 
sfeer in de Tweede Kamerfractie van d66.14 Van Mierlo had zich al het nodige moeten 
laten welgevallen; in een aantal gevoelige kwesties had de vvd zich behoorlijk wat kri-
tiek gepermitteerd.15 Dit keer overspeelde de vvd-fractie haar hand; Weisglas ging te 
dicht langs de vooraf getrokken grenzen. Weliswaar steunde hij de motie van het cda 
over de rol van de minister van Buitenlandse Zaken niet, materieel gezien nam hij er 
ook geen afstand van. 

De hier gepubliceerde notulen laten de woede hierover bij de betrokken d66- 
ministers duidelijk zien. Tegelijkertijd valt uit die stukken ook op te maken dat het 
voortbestaan van het kabinet naar aanleiding van deze kwestie nooit werkelijk in 
gevaar is gekomen. De vergadering in de ministerraad was voorafgegaan door overleg 
in het Torentje, waar een compromis met de meest betrokkenen natuurlijk reeds was 
voorgekookt. Het gemak waarmee dit vervolgens door de ministerraad geloodst kon 
worden, laat zien dat het er geen moment echt om spande: niemand wilde een crisis 
over deze kwestie. Dat zou aan de kiezer ook niet uit te leggen zijn geweest.

vvd-fractieleider Bolkestein vond dat d66 sowieso te hoog spel had gespeeld in de 
kwestie. Volgens hem was het nooit de bedoeling geweest van de vvd om de zaak zo 
op de spits te drijven. In het vervolg van het debat bevestigde hij, conform Van Mier-
lo’s eis, dat de minister van Buitenlandse Zaken ‘het recht en misschien zelfs wel de 
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plicht’ had om zijn mening te geven in gevallen zoals die over het arrestatieverzoek van 
Bouterse.16 Tegelijkertijd toonde hij zich ook geïrriteerd: behoorde onverstoorbaarheid 
niet de eerste kwaliteit van een minister te zijn?17 

PvdA-fractievoorzitter Jacques Wallage kon meer begrip opbrengen voor de han-
delswijze van Van Mierlo. Hij kon zich voorstellen dat het voor hem ‘langzamerhand 
buitengewoon moeilijk was om te werken in een situatie waarin bijna bij elke gele-
genheid flink, fors afstand werd genomen van het beleid dat hij voerde’.18 In essentie 
ging het volgens hem voornamelijk ‘om de vraag of er materieel vertrouwen is in deze 
minister van Buitenlandse Zaken’. Dit hield in, ‘niet alleen formeel vertrouwen […], 
maar ook ruimte voor ministers om hun werk te doen’.19

Notulen van de vergadering gehouden op 26 en 27 augustus 1997 in de 
 Trêveszaal (P) (Persoonlijk), Suriname20

De minister-president21 refereert aan de bespreking van het onderwerp in de vergade-
ring van 22 augustus 1997. Na een kritische gedachtewisseling in de raad is de handels-
wijze van de betrokken bewindspersonen door de raad gesteund en heeft de raad een 
besluit genomen over het informeren van de Tweede Kamer. De discussie in de raad 
heeft in alle openheid plaatsgevonden onder de veronderstelling dat het besprokene 
vertrouwelijk is. Alleen op deze wijze is een goede en open afweging in het kabinet 
mogelijk. In dat licht is het te betreuren dat de inhoud van het besprokene bij de media 
bekend is geworden. […]

Minister Van Mierlo22 […] heeft persoonlijke redenen om de heer Bouterse ver-
oordeeld te krijgen.23 Beweringen dat spreker de aanhouding zou willen frustreren, 
beschadigen sprekers imago, met name als de ontkenningen terzake niet meer in de 
media worden opgenomen. Het beeld in de media als zouden de betrokken bewinds-
personen weliswaar door de raad in bescherming worden genomen, maar hun han-
delswijze materieel niet wordt gesteund, leidt tot politieke beschadiging van betrok-
kenen. […]

Minister Dijkstal24 meent dat er ten aanzien van de publicaties in de media sprake 
is van een ernstige en onverkwikkelijke situatie. […] Voor wat betreft de steun aan de 
bewindspersonen houdt spreker staande dat het legitiem is in discussies in de raad van 
mening te verschillen over de wenselijke handelswijze. Na besluitvorming in de raad 
is het echter cruciaal dat niet het beeld ontstaat dat de steun aan de bewindspersonen 
niet volledig is.

Minister Voorhoeve25 stelt vast dat de brief aan de Tweede Kamer terzake namens 
de hele raad is verzonden en dat de bewindspersonen derhalve niet hoeven twijfelen 
aan de steun van het kabinet. Met betrekking tot de opmerkingen van de minister- 
president over het uitlekken van de vertrouwelijke besprekingen in de raad is er sprake 
van een dilemma, want enige vorm van terugkoppeling van het besprokene aan ver-
wante politici zal altijd nodig zijn. […]
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De minister-president beaamt dat er regelmatig sprake is van het uitlekken van delen 
van hetgeen in de raad is besproken. Gelet op het onderwerp en de aard van de gedane 
mededelingen raakt het publiek worden van de raadsdiscussie echter aan het onder-
linge vertrouwen in de raad. Het debat met de Tweede Kamer zal niet eenvoudig zijn, 
maar na de verwarring die de publiciteit heeft gecreëerd, is goede en heldere informa-
tie over de situatie van belang. De visie van minister Van Mierlo is juist dat ook in de 
toekomst in eenzelfde situatie er ruimte zal moeten zijn voor een nadere afweging over 
een verzoek tot aanhouding. Als een meerderheid van de Tweede Kamer deze mening 
niet deelt, dan is politiek overleg noodzakelijk.

Minister Van Mierlo verwacht geen majeure politieke problemen tijdens het debat, 
maar wijst erop dat zijn imago door tal van kleine stappen wordt beschadigd. Daarbij 
hoort ook het uitlekken van informatie uit de raad naar de media. […]

De minister-president merkt bij de voortzetting van de vergadering op 27 augustus 
op dat de ministers Van Mierlo en Sorgdrager, naar aanleiding van de tweede termijn 
van de Tweede Kamer van het debat inzake de beslissing om geen verzoek tot aanhou-
ding van de heer Bouterse aan de Braziliaanse regering te richten, hebben verzocht 
om nader beraad van de ministerraad. Hedenochtend heeft reeds beraad met de beide 
ministers, vice-minister-president Dijkstal en spreker plaatsgevonden. De bespre-
king in de raad dient ertoe de inbreng van het kabinet in de tweede termijn van het 
debat vast te stellen. Voorafgaand aan de hervatting van het Tweede Kamerdebat zal 
nog politiek overleg met de voorzitters van de fracties van de regeringspartijen in de 
Tweede Kamer plaatsvinden.

Minister Sorgdrager26 merkt op dat zij en minister Van Mierlo in de eerste termijn 
van het debat een uiteenzetting hebben gegeven over de procedures die in een situa-
tie als de onderhavige in acht dienen te worden genomen. In de tweede termijn van 
de Tweede Kamer is echter gebleken dat een aantal fracties niet zorgvuldig naar die 
uiteenzetting heeft willen luisteren. Er is gezocht naar argumenten om de kritiek, die 
reeds voorafgaande aan het debat was geuit, staande te houden. De bijdrage van de 
fractie van het cda is maatschappelijk niet verantwoord. De woordvoerder van de frac-
tie van de vvd, de heer Weisglas, heeft gezegd dat als minister Van Mierlo en spreekster 
in het telefoongesprek van 18 juli jl. tot een andere conclusie waren gekomen, de heer 
Bouterse thans in Nederland gedetineerd zou zijn geweest. Dit is geen reële voorstel-
ling van zaken. Het is dan ook onjuist van de fractie van de vvd haar oordeel hierop 
te baseren. De fracties van de pvda en de vvd hebben voorts gezegd dat de voorberei-
ding terzake van het internationale signaleringsverzoek niet adequaat is geweest. Die 
voorbereiding is tot 18 juli jl. echter goed verlopen. Wel is de vraag legitiem of in het 
voornoemde telefoongesprek op 18 juli jl. altijd tot de getrokken conclusie had moeten 
worden gekomen, of dat ook een andere uitkomst mogelijk was geweest. Bij een aantal 
fracties in de Tweede Kamer is het beeld ontstaan dat de minister van Justitie zich te 
snel door de minister van Buitenlandse Zaken heeft laten overtuigen en dat, onge-
acht de opstelling van de minister van Buitenlandse Zaken, aan Brazilië het verzoek 
tot aanhouding had moeten worden gedaan. Dit is echter niet juist. De minister van 
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Buitenlandse Zaken heeft, mede uit het oogpunt van de opportuniteit en de effecti-
viteit van een dergelijk verzoek, een belangrijke rol in de uiteindelijke afweging. De 
heer Weisglas heeft gezegd dat de minister van Buitenlandse Zaken in situaties als de 
onderhavige geen rol meer zal mogen hebben. Dit is alleen al om formele redenen niet 
mogelijk. De minister van Justitie neemt de uiteindelijke beslissing, waarbij de oppor-
tuniteit en de effectiviteit van een aanhoudingsverzoek wordt bezien. Daarbij wordt 
rekening gehouden met het oordeel van de minister van Buitenlandse Zaken, dat mede 
gebaseerd is op motieven van buitenlands-politieke aard. Als de Tweede Kamer die 
procedure niet accepteert, zullen spreekster en minister Van Mierlo niet verder kunnen 
functioneren. In de tweede termijn zijdens het kabinet is het van belang dat duidelijk 
wordt aangegeven welke beleidslijn in de toekomst zal worden gevolgd.

Minister Van Mierlo meent dat in de tweede termijn van het kabinet ook politieke 
conclusies moeten worden getrokken. Uit een aantal publicaties in de dagbladen zou 
kunnen worden gedestilleerd dat er ook binnen de raad bedenkingen bestaan tegen de 
gevolgde handelswijze van hem en minister Sorgdrager. Op dit moment is het morele 
gezag van het kabinet niet voldoende om de Tweede Kamer te kunnen overtuigen van 
de validiteit van de gevolgde handelswijze. Daarom zal nader beraad met de voorzitters 
van fracties van de regeringspartijen in de Tweede Kamer noodzakelijk zijn. Spreker 
meent dat het beraad in de raad voornamelijk moet worden gezien als het afleggen van 
verantwoording van hem en minister Sorgdrager over de wijze waarop zij zich in het 
debat tot dusverre hebben opgesteld. De heer Weisglas heeft in de tweede termijn van 
het debat gezegd dat de conclusie die spreker en minister Sorgdrager in het telefoon-
gesprek van 18 juli jl. hebben getrokken, niet had mogen worden getrokken. Voorts 
vraagt de heer Weisglas aan het kabinet in de toekomst niet meer dezelfde beslissing te 
nemen. Die opvatting kan niet worden gedeeld. Iedere keer zal door de ministers van 
Buitenlandse Zaken en Justitie met het oog op het belang van de rechtsgang een afwe-
ging moeten worden gemaakt. Het is niet verantwoord en niet aanvaardbaar als een 
van de regeringsfracties zou blijven menen dat er geen ruimte is voor die afweging. De 
wijze waarop de heer Weisglas het verloop van het voornoemde telefoongesprek heeft 
gekarakteriseerd is niet acceptabel. In de verklaring van de Braziliaanse ambassade van 
26 augustus jl. wordt het besluit van de Nederlandse regering om geen verzoek tot aan-
houding van de heer Bouterse te richten verstandig en wijs genoemd. In die verklaring 
wordt duidelijk gemaakt dat de Braziliaanse regering op 18 juli jl. nog niet zover was 
het verzoek tot aanhouding in positieve overweging te nemen. Die verklaring onder-
steunt dus het Nederlandse beleid. Het is dan ook onverklaarbaar dat de fractie van 
de vvd die verklaring in het debat terugbrengt tot het gegeven dat de Braziliaanse 
regering, als het verzoek tot aanhouding wel was gedaan, te weinig tijd zou hebben 
gehad om de heer Bouterse in te lichten. De lijn dat de minister van Buitenlandse 
Zaken in een situatie als de onderhavige niet meer bij de afweging terzake zou mogen 
worden betrokken, is niet te aanvaarden. De wet gebiedt dat de minister van Buiten-
landse Zaken bij die zorgvuldige afweging wordt betrokken. Het is essentieel dat het 
oordeel van de minister van Buitenlandse Zaken in die afwegingen wordt vertrouwd. 
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Gezien het belang van de betrekkingen met andere landen is het niet altijd mogelijk 
over de achtergronden van dit oordeel ten volle publieke verantwoording af te leggen. 
De fractie van de vvd zal de ingediende moties van het cda formeel niet steunen, maar 
vraagt materieel aan de regering die moties uit te voeren. Dit is niet mogelijk. Het is 
van belang dat de gevolgde handelswijze van de betrokken ministers wordt gerespec-
teerd. Het is van belang dat de raad de lijn die door spreker en minister Van Mierlo 
is uiteengezet formeel en materieel steunt. Het is tenslotte wenselijk dat het debat op 
zakelijke wijze zal worden vervolgd.

De minister-president meent dat de beantwoording in de eerste termijn van de 
ministers Van Mierlo en Sorgdrager overtuigend is geweest. De verdediging van het 
kabinetsbeleid is met gezag en autoriteit gevoerd. Het is inderdaad een feit dat een 
aantal fracties, waaronder maar niet alleen die van het cda en de vvd, zich badinerend 
heeft uitgelaten over de eerste termijn van de zijde van het kabinet. Het is een goede 
zaak dat de ministers Van Mierlo en Sorgdrager om nader beraad in de raad hebben 
gevraagd. Dit maakt zorgvuldig politiek overleg in de raad en later hedenochtend met 
de voorzitters van de fracties van de regeringspartijen in de Tweede Kamer mogelijk. 
Het is nu van belang dat de raad het eens wordt over de beleidslijn die in de toe-
komst zal moeten worden gevolgd. Wanneer de raad daarover overeenstemming heeft 
bereikt, zal het politieke overleg met de voorzitters van de fracties van de regeringspar-
tijen moeten worden gebruikt om steun van de Tweede Kamer te verwerven voor die 
beleidslijn. In de tweede termijn van het kabinet zal vervolgens aan die beleidslijn uit-
drukking kunnen worden gegeven. […] Niemand kan […] ontkennen dat er, afhan-
kelijk van het land waar de betrokken verdachte zich bevindt, een nadere afweging in 
het belang van de rechtsgang nodig blijft met het oog op de opportuniteit en de effec-
tiviteit van een verzoek tot aanhouding. Die afweging leidt uiteindelijk tot een beslis-
sing, waarbij moet worden onderkend dat anderen in dezelfde afweging tot een andere 
beslissing zouden kunnen komen. De minister van Buitenlandse Zaken stelt zich in 
die afweging niet bij voorbaat negatief op. Het is van belang dat bij de voortzetting 
van het debat van de zijde van het kabinet het accent wordt gelegd op de toekomstige 
beleidslijn. Daarmee zal tegelijkertijd een deel van de kritiek over de voorbereiding 
kunnen worden ondervangen. Als voor die beleidslijn steun kan worden verworven 
in het politiek overleg met de voorzitters van de fracties van de regeringspartijen, zal 
tijdens de voortzetting van het debat vervolgens die toekomstige beleidslijn kunnen 
worden toegelicht. In dat geval zijn de moties van de oppositiepartijen zowel formeel 
als materieel van geen betekenis meer.

Minister Dijkstal merkt op dat de emoties in het debat tot dusverre een grote rol 
hebben gespeeld. Hij heeft bij de debatten over het rapport van de parlementaire 
enquêtecommissie opsporingsmethoden dezelfde ervaring gehad. Het is derhalve 
niet gemakkelijk op een zakelijke wijze te oordelen over het debat tot dusverre. De 
minister-president heeft op 22 augustus jl. na afloop van de vergadering van de raad 
verklaard dat het kabinet de gemaakte afweging van de ministers Van Mierlo en Sorg-
drager billijkt. De suggestie die door een aantal fracties in de Tweede Kamer is gedaan 
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dat door beide ministers op 18 juli jl. ondoordacht is gehandeld, is onterecht. Het kabi-
net kan niet verwachten dat de Tweede Kamer achteraf de conclusie van die afweging 
volledig ondersteunt. Wel zal de conclusie van die afweging moeten worden gerespec-
teerd. De fracties van de regeringspartijen geven voorts op geen enkele wijze steun aan 
de moties van de oppositiepartijen. Het is de vraag of het wenselijk is dat het kabinet 
expliciet om het vertrouwen van de Tweede Kamer vraagt, zoals minister Sorgdra-
ger in het najaar van 1995 heeft gedaan in het debat over het ontslag van toenmalig 
procureur-generaal Van Randwijck.27 De vvd huldigt de opvatting dat een dergelijke 
handelswijze alleen in uitzonderlijke situaties kan worden gevolgd. Een minister heeft 
het vertrouwen van de Tweede Kamer totdat het tegendeel is gebleken. […]

[…]
Minister Pronk28 heeft in de vergadering van 22 augustus jl. gezegd de beslissing 

van ministers Van Mierlo en Sorgdrager te respecteren. […] De minister van Buiten-
landse Zaken heeft een belangrijke rol in de afweging die in een situatie als de onder-
havige moet worden gemaakt. Spreker is het eens met de minister-president dat de 
minister van Buitenlandse Zaken in die afweging niet bij voorbaat steeds hetzelfde 
standpunt inneemt. De minister van Buitenlandse Zaken zal ook zelf opnieuw een 
afweging moeten maken bij de beantwoording van de vraag welk advies hij terzake 
aan de minister van Justitie geeft. Motie nr. 4 van de fractievoorzitter van het cda 
herbergt een politiek risico in zich en zal met kracht door het kabinet moeten worden 
afgewezen. Het kabinet zal duidelijk moeten aangeven dat in situaties als de onder-
havige er vanzelfsprekend een rol is voor de minister van Buitenlandse Zaken. Spreker 
is het eens met minister Dijkstal dat een minister het vertrouwen heeft van de Tweede 
Kamer totdat het tegendeel is gebleken. Als de fracties van de regeringspartijen tegen 
de moties van de oppositie stemmen, is dat tegelijkertijd een steunverlening aan het 
beleid van het kabinet.

Minister Wijers29 geeft in antwoord op de opmerkingen van minister Dijkstal aan 
dat de emoties met betrekking tot dit onderwerp toenemen omdat het onderwerp 
door een aantal fracties in een partijpolitieke context is geplaatst. De heer Weisglas 
heeft zich in het debat neerbuigend uitgelaten over de eerste termijn van de minis-
ters Van Mierlo en Sorgdrager. Er was bij de heer Weisglas sprake van een moedwillig 
onvermogen om te luisteren naar de argumenten van het kabinet. De heer Weisglas 
heeft in zijn tweede termijn gesteld dat de minister van Buitenlandse Zaken zich in een 
situatie als de onderhavige niet met de afweging zal mogen bemoeien. Zulks wordt ook 
in de motie nr. 4 van de fractievoorzitter van het cda, de heer De Hoop Scheffer, ver-
woord. De fractie van de vvd zal die motie niet kunnen steunen en daarmee formeel 
het kabinetsbeleid ondersteunen. Het mag echter niet zo zijn dat de vvd, onder een 
verwijzing naar de zgn. dualistische verhoudingen tussen het parlement en de rege-
ring, materieel wel dezelfde opvatting blijft huldigen als die welke in motie nr. 4 wordt 
verwoord. […]

Minister Borst30 is het eens met de door de minister-president geformuleerde 
beleidslijn voor de toekomst. Het is niet juist als de fractie van de vvd de moties van 
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de oppositiepartijen niet steunt, maar tegelijkertijd wel aan het kabinet vraagt materi-
eel te handelen overeenkomstig het in de motie van de heer De Hoop Scheffer gestelde. 
Voorts zal met betrekking tot de toekomstige beleidslijn kunnen worden benadrukt 
dat die lijn dezelfde is als die welke op 18 juli jl. door de ministers Van Mierlo en Sorg-
drager is gevolgd. Wanneer de Tweede Kamer die toekomstige beleidslijn aanvaardt, 
aanvaardt zij tegelijkertijd de op 18 juli jl. gevolgde handelswijze.

Minister Zalm31 merkt op dat in de onderhavige situatie de procedures vereisen dat 
de minister van Buitenlandse Zaken bij de te maken afweging moet worden betrokken. 
De minister van Buitenlandse Zaken moet dan ook volledig zijn rol in die afweging 
kunnen spelen. De Tweede Kamer kan die procedure niet ontkennen.

Minister Van Aartsen32 stelt dat in de vergadering van 22 augustus jl. de raad over-
eenstemming heeft bereikt over de beleidslijn voor de toekomst. Voorop moet staan 
dat de uiteindelijke beslissing in een situatie als de onderhavige berust bij de minister 
van Justitie. Spreker merkt tenslotte met betrekking tot het onderwerp van de formele 
en materiële vertrouwensvraag op het eens te zijn met de opmerkingen van de minis-
ters Dijkstal en Pronk terzake.

Minister De Boer33 geeft aan dat de minister van Buitenlandse Zaken niet verder zal 
kunnen functioneren als de strekking van de motie nr. 4 van de voorzitter van de fractie 
van het cda, de heer De Hoop Scheffer, niet met overtuiging zou worden ontkracht. Het 
is niet wenselijk dat wordt aangedrongen op een bevestiging van het vertrouwen van 
de Tweede Kamer. De juistheid van de uitkomst van de afweging die de ministers Van 
Mierlo en Sorgdrager op 18 juli jl. hebben gemaakt, moet in het debat niet worden bena-
drukt. Spreekster is het in die zin niet geheel eens met minister Borst. Aan de Tweede 
Kamer zal wel kunnen worden gevraagd de uitkomst van de gemaakte afweging van  
18 juli jl. te accepteren en te respecteren, maar niet om de uitkomst van die afweging ex 
post te onderschrijven. Het is verstandig om met betrekking tot de gevolgde handels-
wijze van de beide ministers op 18 juli jl. een prudente benadering te volgen.

Minister Borst interrumpeert dat zij bedoelt dat de Tweede Kamer wel zal moeten 
aangeven dat het juist is dat terzake een afweging is gemaakt. Over de uitkomst van die 
afweging kan inderdaad verschillend worden gedacht.

Minister Melkert34 meent dat de beleidslijn voor de toekomst in de brief aan de 
Tweede Kamer van 22 augustus jl. is vastgelegd. Het gaat erom of de Tweede Kamer 
met die beleidslijn voor de toekomst instemt. Als dit niet het geval is, zal de minister 
van Buitenlandse Zaken niet meer kunnen functioneren. Met betrekking tot motie  
nr. 4 van de heer De Hoop Scheffer wordt niet gesteld dat de minister van Buitenlandse 
Zaken zich niet meer zou mogen bemoeien met de opsporing van de heer Bouterse, 
maar dat de minister van Buitenlandse Zaken dat niet meer ‘op deze wijze’ mag doen. 
Die formulering sluit enige bemoeienis van de minister van Buitenlandse Zaken niet 
uit. De heer Weisglas heeft in het debat gezegd dat in een vergelijkbare situatie in de 
toekomst moet worden gekozen voor het onzekere boven het zekere. Daarbij gaat de 
heer Weisglas voorbij aan het gegeven dat ook het kiezen voor het onzekere wordt 
voorafgegaan door een afweging. De fractie van de pvda meent dat de voorbereiding 

Bos, A.S., Brouwer, J.W.L., Goslinga, H., Oddens, J., Ramakers, J.J.M. & Reiding, H. (red.). (2017).  
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2017. Het volk spreekt. Amsterdam: Boom uitgevers Amsterdam



D66 IS  DE VVD-SPELLETJES BEU

111

en de organisatie gebrekkig zijn geweest. De ministers Sorgdrager en Van Mierlo zou-
den, zonder daarbij het boetekleed aan te trekken, in het vervolg van het debat kunnen 
aangeven dat zal worden bezien of de voorbereiding en de praktische punten verbete-
ring behoeft. […]

De minister-president geeft aan het in beginsel eens te zijn met de opmerkingen 
die de ministers Dijkstal, Pronk, Van Aartsen en De Boer hebben gemaakt met betrek-
king tot de vraag of de beide ministers ook expliciet om het formele en materiële 
vertrouwen van de Tweede Kamer zouden moeten vragen. Zulks behoeft echter wel 
de toevoeging dat publieke uitspraken van de leden van de fracties van de regerings-
partijen overeenkomen met hun stellingname tegen de moties van oppositiepartijen. 
In het politiek overleg met de voorzitters van de fracties van de regeringspartijen in 
de Tweede Kamer van hedenochtend zal duidelijk moeten worden gemaakt dat aan de 
regering niet kan worden gevraagd om in materiële zin conform het gestelde in motie 
nr. 4 van de heer De Hoop Scheffer te handelen.

Minister Van Mierlo onderschrijft de opmerkingen van de minister-president. Het 
is juist dat een minister het vertrouwen van de Tweede Kamer geniet totdat het tegen-
deel is gebleken. Er moet voor de toekomst wel het vertrouwen zijn in het materiële 
handelen van de minister van Buitenlandse Zaken. Voorts zal de Tweede Kamer moeten 
erkennen dat de minister van Buitenlandse Zaken in vertrouwen kan handelen. Het is 
vanwege die vertrouwelijkheid niet mogelijk aan de Tweede Kamer mee te delen dat de 
minister van Buitenlandse Zaken wist dat de kans op aanhouding van de heer Bouterse 
in Brazilië nihil was. Spreker heeft daarom aan de Tweede Kamer meegedeeld dat er 
gerede twijfel bestond of de aanhouding daadwerkelijk zou plaatsvinden. De woord-
voerder van de fractie van de vvd vraagt om in een toekomstige situatie het verzoek 
tot aanhouding toch te doen uitgaan. Dit is niet mogelijk. De Tweede Kamer zal de 
beleidslijn voor de toekomst dus niet alleen materieel niet moeten blokkeren, maar 
daarbij ook moeten erkennen dat een minister van Buitenlandse Zaken in vertrouwen 
moet kunnen handelen. Dit onderwerp zal in het politiek overleg met de voorzitters van 
de fracties van de regeringspartijen in de Tweede Kamer aan de orde moeten worden 
gesteld. Aan de Tweede Kamer zal moeten worden gevraagd de genomen beslissing ter-
zake van 18 juli jl. te respecteren. Spreker geeft aan niet verder te kunnen functioneren 
als minister van Buitenlandse Zaken als de Tweede Kamer tot het oordeel komt dat de 
betrokken ministers redelijkerwijs niet tot die beslissing hadden moeten komen en dat 
het een verkeerde beslissing is geweest. Een ander oordeel over die beslissing is denk-
baar, maar het was geen onjuiste beslissing. De uiteindelijke beslissing berust bij de 
minister van Justitie. In het geval dat de minister van Buitenlandse Zaken tot een ander 
oordeel komt dan de minister van Justitie, is een nader beraad van de raad vereist.

Minister Sorgdrager is het eens met de opmerkingen van minister Van Mierlo. Zij 
voegt daaraan toe dat in een toekomstige situatie de minister van Justitie niet, zoals 
door een aantal fracties in de Tweede Kamer wordt gesteld, het verzoek om aanhou-
ding zal moeten doen uitgaan ongeacht het negatieve advies van de minister van 
Buitenlandse Zaken.
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Minister Dijkstal betreurt het feit dat de procedure waarlangs wordt gehandeld niet op 
schrift staat. Daarmee worden onnodige misverstanden in de hand gewerkt. Het is voor 
de raad en de Tweede Kamer van belang dat de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de 
betrokken bewindspersonen eenduidig is omschreven. Het is niet duidelijk of de opmer-
king van minister Van Mierlo dat de Tweede Kamer de beslissing van 18 juli jl. zal moeten 
respecteren, in politieke zin moet worden geduid, of dat minister Van Mierlo bedoelt dat 
er in een situatie als de onderhavige altijd sprake is van een afweging. Die laatste duiding 
houdt de mogelijkheid open dat in die afweging ook tot een andere conclusie had kun-
nen worden gekomen. De voorzitter van de fractie van de vvd in de Tweede Kamer, de 
heer Bolkestein, heeft gezegd dat zijn fractie van mening blijft dat in die afweging tot een 
andere beslissing had moeten worden gekomen. De fractie van de vvd erkent daarbij 
wel dat de ministers Van Mierlo en Sorgdrager redelijkerwijs tot hun conclusie hadden 
kunnen komen. Voorts ontkent de fractie van de vvd niet dat er op 18 juli jl. sprake is 
geweest van een inhoudelijke en zorgvuldige afweging. […]

[…] 
Minister Dijkstal heeft inzake de beleidslijn voor de toekomst een tekst opgesteld, 

die kan worden gepresenteerd aan de voorzitters van de fracties van de regeringspar-
tijen en die ook tijdens het debat met de Tweede Kamer kan worden gebruikt. Die 
tekst luidt als volgt: ‘Het kabinet is voornemens vastberaden de vervolging van de heer 
Bouterse voort te zetten. De internationale signalering is gericht op de aanhouding en 
de uitlevering van de heer Bouterse. Het kabinet zal alles in het werk stellen om dit te 
bereiken. Daartoe dient ook een beoordeling van elke specifieke situatie, waarin aan-
houding en uitlevering niet automatisch gaan. Dat geldt voor de minister van Justitie 
als eerstverantwoordelijke voor de opsporing en voor de minister van Buitenlandse 
Zaken in die situatie waarin de bijzondere relaties met een land dat vergen.’

Minister Van Mierlo stemt met deze formulering in. Wel is het van belang te weten 
of in geval er geen kans op aanhouding van een verdachte is, er toch een aanhoudings-
verzoek zal moeten worden gedaan.

De minister-president vindt dat de formulering van minister Dijkstal in het ver-
volg van het debat met de Tweede Kamer kan worden gebruikt. Als de Tweede Kamer 
daaraan steun verleent, erkent zij daarmee dat de betrokkenheid van de minister van 
Buitenlandse Zaken gerechtvaardigd is. Daarmee wordt ook in politieke zin een relatie 
gelegd tussen de beleidslijn voor de toekomst en de afweging die de ministers Van 
Mierlo en Sorgdrager op 18 juli jl. hebben gemaakt.

Minister Pronk vult aan dat met de door minister Dijkstal geformuleerde beleids-
lijn tegelijkertijd inhoud wordt gegeven aan het materiële vertrouwen in de ministers 
Van Mierlo en Sorgdrager.

Minister Van Mierlo meent dat de tekst van minister Dijkstal impliciet inderdaad 
een erkenning bevat van de afweging die op 18 juli jl. terzake is gemaakt.

De minister-president sluit de vergadering met de mededeling dat voorafgaand 
aan de voortzetting van het debat met de Tweede Kamer nader politiek overleg met de 
voorzitters van de fracties van de regeringspartijen zal plaatsvinden.
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Notulen van de vergadering gehouden op vrijdag 29 augustus 1997 in de 
Trêveszaal (P) (Persoonlijk), 3b Suriname

Minister Van Mierlo […] is blij dat het mogelijk is geweest het vertrouwen op een 
behoorlijke manier te herstellen. Het verzoek om schorsing voor raadpleging van het 
kabinet heeft zijn nut gehad. Een alternatief was geweest de kritiek tijdens de tweede 
termijn van de vvd-fractie te slikken. Dan zouden minister Sorgdrager en spreker ver-
nederd zijn. Een ander alternatief zou zijn geweest om de kritiek van de vvd-fractie 
niet te slikken. Dan zou er sprake geweest zijn van een niet uit te leggen crisis. Na de 
tweede termijn van de zijde van de Tweede Kamer was de noodzaak dat er iets moest 
veranderen duidelijk. Spreker dankt minister Dijkstal voor de rol die hij heeft vervuld 
om tot een oplossing te komen.
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INTERVIEW

‘Het volk’ is een gevaarlijk begrip

Interview met Eerste Kamerlid Hans Engels (d66)1

Anne Bos en Hans Goslinga

Al dertien jaar is Hans Engels (1951) lid van de Eerste Kamer voor d66. Zijn belangstel-
ling voor politiek ontstond tijdens zijn jeugd in de Noordoostpolder. Het fascineerde 
hem hoe de veelgeprezen pioniersgeest van de nieuwe bewoners van de pas ontgonnen 
polder werd gecombineerd met een bijna mathematische maatschappijindeling vol-
gens de oude verzuilde structuur. Vooruitgang en behoudzucht gingen hand in hand. 
Tijdens zijn loopbaan in de politiek en wetenschap – Engels is thans bijzonder hoog-
leraar Recht Decentrale Overheden aan de Universiteit Groningen – komt hij deze 
combinatie nog vaak tegen, niet altijd tot zijn genoegen. We vroegen hem naar zijn 
kijk op de democratie en in het bijzonder naar de positie van de burger daarbinnen.

Hoe beoordeelt u de huidige stand van onze democratie? 

‘Wat ik al heel lang een zwak punt vindt is de dominantie van politieke partijen binnen 
het stelsel. De politicoloog Rudy Andeweg sprak ooit van de “kolonisatie” van staatsin-
stellingen door politieke partijen. De partijen zijn zich eigenlijk gaan gedragen als 
staatsinstituties en dat is staatsrechtelijk gezien kwalijk. “Partijpolitiek monisme” is daar-
voor een rake term. Dat is het verschijnsel dat er een heel grote spanning zit tussen het 
parlementair stelsel zoals dat staatsrechtelijk is uitgedacht – dat overigens een gebrekkige 
constitutionele basis heeft – en hoe het in de politieke werkelijkheid gaat. In de Grondwet 
wordt niet over partijen gerept, maar ook niet over het parlementaire stelsel als zodanig. 
Er wordt alleen iets gezegd over ministeriële verantwoordelijkheid, en dan nog zo dat 
het voor iemand die niet een beetje in het staatsrecht is ingevoerd volstrekte geheimtaal 
is. Het concept van een sobere grondwet is tot mijn spijt diepgeworteld in Nederland. 
De spanning tussen papier en praktijk wordt sterk bepaald door het functioneren van 
politieke partijen en de manier waarop zij dat doen. Dat uit zich op allerlei manieren en 
daar komt dus nog bij dat ik vind dat de invloed van de kiezer lang niet zo groot is als het 
systeem suggereert. We hebben heel veel functies, ambten en organen waarop burgers 
weinig invloed hebben. Je mag in Nederland eigenlijk maar vier organen kiezen: het 
Europees Parlement, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraad. De 
politieke partijen maken de lijsten op; daar moet je dus uit kiezen, daar heb je al weinig 
invloed op. Wat er daarna gebeurt met de samenstelling van de uitvoerende macht weet 
je ook niet, want op elk van de drie niveaus (Europa laat ik er maar even buiten) vin-
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den dan coalitievormingen plaats, dus je weet tevoren niet wat er met je stem gebeurt. 
Terwijl in de politieke werkelijkheid de positie van volksvertegenwoordiging – ik zal dat 
voorzichtig zeggen – de laatste tientallen jaren er niet beter op is geworden, is de positie 
van uitvoerende organen wel heel sterk. Dat is allemaal verklaarbaar, maar daar hebben 
kiezers geen invloed op. Je zag dat voorafgaand aan het tweede kabinet-Rutte: óf Mark 
(Rutte – vvd), óf Diederik (Samsom – pvda). En wat krijgen we: Mark én Diederik. Ik 
kan me voorstellen dat dat hier en daar niet werd begrepen.’ 

Hoe beziet u de kabinetsformatie?

‘We hebben een heel versplinterd politiek landschap. Dat komt dan zogenaamd omdat 
de burgers in de war zijn, maar ik denk dat ook de partijen zelf erg in de war zijn 
geraakt. Terwijl die partijen heel dominant zijn in het stelsel, merk je nu in deze for-
matie hoe moeilijk het voor sommige partijen is om verantwoordelijkheid te nemen. 
Daarbij gaat het toch om partijen die behoren tot het brede midden van het politieke 
spectrum, dus waarvan mag worden gevraagd zo nodig verantwoordelijkheid te dra-
gen en niet alleen uit electorale angst terugtrekkende bewegingen te maken of in de 
loopgraven te gaan zitten. Met als gevolg dat wij nu een formatiepoging zien die, als 
dat lukt, uitkomt op een coalitie met één zetel meerderheid. Als dat de uitkomst wordt 
en je houdt met een dichtgetimmerd regeerakkoord steeds dat 76ste lid binnenboord, 

Hans Engels in het gebouw van de Eerste Kamer [martine van bemmel]
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betekent dit dat het parlementaire stelsel enigszins geforceerd functioneert. Dat vind 
ik ook een zwak punt. 

Meer een politiek dan een staatsrechtelijk probleem vind ik de versplintering van 
het midden en de positie van de twee uitersten, pvv en sp, die dicht bij elkaar zitten – les 
extrêmes se touchent als in een hoefijzer. Dikwijls zie je dat zij elkaar in hun benadering en 
hun boosheid raken. Dat is niet goed voor de stabiliteit van het stelsel. De legitimiteit van 
het stelsel of het draagvlak onder de bevolking wordt daar ook niet beter van. Dan heb ik 
het niet over het dorpscafé De Vette Vaatdoek waar politici alleen maar zakkenvullers zijn 
die buitenlanders binnenlaten. Ik vond het bijvoorbeeld heel opmerkelijk dat een aantal 
collega-staatsrechtbeoefenaars, onder wie met name jongere collega’s, me laatst vertel-
den dat ze ondanks hun professionele belangstelling sinds het begin van de kabinetsfor-
matie veel minder betrokkenheid bij de politiek voelen. Ik vond dat niet onbegrijpelijk. 
Er wordt iets voorgespiegeld maar de uitkomst is anders en dat vinden mensen raar. Dan 
snappen ze het niet en vervolgens willen ze de overheid afrekenen op het gebrek aan 
probleemoplossend vermogen. Dat zie je dan ook weer op een heel bijzondere manier 
terug in de peilingen en verkiezingsuitslag: één partij wordt snoeihard afgestraft en de 
andere eigenlijk veel minder.’ 

Moeten politici zich verplaatsen in de schoenen van de ‘boze burger’? 

‘Ja, dat moeten ze wel proberen, anders komt er geen kentering. Ik spreek liever niet 
van “het volk” of van “mensen”, maar van “staatsburgers”. Burgers horen in een poli-
tieke samenleving een functie te hebben. Een functie met rechten en verantwoorde-
lijkheid. Een staatsburger kan niet volstaan met schelden of negatief doen. Hij moet 
wel méér rechten krijgen. Ik ben overtuigd van een positief effect als burgers meer 
zeggenschap krijgen, dus meer bevoegdheden hebben, meer rechten om invloed uit 
te oefenen – maar dan ook echt, dus niet met een raadgevend referendum of een 
burgemeestersreferendum met een vrijblijvend advies. Dat zal de eerste keren stroef 
gaan, met soms ook uitkomsten die je niet wilt. Maar als mensen gaan beseffen dat ze 
zelf medeverantwoordelijk zijn geweest voor het aan de macht brengen van iemand 
of van een orgaan en achteraf blijkt dat het een ongelukkige keuze is geweest, dan zal 
daar een louterende werking van uitgaan. 

Ik ben me ervan bewust dat dit heel paternalistisch klinkt. Maar we moeten de 
vervreemding van burgers tot de politiek stoppen. Als we niets doen, als we niet kij-
ken wat er nu allemaal aan de hand is met die boze en vooral ook bange burgers, dan 
gaat die vervreemding door. De politieke partijen spreken nauwelijks meer aan omdat 
ze niet vernieuwen en te weinig veranderen. Bijna niemand vindt het nog leuk om 
via politieke partijen aan politiek mee te doen. Het paradoxale is dat er best belang-
stelling is om op een andere manier iets te doen in en voor de samenleving. Er zijn 
genoeg mensen die zich verantwoordelijk voelen voor de publieke zaak. Maar ze kun-
nen dat nu niet kwijt. De partijen maken hiervoor geen ruimte. 
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Intussen zie je nieuwe bewegingen die denken dat je in het openbaar bestuur simpelweg 
een platform moet bieden voor wat zij dan “het volk” noemen. Ik hoop dat iemand in 
dit jaarboek uitlegt dat “het volk” niet bestaat. Het volk is een onbepaald en mede daar-
door gevaarlijk begrip. Als ik voor mezelf zou proberen te formuleren wie tot “het volk” 
zouden behoren, als het zou bestaan, dan zijn minderheden kansloos. Daarom ben ik blij 
met een representatief stelsel op basis van het geobjectiveerde begrip “volkssoevereiniteit”. 
Daarom vind ik ook dat volksvertegenwoordigers wat meer zonder last en ruggenspraak 
moeten functioneren, zoals het oorspronkelijk was bedoeld. Maar dat zijn we kwijt en 
daar zit het probleem. Men durft niet meer tegen onderbuikgevoelens in te gaan.’

Ligt een betere democratie om de hoek? Dat is eigenlijk wat d66 al vijftig 
jaar roept. Wat zijn nu de alternatieven? Neem de politieke partijen: is een 
partijloze democratie voorstelbaar?

‘In theorie is dat voorstelbaar, maar ik ben daar niet voor. Ik vind dat de klassieke func-
ties van politieke partijen nog steeds de moeite waard zijn: het opsporen en rekruteren 
van talent, het op een samenhangende manier formuleren van een programma vanuit 
eigen visies of idealen, desnoods ideologieën. Ik geloof in de kern dat de representatieve 
democratie de beste vorm is. Alleen de manier waarop partijen daarin functioneren is 
niet goed. Ze moeten moderniseren en bereid zijn binnen een representatieve democra-
tie meer proactief richting de samenleving, richting burgers, zichtbaar te maken wat ze 
doen en bereid zijn te vertellen waarom wat burgers willen wel en vooral ook niet kan. 

Daarin moeten volksvertegenwoordigers en bestuurders meer hun verantwoordelijk-
heid nemen. In de praktijk, vooral in gemeenten, zie je nu initiatieven ontstaan waarbij 
bestuurders rechtstreeks zaken gaan doen met burgers, buiten de gemeenteraad om. Dat 
gebeurt onder het mom van “nieuwe democratie” . Denk daarbij aan rapporten als die 
van de studiegroep-Van Zwol, “Code Oranje”, g1000 enzovoort. Het klinkt misschien wat 
vreemd uit de mond van iemand van Democraten 66 maar ik ben heel huiverig voor al 
die geluiden, want je ziet langzamerhand dat de gemeenteraad, die toch de volksvertegen-
woordiging is op lokaal niveau, verder op afstand komt te staan van de burgers. Dat vind 
ik een slechte ontwikkeling. De gemeenteraad wordt weggeduwd door dit soort initiatie-
ven; zijn enige taak lijkt nu nog het legitimeren van besluiten te zijn, maar de gemeente-
raad moet juist zelf actief worden en zelf de banden met de samenleving aanhalen.’ 

U wilt politieke partijen dus niet afschrijven, maar ze moeten zich anders 
gaan gedragen. Hoe moeten zij dat precies aanpakken?

‘Partijen zouden leden en misschien ook niet-leden meer invloed moeten geven. Er is 
te veel controle, te veel regie. En dat wordt ook steeds meer zichtbaar; mensen hebben 
dat ook door. Het angstbeeld voor een partij is machtsverlies. Terwijl ik denk dat als 
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je bereid bent wat meer macht af te staan, je waarschijnlijk beter je rol kunt vervullen. 
Want nu verstart het allemaal. De klassieke partijen zitten in de verdediging en tege-
lijkertijd praten ze iedereen steeds meer naar de mond. Steeds minder politici hebben 
nog de moed om te zeggen: “Ik ben de leider van deze groepering en we gaan nu die 
kant op. Volg mij of volg mij niet.” Nu kiezen sommige partijleiders ervoor om niet 
mee te doen aan de coalitiebesprekingen, omdat ze bang zijn bij de gemeenteraadsver-
kiezingen afgestraft te worden en – ik wil het wel even cynisch maken – dat betekent 
minder zetels en minder baantjes voor partijgenoten en vrees voor de eigen positie. 
Daarmee diskwalificeren politieke partijen zich naar mijn idee toch. Het lijkt primair 
te gaan om het handhaven van de electorale positie maar wat heb je aan die positie als 
je verder niet de verantwoordelijkheid neemt in een uitvoerende, executieve functie?’ 

Bij zijn aftreden heeft Diederik Samsom ‘de schoonheid van het compromis’ 
beschreven. Is het ook niet zo dat dit stelsel weinig wordt verdedigd? Er zijn 
voortdurend partijen, zoals d66 ook, die suggereren dat het eigenlijk niet 
deugt, dat het bestel eigenlijk tot ontploffing zou moeten worden gebracht.

‘Dat is echt een oud verhaal. Het wordt nog binnen de partij beweerd, maar dat is niet 
iets wat de partij nu nog op die manier uitdraagt. Onze partij verdedigt het represen-
tatieve stelsel. Maar wij streven wél naar een modernisering van dat stelsel. Het mis-
verstand dat wij dat willen vervangen door een systeem van directe democratie wil ik 
graag wegnemen, terwijl ik binnen de partij toch tot de democratische radikalinski’s 
behoor. Het gaat om een modernisering en innovatie van het representatieve stelsel, 
van het kiesstelsel, misschien van het tweekamerstelsel, maar niet om het vervangen 
ervan. Wij zitten duidelijk op een andere koers dan partijen die geheel inzetten op 
de directe democratie, door sommigen wel “populistische partijen” genoemd. Nieuwe 
partijen die een veel rechtstreeksere doorvertaling willen – een soort jukeboxmodel: 
volk, laat het ons weten, dan gaan wij dat doorvertalen naar de politiek. 

