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TEN GELEIDE

F.F. Maas

De jaarlijkse bundel Politieke Opstellen van het Centrum voor Parlemen
taire Geschiedenis (CPG) kent slechts een beperkte oplage. De opstellen zijn 
dan ook primair bedoeld voor de vele begunstigers van het CPG en voor be
langstellenden uit andere sectoren. De auteurs hopen dat de opstellen de be
langstelling voor parlementaire geschiedenis vergroten.

Deze bundel bevat allereerst een kort verslag van het symposium dat 
werd gehouden bij de presentatie van de formatiedagboeken van Beel 1945
1973.

f.W.L. Brouwer onderzoekt in zijn bijdrage de omstandigheden waaron
der regering en parlement besloten het in september 1951 gesloten vredes
verdrag met Japan te aanvaarden. Dat verdrag was uiterst teleurstellend 
omdat het Nederland onder meer dwong afstand te doen van een schade
claim van burgerslachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-In- 
dië. Minister van Buitenlandse Zaken D.U. Stikker heeft zich tot het laatst 
ingezet voor een positiever resultaat. De opstelling van de Verenigde Staten 
maakte dat echteï bijzonder moeilijk. De Amerikaanse regering, die het ei 
vooral om te doen was Japan in de strijd tegen het communisme aan Wes
terse zijde te houden, wilde dat werd afgezien van de verplichting van 
schadevergoeding op grote schaal. Daardoor was een briefwisseling met zijn 
Japanse ambtgenoot Yoshida (die in 1955 zou leiden tot een overeenkomst 
over een geringe vergoeding) het enige dat Stikker kon bereiken. De kwestie 
lag in Nederland zeer gevoelig, maar in de volksvertegenwoordiging be
stond in ruime mate begrip voor de opstelling van de regering.

J.M.M.J. Clerx beschrijft het grote belang dat het kabinet-Drees-Van Schaik 
aan de Benéluxs&menwerking hechtte. Maar het grote Nederlandse beta- 
lingsbalanstekort, zowel het totale als het tekort ten opzichte van de BLEU 
zette de samenwerking onder steeds grotere druk. In de REA ontstond een 
tweedeling tussen degenen die de economische unie niet financierbaar acht
ten, terwijl andere ministers de economische unie bleven nastreven van
wege het politieke prestige en verwachte economische voordelen. Het com
promis bestond in uitstel van de economische unie tot na 1950, maar wel 
invoering van een voor-unie als 'geste' voor het publiek. Zelfs de invoe
ring van dit substituut kon slechts worden doorgevoerd met behulp van 
Amerikaanse steun. Daarmee werd het grote politieke prestige dat de Be
nelux inmiddels had opgebouwd, zowel bevestigd als bedreigd.

P.G,T W. van Criensven schetst in Fokker versus overheid. De overheid 
als grootaandeelhouder van Neerlands vliegtuigbouwer (1945-1953) de
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wrijvingen tussen Fokker-leiding en overheid in deze periode welke leid
den tot het onvrijwillige ontslag van enkele Fokker-directeuren. De conflic
ten zijn terug te voeren op het feit dat de overheid als participant in een 
particulier bedrijf, dat haar eigen specifieke doelstellingen en haar eigen 
bedrijfscultuur' kent, een 'beleidscultuur' inbrengt, waarin het ondefini
eerbare 'algemeen belang' centraal staat. Dat hierdoor conflicten rijzen in de 
persoonlijke sfeer is dan niet verwonderlijk. Ondanks de les die de over
heid uit het verleden kon trekken werd zij in 1987 opnieuw grootaandeel
houder van Fokker, waardoor opnieuw conflicten zouden ontstaan.

P.B. van der Heiden beschrijft de totstandkoming van de interimregeling 
voor Suriname in 1950. Door de problemen met Indonesië wilde de Neder
landse regering niet overgaan tot een definitieve regeling van de verhou
dingen in het Koninkrijk, zeer tot ongenoegen van de Staten van Suri
name. De vlam sloeg helemaal in de pan toen de Tweede Kamer tegen de 
zin van Suriname in de financiële gelijkstelling in de regeling amendeerde. 
Het vergde veel van Van Maarseveens stuurmanskunst om de verhouding 
met Suriname weer te normaliseren.
J.C.F.J. van Merriënboer belicht de dramatis personae bij de algemene be
schouwingen in de tijd van het eerste ministerie-Drees (1948-1951) en tracht 
de sfeer van de debatten te schilderen. Wat voor man school achter de poli
ticus die het woord voerde? Waarover sprak hij? Welke toon sloeg hij aan? 
Daarbij passeren een aantal belangrijke erflaters van onze parlementaire ge
schiedenis de revue zoals Romme ('het orakel') en Oud ('de docent'), maar 
ook typische karakters als SGP-dominee Zandt en Anema, de nestor van de 
Senaat. Tot slot maakt de auteur een aantal kritische opmerkingen ovet de 
wenselijkheid van een welbespraakt parlement.

