
PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University

Nijmegen
 

 

 

 

The following full text is a publisher's version.

 

 

For additional information about this publication click this link.

http://hdl.handle.net/2066/158112

 

 

 

Please be advised that this information was generated on 2023-05-23 and may be subject to

change.

http://hdl.handle.net/2066/158112


210

RECENSIES

‘analytische en visionaire vermogen van deze omnivoor’ niet onder stoelen of banken. Dat 
Peper onrecht is aangedaan, doet Van Osch overtuigend uit de doeken. Terecht krijgen de 
journalisten die zich steeds op anonieme bronnen beriepen en verzuimden wederhoor toe te 
passen er stevig van langs. Ook de leden van de Commissie tot Onderzoek van de Rekening 
(cor) en het accountantskantoor kpmg komen er niet genadig vanaf, net zo min als partijge-
noten Wim Kok en Klaas de Vries. De zaak eindigde in een schikking, geen schuldbekentenis, 
benadrukt Van Osch. Op imagoschade is echter moeilijk een prijskaartje te plakken, die reke-
ning laat zich niet zomaar vereffenen. Met dit veelzijdige portret heeft Van Osch een overtui-
gende bijdrage geleverd aan de creditzijde. 

Anne Bos

Het politieke proces dat leidt tot coalitiewisselingen

L. van Poelgeest, Kabinetsformaties 1982-2002. Een staatkundig overzicht (Lemma uitgevers; 
Den Haag 2011) isbn 978 90 5931 676 8, 190 p., prijs: € 27,50

In de moderne Nederlandse staatkundige geschiedenis nemen kabinetsformaties een belang-
rijke plaats in. Door de werking van het kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging en de 
– deels – daarmee samenhangende partijpolitieke verhoudingen is de vorming van een nieuw 
kabinet na de Tweede Kamerverkiezingen meestal een moeizame, complexe en tijdrovende 
aangelegenheid. Sinds de kabinetsformatie van 1922 biedt een kabinet altijd aan de vooravond 
van de Tweede Kamerverkiezingen zijn ontslag aan. Kabinetten in Nederland overleven geen 
verkiezingen voor de Tweede Kamer. Na de verkiezingen volgt dan de vorming van een nieuw 
kabinet op basis van een in de staatkundige praktijk geleidelijk gegroeide, min of meer vaste for-
matieprocedure. Daarin moet ten eerste een regeringscoalitie samengesteld worden van fracties 
die een parlementaire meerderheid vormen. Daarbij worden doorgaans in een regeerakkoord 
afspraken vastgelegd over het te voeren regeringsbeleid voor de komende vierjarige kabinetspe-
riode. En ten slotte wordt de politieke en personele samenstelling van het nieuwe kabinet tijdens 
de kabinetsformatie bepaald. Het moge duidelijk zijn dat de beschrijving en analyse van dit bij 
uitstek politieke proces van kabinetsvorming in Nederland bepaald geen sinecure is.

Van Poelgeest neemt in zijn monografie Kabinetsformaties 1982-2002 vijf kabinetsformaties 
en drie kabinetscrises onder de loep, en beschrijft het politieke en staatsrechtelijke relaas van de 
totstandkoming en de val van de betrokken kabinetten in deze twee decennia. Tevens bespreekt 
hij tot besluit nog adviezen van (staats)commissies over de kabinetsvorming. De beschrij-
ving van de formaties en crises berust vooral op een analyse van openbare bronnen, zoals de 
Kamerstukken en Handelingen der Staten-Generaal. Het boek sluit goed aan op eerdere publi-
caties over kabinetsformaties in de recente staatkundige geschiedenis, zoals het standaardwerk 
van F.J.F.M. Duynstee, De kabinetsformaties 1946-1965, die eveneens veelvuldig uit openbare 
bronnen putte, en de monografie van P.F. Maas, Kabinetsformaties 1959-1973, die daarnaast ook 
veel ‘petite histoire’ verwerkte in zijn tekst.
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Anders dan Duynstee voorziet Van Poelgeest zijn beschouwing niet van een uitvoerige 
inleiding waarin een algemene analyse van staatkundige en staatsrechtelijke vragen rond de 
kabinetsformatie wordt gegeven. Dat is jammer, want de besproken periode biedt voldoen-
de aanknopingspunten voor een algemene, samenvattende analyse. Daar staat tegenover dat 
Van Poelgeest de kabinetsformaties trefzeker in een heldere, prettige leesbare stijl beschrijft. 
Hij volgt daarbij een min of meer vast stramien. Ten eerste bespreekt hij de partijpolitieke 
verhoudingen bij de verkiezingen. Vervolgens gaat de aandacht uit naar de (inhoud van de) 
consultaties door het staatshoofd. Daarop volgt een bespreking van de verschillende informa-
tieopdrachten en formatieopdrachten, waarna hij afsluit met een analyse van het debat over 
de regeringsverklaring bij het eerste optreden van het nieuwe kabinet.

De periode 1982-2002 is in veel opzichten een interessant tijdvak in de staatkundige 
geschiedenis. De periode kenmerkt zich door betrekkelijk veel coalitiewisselingen bij de 
kabinetsformatie. In 1982 werd na de val van het weinig succesvolle kabinet-Van Agt ii (cda-
pvda-d66) het eerste kabinet-Lubbers, bestaande uit cda-vvd, gevormd. Deze coalitie hield 
stand tot 1989, toen het tweede kabinet-Lubbers ten val kwam en na de verkiezingen een coa-
litie van cda en pvda in het derde kabinet-Lubbers gevormd werd. Deze coalitie hield slechts 
een kabinetsperiode stand. In 1994 volgde de vorming van de eerste Paarse coalitie (pvda-
vvd-d66) in het eerste kabinet-Kok. Deze coalitie overleefde tot 2002, toen het eerste kabi-
net-Balkenende (cda-lpf-vvd) tot stand kwam. 

De beschrijving van de kabinetsformaties kenmerkt zich in het verlengde hiervan voor 
een belangrijk deel door een analyse van het interessante politieke proces dat leidt tot der-
gelijke coalitiewisselingen. Daarnaast worden andere specifieke ontwikkelingen in de for-
matieprocedure besproken, zoals de instelling van formatiewerkgroepen in de jaren tachtig 
van de vorige eeuw en dientengevolge een verdere detaillering van regeerakkoorden, of de 
invoering van parlementaire debatten over de kabinetsformatie in aanwezigheid van de (in)
formateur. Van Poelgeest biedt de lezer met Kabinetsformatie 1982-2002 een goed overzicht 
van de kabinetsformaties en kabinetscrises in de besproken periode, de moeite van het lezen 
meer dan waard voor een ieder die zich interesseert voor of bezighoudt met politiek en par-
lement.

P.P.T. Bovend’Eert 

Kwaliteit maar nog steeds geen regeringsbeleid. 

Een geschiedenis van GroenLinks

Paul Lucardie en Gerrit Voerman (red.), Van de straat naar de staat? GroenLinks 1990-2010 
(Boom; Amsterdam 2010) isbn 978 94 6105 360 2, 268 p., prijs: € 24,50

Aan GroenLinks zijn tot dusverre weinig wetenschappelijke studies gewijd. Omdat de partij in 
2010 twintig jaar bestond, achtten redacteuren Paul Lucardie en Gerrit Voerman – dezelfden 