Daar hoort wel bij dat wij het noodzakelijk vinden en ook heel goed mogelijk ach-
ten in een representatief stelsel vormen van directe democratie in te bouwen, maar 
dat moet dan wel systeemconform en op een samenhangende, consistente manier 
gebeuren. Hierover moeten scherpere politieke discussies plaatsvinden, net als over 
de jongste referendumwet, waarin elementen zijn geslopen waarvan je achteraf 
zegt: dat wilden we helemaal niet, zoals die opkomstdrempel van 30 procent die de 
ja-stemmers in een onmogelijke positie bracht. Er zaten de nodige politieke afwe-
gingen in de discussie daarover die veel dominanter waren dan de staatsrechtelijke 
randvoorwaarden. De compromisvorming leidt er wel eens toe dat er iets uitkomt 
waarvan iedereen achteraf zegt: dat was misschien toch niet het beste. Ik denk kortom 
dat wij nieuwe institutionele vormen moeten uitdenken waardoor de binding tussen 
de kiezer en de gekozene sterker wordt gevoeld en de burger meer invloed krijgt op 
wat er na verkiezingen gebeurt bij de machtsvorming. Dat zijn geen volstrekt nieuwe 
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geluiden, dat weet ik. Maar ik vind nog steeds dat het die kant op zou moeten. En ik 
hoop dan ook vurig dat de Staatscommissie Parlementair Stelsel ook op dat punt met 
goede voorstellen komt.’

Het ei van Columbus is wat dat betreft nog niet gevonden. Op lokaal niveau 
kun je misschien wat meer doet in de proactieve sfeer, maar op landelijk 
niveau wordt het een heel ander verhaal.

‘Daar heeft u gelijk in en soms leek het ei gevonden, maar dan blijken er toch meer 
problemen te zijn dan dat je iets oplost. Dat geldt bijvoorbeeld voor de gekozen burge-
meester. Het probleem met de direct gekozen burgemeester is dat je die niet zomaar in 
het bestaande systeem kunt inpassen. Het vraagt een adequate stelselwijziging. En het 
is in Nederland heel moeilijk om institutionele aanpassingen te plegen. Het is moeilijk 
om de Grondwet te veranderen, en die ingewikkelde procedure met twee lezingen en 
een gekwalificeerde meerderheid wordt politiek ook vaak misbruikt om de status quo 
te handhaven. We veranderen liever niets aan de bestaande structuren; we kiezen eer-
der voor pilots en experimenten en rommelen dan maar een beetje aan. Pragmatisch 
wordt dat dan genoemd, maar we maken ons niet zo druk of het conceptueel allemaal 
een beetje goed in elkaar past. Dat vind ik wel jammer.’

Betekent het dat u tegen de gekozen burgemeester bent? 

‘Nee, ik ben er voorstander van. Ik vind dat wij ten aanzien van de huidige positie 
van de burgemeester nu weer precies doen wat wij in Nederland goed kunnen: denken 
dat het bestaande systeem heel goed is, terwijl het precies het verkeerde is. Voorbeeld? 
We hebben de gemeenteraad de feitelijke zeggenschap gegeven over de benoeming en 
het ontslag van de burgemeester. De aanbeveling van de raad om een burgemeester te 
benoemen of te ontslaan, wordt altijd gevolgd. Als de raad in meerderheid vaststelt dat 
er sprake is van verstoorde verhoudingen, dan is de burgemeester weg; hij heeft formeel 
geen poot om op te staan. Dat betekent dus dat de burgemeester, die toch een eigenstan-
dige positie heeft, uiteindelijk de gevangene van de gemeenteraad is. Dat is typisch een 
monistisch element in een dualistisch stelsel. Dat is dus niet systeemconform. 

Een dualistisch stelsel vraagt om een externe legitimatie voor de burgemeester. 
Dat kan door een zuivere kroonbenoeming. Of je kiest voor een door de bevolking 
gekozen burgemeester. Dan komt de aanstelling van de burgemeester ook van bui-
ten de gemeenteraad. Maar niet een door de raad gekozen burgemeester. Die figuur 
wordt gepropageerd door monistisch denkende partijen, grosso modo de christelijke 
en socialistische partijen. Want dat geeft hun meer macht als politieke partij om via 
de gemeenteraad te bepalen wie aangesteld wordt. Monistisch georiënteerde partijen 
zijn heel huiverig dat andere actoren, zoals kiezers of rechters, zich met het politieke 
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bestuur bemoeien. Een zuivere kroonbenoeming is overigens al lang passé, dus als je 
daarnaar teruggaat heb je ook wat uit te leggen.’ 

De behoudzucht kan ook positief worden uitgelegd. De Eerste Kamer 
 bijvoorbeeld, staat zich erop voor dat zij de hoeder van de Grondwet is. Ziet 
u dat als senator ook zo?

‘Dat is wel heel positief geformuleerd. Ik zou het anders willen zeggen. Ik zie de Eerste 
Kamer ook als een groot obstakel om de inrichting van de staat aan te passen aan de 
eisen van de tijd. De Eerste Kamer wordt vaak geframed als een Kamer die zich primair 
en puur op de kwaliteit van de wetgeving werpt. Ze doet dat inderdaad beter dan de 
Tweede Kamer – dat kan ik wel volhouden –, maar ik weet ook dat het verkiezingspro-
gramma en de afspraken van het regeerakkoord veel belangrijker zijn dan de eisen die 
de Raad van State stelt en onze zelfgekozen taak wetsvoorstellen te toetsen op recht-
matigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. De paradox is hier dat de partijen 
die het hardste roepen dat de Eerste Kamer bestaansrecht heeft als chambre de réflexion 
het meest politiek bedrijven. De Eerste Kamer is ook een politiek orgaan. Dus als je 
een zuiver rechtmatigheidsoordeel wil, schakel dan de rechter in. Maar dan moet je de 
rechter wel de bevoegdheid geven wetten te toetsen aan de Grondwet. Maar dat doen 
wij in Nederland als enige land ook alweer niet. Omdat een meerderheid wil volhou-
den dat de wetgever dat allemaal zelf moet en kan doen. We zijn intussen wel een land 
met een wetgevende macht die uit vier organen bestaat, hoe bizar is dat? Wij vinden 
dat heel gewoon, dat het staatshoofd, en de regering en de twee Kamers met zijn vieren 
het wetgevend orgaan vormen, maar als je erover nadenkt is het heel afwijkend.’

De opkomst van het populisme heeft aangetoond dat de rechtsstaat geen 
rustig bezit is. U hebt zelfs een motie ingediend om de democratische rechts-
staat te verankeren in de Grondwet, toch kennelijk uit een bezorgdheid? 

‘Ik heb dat gedaan vanwege de verhardende discussie over de grenzen van de rechts-
staat en ook een beetje uit ergernis over de manier waarop het rapport van de staats-
commissie-Thomassen over aanpassing van de Grondwet is behandeld. Dat is door 
een politieke meerderheid zo ongelooflijk onhoffelijk als irrelevant aan de kant gezet. 
De uitkomst was weer: we laten het zoals het is. Daar heb ik grote moeite mee. Je kunt 
wel zeggen dat de grondbeginselen in de Grondwet zijn verweven, maar dat is erg 
vaag geformuleerd op een manier die niemand meer aanspreekt. Wat wil je dan dat de 
Grondwet voor rol speelt, maatschappelijk bezien? We gaan zien welk vervolg er komt, 
want er ligt nu bij de Eerste Kamer een voorstel van het kabinet om in de Grondwet 
een algemene bepaling op te nemen. De beginselen van de rechtsstaat en de democra-
tie verdienen constitutionele bescherming. Daarom kom ik op tegen de tendens de 
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politieke tegenmacht zo klein mogelijk te maken. Rechters worden verdacht gemaakt 
en de volksvertegenwoordiging moet een directe vertaling van Het Volk zijn, in de 
sociale media vaak met hoofdletters geschreven. Dat is de bijl aan de wortel van de 
democratische rechtsstaat.’

Hoe kan het dat d66 tegen het Oekraïnereferendum is, terwijl deze partij 
toch wordt gezien als de referendumpartij? 

‘d66, ikzelf ook, gelooft in het referendum in een vertegenwoordigende democratie, maar 
dan moet het wel de vorm hebben van een volksinitiatief, dus niet zijn uitgeroepen door 
een politieke partij of orgaan. Tevens moet het een correctief en bindend referendum 
zijn, dus niet raadgevend of raadplegend, want dat is de dood in de pot. Maar dan is wel 
het probleem dat je de Grondwet moet veranderen, en dat kan uiteindelijk vrij eenvou-
dig door een conservatieve Kamerminderheid van een derde worden tegengehouden. 
Het gevolg is dat een uitweg wordt gezocht buiten de Grondwet om, met als resultaat 
dat er dan zo’n figuur komt waarmee je verder van huis bent mét een referendum dan 
wanneer je er geen had. Het is in de huidige vorm eigenlijk een slecht uitgewerkt idee. 

Het lastige met d66 is: zodra het woord “referendum” valt, word je meteen geacht 
ja en amen te zeggen tegen alles wat ermee samenhangt, omdat je toch als “referen-
dumpartij” wordt neergezet. Dat is niet eens waar: in het beginselprogramma van 1966 
stond het niet, het is er pas veel later in gekomen. Ik ben er altijd van overtuigd geweest 
dat je een echt, dat wil zeggen volwaardig, referendum moet invoeren. Paal goed af 
welke onderwerpen wel en welke niet referendabel zijn, wat de vraagstelling moet zijn, 
wanneer het referendum geldig is en wanneer niet, hoe de uitslag wordt bepaald en 
laat vooral cowboys zich er geen meester van maken. Ik vind dat je het referendum 
constitutioneel bindend moet maken, zodat je achteraf geen gezeur krijgt.’

Denkt u dat Nederland een land is waar burgers staatsburgers willen zijn, 
mensen die een burgerethos hebben, die zich sterk verbonden voelen met 
de staat, met de publieke zaak?

‘Ik denk dat velen bereid zijn iets te doen voor de politieke gemeenschap, waar de 
staat dan een uitdrukking van is. Dat wil ik althans graag hopen. Zo’n gebeurtenis 
als rondom de talentvolle Ajax-voetballer Abdelhak Nouri, die na een hartstilstand 
blijvende hersenschade opliep en onderwerp werd van een vorm van collectieve rouw, 
geeft mij hoop dat het goedkomt met Nederland. Er is nog wel saamhorigheid en posi-
tiviteit. Jongetjes met een Feijenoord-shirt aan die staan te huilen op de Dam met een 
foto van Nouri. Maar wie kent de samenleving goed? Nou ik niet.’ 
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Een bijzondere Rotterdammer

Frans Jozef van der Heijden (1938-2016)

Ad Lansink

Frans Jozef van der Heijden was een bijzonder Rotterdammer, een man van woorden 
en daden. Niet op zijn Feyenoords, nee gewoon nevengeschikt: woorden en daden dus. 
Hij kon schrijven maar ook praten, luisteren maar ook lezen, denken maar ook doen, 
vooral in bestuurlijke zin. De talloze functies buiten het politieke domein leren dat 
evenzeer als zijn activiteiten als volbloed volksvertegenwoordiger. Overigens is hij in 
Rotterdam noch Den Haag aan een politiek-bestuurlijke functie toegekomen: Frans 
Jozef werd geen wethouder, staatssecretaris of minister. Maar hij was wel een goed 
raadslid, Statenlid en Kamerlid in maar liefst vier verschillende gremia: de gemeen-
teraad van Rotterdam, de Rijnmondraad, de Staten van Zuid-Holland en de Tweede 
Kamer – vier bestuurslagen, die veel maar niet alles met elkaar te maken hebben. 
Gemeten in tijd kon de stoer ogende, goed geklede, zwierige volksvertegenwoordiger 
bij zijn afscheid uit de actieve politiek terugzien op een vrijwel onafgebroken reeks van 
zesendertig jaren in het centrum van de (Zuid-)Hollandse macht. Of Frans Jozef dat in 
1960 voorzag, toen hij bij het dagblad De Stem zijn journalistieke carrière begon, heeft 
hij nooit laten weten. In 1962 stapte de jonge verslaggever over naar de katholieke fusie-
krant De Tijd-De Maasbode. Ongetwijfeld hebben zijn tochten naar de Rotterdamse 
Raadzaal hem op het spoor gezet van het politieke en bestuurlijke werk, dat hij met een 
zekere bevlogenheid is gaan uitoefenen. 

Kruidenierszoon Frans Jozef werd geboren in Rotterdam op 20 maart 1938, luttele 
jaren voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Na de bevrijding ging hij in 
zijn geboortestad naar de Dominicusschool, en vervolgens naar het Sint Franciscus 
College om daar het hbs-b-diploma in de wacht te slepen. Gezien zijn komaf, opvoe-
ding, scholing en eerste banen was het niet verwonderlijk dat Frans Jozef zich in 1968 
meldde voor het lidmaatschap van de kvp – een partij die in deze tijd behoefte had 
aan nieuw bloed. De Nacht van Schmelzer had diepe wonden geslagen, niet alleen 
in Den Haag maar ook in andere steden, waar de kvp na de Tweede Wereldoorlog 
een stevige machtspositie had opgebouwd. Wellicht kregen nieuwelingen daarom 
meteen volop kansen. Zo ook Frans Jozef, die op 1 september 1970 beëdigd werd als 
lid van de Rotterdamse gemeenteraad. Hij bleef nog twee jaar voor de krant werken 
– dat kon toen kennelijk – om in 1972 zijn journalistieke talenten in dienst te stel-
len van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Na een decennium De Tijd-De 
Maasbode zou hij ook als redacteur van De Nederlandse Gemeente tien jaar werk-
zaam zijn bij de vng. 
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Het volgende decennium zou de periode van Frans Jozefs politieke doorbraak worden. 
Dat begon met het lidmaatschap van de Staten van Zuid-Holland, vanaf 7 juni 1978, 
en kort daarop, vanaf 25 september 1978, het lidmaatschap van de Rijnmondraad. Die 
regionale invulling van het volksvertegenwoordigerschap bleek de opmaat te zijn voor 
het Kamerlidmaatschap dat Frans Jozef op 11 november 1982 ten deel viel, na de for-
matie van het kabinet-Lubbers i. De kvp was inmiddels opgegaan in het cda. Het toen 
nog kersverse Kamerlid had in 1982 de Rijnmondraad vaarwel gezegd. Het Statenlid-
maatschap beëindigde hij op 1 januari 1983 om zich volledig te kunnen wijden aan wat 
in de zestien jaren daarna zijn politieke biotoop zou worden: de Tweede Kamer aan 
het Binnenhof, niet ver van Rotterdam, waar hij wel actief bleef. Een reeks bestuurlijke 
functies maakt zijn brede interesse zichtbaar. Letterlijk en figuurlijk toonaangevend 
waren het voorzitterschap van het Rotterdams Philharmonisch Orkest (1979-1986), 
het bestuurslidmaatschap van het Mengelbergfonds te Amsterdam (1982-1986) en van 
het Rotterdams Conservatorium (1989-1996). Het Rotterdamse vrijwilligerswerk kon 
ook op de inzet van Frans Jozef rekenen, getuige het voorzitterschap van de Vincen-
tiusvereniging en de Vereniging voor Katholieke Kinderbescherming. Dat de rasechte 
politicus ook nog tijd had voor een leven in de breedte verbaasde zijn vrienden niet. 
Zijn flair en gedrevenheid was alom bekend, bij het Rotterdamse Centrum voor Vrij-
willige en Professionele Dienstverlening, waarvan hij een tijdlang secretaris was, bij het 

cda-Kamerlid Frans Jozef van der Heijden (r) met ppr-senator Bas de Gaay Fortman, 7 februari 
1984 [nationaal archief /collectie spaarnestad/anp] 
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FRANS JOZEF VAN DER HEIJDEN (1938-2016)

riagg (Rotterdam Centrum) en bij het Psychiatrisch Centrum bavo, respectievelijk als 
voorzitter en vicevoorzitter. 

Intussen hadden de leden van de cda-Tweede Kamerfractie ‘nieuweling’ Frans Jozef 
van der Heijden leren kennen en waarderen als een even enthousiaste als deskundige 
collega, die inzet paarde aan kennis van zaken en inzicht aan een visie op de toekomst. 
Dat hij vooral oog had voor het binnenlands bestuur deerde niemand, behalve dan 
de leden die moeite hadden met het bevechten van een plaats in het spanningsveld 
van taakverdeling en eigen belangstelling. Frans Jozef werd woordvoerder binnen-
landse zaken, politie en justitie, en speelde bovendien een actieve rol in de commissie 
voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zijn inbreng op het gebied van de geeste-
lijke gezondheidszorg, maar ook op het terrein van de cultuur, stoelde mede op de 
ervaring die hij in Rotterdam had verworven. De befaamde paspoortaffaire bezorgde 
Frans Jozef een plek in de parlementaire enquêtecommissie, een even prestigieuze als 
ondankbare taak, vooral wanneer bevriende bewindslieden aan de tand gevoeld moe-
ten worden. 

Dat Frans Jozef na zijn Kamerlidmaatschap zou terugkeren naar de plaats waar zijn 
politieke leven ooit begon – de Raadzaal van het Rotterdamse stadhuis aan de Cool-
singel – hadden weinig fractiegenoten verwacht. Dat is toch een stap terug, zo dacht 
menigeen. Zo niet de man die ook tijdens zijn Kamerlidmaatschap zijn geboortestad 
trouw was gebleven. Met voorkeurstemmen veroverde Frans Jozef in 1998 opnieuw 
een plaats in de Rotterdamse gemeenteraad. Daar pakte hij met groot gemak de draad 
van het lokale bestuur weer op. Als lid van de commissie Onderzoek van de Rekening 
moest hij – gewapend met zijn Haagse ervaring – het declaratiegedrag van oud-burge-
meester Bram Peper onderzoeken, weer een lastige taak die hij zonder problemen vol-
bracht. In 2002 werd Frans Jozef niet direct herkozen. Toch mocht hij bij tussentijdse 
opvolging alsnog aanschuiven in de Raadzaal, om opnieuw een periode vol te maken. 
Intussen had hij ook zijn kennis en ervaring mogen delen in de mediawereld, via het 
voorzitterschap van rtv Rijnmond, dat hij van 1997 tot 2003 heeft bekleed. 

Of de Haagse politiek hem na zijn vertrek nog boeide, is niet bekend. Frans Jozef 
ontbrak veelal bij de voor- en najaarbijeenkomsten van de Vereniging van Oud-Parle-
mentariërs. In de media werd hij evenmin gesignaleerd als een van de cda-mastodonten 
die de parlementaire opvolgers regelmatig voor de voeten lopen. Ook in de Rotterdamse 
samenleving werd het de laatste jaren stil rond Frans Jozef en zijn echtgenote Gonnie.

In kleinere kring was wel bekend dat de gezondheid van Frans Jozef en Gonnie 
achteruitging. Toch kwam het bericht van hun beider overlijden onverwacht. Dat het 
echtpaar weloverwogen gekozen had voor een gezamenlijk afscheid van het aardse 
leven, was moeilijk te bevatten voor veel mensen, die in al die jaren de sociale betrok-
kenheid van het kleurrijke en levenslustige echtpaar hadden leren kennen. In de 
rouwadvertentie werden zij diep geraakt door de woorden: 

Opmerkelijk is, dat de discussie over zelfgekozen levenseinde nog steeds in het 
teken staat van de vraag of mensen, die menen dat zij hun leven hebben voltooid, 
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dat leven ook mogen beëindigen. Meest voor de hand ligt de vraag of mensen die 
menen, dat hun leven en lijden in groot last dreigt te eindigen (o.m. door ernstig 
aangetaste zorg) dat leven ook mogen beëindigen, nu ze nog niet al te zeer lijden 
en in last voor zichzelf en anderen verkeren. Opmerkelijk is ook, dat een grote 
steeds minder religieuze meerderheid, die het leven op zich beschouwt en niet in 
het perspectief van een hiernamaals zich daarbij de wet laat stellen door kleine 
minderheden, die profiteren van de algemene zwakte van de hedendaagse coalitie-
politiek. Ten slotte: voor samen afscheid nemen is in die discussie helemaal geen 
plaats alsof – in ons geval 53 jaar – samenleven in voor- en tegenspoed, maar vooral 
liefde en geluk dan geen gewicht meer in de schaal legt bij de vraag dat leven ook 
samen te mogen beëindigen.

Schokkend is het rouwbericht – eigenlijk een politiek statement – in verschillende 
opzichten: enerzijds vanwege de onverbloemde kritiek op het zorgbeleid, en anderzijds 
de afstand tot het gedachtegoed van de partij, die het echtpaar Van der Heijden zoveel 
jaren had gediend en vertegenwoordigd. De rouwadvertentie bracht gemengde gevoe-
lens teweeg: respect voor de moed van Frans Jozef van der Heijden en zijn echtgenote 
om hun eigen beslissing te nemen en wereldkundig te maken. Maar ook waardering 
voor al degenen die met de beste bedoelingen zorg verlenen. En mededogen voor de 
mensen die, al dan niet vanuit hun geloof, de zin van het lijden inhoud geven. Onbe-
doeld zal politicus en bestuurder Frans Jozef van der Heijden in de herinnering voort-
leven als de man die samen met zijn vrouw zelfbewust zijn levenseinde koos. Hopelijk 
wordt al het andere wat hij heeft gedaan niet vergeten. 

AD LANSIN K
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Een bruggenbouwer pur sang

Servaas Huys (1940-2016) 

Eisso Woltjer

‘Ut waar ein prachtig laeve, allein wât kort…’ aldus Servaas zelf, zo was te lezen in zijn 
overlijdensbericht. Wat kun je daar in een herdenkingsbijdrage nog aan toevoegen? 
Een respectvolle stilte is het eerste wat bij je opkomt. Dat is echter geen herdenkings-
bijdrage, want daarvan mag worden verwacht dat ten minste een aantal (dierbare) 
herinneringen worden vermeld. 

Geboren en getogen als boerenzoon in het Noord-Limburgse dorpje Grubbenvorst 
is Servaas zijn leven lang (Noord-)Limburg trouw gebleven. Als onderwijzer en als 
vormingsleider maar ook als politicus en ten slotte als zeer actieve gepensioneerde. 
Een bruggenbouwer die opereerde met een zeer beminnelijke lach en ook met een 
vasthoudende overtuiging.

In 1978 werd Servaas lid van Provinciale Staten van Limburg. Hij had toen in de 
gemeenteraad van Grubbenvorst (nu gemeente Horst aan de Maas) al bijna vier jaar 
politieke ervaring opgedaan. Tijdens zijn eerste optreden in de Staten verraste hij de 
toenmalige Gedeputeerde die tijdens een plenaire zitting verveeld het (lange) ant-
woord van zijn ambtenaar afraffelde op een van de vragen die Servaas bij de algemene 
beschouwingen had gesteld. Halverwege stopte de Gedeputeerde en vroeg neerbui-
gend aan het pas begonnen Statenlid waarom de geachte afgevaardigde dit allemaal 
wilde weten. Het antwoord van Servaas was even kort als helder: ‘Dat maak ik zelf wel 
uit.’ De Gedeputeerde bleef weinig anders over dan zijn antwoord te vervolgen.

Binnen de pvda-fractie wist Servaas een brug te slaan tussen de afgevaardigden van 
Noord- en Midden-Limburg enerzijds en die van Zuid-Limburg anderzijds, regio’s met 
een verschillende (politieke) geschiedenis. Met name in de noordelijke regio’s heeft de 
katholieke gemeenschap (nog) lang de politiek gedomineerd. Daarbij speelt ook mee dat 
in Limburg veel op personen wordt gestemd. Politici als Servaas, geboren en getogen in 
de streek, waren daardoor beter in staat deze barrières te doorbreken. ‘Import-Limbur-
gers’ konden dat veel minder, vooral omdat ze geen Limburgs dialect spraken.

De politieke waardering voor Servaas kwam mede tot uiting in het feit dat de 
pvda-fractie in de Provinciale Staten hem voor de periode 1980-1986 tot fractievoor-
zitter koos.

Van 1986 tot 1998 was Servaas met een kleine onderbreking lid van de Tweede 
Kamer voor de pvda en werd hij door de fractie aangewezen als woordvoerder 
Landbouw en Visserij. Daarnaast hield hij zich binnen de fractie bezig met het (be - 
roeps)onderwijs, een logisch gevolg van zijn voormalige werkzaamheden als onder-

Bos, A.S., Brouwer, J.W.L., Goslinga, H., Oddens, J., Ramakers, J.J.M. & Reiding, H. (red.). (2017).  
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2017. Het volk spreekt. Amsterdam: Boom uitgevers Amsterdam



128

EISSO WOLTJER

wijzer, als vormingswerker en als directeur van het Vormingscentrum voor Wer-
kende Jongeren.

Ook in de Kamer werd zijn verbindende talent zeer gewaardeerd. Zo diende hij 
samen met zes andere visserijwoordvoerders in 1997 een initiatiefwetsvoorstel in tot 
wijziging van de Visserijwet. Dit voorstel werd in 1998 wet. Tezelfdertijd behandelde 
Servaas de door de minister van Landbouw en Visserij, Jozias van Aartsen, ingediende 
mestwet. De varkenshouderij in Nederland zat in die tijd met een overaanbod aan 
mest en was op grond van de nitraatrichtlijn van de Europese Unie eindelijk gedwon-
gen wettelijke maatregelen te nemen. Wat onder de vorige minister van Landbouw 
volledig uit de hand was gelopen, moest nu in korte tijd recht worden gezet. Daarbij 
dreigden veel (ook Limburgse) intensieve veehouders het onderspit te delven. Samen 
met de landbouwwoordvoerders van vvd en d66 wist Servaas in de Kamer de wet 
zodanig te wijzigen dat de kleine varkenshouders niet de rekening gepresenteerd kre-
gen voor een overschot aan mest dat veroorzaakt werd door de grootschalige uitbrei-
ding van de varkens- en kippenhouderij.

In 1998 verliet Servaas de Tweede Kamer door zich niet meer beschikbaar te stellen 
voor een nieuw mandaat, waarna hij weer al zijn aandacht op zijn geliefde (Noord-)Lim-
burg richtte. Bij zijn afscheid werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Uiteraard was hij ook tijdens zijn Kamerlidmaatschap actief gebleven in het ver-
enigingsleven in Grubbenvorst. Zo ging hij bijvoorbeeld bijna wekelijks een keer op 
en neer van Den Haag naar Grubbenvorst om als tenor deel te nemen aan de repetities 
van het plaatselijke ‘Gemengde Koor’. Tevens was hij in die tijd onder meer bestuurslid 
van het ziekenhuis Venlo-Venray en na de fusie lid van de Raad van Bestuur Zieken-
huizen Noord-Limburg te Venlo. 

Fulltime terug in Limburg werd er van allerlei kanten een beroep op hem gedaan. 
Zijn faam als bruggenbouwer was alom bekend en hij werd daarom meer dan eens 
gevraagd om als voorzitter bepaalde moeilijke fusieprocessen te begeleiden. Dat 
gebeurde bijvoorbeeld bij de landinrichtingscommissie ‘De Peelvenen’ waar onder 
meer de belangen van landbouw, natuur- en waterbeheer met elkaar botsten. Het lukte 
Servaas als voorzitter in de periode 1998-2010 een gezamenlijke weg te vinden die werd 
uitgestippeld in het rapport Het onverenigbare verenigd. Als erkenning voor zijn voor-
trekkersrol werd later een prachtig natuurwandelpad in de Deurnse Peel naar hem 
genoemd: het ‘Servaas Huyspad’. 

Dat Servaas de uitvoering van de ruilverkaveling op de voet bleef volgen, blijkt 
uit een bevlogen interview toen tijdens de uitvoering de meningen toch weer bots-
ten en Staatsbosbeheer veel verder wilde gaan dan in de oorspronkelijke plannen was 
verwoord. Hij pleitte voor matiging van de plannen van Staatsbosbeheer dat vooral 
het oorspronkelijke Peellandschap met zijn hoogveen wilde herstellen. Volgens Servaas 
was het echter ook van belang om sporen van de ontturving te bewaren, anders zou de 
natuurbeheersingsorganisatie een vijand worden.

Dat was Servaas ten voeten uit: bouw bruggen en houd je daarna ook aan de afspra-
ken. Mede door deze levenshouding werd hij een veelgevraagde ‘mediator’: voorzitter 
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bijvoorbeeld van het bestuur van het Faunafonds, voorzitter van de commissie van 
wijzen van de Dienst Landelijk Gebied en voorzitter van het coördinerend uitvoe-
ringsorgaan meerjarenplan Gewasbescherming. Ook in Limburg was deze rol hem 
op het lijf geschreven. Zo werd hij voorzitter van de gebiedscommissie Maasduinen 
en Voorzitter van de Limburgse omroep. Daarnaast was Servaas betrokken bij allerlei 
lokale activiteiten zoals ‘Muziek op Locatie’ (klassieke muziek uitgevoerd in de natuur) 
en de plaatselijke carnavalsvereniging. 

Bij zijn overlijden op 22 november 2016 schreven bestuur en vrijwilligers van 
Gewoën Grubbevors: ‘Daor waas d’r ôk mar eine in het dorp met zoë vuül iniatieve: 
dat waas Servaas. Miër dan terecht is hae ônderscheije met de Golde Aspergestaeker. 
Servaas: en hiele deepe buiging vur alles was dich hes gedoan en beteikend.’ Hier valt 
weinig meer aan toe te voegen, behalve misschien de herinnering aan de gesprekken 
bij hem thuis in Grubbenvorst waar hij en Piem vrienden op hun prachtige locatie en 
omringd door cultuur en natuur steeds gastvrij ontvingen.

Tweede Kamerlid Servaas Huys [internationaal instituut voor sociale geschiedenis  
– ronald sweering]
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Een veelzijdig dienaar van de Rijksoverheid

Henk Koning (1933-2016)

Onno Ruding

De politicus en fiscalist mr. Hendrik Elle Koning werd op 7 juni 1933 in Beilen geboren 
en overleed in Den Haag op 31 december 2016, 83 jaar oud. Hij was ongetrouwd en had 
een, eveneens ongetrouwde, zuster die enige jaren voor hem is overleden.

Henk Koning heeft met zijn uitzonderlijk lange en vooral imponerend breed 
geschakeerde carrière in de publieke dienst de Nederlandse samenleving op voortreffe-
lijke manier gediend. Hij begon zijn politieke functies van 1971 tot (met onderbrekin-
gen) 1982 namens de vvd als lid van de gemeenteraad van Rotterdam, de stad waar hij 
belastingwetenschappen had gestudeerd en in al zijn politieke jaren is blijven wonen. 
Daarna heeft Koning – en dat is uniek – belangrijke functies vervuld in vier verschil-
lende sectoren van de Rijksoverheid: als ambtenaar, als volksvertegenwoordiger, als lid 
van de regering en als bestuurder van een der hoge Colleges van Staat.

Vanaf 1958 werkte Koning als ambtenaar bij het ministerie van Financiën in Den 
Haag als adjunct-inspecteur van ’s Rijks belastingen en daarna tot 1967 als ambtenaar 
op de afdeling Algemene en Juridische Zaken bij de Belastingdienst. Hij was gedurende 
twaalf jaar lid van de Tweede Kamer voor de vvd: van 1967 tot 1977 en opnieuw van 1989 
tot 1991. Hij was er terecht trots op dat hij van 1967 tot 1991 zonder onderbreking was 
gekozen en herkozen in de Tweede Kamer. Henk Koning functioneerde in drie kabinet-
ten als staatssecretaris: eerst, van 1977 tot 1981, op Binnenlandse Zaken in het kabinet-Van 
Agt-Wiegel onder minister Wiegel. Hij beheerde daar een zware portefeuille: de decen-
trale overheden, de organisatie van de rijksdienst, de automatisering bij de overheid, de 
Staatsuitgeverij en het abp. Daarna was hij van 1982 tot 1989 staatssecretaris op Financiën 
in de kabinetten-Lubbers i en ii, met ondergetekende als minister. Ook daar had hij een 
zware portefeuille: vanzelfsprekend Fiscale Zaken maar ook (weer) de decentrale overhe-
den (fipuli) en de Dienst der Domeinen. Ten slotte was hij president van de Algemene 
Rekenkamer van 1991 tot 1999. De huidige president, Arno Visser, herdacht terecht ‘de 
intelligentie, het scherpe oog en de haast encyclopedische kennis’, en ook de waarde die 
Koning hechtte aan het internationale netwerk van de Rekenkamer.

Visser wees bij de uitvaartdienst van Koning op de unieke en merkwaardige com-
binatie die hij in zich verenigde, namelijk die van president en koning. Ook in andere 
landen kon geen hoofd van de Rekenkamer zich sieren met die twee (tegenstrijdige) 
titels. De lange en brede ervaring van Koning bij de Rijksoverheid hebben hem onge-
twijfeld geholpen om deskundig leiding te geven aan de veelomvattende controlerende 
werkzaamheden van de Algemene Rekenkamer. 
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Als ik mij nu concentreer op de ruim zeven jaar die ik met hem mocht samenwerken 
op Financiën, wil ik graag benadrukken hoe uitstekend die samenwerking is geweest 
en hoe dankbaar ik hem daarvoor nog altijd ben. Wij vulden elkaar goed aan. Henk 
en ik kenden elkaar niet tot november 1982, toen wij al snel constateerden dat wij een 
passende combinatie vormden. Dat wij van verschillende politieke partijen waren, 
cda en vvd, bleek een goed recept te zijn om politieke steun in het parlement te 
bevorderen en politiek lastige onderwerpen op te lossen. De coalitie cda-vvd werkte 
toen goed samen, althans zeker op de terreinen waarvoor wij politiek verantwoor-
delijk waren.

Koning is zijn partij altijd trouw gebleven. Zijn basis voor zijn vooraanstaande rol 
in de vvd was Rotterdam, waar hij zijn politieke carrière begon. Toen de partij met 
interne spanningen kampte na de slecht afgelopen Tweede Kamerverkiezingen in mei 
1986 werd het overleg binnen de vvd-fractie voorgezeten door Koning. Dit gebeurde 

Staatssecretaris Henk Koning en minister Hans Wiegel tijdens de behandeling van de begroting van  
Binnenlandse Zaken, 17 oktober 1979 [nationaal archief/anefo – rob bogaerts]
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op basis van anciënniteit. Hij werd kennelijk beschouwd als de rustige senior met erva-
ring in wie men vertrouwen had. 

Onze inhoudelijke achtergrond was duidelijk verschillend. Henk had grondige 
juridische én fiscale opleidingen genoten en bovendien had hij grote praktijkervaring 
opgedaan op belastinggebied: hij kende de Belastingdienst van binnenuit en tevens de 
departementale voorbereiding van fiscale wetgeving.

De basis van onze goede samenwerking lag bij wederzijds loyaliteit en vertrouwen. 
Bovendien lieten wij elkaar, als het nodig was, politieke ruimte om verschillende par-
tijpolitieke prioriteiten en nuanceringen op fiscaal gebied naar voren te brengen.

Ook had Koning, toen wij samen bewindspersoon op Financiën werden, reeds een 
lange politieke ervaring opgebouwd. Ik had die niet en heb vaak mogen profiteren 
van zijn wijze en evenwichtige oordelen en adviezen op dat vlak. Mede gezien zijn 
brede politieke ervaring besloten wij dat hij diverse belangrijke beleidsterreinen van 
Financiën onder zijn hoede zou nemen – vanzelfsprekend allereerst fiscale zaken en de 
Belastingdienst, maar ook het financiële beleid inzake de lagere, decentrale overheden 
op welk gebied hij eerder op Binnenlandse Zaken grote ervaring had opgebouwd.

Koning was een overtuigend bewijs van de voordelen van een fiscalist, met grondige 
theoretische en praktische kennis van belastingzaken, op de belangrijke politieke post 
van staatssecretaris voor Fiscale Zaken. Hij kende een groot aantal medewerkers van 
het ministerie van Financiën en van de Belastingdienst, evenals fiscalisten in andere 
functies, en dat maakte het hem later als staatssecretaris mogelijk de sfeer, de opvat-
tingen en (soms) de spanningen binnen die organisaties goed en snel aan te voelen. 

Koning heeft op zijn terrein van de belastingen belangrijk werk verricht. Hij bracht 
een forse verlaging van de vennootschapsbelasting van 48 naar 35 procent tot stand, in 
combinatie met de terechte maar moeizame afschaffing van de Wet op de Investerings-
rekening. Dat maakte Nederland toen internationaal zeer concurrerend. Een andere 
belangrijke prestatie was de hervorming – dat wil zeggen vooral vereenvoudiging – en 
verlaging van de inkomstenbelasting op basis van de adviezen van de door de ons inge-
stelde Commissie-Oort, met als resultaat de verlaging van het marginale toptarief van 
72 naar 60 procent met de mededeling dat wij dit als eerste stap zagen. Verder bracht 
hij de ‘brede herwaardering’ van belastingheffing bij verzekeringsmaatschappijen en 
pensioenfondsen tot stand alsmede een wijziging van de belastingheffing van tweever-
dieners ten opzichte van eenverdieners en de invoering in 1986 van het fiscaal nummer.

Koning was intelligent, als goed jurist scherp en nauwkeurig formulerend en wist 
onderscheid te maken tussen hoofdlijnen en ‘politieke’ details. Hij luisterde goed 
naar argumenten van anderen, met name naar de ambtelijke adviezen, voordat hij 
zijn standpunt formuleerde. Opvallend waren zijn pragmatische aanpak van de vraag 
of iets politiek wel of niet haalbaar was en zijn methode om geen lange theoretische 
beschouwingen te houden, maar praktisch te bekijken hoe de ontstane problemen 
konden worden opgelost.

Hij was enerzijds tamelijk formeel, traditioneel, voorzichtig en enigszins ouderwets 
(goede manieren en correcte kledij vond hij terecht belangrijk). Anderzijds was hij een 
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vrolijk mens, goedlachs en heel sociaal. Hij had veel goede contacten in geheel Neder-
land, een groot en breed netwerk dat hem in de politiek behulpzaam was. Zo had hij in 
zijn jaren bij Binnenlandse Zaken vele commissarissen, gedeputeerden, burgemeesters 
en wethouders goed leren kennen met wie hij jaren later nog altijd contact had.

Binnen Financiën – bij het informele beraad van de ministersstaf op vrijdag na de 
wekelijkse ministerraad – genoot Henk van de dikwijls kritische discussies over wat er 
de afgelopen week was voorgevallen, met commentaren op andere ministeries die weer 
hadden geprobeerd er met de Rijkskas en met ‘zijn’ belastingontvangsten vandoor te 
gaan. Dit in prettige sfeer met een stevig glas – hoewel matiger dan bij sommige voor-
afgaande kabinetten het geval was geweest.

Eén anekdote wil ik graag vertellen. Op een kwade middag in maart 1983 brak op 
het ministerie van Financiën brand uit. Binnen het betonnen brandveilige fort van 
Financiën veroorzaakte een sigarettenpeuk in de prullenbak een enorme rookontwik-
keling. Er was geen paniek en iedereen deed wat hij of zij het meest urgent achtte. De 
schatkist was leeg – dus geld was er niet – maar er waren wel veel belangrijke docu-
menten. Koning, toch niet de sportiefste onder ons, ging onmiddellijk sjouwen, niet 
met die documenten maar om de mooie schilderijen in veiligheid te brengen. Hij bleef 
zijn leven lang trots op het redden van een groot schilderij waarvan hij overtuigd was 
dat het een originele Pieter Bruegel de Oude was.

De persoonlijke sfeer binnen die eerste twee kabinetten-Lubbers was goed, hetgeen 
nog altijd blijkt bij de jaarlijkse reünie. Koning genoot van die bijeenkomsten. Mijn 
vrouw en kinderen hebben de vriendschap met ‘Oom’ Henk zeer gewaardeerd en wij 
hebben genoten van zijn gastvrijheid in zijn geliefde Bourtange waar hij ons vertelde 
over zijn Drentse wortels. Hoezeer Koning verknocht was aan zijn ouders bleek toen 
hij na het overlijden van zijn vader in diens flat in Arnhem ging wonen. 

In de jaren rondom 2010 ging zijn gezondheid helaas achteruit. Het reizen, zon-
der chauffeur, werd moeilijker, en de afstand Arnhem-Randstad werd een toenemend 
obstakel. De contacten met zijn vrienden werden minder frequent. Zijn uiteindelijke 
verhuizing naar Bilthoven maakte dat alles weer wat makkelijker.

Koning was Grootofficier in de Orde van Oranje Nassau en Ridder in de Orde van 
de Nederlandse Leeuw. Wat betreft zijn buitenlandse onderscheidingen verdient zijn 
Grootofficierschap in de Orde van Sint-Gregorius de Grote van de Heilige Stoel bij-
zondere vermelding voor iemand die hoge functies heeft vervuld in de Vrijmetselarij 
in Nederland. Daarnaast was hij Grootofficier in de Orde van Leopold ii van België.

De afscheidsdienst vond plaats op 7 januari 2017 in de Kloosterkerk in Den Haag, 
heel dicht bij alle gebouwen waar hij veertig jaar lang had gewerkt.

Hij ruste in vrede.
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Een fijn mens, een trouwe kameraad

Ep Wieldraaijer (1927-2017)

Abraham Stemerdink

Zomaar een bericht in een krant: In een woning van een appartementencomplex aan 
de Boulevard 1945 in Enschede is vanmiddag een dode man aangetroffen. De politie 
heeft in de woning onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak van de overledene. Later 
op de dag liet de politie weten dat er sprake was van een natuurlijke doodsoorzaak.1 
Op 17 februari 2017 meldde dezelfde krant, Tubantia, dat het ging om het oud-Ka-
merlid Ep Wieldraaijer, 89 jaar. De in Borne geboren Egbert Roelof Wieldraaijer was 
via een loopbaan in de textielindustrie bestuurder in de vakbeweging geworden en 
werd in 1963 lid van de Tweede Kamer voor de pvda. Dat zou hij tot 11 september 1974 
blijven. In deze periode was hij ook nog lid van Provinciale Staten van Overijssel (juni 
1966 – december 1967) en lid van het Europees Parlement (juli 1973 – september 1974). 
Nog net tijdens zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer, op 3 september 1974, werd 
hij wethouder van Onderwijs, Sociale Zaken, Maatschappelijk werk en Economische 
Zaken van Almelo. In 1978 zette hij zijn bestuurlijke loopbaan voort als burgemeester 
van Avereest, een functie die hij tot 1 april 1988 uitoefende.

Ik heb Ep Wieldraaijer begin 1965 leren kennen toen ik deel ging uitmaken van de 
militaire commissie van de pvda. Van deze commissie maakten ook de Kamerleden 
kolonel b.d. Wiebe Wierda en de voormalig dienstplichtig sergeant Ep Wieldraaijer 
deel uit, de eerste voor de strategie en het ‘ijzerwerk’, Wieldraaijer voor het personeel 
van Defensie. Wieldraaijer hield zich in de Tweede Kamer niet alleen bezig met Defen-
sie maar ook met regionaal-economische en sociale zaken. Hij was in 1973 een van de 
woordvoerders van de pvda bij de behandeling van de ontwerp-Machtigingswet inko-
mensvorming en bescherming werkgelegenheid. Ik kon het van het begin af aan goed 
met hem vinden. Hij was geboren in het oosten van het land, in Borne, ik in Winters-
wijk, zijn ouders werkten in de textiel, mijn ouders ook, hij was bestuurder geweest van 
de nvv-bond ‘De Eendracht’, mijn vader lid. Maar wat misschien wel doorslaggevend 
was voor onze vriendschappelijk verhouding was dat wij alle twee sprekers waren van 
nagenoeg hetzelfde dialect. De Achterhoek en Twente verstaan elkaar wat dat betreft 
prima. Ik heb soms met verbazing naar hem geluisterd als hij mij vertelde welke werk-
zaamheden hij allemaal had verricht: loopjongen, leerling-machinebankwerker, maga-
zijnbediende, jacquard-kaartenmaker, wever, bode-beambte bij ‘De Eendracht’.

Wat bewoog Ep Wieldraaijer om zo bezig te zijn in de vakbond, de politiek en 
het bestuur? 
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Ik heb geleerd dat opkomen voor de zwakkeren in de samenleving belangrijk is. Als 
je uitgaat van gelijkwaardigheid van mensen moet je dat ook in de maatschappij 
zo regelen. Ik heb een hartgrondige hekel aan discriminatie. Mijn zoon en dochter 
heb ik geprobeerd dat mee te geven. In mijn vakbondsperiode heb ik veel voordeel 
gehad van mijn kennis van het dialect. Hierdoor had ik in Twente altijd gemak-
kelijk contact. Voor mij geldt nog steeds de oude vakbondsleus ‘Alleen bereikt ge 
niets. Maar samen alles!’2 

Dat opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, dat was wat Ep Wieldraaijer 
deed, in elke functie die hij vervulde, duidelijk hoorbaar in de Tweede Kamer. Een 
schoolvoorbeeld hiervan is de behandeling van de Defensienota 1964 en van de daaruit 
voortvloeiende begroting van Defensie voor het jaar 1965. Van Ep Wieldraaijer geen 
hoogdravende verhalen over een democratische krijgsmacht in een democratische 
maatschappij, maar een verhaal, voorzichtig inspelend op de ontwikkelingen in de 
maatschappij, met halverwege en tegen het eind van zijn betoog moties over twee kern-

Tweede Kamerlid Ep Wieldraaijer bij demonstrerende vrouwen op het Binnenhof, 20 september 1972   
[nationaal archief/anefo] 
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zaken voor de toen nog dienstplichtige soldaten: een motie over diensttijdverkorting 
en een over de beloning van dienstplichtige militairen. De toenmalige minister van 
Defensie legde volgens Wieldraaijer de volle nadruk op het feit dat door de technische 
ontwikkelingen ook beslissingen kwamen te liggen op lagere leidinggevende niveaus, 
alsmede bij de soldaten, die dan moesten beslissen in de geest van de commandant. 
Wieldraaijer vervolgde: 

Ik heb er in gedachten aan toegevoegd: natuurlijk afhankelijk van de situatie, waar-
voor zij dan komen te staan. Dat vereist meer zelfstandigheid en verantwoordelijk-
heid. De minister is zelfs zo ver gegaan door te zeggen: Wij hebben in het reglement 
staan: ‘De ondergeschiktheid is de ziel van de militaire dienst’; dat woord ‘onder-
geschiktheid’ maakt hoe langer hoe meer plaats voor het woord ‘samenwerking’ en 
ik voeg hieraan toe: misschien komt het er dan nog wel eens van, dat wij op een 
andere wijze die zinsnede gaan lezen.3 

Voorzichtig, aftastend, ging Wieldraaijer verder: 

Maar moet je dan ook niet, wanneer je die ontwikkeling ziet en wanneer daaruit 
voortvloeien mondigheid en zelfstandigheid, bepaalde tradities en vormen door-
breken, die eigenlijk met die samenwerkingsgedachte in strijd zijn, en breken met 
de ongelijkheid in behandeling, die er nu bestaat? Ik vraag mij af, wanneer je met 
elkaar samenwerkt, of je dan nog allerlei gebruiken, zoals de groetplicht binnen 
de kazernes, moet handhaven. Ik kan mij voorstellen dat ook bij de opleiding en 
training van de manschappen juist aan de zelfstandigheidswording en het nemen 
van beslissingen aandacht zal worden besteed.4 

Na deze wat filosofisch getinte woorden en na wat opmerkingen te hebben gemaakt 
over praktische zaken, zoals een gericht loopbaanbeleid bij het burgerpersoneel, de 
woningsituatie, de geneeskundige en geestelijke verzorging en het georganiseerd over-
leg, besteedde Wieldraaijer de rest van zijn betoog aan de positie van de dienstplichtige 
militairen. Daar lag zijn hart en dat kwam niet in de laatste plaats omdat hij zelf van 
februari 1947 tot liefst augustus 1950 zijn dienstplicht had vervuld – voor het grootste 
deel onder moeilijke omstandigheden als foerier in de rang van sergeant in voormalig 
Nederlands-Indië. Hij onderhield als Kamerlid zeer intensieve contacten met dienst-
plichtigen, in kazernes, op conferenties en in militaire tehuizen. 