J.f.M. Ramakers beschrijft de totstandkoming van een wijziging van de 
VJederopbouwwet, die tot doel had de verspilling van materiaal en arbeids
krachten in het bouwbedrijf tegen te gaan. Met name de materiaalschaarste 
als gevolg van de Koreacrisis noopte volgens PvdA-minister In 't Veld tot 
een dergelijke regeling. Hoewel het op het eerste gezicht een vrij onbedui
dend technisch wetje was, kwamen de gemeentelijke lobby en haar verte
genwoordigers in de Kamer er fel tegen in het geweer. De wet zou te diep 
ingrijpen in het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid en leek andermaal 
aan te tonen dat de regering slechts lippendienst bewees aan het decentrali- a 
satie-ideaal. Toch kwam de wet er, zij het zodanig geamendeerd dat de cen
trale overheid in principe alleen invloed zou kunnen uitoefenen op de 
technische aspecten van het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid, niet op 
de sociale.

R.J.J. Stevens beschrijft de kwestie rond het zelfbeschikkingsrecht voor 
Indonesische volkeren dat voor veel kamerleden een kardinaal punt 
vormde in de beoordeling van het wetsontwerp soevereiniteitsoverdracht 
Indonesië. Dit wetsontwerp vereiste een tweederde meerderheid in het par
lement. KVP en PvdA aanvaardden de regeling schoorvoetend en aange
zien de CHU verdeeld was, had de W D  de sleutel in handen. De rechter
vleugel van deze partij was echter vierkant tegen. P.J. Oud diende eind 1949 
een amendement in waarin gevraagd werd het zelfbeschikkingsrecht beter
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tot zijn recht te laten komen. Ontevreden over het resultaat diende Oud vijf 
maanden later een motie van afkeuring in tegen minister Van Maarseveen. 
Minister-president Drees sprak in dit verband van een 'lichte kabinetscrisis'. 
Algemeen wordt deze motie als de voorbode gezien van de motie van wan
trouwen van Oud van 17 januari 1951, die de val van het kabinet-Drees- 
Van Schaik tot gevolg had. In dit artikel zal worden nagegaan welke rol het 
zelfbeschikkingsrecht speelde bij de beoordeling van het regeringsbeleid ten 
aanzien van Indonesië en waarom Oud al in mei 1950 dergelijk zwaar ge
schut in stelling bracht.

H.R. Wolf analyseert de tegenstellingen die de beroepskeuzevoorlichting 
in de jaren 1948-1958 binnen het parlement opriep. Over dit op zichzelf on
dergeschikte punt voerden de Kamer en de PvdA-bewindslieden op Sociale 
Zaken (en Volksgezondheid) een serie felle debatten. Ten eerste gaat de 
aandacht uit naar de opvatting van de ministers A.M. Joekes en J.G. Suur- 
hoff. Zij maakten zich er sterk voor dat beroepskeuzevoorlichting van 
rijkswege werd verzorgd. Tegenover zich vonden zij een confessioneel-libe- 
rale kamermeerderheid die de voorkeur gaf aan een particuliere voorzie
ning. Door bekwaam tactisch manoeuvreren slaagden de bewindslieden 
erin het verlangen van de Kamer te frustreren. Zodoende kon het particu
lier initiatief pas na de val van kabinet-Drees IV vrij baan krijgen.

In deze bundel is ook een tweetal verhalen op genomen van gastschrij
vers. Mevr. E. K. Wessel-Tuinstra, lid Eerste Kamer voor D66 en lid van het 
Stichtingsbestuur Parlementaire Geschiedenis, beschrijft het recht van ini
tiatief in theorie en praktijk aan de hand van haar eigen initiatiefwetsont- 
werp euthanasie.

M.M. de Bok, politiek redacteur van De Gelderlander verzorgde in het 
studiejaar 1993-1994 een gastcollege gewijd aan de verhouding Politiek en 
journalistiek. Stekker en stopcontact? dat eveneens in deze bundel is opge
nomen.

Speciale vermelding verdienen mevr. R.R. de Valk, J.J.M, Ramakers en 
P.B. van der Heiden. Mevr. De Valk voerde de teksten op de computer in, 
terwijl Ramakers en Van der Heiden wederom respectievelijk de tekstredac
tie en de opmaak verzorgden.

9