Speciaal mag wel de zeer omvangrijke correspondentie worden genoemd die hij 
erop na hield. Het is verbazingwekkend hoe hij kans zag dat allemaal bij te houden. 
Wieldraaijer was een schoolvoorbeeld van een Kamerlid dat zich op alle mogelijke 
manieren op de hoogte stelde van wat er leefde bij zijn achterban. Dat deed hij niet 
alleen binnen de sector Defensie, maar binnen zijn hele takenpakket. 

Door zijn goede contacten binnen de krijgsmacht wist Wieldraaijer als geen ander 
dat twee onderwerpen sterk leefden bij de dienstplichtigen: de diensttijd en de belo-
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ning. De minister van Defensie, de latere premier Piet de Jong, wilde in de toekomst 
meer beroepspersoneel, dus minder dienstplichtigen. En dat, gekoppeld aan het gro-
tere aantal dienstplichtigen dat jaarlijks beschikbaar zou komen vanwege de geboor-
tegolf in de voorafgaande jaren, zou ertoe leiden dat een geringer percentage van de 
beschikbare dienstplichtigen daadwerkelijk zou moeten opkomen. De minister wilde 
dat probleem aanpakken met een ruimer vrijstellingsbeleid. Daar was Wieldraaijer het 
niet mee eens: 

Nu geloof ik dat het verschil tussen de aanpak van de Minister en die van ons is, 
dat wij niet naar een ruimer vrijstellingsbeleid streven, doch dat wij vanuit een 
verdeling van de lasten bij grotere lichtingen naar een kortere diensttijd willen. Dat 
is volgens ons ook mogelijk. De minister is daarop niet ingegaan, althans niet expli-
ciet; hij heeft wel aangekondigd dat hij een beslissing in andere geest wil nemen 
door per 1 januari de vrijstelling te verruimen. Wij hebben daarover een andere 
opvatting die wij neergelegd hebben in een motie, mijnheer de Voorzitter, die ik bij 
deze de eer heb op uw bureau te deponeren.5 

De motie sprak als oordeel uit dat een algemene verkorting van de diensttijd mogelijk 
en gewenst was en de voorkeur verdiende boven een ruimer vrijstellingsbeleid. Over 
de beloning van dienstplichtigen diende Wieldraaijer ook een motie in met als kernzin 
dat dienstplichtigen een beloning moesten krijgen overeenkomstig de weddeschalen 
voor beroepsmilitairen in gelijke rang. Dat was Wieldraaijer ten voeten uit: een alge-
meen verhaal, maar vooral ook herkenbaar in zijn concrete punten.

Het bestuur van de pvda verzocht de militaire commissie, op basis van een congres-
uitspraak van november 1967, een militair plan op te stellen. Als lid van die commissie 
kwam ik veel in contact met Ep Wieldraaijer bij het schrijven van de teksten van wat in 
1968 het rapport Doelmatig Defensiebeleid opleverde. Ep was in die periode algemeen 
secretaris van de pvda en dus de ideale verbindingsman met het partijbestuur. Onze 
samenwerking was intensief; ik kwam regelmatig bij hem thuis om te overleggen, niet 
alleen over teksten voor het rapport maar ook over actuele kwesties die in de Tweede 
Kamer speelden. Toen ik in 1970 zelf lid van de Tweede Kamer werd, was het contact 
nog intensiever. Bij mijn komst in de Tweede Kamer werd ik van alle kanten gewaar-
schuwd voor de harde strijd in de fractie over de verdeling van de taken, over de slan-
genkuil die fractie en Kamer zouden zijn. Niets van dat alles was waar. Ep Wieldraaijer 
ontving mij met open armen, stond zonder enig probleem interessante gedeelten van 
zijn takenpakket aan mij af, en begeleidde me op voortreffelijke wijze. Ep Wieldraaijer: 
een fijn mens, een trouwe kameraad. Ik denk met dankbaarheid en genegenheid aan 
hem terug.
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Een creatieve, nieuwsgierige en lenige geest

Saskia Stuiveling (1945-2017)

Wim Meijer

In het leven van Saskia Stuiveling gaat een mooie biografie schuil. Dat is de gedachte 
die bij mij opkwam tijdens haar afscheidsbijeenkomst op 28 april in de kerk aan 
de Hoflaan in Rotterdam, een laan waar Saskia een groot deel van haar leven heeft 
gewoond. Te midden van haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, familie en 
een uitgebreide kring van vrienden en relaties werd afscheid van Saskia genomen en 
haar leven herdacht. In de bomvolle kerk was een grote verscheidenheid van mensen 
afkomstig uit de werelden waarin ze verkeerde en werkte. Alle facetten van haar leven 
werden belicht in de toespraken, in de sfeer van verbondenheid, door de muziek: een 
groot eerbetoon aan een vrouw die voor de samenleving een grote betekenis heeft 
gehad. Een bijzondere vrouw en een sterke persoonlijkheid, die een indrukwekkende 
carrière combineerde met vele maatschappelijke activiteiten. En bovenal met een lief-
devol gezinsleven.

Saskia Stuiveling werd op 3 mei 1945 te Hilversum geboren en studeerde Recht en 
Bedrijfskunde aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. De keuze voor studie en stad 
zou de rest van haar leven in grote mate bepalen. Haar loopbaan begon bij het Centraal 
Organisatiebureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en kreeg in 1974 
een vervolg toen zij beleidsmedewerker en persoonlijk assistent werd van burgemees-
ter André van der Louw. In 1981 maakte Saskia korte tijd deel uit van de Eerste Kamer. 
In de herfst van 1981 verliet ze Rotterdam om lid te worden van het kabinet-Van Agt/
Den Uyl/Terlouw. Als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken werd ze onder meer 
belast met de portefeuille voor de financiële en economische aangelegenheden van 
de gemeenten en provincies. In 1983 werd Saskia coördinator van de Parlementaire 
enquête naar de handel en wandel van het rsv-concern. In 1984 volgde de benoe-
ming tot lid van het College van de Algemene Rekenkamer en vanaf 1999 diende zij dit 
instituut als President. Op haar 70ste nam Saskia Stuiveling na meer dan dertig jaar 
afscheid; daarmee nam Den Haag afscheid van een toegewijde, deskundige en erudiete 
topbestuurder. Ze overleed op 20 april 2017, twee weken voordat zij 72 jaar zou worden.

Een blik op het curriculum van Saskia biedt een rijke oogst aan nevenactiviteiten. 
Haar belangstelling, werklust en gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid 
komt op tal van terreinen tot uiting: als bestuurder of toezichthouder in ontwikke-
lingssamenwerking, gezondheidszorg, architectuur, de museale wereld, maar ook als 
commissaris van de Generale Bank en adviseur van de nivra, de organisatie die de 
accountants verenigt. Ze maakte deel uit van het bestuur van de ontwikkelingsorgani-
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satie Hivos en deed heel veel bestuurlijk werk voor Foster Parents, zowel nationaal als 
op internationaal niveau. De toekomst van kinderen, in het bijzonder ook in ontwik-
kelingslanden, was voor haar een groot punt van zorg en aandacht. De Erasmusuniver-
siteit deed menig keer met succes een beroep op haar. 

Saskia’s belangstelling richtte zich zowel op de publieke als de marktsector, maar 
ze had een voorkeur voor het grensgebied, daar waar de markt en de publieke wereld 
elkaar overlappen. Het gaf haar veel inzicht in hoe de samenleving reageert op over-
heidsbeleid. Deze praktische ervaring speelde vaak ook een belangrijke rol in haar 
rapporten, beschouwingen en inleidingen. Saskia zat niet gevangen onder de Haagse 
stolp, integendeel: ze combineerde nieuwsgierigheid naar mensen en hun omgeving 
met een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de juiste besteding van publieke mid-
delen. Het leverde haar informatie over de wereld waarin de Nederlander leeft en het 
voorkwam dat zij in een ivoren toren terechtkwam.

Saskia was op een heel bijzondere wijze verbonden met de wereld van kunst en 
cultuur. Als dochter van Garmt Stuiveling, dichter en hoogleraar Letterkunde, en van 
schrijfster Mathilde van Vierssen Trip hadden literatuur, beeldende kunst en archi-
tectuur haar grote belangstelling. Zo was zij onder meer voorzitter van de Libris Lite-
ratuurprijs, lid van de Raad van Toezicht Paleis Het Loo en Museum Boijmans Van 
Beuningen en de Architectuur Biënnale te Rotterdam. In 2013 was zij voorzitter van de 
vsb Poëzieprijs. Ze mocht toen tot haar grote plezier een bloemlezing van haar favo-
riete gedichten samenstellen. 

Die laatste drie activiteiten verbonden haar ook met de stad waaraan zij zo gehecht 
was: Rotterdam. In die plaats vervulde ze vele rollen en functies, was ze gekend en 
geliefd. Dat kwam op een heel bijzondere wijze aan de orde in de jaren zeventig toen een 
grote groep Chileense politieke vluchtelingen toevlucht zocht in Rotterdam. Gevlucht 
voor de terreur van dictator Pinochet zocht deze gemeenschap naar de beginselen en 
structuren voor een nieuwe democratische start. Centrum van deze activiteit werd het 
Instituut voor een Nieuw Chili, waarvan Saskia penningmeester en stuwende kracht 
was. In de Hoflaankerk betuigde de Chileense gemeenschap op zeer emotionele wijze 
respect aan de vrouw die zo persoonlijk bij hen betrokken was geweest. Haar laat-
ste opdracht voor Rotterdam vervulde ze in 2016 als voorzitter van de commissie die 
de voorbereidingen trof voor het raadgevend referendum over de woonvisie van het 
gemeentebestuur van Rotterdam.

Saskia voelde zich zeer verbonden met haar politieke partij, de Partij van de 
Arbeid, als actief lid, volksvertegenwoordiger/bewindspersoon en gaandeweg als een 
vertrouwde, gewaardeerde kritische adviseur. Ze was onder meer lid van het curato-
rium van de Wiardi Beckman Stichting, redacteur van het Jaarboek voor het Democra-
tisch-Socialisme en, in 2016, lid van de commissie die het nieuwe verkiezingsprogramma 
samenstelde. Ze was daarnaast voorzitter van de Stichting Anne Vondelingprijs, de 
organisatie die jaarlijks een prijs toekent voor heldere politieke journalistiek. Recen-
telijk is bij haar afscheid daaraan toegevoegd de Saskia Stuiveling Aanmoedigingsprijs 
voor de beste politieke journalistiek vanuit een regionale invalshoek.
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Haar belangrijkste opgave echter, zoals ze dat zelf zag, was de missie om de Algemene 
Rekenkamer te moderniseren. Het oudste instituut in de nationale bureaucratie kent een 
eerbiedwaardige geschiedenis. Maar toen Saskia Stuiveling in de loop van de jaren tach-
tig aantrad, was de reputatie onder druk gekomen. De agenda was niet goed afgestemd 
op de maatschappelijke actualiteit en het instituut was sterk naar binnen gericht. De 
rapporten en aanbevelingen van de Rekenkamer kregen daardoor niet de aandacht en 
betekenis die zij verdienden. Het was tijd voor een andere wind of – anders gezegd – een 
moderniseringsslag. De Rekenkamer ging zich meer richten op de politieke actualitei-
ten, bracht een verdieping aan in de onderzoeksopdrachten en deed onder andere steeds 
meer onderzoek naar het effect van de bestede publieke middelen. Die aanpak was suc-
cesvol, want de onderzoeken en rapporten zijn in toenemende mate een rol gaan spelen 
in het parlementaire debat. Het hoogtepunt in dezen werd Verantwoordingsdag, waarbij 
de President van de Rekenkamer een belangrijke rol vervult met de presentatie van een 
overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten. En Saskia gebruikte dat moment 
door met gevoel voor timing belangrijke aandachtspunten op de agenda te krijgen.

De Algemene Rekenkamer heeft in ons parlementaire bestel door de jaren steeds 
meer gezag gekregen – iets waarbij haar president, door met grote vasthoudendheid te 
opereren, een prominente rol heeft gespeeld. Twee aspecten springen daarbij nog in het 
bijzonder in het oog, namelijk de digitalisering en de internationale samenwerking.

Saskia Stuiveling (r) als President van de Algemene Rekenkamer, hier in de Tweede Kamer met 
mi nister van Financiën Jeroen Dijsselbloem met in het koffertje het Financieel Jaarverslag van het Rijk 
en de jaarverslagen van de afzonderlijke ministeries, 15 mei 2013 [hollandse hoogte - bart maat]
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Saskia heeft in een vroeg stadium de betekenis van digitalisering voor de overheidsor-
ganisatie onderkend, en wel bezien vanuit twee kanten. De onderdelen van de over-
heidsorganisatie – de volksvertegenwoordiging, de ministeries en daarmee verbonden 
uitvoerende diensten – moesten van haar op het gebied van de digitalisering en auto-
matisering aan de hoogste eisen voldoen. Maar er is ook een andere kant, namelijk de 
beter geïnformeerde burger die in staat is zich via internet te informeren en de over-
heid om verantwoording vraagt. ‘Alle informatie waarover de overheid beschikt, is van 
de burger’, aldus het standpunt van Saskia. Daarom moet zij internet en sociale media 
niet zien als een bedreiging maar omarmen. Als overal informatie beschikbaar is, dan 
wordt transparantie van de overheid een dwingende eis. Bij haar vertrek uit de Reken-
kamer kreeg haar werk bijzondere erkenning door de instelling van de Stuiveling Open 
Data Award, een prijs voor een innovatieve inzet van data voor de behandeling van 
maatschappelijke vraagstukken.

Een ander onderdeel waarvoor Saskia zich bijzonder heeft ingezet, is de internati-
onale samenwerking van nationale Rekenkamers, uitwisseling van kennis en ervaring 
en samenwerking waar mogelijk. Na de val van de Muur concentreerde de aandacht 
zich in het bijzonder op Oost-Europa. In het recente verleden is een gezamenlijk pro-
ject tot stand gekomen tussen Rekenkamers uit navo-landen. Een deel van de uitgaven 
van de internationale verdragsorganisatie zijn ongrijpbaar geworden voor de natio-
nale Rekenkamers. De samenwerking in internationaal verband geeft de Rekenkamers 
een sterkere positie aan het thuisfront.

Saskia Stuiveling was overtuigd van de noodzaak van een openbaar bestuur van 
hoge kwaliteit om zo een goed rechtssysteem overeind te kunnen houden. Hier kwa-
men de inzichten van de bestuurskundige en de jurist bijeen. Ze had een scherp ana-
lytisch inzicht, was vasthoudend en wist op een heldere manier te communiceren. Ze 
werkte hard. Heel hard. Het was niet gauw genoeg. Ze beschikte over een grote dossier-
kennis en een breed inzicht. Ze vertelde parlement en natie waarop het stond, zonder 
verhullen of omwegen. Ze zag verbanden en verwoordde denkrichtingen. Daardoor 
gaf ze menigmaal richting aan het maatschappelijk debat. Daarbij beschikte ze over 
een scherp ontwikkeld gevoel voor de veranderingen in de maatschappij. Zij werd 
geholpen door haar brede ervaringen. Als geen ander besefte zij dat we in een tijd van 
grote veranderingen leven en dat we ons daarop voortdurend moeten instellen. Voor 
een bijeenkomst met een groep vertegenwoordigers uit de rechtelijke macht bracht ze 
dat onder woorden: ‘Je verandert jezelf of je wordt veranderd.’

Een wijze, creatieve vrouw met een heldere visie. Altijd optimistisch en er diep 
van overtuigd dat we de toekomst zelf kunnen maken. Een dienaar van het algemeen 
belang, waarop altijd een beroep kon worden gedaan. Maar het meest van al zullen we 
haar hartelijkheid, humor en gulle lach missen.

De rouwkaart typeerde op duidelijke wijze haar levensinstelling met de volgende 
woorden: ‘Vertrouwen krijg je niet vanzelf, het is niet te koop, je krijgt het niet cadeau 
en je kunt het nergens lenen, maar je kunt het wel verdienen.’
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Voortrekker van het cda en gezelligheidsdrinker 

Jur Mellema (1923-2017)

Johan van Merriënboer

In de Rotterdamse editie van Het Vrije Volk van 24 april 1968 stond linksonder op 
pagina zeven een kort berichtje zonder titel: 

Op de kruising Bergselaan-Schieweg botsten twee personenauto’s. Bij aanhouding 
bleek één van de bestuurders, de 44-jarige Groninger landbouwer J.T.M. onder 
invloed te verkeren. Hij is in bewaring gesteld, zijn rijbewijs is ingenomen.

Andere kranten namen het stukje niet eens over, totdat een politie-inspecteur tegen-
over een journalist onthulde dat J.T.M. in Nieuw-Scheemda woonde en lid was van de 
Tweede Kamer. Drie dagen later prijkte ongeveer hetzelfde bericht prominent op de 
voorpagina van Het Vrije Volk onder de kop ‘Mellema onder invloed gereden’. Andere 
kranten pikten dit meteen op en trakteerden zodoende ook de leden van de chu-frac-
tie – zij wisten van niets – op het nieuws dat hun fractieleider zijn Buick total loss had 
gereden, 20.000 gulden schade had veroorzaakt, een nacht in de cel had doorgebracht 
en nog zou worden vervolgd voor rijden onder invloed.

Ruim een jaar eerder, op 5 april 1967, had de twaalfkoppige chu-fractie Mellema 
gekozen tot opvolger van fractieleider Henk Beernink, die minister was geworden in het 
kabinet-De Jong. De joviale, atletische en goed geklede herenboer (blauw pak, wit pochet, 
grijs vest, 70 hectare akkerland) was sinds 1959 de landbouwwoordvoerder van de fractie. 
Veranderingsgezinde partijgenoten hadden hem overgehaald het fractievoorzitterschap 
op zich te nemen in een tijd van onbehagen: grote winst voor nieuwe partijen, luidruch-
tige radicale jongeren en paniek bij gevestigde partijbestuurders. De invloedrijke freule 
Wttewaall van Stoetwegen zag hem op dat moment als de centrale figuur met politieke 
feeling en met de juiste contacten om een nieuwe koers voor de partij uit te stippelen.1

‘De heer Mellema is een bedachtzaam spreker, met de bij het platteland horende 
lazy looks, maar als het moet quick at the trigger. Gary Cooper in High Noon’, noteerde 
Vrij Nederland-journalist Joris van den Berg in een van de eerste interviews met de 
kersverse fractieleider. Mellema ging er prat op dat er in de vijf jaar dat perscentrum 
Nieuwspoort bestond geen enkel Kamerlid zo vaak was geweest als hij. Hij stak meteen 
een pleidooi af voor fatsoensnormen en respect voor het gezag: 

Ik heb me ook bijzonder kwaad gemaakt over het feit dat, toen ik meen in Breda 
twee dronken kerels in een auto als wilden door de stad reden en de politie het vuur 
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op hen opende, er al twee uur later vragen over werden gesteld in de Kamer. Als je 
zo begint, blijf je met je gezag natuurlijk nergens.2

Maar het ging snel mis. Al tijdens het eerstvolgende Kerstreces waarschuwde freule Wtte-
waall hem dat hij de spanningen en zijn afwezigheid van thuis niet moest afreageren door 
te veel drinken: ‘Vandaag of morgen gebeurt er iets waardoor je voorgoed geblameerd 
bent en dan ben je weg.’ Bij het belastingdebat in november had de hele Kamer volgens 
haar in de gaten dat hij dronken was. De freule zou een aantal fractieleden ervan hebben 
weerhouden het vertrouwen in hem op te zeggen. Mellema beloofde haar dat hij zou 
minderen, maar stelde ook dat de fractie hem veel meer politieke steun moest geven.3

Mellema beschouwde het als zijn opdracht de chu rijp te maken voor samenwerking 
met kvp en arp. Hij vreesde dat de confessionele politiek bij de volgende verkiezingen 
zou worden weggevaagd als de drie daartoe niet zouden besluiten. In het begin liep hij 
zich vooral het vuur uit de sloffen om Schmelzer en Biesheuvel op één lijn te krijgen. De 
fractieleiders van kvp en arp waren na de Nacht van Schmelzer en de mislukte forma-
tie-Biesheuvel niet meer on speaking terms. Volgens Schmelzer was het de grote verdien-
ste van Mellema dat hij hen ‘met veel menselijk begrip en politiek tactisch talent’ aan 
elkaar wist te metselen.4

Mellema was bereid het voortbestaan van zijn eigen partij ter discussie te stellen. Het 
gesprek over samenwerking in de in 1967 opgerichte ‘Groep van Achttien’ diende volgens 
hem niet vrijblijvend te zijn. Hij zag daarbij als eerste stap een gezamenlijk verkiezings-
program op hoofdlijnen en gebaseerd op een gemeenschappelijke beginselverklaring. 
Verder liet hij er geen twijfel over bestaan dat het centrumrechtse kabinet-De Jong zijn 
volledige steun had. Hiermee streek hij niet alleen behoudzuchtige partijgenoten, maar 
ook radicale tegenstanders van een fusiepartij naar Duits cdu-model tegen de haren 
in. Daarnaast verspeelde hij ook nog krediet in zijn eigen fractie omdat hij regelmatig 
zondigde tegen de traditionele dualistische cultuur: hij onderhield goede contacten met 
andere fractieleiders en met het kabinet, maar koppelde weinig terug. Het gerucht ging 
ook dat hij zich te veel de wet liet voorschrijven door pr-adviseur Ben Korsten.5

Voor radicale kvp’ers vormde de televisie-uitzending van de kvp op 14 februari 1968 
de druppel die de emmer deed overlopen. Hierin spraken Schmelzer, Biesheuvel en Mel-
lema zich uit voor gezamenlijk optrekken: of samen in een nieuw kabinet, of samen in 
de oppositie. Spontaan voegde Mellema daaraan toe: ‘Samen uit, samen thuis.’ De drie 
wisten dat dit voor de radicalen, die eind 1967 nog gelijmd werden met de toezegging dat 
de fusiepartij een christelijke grondslag en een consequent vooruitstrevend program zou 
krijgen, een stap te ver zou zijn. Eind februari splitste de ppr zich af van de kvp. 

Het auto-ongeluk maakte van 1968 een rampjaar dat Mellema als politicus nooit 
meer te boven zou komen. Vijf dagen later deelde de chu-fractie per communiqué 
mee dat zij had ingestemd met het voornemen van haar voorzitter enige tijd rust te 
nemen. De freule zou hem tijdelijk vervangen. Intern bleek de fractie sterk verdeeld. 
Voorstanders van Mellema wezen erop dat de man al onder medische behandeling 
stond en nog altijd steun kreeg van de ‘Groep van Achttien’ en de ch-jongeren. Tegen-
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standers, aangevoerd door Willem Scholten, wezen op een eerdere geseponeerde zaak 
en op contacten met Korsten, en eisten zijn aftreden.6 

Mellema schreef de freule op 14 mei dat hij zich had voorgenomen geen alcohol 
meer te drinken, en citeerde uit de mond van zijn vrouw: ‘Jur is geen alcoholist, maar 
een gezelligheidsdrinker en hij heeft in de afgelopen dagen al bewezen dat hij ook bij 
bezoek het heel goed kan laten staan.’ Intussen probeerden zijn politieke tegenstanders 
de botsing aan te grijpen om hem te lozen. De bewindslieden van de chu probeerden 
daar een stokje voor te steken en ontboden de hele fractie minus Mellema op 6 juni 
op het ministerie van Beernink. Deze deelde niet alleen mee dat Mellema bereid was 
tot concessies en voortaan beter zou communiceren, maar dreigde bovendien met een 
kabinetscrisis als Mellema niet zou terugkeren. ‘Dit maakt mij razend. Ik betoog dat 
Mellema de marionet van de ministers en staatssecretarissen is. Hij is zich niet bewust 
dat hij gebruikt wordt,’ noteerde de freule.7

Op 26 juni 1968 werd Mellema veroordeeld tot twee weken onvoorwaardelijke 
gevangenisstraf en een jaar rijontzegging. De Tijd somde de volgende dag de feiten 
netjes op: 

De heer Mellema vertrok die middag om half twee uit zijn woonplaats Scheemda 
naar Rotterdam. Rond half vier pauzeerde hij in Soesterberg, waar hij twee glazen 
bier dronk. Om zeven uur arriveerde hij op een receptie in het Bouwcentrum te 
Rotterdam. Even tevoren gebruikte hij in een naburig café een glas bier en op de 
receptie zelf dronk hij drie glazen sherry en twee à drie glazen wijn. Hij verliet het 
Bouwcentrum om ongeveer elf uur ’s avonds en ging toen naar restaurant Atlanta, 
waar hij een glas whisky dronk. Tegen een uur stapte hij in zijn auto.

Daarna gaf hij op een kruispunt geen voorrang aan een auto van rechts. Politieagenten 
constateerden een ‘zwaaiende loop’ en ‘met bloed belopen ogen’. De verdachte had 1,5 
promille alcohol in zijn bloed, en bleek al eerder voor een dergelijk feit te zijn veroordeeld. 

Daarop kwam de chu-fractie op een geheime plek bijeen om de knoop door te 
hakken. Uiteindelijk werd besloten Mellema een jaar te ontheffen van het fractieleider-
schap. Daarna kon hij in zijn functie worden hersteld indien hij had voldaan aan twee 
voorwaarden: hij moest zich in de fractie loyaal opstellen en diende zich te onthouden 
van het gebruik van alcoholische dranken.

Een jaar later zou de fractie hem opnieuw tot voorzitter kiezen, maar dat ging 
alweer niet zonder slag of stoot. Het probleem was dat Arnold Tilanus – Mellema’s 
vervanger die zich vanwege ziekte had afgemeld voor de beslissende vergadering – in 
het gesprek waarin hij Mellema de voorwaarden meedeelde een heel andere draai aan 
voorwaarde twee had gegeven: ‘Dat alcoholgebruik niet tot moeilijkheden aanleiding 
zou geven.’ Verschillende fractieleden protesteerden dat Tilanus dit nooit zo bedoeld 
kon hebben, waarop Mellema interrumpeerde: ‘In dat gesprek heb ik samen met de 
heer Tilanus een fles wijn genuttigd.’ Met zes stemmen tegen vijf besloot de fractie dat 
Mellema zich aan de voorwaarden had gehouden.8
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Met bevlekt blazoen en gewantrouwd door de helft van zijn fractie was Mellema 
daarna niet meer bij machte zijn partij, de ontwikkeling van de christendemocratie of 
het kabinetsbeleid enigszins naar zijn hand te zetten. In juni 1970 verloor hij de strijd 
om het lijsttrekkerschap van minister Udink, en op de lijst voor de verkiezingen van 
1971 kwam hij niet verder dan plaats 8. Uitgezonderd de formatieperiode bleef hij wel 
fractieleider tot zijn afscheid van de politiek op 1 april 1972. Hij werd te licht bevonden 
voor een ministerschap, en ook een staatssecretariaat ging in 1971 aan zijn neus voorbij. 
Biesheuvel zou hem nog het burgemeesterschap van Apeldoorn hebben beloofd, maar 
kwam die belofte niet na.9

Mellema kocht in december 1971 een huis in Den Haag, maar hapte een maand 
later al toe op een aanbod van Landbouwminister Lardinois om voorzitter te worden 
van het Produktschap voor Pluimvee en Eieren. Hij verkocht zijn nieuwe huis en ver-
trok naar Zeist. Tegenover de nrc verklaarde Mellema dat hij niet ontgoocheld was, 

Jur Mellema (r) tijdens een debat in de Tweede Kamer met naast hem Norbert Schmelzer (kvp)  
(uiterst links) en freule Bob Wttewaall van Stoetwegen (chu), 9 maart 1971 [nationaal archief/ 
anefo – fotograaf onbekend]
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maar een volstrekt normale keus had gemaakt om meer bij zijn gezin te zijn. Boven-
dien vond hij dat je elke tien jaar van baan moest veranderen om te voorkomen dat 
het een sleur werd.10

Mellema zou het achttien jaar uithouden bij het productschap. Na een echtschei-
ding van zijn vrouw trouwde hij in 1980 met Carla Mutsaerts, de voormalige echtge-
note van kvp-leider Schmelzer. Roddelbladen meldden al in januari 1978 dat de twee 
een verhouding hadden. Via zijn nieuwe echtgenote kreeg Mellema toegang tot de 
glamour en glitter van bn’ers en de nouveau riche. Op 30 augustus 1988, tijdens een 
enorme party van een grote traiteur op diens landgoed in Veghel, noteerde de socie-
tyrubriek van de Telegraaf uit de mond van de bekende gezelligheidsdrinker Mellema 
de gevleugelde woorden:

Het lijkt hier wel Miami […]. Als ik die mooi geklede vrouwen zie en al dat lekkers, 
dan denk ik, dat ik als Groninger boer dit nog mee mag maken… Want eigenlijk 
ben ik altijd een Groninger boer gebleven.

JOHAN V AN  MERRIË NBOE R
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Afgeserveerd door haar eigen fractie

Elske ter Veld (1944-2017)

Max van Weezel 

In de loop van veertig jaar parlementaire journalistiek heb ik al heel wat lichtingen 
nieuwe Kamerleden meegemaakt. De overeenkomst is dat ze ambitieus en idealistisch 
zijn en van alles en nog wat willen veranderen. Een speciale plek in mijn hart neemt 
de generatie van 1981 in: de vernieuwde pvda-fractie telde nogal wat strijdlustige 
en non-conformistische vrouwen. Een jaar later kregen ze gezelschap van de roedel 
‘jonge honden’ bij de vvd: Hans Dijkstal, Frank de Grave en Annemarie Jorritsma. De 
Tweede Kamer van toen wilde een eind maken aan de heilloze polarisatie tussen Joop 
den Uyl en Hans Wiegel in de jaren zeventig. Liberalen en sociaaldemocraten hadden 
veel persoonlijk contact met elkaar en waren bereid uit de loopgraven te kruipen. Uit 
die tijd dateert bijvoorbeeld het Kamerbreed Vrouwenoverleg. Samen werd menig glas 
geleegd in perscentrum Nieuwspoort en de koffiekamer die destijds aan Binnenhof 5 was 
gevestigd (de naam koffiekamer heb ik nooit helemaal begrepen, want tegen lunchtijd 
vloeiden vooral bier, wijn en whisky daar rijkelijk).

Voor een bundel van debatcentrum De Populier, de latere Balie, interviewden 
mijn vrouw Anet Bleich en ik in het najaar van 1985 drie van de vernieuwers die begin 
jaren tachtig voor de pvda in de Kamer waren gekomen: Eveline Herfkens, Jeltje 
van Nieuwen hoven en Elske ter Veld, die vanwege hun onafscheidelijkheid ook wel 
bekend stonden als het trio ‘Jelskeline’. Het stuk ging over de onderhuidse guerrillaoor-
log die ze tegen de dominante mannen in de politiek voerden. Alle drie klaagden ze 
erover dat het in Den Haag meer ging om gelijk krijgen dan gelijk hebben. Over te veel 
dossierkennis beschikken was eerder een handicap dan een voordeel. Of je veel van een 
onderwerp wist, deed er weinig tot niets toe. Wat telde, was dat een politicus scoorde en 
daar waren mannen in de regel beter in dan vrouwen. ‘Jelskeline’ wilde een eind maken 
aan die machocultuur. Ter Veld had als politiek geïnteresseerde vakbondsbestuurder 
al een ‘praatstuk’ geschreven met voorwaarden waaraan vrouwelijke parlementariërs 
moesten voldoen: ‘geen concurrentie of mannetjesmakerij maar elkaar steunen, als 
vrouwen onderling vaak overleggen, ook eens bij collega-Kamerleden informeren hoe 
het persoonlijk met hen staat, en wellicht zelfs eens per week samen gaan zwemmen of 
hardlopen.’ In het interview met Anet en mij voegde ze daar nog een paar doelstellin-
gen aan toe: ‘Niet meedoen met het kliekjesgedrag. Niet iemand naar de mond praten 
omdat hij hoger is dan jij. Niet toestaan dat het doel de middelen heiligt.’ Maar al snel 
ontdekte het trio dat het makkelijker gezegd dan gedaan was. De leden van ‘Jelskeline’ 
hadden portefeuilles die ver uit elkaar lagen (Jeltje deed Emancipatie, Elske Sociale 
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Zaken, Eveline Ontwikkelingssamenwerking) en dan kwam je elkaar niet meer elke 
dag tegen. Het Kamerwerk was niet zo verheffend als ze van tevoren hadden gedacht. 
Eveline Herfkens: ‘Je wordt gedwongen je bezig te houden met goedkope score-dinge-
tjes, met triviale details die niets met de hoofdzaak te maken hebben.’ Elske had moeite 
met het elkaar aftroeven binnen de fractie. Jeltje kreeg vaak het gevoel dat ook door 
pvda-collega’s lacherig werd gedaan over vrouwenonderwerpen. Na vier jaar aan het 
Binnenhof waren de rebelse meiden een stuk cynischer geworden. 

Alle drie de leden van ‘Jelskeline’ zouden het uiteindelijk ver schoppen in Den 
Haag: Van Nieuwenhoven was van 1998 tot 2002 voorzitter van de Tweede Kamer en in 
2002 fractieleider van de pvda, Herfkens bekleedde in het tweede kabinet-Kok de door 
haar al jaren geambieerde post van minister van Ontwikkelingssamenwerking, Ter 
Veld bereikte als eerste de top: ze werd in 1989 benoemd tot staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid in het cda/pvda-kabinet Lubbers iii. Ze was ook de eerste 
van het drietal die aan den lijve moest ervaren dat de politieke zeden in Den Haag ver 
afstonden van de idealen die ze had opgesomd in haar ‘praatstuk’ uit 1981. Met fraaie 
voornemens als ‘geen concurrentie of mannetjesmakerij maar elkaar steunen’ kwam je 
in de praktijk niet ver. Op 4 juni 1993 zag ze zich gedwongen voortijdig af te treden als 
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nadat haar eigen partijgenoten 
het vertrouwen in haar hadden opgezegd. Het verwijt: ze communiceerde gebrekkig 

Interpellatie door Tweede Kamerlid Elske ter Veld tijdens een debat met staatssecretaris Louw de 
Graaf, 28 januari 1987 [nationaal archief/anefo – rob bogaerts]
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met de fractiewoordvoerders Sociale Zaken. Hoe kon dat nou bij iemand die altijd had 
betoogd dat je als feministisch politica met iedereen moest overleggen?

Ikzelf heb het drama van dichtbij meegemaakt. Omdat ik in de file van Amster-
dam naar Den Haag stond, was ik net te laat voor de persconferentie in Nieuwspoort 
waar Elske ter Veld haar aftreden aankondigde. Ik was er wel bij toen ze na afloop 
daarvan op de gang in huilen uitbarstte en moest worden getroost door hartsvrien-
din Van Nieuwenhoven die net kwam aanlopen. Fotograaf Bert Verhoeff vereeuwigde 
dat tafereel. Bij het schrijven van een artikel voor Vrij Nederland over het vertrek van 
Elske stoorde ik me aan de vuilspuiterij waaraan de pvda-top zich (achter de hand, 
dat spreekt) bezondigde: Elske zou te veel hebben gedronken, ze disfunctioneerde, een 
normaal bedrijf zou zo iemand allang aan de kant hebben gezet. Het was zum kotzen. 
Een paar weken later interviewde ik samen met Leonard Ornstein de fractiewoord-
voerders die haar hadden gevloerd. Ik herinner me nog het gesprek met Margo Vlie-
genthart, van 1998 tot 2002 staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
maar toen vooraanstaand fractielid. Ter Veld en Vliegenthart waren vriendinnen van 
elkaar geweest, ze maakten samen deel uit van de klaverjasclub van de fractie. Toen Ter 
Veld staatssecretaris werd, had Vliegenthart een bos rode rozen op het ministerie laten 
bezorgen. Maar de staatssecretaris was zich eigengereid en hautain gaan gedragen. Ze 
stond niet open voor kritiek op haar beleid. Ze wekte de indruk dat ze de fractiecom-
missie Sociale Zaken uit minkukels vond bestaan. Daarom had Vliegenthart zich aan-
gesloten bij de fractieleden die van mening waren dat Elske weg moest. Maar de gang 
van zaken had haar veel verdriet gedaan. Tijdens ons gesprek kon Margo Vliegenthart 
haar tranen maar met moeite bedwingen. Vreemd dat politici die zich feministisch 
socialist noemden en zich lieten voorstaan op hun solidariteit met de zwakken in de 
samenleving, elkaar zo hadden toegetakeld!

Aan het gedwongen vertrek van Elske ter Veld lagen twee ontwikkelingen ten 
grondslag. Onder leiding van Wim Kok was de pvda tot de conclusie gekomen dat de 
verzorgingsstaat uit zijn voegen was gegroeid. Om de meest essentiële voorzieningen 
te redden, moest op de overbodige franje bezuinigd worden. In de zomer van 1991 ging 
de pvda-top akkoord met een drastische ingreep in de duur van de wao. Arbeidson-
geschikten van onder de vijftig konden nog maar voor een beperkte periode op een 
uitkering rekenen: daarna kwamen ze in de bijstand terecht. Kok en Ter Veld gaven 
hun zegen aan dat besluit. Een golf van protesten overspoelde het land. De vakbewe-
ging bracht een kwart miljoen mensen op de been op het Malieveld. Kok kon er met 
moeite van worden weerhouden zijn partijleiderschap neer te leggen. Ook Ter Veld, die 
in het voorjaar van 1991 nog de uitspraak ‘Wie de wao wil afschaffen, moet eerst mij 
afschaffen’ had gedaan, werd voor ‘verrader van de arbeiders’ uitgemaakt. De Tweede 
Kamerfractie bleef haar aanvankelijk steunen. Maar toen ze in 1993 ook nog eens voor-
stelde de bijstand voor jongeren onder de 21 af te schaffen, was de maat vol. Naast Kok 
was Ter Veld het boegbeeld geworden van de bezuinigingspolitiek. Haar verleden als 
non-conformistische Rooie Vrouw sloeg als een boemerang op haar terug. Samen met 
financieel woordvoerder Thijs Wöltgens (ze waren zo close dat ze aan het Binnenhof 

Bos, A.S., Brouwer, J.W.L., Goslinga, H., Oddens, J., Ramakers, J.J.M. & Reiding, H. (red.). (2017).  
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2017. Het volk spreekt. Amsterdam: Boom uitgevers Amsterdam



150

het duo ‘Thijske’ werden genoemd) had ze als fractielid de strijd met vertegenwoordi-
gers van de rechtervleugel als Hans Kombrink en Willem Vermeend aangebonden. Nu 
greep zij harder in dan zij ooit hadden durven dromen.

Daarnaast speelde de onheilspellende electorale situatie waarin de pvda zich 
bevond een grote rol. Al voor de wao-crisis hadden de sociaaldemocraten bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 1990 rake klappen gehad. De oude arbeidersklasse 
begon zich van hen af te keren. In de grote steden verloren ze 10 tot 20 procent van 
hun aanhang. Door het impopulaire beleid van Lubbers iii stond de pvda aan de rand 
van het ravijn. Een zondebok was snel gevonden: Ter Veld die een ‘bedrijfsrisico’ voor 
de partij vormde. Zoals ze zelf verbitterd zei: ‘De pvda begon me als een ongewenste 
vreemdeling te behandelen.’ 

Nu de pvda bij de laatste Kamerverkiezingen 29 zetels verloren heeft, kan worden 
geconstateerd dat de wao-crisis van begin jaren negentig nog maar het begin van de 
ellende was. In retrospectief was Elske ter Veld het eerste slachtoffer van de botsing 
tussen sociaaldemocratische idealen en de wens in een tijdperk van bezuinigingen de 
verzorgingsstaat te managen. 

Na haar val kwam ik haar nog geregeld tegen: in de Eerste Kamer, waarvan ze van 
1995 tot 2003 deel uitmaakte, en bij de jaarlijkse herdenking van de Februaristaking 
die ze trouw bezocht. In mei 2017 overleed Elske in haar woonplaats Kortenhoef. Ze 
werd 72. Ondanks alle roddel en achterklap die over haar waren verspreid, was ze lid 
van de pvda gebleven. De wao-zomer van 1991 bezorgde haar nog steeds nachtmerries. 
Haar lijflied bleef de zestigerjarenhit van de Amerikaanse zangeres Lesley Gore: ‘It’s my 
party, and I cry if I want to’.

MAX V AN  WEEZE L 
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Een geacht afgevaardigde

Henk van Rossum (1919-2017)

Menno de Bruyne 

‘De geachte afgevaardigde.’ Deze nog aan het districtenstelsel ontleende uitdrukking 
was voor de volle honderd procent van toepassing op de op 17 juni overleden sgp’er 
ir. H. van Rossum. In 1967 werd hij Kamerlid, in 1981 fractievoorzitter. In 1986 vond hij 
het welletjes. Het was mooi geweest, tijd voor een nieuwe generatie. 

De verkiezingen van 1967 veroorzaakten een ware aardverschuiving die het begin 
van het einde was van het tot dan toe verzuilde politieke bestel in Nederland. Het 
waren de jaren van de vernieuwing en democratisering. Zelfs de sgp, toch de ‘meest 
stabiele factor in de Nederlandse politiek’, kreeg ermee te maken, en wel in de persoon 
van de nieuwgekozen Henk van Rossum. 

Henk van Rossum aan het woord in de Tweede Kamer, 28 juni 1972 [nationaal archief/anefo –  
rob mieremet]
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In veel bijdragen bij zijn afscheid als parlementariër in 1986, en nu na zijn overlijden 
in juni, werd Van Rossum betiteld als een vernieuwer. Waar school dat nieuwe van de 
geachte afgevaardigde uit Zeist dan in? Kort samengevat: hij vernieuwde door zichzelf 
te zijn en te blijven.

Het meest in het oog sprong zonder enige twijfel zijn blijmoedigheid, iets wat men 
niet gewend was van de voorgaande generatie sgp’ers. Van verre hoorbaar was zijn 
gulle lach. Toenmalig Kamervoorzitter Dolman: ‘Ik herinner mij niemand, in de Kamer 
of elders, die zo aanstekelijk kon lachen.’ Wat ook hielp om de beeldvorming over zijn 
partij bij te stellen: anders dan de mode was bij zijn in het zwart gestoken sgp-collega’s, 
verscheen Van Rossum ook in lichter getinte kostuums op het Binnenhof.

De Van Rossumiaanse blijmoedigheid werd nog eens onderstreept door iets wat in 
calvinistische kring geen gemeengoed is: savoir-vivre. Een collega-Kamerlid noemde 
hem een ‘bourgondische sgp’er’. Het uiterlijke kenteken ervan was in het Kamerres-
taurant het ‘buikje’ Mateus Rosé dat iedere vergaderdag bij het diner op de stamtafel 
van de sgp gereed werd gezet – een geste van het restaurantpersoneel die niet geheel 
los gezien kan worden van het feit dat Van Rossum gedurende vrijwel z’n hele Kamer-
periode ook belast was met het toezicht op het restaurantbedrijf. 

Belangrijker nog dan de Mateus was dat ir. Van Rossum er geen probleem van 
maakte om af en toe zijn gezicht te laten zien op de televisie. Niet dat de kersverse 
sgp’er erop zat te wachten, laat staan dat hij de publiciteit zelf opzocht, maar áls hij 
werd gevraagd mee te werken, stond hij de vraagstellers welwillend te woord. Al in 
1968, een jaar na z’n aantreden, werkte hij mee aan een documentaire over de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren.

 Vanaf de jaren zestig werd het Kamerlidmaatschap steeds meer een fulltimebaan. 
De Kamer werd activistischer, wat zich onder meer vertaalde in een frequenter gebruik 
van de instrumenten in de parlementaire gereedschapskist. Van de sgp-Kamerleden 
stelde Van Rossum de meeste schriftelijke vragen en diende híj de meeste moties en 
amendementen in. Hij was ook de eerste sgp’er die gebruikmaakte van het vragenuur-
tje en de eerste die een initiatiefwet indiende én aangenomen wist te krijgen – voor een 
lid van een kleine fractie in die tijd een huzarenstukje.

Bijkomend gevolg van deze groeiende parlementaire zelfbewustheid was dat frac-
ties meer personele ondersteuning kregen. En ook dáárvan was Van Rossum een van 
de gangmakers – niet alleen bij z’n eigen fractie, maar ook bij de Tweede Kamer zelf. 
Als voorzitter van een door het Kamerpresidium ingestelde werkgroep pleitte hij in 
1973 voor de aanstelling van ‘persoonlijk medewerkers’ die de Kamerleden zouden 
moeten ondersteunen, een advies dat vrijwel direct werd opgevolgd.

Bij de herdenking op 29 juni in de Tweede Kamer roemde Kamervoorzitter Arib 
Van Rossums ‘uitmuntende vakmanschap’. Ze zei dat ‘zijn hart het meest (uit)ging 
naar het ambachtelijke Kamerwerk’. Zo is het. Haar verre voorganger, de al genoemde 
Dick Dolman, zag vanuit zijn voorzitterszetel een hardwerkend Kamerlid, iemand die 
zijn stukken tot in de puntjes kende, soms letterlijk. Fractiemedewerkers troffen de 
fractievoorzitter van de sgp meer dan eens aan gebogen over een grote landkaart. Met 
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een loep tuurde hij naar de coördinaten en stippellijntjes op de kaart om te controle-
ren of de door het ministerie voorgestelde gemeentelijke herindeling ook echt klopte. 
Zo controleert men de regering! 

Zoals ieder Kamerlid zijn of haar eigen hobby’s of specialiteiten heeft, had Van 
Rossum die ook. Als Kamerlid lagen die vooral bij de ministeries van Binnenlandse 
Zaken, Landbouw en Visserij én Verkeer en Waterstaat, alsmede Buitenlandse Zaken 
en Ontwikkelingssamenwerking. Op het gebied van de waterstaat genoot de Delftse 
ingenieur zelfs een zodanige faam, dat zijn naam meer dan eens bij Verkeer en Water-
staat werd genoemd als er werd gezinspeeld op een ‘nationaal’ kabinet. 

Kenmerkend voor Van Rossums werkwijze was dat hij zich niet alleen liet informe-
ren door regeringsstukken, maar ministens zo veel waarde hechtte aan de mening van 
de ‘mensen van de praktijk’. Zoals hij zelf ooit in een interview zei: als ik moet spreken 
over ontwikkelingssamenwerking heb ik soms meer aan mijn zuster die in Nigeria op de 
zendingsvelden al jaren hulp verleent, dan aan een dikke beleidsnota van minister Pronk. 

Oud-Kamervoorzitter Anne Vondeling formuleerde in zijn bekende boekje Tweede 
Kamer: Lam of leeuw? een aantal vereisten voor het ideale Kamerlid. Daartoe behoorde 
volgens hem ook: ‘Land en volk kennen’. En ja hoor, bij gemeentelijke herindelingen of 
de aanleg van wegen en bruggen, ging Van Rossum zélf (al dan niet in commissiever-
band) ter plaatse kijken. Zijn krachten zette hij het liefst in voor het oplossen van de 
concrete problemen van de harde werkers in enkele duidelijk herkenbare beroepsgroe-
pen. Van Rossum wist de vissers en boeren, binnenschippers en dijkbazen te vinden 
– en zij hem. Ook buiten de eigen kring. Tekenend is dat zijn initiatiefwet ten goede 
kwam aan katholieke boeren rond Venlo en Blerick. 

Vernieuwer Van Rossum. Zeker. Maar wie blijft steken in uiterlijkheden en een 
andere werkwijze, doet onrecht aan de essentie van Van Rossums optreden. Politiek 
bleef de sgp de partij die ze altijd was geweest: een beginselpartij, blij met af en toe 
wat invloed, maar zeker niet uit op ‘macht’. De kern van zijn verhaal was niet wezenlijk 
anders dan dat van de sgp-aartsvaders Kersten, Zandt en Van Dis.

Inhoudelijk deed hij dan ook geen pogingen om standpunten bij te stellen. Noch 
in zijn periode als gewoon fractielid, noch in de vijf jaren als fractievoorzitter, heeft 
hij ‘de oude sgp-palen verzet’. Hij beleefde meer vreugde aan een debat met loep en 
liniaal, motie en amendement, dan aan zijn jaarlijkse toespraak op de landelijke ‘Par-
tijdag’. Ideologische debatten waren dan ook niet aan hem besteed. Typerend was dat 
toen Joop den Uyl bij de algemene beschouwingen begin jaren tachtig sgp, gpv en 
rpf verweet a-democratisch te zijn, de fractievoorzitter van de sgp zijn cda-collega 
Bert de Vries en gpv-voorman Gert Schutte graag voor liet gaan om de pvda’er tegen 
te spreken. 

Van Rossum was in hart en nieren sgp’er. Zijn christelijke geloof was rotsvast en 
bleef ongeschokt, ook toen hij in zijn leven veel tegenslagen te verwerken kreeg. Zijn 
ervaringen als jong student in kamp Vught, waar hij wekenlang gegijzeld zat na een 
represaille-actie van de Duitsers, sterkten hem alleen maar in het ‘geloof der vad’ren’. Je 
moest van goeden huize komen wilde je hem van een eenmaal ingenomen standpunt 
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afbrengen. Zoals hij het zelf ook maar moeilijk kon plaatsen als iemand iets verkon-
digde wat haaks stond op wat betrokkene eerder had beweerd. 

Vanuit die houding werd hij in 1981 – onbedoeld! – de aanstichter van een rel 
rondom de nieuwe minister voor Ontwikkelingssamenwerking, de cda’er C.P. van 
Dijk. Hij herinnerde de minister aan een oud artikel van diens hand waarin hij de 
apartheidspolitiek in Zuid-Afrika had verdedigd – voer voor de media natuurlijk –, 
met als gevolg dat Van Dijk door het stof moest voor deze ‘oude plunje’. Het kwam 
nooit meer goed tussen de twee politici, wat meer aan Van Dijk lag dan aan de goed-
moedige Van Rossum.

Min of meer vergelijkbaar is wat er gebeurde bij de afhandeling van de parle-
mentaire enquête naar de ondergang van het scheepsbouwconcern Rijn-Schelde- 
Verolme. Het opereren van minister Van Aardenne van Economische Zaken was door 
de enquêtecommissie bestempeld als ‘misleidend, en daarom onaanvaardbaar’. Van 
Rossum, die net de Jachtwet had behandeld, typeerde de minister in het Kamerdebat 
als ‘aangeschoten wild’. Hij deed dat zonder enige bijbedoeling, maar de uitdrukking 
‘aangeschoten wild’ raakte zó verkleefd met de bewindsman, dat hij politiek ‘dood’ 
was. Sindsdien behoort deze uitdrukking tot het standaard Algemeen Beschaafd Bin-
nenhofs voor politici die zwaar in de problemen zitten. 

Door zijn persoonlijkheid en optreden in de Tweede Kamer genoot hij grote ach-
ting, van links tot rechts. Het was mede daaraan te danken dat hij bij zijn afscheid 
van de Tweede Kamer het woord mocht voeren namens alle andere 34 vertrekkende 
Kamerleden. Uit die zwanenzang over ‘wijkers en blijvers’ (fruittelersjargon) dit teke-
nende citaat: 

Voor mijzelf sprekend heb ik de wetgevende arbeid wat de materiële belangen 
betreft vaak als constructief ervaren. Wat de immateriële aspecten betreft, heb ik 
het afnemende normbesef, het verder vervreemden van God en Zijn dienst als een 
maatschappelijk ontbindend verschijnsel ervaren en daarvan bij vele gelegenheden 
ook blijk mogen geven. In het onderhouden van Gods geboden ligt groot loon, 
zowel voor het tijdelijke als voor het eeuwige leven. Helaas bleef dat vaak de stem 
des roependen in de woestijn.

Henk van Rossum ten voeten uit. Een geacht afgevaardigde.

MENNO DE BR UY NE 

Bos, A.S., Brouwer, J.W.L., Goslinga, H., Oddens, J., Ramakers, J.J.M. & Reiding, H. (red.). (2017).  
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2017. Het volk spreekt. Amsterdam: Boom uitgevers Amsterdam



155

En dan denk ik aan Brabant…

Gerrit Braks (1933-2017)

Johan van Merriënboer

‘Geen katholieke stront op protestantse grond’, stond eind jaren tachtig op een van de 
spandoeken waarmee boze boeren uit het Noorden en uit Zeeland protesteerden tegen 
Landbouwminister Braks. Graanboeren keerden zich indertijd tegen de lage prijzen 
die het gevolg waren van de omslag in het landbouwbeleid van subsidiëring naar pro-
ductiebeperking. Het groene front begon scheurtjes te vertonen. Braks werd neergezet 
als een keuterboertje uit het Zuiden met een hekel aan grote kleiboeren. De graan-
telers vroegen om protectie, terwijl de veehouderij goedkoop voer wilde kunnen blij-
ven importeren. Die veehouders – vooral de bedrijven met kippen en varkens – wilden 
hun mest uitrijden op ‘protestantse’ grond.

De beleidsombuiging leidde tot een verscherping van de tegenstelling tussen zand 
en klei. Dat was voelbaar in de bloedgroepen van Braks’ eigen partij, het cda. Het 
gebrek aan steun vanuit zijn eigen fractie was een doorslaggevende factor bij zijn ver-
trek in 1990, na een ministerschap van bijna tien jaar. Braks’ gezag bladderde af, hij zou 
versleten zijn. Als de cda-fractie hem stevig had gesteund, dan zou premier Lubbers 
zich waarschijnlijk vierkant achter hem hebben opgesteld in de visfraude-affaire.1 Dat 
was niet het geval. pvda-fractieleider Wöltgens eiste het hoofd van de verantwoorde-
lijke minister omwille van de politieke zuiverheid, de slechte peilingen en zijn eigen 
rumoerige achterban. Lubbers vreesde geleidelijke sloop door de oppositie en de pers 
– zoals bij het ‘aangeschoten wild’ Gijs van Aardenne in de rsv-enquête – en gaf voor-
rang aan het belang van de prille coalitie met de pvda.2 Die partij kreeg de kop van 
Braks in feite op een presenteerblaadje.

Gerrit Braks had zijn hart verpand aan Europa, het lot van de boeren, Noord-Bra-
bant, de katholieke kerk en het cda, ongeveer in die volgorde. Hij kwam op 6 juni 1977 
in de Tweede Kamer – 44 jaar oud – en sloot zijn politieke carrière op 10 juni 2003 
af als voorzitter van de Eerste. Eind 2007 volgde nog wat hijzelf ‘een fantastisch toe-
giftje’ noemde: zeven maanden waarnemend burgemeester van Eindhoven. In totaal 
is Braks bijna vier jaar Tweede Kamerlid geweest, negeneneenhalf jaar minister van 
Landbouw – in de kabinetten-Van Agt i en -Lubbers i, ii en iii – en twaalf jaar lid van 
de Eerste Kamer, waarvan twee jaar als cda-fractieleider (1999-2001) en twee jaar als 
Kamervoorzitter.

Braks ging er prat op dat een ‘menneke uit De Peel’ zo hoog kon klimmen: ‘Bij 
ons was het altijd: elf kinderen, tien zeugen, acht koeien.’ Gerrit was het derde kind 
in een pioniersgezin op een ontginningsboerderij in Odiliapeel. Het zandpad van de 
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boerderij tot de ‘harde weg’ was een en al stof in de zomer en een modderpoel in 
de winter. Omdat hij was geboren in het crisisjaar 1933, schoot de school er door de 
oorlog grotendeels bij in. Daarna bleef hij hangen op de ouderlijke boerderij, waar hij 
hand-en-spandiensten verrichtte: koeien melken met de hand, aardappels rooien met 
een riek. Pas in 1954, het jaar waarin hij zich inschreef voor een spoedcursus mulo, 
werd de boerderij aangesloten op het water- en elektriciteitsnet.

Braks slaagde er ternauwernood in aansluiting te vinden bij de economische 
opbloei van de jaren vijftig. Na de mulo begon hij als assistent-landbouwvoorlichter 
en op zijn 26ste werd hij, na avondstudie en een staatsexamen hbs, toegelaten tot de 
landbouwhogeschool in Wageningen. In 1965 kon hij aan de slag bij het ministerie van 
Landbouw. Hetzelfde jaar trouwde hij met jeugdliefde Frens Pardoel. Binnen vijftien 
jaar klom Braks op tot minister. Trots en met recht kon hij toen beweren dat de Bra-
bantse kippen- en varkensboeren de sterkste en modernste ter wereld waren. 

Braks kwam uit een groot en eenvoudig boerengezin, was gastvrij en gemoedelijk, 
werkte hard maar genoot intussen ook van het leven, sprak met een zachte g, had een 
zonnige volkskatholieke inslag, was trots op zijn eigen streek en huiverig voor alles wat 
van boven de grote rivieren kwam. Een stereotiepe Brabander. Hij voelde zich vooral 
een vertegenwoordiger van het katholieke volksdeel. Vaak begreep hij zijn protestantse 
broeders niet: een vergadering van christelijke boeren waarin eerst getuigd werd vóór 
naastenliefde, maar meteen daarna al gezeurd werd om hogere landbouwprijzen; een 
predikant uit Urk die hem vertelde dat veel vissers in zijn gemeente zondags kampten 
met gewetensproblemen. ‘Daar merk ik maandags niks van,’ antwoordde Braks. Poli-
tiek bedrijven met de Bijbel in de hand vond hij pretentieus. Hij hechtte meer waarde 
aan de wijze raad van zijn moeder:

Als ik nu een antwoord moet geven op de vraag waartoe wij op aarde zijn, moet 
ik denken aan wat mijn moeder altijd zei als we de deur uitgingen. Dan zei ze: 
gedraagt oe eige. Ze zei er nooit bij hoe. Dat diende je zelf te weten. En dat wist je 
ook. Dat waren de waarden en normen die je thuis en op school mee had gekregen. 
Niemand hoefde te zeggen wat die waarden en normen precies waren, want dat 
wist iedereen. Dus waartoe zijn we op aarde? Om ons goed te gedragen.3

Braks was ijdel en ambitieus. Door zijn afkomst en zijn werk als landbouwvoorlichter 
wist hij wat er leefde onder de boeren. Een zaal met boze boeren kon hij makkelijk bespe-
len. Alleen bij de graanboeren ging het mis in 1990. Braks beschikte daarnaast over een 
talenknobbel die hem in Brussel uitstekend van pas kwam. Aan zijn beheersing van het 
Frans en het Engels konden Lubbers en Van den Broek nog een puntje zuigen.

Braks was ook een overtuigd federalist. Hij schreef zijn Europese gezindheid toe 
aan de oorlog. Als adjunct-landbouwattaché (1966-1967) en landbouwraad (1969-1977) 
in Brussel was hij nauw betrokken bij de opbouw van het Europese landbouwbeleid. In 
Braks’ herinnering was het de mooiste periode van zijn leven. Hij stond bekend als een 
hard en goed onderhandelaar. Dit werd overigens mede toegeschreven aan zijn Bra-
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bantse achtergrond, waardoor hij dichter bij de Vlamingen stond dan een Hollander, 
en gemakkelijker toegang zou hebben tot bepaalde kringen in Brussel. 

Braks meldde zich omstreeks 1975 aan als lid van de kvp. De partij was op zoek naar 
een nieuwe landbouwspecialist. Men hoefde niet ver te zoeken omdat het gerucht ging 
dat de toenmalige minister in Brussel aan het handje zou lopen van zijn landbouw-
raad. In 1977 veroverde Braks een verkiesbare plaats op de cda-lijst. Hij werd gesteund 
door de machtige boerenbond ncb, waarvan hij in de jaren 1967-1969 secretaris was 
geweest. 

Braks had de ambitie minister te worden. Dat ministerschap kreeg hij ongebrui-
kelijk snel in de schoot geworpen, op 5 maart 1980. Het was de kroon op zijn werk. In 
september 1981 keerde hij echter niet terug in het tweede kabinet-Van Agt. Dat was een 
enorme teleurstelling. De achtergrond hiervan was dat de cda-portefeuilles evenredig 
verdeeld moesten worden over de verschillende bloedgroepen. Hij viel simpelweg uit 
de boot. Op 4 november 1982 werd Braks opnieuw tot minister benoemd: in het eerste 
kabinet-Lubbers. Hij had bewondering voor diens politieke vernuft. De no-nonsense- 
aanpak lag hem ook goed.

Halverwege de jaren tachtig bleken de grenzen van het landbouwbeleid te zijn 
bereikt: de landboud had te maken met overproductie, milieuproblemen en uit de 
hand lopende kosten. Het duurde lang voor serieuze hervormingen konden werden 
doorgevoerd. De Europese Commissie, regeringsleiders als Thatcher en ministers 
van Financiën als Ruding voerden de druk op en uiteindelijk werd de Landbouwraad 
overruled. Braks moest de quota en de superheffing thuis verkopen. In het algemeen 
slaagde hij daar goed in, hoewel de golven soms erg hoog gingen.

Een volgend actiepunt was het mestprobleem. Al in 1981 vertelde zijn broer hem dat 
schapen waren doodgegaan na het eten van gras van een wei waarop hij varkensmest 
had uitgestrooid. De varkens groeiden goed van het koper dat aan het voer was toe-
gevoegd, maar de schapen werd het fataal. Dat leidde onder meer tot de Interimwet 
beperking varkens- en pluimveehouderij, die in 1984 onverhoeds werd ingevoerd. 
Braks wilde daarmee voorkomen dat veel boeren nog zouden gaan uitbreiden. Die 
waren dan ook laaiend.4 De wettelijke maatregelen leidden er wel toe dat de mest-
productie aan het eind van de jaren tachtig zou dalen. Het protest van de graanboeren 
in 1990 was ingrijpender. Braks gooide nog olie op het vuur door hun positie te verge-
lijken met verouderde en verdwenen industrieën als de textielindustrie en de leerlooi-
erij.5 Uiteindelijk stelde hij – naar verluidt onder druk van Lubbers – een commissie 
van wijze mannen in die de graanboeren compensatie toezegde. 

In maart 1990 steunde de Kamer het graanbeleid, in september 1990 sprak ze een mild 
oordeel uit over het mestbeleid en de mondelinge verdediging van het visserijbeleid 
diezelfde maand ging ook voorspoedig.6 Van slijtage leek geen sprake te zijn, maar 
onder de oppervlakte broeide het. In een eerste visfraude-debat in 1987 was Braks al 
door het stof gegaan. Verscherpte controles bleken niet effectief. Toen hij merkte dat de 
pvda onvoldoende vertrouwen in hem wilde uitspreken, trad hij af. 
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Op 19 september 1990 meldde de rvd het eervolle ontslag van Braks. De Tweede Kamer 
zou de volgende dag vergaderen over diens visserijbeleid, maar hij had de eer aan zich-
zelf gehouden. Hij was het meer dan zat. Dat bleek uit een interview met Elsevier, 
afgenomen kort voor zijn aftreden: 

Soms zou ik ook wel eventjes dictator willen zijn en niet een onderdeel van een demo-
cratische rechtsstaat. Begrijp me goed, ik ben een volstrekte voorstander van een sociaal 
georiënteerde democratische rechtsstaat. Maar als je ziet hoeveel ik op mijn kop krijg 
omdat ik de democratie respecteer; omdat de Kamer inspraak heeft, omdat we een 
klachtenrecht hebben dat we allemaal respecteren. En daar krijg ik allemaal voor op 
mijn kop. Dan zeg ik jongens, de problemen die jullie me allemaal aanwrijven waren 
niet aanwezig geweest als ik de regels van de samenleving niet had gerespecteerd.7 

John Jansen van Galen noteerde na zijn vertrek: ‘Braks moest weg omdat het parle-
ment vond dat hij weg moest. So far so good. Maar de burger verlaat het Binnenhof 

Minister Gerrit Braks geeft uitleg bij De Stier van Potter tijdens een bezoek van het kabinet-Lubbers 
aan het Mauritshuis, 12 juni 1987 [nationaal archief/anefo – rob croes]

JOHAN V AN  MERRIË NBOE R
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met een onbestemd gevoel: zegevierde hier democratie of particratie, gerechtigheid of 
populisme?’8

Na zijn aftreden verzamelde Braks een volle portefeuille aan commissariaten en 
adviseurschappen. Van 1991 tot 1996 was hij voorzitter van de kro. Braks’ kandidatuur 
voor het voorzitterschap van de fao in november 1993 werd een fiasco. Hij schreef dat 
toe aan de ruzie tussen Lubbers en Kohl over de Duitse eenwording. De Bondsrepu-
bliek trok zijn steun in en Europa raakte verdeeld over de voordracht. In 1995 werd 
Braks bestuursvoorzitter en president-commissaris van de enorme landbouwcoöpera-
tie Cehave-Encebe, na een reorganisatie die was uitgevoerd op basis van een rapport 
dat hijzelf had uitgebracht.9

Gerrit Braks had zijn hart in de eerste plaats verpand aan zijn vrouw en zijn gezin. 
Hij was er trots op dat zijn vijf kinderen aan de universiteit hadden kunnen studeren. 
Groot verdriet was er in 2000 toen zijn vrouw Frens overleed. In 2006 hertrouwde hij 
met Giny Rouweler met wie hij samen het ‘fantastisch toegiftje’ in Eindhoven beleefde. 
Braks, die bij zijn afscheid uit de Eerste Kamer tot ereburger van Noord-Brabant was 
benoemd, overleed op 12 juli 2017 in Den Bosch. Hij is 84 jaar geworden, een monu-
ment van een minister.

GERRIT BRAKS (1933-2017)
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PARLEMENTAIRE KRONIEK

Het parlementaire jaar 2016-2017*

Jan Ramakers

September 2016

Van der Steur en de kwestie-Van der G.

De advocaat van de moordenaar van Fortuyn, Van der G., beweert dat minister van 
Veiligheid en Justitie Van der Steur (vvd) in een brief aan de Tweede Kamer onwaar-
heden heeft verkondigd. Van der G. wil geen psychische begeleiding na zijn vervroegde 
vrijlating; het Openbaar Ministerie zou die eis alleen hebben gesteld om de politiek 
tevreden te stellen. Hij kan met een opname van het gesprek aantonen dat een advo-
caat-generaal tegen hem heeft gezegd dat deze ‘een verkooppraatje richting de minis-
ter’ nodig had. De opname is tijdens de talkshow Pauw op tv openbaar gemaakt. De 
minister had aan de Kamer geschreven dat de begeleiding niet als ‘verkooppraatje’ was 
opgelegd en dat die conclusie ook niet uit de geluidsopname kon worden getrokken. 
De oppositie wil opheldering van de minister.

Nieuwe donorwet

De Tweede Kamer stemt met de kleinst mogelijke meerderheid (75 tegen 74 stemmen) 
in met een nieuwe donorwet, een initiatief waarvoor Dijkstra (d66) zich vier jaar heeft 
ingezet. Iedereen is na overlijden orgaandonor, tenzij bij leven bezwaar is gemaakt. 
Burgers die desgevraagd geen keuze maken, zijn in principe weliswaar donor, maar het 
laatste woord is aan de nabestaanden. Een aantal fracties stemt in deze ‘vrije kwestie’ 
niet unaniem. cda en pvv zijn collectief tegen. Tegenstander Wassenberg (Partij voor 
de Dieren) zit in een gestremde trein en mist daardoor de stemming. Een meerderheid 
voor het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is nog niet zeker.

Troonrede en miljoenennota

Net als in voorgaande jaren is een belangrijk deel van de miljoenennota al voor Prins-
jesdag uitgelekt. Zowel de troonrede als de miljoenennota geeft blijk van financi-

* Dit overzicht is gebaseerd op berichtgeving in de Volkskrant en nrc Handelsblad, en op de 
website www.tweedekamer.nl.
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eel-economische successen van het kabinet van vvd en pvda. Nederland is sterk uit de 
crisis gekomen: de economie groeit, zij het bescheidener dan voor de crisis, de werk-
loosheid daalt, vrijwel alle burgers kunnen rekenen op koopkrachtverbetering, over-
heidstekort en staatsschuld slinken. Een kanttekening: Nederland is weliswaar stabiel, 
maar dat in een instabiele wereld.

Meer dan in voorgaande jaren staan in de Troonrede niet-materiële problemen op 
de voorgrond, zoals immigratie en integratie. ‘We vragen ons af of de verschillen in 
cultuur en normen en waarden in ons land niet te groot zijn en de voorzieningen niet 
te zeer onder druk komen te staan’, aldus Koning Willem-Alexander in een opmerke-
lijke passage. En: ‘Iedereen die in ons land wil wonen, moet de democratische waarden 
respecteren en naleven. […] We verwachten dat iedereen zich bewust en positief ver-
bindt aan ons land en onze manier van leven.’ Ook is er in de Troonrede onder meer 
aandacht voor klimaatverandering en de kloof tussen ouderen en jongeren. 

Algemene Politieke Beschouwingen

Vooruitlopend op de Tweede Kamerverkiezingen in mei, worden de Algemene Beschou-
wingen voornamelijk gebruikt om het politieke profiel aan te scherpen. De linkse par-
tijen gaan vooral met elkaar in debat over de zorg, het onderwijs en de koopkracht. 
Roemer (sp) wil een algemene zorgverzekering en verlaging van het eigen risico in de 
zorg, maar beide voorstellen blijken niet goed te zijn doorgerekend. vvd, cda, pvv en 
vnl debatteren met name over immigratie, veiligheid, islam, vrijheid en rechtsstaat. Het 
debat komt onder spanning te staan als Wilders (pvv) tot ieders verontwaardiging zegt 
er geen bezwaar tegen te hebben als de politie wordt ingezet om moskeeën te sluiten en 
de Koran van burgers in te nemen.

Op de tweede dag van de Algemene Beschouwingen is het woord aan premier Rutte. 
Hij beantwoordt de spaarzame vragen die in de eerste termijn zijn gesteld. Ophef ontstaat 
als in het debat het optreden van de premier in het tv-programma Zomergasten aan de orde 
komt. In reactie op een filmpje over een aantal jonge Turkse Nederlanders die een came-
raman het werken onmogelijk maakten, vond Rutte het gepast hun toe te voegen: ‘Pleur 
op.’ De pvda en vrijwel de hele oppositie hebben daar problemen mee. Zij verwijten de 
minister-president effectbejag. Ook zou hij allochtonen met een dubbel paspoort hebben 
gestigmatiseerd. Rutte doet de bezwaren van de oppositie af als gezeur over de ‘toonhoogte’. 

Ook de betrouwbaarheid van de premier staat ter discussie als niet nagekomen ver-
kiezingsbeloften de revue passeren. In het voorbijgaan komt coalitiegenoot Samsom 
onder vuur te liggen als de inkomensverdeling, het pensioenbeleid en het veiligheids-
beleid aan de orde komen. 
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Initiatiefwetsvoorstel cannabisteelt

In de Tweede Kamer tekent zich een kleine meerderheid af voor een initiatiefwetsvoor-
stel van Bergkamp (d66) dat beoogt de cannabisteelt te reguleren nu de pvda, anders 
dan coalitiegenoot vvd, haar steun heeft toegezegd. Net als de verkoop in koffieshops 
moet de wietteelt, die onder staatstoezicht gaat plaatsvinden, worden gedoogd; nu 
worden telers nog vervolgd. De kwaliteit van de cannabis kan zo worden gecontroleerd, 
de overlast van de teelt zal afnemen, en politie en justitie worden ontlast. In de Eerste 
Kamer is een meerderheid niet gegarandeerd. Het voorgestelde beleid is al langer een 
wens van burgemeesters van grote gemeenten. Het kabinet is tegen het voorstel.

En verder…

•	 zijn er bij aanvang van het nieuwe politieke seizoen alweer zo veel spoeddebatten 
aangevraagd dat de Tweede Kamer die onmogelijk kan verwerken; Kamervoorzit-
ter Arib roept op tot bezinning;

•	 ontmoet de Israëlische premier Netanyahu de Tweede Kamer, die zeer kritisch 
is over de rol van Israël in het conflict met de Palestijnen; Kuzu (denk) weigert 
Netan yahu de hand te schudden, GroenLinks mijdt de bijeenkomst;

•	 vindt de oppositie in meerderheid de reactie van het kabinet te slap op de pogingen 
van het Turkse regime om de tegenstellingen in Turkije tussen Erdoǧan-aanhan-
gers en Gülen-sympathisanten naar Nederland te exporteren;

•	 leggen pvda en GroenLinks een wetsvoorstel voor aan de Raad van State dat beoogt 
asielkinderen een verblijfsvergunning te verlenen als dat aantoonbaar in het belang 
is van het kind; zij verwachten een linkse Kamermeerderheid voor het voorstel;

•	 krijgt een initiatiefwet van de vvd’er Bosman, die beoogt kansloze Antillianen uit 
Nederland te weren, in de Tweede Kamer alleen de steun van vvd en pvv.

Oktober 2016

Problemen bij de Belastingdienst

Staatssecretaris Wiebes overleeft een zwaar debat waarin hij zich tegenover de Kamer moet 
verantwoorden voor de problemen die zijn gerezen bij de reorganisatie van de Belasting-
dienst. Vooral een peperdure vertrekregeling wordt hem aangerekend. Daarvan hebben 
onbedoeld oudere werknemers van de dienst gebruikgemaakt, die toch al voor hun pen-
sioen stonden. Ook coalitiegenoot pvda verwijt hem het verkwisten van belastinggeld. De 
zaak loopt voorlopig met een sisser af als Wiebes erkent dat hij onvoldoende toezicht heeft 
gehouden op de procedures en toezegt de zaak door de Rekenkamer te laten onderzoeken. 
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Inkomen Koninklijk Huis

rtl Nieuws maakt bekend dat de Koning sinds 1973 via een geheime afspraak wordt 
gecompenseerd voor het betalen van vermogensbelasting. Een en ander zou destijds 
zijn geregeld onder druk van prins Bernhard. Een meerderheid in de Tweede Kamer 
(pvda, sp, pvv, d66, ChristenUnie en GroenLinks) wil dat die deal, als die inderdaad 
bestaat, van tafel gaat. Ook de toelage van 1,5 miljoen euro die kroonprinses Amalia 
vanaf haar achttiende jaar zal krijgen, ligt onder vuur.

In het debat over het inkomen van het Koninklijk Huis ontkent premier Rutte 
dat er in het verleden sprake is geweest van ‘stiekeme’ afspraken. Ruttes voorstel om 
een historisch onderzoek te laten verrichten naar de hoogte van de uitkeringen valt 
in goede aarde. De premier komt wel hard in botsing met Van Raak (sp) en Pechtold 
(d66) over de toelage van de kroonprinses. De voltallige Kamer is daar in 2009 mee 
akkoord gegaan. Hij vindt de kritiek daarop van geen niveau en populistisch.

Hulp bij zelfdoding bij een voltooid leven

Het kabinet maakt bekend hulp bij zelfdoding mogelijk te willen maken voor ouderen die 
hun leven voltooid vinden. Voor het plan bestaat een Kamermeerderheid, al is de Tweede 
Kamer wel verdeeld. vvd, pvda, d66, GroenLinks en 50plus benadrukken het individuele 
zelfbeschikkingsrecht. pvv en sp twijfelen; zij zien onder meer mogelijkheden tot verbete-
ring van de verpleeghuiszorg. sgp, ChristenUnie en cda zijn tegen het voorstel; zij wijzen 
op een advies dat de commissie-Schnabel op verzoek van het kabinet uitbracht. Die com-
missie wijst nieuwe wetgeving af. Het debat over het voorstel in de Tweede Kamer wordt 
voor de christelijke partijen ongemakkelijk als het oud-cda-Kamerlid Van der Heijden en 
zijn vrouw enkele dagen voor het debat een einde aan hun leven maken en postuum in de 
rouwadvertentie verklaren de bestaande euthanasiewetgeving te streng te vinden. 

Het voorstel zal in de lopende kabinetsperiode in ieder geval niet meer worden 
uitgevoerd.

Associatieverdrag met Oekraïne

Premier Rutte slaagt er niet in in Brussel steun te verwerven voor de Nederlandse posi-
tie naar aanleiding van de verwerping van het associatieverdrag met Oekraïne – een 
verwerping bij referendum. Omdat het kabinet het verdrag graag wil ratificeren, maar 
Rutte de tegenstanders tegemoet wil komen, verdedigt hij tegenover de Europese rege-
ringsleiders een compromis: een juridisch bindende verklaring van de regeringsleiders 
wordt aan het verdrag toegevoegd met daarin drie voorwaarden van Nederland. Het 
verdrag mag niet leiden tot het eu-lidmaatschap van Oekraïne, het mag geen veilig-
heidsgarantie zijn in tijden van oorlog en er mag geen extra geld naar Kiev.
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Rutte doet daarop alsnog een verwoede poging om de tegenstanders in de Eerste en 
Tweede Kamer te overtuigen van de noodzaak van ratificatie van het verdrag in het 
landsbelang. Intrekking van het verdrag zou grote geopolitieke consequenties hebben; 
onder meer de stabiliteit in Oost-Europa zou ermee gemoeid zijn. Het cda verklaart 
de kwestie ‘vrij’ voor zijn senatoren. De premier zal in Brussel verder onderhandelen 
over een voor een parlementaire meerderheid acceptabele appendix bij het verdrag.

En verder…

•	 stemt de Eerste Kamer in met de uitwisseling van medische gegevens door middel 
van het elektronisch patiëntendossier;

•	 besluit het kabinet om de zelfstandige spoorbeheerder ProRail onder directe con-
trole te plaatsen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu; het hoopt daar-
mee onder meer beter grip te krijgen op de storingen op het spoor;

•	 dagen Tweede Kamerlid Monasch, minister Asscher, de Ridderkerkse afdelings-
voorzitter Bosman en de Deventer pvda-bestuurder Oosting pvda-partijleider 
Samsom uit in een lijsttrekkersverkiezing voor de komende Kamerverkiezingen;

•	 verwerpt de rechtbank de poging van Wilders’ advocaat om het Openbaar Minis-
terie niet ontvankelijk te laten verklaren in de zaak tegen zijn cliënt wegens diens 
‘minder, minder’-uitspraken over Marokkanen in Nederland;

•	 geeft een meerderheid van de Tweede Kamer haar fiat aan het vrijhandelsverdrag 
ceta tussen de Europese Unie en Canada; tegenstanders vrezen dat het verdrag 
onder meer ten koste zal gaan van milieu en voedselveiligheid;

•	 besluit de Tweede Kamer over te gaan tot een parlementaire ondervraging over de 
zogeheten Panama Papers; cda, vvd en pvv zijn tegen.

November 2016

Associatieverdrag met Oekraïne 

Rutte debatteert met de Tweede Kamer over het associatieverdrag met Oekraïne, nadat 
op 1 november de termijn is verstreken die de Kamer hem heeft gegeven om tot een 
oplossing te komen voor de ratificatie van het verdrag. Rutte erkent op aandrang van 
de oppositie dat hij voorafgaand aan het referendum de geopolitieke consequenties 
van een ‘nee’ onvoldoende heeft benadrukt. Hij geeft ook toe dat het bepalen van een 
definitief standpunt van het kabinet langer duurt dan gewenst. Rutte heeft meer tijd 
nodig om Brussel te bewegen een aantal aanpassingen aan het verdrag te accepteren. 
Pas na de Europese top half december kan het kabinet een eindoordeel uitspreken. Een 
motie van wantrouwen van vnl is kansloos met 16 stemmen voor, en 123 tegen.
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Incidenten in de Tweede Kamer

In de Tweede Kamer vindt een ongekend felle woordenwisseling plaats tussen Bontes 
(vnl) en Öztürk (denk) als de eerste de denk-woordvoerder tijdens het defensiedebat 
ervan beschuldigt het leger zowat te willen afschaffen en daarom Öztürks loyaliteit aan 
Nederland in twijfel trekt. Het gevolg is dat de twee elkaar buiten de voorzitter om op 
hoge toon en al tutoyerend toespreken. Kamervoorzitter Arib grijpt pas laat in. 

Arib treedt wel ogenblikkelijk op als de pvv-fractie in de Kamer een spandoek 
ontrolt met daarop een afbeelding van Wilders met een groot kruis over zijn mond. De 
pvv protesteert hiermee tegen de vijfduizend euro boete die het om eist in het ‘minder 
Marokkanen’-proces tegen haar partijleider.

En verder…

•	 trekt Monasch zich terug als kandidaat-lijsttrekker voor de pvda, zegt hij het par-
tijlidmaatschap op en splitst hij zich af van de Kamerfractie, waardoor het kabi-
net-Rutte de meerderheid in de Tweede Kamer verliest; volgens het partijbestuur 
stelde Monasch voorwaarden waaraan niet kon worden voldaan; de lijstrekkersver-
kiezing gaat nu tussen Samsom en Asscher; de overige kandidaten zouden niet aan 
de gestelde eisen voldoen;

•	 stemt de Eerste Kamer in met de initiatiefwet van d66 en cda uit 2010 die beoogt de 
rechtspositie van 800.000 ambtenaren gelijk te stellen met die van andere werknemers; 
behalve de initiatiefnemende partijen steunen de vvd, pvv en 50plus het voorstel;

•	 is er bij de behandeling van de defensiebegroting Kamerbrede steun voor extra 
middelen voor Defensie;

•	 roept een Kamermeerderheid door middel van een motie-Van Nispen (sp) minis-
ter Van der Steur op voorstellen te doen om justitiële dwalingen makkelijker recht 
te zetten;

•	 stemt de Tweede Kamer in met een verbod op gezichtsbedekkende kleding (boer-
ka’s, nikabs, bivakmutsen en integraalhelmen) op scholen, in de zorg, het openbaar 
vervoer en overheidsgebouwen; GroenLinks, d66 en denk zien het verbod als sym-
boolpolitiek en stemmen tegen.

December 2016

Associatieverdrag met Oekraïne

De Europese regeringsleiders zeggen in de Europese Raad toe dat zij met een juri-
disch bindende verklaring de Nederlandse bezwaren tegen het eu-associatieverdrag 
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met Oekraïne zullen wegnemen. Op die manier kan Oekraïne geen recht aan het 
verdrag ontlenen om lid te worden van de Unie. Het verdrag geeft evenmin recht op 
extra geld of militaire bijstand. Evenmin krijgen Oekraïners het recht om in de eu 
te komen werken. Premier Rutte denkt met deze beloften ook de Eerste Kamer over 
de streep te kunnen trekken. GroenLinks en d66 zeggen toe het verdrag te zullen 
steunen, waardoor er nog maar twee extra stemmen in de senaat nodig zijn voor 
parlementaire goedkeuring.

En verder…

•	 erkent minister Van der Steur in een brief in antwoord op vragen van denk dat 
de stereotypering van Zwarte Piet in het buitenland vaak moeilijk is uit te leg-
gen; officieel wil het kabinet zich echter niet uitlaten over de invulling van het 
Sinterklaasfeest;

•	 kondigt minister Koenders van Buitenlandse Zaken in een debat in de Tweede 
Kamer aan dat hij er namens de Kamer bij zijn eu-collega’s op zal aandringen de 
gesprekken met Turkije over toetreding tot de eu tijdelijk te bevriezen; daarmee 
wil hij een signaal afgeven over de zorgen omtrent de zuiveringen na de mislukte 
coup;

•	 krijgt de pvv Kamerbrede steun voor een motie waarin het kabinet wordt opge-
dragen duidelijk te maken hoe het uitvoering denkt te geven aan het maatschap-
pelijk breed gedragen manifest van Borst en Gaemers over de verbetering van de 
verpleeghuiszorg; het manifest roept op tot depolitisering van het probleem; de 
pvv-motie is mede ingediend door de pvda, een unicum;

•	 wordt pvv-leider Wilders veroordeeld voor groepsbelediging en het aanzetten tot 
discriminatie in verband met zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraken, maar wordt 
hiervoor niet gestraft, gelet op zijn positie als volksvertegenwoordiger; de recht-
bank acht haat zaaien niet bewezen;

•	 verkiezen de pvda-leden Asscher boven Samsom als partijleider; Samsom treedt 
daarop terug als partijleider en Kamerlid;

•	 vinden tien fractievoorzitters in de Tweede Kamer dat de vaste Kamercommissie 
voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten in omvang kan worden beperkt;

•	 stemt een ruime Kamermeerderheid in met het voorstel van minister Van der 
Steur om opsporingsdiensten de bevoegdheid te geven bij verdachten van ern-
stige criminaliteit alle apparaten te hacken;

•	 kiest de parlementaire pers dit jaar geen politicus van het jaar; er is weinig 
belangstelling voor de verkiezing, er is geen politicus die er echt uit springt en 
een deel van de parlementaire pers twijfelt aan de juistheid van de verkiezing.

Bos, A.S., Brouwer, J.W.L., Goslinga, H., Oddens, J., Ramakers, J.J.M. & Reiding, H. (red.). (2017).  
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2017. Het volk spreekt. Amsterdam: Boom uitgevers Amsterdam



JAN  R AMAK ER S

168

Januari 2017

Verkiezingscampagne

Al vroeg in de campagne voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer blijkt dat de 
gevestigde partijen de Partij voor de Vrijheid uitsluiten van regeringsdeelname. Dat 
is voor het eerst in de geschiedenis van de partij. Ook de vvd, die intern verdeeld is 
over uitsluiting van de pvv, maakt bij monde van premier Rutte bekend niet met de 
partij van Wilders in zee te willen gaan. De pvv heeft volgens hem de samenwerking 
met zijn eerste kabinet laten mislukken, zij is te links op sociaaleconomisch gebied en 
Wilders’ uitspraken over Marokkanen en over de rechterlijke macht zijn voor Rutte 
onaanvaardbaar. 

Opmerkelijk is een mild populistisch getoonzette open brief van premier Rutte 
‘Aan alle Nederlanders’, waarin hij zijn zorgen uitspreekt over ‘asociaal gedrag’ en 
‘mensen die zich niet willen aanpassen’. Zijn oproep aan deze Nederlanders: ‘Doe nor-
maal, of ga weg.’ De brief wordt door collega-politici kritisch ontvangen. 

Aftreden Van der Steur

Als er nieuwe onthullingen in de openbaarheid komen over de politieke afhandeling 
van de zogeheten ‘Teevendeal’ gaat de Tweede Kamer in debat met minister van Veilig-
heid en Justitie Van der Steur. De Nieuwsuur-journalist Haan onthult in een boek de 
tekstsuggesties van toen nog Kamerlid Van der Steur aan partijgenoot minister Opstel-
ten bij conceptantwoorden aan de Kamer. Daaruit blijkt dat Opstelten informatie aan 
de Kamer achterhield die de vvd-fractie wel had. Uit het boek blijkt ook dat Van der 
Steur nadat hij minister was geworden de Kamer onjuist heeft ingelicht over de infor-
matie waarover hij als Kamerlid beschikte. Volgens Haan heeft ook Rutte daarover 
gelogen. 

Van der Steurs positie is met de verkiezingen in het vooruitzicht wankel geworden. 
De oppositie is bijzonder fel. Zijn eigen partij, de vvd, ziet zich vooral genoodzaakt 
Rutte te beschermen nu diens geloofwaardigheid in het geding is. Van der Steurs aftre-
den blijkt uiteindelijk onvermijdelijk te zijn. Hoewel in het Kamerdebat niet duide-
lijk wordt of de minister met opzet informatie voor de Kamer heeft achtergehouden, 
treedt hij af. Hij wacht het oordeel van de Kamer niet af omdat hij ervan overtuigd is 
dat zijn antwoorden er niet meer toe doen. Minister Blok neemt de honneurs waar op 
Veiligheid en Justitie.
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En verder…

•	 komt er op initiatief van Kamervoorzitter Arib een speciaal team dat de Kamer-
leden moet helpen met het beheren van hun accounts omdat er vrees bestaat voor 
Russische inmenging in de komende verkiezingen;

•	 verklaart het kabinet het door de vs ingestelde inreisverbod voor inwoners van 
zeven moslimlanden te betreuren; de Tweede Kamer, die Ruttes aanvankelijke reac-
tie niet scherp genoeg vond, heeft in grote meerderheid op zo’n verklaring aan-
gedrongen; alleen de pvv en de groep Bontes/Van Klaveren spreken uit begrip te 
hebben voor de maatregel van Trump.

Februari 2017

Problemen bij de Belastingdienst

De Tweede Kamer debatteert met staatssecretaris Wiebes over de problemen bij de 
Belastingdienst. Ook in oktober 2016 werd hem het vuur na aan de schenen gelegd, 
met name over een te duur uitgevallen vertrekregeling voor belastingambtenaren. Nu 
uit een rapport van oud-topambtenaren is gebleken dat de continuïteit van de dienst 
in het geding is, is met name Omtzigt (cda) kritisch. Voor het kabinet is het moeilijk 
te verteren als na Van der Steur ook Wiebes het veld zou moeten ruimen. De oppositie 
wil hem echter niet laten vallen. De Kamer wil vooral weten hoe hij de problemen 
denkt te gaan aanpakken. Wiebes krijgt het alleen lastig als hij weigert informele amb-
telijke stukken aan de Kamer voor te leggen.

Ruimere bevoegdheden veiligheidsdiensten

In de Tweede Kamer stemt een meerderheid van vvd, pvda, pvv, cda, ChristenUnie 
en sgp voor een nieuwe veiligheidswet die veiligheidsdiensten ruimere bevoegdheden 
geeft om informatie te tappen dan in het verleden. Modernisering van de wetgeving 
ter zake is nodig in verband met de digitale ontwikkelingen, maar een belangrijk deel 
van de Kamer vindt, net als veel maatschappelijke organisaties, dat de aanpassingen te 
ver gaan. Door met een ‘sleepnet’ ongericht informatie te verzamelen, zou de privacy 
van burgers in het gedrang komen. Desondanks lijkt er ook voldoende steun voor het 
wetsvoorstel te zijn in de Eerste Kamer.
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Verkiezingscampagne

Tijdens de verkiezingscampagne doen zich enkele opmerkelijke incidenten voor. pvv- 
leider Wilders baart opzien door een gemanipuleerde foto te twitteren waarop de lijst-
trekker van d66 is te zien tussen bebaarde moslims met borden waarop te lezen is: ‘Sharia 
for the Netherlands’. Pechtold spreekt van ‘ophitserij’ en overweegt aangifte te doen. Wil-
ders stopt met campagneactiviteiten in de buitenlucht naar aanleiding van een mogelijk 
lek bij de Dienst Bewaking en Beveiliging die verantwoordelijk is voor Wilders’ beveili-
ging. denk doet van zich spreken door op de sociale media gebruik te maken van nep-
profielen – zogeheten ‘internet-trollen’ – om de publieke opinie te beïnvloeden.

Opmerkelijk is verder dat de politieke leiders het debat in hoge mate mijden. Met 
name Rutte en Wilders ontlopen het debat; zij hebben er weinig bij te winnen. Rutte 
wordt voortdurend aangevallen, Wilders maakt liever gebruik van de sociale media 
dan van debatten. Het eerste lijsttrekkersdebat laten zij dan ook aan zich voorbijgaan, 
waardoor vooral Asscher, als enige vertegenwoordiger van het kabinet, het zwaar te 
verduren krijgt. Het ‘premiersdebat’ bij rtl vindt zelfs helemaal geen doorgang. 

Legalisering van wietteelt 

De Tweede Kamer stemt met 77 tegen 72 stemmen in met de ‘wietwet’, een initiatief van 
d66 dat de teelt en het transport van hennep en hasj onder toezicht van de overheid 
mogelijk maakt. vvd, cda, pvv, sgp en ChristenUnie zijn tegen. Wiettelers hebben 
een gedoogbesluit van de minister nodig en worden belastingplichtig. De teelt blijft 
strafbaar, maar wordt niet meer vervolgd. De minister bepaalt hoeveel hennep en hasj 
in Nederland mag worden verbouwd. 

En verder…

•	 vindt een krappe Kamermeerderheid dat in de Grondwet expliciet een verbod van 
discriminatie van homo’s en gehandicapten moet worden opgenomen; de vvd wil 
juist een algemeen discriminatieverbod zonder specificatie van groepen;

•	 stemt de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel dat de minister van Veiligheid en 
Justitie de mogelijkheid biedt het paspoort in te trekken van mensen die in het 
buitenland meevechten met een terroristische organisatie; een kleine meerderheid 
van vvd, cda, pvv, sgp en 50Plus is voor;

•	 gaat de Staatscommissie Parlementair Stelsel onder leiding van oud-vvd-minister 
en commissaris van de Koning Remkes het functioneren van het parlementair stel-
sel onderzoeken;

•	 roept de Tweede Kamer het kabinet eensgezind op de gaswinning in Groningen te 
verminderen; de betreffende motie-Vos (pvda) noemt echter geen concreet getal;
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•	 verwerpt de voltallige Tweede Kamer minus de pvv na een grimmig debat een 
initiatiefwet van Bosma en De Graaf (pvv) die het uiterlijk van Zwarte Piet wil 
voorschrijven; volgens de Kamer hoort de discussie over de Sinterklaastraditie in 
de samenleving thuis, niet in het parlement;

•	 voelt een meerderheid van de Tweede Kamer niets voor een parlementaire enquête 
naar de invoering van de euro, zoals die is bepleit door een burgerinitiatief van 
Baudet; vvd, pvda, cda en d66 zijn tegen;

•	 wil de Tweede Kamer uitleg van staatssecretaris Van Rijn over de problemen bij de 
hervorming van de persoonsgebonden budgetten, waardoor veel gebruikers niet of 
veel te laat werden betaald;

•	 stemt de Tweede Kamer in meerderheid in met het associatieverdrag met Oekra-
ine; in december hebben vvd, pvda, GroenLinks en d66 al verklaard te kunnen 
leven met de aanvullende verklaring die de eu-leiders op verzoek van Rutte hebben 
afgegeven.

Maart 2017

Verkiezingscampagne

De grote verkiezingsdebatten brengen geen duidelijke waterscheiding tussen de par-
tijen teweeg. Bij een debat in theater Carré tussen acht lijsttrekkers – Rutte doet 
voor het eerst mee aan een debat, Wilders ontbreekt – slaagt Buma (cda) erin zijn 
partij te presenteren als alternatief op rechts voor de vvd en de pvv. Asscher (pvda) 
worstelt duidelijk met het probleem dat hij medeverantwoordelijk is voor het beleid 
van het kabinet-Rutte. Van een duidelijke tweestrijd tussen links en rechts is nog 
geen sprake. 

Twee dagen voor de verkiezingen halen Rutte en Wilders hun ‘debatachterstand’ 
in bij een een-op-eendebat van het tv-programma EenVandaag. Rutte verwijt Wil-
ders dat hij zijn beloften – onder meer het sluiten van de grenzen voor moslim-
immigranten – niet kan waarmaken; Wilders vindt Rutte ongeloofwaardig omdat 
hij zijn verkiezingsbeloften, zoals een einde aan de steun aan Griekenland, niet heeft 
waargemaakt. Rutte sluit nogmaals samenwerking van de vvd met de pvv in een 
nieuw kabinet uit.

Tijdens het slotdebat bij de nos dat aan de vooravond van de verkiezingen wordt 
gehouden tussen de lijsttrekkers van de acht grootste fracties is voorzichtigheid 
troef. Alleen Asscher, wiens partij volgens de prognoses op groot verlies afstevent, is 
fel in zijn woordenwisseling met Wilders over immigratie.
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Conflict met Turkije

Enkele dagen voor de verkiezingen ontstaat een conflict met Turkije als het kabinet 
(met steun van pvv, cda en d66) overweegt de Turkse minister van Buitenlandse 
Zaken Çavuşoǧlu de toegang tot Nederland te weigeren. De minister wil de Turkse 
Nederlanders tijdens een campagnebijeenkomst in Rotterdam ervan overtuigen ja te 
stemmen bij een referendum over de nieuwe Turkse grondwet, waardoor president 
Erdoǧan veel meer macht krijgt dan tot dan toe. Çavuşoǧlu beroept zich op de vrijheid 
van meningsuiting en vergadering die in Nederland geldt. De Rotterdamse burgemees-
ter Aboutaleb meent dat de geplande bijeenkomst de openbare orde in gevaar brengt.

Het conflict escaleert als Çavuşoǧlu inderdaad geen toestemming krijgt in Rotter-
dam te landen en de Turkse minister van Familiezaken, Kaya, nadat zij via Duitsland 
naar Rotterdam is gekomen, tot ongewenste gast wordt bestempeld en wordt uitgeleid. 
Over en weer wordt scherp gereageerd en met sancties gedreigd. Het is onduidelijk 
in hoeverre het optreden van het kabinet en de diplomatieke rel effect hebben op de 
verkiezingen.

[tom janssen, regionale dagbladen, 4 maart 2017]
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Rol van de Koning in het formatieproces

Een poging van de Raad van State en de Eerste Kamer om de Koning beter op de hoogte 
te houden van de kabinetsformatie loopt stuk op een weigering van Tweede Kamer-
voorzitter Arib om daarin mee te gaan. Zij geeft gehoor aan de wens van d66, pvda, sp 
en GroenLinks om iedere schijn van politieke invloed van het staatshoofd te vermijden. 
Een commissie van drie Nijmeegse wetenschappers die het formatieproces in 2014 eva-
lueerde, heeft echter gesteld dat het aanbeveling verdient de Koning bij een volgende 
kabinetsformatie regelmatig nauwkeuriger te informeren over het formatieverloop.

Tweede Kamerverkiezingen

De opkomst bij de verkiezingen is hoog, met 82 procent de hoogste in dertig jaar. De 
opmerkelijkste resultaten: een spectaculaire groei van GroenLinks (van 4 naar 14 zetels) 
en een nog spectaculairdere afstraffing van de pvda (van 38 naar 9). De vvd zakt van 41 
naar 33 zetels, maar blijft de grootste partij. De pvv stijgt naar van 15 naar 20 zetels. Het 
cda (voorheen 13) en d66 (voorheen 12) komen op 19 zetels. De sp valt terug van 15 naar 
14 zetels. De Partij voor de Dieren stijgt van 2 naar 5, 50Plus van 2 naar 4. De sgp blijft 
stabiel op 3 zetels en de ChristenUnie op 5. Nieuw zijn denk (voorheen Groep-Kuzu/
Öztürk) en Forum voor Democratie met respectievelijk 3 en 2 zetels.

Het politieke landschap is meer versnipperd dan voorheen. Aan de spectaculaire 
groei van het populisme is, anders dan de prognoses deden vermoeden, een halt toe-
geroepen. De kiezer heeft het kabinetsbeleid duidelijk afgestraft; de regeringscoalitie 
heeft de helft van haar zetels verloren. Omdat de vvd de grootste partij blijft, komt het 
initiatief toch bij Rutte te liggen. 

Kabinetsformatie

Op de maandag na de verkiezingen begint demissionair minister Schippers (vvd) als 
verkenner aan gesprekken met alle dertien fractieleiders om een beeld te krijgen van de 
regeringscoalitie die de partijen het eerst willen onderzoeken. Het ligt voor de hand dat 
eerst de mogelijkheden zullen worden onderzocht van een coalitie tussen vvd, cda en 
d66, samen goed voor 71 zetels, aangevuld met een of meer andere partijen. Daarvoor 
zijn met name GroenLinks, de ChristenUnie en de pvda in beeld. Asscher houdt echter 
de boot af: hij vindt de pvda te klein om mee te doen. Klaver (GroenLinks) ziet een reëel 
alternatief in een coalitie van cda, d66, de sp, de pvda en de ChristenUnie, maar hij is de 
enige. De pvv is door de meeste andere partijen al uitgesloten van regeringsdeelname.

Inhoudelijk is het ‘motorblok’ van vvd, cda en d66 het op veel punten in grote 
lijnen eens: ze zijn voor een vrije markt en tegen een grote overheid, ze willen verder 
onder meer een lagere lastendruk voor werkenden, een hogere aow-leeftijd en soepe-
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ler ontslagrecht. Buitenlands beleid en zelfs milieupolitiek zullen geen onoverkome-
lijke meningsverschillen opleveren. Alleen op het gebied van immigratie en integratie 
gaapt een kloof tussen d66 enerzijds en vvd en cda anderzijds. 

Verkenner Schippers richt zich na de gesprekken met de fractievoorzitters eerst 
op een combinatie met GroenLinks. d66 is daarvan gecharmeerd, evenals een groot 
deel van de GroenLinks-achterban. cda en vvd zien meer in de ChristenUnie als part-
ner. Milieu en immigratie en integratie vormen struikelblokken voor een coalitie met 
GroenLinks.

Na het debat in de Tweede Kamer over de bevindingen van verkenner Schippers 
gaat zij door als (enige) informateur.

En verder…

•	 wijst Forum voor Democratie de indeling van de plenaire vergaderzaal van de 
Tweede Kamer af; de fractie is een plaats toebedeeld in hetzelfde vak als de pvv; 
partijleider Baudet vindt dat Forum niet in de rechtervleugel van de Kamer thuis-
hoort;

•	 wordt Arib, ondanks het dramatische verkiezingsresultaat van de pvda, toch weer 
tot Kamervoorzitter gekozen; een potentiële tegenkandidaat, Bosma (pvv), ziet 
ervan af zich te kandideren omdat hij kansloos zou zijn.

April 2017

Kabinetsformatie

De onderhandelingen over de kabinetsformatie vinden plaats onder strikte hand-
having van mediastilte. Veel tijdsdruk is er niet omdat de economische vooruitzichten 
ronduit gunstig zijn. Als secondanten van de partijleiders treden Heerma (cda), Bui-
tenweg (GroenLinks), Koolmees (d66) en Zijlstra (vvd) op. Het kweken van onderling 
vertrouwen heeft prioriteit. Echte pijnpunten worden vooruitgeschoven om de forma-
tiepoging niet voortijdig te laten mislukken. Er treedt vertraging op door de ernstige 
ziekte en het overlijden van de moeder van Klaver.

Controversiële onderwerpen

Nu het kabinet demissionair is, verklaart de Tweede Kamer ruim veertig wetsvoorstel-
len controversieel. Deze zullen niet worden behandeld zolang er geen nieuw kabinet is. 
Een nieuw kabinet moet de kans krijgen een samenhangend geheel aan voorstellen te 
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presenteren. Tot de controversieel verklaarde onderwerpen horen onder meer: asielbe-
leid, adoptie, intrekking van de Zondagswet en het schrappen van majesteitsschennis. 
De Eerste Kamer verklaart geen onderwerpen op voorhand controversieel, hoewel er 
nogal wat gevoelige voorstellen op behandeling wachten zoals het associatieverdrag 
met Oekraïne, een nieuwe wet op de geheime diensten en het boerkaverbod.

En verder…

•	 dienen de sp en pvda tezamen en de pvv identieke moties in die het kabinet 
oproepen het eigen risico in de zorgverzekering af te schaffen; beide moties wor-
den gesteund door pvv, sp, pvda, denk, 50plus en de Partij voor de Dieren; dat is 
onvoldoende voor een meerderheid; de pvv dient exact dezelfde motie in omdat 
zij de sp-pvda-motie niet mee mag ondertekenen, volgens Agema (pvv) het bewijs 
van een cordon sanitaire rond haar fractie.

Mei 2017

Kabinetsformatie

Op aandringen van informateur Schippers komt er meer vaart in de informatiepoging, 
waarin tot dan toe behoedzaamheid overheerst en alleen in algemene termen over 
de grote thema’s voor een regeerakkoord wordt gesproken. Na 61 dagen mislukt de 
informatiepoging echter, waarna Schippers haar informatieopdracht teruggeeft aan de 
Tweede Kamer. De onderhandelingen stranden uiteindelijk op het immigratiebeleid. 
GroenLinks bepleit een veel ruimhartiger toelatingsbeleid dan vvd en cda verant-
woord vinden. De laatste twee willen Afrikaanse migranten in de regio opvangen ana-
loog aan de Turkije-deal. Ook over het klimaat en de inkomensverdeling is er nog geen 
overeenstemming. Een nieuwe formatiepoging met de ChristenUnie ligt voor de hand 
omdat pvda-leider Asscher kiest voor de oppositie, waar zijn electoraal afgestrafte par-
tij zich zou moeten heruitvinden. Hij ziet met zijn gedecimeerde fractie geen kans vvd, 
cda en d66 op sociaaleconomisch vlak bij te sturen. Nadeel van een coalitie met de 
ChristenUnie: deze heeft slechts de steun van een krappe Kamermeerderheid van 76 
zetels. Bovendien neemt de partijleider van de ChristenUnie, Segers, een onwrikbaar 
standpunt in als het gaat over het omstreden thema ‘vrijwillig levenseinde bij een vol-
tooid leven’, waar d66 een regeling voor wil treffen.

In het Kamerdebat over de mislukking is voorzichtigheid troef. Wel wordt duidelijk 
dat er voor GroenLinks een ‘principiële ondergrens’ was bereikt op het stuk van asiel, 
maar het wordt niet helder of Klaver zich daarmee definitief buitenspel heeft gezet. 

Schippers krijgt opnieuw een informatieopdracht van de Kamer. Pechtold laat de 
informateur al meteen weten een coalitie met de ChristenUnie onwenselijk te vinden. 
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Hij vraagt de informateur te onderzoeken of een coalitie met pvda en sp een optie is, 
maar sp-leider Roemer sluit samenwerking met de vvd uit. Bij de ChristenUnie valt 
het ‘onwenselijk’ van Pechtold verkeerd, maar Segers verklaart zich desondanks bereid 
te praten. Hij verklaart zelfs dat ‘alles bespreekbaar’ is. d66 heeft dan geen andere keuze 
meer dan het gesprek aan te gaan.

Dat gesprek duurt niet lang. Pechtold legt aan Segers een lijst wensen voor en 
vraagt hoeveel water deze bereid is bij de wijn te doen. Binnen een dag concludeert 
Pechtold dat verder praten geen zin heeft. vvd en cda verwijten de d66-leider dat deze 
de formatie in een impasse heeft gestort. Segers vindt dat Pechtold hem geen serieuze 
kans heeft gegeven. d66 blijft echter onmisbaar voor vrijwel elke coalitie. Roemer (sp) 
volhardt in zijn standpunt geen coalitie met de vvd te willen aangaan, en ook Asscher 
houdt de boot af: hij vindt nog steeds GroenLinks de meest aangewezen partij voor een 
coalitie met vvd, cda en d66.

Na 75 dagen gooit informateur Schippers de handdoek in de ring. Een nieuwe 
informateur moet de onderhandelingen uit het slop trekken. Op Schippers’ suggestie 
valt de keuze op de zeer ervaren minister van Staat en voormalig vicepresident van de 
Raad van State Tjeenk Willink. Schippers adviseert hem een ‘gerichte tussenstap’ te 
zetten en, anders dan zijzelf heeft gedaan, meerdere partijen tegelijk aan de onderhan-
delingstafel uit te nodigen.

Het Kamerdebat over Schippers’ eindverslag levert weinig nieuws op. Asscher blijft 
erbij dat GroenLinks een coalitie met vvd, cda en d66 moet aangaan. Voor cda en 
vvd is het duidelijk dat Pechtold de ChristenUnie met opzet heeft afgeserveerd. De 
algemene verwachting is dat het formatieproces nog geruime tijd zal duren.

Verantwoordingsdag

De derde woensdag in mei is Verantwoordingsdag, in de wandeling ‘Gehaktdag’. De 
Algemene Rekenkamer geeft haar oordeel over de Rijksoverheid. De Rekenkamer oor-
deelt positief over de overheidsfinanciën: de staatsschuld is lager dan verwacht, maar 
voldoet nog niet helemaal aan de eu-norm. De belastingopbrengsten zijn historisch 
hoog en de uitgaven aan werkloosheid en zorg zijn minder dan verwacht. 

De Rekenkamer is echter uiterst kritisch over de overheidsorganisatie. De Belas-
tingdienst functioneert ver onder de maat en zal een noodzakelijke herziening van het 
belastingstelsel niet aankunnen. De digitale infrastructuur van het Rijk blijkt slecht 
beveiligd, de werkdruk van het rijkspersoneel is hoog en er lijkt geen lijn te zitten in het 
ontslaan en aannemen van ambtenaren. Het is zelden duidelijk of beleid heeft gewerkt 
en of beleidsdoelstellingen zijn gehaald.
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En verder…

•	 wordt uitbreiding van het kraamverlof voor vaders op verzoek van Asscher, in zijn 
hoedanigheid van pvda-fractievoorzitter, van de lijst van controversiële onderwer-
pen gehaald, en debatteert het demissionaire kabinet over het onderwerp met de 
Tweede Kamer; alleen vvd, d66 en sgp stemmen tegen; 

•	 stemt de cda-senaatsfractie, anders dan de geestverwanten in de Tweede Kamer, in 
met het associatieverdrag van de eu met Oekraïne; hierdoor kan het verdrag wor-
den geratificeerd ondanks het verwijt dat de bevolking in een referendum tegen-
stemde.

Juni 2017

Kabinetsformatie

Nu de ChristenUnie-variant is mislukt door de onvermurwbare houding van d66, 
ligt het voor de hand dat Tjeenk Willink een doorstart in het formatieproces pro-
beert te maken met GroenLinks. Dat vereist wel concessies van de vvd en het cda. 
Hoewel de formatie al lang gaande is, laat de informateur zich niet opjagen, vooral 
omdat de onderlinge verhoudingen verstoord lijken en niemand een minderheids-
kabinet wil. De informateur moet een patstelling doorbreken zonder dat iemand 
gezichtsverlies lijdt. 

Hoewel Rutte half mei nog heeft gezegd dat hij de combinatie van vvd, cda, d66 
en GroenLinks absoluut niet ziet herleven, zitten de vier partijen na een week werk 
van Tjeenk Willink toch weer om de tafel voor informele ‘verkennende gesprekken’. 
Maar al snel blijkt ook nu dat migratie het struikelblok is. Klaver weigert een oplos-
sing zoals die is geformuleerd door Tjeenk Willink te aanvaarden, die voorziet in juri-
disch waterdichte Europese vluchtelingendeals met Noord-Afrikaanse landen. Volgens 
GroenLinks blijft het in de tekst van de informateur onduidelijk of vluchtelingen in 
de praktijk ook echt het recht houden om asiel in Nederland aan te vragen en niet 
worden teruggestuurd naar Noord-Afrika. De drie andere partijen schuiven de zwarte-
piet opzichtig richting Klaver, temeer omdat deze aanvankelijk geneigd leek Tjeenk 
Willinks compromis te willen aanvaarden in ruil voor een aantal toezeggingen op het 
gebied van milieu en duurzaamheid. 

Tjeenk Willink wil de hoop op een meerderheidskabinet echter nog niet opge-
ven. Hij vindt het zelfs ‘een schande’ dat sommige politici in dit stadium al in die 
richting denken. Hij moet er nu alles aan doen om hetzij de ChristenUnie weer aan 
de onderhandelingstafel te krijgen, hetzij de pvda. Op Tjeenk Willinks verzoek heb-
ben Rutte, Buma en Roemer zwart-op-wit gezet welke partijen zij uitsluiten. Voor de 
eerste twee is dat de pvv en de sp wil bovendien ook niet deelnemen aan een kabinet 
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met de vvd. Asscher gooit eveneens tegenover de informateur de deur definitief in 
het slot; hij ziet geen mogelijkheid om met drie rechtse partijen op sociaalecono-
misch terrein samen te werken. Alleen de ChristenUnie kan dan nog een centrum-
rechts meerderheidskabinet mogelijk maken. d66-leider Pechtold neemt de eerdere 
kwalificatie ‘ongewenst’ niet meer in de mond, al bestaan binnen zijn partij nog wel 
degelijk gerede twijfels over de mogelijkheid tot samenwerking op medisch-ethische 
dossiers.

Tjeenk Willink vindt, tot teleurstelling van de onderhandelende partijen, dat zijn 
taak als informateur erop zit als de lucht tussen ChristenUnie en d66 zodanig is 
opgeklaard dat de onderhandelingen met vvd en cda kunnen worden voortgezet. 
De Tweede Kamer draagt vervolgens de pragmatische oud-minister van Financiën, 
oud-bankier en vvd-partijprominent Zalm voor om deze onderhandelingen te lei-
den – een voordracht die overigens niet wordt gesteund door pvv, sp, Partij voor de 
Dieren, denk en Forum voor Democratie. Informateur Zalm wil meteen vaart in 
de onderhandelingen brengen. ‘Immateriële thema’s’ worden niet vooruitgeschoven.

Kabinetsonderhandelaars Mark Rutte (vvd), Sybrand van Haersma Buma (cda), Alexander Pech-
told (d66) en Jesse Klaver (GroenLinks) in de tuin van het Catshuis tijdens het formatieoverleg met 
informateur Herman Tjeenk Willink, 12 juni 2016 [hollandse hoogte – phil nijhuis]
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Parlementaire enquête naar belastingontwijking

De Tweede Kamer houdt een parlementaire enquête nieuwe stijl, een mini-enquête met 
een beperkte opzet, naar de mogelijkheden die Nederland aan binnen- en buitenlandse 
bedrijven en particulieren biedt om belastingen te ontwijken. Nederland heeft op dat 
gebied een dubieuze reputatie. De commissie – officieel: de Ondervragingscommissie 
Fiscale Constructies – bestaat uit Nijboer (voorzitter; pvda), Van Dam (cda), Leijten 
(sp), Van der Lee (GroenLinks), Paternotte (d66) en Bruins (ChristenUnie). Zij onder-
vraagt onder meer verschillende vertegenwoordigers van trustkantoren die helpen om 
het belastingbedrag voor hun cliënten, zoals de mega-rockacts Rolling Stones en u2, 
te minimaliseren door vermogens in het buitenland te stallen. Zolang zij zich aan de 
regels houden, lijkt dit soort praktijken niet te bestrijden. De commissie gaat niet op 
zoek naar de motieven van belastingplichtigen om belasting te ontwijken. Ook grote 
multinationals worden niet ondervraagd door de commissie. De ondervragingscom-
missie wil het aan de Tweede Kamer overlaten om conclusies uit haar bevindingen te 
trekken. Wel adviseert zij in het eindverslag, dat in juli verschijnt, om wetten en regels 
aan te scherpen die beogen belastingontwijking en fiscale constructies aan te pakken.

En verder…

•	 maakt de Eerste Kamer een einde aan het fenomeen ‘lijstverbinding’ bij verkie-
zingen; dit was bedoeld om de krachten van partijen te bundelen, maar is uitge-
groeid tot een instrument om meer kans te maken op een restzetel; het voorstel 
tot afschaffing was in de Tweede Kamer in 2014 een initiatief van Taverne (vvd), 
Schouw (d66) en Van Raak (sp);

•	 duikt de naam van demissionair minister Kamp als betrokkene op in een fraude-
onderzoek bij een autobedrijf dat politie- en defensiemedewerkers bevoordeelde 
om opdrachten binnen te halen; Kamp ontkent niet dat hij privé korting heeft 
ontvangen bij het bedrijf, maar hij zegt er niet om te hebben gevraagd;

•	 blijkt dat bij de verkiezingen 7600 stemmen uit de gemeente Boxmeer niet zijn 
meegeteld bij de uitslag; de fout kan niet meer worden hersteld omdat de uitslag 
al onherroepelijk is;

•	 eist PvdA-leider en vicepremier Asscher dat het demissionaire kabinet volgend jaar 
extra geld uittrekt voor lerarensalarissen; zo niet, dan trekt de pvda zich alsnog 
terug uit het kabinet en moet de vvd de begroting voor 2018 alleen opstellen;

•	 vertrekt griffier Voss na nog geen twee jaar bij de Tweede Kamer omdat zij moeilijk 
overweg kan met haar politieke baas, Kamervoorzitter Arib, die geen tegenspraak 
van ambtenaren zou dulden; eerder vertrok al een andere topambtenaar, het hoofd 
constitutioneel proces, Heida.
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Juli 2017

Kabinetsformatie

Het moeilijkste ‘immateriële thema’ dat tussen d66 en ChristenUnie in staat, is onge-
twijfeld stervensbegeleiding bij een voltooid leven. Pechtold wil dat het een ‘vrije kwes-
tie’ wordt, Segers wil daar niet aan omdat hij zo’n besluit dan wellicht in het kabinet 
mee zou moeten uitvoeren. Een compromis zou kunnen zijn dat d66 op zoek gaat 
naar een meerderheid, maar dat het zittende kabinet de goedkeuring doorschuift naar 
een volgend kabinet. d66 zou te paaien zijn met meer geld voor onderwijs, maar de 
onderwijsbegroting kent al tegenvallers en een deel van het overschot elders is al voor 
de ouderenzorg bestemd. Wel is er voor d66 nog een kans zich op milieu en duurzaam-
heid te profileren.

Er komt nog steeds weinig over de onderhandelingen naar buiten, ook niet als 
die medio juli worden verplaatst naar het Johan de Witthuis in Den Haag, waar zij in 
een informelere sfeer worden voortgezet. Pechtold: ‘De verschillen zijn groot. Het zijn 
pittige gesprekken.’ Volgens hem worden er geen meters gemaakt, maar centimeters.

De onderhandelaars gaan gematigd optimistisch met vakantie. Toch blijft er nog 
een behoorlijk aantal problemen liggen die na de vakantie moeten worden opgelost. 
Welke dat precies zijn, blijft in duisternis gehuld.

Spanningen in de coalitie

Terwijl de formatieonderhandelingen zich in een haast absolute mediastilte afspelen, 
wordt het in alle openheid duidelijk dat de liefde tussen de demissionaire coalitiepart-
ners vvd en pvda voorbij is. De uitbreiding van het betaalde ouderschapsverlof, dat 
op instigatie van Asscher van de lijst van controversiële onderwerpen is gehaald, wordt 
daar door de onderhandelende partijen toch weer op geplaatst omdat zij vinden dat 
het onderwerp tijdens de formatie behandeld hoort te worden. Het wordt gezien als 
een wraakactie van de vvd, die vooral verbolgen is door Asschers eis de lerarensalaris-
sen te verhogen. Als die niet wordt ingelost wenst Asscher geen verantwoordelijkheid 
te dragen voor de begroting. De vvd vindt dat een demissionair kabinet zich ook op 
dat punt terughoudend dient op te stellen.

En verder…

•	 blijven gemeenten voorlopig verantwoordelijk voor het toezicht op de bouw, nadat 
een voorstel van minister Plasterk van Wonen om dit over te dragen aan private 
‘kwaliteitsborgers’ dreigde te worden weggestemd door de Eerste Kamer.
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Augustus 2017

Kabinetsformatie

Na de vakantieonderbreking van drie weken overheerst aanvankelijk voorzichtig opti-
misme bij de onderhandelaars. Er ontstaat echter een kink in de kabel als een ver-
trouwelijk conceptakkoord uitlekt over medisch-ethische kwesties, zoals het ‘voltooide 
leven’ en uitbreiding van de Embryowet, die artsen meer mogelijkheden moet geven 
bij de selectie van embryo’s in de strijd tegen erfelijke ziektes. Vooral voor Christen-
Unie-onderhandelaar Segers is het lek pijnlijk; uit de stukken zou blijken dat hij een 
aantal principiële bezwaren heeft laten varen. 

De onderhandelingen gaan toch door. Enig opzien baart het bericht dat scholen vol-
gens de formerende partijen meer aandacht moeten gaan besteden aan zaken als het 
Wilhelmus en de Grondwet, ‘elementen die van belang zijn voor de nationale identiteit’. 

In de laatste week van augustus trekken de onderhandelaars zich terug op een land-
goed van het ministerie van Defensie in Hilversum om een aantal dagen ongestoord 
overleg te kunnen plegen. Informateur Zalm laat in een brief aan de Kamer weten dat 
hij er niet van uitgaat dat er voor Prinsjesdag een nieuw kabinet is.

Eierschandaal

Minister Schippers van Volksgezondheid en staatssecretaris Van Dam van Econo-
mische Zaken, verantwoordelijk voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(nvwa), beantwoorden schriftelijk een aantal Kamervragen over het gebruik van het 
ontsmettingsmiddel fipronil, dat in te hoge concentraties in eieren is aangetroffen. De 
pluimveesector loopt hierdoor grote financiële en reputatieschade op. De bewinds-
lieden erkennen dat er eind 2016 al een tip is geweest over misbruik van het middel, en 
zij laten onderzoeken waarom met die tip destijds onvoldoende is gedaan. Dat onder-
zoek wordt geleid door oud-minister van Justitie Sorgdrager. 

Eind augustus vindt er een ingelast Kamerdebat plaats over het schandaal. De 
Kamer heeft vooral kritiek op de nvwa die nalatig zou zijn geweest bij de behandeling 
van de tips over het fipronilgebruik. Schippers wil niet zwartepieten; zij wil de resulta-
ten van het onderzoek afwachten. Van Dam neemt de nvwa nadrukkelijk in bescher-
ming. Die zou hebben gehandeld zoals mag worden verwacht.

Spanningen in de coalitie

De spanningen in de coalitie lijken te verdwijnen als de vvd tijdens de begrotingson-
derhandelingen de indruk wekt bereid te zijn aan Asschers eis tot verhoging van de 

Bos, A.S., Brouwer, J.W.L., Goslinga, H., Oddens, J., Ramakers, J.J.M. & Reiding, H. (red.). (2017).  
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2017. Het volk spreekt. Amsterdam: Boom uitgevers Amsterdam



JAN  R AMAK ER S

182

lerarensalarissen te voldoen als er ook extra geld komt voor Defensie. Premier Rutte 
en fractievoorzitter Zijlstra wijzen het voorstel echter af tijdens de coalitieonderhan-
delingen. De pvda denkt dat de vvd is teruggefloten door toekomstige coalitiegenoten 
cda, d66 en ChristenUnie, die zich nog niet willen binden aan een verhoging van de 
lerarensalarissen zolang er geen overeenstemming is over het begrotingsbeleid van het 
nieuwe kabinet. Daar staat tegenover dat alle betrokkenen het erover eens zijn dat 
een kabinetscrisis in dit stadium het aanzien van de politiek ernstig schaadt. Asscher 
accepteert uiteindelijk de ‘inspanningsbelofte’ van Rutte dat in de begroting voor 2018 
een substantieel bedrag wordt opgenomen voor verbetering van de salarissen van de 
leraren in het basisonderwijs, waarmee een kabinetscrisis op de valreep is afgewend.

 
En verder…

•	 is Rutte ii sinds 20 augustus het langst zittende kabinet van na de Tweede Wereld-
oorlog;

•	 stapt de vvd’er Duisenberg, woordvoerder van zijn fractie voor hoger onderwijs en 
wetenschap, al vijf maanden na zijn herverkiezing als Kamerlid op om voorzitter te 
worden van de Vereniging van Universiteiten; dit soort ‘draaideur’-overstappen is 
in toenemende mate onderhevig aan kritiek.
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RECENSIES

Staatsman of technocraat?

Jan Postma, Alexander Gogel (1765-1821). Grondlegger van de Nederlandse staat (Verlo-
ren; Hilversum 2017) isbn 978 90 8704 633 0, 400 p., prijs: € 39,00

Bij het verschijnen van deze doorwrochte biografie over Alexander Gogel wekte de 
ondertitel al direct mijn nieuwsgierigheid. Niet eerder was bij mij de gedachte opgeko-
men dat deze vroeg negentiende-eeuwse staatsman, vooral bekend om zijn financiële 
deskundigheid, deze betiteling had verdiend. Wel kende ik hem als een der bestuurders 
die al enige maanden na zijn benoeming tot agent van Financiën in 1798 onder het 
Voorlopig Uitvoerend Bewind, een coup pleegden uit onvrede over het weinig demo-
cratisch optreden van datzelfde bewind onder voorzitter Pieter Vreede.

Met deze biografie wordt, terecht, weer eens het accent gelegd op de uiterst boei-
ende, maar vooral chaotische tijd van de Bataafs-Franse republiek, de jaren tussen de 
vlucht van stadhouder Willem v in 1795 en de terugkomst van diens zoon Willem i in 
1813. De Amsterdamse koopman Gogel was fel gekant tegen het stadhouderlijk regime 
en het federalisme en bepleitte al vroeg een republikeinse eenheidsstaat. Zijn stelling-
name en de publieke rol die hij tijdens de elkaar opvolgende regimes speelde, worden 
zeer gedetailleerd en helder uiteengezet door Postma, die op deze studie promoveerde. 
Zeker niet onbelangrijk is daarbij het gegeven dat de schrijver, opgeleid als econoom, 
uitermate goed is ingevoerd in financieel-economische vraagstukken tijdens een lange 
wetenschappelijke en ambtelijke loopbaan, met politieke nevenfuncties. 

Aan Gogels financiële deskundigheid werd door tijdgenoten noch latere geschied-
schrijvers getwijfeld. Zijn staatsmanschap wordt door Postma al evenmin in twijfel 
getrokken. Gogel bestempelde zichzelf weliswaar als non-politicus, maar vanaf 1796 was 
hij wel degelijk politiek actief – eerst lokaal, in Amsterdam, vanaf 1798 in het landsbe-
stuur. Al in een vroeg stadium ontwikkelde hij een ideaalbeeld van de nieuwe Republiek, 
verlost van stadhouder en regenten. Ideeën hierover publiceerde hij vanaf 1796 in het 
mede door hem opgerichte politieke tijdschrift De Democraten. Eenmaal bestuurder kon 
hij zijn vrij vergaande democratische ideeën weliswaar niet allemaal concretiseren, maar 
werkte hij gestaag aan de uitwerking van zijn eerder gepubliceerde gedachten. 

Door de toenemende Franse invloed op het bestuur wilde Gogel in 1800 zijn 
positie als agent van Financiën opgeven. Vriend Schimmelpenninck, toentertijd 
ambassadeur in Parijs, weerhield hem hiervan. ‘Ik hoop dat gij U hebt laten overre-
den om in Uw post te blijven. Ik gevoel al het ondraaglijk lastige daarvan; maar wie 
is niet met tegenzin op dit tijdstip in een publieke post?’ Maar toen een jaar later, 
mede onder Franse druk, weer oud-regenten, federalisten en Oranjegezinden wer-
den toegelaten tot bestuursfuncties, vond Gogel dat onacceptabel. Tot aan de benoe-
ming van Schimmelpenninck tot raadspensionaris in 1805 bleef hij buiten ’s lands 
bestuur, al bleef hij een gewaardeerd financieel adviseur. Opnieuw aan het hoofd 
van Financiën onder Schimmelpenninck slaagde hij erin korte metten te maken met 
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het gildestelsel, waarvoor hij tevergeefs al jaren eerder had geijverd. Zijn succesvolle 
strijd tegen deze corporatieve organisaties, samen met centraliserende maatregelen, 
betekende een drastisch terugdringen van plaatselijke en gewestelijke invloed. Om 
deze reden betitelden Prak en Van Zanden hem als de architect van een in wezen 
nieuwe staat.1 Postma heeft in deze uitspraak mogelijk aanleiding gevonden voor de 
subtitel van zijn studie. 

Staatsman en financieel deskundige. Hoe komt Gogel uit deze biografie naar 
voren? De door de meeste historici gedeelde opvatting dat hij vooral een vakman 
pur sang was, praktisch ingesteld, wordt zeker bevestigd. Geen abstract theoreticus, 
maar een man van een pragmatisch compromis. Mede-agent Spoors bestempelde 
hem weliswaar als ‘Bulhond van ’s Lands Schatkist’, maar Gogel bleek wel degelijk 
bereid tot concessies om in ieder geval een deel van zijn plannen te kunnen reali-
seren, bijvoorbeeld toen er vanuit verschillende provincies gemord werd tegen zijn 
belangrijkste project: fiscale eenwording door een nationaal uniform belastingplan.

Zijn pragmatisme blijkt ook uit zijn aanblijven als financieel deskundige onder 
Lodewijk Napoleon, ondanks zijn afkeer van de monarchale staatsvorm. Hij diende 
zijn tijd onder de Franse koning echter niet uit. Bij tijdgenoten stond Gogel bekend 
als iemand die er op stond zijn eigen plannen zo veel mogelijk te bedenken en uit 
te voeren. Arrogant en eigengereid is hij genoemd, en deze eigenschappen brachten 
hem in conflict met Lodewijk Napoleon die zijn ministers als dienaren zag, uitvoer-
ders van zijn beleid. Geen windvaan dus, concludeert Postma. Maar dat hij zich 
vervolgens onder Napoleon wel een benoeming als intendant-generaal in Parijs 
liet welgevallen, met nog minder beleidsvrijheid, laat toch enige twijfel hierover. 
Benoemingen in het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden sloeg hij af. Zelf gaf hij 
daar vooral financiële redenen voor. Overheidsdienst loonde niet erg. Dit weerhield 
Gogel er niet van om desgevraagd zijn ‘oude vijand Willem i als adviseur te dienen 
en in het geheim een belastingplan te ontwerpen, dat de Koning enigszins gewijzigd 
overnam. 

Kan Alexander Gogel bestempeld worden als grondlegger van de Nederlandse 
staat? Over de beweegredenen die aan zijn publieke optreden ten grondslag lagen, 
hoeft men niet te twijfelen. Zijn ideaal van een eenheidsstaat ging vooraf aan zijn 
financiële politieke maatregelen om deze staat te voorzien van een stevig funda-
ment. Postma heeft met deze waardevolle biografie ontegenzeggelijk aangetoond dat 
Gogels rol bij de totstandkoming van een nieuwe staat van onschatbare waarde was. 
Ik zou wensen dat ook over andere belangrijke patriotten een dergelijke diepgra-
vende studie werd verricht.

Ineke Secker
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Wim Treub als rokkenjager, politicus 

en intellectueel

Diederick Slijkerman, Enfant terrible. Wim Treub (1858-1931) (Prometheus; Amsterdam 
2016) isbn 978 90 351 4104 9, 416 p., prijs: € 34,95

Op 24 juli 1931 overleed Willem Treub. ‘Met hem is weer een van Nederlands “mannen 
van beteekenis” heengegaan (…) waarop het vaderland trotsch kon zijn’, aldus De Tele-
graaf. Van bestuurlijke betekenis is Treub voor Nederland zeker geweest. Eerst als wet-
houder van Amsterdam (1893-1986), vervolgens als hoogleraar Staathuishoudkunde 
en Statistiek aan de Gemeente Universiteit te Amsterdam (1896-1905), daarna als lid 
van de Tweede Kamer (1904-1913), nadien als minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel en later als minister van Financiën (1913-1918) en tot slot weer als lid van de 
Tweede Kamer (1913-1921). Vorig jaar verscheen van de hand van historicus Diederick 
Slijkerman een biografie van deze veelzijdige Treub.

Het is echter niet de eerste biografie die over Treub is verschenen. In 1958 publi-
ceerde de Leidse hoogleraar Rechtsgeleerdheid N.E.H. van Esveld zijn boek Treub. Over 
de drempel der nieuwe samenleving, waarin hij tot ‘een evenwichtige schildering van de 
ontwikkeling van Treub’s gedachten en daden’ probeerde te komen. Desondanks vond 
hij dat op veel punten nader onderzoek nodig was of een uitgebreidere behandeling 
wenselijk zou zijn. Zo durfde Van Esveld niet te spreken van een biografie, omdat hij er 
bijvoorbeeld niet in geslaagd was zijn hand te leggen op particuliere correspondentie. 
Treub had namelijk kort voor zijn dood een deel van de correspondentie vernietigd. 
Daarnaast was een ander deel tijdens de Tweede Wereldoorlog zoekgeraakt; het deel 
dat er nog wel was, werd nog niet voor publicatie geschikt geacht (Van Esveld, p. 1-3).

Het is heel goed mogelijk dat het deel dat nog niet publicabel werd geacht, enkele 
jaren geleden gevonden is door antiquair Van der Steur, de vader van het toenma-
lige Tweede Kamerlid voor de vvd, Ard van der Steur. De ontdekte collectie brieven 
maakt deel uit van een omvangrijke amoureuze correspondentie die zo’n twintig jaar 
beslaat tussen de veel oudere Treub en een minderjarig meisje: Alice Fortanier. Naar 
aanleiding van deze vondst nam het Kamerlid Van der Steur contact op met de Leidse 
hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis Henk te Velde, die op zijn beurt historicus Slij-
kerman polste voor het schrijven van een nieuwe biografie over Treub. Immers, in de 
brieven besprak Treub niet alleen uitgebreid privébesognes, maar ook tal van politieke 
kwesties. Een veelbelovende nieuwe bron dus!

In dit licht bezien, valt de biografie evenwel wat tegen. Met historici Hubert Smeets 
en Arno Bornebroek, die beiden de biografie al eerder hebben besproken,1 ben ik van 
mening dat de biografie weinig nieuwe feiten toevoegt. Akkoord, het gegeven dat 
Treub het met de huwelijkse trouw bepaald niet nauw nam en zelfs een buitenechte-
lijke dochter verwekte – een grote schande voor die tijd –, laat wat meer zien van Treub 
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als privépersoon. Maar eigenlijk is dit het enige dat Slijkerman weet toe te voegen aan 
wat we al kunnen lezen in het boek van Van Esveld. En dan nog: de amoureuze escapa-
des van Treub waren al in de tijd dat hij minister was bekend. Slijkerman schrijft zelf 
dat die mede een rol hebben gespeeld bij zijn aftreden als minister van Financiën in 
februari 1916 (p. 176).

Slijkerman richt zich in zijn boek verder vooral op de wapenfeiten van Treub. Daar-
door doet het geheel wat opsommerig aan en ontbreekt het aan een diepgaande analyse. 
Zo zou het interessant zijn geweest om meer te weten te komen over Treubs verhou-
ding met zijn ambtenaren en met diens directe collega’s in het kabinet. Zelfs zijn relatie 
met minister-president Cort van der Linden, die er persoonlijk voor gezorgd had dat 
Treub benoemd werd tot hoogleraar en later tot minister in diens kabinet, blijft in het 
boek tamelijk globaal besproken. Over de gebrouilleerde verhoudingen tussen Treub 
en minister Posthuma over diens voedselvoorzieningsbeleid tijdens de Eerste Wereld-
oorlog, lezen we eveneens vrij weinig. Ook is het opmerkelijk dat Slijkerman sommige 
zaken juist geheel onbesproken laat. Waar Van Esveld nog enige aandacht schonk aan 
het lidmaatschap van Treub van de vrijmetselarij en diens religieuze oriëntatie, laat 
Slijkerman – die ook theologie heeft gestudeerd – deze zaken geheel rusten.

De auteur probeert op diverse plekken in het boek de relevantie van Treub voor 
het latere stelsel van sociale zekerheid aan te tonen. Maar in zijn enthousiasme voor 
diens ideeën op dit terrein, vergaloppeert hij zich daarbij soms. Zo stelt hij dat Treub 
het fundament heeft gelegd voor de moderne Nederlandse verzorgingsstaat (p. 10 en 
148). Weliswaar is het onmiskenbaar juist dat Treub zich als wethouder, hoogleraar en 
minister gepassioneerd heeft beziggehouden met sociale verzekeringen en daarover 
veel heeft gepubliceerd, als bewindspersoon lukte het maar niet zijn diverse verzeke-
ringsontwerpen door het parlement aanvaard te krijgen. Slechts aan een noodrege-
ling voor subsidie aan de al bestaande gemeentelijke werkloosheidsfondsen wist Treub 
zijn naam te verbinden (de zogenoemde noodregeling-Treub). ‘Aangezien politiek de 
kunst van het bereikbare is, zou geconcludeerd moeten worden dat Treub te hoog 
gegrepen als politicus – of beter nog: als staatsman – gefaald had’, zo concludeerde Van 
Esveld terecht (Van Esveld, p. 359).

Tot slot is het opmerkelijk dat Slijkerman nauwelijks ingaat op het boek van Van 
Esveld. Dat is jammer, want zo wordt niet expliciet gemaakt dat de biografie op diverse 
punten wel degelijk een aanvulling dan wel correctie biedt op dat boek. Al was het 
maar dat de biografie van Slijkerman aanzienlijk minder hagiografisch van karakter 
is dan het boek van Van Esveld. Beiden komen uiteindelijk tot een andere waardering 
van de persoon Treub. Van Esveld schreef over Treub als iemand wiens geest ‘boven de 
tijden uit[steeg]: scherp, edel, dienend en onbaatzuchtig. Het is een verkwikking zich te 
laven aan de stroom van zijn produkten, met de meester te drinken aan de fontein van 
de geest’ (Van Esveld, p. 2). Slijkerman daarentegen kan Treub alleen als intellectueel 
waarderen. Als politicus en echtgenoot karakteriseert hij hem als een onverbeterlijke 
egoïst. ‘Als een pragmatische benadering niet hielp om zijn doelen te bereiken en zijn 
overtuiging geweld werd aangedaan, ging Treub ruzie niet uit de weg. In feite geloofde 
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Treub dat ruzie als wijze van leven en politiek bedrijven louterend zou werken’, aldus 
Slijkerman (p. 353). De titel Enfant terrible is dan ook niet voor niets gekozen.

Leon van Damme

Een eenzame, getuigende ‘geuzengestalte’

Henk Tijssen, Om het behoud van protestants Nederland. Biografie van C.A. Lingbeek. 
Dominee en politicus (Uitgeverij Kok; Utrecht 2016) isbn 978 94 0190 761 3, 319 p., prijs: 
€ 24,99

De hel: daarmee vergeleek ds. Casper A. Lingbeek (1867-1939) de Tweede Kamer ter 
gelegenheid van een tijdelijke, korte rentree naar de pastorie. Toch liet hij zich een jaar 
later alweer een benoeming tot Kamerlid welgevallen en vierde hij in die hoedanigheid 
bijna een koperen jubileum. Zijn roeping om te getuigen was veel sterker dan zijn 
afkeer van het politiek bedrijf. Lingbeek was de voorman van de Hervormd-Gerefor-
meerde Staatspartij (hgs), die hij als eenmansfractie van 1925-1931 en 1933-1937 verte-
genwoordigde. De hgs was een afsplitsing van de Christelijk-Historische Unie (chu), 
in 1921 opgericht om krachtiger weerstand te bieden aan de dreigende versoepeling 
van grondwetsbepalingen aangaande het processieverbod boven de grote rivieren en 
de handhaving van het gezantschap bij de paus. De partij keerde zich tegen een coalitie 
van de protestantse partijen met de rooms-katholieken.

Aan Lingbeek wijdde Henk Tijssen (1977), docent Burgerschap en Economie aan 
het Hoornbeeckcollege in Kampen, eerder een doctoraalscriptie en in 2016 publiceerde 
hij een biografie. In vijf hoofdstukken beschrijft hij Lingbeeks afkomst en jeugd (1), 
predikantsjaren (2), positie binnen de Confessionele Vereniging (3), politieke activitei-
ten (4), levenseinde en relevantie (5).

Voor de titel ‘Staatsman’ boven het hoofdstuk over Lingbeeks politieke carrière 
geeft de inhoud niet de minste aanleiding, want zo’n groot man was Lingbeek niet. 
Tijssen laat wel goed de samenhang zien tussen Lingbeeks functioneren binnen de 
Hervormde Kerk en zijn Kamerwerk. Lingbeek was een confessioneel in hart en nie-
ren, die al jong in de ban was gekomen van de idealen van Ph.J. Hoedemaker, op kerke-
lijk terrein een van Abraham Kuypers grote tegenspelers. De inzet was de Hervormde 
Kerk te bevrijden van de bestuursinrichting die zij met het Algemeen Reglement van 
1816 had gekregen. Geen Afscheiding (1834) dus, nog minder Doleantie (1886), maar 
langs de wettige weg van een reorganisatie de kerk herinrichten en de oude leer weer 
tot gelding brengen. Een reformatie binnen de Hervormde Kerk, de grote volkskerk, 
zou tot regeneratie van het land leiden. Tragisch is dat Lingbeek binnen de Confessio-
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nele Vereniging op een zijspoor raakte. De reorganisatievoorstellen uit de jaren dertig 
hadden zijn instemming niet.

Ook op politiek gebied kreeg Lingbeek niet veel voor elkaar. In de Kamer wedij-
verde hij met de sgp in antipapisme. Een van zijn eerste politieke daden verrichtte hij 
dan ook in de Nacht van Kersten. Anders dan Kersten meende Lingbeek overigens dat 
eenmaal verkregen rechten geëerbiedigd moesten worden. De overheid had in gods-
dienstige zaken de taak om afgoderij en valse godsdiensten uit het openbare leven te 
weren, maar Lingbeek was een tegenstander van gewelddadig ingrijpen. Anders dan 
Kersten was hij, omdat hij een protestants Nederland als stip op zijn horizon had, een 
voorstander van openbare scholen, welteverstaan mét de Bijbel.

Nog minder dan de sgp’ers werd hij serieus genomen. Spot en hoon waren zijn 
deel. Een dichter noteerde: ‘En als Sancho de geweld’ge ridder zonder vrees en blaam 
/ Slaat hij Rome met een meelzak zo pardoes maar van de baan.’ Lingbeeks inzet voor 
het protestantse karakter van Nederland, speciaal voor de rechten van de Nederlandse 
Hervormde Kerk, bekoorde een kleine achterban die op het hoogtepunt 1,1 procent 
van de kiezers besloeg. De sgp bleek duurzamer te zijn. Oorzaken daarvoor waren dat 
Lingbeek tijdens de crisisjaren weigerde zijn politieke agenda te verbreden met soci-
aaleconomische thema’s en verder een zwakke partijorganisatie en partijruzies. De hgs 
had ook geen antwoord op de opkomst van het nationaalsocialisme en verloor daar 
zelfs een deel van haar electoraat aan. Na de oorlog keerde de splinterpartij niet terug.

Het is goed dat er een biografie over Lingbeek is verschenen. Die geeft kleur aan 
de Kamerbijdragen van deze eenzame, getuigende ‘geuzengestalte’. Het boek maakt 
duidelijk dat Lingbeek als persoon een gemoedelijke en humoristische man was, een 
goed spreker, die in zijn achterban grote populariteit genoot.

Tijssen is, naast zijn baan, een vruchtbaar auteur. De redactionele afwerking van 
deze biografie roept echter om een ruimere investering alvorens de tekst bij een uitgever 
aan te leveren. Het grootschalige gebruik van – al dan niet eerst uitgeschreven – afkor-
tingen maakt van dit boek te veel een groepsproduct. Voor insiders spreekt ‘artikel 36 
ngb onverkort’ boekdelen, daarbuiten is het geheimtaal. Het boek wemelt verder van 
zinnen als: ‘In 1893 behaalde Lingbeek zijn bul aan de gua en mocht hij gaan preken in 
de nhk.’ Tijssen belast zijn tekst te veel met overbodige namen, opsommingen, te lange 
citaten en uitstapjes, meestal in de vorm van biografietjes van mensen uit Lingbeeks 
omgeving. Toch zijn de eerste hoofdstukken onderhoudend geschreven. Dat verandert 
pas echt vanaf hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk is Tijssen bezweken voor de verleiding 
zijn eerdere publicaties over (personen uit) de hgs-geschiedenis te incorporeren in 
Lingbeeks biografie, met als redactioneel dieptepunt een serie levensbeschrijvingen 
van partijgenoten (p. 172-188). Voor een biografie bevat dit hoofdstuk ook te veel par-
tijgeschiedenis, waarin Lingbeek zo nu en dan opduikt als speler. Kortom, deze Ling-
beek-biografie getuigt van studiezin, de inhoud boeit vaak, maar is onvoldoende een 
boek geworden.

Niels van Driel
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Het debat over extremismebestrijding in het 

interbellum

Joris Gijsenbergh, Democratie en gezag. Extremismebestrijding in Nederland 1917-1940 
(uitgave in eigen beheer, z.pl., 2016) isbn 978 028 0464 5, 285 p., prijs onbekend.

Dit Nijmeegse proefschrift is geschreven in het kader van het nwo-programma 
Omstreden democratie, dat zich sinds 2007 heeft gericht op de historische strijd over de 
invulling van ‘democratie’. De titel van het boek geeft maar ten dele aan wat de inhoud 
is. Volgens de verklarende ondertitel zou het moeten gaan over extremismebestrijding 
in Nederland tussen 1917 en 1940, maar in werkelijkheid behandelt het vooral het debat 
over extremismebestrijding, en komt de praktijk van die bestrijding in veel mindere 
mate aan bod. Zou ook de praktijk van de extremismebestrijding het onderwerp zijn 
geweest, dan hadden bijvoorbeeld de activiteiten van de Centrale Inlichtingendienst 
veel uitvoeriger aan de orde moeten komen.

Het debat over extremismebestrijding wordt in het proefschrift niet omwille van 
zichzelf bestudeerd, maar om inzicht te krijgen in de omgang met en invulling van 
het begrip ‘democratie’ in het interbellum. Het boek wil licht werpen op de vooroor-
logse conflicten over de betekenis van ‘democratie’. Joris Gijsenbergh denkt dit het 
beste te kunnen doen met behulp van de ‘repertoirebenadering’ van democratie. Het 
begrip ‘repertoire’ is afkomstig van de historisch-socioloog Charles Tilly, die het reeds 
in 1977 heeft gemunt. De schrijver geeft er de volgende definitie van: ‘Een repertoire 
is een verzameling van ideeën en praktijken, (in)formele instituties, (ongeschreven) 
regels, actievormen, vertogen, stijlelementen, rituelen en symbolen, gegroepeerd rond 
een kernwaarde’ (p. 21). Uitgaande van de vier door hem onderscheiden kernwaarden 
‘representatie’, ‘gezag’, ‘vrijheid’ en ‘gelijkheid’ komt hij tot vier repertoires van demo-
cratie: het vertegenwoordigingsrepertoire, het disciplineringsrepertoire, het burger-
rechtenrepertoire en het egaliteitsrepertoire.

Opvallend is dat de auteur reeds in de inleiding enkele belangrijke conclusies van 
zijn onderzoek presenteert: het vertegenwoordigingsrepertoire was dominant in de 
jaren twintig, maar moest in de jaren dertig, toen ‘Gezag’ (met een hoofdletter) cen-
traal kwam te staan in het democratiedebat, zijn prominente plaats afstaan aan het dis-
ciplineringsrepertoire. Het burgerrechtenrepertoire speelde zowel in de jaren twintig 
als in de jaren dertig een ondergeschikte, zij het niet onbelangrijke rol. Het egaliteits-
repertoire was marginaal: het werd slechts gehanteerd door een kleine, maar vocaal 
duidelijk aanwezige minderheid van communisten en radicale socialisten.

De onderscheiden repertoires zijn bepalend voor de indeling in hoofdstukken van 
het boek. In de eerste vier hoofdstukken staat ‘representatie’ centraal, in de volgende 
twee ‘gezag’, terwijl in de beide laatste hoofdstukken ‘vrijheid’ in het middelpunt staat. 
Als jaar waarin ‘representatie’ als centraal thema in de discussie over democratie het 
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moest afleggen tegen ‘gezag’ kiest Gijsenbergh voor 1928. Dat lijkt mij duidelijk te 
vroeg. De roep om versterking van het gezag werd pas sterker toen de economische 
depressie, leidend tot massale werkloosheid en het gevaar van sociale onrust, echt in 
Nederland doorwerkte, laten we zeggen in 1931. De muiterij op De Zeven Provinciën 
in februari 1933 betekende vervolgens de definitieve doorbraak van het gezagsdenken.

De auteur heeft zijn boek geschreven in confrontatie met de oudere literatuur, 
waarbij vooral A.A. de Jonges Crisis en critiek der democratie uit 1968 het moet ont-
gelden. Hij verwijt De Jonge en anderen dat zij uitgaan van een vastliggende, waarde-
gebonden opvatting van democratie, terwijl zijn repertoirebenadering het mogelijk 
maakt als het ware in de huid te kruipen van de historische actoren, waardoor duide-
lijk wordt dat ‘democratie’ vele verschillende inhouden had. De Jonge en zijn navolgers 
zouden veel te gauw maatregelen ter versterking van het gezag als ‘antidemocratisch’ of  
‘autoritair’ weggezet hebben, terwijl de voorstanders ervan wel degelijk uit waren op 
bescherming van de democratie. Maar gaat de schrijver hiermee niet in de richting van 
het theoretisch onhoudbare concept van de waardevrije wetenschap?

Een misschien wat ondergeschikt, maar niettemin saillant punt is het volgende. 
We hebben hier te maken met een proeve van gedepersonaliseerde geschiedschrijving. 
Dat wil zeggen dat de auteur erop uit lijkt zo min mogelijk persoonsnamen te gebrui-
ken. Als hij prof. B.C. de Savornin Lohman bedoelt, schrijft hij: ‘de chu-fractievoorzit-
ter in de Eerste Kamer en rector magnificus van de Rijksuniversiteit Utrecht’, zonder 
diens naam te noemen (p. 145), en op pagina 208 omschrijft hij G.J. Zwertbroek als ‘de 
vara-secretaris’. Maar vaak is het veel minder duidelijk wie bedoeld wordt: ‘een sena-
tor’ (p. 183), ‘een chu-Kamerlid’ (p. 201). Waarschijnlijk hangt met deze keuze samen 
dat het boek een personenregister ontbeert, mijns inziens een ontoelaatbare omissie 
in een historisch proefschrift. 

Wanneer wel persoonsnamen worden gebruikt, gebeurt dit, overeenkomstig de 
historische mode van de laatste decennia, vaak inclusief de (al dan niet verkorte) voor-
naam. Maar in de tijd zelf, en ook in de oudere geschiedschrijving, stond de minister 
van Binnenlandse Zaken tussen 1933 en 1937 bekend als mr. J.A. de Wilde, en niet als 
Jacob de Wilde, en de fractievoorzitter van de vdb als mr. A.M. Joekes, en niet als Dolf 
Joekes. Het is de vraag of de auteur op dit punt niet het anachronisme, dat hij bij de 
behandeling van ‘democratie’ zo zorgvuldig heeft willen vermijden, alsnog binnen-
haalt.

Joris Gijsenbergh heeft een knap boek geschreven. Hij geeft ervan blijk te beschik-
ken over een grote kennis van de nationale en internationale literatuur, heeft zeer 
uitgebreid onderzoek gedaan – vooral in periodieken en andere gedrukte bronnen, 
in mindere mate in archieven – en presenteert de resultaten van zijn onderzoek op 
heldere wijze. In zijn boek worden de discussies over ‘democratie’ in het interbellum 
boeiend beschreven. Maar dat de jaren twintig en dertig ons erdoor veel nader zijn 
gekomen, dat kan ik niet zeggen.

Herman Langeveld

Bos, A.S., Brouwer, J.W.L., Goslinga, H., Oddens, J., Ramakers, J.J.M. & Reiding, H. (red.). (2017).  
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2017. Het volk spreekt. Amsterdam: Boom uitgevers Amsterdam



RECENSIES

191

Zonder aanzien des persoons aan de  

schandpaal genageld

Rémy Limpach, De brandende kampongs van generaal Spoor (Uitgeverij Boom; Amster-
dam 2016) isbn 9789024407170, 870 p., prijs: € 39,90

In 1947 werd bij Koninklijk Besluit een ereteken in het leven geroepen voor alle Neder-
landse militairen die eind jaren veertig van de vorige eeuw ten minste drie maanden 
hadden gediend tijdens de militaire operaties in wat nu Indonesië heet: het erete-
ken voor orde en vrede. Dat was immers wat de Nederlandse troepen de plaatselijke 
bevolking in de naoorlogse jaren kwamen brengen, zo was de officiële lezing van de 
overheid. Met zijn baanbrekende nieuwe studie De brandende kampongs van generaal 
Spoor, gestoeld op nieuw en diepgravend primair bronnenonderzoek in contempo-
raine militaire archieven, laat de Zwitserse historicus Rémy Limpach van die notie 
werkelijk geen spaan heel. Het Nederlandse leger bracht allesbehalve orde en vrede: het 
bracht wanorde en wreedheid.

De brandende kampongs van generaal Spoor leest als een ellenlange aanklacht tegen 
het Nederlandse militaire optreden in de Indonesische dekolonisatieoorlog tussen 1945 
en 1949. Met een keiharde conclusie: ‘Nederlandse militairen maakten zich structureel 
schuldig aan massageweld en bepaalde eenheden deden dit zelfs systematisch’ (p. 738). 
Daarmee veegt Limpach de conclusie van het kabinet-De Jong uit 1969, dat de Neder-
landse krijgsmacht zich – enkele uitzonderingen daargelaten – als geheel correct had 
gedragen, resoluut van tafel. Nadat Van Doorn en Hendrix al in 1970 op basis van hun 
eigen oorlogservaringen en, recentelijker, Oostindie op basis van honderden egodo-
cumenten concludeerden dat het Nederlandse militaire optreden structureel gepaard 
ging met oorlogsmisdaden, komt Limpach nu tot dezelfde slotsom.1

 Limpach overweldigt zijn lezerspubliek met feitenmateriaal en met scherpe ana-
lyses van en keiharde oordelen over het Nederlandse militaire optreden. Hij nagelt 
hierbij met naam en toenaam de talloze individuele daders en directe medeplichti-
gen van moordpartijen, standrechtelijke executies, mishandelingen, verkrachtingen, 
brandstichting, oplichting en plundering aan de schandpaal, alsmede de militaire en 
juridische leidinggevenden. Met dit laatste onderscheidt Limpach zich. Voor het eerst 
wordt zeer kritisch en uitgebreid ook het handelen en functioneren geanalyseerd van 
de militaire en militair-justitiële top, met aan het hoofd respectievelijk legercomman-
dant Spoor en procureur-generaal Felderhof. Opnieuw is Limpachs eindoordeel ver-
nietigend. Hij veegt de vloer aan met het militair-strategische beleid van Spoor, ‘een 
koloniale generaal met bloed aan zijn handen’ die hij naast ‘een koloniaal-autoritaire, 
paternalistische mentaliteit’, ‘naïviteit en tactisch-ideologische halsstarrigheid’ verwijt 
(p. 756-757). Spoor onderschatte de militaire tegenstander en overschatte zijn eigen 
troepen zwaar en werkte zo massageweld in de hand. Bovendien deed hij, ondanks 
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herhaalde waarschuwingen aan de troepen om zich te gedragen, in de praktijk weinig 
tot niets tegen dit geweld, niet qua preventie noch qua bestraffing. Daarbij werd Spoor 
in de rug gesteund door Felderhof, die stelselmatig militaire en politieke belangen liet 
prevaleren boven juridische of humanitaire overwegingen. De procureur-generaal was 
verantwoordelijk voor een ‘uitblijvende of tandeloze bestraffing’ (p. 762).

Limpach toont dat daders, van hoog tot laag, keer op keer hun straf ontliepen 
ondanks vaak overweldigend bewijs en schulderkenningen. Hij schetst daarnaast een 
militaire cultuur waarin massageweld op alle niveaus werd toegedekt, gebagatelliseerd 
of genegeerd. Militaire klokkenluiders werden juist geïntimideerd of getraineerd door 
de militaire leiding. Dit weerhield enkele militairen er echter niet van om via brieven 
naar huis misstanden toch aan de kaak te stellen. Zo kwam het dat in de eerste maan-
den van 1949 met name de cpn-Kamerleden De Groot en Gortzak, maar ook enkele 
pvda’ers rond Frans Goedhart, in totaal 24 soldatenbrieven voorlazen in de Tweede 
Kamer waarin gewag werd gemaakt van extreem geweld.

Deze kritische houding van een handvol linkse volksvertegenwoordigers was ech-
ter een uitzondering. Hoewel Limpach relatief maar kort ingaat op de Haagse politiek, 
verwijt hij zowel de Nederlandse regering als het gros van de Kamerleden verregaande 
desinteresse. ‘Uiteindelijk waren de politici te zeer overtuigd van de juistheid van de 
oorlog in de Oost’ (p. 764). Dit kwam veeleer voort uit onverschilligheid dan uit onwe-
tendheid. Zo wist kvp-fractievoorzitter Romme, die achter de schermen jarenlang de 
politieke onderhandelingen met Indonesië over onafhankelijkheid probeerde te sabo-
teren ten faveure van militaire acties, heel goed dat Nederlandse militairen oorlogs-
misdaden pleegden. Een bevriende militair had hem, zo laat Limpach zien, dit in een 
persoonlijke brief uit de doeken gedaan.

Wanneer verontrustende berichten publiekelijk bekend werden, verzocht het kabi-
net de legerleiding weliswaar regelmatig om dit uit te zoeken, maar dergelijke naspo-
ringen bloedden keer op keer dood omdat er nooit genoeg bewijs zou zijn of omdat er 
simpelweg ontkend werd dat er iets onoorbaars was gebeurd. De aanhoudende poli-
tieke druk vanuit linkse hoek om de toenemende meldingen van oorlogsmisdaden 
beter uit te zoeken resulteerde erin dat het kabinet-Drees zich medio 1949 gedwongen 
zag om enkele juristen met een beperkt mandaat naar Indonesië te sturen. Hun kriti-
sche bevindingen verdwenen in 1954, toen Drees nog steeds premier was, echter linea 
recta in een la en werden nooit met de Kamer gedeeld. Vijftien jaar later bleek ook het 
kabinet-De Jong weinig happig te zijn op een diepgravend, grootschalig onderzoek 
naar de eigen militaire misstanden in de jaren 1940.

 De brandende kampongs is met zijn bijna 900 pagina’s eigenlijk te lang. Lim pach 
valt vaak in herhaling en kan het niet laten om zo nu en dan af te dwalen van de 
hoofdlijnen. En door de vaak lange zinsconstructies en het wollige taalgebruik is het 
boek ook niet altijd makkelijk door te komen. Maar De brandende kampongs levert 
ontegenzeggelijk een zeer belangrijke, paradigma-verschuivende bijdrage aan het his-
torische en maatschappelijke debat over deze periode. Het kabinet-Rutte heeft inmid-
dels besloten om een nieuw grootschalig historisch onderzoek naar het Nederlandse 
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militaire optreden te steunen. Daarmee heeft Limpach nu al een cruciale aanzet gele-
verd om een pikzwarte bladzijde uit de recente Nederlandse geschiedenis te onderken-
nen en te duiden.

Jonathan Verwey

Meer echtgenote dan vorstin?

Jolande Withuis, Juliana. Vorstin in een mannenwereld (De Bezige Bij; Amsterdam 
2016) isbn 9789023435235, 864 p., prijs: € 39,99 

‘Schrijf ik een boek over Juliana en dan gaat het voortdurend over Bernhard!’ Bij de 
presentatie van haar Juliana. Vorstin in een mannenwereld leek Jolande Withuis alle 
aandacht voor de echtgenoot van haar hoofdpersoon te betreuren. Toch moet dat niet 
geheel onverwacht zijn geweest. Bernhard speelt immers een hoofdrol in het boek. Hij 
die in 1936 ‘de man van haar dromen’ was, werd niet Juliana’s steunpilaar maar bleek 
haar ‘achilleshiel’. De onthullingen, die al voor de publicatie van de biografie de pers 
haalden, betroffen vooral het gedrag van de prins: de stelselmatige huwelijkse ontrouw 
en kwetsende houding tegenover zijn vrouw.

Withuis kreeg geen toestemming gebruik te maken van het Koninklijk Huisarchief 
(kha). Zij maakte echter dankbaar gebruik van het werk van anderen, zoals Annejet 
van der Zijls studie over de jonge Bernhard en Cees Fasseurs Wilhelmina-biografie en 
diens portret van de eerste twintig jaar van het huwelijk tussen Juliana en Bernhard 
(waarvoor hij wél onderzoek mocht doen in het kha). En Withuis boorde nieuwe 
bronnen aan. Zo kreeg zij de beschikking over persoonlijke documenten van vriendin-
nen van Juliana die nieuw licht werpen op de koningin en de vriendinnenkringen die 
zij haar gehele leven om zich heen had.

Het boek is opgebouwd uit vijf chronologische delen: ‘Voorgeschiedenis, jeugd en 
vorming’ (tot 1930), ‘Huwelijk en oorlog’ (1930-1945), ‘Staatshoofd’ (1945-1956), ‘Konin-
gin Juliana’ (1956-1980) en ‘In de luwte’ (1980-2004). Withuis beschouwt de oorlogsjaren 
als het finest hour van haar hoofdpersoon. Zij laat zien dat de naar Canada uitgeweken 
kroonprinses – in weerwil van de mythe dat zij er slechts voor haar kinderen zorgde – een 
zelfstandige bijdrage leverde in de vorm van toespraken en bezoeken aan militaire een-
heden. Ook sloot Juliana vriendschap met de Amerikaanse first lady Eleanor Roosevelt. 
Het waren aldus de auteur ‘haar meest competente en waarschijnlijk gelukkigste jaren’.

Het derde deel – over de periode 1945-1956 – is verreweg het omvangrijkst. De 
hoofdmoot ervan is gewijd aan de huwelijksperikelen en de affaire rond de gebeds-
genezeres Greet Hofmans die in 1948 aan het hof kwam. Dit was ‘onmiskenbaar de 
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meest turbulente episode van Juliana’s koningschap’. Ook al kan de auteur zich hier 
niet op veel nieuw bronnenmateriaal baseren, zij verweeft de gebeurtenissen tot 1956 
knap in het leven van Juliana in en trekt haar conclusies. Dit gedeelte is zonder meer 
een hoogtepunt in het boek. Hoe de zelfbewuste Juliana na de oorlog kon verande-
ren in een ‘overreligieuze Hofmansvolgster’ verklaart Withuis uit de teleurstellin-
gen als gevolg van het gebrek aan steun van Bernhard en de oogkwaal van prinses 
Christina, hun vierde dochter. De spanningen aan het hof vormden al langer een 
probleem in Den Haag, maar de kwestie escaleerde toen het Duitse blad Der Spiegel 
er in juni 1956 over publiceerde – naar veel later bekend werd op instigatie van Bern-
hard. Waar Fasseur stelt dat de prins Juliana’s band met Hofmans openbaarde om 
de monarchie te redden, concludeert Withuis dat hij vooral handelde om zijn eigen 
positie veilig te stellen en daarbij niet alleen de monarchie in de waagschaal stelde 
maar ook zijn vrouw ‘ten diepste’ vernederde. De commissie van drie wijze mannen 
die, onder leiding van oud-premier Louis Beel, de kwestie onderzocht, was ‘veeleer 
een witwasoperatie dan een onderzoek’; de vraag naar de bron van de kwaadaardige 
publicaties bleef onbeantwoord.

In het boek staat Juliana’s persoonlijke levensverhaal centraal. Haar ‘profes-
sionele’ leven na 1948 krijgt jammer genoeg minder aandacht. Kabinetsformaties, 
benoemingen, relaties met ministers, staatsbezoeken et cetera komen weliswaar 
aan bod, maar verhoudingsgewijs beperkt. Het lijkt of Withuis zich er niet zo voor 
interesseert. Zij somt op wat ministers dachten van het staatshoofd, maar hoe de 
koningin over hen oordeelde, blijft vaag. Hoe keek Juliana aan tegen de ministeriële 
verantwoordelijkheid? Bronnen en literatuur zijn hier toch ook voorhanden, bij-
voorbeeld over de conflictueuze gang van zaken rond de verlovingen van Irene en 
Beatrix waarin de koningin in 1964 en 1965 opnieuw langs de rand van een consti-
tutionele crisis scheerde. Dat Juliana een speciale band had met Joop den Uyl blijkt 
uit een geciteerde opmerking van Dries van Agt. Withuis gaat er verder niet op in. 
Opmerkelijk is ook de afwezigheid van Beel in het deel over de periode na ‘Hofmans’. 
Beel, vanaf 1959 vicepresident van de Raad van State, gold gedurende de jaren zes-
tig als belangrijk adviseur en vertrouweling van de koningin. Withuis zwijgt erover. 
Alleen in een van de laatste voetnoten vermeldt zij zonder toelichting dat Juliana een 
foto van de katholieke staatsman – naast die van Drees – op haar werkkamer had 
staan, maar dat zij die ‘later’ zou hebben ‘verwijderd’. 

Jammer is ook dat de auteur zo weinig vertelt over haar bronnen. Uit haar dank-
woord valt op te maken welke (dochters van) vriendinnen van de koningin hun archie-
ven ter beschikking stelden, maar de lezer komt er slechts na veel zoeken achter dat 
het in de noten veel aangehaalde ‘pjh2002/coll.rn’ slaat op de kennelijk openhartige 
interviews die journalist Pieter Jan Hagens voerde voor zijn tv-documentaires over 
Juliana en Bernhard in 2002 en 2003. Zwijgzaam is Withuis ook over de eerste bio-
grafie van haar hoofdpersoon: Juliana, vorstin naast de rode loper van M.G. Schenk en  
M. van Herk uit 1980. Dit boek was in veel opzichten baanbrekend en schetste – evenals 
Withuis – een koningin die even obsessief als onsuccesvol ‘gewoon’ probeerde te zijn.
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Deze kanttekeningen nemen niet weg dat alle loftuitingen die Withuis in de pers heeft 
gekregen, terecht zijn. Juliana. Vorstin in een mannenwereld is een mooie en leesbare 
biografie.

Jan Willem Brouwer

De eeuwige tweede man. Sociaaldemocraat 

Wim Meijer spreekt over zijn leven

Margriet van Lith, Wim Meijer. Tegen de stroom in (Nijgh & Van Ditmar; Amsterdam 
2016) isbn 978 90 388 0211 4, 408 p., prijs: € 24,99

De laatste jaren verschijnen geregeld publicaties van Nederlandse politici die nog mid-
den in het politieke bedrijf staan. Uitzonderlijker zijn bestuurders die de balans opma-
ken aan het einde van hun leven. Wim Meijer, geboren in 1939, hoort tot deze laatste 
categorie. Hij liet zijn herinneringen optekenen door de journalist Margriet van Lith 
en publiceerde ze onder de titel Wim Meijer. Tegen de stroom in. Dankzij dit boek komt 
de tweede man in de rode familie in de schijnwerpers te staan. Hoe prominent Meijers 
positie in de pvda ook was, het oliemannetje in de partij werd nooit minister of partij-
voorzitter en bleef vooral de man in de schaduw van Den Uyl. 

Opgegroeid op een kleine boerderij in het Groningse Harkstede, kreeg de ambiti-
euze Wim Meijer dankzij de Sociale Academie de kans zich verder te ontwikkelen. De 
opleiding fungeerde als springplank voor een carrière in het vormingswerk in Hengelo 
in de jaren zestig. Opbouwwerk was toen iets nieuws en had de wind in de zeilen. 
Meijer profiteerde er volop van. Hij begon met een clubje van drie personeelsleden bij 
een vormingscentrum voor werkende jeugd, en toen hij in 1971 als directeur vertrok, 
had hij twintig collega’s. Hier leerde hij veel over de omgang met groepen en ontwik-
kelde hij zijn politieke visie: mensen moeten zich inzetten voor de gemeenschap, en 
dan doet de gemeenschap ook iets voor hen. Dit denken sloot goed aan bij de coöpe-
ratieve gedachte die hij vanuit het boerenleven thuis kende. 

De ambities van Meijer reikten echter verder dan het opbouwwerk in Hengelo, veel 
verder. Via het lidmaatschap van de lokale gemeenteraad lonkte het lidmaatschap van 
het partijbestuur van de pvda. Midden jaren zestig vond daar een generatiewisseling 
plaats. Meijer voelde zich verwant met de jongeren verenigd in Nieuw Links. Deze 
stroming binnen de pvda wilde de partij en de rest van de wereld veranderen, en daar 
sloot hij zich bij aan. De jonge honden waren dag en nacht in de weer met de partij, 
en hier ontstonden politieke vriendschappen voor het leven. Nieuw Links en de pvda 
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deden het goed bij de kiezers, en Meijer liftte – opnieuw – mee met dit succes. Al jong 
werd hij lid van de Tweede Kamer en op 31-jarige leeftijd trad hij toe tot het kabi-
net-Den Uyl (1973-1977) als staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk. Toen een tweede kabinet-Den Uyl er niet kwam, waar een ministerspost hem 
reeds in het vooruitzicht was gesteld, belandde hij opnieuw in het parlement. Dolgraag 
wilde hij partijvoorzitter worden. De harde strijd om deze positie maakte duidelijk dat 
een nieuwe generatie aan het langste eind had getrokken. Niet Wim Meijer, maar Max 
van den Berg werd in 1979 de nieuwe partijvoorzitter. 

Een jaar later ging Meijer in op het aanbod Commissaris van de Koningin in Dren-
the te worden en hier kwamen de eerste commissariaten. Het provinciale bestuur ver-
liet hij voortijdig voor het voorzitterschap van de raad van beheer van de Rabobank. 
Dit combineerde hij met andere bestuurs- en toezichthoudende functies bij onder 
meer mediabedrijf pcm, energiebedrijf Nuon en de Nederlandse Spoorwegen. Daar 
zaten dramatische mislukkingen tussen. Het siert Meijer dat hij ruiterlijk toegeeft dat 
hij grote fouten heeft gemaakt, in het bijzonder tijdens zijn commissariaat bij pcm. 
Nog nooit had hij het zo druk gehad als in deze levensfase, zei hij achteraf. Dat zegt 
wat, want de vergadersessies met Den Uyl waren beruchte uitputtingsslagen met veel 
alcohol en sigarettenrook. 

Interessant aan het boek is dat via de persoon van Meijer iets van de invloed van het 
opbouwwerk op het succes van de pvda in de jaren zestig en zeventig voor het voetlicht 
komt. De rode familie kent de nodige prominenten die via het vormingswerk een poli-
tieke carrière hebben kunnen maken, zoals oud-Kamerlid Adri Duivesteijn, oud-staats-
secretaris Elske ter Veld, oud-burgemeester Annie Brouwer en Johan Chandoe, een van 
de eerste allochtone gemeenteraadsleden in Nederland. Maar het boek besteedt vooral 
veel aandacht aan de periode waarin Meijer met Den Uyl te maken had: het kabinet-Den 
Uyl, de mislukte formatie in 1977, het kabinet-Van Agt ii en niet te vergeten de eindeloze 
partijperikelen. Zelfs nu nog vraagt Meijer zich geregeld af wat Den Uyl van deze of gene 
kwestie zou hebben gevonden of wat hij zou hebben gedaan. Deze geliefde vaderfiguur 
is altijd wezenlijk gebleken voor hem en zijn politieke vrienden zoals Bram Peper, Relus 
ter Beek en André van der Louw. En passant geeft het boek ook een aardige inkijk in de 
werking van het old boys network. De vrienden van Nieuw Links speelden elkaar graag de 
bal toe toen zij eenmaal kennis hadden gemaakt met het pluche. 

Opmerkelijk is vooral wat ontbreekt in dit levensverhaal. Meijer zegt dat hij al 
vroeg aandacht had voor het milieu en dat hij een hervorming van de verzorgingsstaat 
noodzakelijk achtte, maar over de opkomst van de multiculturele samenleving geen 
woord. Dit terwijl welzijnsbeleid een van zijn speerpunten was en hij fors kon inves-
teren in het opbouwwerk. Tijdens zijn staatssecretarisschap werden politieke keuzes 
gemaakt om de leefbaarheid in de stedelijke gebieden in het westen van het land te 
versterken en het welzijn van specifieke groepen zoals ‘gastarbeiders’ te verbeteren. De 
voorzieningen in Noord-, Zuid- en Oost-Nederland zouden voldoende zijn. Juist deze 
memoires boden een uitgelezen kans om te reflecteren op het gevoerde beleid en op de 
vraag waarom een maatschappelijke discussie over dit thema pas na 2000 kon worden 
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gevoerd. Een beschouwing over de effecten van het gevoerde beleid voor de huidige 
krimpregio’s aan de randen van Nederland, inclusief de regio Groningen, zou evenmin 
hebben misstaan in dit boek. 

Ook Meijers gezinsleven komt er bekaaid vanaf. De man die de gemeenschap en de 
rode familie hoog in het vaandel had, was door zijn voortdurende afwezigheid niet bij 
machte een blijvend gezinsleven op te bouwen. Niet voor niets draagt hij het boek op 
aan zijn kinderen, zodat ze weten wie hun vader was. 

Margit van der Steen

Biografie van een charismatisch en 

authentiek socialist

Louis Hoeks, ‘In geouwehoer kun je niet wonen.’ Het leven van Jan Schaefer (Atlas Con-
tact; Amsterdam 2017) isbn 978 90 450 2399 1, 423 p., prijs: € 34,99

Het is ongelukkig voor Louis Hoeks, journalist en politiek verslaggever in Den Haag 
voor Het Financieele Dagblad, dat de verkiezingsnederlaag van de pvda bij de Tweede 
Kamerverkiezingen van 2017 te laat kwam voor zijn boek. Het zou een interessante 
mogelijkheid hebben geboden voor meer reflectie op de charismatische, socialistische 
en authentieke Jan Schaefer (1940-1994) in een tijd waarin het populisme hoogtij viert 
en het de pvda aan politici als Schaefer ontbreekt. 

Vier jaar heeft Hoeks gewerkt aan zijn biografie, en in die tijd heeft hij een indruk-
wekkende hoeveelheid en verscheidenheid aan archieven, bronnen en media geraad-
pleegd. Ook interviewde de biograaf meer dan negentig mensen die Schaefer van nabij 
hebben meegemaakt, van dochter Mariska tot voormalig assistent Eberhard van der 
Laan en ex-premier Wim Kok. Tegelijkertijd kampte Hoeks met een bronnen probleem: 
het persoonlijk archief van Schaefer bleek erg gebrekkig, waardoor niet alle uitspraken 
of gedachtegangen van hem gecontroleerd konden worden. Het boek zelf is chrono-
logisch geordend. Hoeks heeft geopteerd voor een journalistieke biografie om een rijk 
beeld te schetsen van het persoonlijke en politieke leven van Schaefer gelardeerd met 
veel citaten, interviews en anekdotes. 

Met vlotte pen doet Hoeks verslag van het leven en de politieke carrière van Schae-
fer. Alhoewel Schaefer zelf altijd het beeld cultiveerde van de ongeschoolde bakker in 
spijkerpak uit De Pijp, had hij een middenstandsachtergrond. Evenals zijn vader, die 
een eigen banketbakkerij bestierde, was Jan voorbestemd om bakker te worden. Hij 
ging niet naar de buurtschool, maar naar een deftige Jongeherenschool aan de Kei-
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zersgracht, en later, voor duizend gulden per jaar, naar de Bisschoppelijke Nijverheids-
school. Naast zijn bakkersbestaan was Schaefer politiek geëngageerd en zoekende: hij 
sloot zich aan als aspirant-lid bij de jovd en begin jaren zestig was hij kortstondig lid 
van de cpn. Hiernaast was hij actief in de vakbond (abvg), waar hij in contact kwam 
met pvda-leden en -politici. In 1966 verhuisde hij met zijn vrouw Dineke en zoon 
Remco naar De Pijp, een wijk die hem politiek zou vormen. Hij zette zich daar in voor 
de verbetering van de volkshuisvesting in Werkgroep De Pijp en werd, via zijn vak-
bondsconnecties, uiteindelijk in 1970 lid van de pvda. 

Binnen de pvda ontwikkelde Schaefer zich stormachtig: een jaar later zat hij in de 
Tweede Kamer. Hoeks stelt dat hij indruk maakte door zijn gedrevenheid en enthousi-
asme, maar ook dat de pvda snakte naar een gewone Amsterdammer en vakbondsacti-
vist in een tijd dat de hoogopgeleide hervormers van Nieuw Links de partij domineer-
den. Schaefer wist zichzelf te blijven in de doctorandussenwereld aan het Binnenhof 
en schuwde ferme taal niet. Hij hulde zich bij voorkeur in spijkerpakken en verwierf 
hiermee een cultstatus, maar hij was zich er terdege van bewust hoe dit zijn imago als 
authentieke socialist versterkte. In het politieke debat maakte Schaefer de discussie 
graag in klare taal concreet met tal van voorbeelden uit de praktijk. Schaefer floreerde 
in de politieke polarisatie van de jaren zeventig en hij ontwikkelde een sterke band met 
Joop den Uyl, in wiens kabinet hij staatssecretaris van Volkshuisvesting werd. In die 
functie bewerkstelligde hij een perspectiefwisseling op volkshuisvesting: van sloop en 
nieuwbouw, naar renovatie en herstel. Het feit dat Schaefer het goed deed in de media 
kwam hem daarbij zeker van pas. 

In 1978 keerde hij als wethouder terug naar Amsterdam, waar hij zijn beleid van 
renovatie van oude arbeiderswijken voortzette en waar hij in de jaren tachtig op het 
hoogtepunt van zijn politieke succes en roem verkeerde. Hoeks schuwt echter niet 
om ook de keerzijden van Schaefer te belichten. Op knappe wijze verweeft hij het 
persoonlijke met het politieke. Schaefer blijkt een man te zijn geweest met autoritaire 
trekken die niet openstond voor kritiek. Hij was monomaan en het ontbrak hem aan 
zelfreflectie. Ook verwaarloosde hij zijn gezin en zijn gezondheid. 

In 1986 keerde de succesvolle wethouder terug naar de Haagse politiek, van welke 
stap hij hoge verwachtingen koesterde. De realiteit was anders: zijn botte kritiek en 
manier van doen vielen slecht in de fractie en door hem begeerde portefeuilles en posi-
ties liep Schaefer mis. Verbitterd diende hij in 1990 zijn ontslag in, waarna hij tevergeefs 
probeerde om, onder meer samen met Pim Fortuyn, een nieuwe beweging op te zetten 
om de groeiende kloof tussen burger en politiek te verkleinen. 

Alhoewel Hoeks in de conclusie kort reflecteert op de erfenis van Jan Schaefer en op 
diens persoon en karakter, ontbreekt het de biografie te veel aan kritische beschouwin-
gen of contextualisering. Het boek is beschrijvend van aard, met een overvloed aan dik-
wijls overbodige anekdotes en citaten, terwijl gedegen analyses van Schaefers politieke 
handelen of stijl achterwege blijven. Hoeks onderbouwt stellige beweringen, bijvoor-
beeld over Schaefers ondogmatische houding of over het uitblijven van zelfverrijking of 
het bevoordelen van vrienden, vooral met anekdotisch bewijs. De biograaf reflecteert te 
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weinig op de bredere politieke context en cultuur waarin Schaefer opereerde, en hij gaat 
nauwelijks in op de al dan niet populistische aard van Schaefers politiek. 

De overvloed aan anekdotes en het gebrek aan kritische reflectie en contextuali-
sering doen weliswaar afbreuk aan deze biografie, maar voor het overige is het een 
boeiend boek dat voor een breed publiek toegankelijk is, en waarin Hoeks beslist recht 
doet aan zowel de persoon als de politicus Jan Schaefer. 

Paul Reef 

Coalitievorming in Nederland en Duitsland

Peter Bootsma, Coalitievorming. Een vergelijking tussen Duitsland en Nederland (Uitge-
verij Boom; Amsterdam 2017) isbn 9789024405985, 544 p., prijs: € 34,90

Dit omvangrijke proefschrift, waarop Peter Bootsma op 9 maart 2017 promoveerde, 
bevat een schat aan informatie over de coalitievorming in Duitsland en Nederland. Het 
boek kiest met betrekking tot Duitsland terecht het jaar 1949 als startpunt omdat in dat 
jaar de Bondsrepubliek Duitsland werd gesticht; deze omvatte de aanvankelijke bezet-
tingszones van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk. De Russische bezet-
tingszone vormde zich om tot de Deutsche Demokratische Republik (ddr). De ddr valt 
tot de hereniging van beide Duitslanden buiten het aandachtsveld van het proefschrift. 
Bij het lezen van het boek ben ik vooral onder de indruk geraakt van het onderzoek naar 
coalitievorming in Duitsland. Ten dele komt dat door mijn relatieve onbekendheid met 
de details van de kabinetsformaties in dat land, maar ook door de heldere analyse. 

Voor de Duitse politici na 1945 was de belangrijkste opgave aan te tonen dat Duits-
land kon komen tot een houdbare grondwet en een stabiel partijenstelsel. Duitsland 
moest bewijzen dat coalitievorming goed mogelijk was. De Weimarrepubliek was in 
1933 geruisloos overgegaan in de dictatuur van Hitler cum suis. Tussen 1924 en 1933 
werd de Rijksdag zeven keer ontbonden door de Rijkspresident. Tussen 1919 en 1933 
traden 21 kabinetten op met een gemiddelde levensduur van zeven maanden.

 Onder de nieuwe grondwet kan de Bondspresident slechts in twee nauw omschre-
ven politieke situaties de Bondsdag ontbinden. De ene is, dat de Bondsdag niet in twee 
rondes tot een keus van de Bondskanselier kan komen. Die situatie is tot nog toe niet 
voorgekomen. De andere is die waarin de Bondskanselier de Bondsdag vraagt het ver-
trouwen in hem uit te spreken. Als de Bondsdag dat niet doet, kan de Bondspresident op 
voorstel van de Bondskanselier binnen 21 dagen de Bondsdag ontbinden. De stabiliteit 
van het stelsel is verder bevorderd door de kiezer twee stemmen toe te kennen: één op 
de kandidaat van het district waarin de kiezer woont en één op de partij van voorkeur. 
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Het effect daarvan zou volgens Bootsma zijn dat vaker dan in Nederland partijen in 
de Bondsrepubliek zich reeds voor de verkiezingen uitspreken over hun voorkeurs-
coalitie. Ik denk dat het effect van de twee stemmen in Duitsland is verbonden met de 
in 1953 ingevoerde kiesdrempel van 5 procent en – minder – met het voorschrift dat 
binnen een maand na de verkiezingen de nieuwe coalitie gereed moet zijn. Dat valt 
samen met het voor de eerste keer na de verkiezingen bijeenkomen van de Bondsdag. 
Het voorschrift is geen wet van Meden en Perzen, maar als uitgangspunt werkt de 
regel. Interessant is dat door de nieuwe grondwet en het daaraan gekoppelde kiesstelsel 
weinig tussentijdse coalitiewisselingen plaatsvinden en dat er, als dat wel gebeurt, geen 
tussentijdse verkiezingen worden gehouden. 

In Nederland is het sinds de jaren zestig gebruik geworden dat tussentijdse coa-
litiewisseling gepaard gaat met Tweede Kamerverkiezingen. Bootsma gaat in op de 
achtergrond van dit gebruik. Het is ontstaan in relatie tot de kabinetscrises in 1958 en 
1966. In beide jaren vond een meerderheid van de Kamer ontbinding door een demis-
sionair kabinet niet aanvaardbaar. Men achtte het noodzakelijk dat eerst een romp-
kabinet werd gevormd dat verkiezingen uitschreef. In latere jaren is ontbinding ook 
mogelijk geacht door een demissionair kabinet. De vraag stond (en staat) ter discus-
sie of tussentijdse ontbinding bij coalitiewisseling een regel van ongeschreven staats-
recht of gewoonterecht is. Bootsma geeft deze discussie op heldere journalistieke wijze 
weer en hij concludeert dat het geraden is zeer terughoudend te zijn met etiketten als 
‘gewoonterecht’ en ‘democratisch fatsoen’ (p. 288). Politieke omstandigheden van het 
moment zouden het naar zijn oordeel wenselijk kunnen maken dat een andere coalitie 
de rit uitzit tot de volgende reguliere verkiezingen. Ik deel dat oordeel. Het zou naar 
mijn mening zinvol zijn dat regering en Tweede en Eerste Kamer de bestaande praktijk 
van ontbinding eens analyseren op de gevolgen voor ons parlementair-democratische 
stelsel en in het bijzonder voor de stabiliteit van dat systeem. Kamerontbinding heeft 
zich in de praktijk ontwikkeld tot een zelfontbinding door de Tweede Kamer. Daarin 
ligt het risico dat ontbinding een zaak wordt van een politieke meerderheid op dat 
moment. Beslissingen als deze mogen niet worden genomen zonder groot draagvlak, 
waarbij ook de minderheid moet worden gehoord. 

De conclusies van het onderzoek zijn impliciet. Bootsma lijkt positief te staat ten 
opzichte van introductie in Nederland van een termijn van een maand voor de eerste 
samenkomst van de Tweede Kamer na verkiezingen, conform de situatie in Duitsland. 
Nadelen van de in Nederland geldende termijn van acht dagen beschrijft hij expliciet. 
Bootsma laat in het midden of dat ook gepaard gaat met de invoering van de principe-
regel dat de kabinetsformatie binnen een maand rond moet zijn. In zijn constatering 
dat in Duitsland de formatiemaand de werking heeft van een soort intuïtieve deadline, 
zou je een onderdrukte voorkeur kunnen lezen voor de Duitse regel (p. 459). Maar zo 
ver gaat hij niet.

Op verschillende punten blijkt dat het proefschrift vooral een politicologische 
en journalistieke invalshoek heeft en minder een staatsrechtelijke normerende. Deze 
invalshoek overheerst ook bij de beschrijving van de rol van de informateur in Neder-
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land, een verschijnsel dat in Duitsland ontbreekt. Hier oordeelt de auteur wel: hij 
bepleit afschaffing van de informateur, omdat die volgens hem politiek kan bedrijven 
door een ongewenste coalitie te traineren (p. 450) of zelfs te blokkeren (p. 477), maar 
hij verzuimt dit te onderbouwen. 

Peter Bootsma heeft een grote prestatie geleverd met dit boek. Het heeft mijn ken-
nis over de werking van beide systemen vergroot. Het boek verdient brede verspreiding 
onder al degenen die zich voor politiek en staatkunde in beide landen interesseren. 

Rein Jan Hoekstra

De kabinetsformatie: een levensgevaarlijk 

karwei

Carla van Baalen en Alexander van Kessel (red.), Kabinetsformaties 1977-2012 (Uitgeve-
rij Boom; Amsterdam 2016) isbn 978 94 6105 4661, 680 p., prijs: € 34,90

Nog immer zijn er ogenblikken waarop nostalgisch wordt terugverlangd naar een 
kabinetsformatie onder begeleiding van de Koning. Alsof het toen allemaal wat netter 
en vlotter toeging en met meer bewustzijn van de staatkundige betekenis van de rege-
ringsvorming. Daargelaten wat daarvan waar is, is er minstens één onderdeel van de 
formatie dat heel wat netter en systematischer verloopt sinds de Koning er niet meer 
bij betrokken is: de parlementaire verantwoording. 

In 1993 slaagden de Kamerleden Jurgens en Mateman erin de Tweede Kamer te 
bewegen tot periodiek overleg met de informateur of formateur over zijn vorderingen 
bij de kabinetsformatie. In de praktijk kwam daar weinig van terecht. Soms was er wel 
sprake van een debat – meestal een vorm van nakaarten als er iets was misgegaan – , 
maar dat hing helemaal af van het toevallige humeur van de Kamerleden. Daar kwam 
nog bij dat, als er zo’n debat had plaatsgevonden, de aangetreden minister-president 
het soms niet meer nodig vond alsnog verantwoording af te leggen tijdens het debat 
over de regeringsverklaring, zoals in 2003.1

Een rommeltje dus. Dat is sinds 2012 voorbij. Telkens als een informateur reden 
heeft om aan de Tweede Kamer (die de plaats van de Koning heeft ingenomen) te 
rapporteren, vindt er een debat over die rapportage plaats. De rol van de informa-
teur is daarbij meestal beperkt, maar er is alle gelegenheid voor de Kamerleden elkaar 
over slagen of falen te ondervragen. Niet altijd levert dat een bevredigende uitkomst 
op, maar in veel gevallen worden de verhoudingen in zo’n debat redelijk duidelijk 
gemarkeerd. In 2012 was dat wegens de spoed van het formatieproces nog niet heel 
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zichtbaar; in 2017 ging het er, ondanks alle complexiteit, in termen van parlementaire 
verantwoording heel ‘fatsoenlijk’ aan toe.

Het kloeke overzichtswerk onder redactie van Carla van Baalen en Alexander van 
Kessel over de geschiedenis van de kabinetsformaties tussen 1977 en 2012 laat zien dat 
de positie van de koningin al in 2010 onhoudbaar was geworden. Haar trouw aan de 
oude conventies van de kabinetsformatie, onder meer gerepresenteerd door de vice-
president van de Raad van State, Tjeenk Willink, werd door de meeste deelnemers 
aan het proces niet langer op prijs gesteld en leidde in veel media tot gemor en, zo 
nodig, lichtvaardige omgang met de waarheid. 

De beschrijving van de formatie van 2010 toont bovendien aan dat het gemor 
achter de schermen over de beweerde ‘bemoeizucht’ van de koningin systematisch 
afkomstig was van cda’ers die zich tekortgedaan voelden en iets minder van de vvd. 
Het kwam dus primair uit de kring die zichzelf graag ziet als de beschermer van de 
monarchie en die zelfs nu nog af en toe pleit voor terugkeer naar koninklijke leiding 
van de formatie. Zowel in de beschrijving door Van Kessel van 2010 als in de slotana-
lyse van de beide redacteuren blijft er van die koninklijke bemoeizucht niets over. 
Ook niet trouwens als het over 1994 gaat, bij de totstandkoming van ‘paars’. Ook toen 
waren er geruchten over koninklijke ‘ingrepen’ in de formatie, ook toen in de wereld 
geholpen door wrokkige christendemocraten. 

Dat hoeft nog niet te betekenen dat de koningin nooit van haar opvattingen en 
voorkeuren heeft blijk gegeven. De beide redacteuren maken de rol van de koningin 
wel erg ‘onschuldig’. Bij koningin Juliana kwam eigen interventie nog meer dan eens 
voor (haar sympathie voor premier Den Uyl was in 1977 overduidelijk), maar ook 
koningin Beatrix heeft in het begin wel geprobeerd de dingen een beetje ‘naar haar 
hand te zetten’. Niet door in strijd met de regels en normen te handelen, wel door 
iets té slim politici – in de eerste plaats premier Van Agt – voor het blok te zetten. 
Het boek van Van Baalen en Van Kessel vermeldt het niet, maar niet alleen Van Agt is 
toen van het koninklijk optreden lichtelijk geschrokken. Zij heeft het ook niet meer 
herhaald.

Onopzettelijk heeft het boek twee cruciale ‘hoekdelen’ over formaties die op de 
deelnemers en hun volgelingen een afschrikwekkende uitwerking hebben gehad: het 
drama van 1977, fraai beschreven door Johan van Merriënboer, en de chaotische 
formatie van 2010, boeiend in kaart gebracht door Alexander van Kessel. In beide 
gevallen had de kabinetsformatie een verwoestende uitwerking op het lot van een 
van de twee traditionele volkspartijen in Nederland: in 1977 werd de pvda voor vele 
jaren het bos ingestuurd; in 2010 werd de formatie een catastrofe voor het cda. Ver-
kiezingen en formatie van 2012 waren daarvan de bevestiging. Formaties zijn levens-
gevaarlijk: voor partijen en meer dan eens ook voor individuen. Denk aan Maxime 
Verhagen in 2010 of, in slow motion, aan Diederik Samsom in 2012-2017.

Opvallend is ook dat Wim Kok, die toch algemeen bekendstaat om zijn diepe 
verlangen risico’s waar enigszins mogelijk te vermijden, tijdens formaties tot twee 
keer toe welbewust een groot risico nam: in 1989 door als partijleider toe te treden 
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tot het kabinet als minister van Financiën en in 1994 door de stap te maken naar de 
vvd in plaats van naar het cda. In zijn geval juist niet met ‘dodelijk’ gevolg.

Kabinetsformaties 1977-2012 is het vervolg op de monografie van F.J.F.M. Duynstee 
over de eerste naoorlogse kabinetsformaties (1946-1965) en van P.F. Maas over de for-
maties van 1959 tot en met 1973.2 Het is een typisch ‘cpg-product’: geen solo-arbeid 
maar een collectief product waaraan tien onderzoekers hebben bijgedragen. Voordeel 
is dat zulk werk doorgaans degelijk en nauwkeurig is, terwijl solo-arbeid soms welis-
waar slordiger en subjectiever is maar vaak ook attractiever. Zeker Duynstees werk is 
onvolledig maar het is tegelijk van een charmante subjectiviteit. 

Niettemin hebben de mannen en vrouwen van het cpg weten te ontkomen aan 
de nadelen van collectief werk – te weten een zekere vlakheid of ongelijke kwali-
teit. Men ziet de opgebouwde ervaring met de boekdelen over de parlementaire 
geschiedenis. Er is bovendien onmiskenbaar strak geredigeerd. Het boek dat eruit is 
voortgekomen leest als een trein, terwijl het tegelijk zorgvuldig is gecomponeerd en 
geschreven. De verschillen in kwaliteit zitten hem dan ook niet in de auteurs, maar 
in het beschikbare archief- en bronnenmateriaal. Vooral in 2012 is dat onvermijdelijk 
aan de magere kant. 

Stel daartegenover de beschikbaarheid daarvan als het gaat om 1977. Die is bui-
tengewoon veel rijker en levert daardoor ook nieuws op, nu eens niet over het ‘gedoe’ 
in de pvda, waarover wij dankzij de dissertatie van Philip van Praag3 al veel weten, 
maar nu vooral over de interne onenigheid, zo niet ‘burgeroorlog’, in de nog maar net 
gevormde cda-fractie. De formeel vastgestelde koers van de fractie, voorbereid onder 
leiding van Frans Andriessen en uitgevoerd door Van Agt, werd door fractievoorzitter 
Aantjes stelselmatig ondermijnd – zozeer dat nu beter dan destijds valt te begrijpen 
waarom de pvda zich zo onbehouwen opstelde. De dagboekfragmenten van, onder 
anderen, Andriessen brengen het verhaal van 1977 beter in evenwicht.

Een boek als dit moet als het ware de empirische grondslag vormen voor histo-
rische maar ook sociaalwetenschappelijke analyse. Je moet er bij wijze van spreken 
meteen de statistiekjes uit kunnen halen. Dat is niet helemaal gelukt, ook omdat de 
beschrijving uit narratief oogpunt (daar hechten historici terecht grote betekenis 
aan) algauw tekort zou schieten. Maar voor een scherpe politiek-wetenschappelijke 
blik is er heel wat aan analytisch materiaal uit het boek te halen, bijvoorbeeld over de 
waarde van de bekende coalitietheorieën. Daarnaast kan er een beeld oprijzen over de 
individuele bekwaamheid van politieke leidslieden.

Zo lijkt het wel alsof vooral tussen 2002 en 2012 de Nederlandse politiek is geteis-
terd door een type politicus dat weinig echte overtuigingen kende en vooral wilde 
worden beoordeeld op zijn slimmigheden, tactische trucs en het ontwijken van risi-
co’s. Voor en na die tijd mag er van alles zijn misgegaan, maar van Den Uyl en Van 
Agt tot en met Kok en Bolkestein was de kracht van de overtuiging beslissend. De 
verhalen van de formaties vanaf 2002 lijken uiteindelijk bijna dwangmatig te hebben 
geleid tot de kabinetsformatie van 2012, toen het in één klap was afgelopen met trucs, 
handigheidjes en om de tuin leiden als hoogste goed.
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Van Baalens en Van Kessels analyse aan het einde van het boek is wat aan de voor-
zichtige kant en laat daardoor kansen liggen. Voor het overige is de conclusie gerecht-
vaardigd dat goed samenwerken, geoefende professionaliteit en een sterke redactie een 
collectief werkstuk hebben opgeleverd van unieke kwaliteit dat eenmanswerk waar-
schijnlijk niet voor elkaar had weten te krijgen. 

J.Th.J. van den Berg

Mevrouw de minister is inmiddels een  

vertrouwd beeld 

Monique Leyenaar, Hare excellentie. Zestig jaar vrouwelijke ministers in Nederland 
(Bert Bakker; Amsterdam 2016) isbn 978 90 3514 138, 320 p., prijs: € 19,95

In 2007 verklaarde Maxime Verhagen dat het voor hem altijd een jongensdroom was 
geweest om minister van Buitenlandse Zaken te worden. Met een carrière in alle fasen 
van de politiek – van beleidsmedewerker, Europarlementariër, woordvoerder van 
Buitenlandse Zaken tot fractievoorzitter – had hij uiteraard de benodigde vlieguren 
voor het ministerschap. Maar dat woord ‘jongensdroom’ bleef toen bij me hangen. 
Want hoeveel jonge meisjes zouden er in Nederland van dromen minister van Buiten-
landse Zaken te worden, of minister van Financiën, van Sociale Zaken, of premier? Dat 
zijn functies die tot 2017 alleen nog maar door mannen zijn vervuld.

In 2011 kwam in de Verenigde Staten de documentaire ‘Miss Representation’ uit. De 
kernboodschap van deze documentaire is dat jonge vrouwen in de media voortdurend 
geconfronteerd worden met de boodschap dat hun waarde ligt in schoonheid, jeugd 
en seksualiteit. Daarentegen krijgen de jonge vrouwen nooit te zien en te horen dat ze 
in staat zijn leiding te geven en machtsposities te bekleden, bijvoorbeeld in de politiek. 
Het motto van deze documentaire is: You can’t be what you can’t see. Je kunt niet zijn 
wat je niet ziet. Zelfs in de eenentwintigste eeuw vinden veel mensen in de vs nog dat 
vrouwen minder geschikt zijn als politieke leiders dan mannen. 

Monique Leyenaar laat in haar boek zien dat het ook in Nederland heel lang heeft 
geduurd voordat vrouwen voor het ministersambt in aanmerking kwamen. Pas in 1956 
werd Marga Klompé benoemd als de eerste vrouwelijke minister namens de Katho-
lieke Volkspartij. Ook zij had dolgraag minister van Buitenlandse Zaken willen wor-
den, maar dat vond ‘men’ toen geen geschikte functie voor een vrouw. Tot 1982 zat 
er slechts één vrouw in het kabinet. In dat jaar werden er twee vrouwelijke ministers 
benoemd: Neelie Kroes en Eegje Schoo. 
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Inmiddels is een derde van de ministers vrouw en zegt niemand meer dat één vrouw 
wel genoeg is. De vrouwen zijn in 2017 dus gelukkig niet langer meer een ‘excuustruus’, 
zoals de enige vrouwelijke bewindspersoon vaak werd genoemd. Daarmee is inmiddels 
de kritische massa van 33 procent bereikt, het getal waarmee mensen niet meer langer 
als onderdeel van een groep, ‘de vrouwen’, worden gezien, maar als individu op hun 
eigen kwaliteiten en resultaten worden beoordeeld. Welllicht zien steeds meer vrouwen 
én mannen dat vrouwen wel degelijk politieke leiders kunnen zijn. 

Dat zijn precies de belangrijke ontwikkelingen in onze parlementaire geschiedenis 
die terugkomen in het prettig leesbare boek van Monique Leyenaar. Ze beschrijft hoe 
in de afgelopen zestig jaar 180 mannelijke en 33 vrouwelijke ministers hebben deel-
genomen aan onze kabinetten en wat dat voor de vrouwelijke ministers betekende. 
Leyenaar vervlecht persoonlijke observaties over hun drijfveren, hun dieptepunten en 
successen met inzichten over wat nodig is om goed te kunnen functioneren als minis-
ter. Dit boek is daarom een mooie handleiding voor alle vrouwen die hopen ooit nog 
eens minister te worden.

Leyenaar laat bijvoorbeeld zien hoe voor sommige vrouwen deze baan een kroon 
op een lange carrière in de politiek was, terwijl het voor anderen een tijdelijke zijstap 
vanuit het bedrijfsleven of de wetenschap was. Voor allen was het een onzekere stap 
in een wereld waarin je vaak veertien uur per dag moet werken, voortdurend naar de 
Tweede of de Eerste Kamer kunt worden geroepen om daar je beleid te verdedigen 
en aan het einde van een lange dag in de auto (weliswaar met chauffeur) naar huis 
gaat met op de achterbank een paar grote loodgieterstassen vol memo’s en stukken. 
En dat alles onder het vergrootglas van de media die je 24/7 in de gaten houden. Deze 
prijs waren de meeste vrouwen toch bereid te betalen, want bijna allemaal hebben ze 
het gevoel iets op hun beleidsterrein te hebben bereikt en ‘ergens verschil gemaakt te 
hebben’. Het ministerschap geeft pas echt voldoening als het lukt nieuwe wetgeving te 
realiseren, zoals met betrekking tot de Algemene Bijstand (Klompé), gelijke behande-
ling (Dales) of medisch-ethische kwesties (Borst). 

Bijna alle geïnterviewde vrouwen vinden het lastig steeds vragen te moeten beant-
woorden over hun uiterlijk en hun privéleven en vinden het hinderlijk dat er een andere 
waardering wordt gegeven aan het leiderschap van vrouwen dan aan dat van mannen. 
Vrouwen worden eerder bestempeld als ‘aardig, joviaal’ en mannen als ‘scherp, met 
sociale intelligentie’. Ik ben zelf wel benieuwd of de vrouwelijke ministers verhalen van 
de zeventien vrouwelijke ex-ministers uit Frankrijk herkennen die in 2016 naar buiten 
kwamen met een oproep om een einde te maken aan het hardnekkige seksisme in de 
Franse politiek.1 Die verhalen uit Frankrijk staan niet op zichzelf, zoals blijkt uit een 
wereldwijde studie uit 2016 van de Interparlementaire Unie.2 Wellicht is dat een thema 
voor een vervolgartikel. 

Leyenaar doet een opvallende oproep aan het einde van haar boek. Ze haalt de 
Canadese premier Justin Trudeau aan die een heel divers kabinet heeft samengesteld, 
‘omdat het 2015 is’. Ze stelt dat een vrouwelijke premier ook in Nederland mogelijk 
moet zijn, omdat het 2017 is en er ‘in een tijd van sterke polarisering, zowel partij-
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politiek gezien als in de samenleving’ veel behoefte is aan ‘charismatisch, bindend en 
competent leiderschap, eigenschappen die vrouwen bij uitstek hebben’. 

Inderdaad, het beeld dat een minister of premier een man moet zijn, is inmiddels 
achterhaald. Het is spannend te zien wanneer de tijd in Nederland rijp is voor een 
vrouwelijke minister-president. 

Petra Stienen

Het ‘nieuwe normaal’

Hans Wansink, De populistische revolutie (Prometheus; Amsterdam 2017) isbn 978 90 
446 3199 9, 206 p., prijs: € 19,99 

De populistische revolutie heeft een misleidende titel. Historicus en journalist Hans 
Wansink beschouwt de opkomst van het populisme namelijk niet als een plotsklapse 
omslag in het huidige politieke landschap. Integendeel, hij ziet het populisme als de 
uitkomst van een lange, geleidelijke ontwikkeling. Wansink betoogt in dit boek dat het 
populisme een duurzaam leven beschoren is, anders dan hij in 2004 in zijn proefschrift 
De erfenis van Fortuyn beweerde.

Om deze these te onderbouwen, hanteert Wansink een brede definitie van popu-
lisme. Hij benadrukt dat er zowel rechtse als linkse populistische bewegingen bestaan. 
Populisten zijn volgens hem alle buitenstaanders die het ongenoegen van ‘het gewone 
volk’ vertolken. Zij keren zich tegen de politieke elite en uiten kritiek op de verte-
genwoordigende democratie. Wansink omschrijft populisme dan ook als ‘alle poli-
tieke agitatie van onderop en van buiten de traditionele partijen’, in navolging van de 
Amerikaanse historicus Morton Keller (p. 44). Met andere woorden, Wansink stelt de 
opmars van het populisme gelijk aan het machtsverlies van de gevestigde partijen en 
de parlementen.

Bezien vanuit dit perspectief heeft het populisme diepe historische wortels. Al 
sinds de late negentiende eeuw hebben de traditionele partijen hun agenderende func-
tie verloren aan actiegroepen, denktanks, politieke ondernemers en andere buitenpar-
lementaire actoren, zo betoogt Wansink. In zes van zijn twaalf hoofdstukken beschrijft 
hij Amerikaanse en Europese voorbeelden van dit lange historische proces. Sommige 
casussen zijn erg origineel. Zo bestempelt Wansink Franklin Delano Roosevelt, Martin 
Luther King en Hans van Mierlo als populisten. Zijn recentere voorbeelden zijn al 
door eerdere auteurs behandeld, waaronder de Occupy-beweging, de Tea Party, Donald 
Trump, Nigel Farage, Jeremy Corbyn, Alternative für Deutschland, Pegida, Syriza, Pim 
Fortuyn en Geert Wilders.
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In zijn beschrijving van de geschiedenis van het populisme biedt Wansink meerdere 
verklaringen voor dit fenomeen. Hij wijt de opmars van populisten aan de onthech-
ting van de zwevende kiezers en aan de gebreken van de representatieve democratie. 
Bovendien wijst hij op de onvrede van burgers over de globalisering, de economische 
crisis, de Europese Unie, de immigratie- en vluchtelingenproblematiek, de teloorgang 
van hun nationale identiteit, de kloof tussen hoog- en laagopgeleiden en het wantrou-
wen in ‘de politiek’. Deze oorzaken zijn al vaker genoemd in de bestaande literatuur, 
maar Wansink geeft er een compleet en overtuigend overzicht van.

Wansink sluit zijn boek af met drie opiniërende hoofdstukken. Enerzijds toont hij 
daar begrip voor de populistische bewegingen. Hij prijst hen als de ware democratische 
spreekbuis van verwaarloosde burgers. Verder ergert hij zich aan de ‘onliberale en into-
lerante politieke correctheid’ van linkse wetenschappers en politici (p. 133). Anderzijds 
waarschuwt hij echter kort voor de gevaren van het populisme, al legt hij daar minder 
nadruk op dan bijvoorbeeld Cas Mudde en Jan Werner Müller. Wansink veroordeelt 
het anti-pluralistische karakter van populisten. Zij beweren dat alleen zij het ware, 
ondeelbare volk representeren en sluiten andersdenkenden uit. Met hun polariserende 
houding vergroten de populisten de kloof tussen de burgers en de gevestigde orde. 
Daarom doet Wansink enkele suggesties om populisten de wind uit de zeilen te nemen. 
Hij roept historici op om te voorzien in de behoefte aan nationale identiteit. Politici 
moeten op hun beurt macht teruggeven aan de kiezers, door referenda in te voeren en 
een einde te maken aan de coalitiepolitiek en aan de politieke versnippering. Verder 
pleit Wansink voor hogere belastingen, om de economie te stimuleren. Hij is echter 
pessimistisch. Volgens hem zijn de dagen van het populisme nog lang niet geteld.

De grote meerwaarde van De populistische revolutie schuilt in de combinatie van 
het historische overzicht en het actuele commentaar. De meeste onderzoekers van het 
populisme richten zich op het heden, terwijl Wansink terecht de aandacht vestigt op de 
geschiedenis van dit fenomeen. Zijn analyse van deze geschiedenis laat echter te wen-
sen over. Hij biedt vooral een beschrijving van de historische casussen. Bovendien legt 
hij nog altijd de nadruk op de periode vanaf de jaren negentig, terwijl de ondergang 
van de partijpolitiek al eerder is ingezet. Verder is het jammer dat Wansink de definitie 
van het populisme zo ver oprekt dat elke buitenparlementaire protestbeweging popu-
listisch genoemd kan worden. Daardoor verliest de analyse aan conceptuele scherpte. 
Nu verdwijnen de verschillen tussen diverse populistische bewegingen uit het zicht. 

Tot slot is het een gemis dat Wansink populisme niet omschrijft als stijl. Hij had zijn 
these (‘populisme is het nieuwe normaal’) beter kunnen onderbouwen als hij had onder-
streept dat veel gevestigde partijen tegenwoordig eveneens een populistische toon aanslaan. 
Dit alles neemt echter niet weg dat De populistische revolutie een waardevolle toevoeging 
vormt aan de literatuur over het populisme. Wansink heeft een broodnodige historische 
dimensie toegevoegd aan het hedendaagse maatschappelijke debat. Met zijn toegankelijke 
schrijfstijl stelt hij een breed publiek in staat om deel te nemen aan dat debat.

Joris Gijsenbergh
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Politiek boekenbal in de aanloop naar 

de verkiezingen

Thierry Baudet, Breek het partijkartel! De noodzaak van referenda (Prometheus; 
Amsterdam 2017) isbn 978 90 446 3368 9, 175 p., prijs: € 19,99
Sybrand Buma, Tegen het cynisme. Voor een nieuw moraal in de politiek (Prometheus; 
Amsterdam 2016) isbn 978 90 446 3310 8, 240 p., prijs: € 15,00
Jan Dijkgraaf, De bezorgde burger. Gaat Nederland naar de knoppen? (Just Publishers, 
Feerwerd 2017) isbn 978 90 8975 342 7, 256 p., prijs: € 14,95 
Jesse Klaver, De empathische samenleving (De Bezige Bij; Amsterdam 2016) isbn 978 90 
234 5554 7, 107 p., prijs: € 12,99
Alexander Pechtold, Optimist in de politiek (Hollands Diep; Amsterdam 2016) isbn 978 
90 488 3755 7, 240 p., prijs: € 17,90 
Gert-Jan Segers, Hoop voor een verdeeld land (Uitgeverij Balans; Amsterdam 2016) isbn 
978 94 600 3191 5, 236 p., prijs: € 18,95

Als lijsttrekker kom je er tegenwoordig bijna niet meer onderuit in de aanloop naar de 
Tweede Kamerverkiezingen: het uitbrengen van een eigen boek. Vanaf het najaar 2016 ver-
schenen er diverse boeken van lijsttrekkers waarin zij hun visie gaven op de Nederlandse 
samenleving, of beter gezegd: op de ‘actuele stand van het land’. Opvallend is dat de visies 
en daarmee de boeken van de politici niet veel van elkaar verschillen. De nrc schreef in 
februari van dit jaar in een recensie zelfs over ‘inwisselbare visitekaartjes’. De verhalen van 
de lijsttrekkers stralen over het algemeen hoop uit, maar dan wel in bange dagen. 

De lijsttrekkers geven een kijk op de tegenstellingen binnen de samenleving en binnen 
de politiek, en komen met oplossingen, ook al zijn deze in veel gevallen niet heel concreet. 
Ze deinzen er niet voor terug om in hun betoog open deuren in te trappen en clichés te 
gebruiken. Zo schrijft Sybrand Buma dat we in een onzekere wereld ‘vaste grond onder 
onze voeten nodig hebben’, verlangt Alexander Pechtold naar een land ‘met kansen voor 
iedereen’ en hunkeren we volgens Gert-Jan Segers naar ‘verbinding’, een woord met een 
zekere jeukfactor, zo geeft hij zelf toe. Het is de vraag in hoeverre de lijsttrekkers deze 
woorden zelf aan het papier hebben toevertrouwd. Het schrijven van een boek neemt 
al snel maanden in beslag en die tijd heeft een politicus niet, zeker niet een lijsttrekker 
in de aanloop naar verkiezingen. In veel dankwoorden komen diverse namen voorbij, 
onder wie personen die ‘stukken tekst onder handen hebben genomen’ (in het geval van 
Klaver) of worden bedankt voor hun ‘schrijfwerk’ (door Pechtold). Het is dus de vraag in 
hoeverre de tekst die we lezen door de politicus zelf of door een ghostwriter is geschreven. 

Jesse Klaver beschrijft in De empathische samenleving een toenemend wantrouwen 
tussen verschillende bevolkingsgroepen. Debatten over cultuur worden steeds vaker op 
het scherp van de snede gevoerd, waarbij de verwensingen en bedreigingen steeds heftiger 
zijn geworden. Een toenemende sociaaleconomische ongelijkheid splijt de samen leving 
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en heeft parallelle werelden opgeleverd, schetst de GroenLinks-politicus een weinig roos-
kleurige situatie. Alleen met inlevingsgevoel, empathie, kunnen we de tegenstellingen 
tussen bevolkingsgroepen aanpakken. Empathie zit volgens Klaver in onze genen. ‘Het 
aangeboren gevoel van empathie zouden we meer moeten gebruiken’ (p. 76). We zouden 
ons meer moeten inleven in de ander en moeten proberen diens emoties te begrijpen. 
De politicus wil dat Nederland een land wordt met een groter ‘wij’, want onze identiteit 
is volgens hem niet statisch en eenvormig. Als dit lukt, dan is Nederland een land met 
zelfvertrouwen en een land waar we allemaal trots op kunnen zijn, aldus Klaver. 

Ook Sybrand Buma signaleert in zijn Tegen het cynisme. Voor een nieuwe moraal in 
de politiek een toenemend individualisme waarbij mensen naast elkaar in plaats van met 
elkaar leven. ‘Op dit moment heerst er een onbestemde spanning in onze samenleving’ 
(p. 9). De cda’er is kritisch over de reactie van de politiek hierop. Het lijkt er volgens hem 
op dat de politiek steeds oppervlakkiger wordt naarmate de zorgen van de mensen zich 
verdiepen. Nog rauwere boodschappen en nog meer loze beloften. Cynische politiek, 
noemt Buma dit, wat op haar beurt leidt tot cynisme van burgers richting de politiek. 
Een nieuwe moraal in de politiek, respect voor elkaar en wederzijdse verantwoordelijk-
heid zijn de voorwaarden voor een werkende samenleving. Buma deinst er niet voor 
terug om zijn verhaal kracht bij te zetten met filosofische perspectieven die teruggaan 
tot de Griekse Oudheid. Politici moeten zich minder bezighouden met wat Buma ‘korte-
termijnretoriek’ noemt en meer met diepgewortelde waarden. Het gezin en het geloof 
kunnen een belangrijke rol spelen in het overbruggen van tegenstellingen. Hoe belang-
rijk het gezin is, zet Buma uiteen aan de hand van een uitvoerige terugblik op zijn eigen 
familieverleden. Dat heeft hem gevormd tot de politicus die hij nu is. 

Andere lijsttrekkers hebben eveneens een biografisch tintje aan hun boek gegeven 
met een terugblik op hun jeugd en politieke loopbaan. Alexander Pechtold schrijft in 
Optimist in de politiek hoe zijn ouders hem opvoedden met het motto ‘geen schuwe 
apen’, ofwel: niet angstig zijn voor het nieuwe. Al op jonge leeftijd werd hem verant-
woordelijkheidsbesef bijgebracht, volgens Pechtold wellicht de reden dat uiteindelijk 
voor hem de politiek lonkte. Hij wil een optimistisch antwoord geven op het huidige 
pessimisme en op de gevoelens van onvrede en onmacht. Hoewel het populisme vol-
gens de d66-lijsttrekker mensen anders voorspiegelt, is er alle reden voor optimisme 
over de toekomst en voor vertrouwen in de politiek. Het is tijd voor een nieuw demo-
cratisch elan. De heersende gevoelens van machteloosheid bij de bevolking moeten 
met een directere democratie worden verholpen, schrijft Pechtold. En ook buiten de 
politiek moeten burgers meer invloed krijgen. Pechtold wil dat mensen als het ware 
medebouwers van een open samenleving zijn, waarin het ideaal van sociale rechtvaar-
digheid leidend moet zijn. Goed onderwijs, een menselijker zorg en een eensgezind 
Europa zijn de voorwaarden voor dit ideaal. 

Waar Pechtold optimisme als rode draad door zijn verhaal laat lopen, is dit bij 
Gert-Jan Segers hoop. De lijsttrekker van de ChristenUnie betitelt Hoop voor een ver-
deeld land als een tocht langs de breuklijnen van de samenleving en als een zoektocht 
naar hoop. Hij voerde voor zijn boek gesprekken over onze samenleving met denkers 
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en deskundigen als Beatrice de Graaf, Francis Fukuyama en Paul Schnabel. Net als 
Klaver en Buma schrijft ook Segers over tegenstellingen in de huidige samenleving. 
In ieder hoofdstuk staat hij stil bij de volgens hem heftigste breuklijnen: die tussen 
succesvollen en achterblijvers, gelovigen en seculieren, zieken en gezonden, ouderen 
en jongeren, en langgevestigden en nieuwkomers. Deze laatste breuklijn is tevens de 
diepste. Ons land is volgens de politicus verbrokkeld, en dat berooft ons van hoop en 
levenslust. Breuklijnen kunnen volgens hem worden gedicht door gemeenschappen 
binnen de samenleving te versterken, waarbij onder meer sociale dienstplicht bevol-
kingsgroepen dichter bij elkaar kan brengen. 

Breek het partijkartel. De noodzaak van referenda van Thierry Baudet is een plei-
dooi voor het facultatief initiërend referendum. De lijsttrekker van Forum voor 
Democratie signaleert, net als de andere lijsttrekkers, een gedaald vertrouwen in de 
politiek. Het representatieve politieke systeem verkeert volgens Baudet in een crisis. 
Juist op grote thema’s gaapt een kloof tussen de wensen en zorgen van de bevolking 
en die van de elites, door Baudet ‘pluchezitters’ genoemd. De vertegenwoordigende 
democratie kampt volgens Baudet met een ernstig structuurprobleem, dat hij aan-
duidt als het ‘kartelprobleem’. Politieke partijen maken opinie-afspraken waarmee 
ze het electorale speelveld afdekken en vervolgens de invloedrijke maatschappelijke 
posities verdelen. De macht van het volk blijft volgens Baudet beperkt tot het kiezen 
van ‘steeds weer de ene of de andere subgroep van de maatschappelijke bovenlaag’ 
(p. 40). Alleen het facultatief initiërend referendum, het volksinitiatief, kan dit kartel 
kraken. Dit zal volgens Baudet de nationale cohesie en de betrokkenheid van burgers 
bij de genomen besluiten uiteindelijk vergroten. Opgehoopte irritatie van de kiezer 
zal afnemen en het vertrouwen in de politiek groeien. ‘Waar wachten we nog op?’ 
besluit Baudet zijn pleidooi. 

Jan Dijkgraaf heeft in zijn boek De bezorgde burger. Gaat Nederland naar de knop-
pen? eveneens zijn hoop gevestigd op een vernieuwing van de representatieve demo-
cratie waarbij burgers meer invloed op de besluitvorming krijgen. De lijsttrekker 
van GeenPeil vindt dat het tijd wordt dat parlementariërs eindelijk gaan doen wat 
de bevolking wil. Het vertrouwen van burgers in de politiek is ernstig geschonden. 
Dijkgraaf wil dat de bezorgde burger (iedereen met een beetje gezond verstand valt 
volgens hem binnen deze categorie) door de politiek serieus wordt genomen en kan 
meebeslissen over belangrijke zaken. Een bezorgde burger is niet hetzelfde als een boze 
burger, schrijft hij. Bezorgdheid heeft in tegenstelling tot boosheid geen negatieve bij-
klank. Het duidt op betrokkenheid en hang naar verbetering. Politici moeten bezorgde 
burgers serieus gaan nemen, bepleit Dijkgraaf. 

 
Wat leren de boeken van deze lijsttrekkers ons? Wie over pakweg honderd jaar wil 
onderzoeken hoe het er in deze tijd in de politiek aan toeging, kan beter op zoek gaan 
naar andere bronnen. Een echte inkijk in de achterkamertjes van politiek Den Haag 
bieden de boeken niet. Wat ze wel geven, is een beeld van de visie van politici op de 
situatie in de Nederlandse samenleving anno 2016/2017. 
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Op basis van de beschreven breuklijnen, kloven en tegenstellingen doemt er bij de lezer 
een niet heel rooskleurig beeld van deze tijd op. Optimisme voert desondanks in de 
meeste boeken de boventoon, ook al moeten er wel veranderingen plaatsvinden: ver-
anderingen binnen de samenleving als geheel, zoals meer empathie en verbinding, en 
veranderingen binnen het politieke systeem. De lijsttrekkers hebben over het algemeen 
de hoop dat deze veranderingen ook daadwerkelijk tot stand kunnen worden gebracht. 
Hierbij speelt ongetwijfeld ook een strategisch motief: een hoopvolle en optimistische 
blik op de toekomst kan kiezers makkelijker verleiden een stem op je uit te brengen 
dan een hopeloos doemscenario. Of hun hoop terecht of ijdel was, zal de tijd ons leren. 

Suzanne de Lijser

Verleden, heden en toekomst van de pvda   

Gerrit Voerman en Frans Beckers (red.), Zeventig jaar Partij van de Arbeid (Uitgeverij 
Boom; Amsterdam 2016) isbn 9789461055156, 376 p., prijs: € 24,90
Chris Hietland en Gerrit Voerman (red.), 10 over rood 50 jaar later (Uitgeverij Boom; 
Amsterdam 2016) isbn 9789058755919, 294 p., prijs: € 22,50 
Bram Peper (red.), Haalt de PvdA 2025? (Thoth; Bussum 2017) isbn 978 90 6868 730 9, 
144 p., prijs: € 12,95

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 was een klap in het gezicht van 
de pvda: waar de partij in 2012 nog met 38 zetels de op een na grootste partij van het 
land werd, behaalde zij er nu slechts negen. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat een 
machtsfactor van belang, een partij die in haar zeventigjarige bestaan bijna veertig jaar 
in de coalitie zat, zich zo heeft kunnen vervreemden van het electoraat? Afgelopen 
jaar verschenen drie boeken die de tocht door de woestijn voor de sociaaldemocraten 
wellicht enigszins zouden kunnen vergemakkelijken, omdat deze – in meer of mindere 
mate – een antwoord geven op die vraag.

Allereerst publiceerde Boom in het najaar van 2016 Zeventig jaar Partij van de 
Arbeid, onder redactie van politicoloog Frans Becker en historicus Gerrit Voerman. 
De bundel blikt terug op – zoals de titel reeds prijsgeeft – de zeventig jaar die volgden 
op de oprichting van de pvda in 1946. In de inleiding delen Becker en Voerman deze 
geschiedenis op in vier tijdvakken. Voor de twintigste eeuw doen zij dit op basis van 
de meest dominante partijleiders: achtereenvolgens draaide het bij de pvda om de 
optuiging van de waarborgende staat (Drees), de spreiding van kennis, inkomen en 
macht (Den Uyl), en de inrichting van de activerende verzorgingsstaat (Kok). De peri-
ode na 2002 werd daarentegen gekenmerkt door een voortdurende zoektocht naar een 
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onderscheidend programma en een verbindende leider als antwoord op het gefrag-
menteerde politieke landschap en de toenemende electorale volatiliteit.

De bundel is niet op chronologische maar thematische wijze gestructureerd. Na 
de inleiding volgen er negen essays waarin verschillende auteurs telkens vanuit een 
ander perspectief hun licht laten schijnen op de pvda-partijgeschiedenis. Zo komt 
de geschiedenis aan bod van, onder andere, de electorale strategie van de pvda, het 
ledenbestand van de partij, haar relatie met de vakbeweging, haar positie in de steden 
en haar verhouding tot de Europese integratie. Deze essays zijn niet zozeer diepgra-
vende analyses van de institutionele geschiedenis van de partij, als wel bijdragen aan 
het actuele debat over de identiteitscrisis van de sociaaldemocratie in de eenentwin-
tigste eeuw. Overheersend is de diagnose dat het Angelsaksische neoliberalisme de 
pvda vanaf het eind van de jaren tachtig op een dwaalspoor heeft gezet. Onder Kok 
bekeerde de partij zich tot de zogenaamde Derde Weg (zoals deze in de Verenigde Sta-
ten en Groot-Brittannië onder respectievelijk Bill Clinton en Tony Blair vorm kreeg) 
en droeg vervolgens in verschillende kabinetten verantwoordelijkheid voor de hervor-
ming van de verzorgingsstaat en bezuinigingen op de publieke sector. De historicus 
Joop van den Berg beschrijft hoe de partij op deze manier langzaam ontworteld raakte 
en Becker laat zien hoe de pvda als bestuurderspartij haar ideologische herkenbaar-
heid verloor en hiervoor op de lange termijn de electorale rekening moest betalen. 
Volgens Voerman heeft de pvda te kritiekloos bijgedragen aan de inrichting van een 
weinig sociaal Europa van de vrije markt.

Als uit de bundel overigens iets duidelijk wordt, is het wel dat dit niet de eerste 
keer is dat de pvda zich in een dergelijke crisis bevindt. Over een eerder moment de 
réflexion verscheen vorig jaar, in dezelfde reeks als Zeventig jaar Partij van de Arbeid, 
de bundel 10 over rood 50 jaar later, onder redactie van de historicus Chris Hietland en 
– wederom – Gerrit Voerman. In 2016 was het immers ook vijftig jaar geleden dat het 
pamflet 10 over rood verscheen en de informele vernieuwingsbeweging Nieuw Links 
werd opgericht. Het pamflet werd op 3 oktober 1966 gepresenteerd door acht jonge 
sociaaldemocraten en was een aanklacht tegen het behoudende en onherkenbare pro-
fiel van de pvda. Vooral het feit dat de partij een jaar eerder, na de val van het cen-
trumrechtse kabinet-Marijnen, zonder nieuwe verkiezingen af te dwingen in zee was 
gegaan met de kvp, stuitte Nieuw Links tegen de borst. Dat vond dat de partij radicaler 
moest worden en dat ze de kloof met de vervreemde kiezer weer moest dichten. Tevens 
streefde Nieuw Links een ‘wisseling van de wacht’ na: het was tijd dat het establishment 
afzwaaide en een nieuwe generatie de partij ging leiden.

Meer dan de andere bundel pretendeert 10 over rood 50 jaar later de historische 
balans op te maken. De auteurs onderzoeken het ontstaan, de opkomst en de evolutie 
van de vernieuwingsbeweging. Vijf auteurs (redacteuren inbegrepen) beschrijven van-
uit verschillende invalshoeken de geschiedenis van Nieuw Links. Uit deze essays wordt 
vooral duidelijk hoezeer Nieuw Links, door zich niet af te splitsen maar juist onderdeel 
van de partij te blijven, de politieke geschiedenis van de pvda heeft beïnvloed. Politi-
coloog Philip van Praag betoogt dat de beweging tot in de jaren tachtig in grote mate 
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het programmatische profiel van de partij bepaalde en Hietland laat zien dat veel leden 
of sympathisanten van de rebellengroep het uiteindelijk schopten tot partijbestuurder, 
burgemeester of minister. Alleen de positie van partijleider bleef buiten bereik: Joop 
den Uyl bleef dit tot 1986. Dat Nieuw Links terdege gebruikmaakte van nieuwe vormen 
van politieke communicatie blijkt uit het essay van mediahistoricus Huub Wijfjes, die 
laat zien dat Nieuw Links via informele netwerken de inhoud van verschillende tv- en 
radioprogramma’s van de vara wist te beïnvloeden. 

In het tweede deel zijn bijdragen van Nieuw Linksers zelf opgenomen, onder wie 
Jan Nagel, Tom Pauka, Hans van der Doel en André van der Louw, die een interes-
sante aanvulling vormen op de meer academische essays uit het eerste deel. Hierbij 
is de redactie creatief te werk gegaan, want in het geval van reeds overleden Nieuw 
Linksprominenten (zoals Van der Doel en Van der Louw) hebben zij ervoor gekozen 
eerdere geschriften op te nemen. Dit is prijzenswaardig, want juist het contrast tus-
sen de verschillende terugblikken maakt duidelijk hoezeer het succes van Nieuw Links 
betwist kan worden. Van der Louw, die in de loop der jaren uitgroeide tot de officieuze 
leider van de beweging, beschrijft hoe hij de pvda om wist te vormen tot een heuse 
actiepartij, Nagel rept van een ‘politiek-ideologisch avontuur dat slaagde’, terwijl Arie 
van der Hek en Arie van der Zwan, ook Nieuw Linksers van het eerste uur, vooral 
cynisch zijn over de manier waarop machtsvorming uiteindelijk de programmatische 
ontwikkeling overschaduwde. In een reeds eerder geschreven terugblik deelt Van der 
Doel deze zienswijze, wanneer hij weemoedig te kennen geeft dat zich – anno 1976 – 
nog maar één echte Nieuw Linkser in het pvda-bestuur bevindt: ‘Zijn naam is Joop 
den Uyl.’

De malaise waarin de pvda zich halverwege de jaren zestig bevond, vertoont gelij-
kenissen met die van nu: ook nu ziet zij regeringsdeelname vertaald in teruglopende 
electorale steun en ook nu rijst de vraag hoe zij zichzelf opnieuw kan uitvinden. Haalt 
de pvda 2025? is dan ook de titel van een kleine essaybundel die twee maanden voor 
de Tweede Kamerverkiezingen verscheen onder redactie van partijmastodont Bram 
Peper. Negen politiek commentatoren – sommigen uitgesproken sociaaldemocraat, 
anderen allerminst – reflecteren in korte bijdrages op de toekomst van de pvda. De 
teneur is een stuk minder stoutmoedig dan 10 over rood dat vijftig jaar eerder was. De 
meeste auteurs lijken vooral te berusten in het gegeven dat de partij door zal leven als 
een van de middelgrote partijen op links, terwijl enkelen überhaupt geen toekomst 
meer zien voor de sociaaldemocratie.

 
Fons Meijer
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SIGNALEMENTEN*

Joan Derk van der Capellen tot den Pol, Aan het Volk van Nederland, ingeleid door 
Ewout Klei, met een voorwoord van Theodor Holman en een epiloog van Geerten 
Waling; Elseviers Politieke Bibliotheek deel 18 (Elsevier boeken; Amsterdam 2016) isbn 
9 789035 253032, 180 p., prijs: € 12,95

Bij Elsevier is vorig jaar een heruitgave verschenen van het beroemdste pamflet uit de 
geschiedenis van de Bataafse revolutie: het pleidooi van patriot Joan Derk van der Capel-
len uit 1781 voor politieke hervormingen op de grondslag van vrijheid van meningsuiting 
en volkssoevereiniteit. Met dank aan Pim Fortuyn mag Neerlands eerste populist zich 
al enige tijd verheugen in hernieuwde belangstelling. De historicus Ewout Klei biedt de 
benodigde context om Van der Capellens ideeën in zijn tijd te begrijpen: de patriot van 
stand was zowel oud als nieuw, hij was hervormingsgezind en uiterst kritisch op de stad-
houderspolitiek, hij dacht afwijkend maar niet radicaal. Zijn ‘Volk’ bestond uit lieden 
die verstand hadden van politiek, niet het ‘grauw’. Klei fileert kundig alle ahistorische 
en ongefundeerde pogingen tot toe-eigening. Dat wil niet zeggen dat we ons hart niet 
kunnen ophalen aan Van der Capellens pamflet, dat in sommige opzichten zo mooi ver-
woordt wat wij nu als westerse, democratische waarden erkennen. (ch)

Christiaan Snouck Hurgronje, Nederland en de islam, ingeleid door Constanteyn Roe-
lofs, Elseviers Politieke Bibliotheek deel 19 (Elsevier boeken; Amsterdam 2016) isbn  
9 789 035 253049, 232 p., prijs: € 14,95

Eveneens dankzij Elsevier is in het najaar van 2016 een bundel met een viertal voor-
drachten over Nederland en de islam uit 1911 van de arabist en islamkenner Christiaan 
Snouck Hurgronje (1857-1936) aan de vergetelheid ontrukt. Ook Snouck Hurgronje 
werd in periode-Fortuyn in de media aangehaald, vanwege de actualiteit van zijn 
analyse van de omgang met islamitisch fundamentalisme. De historicus Constan-
teyn Roelofs maakt in zijn even vlotte als polemische inleiding geheel in de geest van 
Elsevier, gehakt van de linkse, postkoloniale en postmodernistische moraalridders die 
Snouck de afgelopen jaren in een foute hoek hebben geplaatst. Roelofs maakt duidelijk 
waarom Snoucks teksten het verdienen op hun eigen merites te worden beoordeeld: in 
kraakheldere taal ontrafelde hij de complexiteit van de islamitische cultuur, van hoog 
tot laag. Wie Snouck in zijn kamp hoopt te kunnen trekken zij gewaarschuwd: ‘Wie 
zich bij de behandeling van die problemen [de spanningen tussen Oost en West, ch] 
niet weet te verheffen boven het kleinzielige partijleven van onze vaderlandse politiek, 
die blijft er af ’ (p. 43). (ch)

* Deze signalementen zijn van de hand van Anne Bos, Jan Willem Brouwer, Leon van Damme, 
Carla Hoetink, Rowin Jansen, Alexander van Kessel, Hilde Reiding en Margit van der Steen.
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Bram Gerrits, Van fractie-assistent tot minister-president. Een survivalgids voor politici 
(Haystack; Zaltbommel 2016) isbn 978 94612 6193 9, 199 p., € 19,95 

Aan de vooravond van verkiezingsjaar 2017 verscheen deze ‘Help, ik word volksvertegen-
woordiger’-gids van de hand van Bram Gerrits, tekstschrijver en actief lid van Groen-
Links. De oorsprong is autobiografisch: toen Gerrits in 2003 de lokale politiek inrolde, 
eerst als fractieassistent en vervolgens als duoraadslid, zou hij graag een boekje hebben 
gehad over de ongeschreven regels van de politiek. Dat ligt er nu, gebaseerd op zijn eigen 
ervaringen en interviews met politici. Onbedoeld bieden deze ook een aardige inkijk 
in de taakopvatting van een nieuwe generatie volksvertegenwoordigers, die duidelijk 
veel belang hechten aan hun publieke imago. Wie de ins en outs van het werken in een 
gemeenteraad of Tweede Kamer wil leren, moet elders te rade gaan: deze survivalgids 
gaat vooral over hoe te slagen als partijpoliticus in een vertegenwoordigend ambt. De 
vraag hoe je het vervolgens tot minister-president kunt schoppen, blijft spijtig genoeg 
onbeantwoord. Gerrits moet dat natuurlijk ook nog eerst zelf ontdekken. (ch) 

Daniël Boomsma, De keuze van d66. Toespraken, pamfletten en beschouwingen uit 50 jaar 
partijgeschiedenis (Uitgeverij Boom; Amsterdam 2016) isbn 978 90 587 5663 3, 399 p., 
prijs: € 24,90

‘Bij ons staat Lazarus vaker op uit de dood’, zei d66-campagneleider Ernst Bakker eens. 
In deze jubileumbundel is een canon aan teksten uit de bewogen geschiedenis van d66 
bijeengebracht. De vijftig jaar van het bestaan is in zes tijdvakken opgedeeld, ieder tijd-
vak is voorzien van een zeer korte inleiding, gevolgd door een selectie van teksten die 
de auteur relevant achtte voor het gedachtegoed van d66 of veelzeggend vond voor de 
periode. Ook de rede over een partijloze democratie (‘In het rijk der stervende olifan-
ten’) die Jan Vis uitsprak bij de presentatie van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 
in 2000 is opgenomen. (ab)

John Jansen van Galen, De gouden jaren van het linkse levensgevoel. Het verhaal van 
Vrij Nederland (Balans; Amsterdam 2016) isbn 978 94 600 3097 0, 494 p., prijs: € 27,50

Dit is een leesbare, vooral persoonlijke geschiedenis van de hoogtijdagen van het week-
blad Vrij Nederland. De auteur komt helaas niet toe aan het beantwoording van zijn 
hoofdvraag: hoe is het mogelijk dat vn in de jaren zestig en zeventig tolk en geweten van 
‘links’ is geworden en die positie weer verspeelde vanaf het begin van de jaren tachtig? 
Niet de Nederlandse politiek, maar de individuele geschiedenis van de medewerkers en 
de sfeer op de redactie staan centraal. Dat levert mooie hoofdstukken op, onder meer over 
de werkwijze van ster-interviewster Bibeb, de onthullingsjournalistiek waarin ‘de macht’ 
werd gecontroleerd en het kleurkatern waarin Gerard van Westerloo cum suis vanaf 1977 
met diepgravend onderzoek ‘de geschiedenis van onze tijd’ wilden schrijven. (jwb)
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Adinda Akkermans en Roos Menkhorst, Bibeb. Biechtmoeder van Nederland (Querido; 
Amsterdam 2017) isbn 978 90 214 0655 8, 139 p., prijs: € 17,99

Het is de verdienste van de publicatie Bibeb. Biechtmoeder van Nederland dat de legen-
darische journaliste Bibeb weer even aan de vergetelheid is ontrukt. Bibeb (pseudo-
niem van Elisabeth Maria Lampe-Soutberg) was een vernieuwer. In de vorm van tal-
loze interviews schreef ze als het ware een collectieve biografie van de spraakmakende 
elite in de jaren zestig, zeventig en tachtig. Uren-, soms dagenlang interviewde ze 
kunstenaars en politici tot over de meest intieme kwesties aan toe. Zo kon ze de mens 
achter de politicus zichtbaar maken, iets wat in de jaren zestig en zeventig innovatief 
was en bijzonder goed aansloeg. Maar wie Bibeb eigenlijk zelf was, bleef in nevelen 
gehuld. Helaas is daar met deze anekdotische levensschets, geschreven door de jonge 
journalisten Adinda Akkermans en Roos Menkhorst, niet veel verandering in geko-
men. (mvds)

Mathieu Segers, Europa en de terugkeer van de geschiedenis (Prometheus; Amsterdam 
2016) isbn 978 90 351 4490 3, 169 p., prijs: € 17,95
 
De eurocrisis, oorlog in Oekraïne, de vluchtelingenstroom en het Brexit-referendum: 
de afgelopen jaren heeft Europa de ene na de andere crisis te verwerken gekregen. 
Politicoloog Mathieu Segers schreef erover in Het Financieele Dagblad. Een selectie 
van zijn columns is in dit boek opnieuw uitgebracht. De auteur waarschuwt terecht 
dat de analyses gebaseerd zijn op momentopnames, ‘inclusief de misschattingen en 
dwaallichten’ die daarbij horen. De stukken tonen nog eens hoe snel en verrassend 
de ontwikkelingen zich voltrokken. Wat precies ‘de terugkeer van de geschiedenis’ 
inhoudt, wordt niet helemaal duidelijk. Moet de conclusie niet luiden dat de geschie-
denis nimmer uit Europa was vertrokken? (jwb)

P. Reinders, ‘Steeds voor alle arbeiders aanspreekbaar’. Sam van den Bergh (1864-1941) 
grootindustrieel (Uitgeverij Balans; Amsterdam) isbn 978 600 3182 3, 365 p., prijs:  
€ 35,00

De historicus Pim Reinders heeft de biografie van een van de grondleggers van het 
wereldconcern Unilever terecht als ondertitel meegegeven: ‘grootindustrieel’. Hoewel 
Sam van den Bergh als lid van de gemeenteraad van Rotterdam (1897-1905), daarna 
als lid van de Tweede Kamer voor de Liberale Unie (1905-1909) en tot slot als lid 
van de Eerste Kamer voor de Liberale Staatspartij (1923-1938) dus ook kon bogen op 
een politieke carrière, was hij voor alles zakenman en niet zozeer politicus. Van den 
Bergh voelde zich in de Eerste Kamer duidelijk het meest op zijn plaats. ‘De Eerste 
Kamer kan ik bolwerken: voel me daar als koopman op mijn plaats’, zo zou hij later 
zelf zeggen (p. 182). Daar verdedigde hij als grootindustrieel met verve de handels- en 
industriebelangen. Hij voerde daarbij niet alleen het woord als het ging om grote 
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thema’s zoals de wenselijkheid van een Rijn-Schelde-verbinding, maar ook als het 
ging om knelpunten op lokaal niveau. Doel van de biografie was het schrijven van een 
‘portret van een veelzijdig man levend in een tijdperk dat bol stond van turbulente 
politieke, sociale en economische ontwikkelingen’ (p. 9). En daar is de auteur prima 
in geslaagd. (lvd)

Miriyam Aouragh e.a., Mohamed Rabbae. Strijd voor rechtvaardigheid (LetterRijn; 
Leidschendam 2016) isbn 978 94 918 7535 9, 150 p., prijs: € 14,50

Dit is een vriendenboek voor Mohamed Rabbae die in 2014 door een zware hersen-
bloeding werd getroffen. Rabbae verwierf in de jaren tachtig bekendheid als voorman 
van wat toen nog het Nederlands Centrum Buitenlanders heette. Hij was voor Groen-
Links de eerste allochtone lijsttrekker van een gevestigde politieke partij. Als Kamerlid 
maakte hij deel uit van de enquêtecommissie over de irt. In dit boek geven politici, 
wetenschappers en activisten hun visie op Rabbae’s werk door de jaren heen, o.a. met 
bijdragen van Ina Brouwer, Bas de Gaay Fortman en Ties Prakken. Thom de Graaf 
noemt Mohamed Rabbae ‘het toonbeeld van de veelkleurige samenleving met behoud 
van de eigen culturele identiteit. Hij is een van de meest geslaagde voorbeelden van de 
multiculturele samenleving – voordat het een scheldwoord was.’ (jwb)

Jan de Vetten, In de ban van goed en fout. De bestrijding van de centrumpartij en centrum-
democraten (1980-1998) (Prometheus; Amsterdam 2016) isbn 9 789035 144514, 368 p., prijs: 
€ 22,95

Eindelijk is daar dan een serieuze historische studie naar het ‘fenomeen’ Hans Janmaat, 
gebaseerd op veelomvattend archiefonderzoek. Uiterst systematisch analyseert De Vet-
ten de bestrijding van de cp en cd binnen en buiten het parlement, alsook de tegen-
reacties van Janmaat cum suis. Waardevol is ook het perspectief dat De Vetten hier en 
daar biedt op de omgang met vergelijkbare partijen elders in West-Europa, voor wie 
dacht dat ‘onze Janmaat’ een uniek geval was. Door zijn systematiek valt De Vetten 
wel een beetje in de valkuil van het uitvlakken van toeval en chaos. Uit zijn bijna sche-
matische historische reconstructie rijst het beeld dat overheid, gevestigde politiek en 
maatschappelijke groeperingen vanaf dag één ‘strategisch’ en doelbewust aan bestrij-
ding van Janmaat werkten. Het tegendeel was eerder waar. Het meeste verzet vond ad 
hoc plaats en in klein verband, gedreven door een diep gevoeld ‘we moeten toch iets 
doen’. Dat leidde ook tot – zo vinden wij nu misschien – kinderachtige reacties, van 
het weigeren van een uitgestoken hand tot het hinderlijk heen en weer paraderen in de 
vergaderzaal als Janmaat sprak. Achteraf mag dat een strategie van negeren en isoleren 
worden genoemd, in eerste aanleg wijst het vooral op het grote ongemak en de onze-
kerheid in de omgang met Janmaat en zijn collega’s. Omgekeerd gold dat overigens net 
zo, en dat laat De Vetten met prachtige insidersverhalen zien. (ch) 
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Koen Damhuis, Wegen naar Wilders. pvv-stemmers in hun eigen woorden (Uitgeverij 
De Arbeiderspers; Amsterdam 2017) isbn 978 90 295 1147 6, 191 p., prijs: € 19,99 
 
In de media worden pvv-kiezers vaak min of meer over één kam geschoren met ‘tok-
kies’ of ‘boze witte mannen’. In werkelijkheid is de pvv-aanhang echter helemaal niet 
zo eenvormig, stelt Koen Damhuis in zijn boek Wegen naar Wilders. Er zijn drie hoofd-
stromen onder de aanhangers te onderscheiden. De eerste groep bestaat uit burgers in 
een zwakkere maatschappelijke positie die vinden dat ze te weinig krijgen. De tweede 
groep wordt gevormd door burgers die door hard werken zijn opgeklommen. Zij kie-
zen juist voor de pvv omdat ze vinden dat ze relatief te veel moeten geven. Tot slot 
is nog een derde groep te onderscheiden van radicaal conservatieve kiezers die zich 
vooral zorgen maken over de bedreiging van Nederlandse waarden door de islam en 
de Europese Unie. Wilders zelf kan volgens Damhuis tot deze groep worden gerekend, 
want hem is het vooral te doen om de bestrijding van de islam. Sociaaleconomische 
thema’s zijn voor Wilders ‘eerder een electoraal middel dan een politiek doel’ (p. 177), 
waarmee hij pragmatisch omspringt om brede groepen aan zich te binden. (hr)

Meindert Fennema, Geert Wilders. Tovenaarsleerling (vierde uitgebreide druk; Prome-
theus; Amsterdam 2016) isbn 978 90 351 4493 4, 320 p., prijs: € 11,99

Fennema, emeritus-hoogleraar Politieke Theorie aan de Universiteit van Amsterdam, 
heeft zich ontwikkeld tot een kenner van (radicaal-)rechtse politieke partijen in Neder-
land. Zijn in 2010 verschenen portret van Wilders kreeg zowel waardering als hoon – dat 
laatste vooral uit academische hoek, vanwege de beperkte verantwoording van de inhoud. 
In een nieuwe druk brengt Fennema de beschrijving van Wilders’ carrière up-to-date, 
onder meer met drie nieuwe hoofdstukken over de periode vanaf 2010. Bij gebrek aan 
medewerking van Wilders zelf is het relaas van Fennema wellicht het maximaal haal-
bare, maar deze versie zal de wetenschappelijke critici evenmin tevredenstellen, mede 
vanwege de talrijke slordigheden (p. 237: begin september 2010 was Opstelten al een 
maand informateur, niet Lubbers). (avk)

Bas Haan, De rekening voor Rutte. De Teevendeal, het bonnetje en de politieke prijs voor 
leugens (Prometheus; Amsterdam 2017) isbn 978 90 446 3238 5, 241 p., prijs: € 18,99 

Onderzoeksjournalist Bas Haan (Nieuwsuur) betwist in dit boek de claim van premier 
Rutte dat er op ‘geen enkele manier een beleid [is] geweest om dingen toe te dekken’ 
inzake de zogeheten ‘Teevendeal’. De informatievoorziening over deze deal, die werd 
gemaakt in 2001 door toenmalig Officier van Justitie Fred Teeven met drugshandelaar 
Cees H., bracht het kabinet-Rutte ii en het ministerie van Veiligheid en Justitie ernstig in 
verlegenheid, niet in de laatste plaats omdat Haans speurwerk aantoonde dat de Kamer 
verschillende malen het bos in was gestuurd. Vier vvd’ers zagen zich genoodzaakt hun 
ambt te verlaten. Haan slaagde er echter niet in ook Rutte van zijn post te krijgen. (ab)
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Sheila Sitalsing, Mark. Portret van een premier (Amsterdam, Prometheus, 2016) isbn 
978 90 446 3059 6, 198 p., prijs: € 7,50

‘Hij doet zelden aan dingen groot maken, of belangrijk,’ schrijft Sheila Sitalsing in haar 
luchtige en vlot geschreven portret van de man die inmiddels twee kabinetten op zijn 
naam heeft staan, waarvan het tweede het langstzittende van na 1945 is. Met deze stijl 
blijft de scherpzinnige journaliste dicht bij haar hoofdpersoon. Mark. Portret van een 
premier lijkt immers niet te gaan over iemand met een zeer uitzonderlijke (politieke) 
loopbaan. Brandende ambitie, een bijzondere motivatie of een sterke Wille zur Macht 
lijken niet aan de orde. Dat is ontregelend en laat de lezer in verwondering achter. 
Waarom wil Mark Rutte minister-president worden? En waarom wil hij, om zijn eigen 
woorden te gebruiken, vasthouden aan dit ‘baantje’? De lezer komt er niet echt achter. 
Misschien ligt het antwoord wel in de toelichting op zijn stijl. ‘Kleinmaken heeft een 
functie: het ontslaat de spreker van de verplichting tot handelen’, zo laat Sitalsing weten 
(p. 131). De vraag dringt zich op of zij niet gedacht heeft: als ik het klein houd, ben ik 
ontslagen van de verplichting een groot boek over Rutte te schrijven? (mvds)

Marc Oosterhout, De kunst van het kiezen. Elke partij kan de verkiezingen winnen (Uit-
geverij Lias; Amsterdam 2017) isbn 978 90 8803 086 4, 335 p., prijs: € 19,95 

‘Merkendeskundige’ Marc Oosterhout behandelt in zijn opvallend vormgegeven boek 
de strategie van de zeven grootste politieke partijen door hun programma’s en kern-
waarden te beschouwen als een product dat aan de man – de kiezer – moet worden 
gebracht. Hij stelt dat partijen leeglopen omdat zij uit het oog zijn verloren waarom zij 
ooit zijn opgericht. De remedie: naar het voorbeeld van succesvolle merken als Albert 
Heijn en Apple een scherpe ‘merkmissie’ formuleren. Als denkoefening is het een inte-
ressant experiment, al lijkt het voorbij te gaan aan het feit dat merken, net als partijen, 
trendgevoelig zijn en dus evengoed ups-and-downs kennen. (ab)

Tom van der Meer, Niet de kiezer is gek (Uitgeverij Unieboek/Het Spectrum; Houten 
2017) isbn 978 90 00 35274 6, 143 p., prijs: € 12,50

‘Niet de kiezer is het vertrouwen in de politiek verloren; de politiek lijkt eerder het 
vertrouwen in de kiezer verloren’ (p. 45). Hoewel de alarmistische berichtgeving van 
de laatste jaren het tegendeel suggereert, wijst niets er volgens hoogleraar Politicologie 
en publicist Tom van der Meer op dat er sprake is van een crisis in de Nederlandse 
democratie, en zeker niet in het gedrag van kiezers. De electorale volatiliteit moet vol-
gens de auteur niet geïnterpreteerd worden als een signaal van crisis, maar als teken dat 
burgers de mogelijkheden benutten die ons stelsel hun biedt. Het juiste antwoord op 
de kritische houding en veranderlijke stemgedrag van burgers is een verandering van 
de verouderde bestuurscultuur. Politieke partijen moeten zich duidelijker ideologisch 
profileren en daartoe durven te kiezen voor stembusakkoorden en minderheidskabi-
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netten die de kiezer duidelijkheid bieden. De lange zoektocht naar een meerderheids-
coalitie die op de verkiezingen van maart 2017 volgde, is precies het tegenovergestelde 
van wat deze auteur bepleit. (hr)

Huub Dijstelbloem, Het huis van Argus. De wakende blik in de democratie (Uitgeverij 
Boom; Amsterdam 2016) isbn 978 90 8953 870 3, 237 p., prijs: € 20 

De afgelopen decennia hebben zich in het openbaar bestuur en de verhouding tussen 
staat en burger ingrijpende wijzigingen voorgedaan, die volgens filosoof Huub Dijstel-
bloem vragen om een andere vorm van democratie dan die waaraan we gewend zijn. 
Het gangbare, ‘vocale’ model van inspraak via parlement en klassieke inspraakorga-
nisaties – waarin het accent sterk ligt op de stem en het spreken – zou plaats moeten 
maken voor een ‘oculair’ model, waarin de waakzame blik, controle en verbeelding 
centraal staan. De hoofdstukken (deels al eens eerder gepubliceerd) nodigen de lezer 
uit op een andere manier naar democratie te kijken, maar meer dan contouren en alge-
mene uitgangspunten levert het boek niet op. Onduidelijk blijft bijvoorbeeld wat de 
rol van het parlement eigenlijk zou zijn in dit ‘oculaire’ model. Hoewel hij dit nergens 
expliciet stelt, wekt Dijstelbloem de indruk het parlement eerder te beschouwen als 
een te controleren dan als een controlerende instantie (p. 196). Een vervolgboek van 
deze interessante auteur zou waardevol kunnen zijn. (hr)

Geerten Waling, Zetelroof. Fractiediscipline en afsplitsing in de Tweede Kamer 1917-2017 
(Vantilt; Nijmegen 2017) isbn 978 94 600 4314 7, 231 p., prijs: € 19,95

De historicus Geerten Waling analyseert de spanning tussen het individuele mandaat 
van Kamerleden enerzijds (‘De leden stemmen zonder last’) en fractiediscipline en 
loyaliteit aan de partij anderzijds. Tien gevallen van afsplitsing passeren in dit boek de 
revue – van de eerste ‘zetelrover’ Henri van Groenendael, die in 1919 de katholieke frac-
tie verliet (maar in de Kamer bleef), tot de laatste, Jacques Monasch, die in 2016 uit de 
pvda stapte. Waling betoogt dat fractieafsplitsingen een verheugend verschijnsel zijn: 
zij waarborgen het open debat en vrijwaren de politiek van ongebreidelde partijmacht. 
Het fraai uitgegeven boek is meer een essay dan een historische studie. Opmerkelijk is 
dat een van de hoogtepunten uit ‘honderd jaar zetelroof ’ – de golf afsplitsingen in de 
jaren 1966-1971 – geheel buiten beschouwing blijft. (jwb)

Bas en Olivier de Gaay Fortman, De Grondwetwijzer. Voor democratisch debat en politieke 
praktijk (Prometheus; Amsterdam 2017) isbn 978 90 446 3332 0, 158 p., prijs: € 10,00

Bezien vanuit de politieke beschaving was 2016 een annus horribilis, zo stellen Bas en 
Olivier de Gaay Fortman. Het Oekraïne-referendum, de Brexit en de uitslag van de 
Amerikaanse presidentsverkiezingen zetten de parlementaire democratie en de rechts-
staat onder zware druk. Volgens de auteurs is het dan ook de hoogste tijd om onze uit 
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balans geraakte samenleving weer politieke structuur te geven. ‘Grondwetactivisme’ 
moet stabiliteit doen terugkeren en berusting doorbreken, constitutioneel bewustzijn 
een bindmiddel vormen tegen de ‘verrommeling’ van de verhoudingen tussen burgers, 
politiek en staat. In tabelvorm worden in deze publicatie de verkiezingsprogramma’s 
van politieke partijen getoetst aan de belangrijkste grondwettelijke principes. Die toets 
stemt bepaald niet vrolijk. (rj)
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‘Het volk’ in Nederlandse parlemen-
taire debatten

1 Het lemma ‘Volk, Nation, Nationalis-
mus, Masse’ voor de periode 1750-1850 
uit het Duitse begripshistorische project 
Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches 
lexicon zur politisch-sozialen Sprache in 
Deutschland (deel 7, Stuttgart 1992) telt 
bijvoorbeeld al bijna 300 pagina’s.

2 Voor een heldere uiteenzetting van de 
verschillende aspecten van het volks-
begrip, zij het voor de Britse en Ameri-
kaanse contexten, zie Margaret Canovan, 
The People (Cambridge en Malden 2005).

3 Joris Oddens, Pioniers in schaduwbeeld. 
Het eerste parlement van Nederland 1796-
1798 (Nijmegen 2012) p. 11-12. Voor een 
recent overzichtswerk zie: J.Th.J. van den 
Berg en J.J. Vis, De eerste honderdvijf-
tig jaar. Parlementaire geschiedenis van 
Nederland, 1796-1946 (Amsterdam 2013).

4 Mart Rutjes, Door gelijkheid gegrepen. 
Democratie, burgerschap en staat in Neder-
land 1795-1801 (Nijmegen 2012) p. 69-83.

5 Voor klassieke studies over het represen-
tatiebegrip, zie Hanna Fenichel Pitkin, 
The Concept of Representation (Berkeley 
en Los Angeles 1967); Bernard Manin, The 
Principles of Representative Government 
(Cambridge 1997); Frank Ankersmit, Poli-
tical Representation (Stanford 2002).

6 L. de Gou (red.), Het ontwerp van con-
stitutie van 1797. De behandeling van het 
plan van constitutie in de nationale verga-
dering (Den Haag 1983-1985, drie delen) i, 
p. 39-40.

7 Voor het (on)gelijkheidsdenken in de con-
text van de Verlichting zie: Siep Stuurman, 
De uitvinding van de mensheid. Korte wereld-
geschiedenis van het denken over gelijkheid en 
cultuurverschil (Amsterdam 2010).

8 Rutjes, Door gelijkheid gegrepen, p. 157-
160.

9 Dagverhaal der Handelingen van de Nati-
onaale Vergadering representeerende het 
volk van Nederland (Den Haag 1796-1798, 

negen delen) i, p. 259.

10 Bart Verheijen, Nederland onder Napo-
leon. Partijstrijd en natievorming 1801-1813 
(Nijmegen 2017) p. 295.

11 J.H. van der Palm, Geschied- en redekun-
dig gedenkschrift van Nederlands herstel-
ling in den jare 1813 (ed. Zutphen 1909) p. 
30, geciteerd in: N.C.F. van Sas, De meta-
morfose van Nederland. Van oude orde 
naar moderniteit 1750-1900 (Amsterdam 
2005) p. 345.

12 Remieg Aerts, ‘Een staat in verbou-
wing. Van republiek naar constitutioneel 
koninkrijk 1780-1848’ in: Remieg Aerts, 
Herman de Liagre Böhl, Piet de Rooy 
e.a., Land van kleine gebaren. Een poli-
tieke geschiedenis van Nederland 1780-1990 
(tweede herziene druk, Nijmegen 2013) p. 
15-110, aldaar p. 77.

13 Jeroen van Zanten, Schielijk, Winzucht, 
Zwaarhoofd en Bedaard. Politieke discussie 
en oppositievorming 1813-1840 (Amster-
dam 2004) p. 49-50.

14 Grondwet 1815, artikel 77.
15 Janneke Weijermars, ‘Eén enig volk. Socia-

biliteit onder Willem i’, in: Remieg Aerts 
en Gita Deneckere (red.), Het (on)verenigd 
Koninkrijk 1815-1830-2015. Een politiek expe-
riment in de Lage Landen (Rekkem 2015) p. 
119-129, aldaar p. 124.

16 Remieg Aerts en Gita Deneckere, ‘Inlei-
ding’, in: Het (on)verenigd Koninkrijk, p. 
9-22, aldaar p. 11-12.

17 Remieg Aerts en Henk te Velde, ‘De taal 
van het nationaal besef, 1848-1940’ in: 
N.C.F. van Sas (red.), Vaderland. Een 
geschiedenis van de vijftiende eeuw tot 1940 
(Amsterdam 1999) p. 391-454, aldaar p. 
394.

18 Ibidem, p. 414-419.
19 Ibidem, p. 418-421.
20 Erie Tanja, Goede politiek. De parlemen-

taire cultuur van de Tweede Kamer, 1866-
1940 (Amsterdam 2010) p. 60-61.

21 Henk te Velde, ‘Staten-Generaal en parle-
ment. De welsprekendheid van de Tweede 
Kamer’ in: Remieg Aerts e.a. (red.), In dit 
Huis. Twee eeuwen Tweede Kamer (Amster-
dam 2015) p. 167-193, aldaar p. 169, 173.
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22 Jasper Loots, Voor het volk, van het volk. 
Van districtenstelsel naar evenredige verte-
genwoordiging (Amsterdam 2004) p. 49.

23 Canovan, The People, p. 39.
24 Van Sas, Metamorfose, p. 586-589.
25 Aerts en De Haan, ‘Nationaal besef ’, p. 

452.
26 Voor de rol van deze nieuwe partijen, zie 

Koen Vossen, Vrij vissen in het Vondelpark. 
Kleine politieke partijen in Nederland 1918-
1940 (Amsterdam 2003).

27 Herstel en vernieuwing. Radiotoespraken 
van H.M. Koningin Wilhelmina en Z. Ex. 
Prof.Ir. W. Schermerhorn, minister-pre-
sident, op 27 juni 1945 (1945) p. 8. In de 
toespraken wordt ‘volk’ 41 keer gebruikt, 
naast vele verwijzingen naar ‘volksbe-
staan’, ‘volksleven’, ‘volksopvoeding’ etc.

28 Nele Beyens, Overgangspolitiek. De strijd 
om de macht in Nederland en Frankrijk 
na de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 
2009) p. 290-291.

29 Citaat pvda-woordvoerder Corry Tende-
loo, htk 1949-1950, p. 1955-1957, geciteerd 
in: Anne Bos en Johan van Merriënboer, 
‘Van het dorp van Romme naar het grote 
bedrijf van Vondeling. Professionalisering 
van het democratisch proces’, in: Aerts 
e.a., In dit Huis, p. 383-409, aldaar p. 393.

30 Wim de Jong, Van wie is de burger? 
Omstreden democratie in Nederland, 1945-
1985 (dissertatie Radboud Universiteit 
Nijmegen 2014) p. 303.

31 Het aantal treffers van ‘het Nederlandse 
volk’ in de htk daalde van 1304 in de jaren 
1950, naar 658 in de jaren 1960 en daarna 
gestaag verder naar 178 treffers in de jaren 
1990. ‘Ons volk’ werd in de jaren 1950 nog 
in 1438 verslagen aangehaald, in de jaren 
1960 nog in 694 en in de jaren 1990 nog 
slechts in 34 verslagen.

32 De Jong, Van wie is de burger?, p. 26-27.
33 Het gebruik van ‘de kiezer’ steeg van 55 

keer in de jaren 1950 tot 197 keer in de 
jaren 1980; ‘de burger’ van 633 keer in de 
jaren 1950 tot 2619 keer in de jaren 1980.

34 Piet de Rooy, Ons stipje op de waereldkaart. 
De politieke cultuur van modern Neder-

land (tweede herziene druk; Amsterdam 
2014) p. 276-278.

35 Jan-Werner Müller, What is Populism? 
(Philadelphia 2016) p. 19-20.

36 Rudy Andeweg en Jacques Thomassen, 
Binnenhof van binnenuit. Tweede Kamer-
leden over het functioneren van de Neder-
landse democratie (Den Haag 2007) p. 
13-20.

37 Zie onder meer Mark Bovens en Anchrit 
Wille, Diplomademocratie. Over de span-
ning tussen meritocratie en democratie 
(Amsterdam 2011); Armèn Hakhver-
dian en Wouter Schakel, Nepparlement? 
Een pleidooi voor politiek hokjesdenken 
(Amsterdam 2017).

Verzoekschriften aan het Bataafse 
parlement

1 Ik heb voor dit artikel dankbaar gebruik-
gemaakt van onderzoek van Jos Boelen, 
Maartje Dingemans, Thomas Elbersen, 
Tim Kerkhofs, Jesse Kromhout, Jana 
Moje en Floor van Wijk, dat zij in het aca-
demisch jaar 2016/2017 hebben verricht 
als studenten van de Leidse collegereeks 
Mondige Burgers. Petities van Smeekschrift 
tot Burgerinitiatief. 

2 In de revolutionaire fase tussen januari en 
augustus 1798 werden nog verschillende 
andere titels gebruikt. Zie hierover uitvoe-
riger: Joris Oddens, Pioniers in schaduw-
beeld. Het eerste parlement van Nederland 
1796-1798 (Nijmegen 2012); idem, ‘Zoeken 
naar eendracht. Parlementaire vertegen-
woordiging in Nederland tot 1815’, in: 
Remieg Aerts e.a. (red.), In dit Huis. Twee 
eeuwen Tweede Kamer (Amsterdam 2015) 
p. 253-277, in het bijzonder p. 256-257.

3 Minder centraal in deze bijdrage staan de 
behandeling van de verzoekschriften door 
het parlement en de vraag hoe politici en 
opiniemakers tegen de verzoekschriften 
aankeken. Daaraan besteed ik elders wel 
aandacht: Oddens, Pioniers in schaduw-
beeld, p. 161-165; idem, ‘Making the Most 
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of National Time: Accountability, Transpa-
rency, and Term Limits in the First Dutch 
Parliament (1796-1797)’, in: Joris Oddens, 
Mart Rutjes en Erik Jacobs (red.), The 
Political Culture of the Sister Republics, 
1794-1806. France, the Netherlands, Swit-
zerland, and Italy (Amsterdam 2015) p. 
120-121; idem, ‘The Greatest Right of Them 
All. The Debate on the Right to Petition in 
the Netherlands from the Dutch Republic 
to the Kingdom (c. 1750-1830)’, European 
History Quarterly, te verschijnen; Ivo Nieu-
wenhuis en Joris Oddens, ‘Using Satire in 
Historical Research. Comments on the 
Practice of Petitioning from the Dutch Age 
of Revolution (c. 1780-1800)’, Eighteenth- 
Century Studies, te verschijnen.

4 De loci classici aangaande het verzoek-
schrift in de Nederlandse geschiedenis 
zijn Henk van Nierop, ‘Political Parti-
cipation in Politics in the Dutch Repu-
blic’, in: Peter Blickle (red.), Resistance, 
Representation and Community (Oxford 
[etc.] 1997) p. 272-290; en J. Talsma, Het 
recht van petitie, verzoekschriften aan de 
Tweede Kamer en het ombudsmanvraag-
stuk. Nederland, 1795-1983 (Arnhem 1989). 
Geen van beide publicaties gaat (diep) in 
op de Bataafse tijd.

5 Zoals ook blijkt uit de bijdrage van Maar-
tje Janse elders in dit jaarboek.

6 Publicatie van de Nationale Vergadering, 
representeerende het volk van Nederland: 
Over het recht van voordragt, petitie of ver-
zoek (Den Haag 1796).

7 Zie Griet Vermeesch, ‘Professional Lob-
bying in Eighteenth-Century Brussels. 
The Role of Agents in Petitioning the 
Central Government Institutions in the 
Habsburg Netherlands’, Journal of Early 
Modern History 16 (2012) p. 101-103.

8 Nationaal Archief Den Haag (na), toe-
gangsnummer 2.01.01.01, Wetgevende 
Colleges (Wetg. Coll.), inv.nrs. 276-388. 
Mijn schatting baseer ik op een telling 
van alle verzoekschriften in de willekeurig 
gekozen inv.nrs. 281 en 371. Beide num-
mers bevatten circa 150 verzoekschriften.

9 na, toegangsnummer 1.01.02, Staten-Ge-
neraal, inv.nrs. 7992-8024; na, toegangs-
nummer 2.02.22, Tweede Kamer, inv.nrs. 
974-977.

10 J. van der Poel, De geschiedenis van het 
Nederlands fiscaal zegel, 1624-1954 (Deven-
ter [1954]) p. 131-37.

11 Talsma, Het recht van petitie, p. 15; Th. 
Van Riemsdijk, De griffie van hare hoog 
mogenden. Bijdrage tot de kennis van het 
archief van de Staten-Generaal der Ver-
eenigde Nederlanden (Den Haag 1885) 
p. 81-82; J. Roelevink, ‘“’t Welck doende 
etcetera”. Lobby bij de Staten-Generaal 
in de vroege zeventiende eeuw’, Jaarboek 
Geschiedkundige Vereniging Die Haghe 21 
(1990) p. 163.

12 Over deze commerciële praktijk heb ik 
een artikel in voorbereiding. 

13 na, Wetg. Coll., inv.nr. 276.
14 Ook elders in revolutionair Europa ont-

stonden voor verzoekschriften nieuwe 
conventies. Zie bijvoorbeeld Andreas 
Würgler, ‘Kontinuität und Diskontinuität 
zwischen Ancien Régime und Helveti-
scher Republik am Beispiel der Bittschrif-
ten’, in: Daniel Schläppi (red.) Umbruch 
und Beständigkeit. Kontinuitäten in der 
Helvetischen Revolution von 1798 (Bazel 
2009) p. 49-64.

15 Dagverhaal der handelingen van de Nati-
onaale Vergadering representeerende het 
Volk van Nederland […], 9 delen (Den 
Haag 1796-1798) viii, p. 212.

16 Oddens, Pioniers in schaduwbeeld, p. 299.
17 Zie bijvoorbeeld Willem Hessen, Judicieel 

formulier-boek van allerhande schriftuuren 
[…], 2 delen (Utrecht 1788).

18 Zie voor een overzicht van de bevoegd-
heden van de Staten-Generaal die aan-
leiding gaven tot verzoekschriften: Theo 
Thomassen, Instrumenten van de macht. 
De Staten-Generaal en hun archieven 1576-
1796, 2 delen (z.p. 2009) i, hoofdstuk 3. 

19 Zie voor deze laatste categorie: na, Wetg. 
Coll., inv.nrs. 457-463.

20 Dagverhaal […] van de Nationaale Verga-
dering i, p. 46-48.
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21 Ibidem, p. 211.
22 na, Wetg. Coll., inv.nr. 281. 
23 Dagverhaal […] van de Nationaale Verga-

dering iii, p. 339.
24 Dagverhaal der handelingen van het Ver-

tegenwoordigend Lichaam, 13 delen (Den 
Haag 1798-1801) viii, p. 630. Oijen ligt 
tegenwoordig in Noord-Brabant.

25 na, Wetg. Coll., inv.nr. 277.
26 Dagverhaal […] van de Nationaale Verga-

dering i, p. 20-22.
27 Ibidem, iv, p. 253.
28 Ibidem, p. 278.
29 Mart Rutjes, Door gelijkheid gegrepen. 

Democratie, burgerschap en staat in Neder-
land 1795-1801 (Nijmegen 2012) p. 134.

30 Oddens, ‘The Greatest Right’, te verschij-
nen.

31 Dagverhaal […] van de Nationaale Verga-
dering i, p. 395-397.

32 na, Wetg. Coll., inv nr. 280.
33 Ibidem, inv.nr. 281.
34 Oddens, Pioniers in schaduwbeeld, p. 281.
35 na, Wetg. Coll., inv.nr. 867.
36 Ibidem, inv.nrs. 313-315.
37 Ibidem, inv.nr. 871.
38 Ibidem, inv.nrs. 336 en 507.
39 na, toegangsnummer 2.01.12, Binnen-

landse Zaken, inv.nr. 202.
40 Willem Hendrik den Ouden, Kerk onder 

patriottenbewind. Kerkelijke financiën en 
de Bataafse Republiek, 1795-1801 (Zoeter-
meer 1994) p. 141.

41 na, Wetg. Coll., inv nrs. 851-863. 
42 J.H. Kompagnie, ‘Tekenend de kleine lui-

den. Een protestactie van 215.000 ingeze-
tenen anno 1797’, Gens Nostra 40 (1985) p. 
291-294; Den Ouden, Kerk onder patriot-
tenbewind, p. 223.

43 na, Wetg. Coll., inv.nrs.864-866.
44 Zie voor de negentiende-eeuwse massa-

petities en de literatuur hierover de bij-
drage van Maartje Janse in dit jaarboek.

45 Henry Miller, ‘A Nation of Petitioners. 
The Culture of Mass Petitioning in Bri-
tain, 1830-1914’, The Journal of Modern 
History, te verschijnen.

Omstreden petities

1 Dit artikel is een verkorte en bewerkte 
versie van Maartje Janse, ‘“What value 
should we attach to all these petitions?” 
Petition Campaigns and the Problem of 
Legitimacy in the Nineteenth-Century 
Netherlands’, ter publicatie aangeboden 
aan Social Science History.

2 Jaap Talsma, Vijf historische en rechtshis-
torische studies over het recht van petitie, 
verzoekschriften aan de Tweede Kamer en 
het ombudsmanvraagstuk, Nederland 1795-
1983 (Arnhem 1989) p. 42.

3 Emile Ramakers, ‘Een schuldig pligt-ver-
zuim? Petitiebewegingen in Limburg 
tot herstel van grieven, 1828-1830’, in: 
B.C.M. van Hellenberg Hubar e.a. (red.), 
Maaslands melange: opstellen over Lim-
burgs verleden (Maastricht 1990) 201-225; 
Luc François, ‘De petitiebeweging in het 
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden: 
balans van het onderzoek’, in: Coen Tamse 
en Els Witte (red.), Staats- en natievor-
ming in Willem i’s Koninkrijk (1815-1830) 
(Brussel 1992) p. 122-170; Annemarie 
Houkes, ‘Het succes van 1848. Politiek in 
de Aprilbeweging’, in: G.N.M. Vis en W. 
Janse (red.), Staf en storm. Het herstel van 
de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland 
in 1853. Actie en reactie (Hilversum 2002) 
p. 87-104.

4 Het werk van Jaap Talsma vormt hier een 
uitzondering op.

5 Joris Oddens, ‘The Greatest Right of 
Them All. The Debate on the Right to 
Petition in the Netherlands from the 
Dutch Republic to the Kingdom (c. 1750-
1830)’, verschijnt binnenkort in European 
History Quarterly; zie ook zijn bijdrage 
aan dit Jaarboek.

6 htk 17 juni 1877, p. 947.
7 Oddens, ‘Greatest Right’.
8 François, ‘Petitiebeweging’, p. 432-433; 

Ramakers, ‘Schuldig pligt-verzuim’, p. 
204; Jeroen Koch, Koning Willem i 1772-
1843 (Amsterdam 2013) p. 430-434.

9 H.T. Colenbrander, Gedenkstukken der 
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Algemeene Geschiedenis van Nederland 
van 1795 tot 1840 (’s-Gravenhage 1905) deel 
9, band 2, gs 37, p. 545-546.

10 Koch, Willem i, p. 438-444; Ramakers, 
‘Schuldig pligt-verzuim’; zie ook: Niek van 
Sas, ‘Het politiek klimaat in Noord-Ne-
derland tijdens de crisis van het Verenigd 
Koninkrijk, 1828-1830’, in: Idem, De meta-
morfose van Nederland. Van oude orde naar 
moderniteit, 1750-1900 (Amsterdam 2004) 
p. 4370-455.

11 Koch, Willem i, p. 438.
12 Oddens, ‘Greatest Right’.
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LIJST VAN AFKORTINGEN

abp Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
aow Algemene Ouderdomswet
arp Antirevolutionaire Partij 
avro Algemene Vereniging Radio Omroep
cd Centrumdemocraten
cda Christen-Democratisch Appèl
cdu Christlich Demokratische Union Deutschlands
ceta Comprehensive Economic and Trade Agreement
ch-Jongeren Christelijk-Historische Jongeren
chu Christelijk-Historische Unie 
cp Centrumpartij
cpg Centrum voor Parlementaire Geschiedenis
cpn Communistische Partij van Nederland
crm (Ministerie van) Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
d66 Democraten 66
ddr Deutsche Demokratische Republik
eu Europese Unie
fao Food and Agriculture Organization
fipuli (Dienst) Financiën Publiekrechtelijke Lichamen
gpv Gereformeerd Politiek Verbond
hbs hogereburgerschool
hek (Verslag der) Handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
hgs Hervormd-Gereformeerde Staatspartij
htk (Verslag der) Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
ikv Interkerkelijk Vredesberaad
irt Interregionaal Rechercheteam
isis Islamitische Staat in Irak en al-Sham
jovd Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie  
kaski Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut 
kha Koninklijk Huisarchief
kkn Kommitee Kruisraketten Nee
kro Katholieke Radio Omroep
kvp Katholieke Volkspartij
lpf Lijst Pim Fortuyn 
mulo meer uitgebreid lager onderwijs
navo Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
ncb Noordbrabantse Christelijke Boerenbond 
ncrv Nederlandse Christelijke Radiovereniging 
ngb  Nederlandse Geloofsbelijdenis
nhk Nederlandse Hervormde Kerk
nipo Nederlands Instituut voor Publieke Opinie
nivra Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants 
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nos Nederlandse Omroep Stichting
nrc Nieuwe Rotterdamse Courant
nsb  Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland
nts Nederlandse Televisie Stichting
nvv Nederlands Verbond van Vakverenigingen 
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ppr Politieke Partij Radicalen
psp  Pacifistisch Socialistische Partij
pvda Partij van de Arbeid
pvdd Partij voor de Dieren
pvv Partij voor de Vrijheid
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rpf Reformatorische Politieke Federatie 
rsv Rijn-Schelde-Verolme
rvd Rijksvoorlichtingsdienst 
sdap Sociaal-Democratische Arbeiderspartij
sdi Strategic Defense Initiative
sgp Staatkundig Gereformeerde Partij
sp Socialistische Partij
vara Vereniging van Arbeiders-Radioamateurs 
vdb Vrijzinnig-Democratische Bond
vn Vrij Nederland
vnl VoorNederland
vs Verenigde Staten
vsb Verenigde Spaarbank
vvd Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
wao Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
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